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ÖNSÖZ 

Türk Resim Sanatı da tarihsel süreç içinde yaşanan değişim ve etkileşimlere 

globalleşmekte olan dünyamızın gereklerine ayak uydurmaya çalışmaktadır.  Sanatın 

evrenselliği boyutunda ressamlarımız da  çeşitli yollara, akımlara ve arayışlara girmişler ve 

kendi biçemlerini oluşturmaya çalışmışlardır.  

Sağlıklı bireyler ve bilinçli toplumlar için sanatçılar görünmeyeni görünür kılan 

insanlardır. Ya da değişik bir bakış açısıyla,   farklı bir boyutla görmemizi sağlayan kültür 

insanlarıdır.   

Zafer GENÇAYDIN,   Çağdaş Türk kültür yaşamına sanatçı,   sanat eğitimcisi  ve 

akademisyen olarak önemli katkılarda bulunmuş bir kişiliktir.   

Türk Eğitim  Tarihinde özel bir yere sahip olan kurumlarımızdan Gazi Eğitim 

Enstitüsü yetiştirdiği bir çok sanatçıyla Türk Resim Sanatı tarihinde kendini kanıtlamıştır.  

Zafer GENÇAYDIN da sanata ve eğitime adadığı 40 yılı ile bu kanıtın örneklerinden birisidir.   

Sanatçının eğitime ve sanata adadığı yaşamına ilişkin bir araştırmaya rastlanmayışı 

araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.  GENÇAYDIN’ın Sanat Eğitimcisi yönü  ve 

sanatçı kimliği ele alınarak incelenmeye  çalışılmıştır.   

Bu çalışmada Zafer GENÇAYDIN’ın kendisiyle yapılan görüşmelerden, yazılı 

kaynaklardan ve yapıtları ile yaşamına dair  fotoğraflarından yararlanılmıştır.  

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde bana zaman ayırarak, kişisel arşivinden 

yararlanmama izin veren ve  yardımlarını esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Zafer GENÇAYDIN’a, 

araştırmanın her safhasında beni destekleyen danışmanım Doç.  Dr.  Alaybey KAROĞLU’na 

teşekkür etmeyi bir borç bilirim.                                                                

                                                                                                              

  Nuriye ATAKAN 
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ÖZET 

 

Bu araştırmada,   Zafer GENÇAYDIN’ın yaşam öyküsü,   sanatçı ve sanat eğitimcisi 

yönleri ile irdelenmiş ve bulgulanmıştır.  

Sanatçının yaşam öyküsü, almış olduğu eğitim ve basamakları, çalıştığı 

kurumlar,sanat eğitimcisi olarak görüşleri,sanat çalışmaları,çalışmalarından örnekler,katıldığı 

sergiler ve ödüller bu araştırmada yer almaktadır.  

Sanatçının yaşam sürecinde birey olarak içinde bulunduğu toplumdan,çevresinden ve 

olaylardan nasıl etkilendiği ve bu etkiyle oluşan iç dünyasını eserlerine nasıl aktardığı 

incelenmeye çalışılmıştır. 

Sanatçının çok küçük yaşlarda başlayan doğa ve resim ilgisinin, geçirdiği eğitim 

evreleri ile gösterdiği değişim ve sanatçının kendi evrenini yaratma süreci 

irdelenmektedir.Sanatçının soyut ifadelere yönelimi ve kendini gerçekleştirme süreci bu 

araştırmada yer almaktadır.Sanatçının doğayı nasıl özümsediği, görünür biçimle görünmeyeni 

nasıl sentezlediğine dair, sanatçıların ve sanat eleştirmenlerinin görüşleri ve yazıları 

incelenerek belirginleştirilmeye  çalışılmıştır. 

Bir sanatçıda bulunması gereken sanatsal etkinliğin gerektirdiği çok yönlülüğü,   ileri 

görüşlülüğü,   cesur ve dolaysız anlatımı,   çevreye ve toplumsal olaylara duyarlı yaklaşımının,   

GENÇAYDIN’ ın kendi tarzına ve Türk Resim Sanatı içerisindeki özgün yerine ulaşmada  

etkili olduğu gözlenmektedir.  

Çağdaş dünya görüşü ile yola çıkmış olan Zafer GENÇAYDIN,    Türk Kültür ve 

Eğitim yaşantısına gerek sanatçı kimliği,   gerek sanat eğitimcisi kimliği ile önemli katkılarda 

bulunarak gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesinde uzun yıllar çaba 

harcamış olmakla beraber,   bu çabayı yılmadan günümüzde de sürdürmektedir.  
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1.  GİRİŞ 

  

 

1. 1.  Araştırmanın Konusu 

Toplumların,  uygarlıklarını ve gelişmişlik düzeylerini belirlemede,  

değişmez ölçütlerden biri,  beklide en önemlisi yetiştirdikleri beyinlerdir.  

İnsanoğlu kendi hedeflerine ulaşmaya çalışan,  amacına giden yolda 

gerektiğinde kendini ve içinde bulunduğu toplumu ve kalıplarını aşabilen bir varlık 

olarak,   bir etkinlik ve değişim süreci geçirir.  

Daha duyarlı ve anlamlı bir yaşama ulaşma kaygısı,  dış dünyayı algılama 

isteği,  sınırların ötesine geçebilme gayreti,  insanı kendini aşmaya götürmektedir. 

Sanat etkinlikleri de bu yolda önemli bir araçtır.  

İnsanın en temel gereksinimlerinden birinin,  kuşkusuz anlama,   kavrama,   

anlamlandırma vb.  bağlamında yaşamındaki her şeyi tanımlamak olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla insan,   kendisiyle birlikte var ettiği bütün kültürel edimlerde olduğu gibi 

–bugün ‘sanat’ olarak adlandırdığımız-  estetik deneyim ve faaliyetlerini de tanıma ve 

tanımlama gayreti içine girdiği görülmektedir (Ulusoy,2005). 

Sanat mesajlar  içeren bir anlatım türü olarak algılanmaktadır. Sanatçı 

görünür olmayanı kendi biçemiyle görünür kılar ve topluma ulaştırmaya çalışır. 

Değişime yardım etmek sanatın görevlerindendir.  

Gençaydın,  sanatın toplum üzerindeki etkisini şöyle dile getirmektedir:  

“Bir ulusun kültür yaşı,  o ulusun sahip olduğu sanatçı ve sanat 

yapıtlarının sayısıyla,  uluslar arası saygınlığı ise kültür yaşıyla 

ölçülür. Sanatı kitlelerin yaşamına sokmadıkça bir toplumun büyük 

sanatçılar yetiştirmesi beklenemez.”(Gençaydın,1993). 

Malzemeyi şekillere dönüştüren sanatçı,  yaşadığı çağa ve topluma yön 

veren,  yanlışlara,   haksızlıklara,  gelişme ve gerilemeye kayıtsız kalamayan duyarlı 

kişidir. Ve bu bilincin tüm topluma yayılabilmesi için çaba harcayan,  eserleriyle 

mesajlar ulaştırmayı görev edinmiş kültür insanlarıdır.  

Sanat insanların dünyayı tanıyıp değiştirebilmesi için gereklidir. Ama salt 

özünde taşıdığı büyü yüzünden de gereklidir sanat. (Fıscher, 2003) İşte özündeki bu 

büyü sanatın vazgeçilmezliğinin nedenlerindendir. Toplumların kültürel ve coğrafi 
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farklılıkları,  sosyal ve ekonomik durumları sanatın yeşermesine ve sanatçının kendini 

ifade etmesine engel oluşturamamıştır.  

Sanatçının görevi birlikte yaşadığı insanlara olayların gerçek anlamını 

açıklamak,  toplumsal ve tarihsel gelişmenin gerekliliğini ve kurallarını anlatmak,   

insanla doğa ve insanla toplum arasındaki temel ilişkiler sorununu çözümlemektedir 

(Fıscher, 2003).  

Sorunların anlaşılabilmesi ve çözümlenebilmesi için çağımızın hız ve 

dinamiğine uygun,   yaratıcı güçlerle donanmış bireyler yetiştirmenin önemi 

belirginleşmektedir. Bu aynı zamanda sanatın eğitsel işlevine de dikkat çekmektedir.  

“Özgün ve yaygın eğitim yoluyla sanatı yaygınlaştırmak,  bireyleri birer kültür insanı 

ve uygar  yaşamın bilinçli üyesi olarak yetiştirmek demektir. Sürekli değişen 

dünyanın dinamik yapısına ayak uydurabilecek insan tipi ancak yaratıcı olan insandır. 

İnsanın yaratıcı gücünü ortaya çıkarabilmek de ancak,  aynı zamanda bir duygu 

varlığı olan insanın estetik eğitim,  yani sanat yoluyla eğitimi de 

olasıdır. ”( Gençaydın,1993).  

Eğitim bağımsız düşünüldüğünde,   kapsamında değer,   tutum ve davranış 

değişikliği olan,   etkili bir süreçtir.  Teknoloji ve iletişim araçlarının hayatımızın 

büyük bir bölümünü yönettiği günümüzde,   bir yaratıcılık eğitimi olan sanat eğitimi 

ayrı bir önem kazanmaktadır. Sanat eğitimi bir gereksinim niteliği taşımaktadır.  

İşte bu nedenledir ki,  tarihte bu görevi misyon edinmiş,   araştıran ve yazan 

birçok sanatçıyla karşılaşılmaktadır.  Sanatçılar bu ağır yükü omuzlarken,   tüm 

zihinsel  ve sezgisel güçleriyle tarih sürecinde yerlerini alırlar.  

Zafer Gençaydın,   sanata adanmış yarım yüzyıla yaklaşan süreçte,   

geleceğe umutla bakan,   duyarlı,   cesur  ve çağdaş sanatçı kimliği ve sanat eğitimcisi 

olarak Türk Sanatında ve Sanat eğitiminde önemli bir isimdir.  

Her sanatçıda olduğu gibi Gençaydın’ın da dünya görüşü ve kişiliği 

düşünsel kimliğini oluşturmuştur. Sanatsal biçemindeki kararlılığı ve anlatımındaki 

coşku Türk sanat çevresinde araştırılması gerekli bir öz yaşama sahip olduğunu 

göstermektedir. Sanatçı ve eğitimci kimliği ile büyük bir boşluğu dolduran Zafer 

Gençaydın,   deneyimleri ve uygulama alanındaki başarılarıyla,   yetiştirdiği sanatçı 

ve eğitimcilerle Türk kültür ve sanatına önemli katkılarda bulunmuştur.  

Gençaydın’ın sanat eğitimine ilişkin görüşlerine ve sanatçı niteliğine dair  

ve kapsamlı bir araştırmada bulunmamaktadır. Bu araştırmada sanatçı her iki yönüyle 

irdelenerek ele alınmıştır.   
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1. 2.  Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı ; Türk resim sanatı içerisinde sanata adanmış yaşamıyla 

Zafer Gençaydın’ı tanımak ve sanat eğitimcisi olarak görüşlerini irdeleyebilmek ve 

Türk resmi içerisindeki yerini belirlemektir.  

Bu bağlamda sanatçının kişiliğinin ve üslubunun oluşumunda etkili olan 

yaşam öyküsü,  çocukluğu,  gençlik dönemi,  eğitim dönemi,  Almanya dönemi,   

eğitime verdiği hizmetler,  çalıştığı kurumlar,  sanat eğitimi konusundaki görüşleri,  

sanat anlayışı,  eserleri,  ve eserlerindeki biçem anlayışı incelenerek açıklanmaya 

çalışılacaktır.  

 

1. 3.  Araştırmanın Kapsamı 

Zafer  Gençaydın’ın sanatçı ve sanat eğitimcisi kimliğine dair bu 

araştırmada amaca ulaşmak için,   sanatçının çocukluk dönemini nerde ve nasıl 

geçirdiğine dair bilgiler toplanmış ve sanata olan ilgisinin başlangıç süreci 

araştırılmıştır.  

Gençlik döneminin ve geçirdiği eğitim sürecinin Gençaydın’ın kişiliği ve 

sanatı üzerinde nasıl bir etkisi olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle Almanya 

döneminin sanatçının yaşamındaki önemi araştırılarak sanatındaki etkisi 

çözümlenmeye çalışılmıştır.  

Gençaydın’ın eğitimci ve sanatçı yönü  incelenerek, üslubu hakkında 

bilgilendirme yapılmış ve  eserlerinden örnekler incelenerek analiz edilmiştir.  

 

1. 4.  Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma Zafer Gençaydın’ın sanatçı ve sanat eğitimcisi yönlerinin 

incelendiği literatür taraması  ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma verilerinin toplanmasında ;yazışma,  görüşme ve belgesel tarama 

teknikleri kullanılmıştır.  

Belgesel tarama yolu ile ilgili yazılı kaynaklar taranmıştır. Araştırmada 

Milli Kütüphane,  Gazi Üniversitesi Kitaplığı,  Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi  ve 

özel kitaplıklardan yararlanılmıştır. Elde edilen veriler anlamlı bir sonuca ulaştıracak 

biçimde çözümlenerek, yorumlanmıştır. İnternet üzerinden edinilen bilgiler 

değerlendirilmiş ve sanatçının  özel arşivinden de yararlanılmıştır.  

Bu arada sanatçının eserlerinden önemli bir bölüm analiz edilerek 

araştırmaya ilave edilmiştir.  
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2.  TÜRK SANAT VE EĞİTİM DÜNYASINDA ZAFER GENÇAYDIN 

2. 1.  Zafer GENÇAYDIN’ın Yaşam Öyküsü 

Sanatçı 1941 yılında Ankara’da doğmuştur.  Memur bir baba ve ev hanımı 

bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.  İlk ve Orta öğrenimini,   1953 – 1959 

yılları arasında Akçadağ Malatya İlk öğretmen Okulu’nda tamamlamıştır. Sanatçı   

çocukluğuna ilişkin bilgileri ve resim sanatına duyduğu ilginin başlangıcını yapılan 

söyleşide şu cümlelerle ifade etmektedir: 

“Çocukluğum babamın görevi icabı köylerde geçti.  

Dolayısıyla ben bir köy çocuğuyum.  Geçmişe ilişkin anılarıma 

baktığımda annemin çoğu zaman kıskandığım nitelikli yazısını 

hatırlıyorum.  Sanırım bu inci gibi,   inceli kalınlı zarif yazı beni 

çok etkilemişti. Annem küçük bir kasabada yetişmiş ve ilkokul 

mezunu bir kadın olmasına rağmen yazısı çok etkileyiciydi.  

Öğrencilik yıllarımda ve daha sonraki dönemlerde,   yalnızlığımı 

paylaşmak,   bir parça olsun hasret gidermek için  bana yazdığı 

mektuplar hala gözümün önündedir.  Hatta diyebilirim ki estetik 

kaygılarımın başlangıcını anneme ait bu yazılar oluşturmuştur.  

Annemin bir başka özelliği de kendisine ait dokuma tezgahı 

olmasıydı. Bu tezgahta desenlerini, renklerini kendisinin 

oluşturduğu kumaşları dokurdu.  Bunlar genelde şalvarlık veya 

yatak örtüsü gibi şeylerdi ama kendince güzel arayışları olduğunu 

hatırlıyorum.  Annem mekiğin başında kumaş dokurken ben hem 

onu hem de mekiğin gidiş gelişini izlemeyi çok severdim. Zamanın 

nasıl geçtiğini anlamadan,  çok geç saatlere kadar onu izlediğimi 

biliyorum. Annem çalışırken, bazen  evin arkasındaki killikten 

aldığım kille bana şekiller yapmasını isterdim.   Kimi zaman da 

kağıt ve kalemle yanına giderek bana koyun,   köpek,   tavuk gibi 

hayvanların resimlerini yapmasını isterdim.  Yoğun çalışma 

temposunda bile beni kırmaz ve istediklerimi yapardı.  Basit şeyler 

olmasına rağmen güzel çizimlerdi bunlar ve beni etkilemişlerdir.  
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Annem benim okumamı çok istemiştir ve bu konuda hep bana 

destek vermiştir.  Gerek resme yönelmemde  ve gerekse çizgi 

arayışlarımda  annemin ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. ” 

( Röportaj Mart-2006 ).  

Bu noktada Sanatçının  annesi ile yaşadığı bir anısını belirtmek gereği 

duyulmuştur. 

“ Bununla ilgili bir de anımı aktarabilirim:   Ben Eğitim 

Enstitüsü’nde öğrenci iken tatil için geldiğim bir dönemde,   

çıplak modele bakarak çizdiğim desenleri arkadaşıma 

gösteriyordum.  Arkadaşlarımdan bir tanesi şaka olsun diye,   

yayıkla uğraşan anneme ‘Sen oğlunu okumaya gönderdin,   O,    

bak ne kadar ahlaksız,   gitmiş  orada çıplak kadın resimleri 

yapıyor. ’ deyince annemin verdiği yanıt hiçbir zaman aklımdan 

çıkmamıştır.  ‘O çizer,   sanatçıdır. ’ Bu yanıt benim için çok 

önemlidir.  Bir de İlk Öğretmen Okulu’na gitmesi gereken  

evraklarımı zamanında  yetiştirebilmek için annemin çırpınışlarını,   

beldedeki tek motosikleti kullanabilmek için herkesi nasıl seferber 

ettiğini çok iyi hatırlıyorum.” (Yılmaz, 2000). 

Sanatçının kişisel ve sanatsal gelişiminde etkili olan alt yapı faktörünün bir 

başka aşaması da mahalle arkadaşlarıyla çamur ve kilden oluşturdukları heykel ve 

oyun amaçlı kap kaçaklardır.  Çamuru şekillendirmenin çocuğa verdiği haz ve güven 

duygusu gelecekteki arayışlarının temelini oluşturmaktadır.  Bütün bu oluşumların 

ardından sanatçı Akçadağ Malatya Öğretmen Okulu’nda eğitimini sürdürmüştür.   

“ O dönemde Köy Enstitüleri’nde farklı gelenekler vardı.  

Örneğin resme yeteneği olan öğrencilere ‘Atelye’ye gel’ denirdi.  

Beni de öğretmenlerimden birisi atelye’ye yönlendirdi.  Orta kısım 

üçüncü sınıftayken Çapa Eğitim Semineri’ne aday gösterildim.  

Bu benim resme olan ilgimin iyice yoğunlaştığı dönemdir.  

Aslında ilginç olan şudur ki; ben sulu boyayı kutusunda ilk kez  

Öğretmen Okulunda gördüm.  Bu dönemden sonra resim yapmayı 

hiç bırakmadım.  Mezun olup köy öğretmenliği yapmaya 
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başladığım dönemde de resim yapmayı sürdürdüm.  Sürekli 

çiziyordum. ” ( Yılmaz, 2000 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zafer Gençaydın ve Güvençler Köyü İlkokulu Öğrencileri-Adapazarı-1959 

 

2.2. Zafer GENÇAYDIN’IN Gençliği, Gazi Eğitim Enstitüsü ve  

Almanya Eğitim Dönemi 

Sanatçı mezuniyetinin ardından 1959 yılının Kasım ayında  üç yıl süreyle 

kalacağı Adapazarı’nın Akyazı ilçesinin Güvençler köyüne giderek göreve 

başlamıştır.  Görev yaptığı köyün ulaşım problemlerine rağmen genç ve idealist bir 

öğretmen olmanın tüm gereklerini yerine getiren Zafer GENÇAYDIN, dönemin 

siyasal ve politik gelişmelerini takip edebilmek için çok çaba göstermiştir.  

“Köyden çıkıp kırk beş dakika yürüyerek şose yola 

ulaşırdım.  Taksi-dolmuşa binerek Adapazarı’na giderdim ve Ada 

Palas Oteli’nde siyasi ve politik olayları takip eder,   güncel 

öğrenci olaylarını haber alır,   aynı gün içinde tekrar geri köyüme 

dönerdim.  Gerçekten meraklı ve duyarlı genç bir öğretmendim. ” 

( Röportaj Mart-2006 ).  
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Sanatçı bilgili ve aydın bir öğretmen olarak çevresini aydınlatma görevini de 

üstlenmiş,   bulunduğu ilçede bir buçuk yıl boyunca 20 Mayıs’ı yayma komitelerinde 

çalışarak devrim propagandası yapmıştır. “Ordu - gençlik el ele, bu ülkeyi biz 

kurtardık” sloganlarıyla yoğrulan, özgüveni merak, duyarlılık ve emekle pekiştirmiş 

bir gençliğin temsilcilerindendir Zafer GENÇAYDIN ( Röportaj Mart-2006). 

Çok genç yaşlarda edindiği yaşam tecrübeleri ve aldığı büyük sorumluluklar 

sanatçının ileride eserlerine de yansıyacak olan özgüvenin oluşumuna katkıda 

bulunmuştur.   

Öğretmenlik yaparak geçirdiği askerlik dönemi de sanatçının olgunlaşma 

sürecinde yer almaktadır. Sanatçı askerlik dönemine ilişkin şu ifadelere yer veriyor. 

 ”Bence 27 Mayıs ihtilalinin en önemli sonuçlarından 

biri yurt çapında başlatılan büyük bir kültür seferberliğidir. O 

dönemde çıkarılan bir kanunla lise ve dengi okul mezunu her genç 

askerliğini köylerde Anadolu’nun her köşesinde öğretmenlik 

yaparak gerçekleştirmiştir. ”( Röportaj Mart-2006). 

Sanatçı o dönemde görev yaptığı Adapazarı ilinin Akyazı ilçesinin 

Güvençler köyünden Karakamış köyüne atanmış ve askerlik görevini burada 

gerçekleştirmiştir. 1961 yılının yaz aylarında ise Balıkesir ilinin Burhaniye ilçesinde 

bulunan Piyade Eğitim Taburunda üç ay süren bir eğitimle,   askerlik görevini yedek 

subay olarak  tamamlayan sanatçı 1961 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş 

Bölümü’nün sınavlarına girerek burada okumaya hak kazanmıştır. Zafer 

GENÇAYDIN’ ın bu konudaki kararlılığını gösteren şu ifadeler dikkat çekicidir: 

 “Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’ne girdim.  Bu 

çok uzun süredir istediğim bir şeydi ve Öğretmen Okulu son 

sınıfta bunu yapmaya karar vermiştim.  Hayatımda resmin yerini 

hiçbir şey dolduramamıştır.  Ara sıra futbol oynar,   ara sıra 

İngilizce çalışırdım ancak resim hep en öndeydi. ” (Yılmaz, 

2000 ).  

Gazi Eğitim Enstitüsü’nde,   63 yılı programıyla yetiştirilmeye çalışılan 

öğrenciler,   gerçekten de beklenen patlamayı gerçekleştirerek Türk Sanatı’na imza 

atan birer isim olmuşlardır.  Bu isimlerden biri olan Zafer GENÇAYDIN, Adnan 

Turani Atölyesi’nde eğitim görmüş ve her zaman olgunluğuyla, açık sözlülüğüyle,   
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yeteneğiyle güven duyulan bir isim olmuştur.  Sanatçı, 65 yılı mezunlarının bu 

patlamasını şöyle yorumlamaktadır: 

    “ İhtilal yaşamış bir kuşağın müthiş bir özgüveni vardı.  

Bu güven ve bilime olan açlıkla büyük bir heyecanla işe 

sarılmıştık.” (Röportaj Mart-2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilal Erdoğan ve Zafer Gençaydın Gazi Eğitim Enstitüsü-1964-Ankara 

Sanatçının 1961 ve 1965 yılları arasındaki okuma merakı tüm batı 

klasiklerini ve düşünürlerini okuyarak,   analiz ederek,   tartışarak sindirdiği dönemdir.  

O dönemde tartışma grubunda olan Adem GENÇ ve Bilal ERDOĞAN sanatçının ilk 

arkadaşlarındandır.  Bu arkadaşlarından üç yaş büyük olan Zafer GENÇAYDIN bu 

farkı şöyle ifade ediyor;  

“ O dönemde üç yıl çok büyük fark sayılırdı.  

Arkadaşlarıma göre daha olgundum.  Belki de on iki yaşımdan 

sonra yatılı okullarda okumuş olmam,   askerliğimi yapmış olmam,   

tabi bu arada yaptığım devrim muhtarlığı bunların hepsi 

olgunlaşmamda büyük etkenlerdir.  Hatta bir gün Bilal bana dedi 
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ki ‘ Aslında sen kelli felli bir adamdın, seninle konuşmak cesaret 

isterdi’ bunu hiç unutamam. ” (Röportaj Mart-2006 ). 

Sanatçı henüz 23 yaşında iken,  1964 yılında Bedri Rahmi EYÜBOĞLU’ 

nun da jüri üyesi olarak bulunduğu bir devlet resim - heykel sergisine resminin 

seçilmesi başarısını göstergesi olmuştur. Gazi Eğitim Enstitüsü ikinci sınıftayken 

hocası Adnan TURANİ, Zafer GENÇAYDIN’ a ve Halil AKDENİZ’ e artık 

soyutlamaya geçebileceklerini belirttikten sonra Sanatçı,   zorlandığını hatta yaşaran 

gözlerini kimse görmesin diye tuvalinin üzerine kapandığını bile  belirtiyor (Yılmaz, 

2000).    

Ardından gelen mezuniyet ve seçilen iyi öğrencilerin öğretmen olarak, 

öğretmen okullarına gönderilmesiyle Zafer GENÇAYDIN,   1965 yılının Ağustos 

ayında  Diyarbakır Öğretmen Okulunda göreve başlamıştır.  Diyarbakır’da görev 

yaptığı üç yıl boyunca resim çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürmüştür.  Sanatçı 

dönemi şöyle değerlendiriyor: 

          “ Diyarbakır’da görev yaparken aldığım haz ve 

yakaladığım başarıyı başka hiçbir yerde yaşayamadım.” 

(Röportaj Mart-2006). 

1971 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavına giren Sanatçı,   Berlin 

Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ( Hochschule Der Künste,  Berlin )’na girmeyi 

başararak yedi yıl sürecek bir Almanya eğitim dönemini başlatmış olur.  Zafer 

GENÇAYDIN Almanya’nın sanatındaki etkisini şöyle anlatmaktadır:  

“Almanya bende ayrıntıları geliştirdi ve değiştirdi,   tabi 

ki bilgi ve görgümü arttırdı ancak,   bende daha öncesinden 

oluşmuş bir birikim ve geçmiş zaten vardı.  Ben Almanya’ya 

olgunlaşarak gitmiştim.  Almanya öğrenciliğimin iyi geçtiğini 

söyleyebilirim.  Hiçbir zaman ezilmedim,   akademideki elemanlar,   
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asistanlar beni her zaman akademideki en süratli ressam ve en iyi 

desenci olarak anlatırlardı. ” (Röportaj Haziran-2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Jaenisch’in Atelyesi – Berlin- 1975 

 

Sanatçının Türkiye’de yaptığı ve Almanya’ya giderken yanında götürdüğü 

resimlerini Almanya’daki hocaları,   genellikle Fransız etkisinde olduğu şeklinde 

nitelemişlerdir.  Ancak Zafer GENÇAYDIN,   bu konuda kararlı tutumlarını 

sürdürerek onlarla etkileşimini şöyle anlatmaktadır:  

“ Alman hocalar Türkiye’de yaptığım ve Almanya’ya 

götürdüğüm resimlerimde Fransız etkisi olduğunu söylemişlerdi.  

Onlara göre bende tipik Fransız zevki varmış.  Benim 

resimlerimde görülen renk nüanslarına dayalı ve müzikalitesi olan 

zengin bir palet vardı.  Ancak doğaldır ki insan canlı bir cenaze 

değildir.  Elbette ki yaşadığı yerin havasından suyundan etkilenir.  

Bu bir yana yine de Almanya’ya gitmeden önceki çizimlerimle 

şimdikiler arasında bir akrabalık görüyorum.  Benim sanatımda 

radikal bir değişiklik olmamıştır.  Çok önceki ve şimdiki 
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resimlerim arasında köken olarak bir benzerliğin olduğundan 

kesinlikle eminim.  Ayrıca ben Almanya’da yaşıyordum ama daha 

çok Türkiye’den etkileniyordum.  1970’li yıllardaki anarşik 

olaylar,   sağ – sol çatışmaları beni çok yakından ilgilendirirdi.  

Hatta Türkiye’ye dönüşümün en önemli etkenlerinden biriydi 

diyebilirim.  Ben Almanya’da öğrenciydim ama gözüm kulağım 

Türkiye’deydi.  Gelen haberlerin etkisiyle,   “ Faili Meçhul ” gibi,   

“ Kıran X ” gibi politik ve toplumsal içerikli biraz da kasvet dolu 

resimler yapıyordum.  Ekspresif  resimlerdi onlar.  Yani ben 

ordaydım ama buradan daha çok etkileniyordum.  Sonuçta sanat 

dilimi bulmak için mizacım doğrultusunda belli bir kanala 

girebileceğimi sanıyordum.” (Yılmaz, 2000). 
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3.  SANAT EĞİTİMCİSİ OLARAK ZAFER GENÇAYDIN 

3. 1.  Zafer GENÇAYDIN’ ın Eğitimci Yönü 

Türk kültür ve sanat yaşamına sanatçılığı ile olduğu kadar sanat eğitimciliği 

yönüyle de önemli katkıları olan Zafer GENÇAYDIN,   Türkiye’de bir çok değerli 

sanatçı ve sanat eğitimcisi yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam etmektedir.  

 “ Zafer GENÇAYDIN ’ın, sanatçı kimliğinin yanı sıra uzun yıllar boyunca 

yetiştirdiği öğrencileri ile kurduğu iletişim, eğiticilik, öğretmenlik yeteneğinin ne 

kadar büyük olduğunun temel göstergesidir. Zafer Gençaydın bu ülkenin yetiştirdiği 

değerli sanatçılardan, ve bilim adamlarından biridir. Onun gibi aydınlık ışıltılı 

donanımlı sanatçıların varlığı da bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Farklı bir bakış 

açısıyla ele alırsak,  bir uranyum elementinin parçalanması gibi,  bir zincirleme 

reaksiyon. Zafer Hoca ve onun kabul görmüş doğrularıyla yetişen öğrencileri ve o 

öğrencilerden yayılan,  yansıyan ışıklar ve çok daha ileride onların yetiştirdikleri 

diğer sanatçılar.” ( Kayakökü,  2003).  

Zafer GENÇAYDIN,   çağımızın hız ve dinamiğine uygun,   yaratıcı 

güçlerle donanmış bireyler yetiştirebilmenin yollarından birinin “ estetik eğitim” yani 

sanat eğitimi olduğunu ifade ediyor (Gençaydın, 1993).  

Dünyaya gelen her birey yaratıcı güçlere sahiptir. Yaratıcı olmayan insan 

yoktur,   yaratıcılığını dışa vurmak için olanak bulamamış ya da olanak sağlanmamış 

insan vardır.  Yaratıcılığın dışa vurulmasını “insanın kendini gerçekleştirmesi”  ya  da 

varoluşun anlam kazanması olarak tanımlayabiliriz. İnsanın doğal yapısından 

kaynaklanan kendini gerçekleştirme,   tanıma,   dışa vurma güdüsü sağlıklı ve özgür 

kişilik geliştirmede önemli bir itici güç olmaktadır ( Gençaydın,1993 ). 

“Yaratıcı güçlerin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi,   amaca uygun ve bilinçli 

bir eğitim yoluyla kişinin etken ve üretici olmasını sağlayarak gerçekleştirilebilir.  

Bireyin kendini gerçekleştirme çabalarının bir doyuma ulaşma ve haz duyma 

anlamına da geldiğini ve sonuçta estetik bir içerik taşıdığını özellikle belirtmeliyiz.  

Bu bağlamda,   yetişmekte olan gençlerin estetik eğitiminden yani sanat yoluyla 

eğitiminden ne anlaşılmalıdır? Sanat eğitimi yalnızca yetenekliler yani sanatçı 

olacaklar için mi gereklidir? Yoksa herkes için mi gereklidir? Sorularına vereceğimiz 

cevap “ herkes için gereklidir” olmalıdır.  Aksi durumda sanat eğitimi dersleri 

inandırıcı olmaktan uzak,   hoşça vakit geçirme amacına hizmet eden bir lüksten 
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öteye hiçbir anlam taşımaz.  Hiç kuşku yok ki sanat eğitiminin inandırıcılığı 

konusunda sanat eğitimcilerine büyük sorumluluklar düşmektedir.  Kendisi yaratıcı 

nitelikte olmayan bir sanat eğitimcisi yaratıcı insanlar yetiştireceği konusunda 

inandırıcı olamaz.  İnsan bildiği kadarıyla değil yaptığı kadarıyla insandır.” 

( Gençaydın,1993).   

 Zafer Gençaydın Yaratıcı Zeka ve Eğitim Sempozyumu bildirilerinde 

‘yaratma’nın temel koşulunun duyarlılık olduğundan bahsederek, duyarlılığın 

gelişiminde de temel unsurun özgürlük olduğunu belirtmektedir. Özgür olamayan 

insanın yaratamayacağını,  koşullandırılmış beyinlerin coşkulu bir hayal dünyalarının 

olamayacağını ifade etmektedir. Sanat eğitimi derslerinin özgürlük eğitimi dersleri 

olduğunu savunmaktadır. Sanat eğitiminin birçok işlevi olduğunu,  bunlardan bir 

tanesinin ilişki kurma ve sentez yapma gücü olduğunu belirtmektedir (Gençaydın, 

2000). 

Gerçektende, bireyin bir yönünün geliştirilmesi onun tam bir insan 

olabilmesi için yeterli değildir.  Yalnızca mantıksal eylemler insanı duygu 

dünyasından uzaklaştırarak çıkarla ilgili değerlere yöneltir.  İnsanoğlu sadece 

“ kafasıyla yaşamaz”,   duygu değerlerine de gereksinim duyar.  Kuşkusuz her şey 

akla dayanır ancak söylenmek istenen,   ruhsal doyumun önemli olduğu ve duyarlığın 

geliştirilmesinin gerekliliğidir.    

Zafer Gençaydın’ın konuya ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürmektedir: 

”İnsanın giderek çoraklaştığı ve katılaştığı gerçeği 

çağımızın önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. 

‘Modern insanın içine itildiği ilişkiler bütünü onu küçültmüş ve 

ruhsal açıdan zedelemiş olduğu için,   kültür yeteneğini de 

azaltmıştır,’ diyor A. Schweitzer.  Deneyimler göstermiştir ki,   

iyilik ve etik değerlerin korunması kafada değil yüreklere iyice 

yerleştirmekle olasıdır.  Bu nedenle tek yönlü bir entelektüel 

(zihinsel) gelişim tehlikesine karşı, duygu içerikli değerlerin 

geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine özellikle lise düzeyinde 

oldukça önem vermek gerekir.  En güçlü etik değerler kişisel 

yaratma yoluyla harekete geçirilebilir.  Ancak bu yolla insan her 

yaratıcı uygulamanın aynı zamanda zihinsel ve disiplinli bir çaba 
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gerektirdiğini sezebilecektir.  Zihinsel ve bedensel duyarlığın 

güçlendirilmesi,   yaratıcı süreç yoluyla duyguların uyandırılması, 

inceltilmesi, ilginin yoğun ve taze tutulmasıyla olasıdır.  Böylece 

öğrenci yaşamın ve doğanın zenginliklerini tanıma olanağı 

bulabilir.  Doğa, insanın hazır olarak bulunduğu bir gerçekler 

dünyasıdır.  İnsanoğlu tüm zihinsel,   duygusal,  sezgisel güçlerini 

ve istencini ( iradesini ) kullanarak doğayı anlamaya ve tanımaya 

yönelir. Bu yönelişte duyu organlarımızın önemli bir payı vardır.  

Duyu organlarımız yoluyla edindiğimiz izlenimler beynimiz için 

toplanan hammadde demektir.  Schopenhauer’in dediği gibi: 

“ Akıl dişi doğadır.  Sadece gebe kaldıktan sonra verebilir.  

Mekan ve zaman içerisinde neyin olup bittiğini bilmeden beyin 

işlem yapamaz… Yani açıkça,   aklın evrendeki sorunlarla başa 

çıkabilmesi için iki işlevi yerine getirmesi gerekir; bilgi  

malzemesi toplamak ve işlemek. ” 

 Sanatçıya göre plastik sanatlar eğitimin temeli olan görsel algının anlamı 

“ gözle düşünmek demektir.  Buna,   bilinçle seçilmiş ve dikkatin yoğun biçimde 

üzerine yöneltilmiş olan nesnenin estetik amaçlı olarak algılanması da diyebiliriz.  

İşte sanat eğitimi bu yönüyle bir bakıma,   bilinçli algılamaya yöneltme, eğitimidir.  

Burada araştırma, seçme önemli özelliği kavrama, sadeleştirme, soyutlama, analiz – 

sentez yapma, tamamlama düzeltme,   kıyaslama,  problemi çözme, birleştirme,   ayırt 

etme ve anlam bütünlüğüne ulaştırma gibi işlevler söz konusudur.  

“Akıl ve duygu varlığı olan insan,  varoluşundan bu yana,  

varlığını ancak yaşamın pratiği ile sanatın ortak paydası altında 

toplayarak sürdürebilmiştir.  

İçinde yaşadığı doğal çevrenin sorunlarını anlayabilmek 

ve varlığını sürdürebilmek için sık sık sanata sığınan ilkel insan,  

kendi bilgi ve teknoloji evrenini yaratırken beslendiği kaynak 

sanat olmuştur.  

Bir ulusun kültür yaşı,  o ulusun sahip olduğu sanatçı ve 

sanat yapıtlarının sayısıyla,  uluslar arası saygınlığı ise kültür 

yaşıyla ölçülür. Sanatı kitlelerin yaşamına sokmadıkça bir 
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toplumun büyük sanatçılar yetiştirmesi beklenemez. Özgün ve 

yaygın eğitim yoluyla sanatı yaygınlaştırmak,  bireyleri birer 

kültür insanı ve uygar  yaşamın bilinçli üyesi olarak yetiştirmek 

demektir. Sürekli değişen dünyanın dinamik yapısına ayak 

uydurabilecek insan tipi ancak yaratıcı olan insandır. İnsanın 

yaratıcı gücünü ortaya çıkarabilmek de ancak,  aynı zamanda bir 

duygu varlığı olan insanın estetik eğitim,  yani sanat yoluyla 

eğitimi de olasıdır. Sanat eğitimi yalnız sanatçı olabilecekler için 

değil,  toplumun etkin ve yaratıcı birer bireyi olarak eğitilmesi 

gereken herkes için gereklidir.  

Toplumun eğitiminde etkin bir araç olan sanat 

eğitiminin bilinçli algılama eğitimi anlamına geldiğini,  üretken 

düşüncenin de temelini de  aldığı eğitim olduğunu düşünürsek,  

sanat alanına yapılacak yatırımların endüstri alanına yapılan 

yatırımlardan daha az önemli olmadığını kabul etmek gerekir.  

Yaşamın zenginliklerin tanımayan doğaya uzak kalmış,  

doğa-insan arasındaki ve doğanın kendi içindeki çok yönlü 

ilişkileri tanıma olanağı bulamayan kişi yeni bir kültür değerleri 

üretememekte ve kısır bir varlık olmaktadır. İlişki ve çelişkileri 

öğrenemeyen bu insan tipi,  bulduğuyla yetinen,  eleştiriyi 

unutmuş bir tavrın insanı olmaktadır. Yaşamın dar bir alanına 

dönük (mesleğiyle ilgili) bilginin dışında bir birikim 

sağlayamadığından,  yaşamın başka alanlarına karşı ilgisiz 

kalmaktadır. Böylece yaşamın bütünselliğine ilişkin bilgileri 

toplamayan insan,  yaşamın anlamını da kavrayamayacağından,  

yaşamdan haz duymayan,  amaçsız,  umutsuz ve mutsuz bir birey 

olacaktır. umudunu ve yaşama sevincini yitirmiş insan yaşama 

bağlanamaz. hiçbir şeye sevgiyle yaklaşamaz. Ne kendini ne de 

başkasını sevebilir. Sevgi bilginin ve yaratmanın kaynağıdır. Çok 

yönlü ilgi insana yeni boyutlar katar ve zengin ilişkiler bütünü 

içerisinde yeni çağrışımlara neden olur.”  (Gençaydın, 1993). 

Zafer Gençaydın,  toplumların geleceğini aydınlatacak,  sağlıklı bireyler 

yetiştirmenin yolunun sanat eğitiminden geçtiğini ve ne denli önemsenirse o denli 
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üstün özellikli,   yaratıcı,  üretken bireylerin oluşacağını belirtiyor. Ve sanat eğitimine 

dair görüşlerini şu ifadelerle sürdürüyor: 

”Toplumların sanatla daha sıcak ilişki içinde olmaları 

gereksinimi her zamankinden daha fazladır günümüzde Bu 

nedenle toplumsal yaşamın en güçlü örgütü ve kurumu olan 

devletin,  çağın gerçeklerinden kaynaklanan bir kültür ve sanat 

politikası oluşturması,  toplumun sürekliliği ve üretkenliği 

açısından önem taşımaktadır.  

Estetik eğitimin temeli sevgidir. Duyguları güzelliğe ilişkin 

değerlerle,  beslenen insan,  yalnız doğayı ve sanat yapıtlarını 

sevmekle kalmayacak,  bu yolla kazandığı sevgi öğrenmenin de 

temelini oluşturacaktır.  

Toplumun eğitiminde etkin bir araç olan sanat 

eğitiminin bilinçli algılama eğitimi anlamına geldiğini,  üretken 

düşüncenin temelinin de algı eğitimi olduğunu düşünürsek,  

sanata yapılan yatırımların önemini kabul etmek gerekir.  

Bir toplumun gelişmesinde kuşaktan kuşağa aktarılan 

kültür kalıtının önemi kuşkusuz yadsınamaz. Köksüz ağaç 

olamayacağı gibi gelenekten yoksun bir toplumda olamaz. Ancak 

şurası unutulmamalıdır ki,  geleneksel değerler kültür yaşamında 

bir sıçrama tahtası olabileceği gibi,  körü körüne bu değerlere 

bağlı kalmakta köstekleyici olabilir. Nasıl ki geleneksiz kültür 

boşsa,  bilinçsiz gelenek de kördür.   

Çağdaş düşüncelerle donatılmış insan olabilmek için 

bilimin ve aklın yol göstericiliğinden değişik kaynaklardan 

beslenmek gerekir. Bu kaynakların ortak dili sanat,  bu dilin 

yaratıcıları da sanatçılardı”. (Gençaydın, 1990). 

Gençaydın, çağımızın sosyolojik olgusunun doğal sonucu olarak bilim 

adamları ve aydınlar olayları toplumcu bir gözle sosyo-ekonomik açıdan bakarak 

değerlendirmekte ve yargılamakta olduğunu düşünmektedir. Bu tavırın sanatçılarda 

da kendini göstermekte olduğunu, kendi işlevi içerisinde sanatçı;çağını izleyebilen,  

toplumsal fenomenleri sezebilen,   kısacası zamanı aşabilen bir kişi olarak yaşamı 
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yani çevresini duyarlılık içinde yansıtmak durumunda olduğunu belirtmektedir. 

Anlatım araçları ve dilleri değişik olsa da bu nitelikleri taşımayan bir sanatçı zaman 

içerisinde eriyip gitme yazgısından kurtulamayacağını ancak sanat uğraşı içerisinde 

özgünlük niteliğini koruyabilenler sanatçı olarak kalabilecegini savunmaktadır. Yoksa 

güncel değişmelerin modasına kapılarak sanat akımlarının peşinden koşanların 

kalıcılığı söz konusu olamayacağını, bu bilgilerin içtensizliğini ve inandırıcı olmaktan 

uzak çabalarını gerçek sanat uğraşlarından ayırabilmek ve herkesin yerini saptamak 

gerektiğini vurgulamaktadır (Gençaydın, 1979). 

Sanatın kitlelerin yaşamına sokulmadıkça o toplumun büyük sanatçı 

yetiştirmesini beklemek boşunalığı, sanatı yaygınlaştırmanın temel koşulu ise,  örgün 

ve yaygın eğitim yoluyla,  toplumumuzun bireylerini birer kültür insanı ve uygar 

yaşamın üyesi olarak yetiştirmenin gerekliliği yani,  aynı zamanda bir duygu varlığı 

olan insanın estetik eğitiminin  ne denli önemli olduğu ancak, ne var ki temel eğitim 

kurumlarımızda ki resim derslerinin durumunu çok iç açıcı görmediğini 

savunmaktadır.Sanat eğitimine ayrılan zamanın yetersizliğinin yanında 

eğitimbiliminin temellerine dayandırılmaktan çok uzak kaldığı görüşündedir 

(Gençaydın, 1982). 

Sanatçı sanat eğitimi içinde renk bilgisine de ayrı bir önem verdiğini şu 

cümlelerle ifade etmektedir: 

“Sanat eğitimi kapsamı içinde renk bilgisinin de önemli bir 

yeri vardır. Aslında renk konusu yalnızca sanat eğitimi dersleri için 

bir gereklilik değil,  günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Büyük bir 

sanatçıların bile renk kuramlarını çok iyi bilmelerine karşın,  

çalışmaları sırasında kendilerini sezgisel duyarlığın sonsuzluğuna 

bırakarak,  kuralları unutarak yaratabilirler.  

Varoluşundan bu yana insanoğlunu ilgilendiren önemli 

etmenlerden biri de renk dünyasıdır. Ne ilginçtir ki, insanoğlunun 

renklerle olan ilişkisi yada renk duyarlığı,  onun uygarlık düzeyi ile 

pek bağlantılı değildir. İlkel toplumların renk dünyalarına ilişkin 

belgelerin,  günümüz uygar dünyasını şaşkına çevirebilecek nitelikte 

olduğunu görüyoruz. Korkusuzca kendini dışa vuran çocukların şiir 

dolu masalımsı renk evrenleri;okuma yazma bilmeyen köylü 
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kadınların yarattıkları halı ve kilimlerindeki duygu zenginlikleri 

etkileyicidir.  

Eski çağlardan beri rengin büyüleyici etkisinden kendini 

kurtaramayan insan,  çağımızda renge daha da bağımlı bir duruma 

gelmiştir diyebiliriz. Endüstri ürünlerinden iletişim teknolojisine ;iş 

yaşamından eğlence dünyasına;modadan konut ve bitki kültürüne 

dek sinmiş olan renk,  çağdaş yaşama eklenmiş bir boyut olarak 

görülmeli ve yeni bir bilinçle tanınmaya çalışılmalıdır.  

Romantizmden bu yana renk kuramlarıyla ilgili gelişmeler,  

rengin sanat eğitiminde özel bir önem kazanmasına neden olmuştur.  

Turner ve Delacroix’dan izlenimcilere Cezanne’a fov’lara,  Brücke 

sanatçılarına,  Kandinsky’ye Van Gogh’a Gaugin’e,   Mondrian ve 

Delaunay’a dek daha bir çok sanatçı renk sorunlarıyla ilgilenmiş ve 

rengin bağımsız anlatım gücünden söz etmişlerdir. örneğin biçimin 

renkten doğması gerektiğini savunan Delaunay,  ”öyle bir sanat 

düşünüyorum ki,  yalnız renkten;renk kontrastlarından can 

bulsun..” diyor.  

Özellikle yakın geçmişteki sanat akımlarıyla birlikte 

1950’lerden beri rengin dinamik anlatım gücüne dayanan bir sanat 

anlayışı söz konusudur. Böylece bağımsızlığını kazanan renk,  

sanatçı için tek başına bir anlatım ve yaratma aracı olarak önem 

kazanmıştır. Yani renk artık biçime renklilik kazandıran bir aracı 

değil,  kendisi doğrudan doğruya bir anlatım aracıdır. Artık sorun,  

rengin,   kendi içinde saklı olan etki gücünün nasıl kullanılacağı 

sorunudur. Öyleyse sanat eğitimi açısından denilebilir ki,  renk 

kuramlarını öğretmekle yaratıcı etkinliğe katkıda bulunamayız. renk 

kullanmayla ilgili davranışlar geliştirmek yaratıcı eylemin 

başlangıcıdır.” (Gençaydın, 1992). 
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3. 2.  Eğitimi ve Çalıştığı Kurumlar 

Eğitimi 

• 1953-59    İlköğretmen okulu,Akçadağ- Malatya 

• 1962-65    Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü,Ankara 

• 1971         Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı İhtisas Öğrenimi Burs Sınavı 

• 1971-72    Dil Öğrenimi,Goethe Institüt,Almanya 

• 1972-78    Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ,Berlin 

• 1977    Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Senatosu tarafından verilen 

“Meisterschüler” ünvanı 

• 1976-78  Schöneberger Volkschochshule’de “Video Bantları Üzerine 

Sanat Videotheke İncelemesi” 

• 1977-78   Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Görsel İletişim 

Bölümünde 2 Sömestrlik “Film Yapısının Temelleri-Resim-Ses 

İlişkisi”Semineri  

• 1976-78     F.Almanya, İtalya, Fransa ve Doğu Almanya’da müze,galeri 

ve sanat eserleriyle ilgili inceleme ve araştırma gezileri  

•   1983     Sanatta Yeterlilik,Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü-Ankara 

• 1986          Yardımcı Doçentlik  

• 1987          Doçentlik İçin Merkezi Dil Sınavı 

• 1988          Doçentlik Ataması 

• 1993-94     H.Ü.Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü 

• 1994        Profesör Olarak Atanma 

• 1994       Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Atanma 

• 1997   Alman Hükümetince-3.Uluslararası Kültür Semineri-Waimer-

Kültür Elçisi Olarak Davet Edilme 

• 2000       Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Atanma 
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Çalıştığı Kurumlar 

• 1959-62   Güvençler İlkokulu Öğretmenliği,  Akyazı-Sakarya 

• 1965-68   Erkek İlköğretmen Okulu Resim Öğretmenliği,  Diyarbakır 

• 1968-71   Atatürk İlköğretim Okulu Resim Öğretmenliği,  Ankara 

• 1978-83   Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim 

Görevliliği,  Ankara 

• 1980-81   ODTÜ Mimarlık Fakültesi Resim Dersleri(ücretli) Öğretim 

Görevliliği,  Ankara 

• 1983-93   Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü Öğretim Görevliliği,  Ankara 

• 1993-94   Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü,  

Ankara 

• 1994-97 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı,  

Ankara 

• 2000-06   Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü Öğretim Görevliliği,  Ankara 

 

3. 3.  Öğrencilerinin Gözüyle Zafer Gençaydın 

               Zafer Gençaydın sanata ve sanatçı yetiştirmeye adadığı yaşamında, sanatçıyı 

bulunduğu çağa ve topluma yön veren, çevresine ve olaylara duyarlı ve eserleriyle 

mesajlar ulaştırmayı görev edinmiş kültür insanları olarak değerlendirmiştir.Bu 

endişe ve amaçla yetiştirdiği öğrencilerinden bazılarının Zafer Gençaydın hakkındaki 

görüşleri aşağıda verilme gereği duyulmuştur. Görüşlerine başvurduğumuz 

akademisyenler Necla Rüzgar, Zuhal Baysar, Şinasi Tek, Cebrail Ötgün’dür. Necla 

Rüzgar halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde 

öğretim görevlisidir,Zafer Gençaydın’ın öğrencisi aynı zamanda meslektaşıdır. 

“Ne kadar büyürsek büyüyelim, hocalarımızın  bize 

hissettirdiği  “yanlış” yapıyormuşuz duygusundan kurtulamıyoruz 

nedense.   İşte tam da bu nedenle olsa gerek Zafer Hocam 
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hakkında hem söyleyecek bir çok şey geliyor dilimin ucuna, hem 

de bir o  kadar geri çekiliyor  kelimeler. Oysa, Zafer Hocam’ı tam 

olarak anlamaya başlamam aslında “yanlış” yaptığım hissinden 

kurtulmakla başladı. Lisans döneminde   resim yaptığım her an 

içimdeki bir sesin ve üstümdeki bir başka gözün varlığının verdiği  

sıkıntıyla boğuştum. Bu sıkıntı, bu üçüncü gözün varlığı öyle 

yorucu bir hal almıştı ki, bir süre sonra aslında “resim 

yapmayıp” sürekli bu gözle hesaplaştığımı, içten içe sürekli 

onunla tartıştığımı  fark ettim. Her ne kadar içimden kendi 

kendime yaptığım tartışmalarda hep ben haklı çıksam da,  o gözün 

gölgesinde ezildiğimi hissediyordum. Bu göz ve bu ses Zafer 

Gençaydın Hocam’dı.   

  Ne zaman ya da nasıl oldu hatırlamıyorum ama, bir şeyi 

anladım. Eğer sanatçı olmak istiyorsam,   boyayı “doğru” 

kullanmaktan, deseni “doğru” çizmekten, “estetik” kuramlardan 

önce hesaplaşmam gereken daha önemli bir şey vardı; üstümdeki 

“yargılayıcı” gözden kurtulmak ve kendi gözümle kendime 

bakmak. Çünkü, davranış üslubundaki   katılığın, sert  

görünüşünün yarattığı “ruhsal baskının” aksine Zafer 

Gençaydın’ın öğrencilerine aşılamak istediği şey,  aslında hiçbir 

şeyin baskısı altında ezilmeyecek kadar “dirençli ve inançlı” 

olmaktı.  

 Ne tuhaftır ki kendisi hakkında bir çok  keskin tanımlama 

yapılan ve bütün bunların sonucunda da karşısında  “korkarak” 

konuşulabilecek bir hoca imgesine sahip olan  Zafer Gençaydın,  

benim ve diğer dönem arkadaşlarımın  en kolay tartışabilme 

cesareti bulduğumuz hocamızdır. Bir çok insanın ya da hocanın  

aksine, tartışılan konuları “kişisel” bir mesele haline getirmeden, 

tartışılan şeyin kendi “otoritesi” değil bir “fikir” olduğunun 

farkında olan, ne kadar sert olursa olsun bir tartışma bittiğinde    

tartışılanları daha sonra intikamı alınacak birer “kin”  

meselesine dönüştürmeden olduğu yerde  çözen ya da  bırakan bir 

hocadır. Olaya tanık olmayan birinin, koridorda yan  yana 

yürüyerek   fıkra anlattığı insanla az önce “sıcak savaş” tadında 
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bir tartışma yaptığına inanması mümkün değildir.  O kadar çok  

fıkrayı, anıyı, anekdotu aklında nasıl tutuğunu ve her duruma 

uygun   çağrışımı nasıl kurduğunu  anlamak da  mümkün değildir 

ayrıca...  

Öyle sanıyorum ki bir hocanın öğrencisine öğreteceği en 

değerli şeylerden biri “haklı olduğunda,  bu haklılığını dile 

getirecek cesarete ve haklılığını temellendirecek bilgi ve görgüye 

sahip” olması gerektiğidir. Bütün söylenenlerin toplamında, 

Hocam   Zafer Gençaydın’dan öğrendiğim en önemli şeylerden 

biri şudur;  fikirlerimizin uyuşması ve uzlaşmasından  daha 

değerli, dinamik ve doğurgan bir şey var, ki o da “tartışabilecek 

uygarlıkta olmak”.  

         Başlarken olduğu gibi bitirirken de hocamın gözlerini 

üzerimde hissederek  “yanlış” yapıyor muyum acaba endişesi 

içindeyim. Bu endişenin  etkisiyle olsa gerek,  tedbiri elden 

bırakmamakta ve sözün uzayıp,  kastını aşmasına izin vermeden 

bitirilmesinde yarar olduğu hissine  büründüm.  Aksi halde Zafer 

Hocamın “senin gibi dost varken düşmana gerek yok” cümlesini 

sekiz yüz elli dördüncü kez duymak için kendi ellerimle yazdığım 

bir kaderle yüzleşmem kaçınılmaz olacak.” (Rüzgar2007). 

 Görüşlerine başvurduğumuz diğer bir isim halen Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim görevlisi olan Zuhal Baysar, Zafer 

Gençaydın’ın öğrencisi ve meslektaşıdır. 

Zafer Gençaydın Hocamız, sadece sanat alanında değil, genel 

boyutuyla gerçek bir eğitimcidir. Ben 1995 yılından beri onun 

öğrencisiyim. Hala ondan çok şey öğreniyorum. Diyebilirim ki 

öğrencilik hayatım boyunca çok az öğretmenim beni Zafer Hoca 

kadar etkilemişitir. 

Atölye derslerimizde belki de bizi sanata ve özellikle resme 

inandıran onun tutumuydu. Derslerde her zaman bulunur, 

dünyaya insana ve sanata dair konuşmalarıyla bizi motive ederdi. 

Bizlerle konuşması her zaman sıcak ve samimim olurdu. 

Anlayabileceğimiz sadelikte ve duru bir türkçe ile konuşur, 

örnekler ve hikayelerle pekiştirirdi. Ondan, akılcı, düşünen, kişilik 
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sahibi, dünyanın nabzını tutan bireyler olmanın, aydın olmanın, 

sanatçı için ön koşul olduğunu öğrendik. Sanatsal yaratımın 

ancak özgür düşünebilen kafalardan çıkabileceğini, bağnazlığın, 

fanatizmin gerçek bir sanatçının ve düşünce adamının içinde 

olamayacağını gördük.. 

Zafer Gençaydın, eğitimciliğinin yanı sıra, sadece resim 

değil, sanatın her dalı ile ilgili hala kendini geliştiren ve üreten 

bir sanatçıdır. Belki de bu yüzden onun öğrencileri üzerinde 

tartışmasız bir etkisi olur.. Video enstalasyondan performansa, 

heykelden seramiğe, her disiplinden çalışma hakkında mutlaka 

söyleyeceği bir şeyler vardır. Çünkü Zafer Gençaydın için sanat 

ve estetik disiplinlere göre değişim gösteren göreceli bir kavram 

değildir.  

Zafer Hoca, bize duygu ile estetik kurguyu bir arada  nasıl 

sentezleyeceğimizi öğretmiştir bir bakıma.. “Sanat, dehanın 

çocuklaşmasıdır” der.. Bir sanatçı eseri karşısında kendini 

kaybetmez, her an kendisinin ve ne yaptığının bilincinde olarak 

yoğun bir dikkat ve özveriyle çalışır, ne duygulanımlarına kendini 

kaptırır, ne de kuralların içinde ruhunu yitirir. Bu yüzden o, 

sanatsal süreci şöyle tanımlar. “Sanat üst düzey bir yaratıcı 

sürecin ürünüdür.”(Baysar 2007). 

 

Yine Zafer Gençaydın’ın öğrencisi ve meslektaşı olan Yar.Doç. Şinasi Tek  

görüşlerine başvurduğumuz diğer bir isimdir.Kendisi halen Hacettepe Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde öğretim görevlisidir. 

“Ben 1978’de Gazi Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi 

bölümüne girdim. O yıl okul Gazi Yüksek Öğretmen Okulu adını 

alıp 4 yıllık okul oldu. Okulumuz 1 yıl terör vb. nedeniyle 

açılmadı. Bu nedenle, eğitime 1979 yılında başlayabildik. Ben de, 

birçok kişi gibi heyecanla okula başladım. Gazi Eğitim, bize 

göre (sanırım son kuşak sayılabilecek bizler için) bir atılım 

yapıyor duygu ve düşünümü ile ülkenin içinde bulunduğu bütün 

karmaşık ve kötü şartlara karşın Cumhuriyet Türkiye’sinin en 

seçkin kadrosuyla yaşantımıza ve kişiliğimize biçim verdi. 
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Zafer Gençaydın, Remzi Savaş, Zahit Büyükişleyen, Veysel 

Günay, Nihat Kahraman, Hüseyin Bilgin gibi, Fransa ve 

Almanya’ya gidip geri dönen, gerek sanatsal anlamda, gerekse de 

entelektüel anlamda kişilikli, derinlikli bir cumhuriyet 

aydınlanmacısı idi bütün bu hocalar. (Dışarı gitmese de onlar 

kadar önemli bir hocamız da Mustafa Ayaz’dır.) Biliniyor ama bir 

kez de ben söylemek isterim: Cumhuriyet devleti 1926’da ülkenin 

kalkınması için yetiştirilmek üzere öğrenci, öğretim elemanı ve 

bürokratlarını yurtdışına gönderme kararı alır. Her meslek ve 

disiplinden kişiler dikkatle seçilerek yurtdışına gönderilirdi. Bizim 

hocalarımızda bu bağlamda TBMM’nin 1929 yılında 

yasalaştırdığı 1416 sayılı “Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 

Talebe Hakkında Kanun”u  (Şarman 2005: 39)”  ile yurtdışına 

gider. 1416 sayılı yasa, pek çok kurum, kuruluş ve okul için olduğu 

gibi, Ankara’da Gazi Eğitim için de önemli bir sıçrama, 

cumhuriyetin dışarıya açılan ilham verici kapısı rolünü oluşturur. 

Bu yasa, Mekteb-i Sanayi-i Nefise’nin sanatlarda yarattığına 

benzer bir imgelemle cumhuriyetin bozkır kenti, Başkenti Ankara 

için de bir tür yeniden doğuş(Rönesans) anlamına gelen havayı 

oluşturur. Bu kuşaktan sonra benzer amaçla yurtdışına gidip gelen 

pek çok kişi olduysa da aynı nitelikte yetişmiş insan kalitesi 

yakalanamadı. Nedenleri biliniyor. Onlar 1960’ların görece 

özgürlükçü ortamında yetişmiş, yurt ve dünya sorunlarıyla ilgili, 

sanatsal ve kültürel merakları epeyce gelişkin ve sorumluluk 

duyuşları yüksek kişilerdi.60’larda üniversitede okuyan, 60’ların 

sonuna doğru yurtdışına giden bu kuşak sanatçı-aydınları 70’lerin 

ortalarından itibaren çeşitli kurumlardan sanatçı-hoca olarak 

göreve başladılar. İşte ben (biz) böyle bir dönemin son günlerinde, 

şansımıza, bu genç, dinamik ve yetenekli kişilerin öğrencisi oldum. 

Biz 18–19 yaşlarında üniversiteye gelenler için Zafer Gençaydın 

Bey hocamız ve diğerleri 35–40 yaş civarında genç, enerjik bir 

gurubu temsil ediyordu (Zafer bey 1941 doğumludur). 

O günlerde sadece sanat eğitimi değil, iyi insan, sorumlu 

insan ve sanat-kültür gibi konular da eğitimin en önemli 
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sorunuydu. Biz resim ya da sanat eğitimi üzerinden giderek aydın 

bir yurttaş ve öğretmen olmanın inceliklerini öğreniyormuşuz. 

Sanat eğitimi bizler için bir incelik ve kişilik eğitimiydi: bir 

duyarlık eğitimi. Hocalarımız bizim için sadece eğitmen değil, 

kişiliğimizin oluşumunu sağlayan birer aydınlanmacı karakterdi. 

Çok sonraları anlayacağım bir örneği vardı Zafer Bey hocamızın: 

‘Aritmetik daha sonraları yaşam içindeki karmaşık sorunların 

üstesinden gelmemizi sağlayacak bilgi içerir’: Sanırım 

matemetikçi Henry Poincare’den alınma bu tümcecik gibi, hemen 

her disiplinden aktardığı engin bir okuma, sentez çevreni vardır 

hocanın. Sosyolojiden matematiğe, biyolojiden felsefeye, 

antropolojiden psikolojiye gezinirdik onunla. Hocanın entelektüel 

merakı bizi oradan oraya sürüklerken imgelemimizi zenginleştirip 

sanatın esin ve entelektüel merakla ne denli ilişkili olduğunu da 

duyumsatırdı. Bu heyecanlı diyaloglarımız, esinlenmelerimiz hala 

devam eder. Hocamız, işinin öğreticisi olduğu kadar öğrencisidir 

de. Merak ve ilgi duyuşu her zaman bir öğrenci yapar onu. Bu ilgi 

bize de geçmiş ve hocanın ilgisinden kopmamak için mecburen 

bizde ona rakip olmuşuzdur. Bugün ne yaptın, ne okudun, ne 

keşfettin sorunlarını anlatmaya çalışıyorum. Kazara yanlış cümle 

kuramazsınız, yanlış izlenim aktaramazsınız vs. hoca, vicdani bir 

kimlik gibi başımızın arkasında bizi izliyor gibidir. En azından 

bende: bir şeyler yapıp ederken hep Remzi bey, Zafer bey sanki o 

an beni izliyor izlenimim vardır. İşimi iyi yapma dürtümü 

pekiştiren, tartan bir iz. 

Son yıllarda dekanlığı sırasında edindiğim kişisel bir duygumu 

da aktarmak isterim. İki tür idareci vardır izlenimi edindim 

(Kötüler örnek dışı). Birincisi, işletme kültürü yüksek, kurumunun 

ekonomik ve biçimsel ihtiyaçlarını gören onları gidermek için 

bürokrasi ve özel sektörle iyi ilişkiler kuran ve bunu iyi de başaran 

kişilerdir. Buna iyi örnekler gördüm, bu bir şanstır. Diğer yandan, 

işinin filozofisini, düşünsel çerçevesini bilen ve mesleki deneyimin 

yanı sıra insani çelebiliğini de yanında götürerek kurumunu 

onurlandıran bilge kişi: bizim hocamız bu guruba girer. Onursal 
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kişiliği ile fakültemizi iki dönem idare ederek hem üniversite 

içindeki değerimizi yüceltmiş, hem de üniversitenin kendisini 

onore eden bir temsili senatoda gerçekleştirme imkânı sunmuştur. 

Bunlar hissedilir. Karşılaştırılır. 

Kısacası, etrafında olduğunuz için keyif aldığınız, etkileşim 

içinde olmaktan gönendiğiniz, şimdi ne diyecek diye tetikte 

olduğunuz ve bir daha böyle biriyle karşılaşır mıyım diyeceğiniz 

ve en sonunda ben de böyle olabilsem diyebileceğiniz önemli ve 

değerli bir sanat-kültür adamıdır Zafer Gençaydın. 

“Joseph Jourbet diye biri “Sanat sanatı gizlemektir” demiş. Buna 

benzer bir sözü de André Gide söylüyor: “En üstün sanat, ilk anda 

fark edilmeyen sanattır.”… (Anday 1999:116), Zafer Gençaydın 

bir örnek gibi, kendini fark ettirmeyen ancak gitgide sizi ele 

geçiren bir sanat adamı, aydındır. Sanatçılığı da, aydın kimliği de 

derinden derine içinize işler.” (Tek 2007). 

 
Yine Zafer Gençaydın’ın öğrencisi ve meslektaşı olan Doç. Dr. Cebrail 

Ötgün  görüşlerine başvurduğumuz diğer bir isimdir. Kendisi halen Gazi Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim görevlisidir. 

“Öğrencilik yıllarımdan beri Zafer Hocam benim örnek 

aldığım bir insandır. Onu tanıdığımdan bu yana (1983) sanatçı-

eğitimci kimliği ile her türlü otoriteye, tabulara karşı eleştirel  

olmasının yanında düzgün, erdemli ve ilkeli bir duruş sergileyen 

bir kişiliktir. Olgun yapısıyla insanı insan olarak gören  ve insan 

olduğu için saygı duyan ahlaklı ve erdemli biridir.  Olaylara 

derinlemesine tarihi ve felsefi tartışma boyutu kazandıran aydın 

kimliğe sahiptir. Derslerde öğrencilere karşı hoşgörülü, sabırlı ve 

paylaşımcı yapısı ile her zaman saygı duyduğum ve sevdiğim bir 

hocamdır.   

.Bana göre Zafer Hocam, her yönü ile donanımlı, kendisi 

ile barışık, küçük makam ve mevkilere ve çıkar ilişkileri konusunda 

zaafı olmayan, yerine göre EVET ve HAYIR diyebilen birisidir. 

Her ortamda güven veren, söyledikleri ile tutarlı, günün 

koşullarına göre tavır değiştirmeyen, okuyan, bağımsız 
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düşünebilen ve karar verebilen kişiliktir. Zaten bu, hem resimlerine 

yansıyor hem de çevresinde yarattığı tutarlı kişiliği ile gördüğü 

saygıdan belli oluyor. Bizim camia biraz (değil fazlasıyla) 

dedikodu yapmayı sever (hatta bayılır), üstelik kişinin yüzüne karşı 

söylenenin tersi genellikle söylenir. Ben bugüne kadar çevremde 

onun hakkında çok olumsuz düşünen birini duymadım.   

Öğrenciliğimizde bizlerin sanata, geleceğe olan inancımız 

tamdı. Sanatçı olmaktan başka düşüncemiz yoktu, tam bir 

konsantrasyon içinde çalışıyorduk. Hocalarımızda bizim bu 

inancımıza gerek hocalık gerekse sanatçı tavırlarıyla katkı 

yapıyorlardı. Bu doğrudan söylenmese de onların yaşam biçimleri 

ve yaptıkları bizi ikna ediyordu. Hocalarım arasında Zafer Hocam 

(ki atölye hocam olmamasına karşın) öğrenci üzerinde en çok etki 

bırakanlardan biriydi. Onu tanıyanlar bilir; Konuşurken 

kullandığı vücut dili, kavramları öğrencinin anlayabileceği netlikte 

ve gerektiği kadar kullanmasını bilmesi, tiyatroda kullanılan bir 

deyimle ifade edersek, ‘sahne hakimiyeti’ hepimizi etkiliyordu. 

Hatta zaman zaman bırakın onun söylediklerini tamı tamına 

yapmayı, ses tonumuzu bile ona benzetmek isterdik. Bu baskın 

kişilik, doğal olarak, çoğu öğrencinin sanatsal çalışmalarına taklit 

olarak yansıyordu. Yani Zafer Hocamın atölyesinden (ya da 

yanında, yakınında ondan ders alan)  mezun olduğunuz yıllarda 

onun etkisinde kalmamış, onun resminin dilinde benzerini 

üretmeyen yok gibidir. Uzun yıllar Malatya’da çalışırken dostum 

Atilla İlkyaz’la aramızda espri konusu bile olmuştu. Atila  benim 

yeni yaptığım resimlerimi her gördüğünde ‘Zafer Hoca aradan çık’ 

diye ince bir eleştiri yapardı. Ben de her seferinde Zafer Hocama 

bir sitem yollardım!!! Belki de bu Zafer Hocamın en çok 

eleştirilebilecek yanı olabilir eğitim konusunda. Ama bu da 

karşılıklı bir şey sonuçta. Hatırladığım kadarıyla bizim 

öğrenciliğimiz zamanında atölyelerde yanılmıyorsam tek doğru 

hakimdi, atölye hocanızın dediği genellikle olurdu. Hocanın 

söylediğinin dışına pek çıkılmazdı. Boya sürme biçiminden 
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nesneleri biçimlendirme seçeneklerine kadar. Ama bugün 

gözlemlerime göre hem Zafer Hocam daha esnek hem de 

Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi’nin misyonu yeni gelişmeler 

çerçevesinde oldukça değişmiş görünüyor.  

Zafer Hocam bana göre kısaca; Evrensel düşünen, hoca 

sorumluluğu taşıyan, objektif, ahlaki sorumluluğu yüksek, 

öngörüsü yüksek, tüm insanlığa ve doğaya karşı sorumlu, eleştirel  

ve gerçeği söyleme cesaretine sahip bir sanatçı-eğitimcidir.” (Ötgün 

2007). 

                                                                                          

3. 4. Zafer Gençaydın’ ın Yayınlanmış Yazıları 

3.4.1.  Kitaplar 

• Doç.  Dr.  İnci San,   Doç.  Dr.  Ali Uçan,   Y.  Doç.  Rıdvan Süer,   Y.  

Doç.  Zafer Gençaydın,   Öğr.  Gör.  Atilla Atar.  Güzel Sanatlar Eğitimi,   

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 101,   Ünite 4. 

5. 6. ,   s.  43 – 87 

• Zafer Gençaydın,   M.  Ayaz Desenler/ Drawing,   Sanat Yapım 

Yayınları,   Ankara,   1987.  

• Doç.  Zafer Gençaydın,   Ortaokul ve Liselerde Sanat Eğitimi,   Anadolu 

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,   1993 

   

3. 4. 2.  Bildiriler, Araştırma ve İnceleme Yazıları 

• Beğeni ve Kültür Yozlaşması Üstüne,   Sanat Yazıları s. 57 – 65,    H. Ü.  

Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları 4,   1986 

• Düşünsel ve Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Resim Sanatı,   

Türkiye’de ve ABD’de Çağdaş Plastik Sanatlar,   s.  51- 58,   H. Ü 

Yayınları 5,   1986 
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• Beşyüzyıl boyunca İman Ağaçbaskı Sanatı,   Türkiye’de ve Almanya’da 

Ağaç Baskı Sanatı,   s.  27-3 ve 131-148,   Hacettepe Güzel Sanatlar 

Fakültesi Yayınları,   1987.  

• Temel Sanat Eğitiminin Düşünsel Temelleri,   “Güzel Sanatlar 

Fakültesi’nde Temel Sanat Eğitimi” Sempozyumu,   Güzel Sanatlar 

Fakültesi Yayınları,    s. 31-42 

• Teknoloji Toplumlarında Sanat ve Sanatçı,   H. Ü.  Güzel Sanatlar 

Fakültesi Yayınları 8,   1988,   s.  103 – 109 

• Sanat ve Sanayi,   H. Ü.  Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları,   1997,   s.  

I – V 

3.3.3.  Makaleler 

• Çağımız Sanatı Üstüne Sanat ve Sanatçılar,   1966,   Sayı 20. ,   s. 12 

• Sergiler,   Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Bülteni I. ,   

1979 

• Sanatçı ve Toplumumuz,   BRHD Bülteni,   Sayı II. ,   1979 

• Yalçın Gökçebağ’ ın  Resimleri,   Sesimiz ( Edebiyat  Ve Sanat Dergisi ),   

Haziran 1979,   Sayı 119,   s 25.  

• Turan Erol’un Sanatı,   Sanat Çevresi,   Aralık 1980,   s.  10 

• Mürşide İçmeli’nin Özgün Baskıları,   Sanat Çevresi,   Eylül 1981,   s. 

16 

• Mustafa Ayaz’ın Sanatçı Kişiliği,   Sanat Çevresi,   Eylül 1981,   s. 12 

• Zahit Büyükişleyen’in Resimleri,   Sanat Çevresi,   Kasım 1982,   s. 36 
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• Devrim Erbil Üstüne,   Sanat Çevresi,   Şubat 1984,   s. 22 

• Kır Resimleri,   Sanat Olayı,   Nisan 1984,   s.  34-35 

• Pop Sanatı,   Yeni Boyut,   Haziran 1984,   s.  16-17 

• Fethi Arda’nın Resimleri,   Sanat Çevresi,   Haziran 1984,   s.  27 

• Elderoğlu’nun Düşündükleri,   Sanat Çevresi,   Şubat 1989,   s.  24 – 25 

• Sanat Eğitimi’ne Renk,   Sanat Çevresi,   Ağustos 1992,   s.  34 – 35 

• Sanat Üstüne,   Fizik Mühendisliği,   s.  11-12-13, TMOOB Ziraat 

Mühendisleri Odası Yayınları,   1992,   s. 37 

• Hayati Misman’ın Özgün Baskıları,   H.  Misman Özgünbaskı Resim 

Sergisi,   Türk Eximbank 

• Galeriler Sorunu,   Sanat Rehberi,   Haziran 1984,   s. 24 

• Çağdaş Plastik Sanatlar Eğitimi,   Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi,   Mart 

– Nisan 1983,   s.  32-35 

• Halil Akdeniz’in Desenleri,   Artist Sanat Dergisi,   Nisan 1986,   91/2,   

s.  71 

• Sanat Üstüne,   Fizik Mühendisliği,   37/1992,   s.  11,  12,  13 

• Sanat Eğitimi ve Renk,   Sanat Çevresi,   166-1992,   s. 34,  35 
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4. SANATÇI OLARAK ZAFER GENÇAYDIN 

4.1. Zafer GENÇAYDIN’ ın Sanatçı Kişiliği 

“ ‘Sanat’ adı verilen bir şey yoktur aslında,   yalnızca sanatçılar vardır. ” 

diyor Gombrich.  Mağara duvarlarına yapılan resimlerden günümüzde teknolojik 

boyutlara taşınan sanat varlığını, yaratıcısı olan sanatçılara borçludur. 

( Gombrich,1992). 

İnsanoğlu doğar,   gelişir ve çeşitli nitelikleriyle varolur.  Toplum içinde 

birey olarak yaşar ve çevresinden olaylardan yaşam süreci içerisinde etkilenir.  Ve 

sanatçılar bu etkileşimle oluşan iç dünyalarını eserleriyle dışa yansıtırlar.   

 “İnsan aslında bir eğitim sürecinden geçerek oluşuyor,  insan doğduğu 

andan itibaren çevrenin etkisi altındadır. Ve oluşumunda en büyük pay da bu çevreye 

aittir. Çevre dediğimizde insanoğlu’nun yeryüzüne geldiği andan itibaren karşılaştığı 

ve adına ‘doğa’ dediğimiz,  bir hazır gereçler dünyasını kastederiz. İnsanoğlu bu hazır 

gereçler dünyasının en kolay ve en güzel yaşanılır duruma getirmek zorundadır.  

Sanatçı çevresinden etkilenirken,  yani çevre yoluyla değişirken,  çevreyi 

sanatıyla da değiştirir. Bir sanat eserine,  örneğin bir peyzaja baktığımız zaman,  

ressamın baktığı gözle bakmaya başlarız,  bir noktadan sonra. Sanatçılar görünmeyeni 

görünür kılan insanlardır. Yani değişik bir bilinçle,  değişik bir boyutla görmemizi 

sağlarlar. ”( Kayıran, 2003). 

Zafer GENÇAYDIN da kendisini cesur ve dolaysız anlatımıyla yansıtan,   

bu nitelikleriyle Türk Resim Sanatı’nda etkin ve güçlü bir yer edinmiş 

sanatçılarımızdandır.   

Sanatçının doğaya ve resme olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır.  

Sanatçı doğayı anlamanın ve tanımanın,   insanoğlunun kendi evrenini yaratma 

sürecinde tüm zihinsel,   duygusal güçlerini ve istencini kullanarak varoluşun gizini 

kavramaya çalışmak olarak niteler.  “ Doğayı anlamanın temelinde sezgiler önemli 

yer alır.  Sezgi ise güçlü bir gözlemden kaynaklanır.  Ve keşfetmenin esasıdır. ” 

demektedir (Gençaydın, 1992). 

Sanatçı bilim gibi sanatın kaynağını da doğa ve yaşam olarak  ifade  eder.   

“Bilim,   evreni mantıksal,   sanatsal,   artistik imgelerle açıklamaya çalışır ancak 
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sanat artistik imgeler aracılığıyla evreni kavramaya yönelik bilgi kaynağını 

oluştururken estetik haz da uyandırmaktadır.” (Gençaydın, 1992). 

Zafer Gençaydın Derya Aktepe ile yaptığı bir söyleşide sanatçının kendisini 

doğaya katması gerektiğini,  bilineni tekrar etmenin özellikli olmadığını,  doğadan 

alınan  izlenimlere kendi sanatımızı yansıtmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Doğa 

resmi yapmanın bir nevi,  doğadan alınan sözcüklerin,  plastik sözlükteki resimsel 

öğelere dönüşmesi,  doğa biçimlerinin sanat biçimlerine dönüştürülmesi ve tercüme 

edilmesi olduğunu vurgulamaktadır (Aktepe, 1999). 

 Sanatın kendi içinde geçirdiği değişimler ve evreler çeşitlilik 

göstermektedir.  Figüratif ve natüralist sanata bir tepki olarak oluşan soyut arayışlar  

ve soyut dışavurumculuk akımı Zafer GENÇAYDIN’ ın kendisini ifade etmek için 

seçtiği yoldur.   

Aslında Zafer Gençaydın soyut-dışavurumcu resimler yapmak için özel bir 

çabası olmadığını sık sık dile getirmektedir. Eserleri bazen de lirik soyutlamalar 

olarak nitelenen sanatçı,   içinden nasıl geliyorsa öyle çalıştığını,   yaptığı resimlerin 

şu veya bu akımın içinde yer almasının kendisi için önemli olmadığını belirtiyor 

(High Quality, 1996).  

Soyut Resim kavramı biraz açmak istenirse; birkaç tanıma yer vermek 

anlamlı olacaktır. N. Keser’in Sanat Sözlüğünde;sanatta tasvirin yerinin olmadığını,  

doğanın ve nesnelerin resim için bir yük olduğunu düşünen sanatçıların ortaya 

koydukları sanat anlayışı ve bu doğrultuda yaptıkları resimler olarak nitelenirken,  

çıkış noktasının doğa olabileceğini ancak ortaya çıkan ilişkilerin doğadan bir varlığı 

göstermemesi gerektiğini anlatıyor (Keser, 2005).  

Bir başka tanımda ise :”Resim ve heykelde,  yapıtın doğada rastlanan gerçek 

varlıkları betimlememe anlayışı. Bu tür bir anlayışla yaratılan yapıt sanat dışı 

gerçekliklere gönderme yapmamakta,  dolayısıyla yapıtın içerdiği betiler gerçek 

varlıklar olarak ‘tanınabilir’ nitelikte bulunmaktadır. ”denmektedir (Sözen, Tanyeli, 

1996).  

Lirik soyutlamaya ilişkin de şu ifadeler yer almaktadır:” Anlatımcı 

soyutlama.  Lirik soyutlama anlatımda renge çok büyük önem verir.  Soyut 

dışavurumculuğa çok benzemektedir ve 1947 yılında Paris’te soyut dışavurumculuğa 

paralel olarak gelişmiştir.  Lirik soyutlama,   resmin elemanlarının (özellikle renk,  
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leke,  çizgi) tesadüfi ilişkilerine ve ressamın psikolojik yaklaşımına dayanmaktadır. ” 

( Keser, 2005). 

Resimsel lirizm,  sanatçının iç dünyasındaki fırtınaların dışa vurumu olarak 

tanımlanmaktadır. İfadenin malzemesi de boya ve fırçadır. Sanatçı çevresindeki 

görüntüleri değil,  kendi iç dünyasındaki konseri vermektedir. Lirik soyutlamada 

doğasal bir motiften hareket edildiği gözlenmektedir. Bir doğa görüntüsü,  renkli 

nesneler,  yada hareketli bir figür biçiminin etkisi,   sanatçı için bir çıkış noktası 

olabilmektedir.  (http://www. geocities. com/turkresmi2/geometrik_lirik/?200516) 

Figüratif resimde, resimsel biçimleme soyut resimdeki resimsel biçimleme 

mantığıyla zıttır. Soyut resmin yapısında doğa izlenimi yoktur. Soyut sanat yeni bir 

resim düzeni,  yeni bir boya gerçeği ve değerlendirmesini ortaya koymuştur. Soyut 

resmin düzeni ve boya etkisi,  doğaya bakma ve onu değerlendirme görüşünü de 

değiştirmiştir.  Soyut resim biçimlemelerindeki yeni resimsel anlatım olanakları batı 

da figür resmi sürdürenleri etkilediği gibi bizim ressamlarımızı da etkilemiştir.  

Biçimlendirme mantığı doğal biçimlerin optik doğruluğuna yada akli biçim 

ve ölçülere yaklaşım açısından gelişim göstermiştir. Bu sürece uygun olarak da 

çizgiye indirgenmiş mekan kavramından optik görüntülü mekan kavramına doğru 

resimsel bir biçimleme gelişimi olmuştur. Doğa biçimini bir inceleme aracı olan 

desen,  soyut resimde gerekliliğini yitirmiştir.  

Soyut resmin yüzeyindeki düzenlemedeki bir diğer faktör de soyut resim 

doğa görüntülerinin mekan içinde sıralanmasına dayanan derinlik yaratma işlevine 

gereksinim duymaz.  Böyle olunca da sadece resimsel ögeler ve ilişkileri,  resim 

düzleminin ilişkileri içinde daha engelsiz oluşturulabilmektedir  (http:/www. geocities. 

com/turkresmi2/soyutegilimler/?200516). 

 Soyut sanatın Türk Resim Sanatı içindeki yeri ve gelişimine dair kısa bir 

hatırlatma yapıldığında: “Türk Resim Sanatı, özellikle yüzyılımızın ilk çeyreğinden 

itibaren,  Avrupa resmindeki yenilikçi akımların paralelinde bir oluşum sürecine 

girmiş ve kendine özgü sentezini bu doğrultuda oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bu 

hareketlilik içerisinde Batı ile olan etkileşim,  Türk resmine eş zamanlı değil de,  batı 

ile olan kültürel ve ekonomik ilişkilerimizin yoğunluğuna göre değişen zaman 

sürecinde ortaya çıkmıştır.  Daha sonraları aşağı yukarı 1950yılını izleyen evrede,  

toplumsal  yapımızın çok hızlı bir şekilde değişmeye başlamasıyla,   Avrupa 
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Sanatında kaynakları çok uzun bir modernizm hareketine dayanan resim akımları ard 

arda ve kısa bir süre içinde Türk Sanatına girmeye başlamıştır. Bu durumda ortaya 

çıkan genel sanat ortamı ister istemez bazı “handikap”larıda doğurmuştur. Genellikle 

Batı sanatının felsefe ve etik tabanının yeterince çözümlenememesinden dolayı ortaya  

çıkan bu iyi niyetli fakat sığ çabalar Batı ile olan ilişkilerimizin daha da yoğunlaştığı 

günümüze kadar süregelmiştir.  

Öncelikle belirtilmesi gereken şey şudur:Batı sanatındaki modernist 

akımların formel yapısında yer alan bir çok üslup yönelimleri Türk Sanat 

çerçevesinde ”soyut” olarak yorumlanmıştır. Aslında,  ”soyut sanat “bir terim, 

“soyutlama” ise bir kavramdır. başlangıcından bu yana birçok kavramları üreterek,   

bunları kendi içinde barındıran bu terimin ifade ettiği yada kapsadığı kavramlar Türk 

Resminde çoğu kez birbirine karıştırılmaktadır. Oysa,  yüzyılımızın başlarında “non 

figüratif” ve “soyutlama gibi iki temel kavram çerçevesinde gelişen soyut sanat 

zamanla diğer akımları ve yer yer  bazı ifade biçimlerini da kapsamına almıştır. 

Örneğin,  soyut dışavurumculuk, geometrik, kaligrafik, dekoratif soyutlama, aksiyon 

ressamlığı, doku ve yüz soyutlaması, lekecilik, ressam sonrası soyutlama, yeni 

geometrik soyutlama, gibi Bu nitelemelerin türü kuşkusuz “soyut sanat akımları” 

olarak ele alınabilirler. Ancak, birçok durumlarda bir prensip karşıtlığını bile ortaya 

koyan bu alımların resmimizdeki yeri ve niteliği oldukça belirsizdir. Bu nedenle, 

resmimizdeki yansımalarını incelemek açısından ”soyut sanat” teriminin ifade ettiği 

sanat biçimlerine kısaca değinmek gerekiyor.  

 Soyut Sanat yada eskiden kullanıldığı biçimiyle “abstre resim” deyimi,   

yirminci yüzyılda, tabiat taklitçiliğine bağlı,  geleneksel Avrupa resmine karşı 

tepkilerle ortaya çıkan sanat üsluplarının en uç örnekleri için kullanılan bir terimdir. 

Burada “tabiat taklitçiliği” deyimi, kuşkusuz sadece belli bir realizmi değil,  

Aristoteles estetiğinin öngördüğü ”mimesis” (özdeşleyim/taklit) kuramına bağlı sanat 

üsluplarını ifade etmek için kullanılmıştır. Nitekim yirminci yüzyılda görülen 

modernist sanat geleneklerinin hedeflerinden biri de bu kuramı sorgulamak ve yerine 

“soyutlama” ve “kinesis” kavramlarını getirmektedir. Aslında “soyut sanat” 

birbirlerinden farklı ve prensip açısından birbirlerine karşıt iki temel eğitimi anlatır.  

 Bunlardan ilki,   doğal görünümü basit formlara indirgemek diğeri de doğal 

görünümün taklidi olmayan salt kurgusal (spekülatif) elemanları; form,   çizgi ve renk 
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ögelerini,   figür dışı (non figüratif) bir yapısal düzen içinde kendi başına bir varlık 

oluşturacak şekilde inşa etmektedir.  

 Birincisi, yani doğal görünümleri basit biçimlere indirgemek suretiyle 

doğayı ”arkitektonik” bir yapı içinde soyutlamak anlamındaki eğitim,   gelişimini iki 

ayrı yönde göstermiştir:Birinci modelde nesnelerin ayrıntı ve rastlantısal 

çeşitlemelerini elimine ederek,  onlara esas olan “generik” (kendi cinsine ait, zorunlu) 

formları ortaya koymaktır. İkinci modelde ise müzik ve mimarlık sanatlarının tavrı ile,   

dış dünyayı ve aktüel görünüşleri kendi başına bağımsız biçim oluşturacak şekilde 

parçalayıp yeniden kurmaktır. Birinci modele örnek ressamlar olarak Paul Klee ve 

Cezanne; ikinci modele en uygun örnek ise Picasso’dur..   

 Doğal görünümlerin taklidi olmayan temel biçimlerden yola çıkarak yani 

düşünsel soyut elemanlardan hareket ederek sanat nesneleri inşa etmek ( kurmak) 

anlamındaki ikinci temel eğilime “soyut sanat” yada genellikle “saf-soyut sanat” 

denilmesine rağmen aslında bu yaklaşım bir “soyutlama” yı içermemektedir. Bu tür 

soyut yaklaşım,  belirtilen özelliği nedeniyle konstrüktif bir özlüktedir. Kendi içinde 

iki kategoriye ayrılır: “Romantik- Organik” ve “Klasik-Geometrik”. Soyut 

dışavurumculuk akımı da bunun üçüncü bir türüdür. Soyut sanatın en belirleyici 

özelliği belki de sanatın genel fonksiyonu olan “algılanabilir gerçekliğin 

gösterilmesi”ni terk ederek yada geri plana atarak, gerçekliğin algılama için yeni bir 

gerçeklik fonksiyonunun vurgulamasıdır. Bu bir anlamda, bir dil oluşturmak ve bu dil 

aracılığıyla iletişim kurmaktır. İşte ülkemizde, soyut sanatın anlaşılmamasının 

nedenlerinden biri de bu dilin yeterince bilinmemesi ve Türk sanatçılarının böyle bir 

dilin problematikleriyle yeterince uğraşmamalarıdır. Bu nedenle soyut sanat,  birçok 

eleştirmen, sanat yazarı ve fikir  adamları tarafından dahi yanlış anlaşılmıştır. Örneğin,   

bir felsefe ansiklopedisinde bile bu terim “yaşamdan kopuk sanat” olarak tarif 

edilmiştir.  Oysa soyut gerçekliğin dış görünümlerle taklidi yerine,   onu,   kavramsal 

planda irdeleyen bir sanat,  bir düşünce ve reaksiyon tavrıdır. Bu günün bilim ve 

teknolojisi,  gerçekliğin hiç de görüldüğü gibi olmadığını kanıtlamıştır. Modern insan,  

nesneleri ve fenomenleri dış görünümleriyle algılamıyor artık. Çağımız sanatçısı 

soyut sanatla bir bakıma, kendi çağının iç realitesini ortaya koymuş ve kritiğini 

yapmıştır.  

 Türk resminin soyut sanat geleneklerine yoğun bir şekilde yönelişi 1950‘li 

yıllardan sonra olmuştur.  Bu yıllar,   Türk resminde çok yönlü eğilimlerinde ardı 
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ardına boy verdiği yıllardır.  İkinci Dünya Savaşı’ndan önce ve sonra ABD’ye göç 

eden Avrupalı sanatçıların tüm dünya sanatı üzerindeki etkileri Türkiye’de de 

belirmeye başlamıştı.  Öte yandan Almanya’daki Bauhaus Okulu’nun etkileriyle 

mimarlık ve dekoratif sanatlarla,  endüstri ürünleri tasarımında “soyut” tartışmasız bir 

estetik öge haline gelmişti.  

 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmin’de “soyut sanat” için belki de en talihsiz 

dönem 1970‘li yıllar olmuştur.  Çünkü bu dönemde yaratıcı bireyleri harekete geçiren 

etmenler daha çok ülkemin sosyal ve siyasal çalkantılarından geliyordu. Batı’da 

1930’larda cazibesini ve felsefi tabanını Frankfurt Okulu’yla birlikte  tamamen yitiren 

sosyal gerçekçilik akımı Türk Resminde ondokuzuncu yüzyılın tarihsel 

romantizmiyle birlikte boş vermeye zorlanmış ve oldukça sığ bir yaklaşımla,  soyut 

sanat birçok sanatçı tarafından reddedilmişti. Bu arada bir çok sanatçının da “halk 

soyut anlamıyor” popülizmine mahkum oldukları gözlenmiştir.” (Genç, 1988). 

 Z. GENÇAYDIN ise çağımız sanatına bakışını şu ifadelerle belirtiyor: 

”Değişen insan düşüncesi ve dünya görüşüne paralel 

olarak resim sanatı da  doğal objeye bağlanmak ve ondan 

uzaklaşmak arasında zaman zaman değişmelere uğramıştır.  

 Tarih boyunca çeşitli şekillerde karşımıza çıkan sanat 

akımları muhakkak ki o çağın siyasi, dini, ekonomik,  kültürel,  

toplumsal yapısı ve dünya görüşüyle yakından ilgilidir.  

 Günümüz sanatçısı soyutlamaya ilkel düşüncenin içine 

düştüğü belirsizlikten değil,   binlerce yıllık bir evrimin sonunda 

olumlu bir düşünce ile varmıştır. Rönesans’la başlayan akılcı 

düşünce 19. yy. pozitivizmini olgunlaştırmış,  insan aklına saygı 

ve güven, tabiatı tanımış olmanın gururu, asrın sürat ve konforu 

birtakım sosyal,   ekonomik,   psikolojik sorunlar doğurmuş,  

insan zihni az zamanda çok şeyi öğrenme,  çok çeşitli problemlere 

çözüm yolu bulma zorunluluğu gibi ağır ve bunaltıcı bir ortama 

kendi kendini sürüklemiştir. Bu hızlı yaşama zorunluluğu şüphesiz 

ki sanatçıyı da etkilemiş, onu gözlem ve incelemede sabırsız,  

sinirli yapmıştır. bu hal sanatçının algılanmasına izlenimlerinin 

zayıflamasına veya silinmesine sebep olmuş ve artık eşyanın dış 
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görüntülerine dayanan ayrıntılarıyla uğraşmak onun için sıkıcı 

olmaya başlamıştır.  

 Çağımızın rasyonel felsefesi insanlığı “kendi eserinin 

esiri” yapma tehlikesi ile karşı karşıya getirmiş,  korkunçluğun 

verdiği bunalıma tepki olarak sanatçıda kendi anlayışına göre 

eşyayı parçalama yoluna gitmiştir. Bilinçsiz şekilde huzuru 

arayan sanatçı kendine güvenin verdiği cesaretle, objenin tabii 

görünüşünden veya objenin kendisinden değil, kendi yarattığı 

dünyadan haz duymaya çalışmıştır. Bu durum aslında sanatçının 

kıskançlığından doğan bir arzu ile tabii objeyi inkar edip veya 

onu değiştirerek kendi kendisinden haz duymasıdır. İçine düştüğü 

bu bunalımdan kurtulma çabası sanatçıyı ister istemez 

geleneklerde ve düşüncede isyankarlığa,  isyankarlığın sonucu 

olan parçalama arzusu da bugünkü soyut sanata kadar 

getirmiştir.”  

 Sanatçı bu konuya Türk düşünce yaşamındaki “Batılılaşma Hareketi” diye 

nitelenen sürecin, Osmanlı toplumunun batı karşısındaki (özellikle askeri alanda )geri 

kalmışlıktan kurtulma yada çağdaşlaşma çabası olarak algılayamayanlarca genelde 

batıyı körü körüne taklit olarak değerlendirildiğini belirtmektedir.  Nedeni ne olursa 

olsun bu atılım,  Türk toplumunu  mistik  düşünceden sıyrılıp doğayı ve insanı 

incelemeye dayanan akılcı düşünce noktasına gelmeye zorladığını ve gerçekleri 

gökyüzünün yedi kat sonsuzluğunda arayan ümmet toplumu anlayışından kurtularak 

doğa-insan diyalektiği içinde kavramaya dönük bu değişim bugünkü çağdaş sanat ve 

düşünce eylemimizin itici gücü olduğunu düşünmektedir. Yeni çağın getirdiği yeni 

zorunluluklar gereği olan bu düşünce değişimi her nedense toplumumuz için doğal bir 

gereklilik değil de zorlama bir değişim olarak değerlendirilmekte olduğunu ifade 

etmektedir. Bu biçimdeki sığ değerlendirme eğilimi her alanda olduğu gibi güzel 

sanatlarda da anlatımını bulduğunu :Resim sanatımıza yansıyan çağdaş düşünce ve 

arayışlar hep “batıya dönük Türk resim sanatı” diye nitelendirilerek sanatçılarımızın 

batı etkisinde kalıp kalmadıkları sürekli olarak gündemde tutulduğunu dile 

getirmektedir. Bu bağlamda sanatçılarımız ya ulusallık çerçevesinde 

değerlendirildiğini yada batı etkisinde,  daha doğrusu batı taklitçisi demeye getirilerek 

karalanmaya çalışıldığını savunmaktadır. Ama ne hikmetse,  bu yenileşme çabaları 
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doğa ve insanı incelemeye dönük yeni düşünceye koşun biçim arayışları olarak 

değerlendirilmek  istenmediğini vurgulamaktadır. 

Yapay olarak yaratılan bu Doğu Batı ikilemi gibi bir kördöğüşü içerisinde 

sanatçılarımız zaman zaman ne yapacaklarını şaşırarak geleneksellikle, yenilik 

gelgit’inde çalkalanıp durduklarını özellikle dile getirmektedir.  

 Burada  belirtmenin gerekliliğini vurgulayarak  her sanat ve bilim adamının 

geçmişin birikimlerinden hız alarak yeniliklere ulaşmasında daha doğal bir 

yaklaşımın olamayacağını dile getirmektedir. Geçmişin kültür kalıtından yararlanmak 

ancak insanın kendini aşabilmede bir sıçrama tahtası olarak kullanılabildiği sürece bir 

anlam taşıyacağını vurgulamaktadır.Yoksa geçmişe sarılmak,  bir noktaya çakılıp 

kalmaya,  kendini yinelememeye de neden olabileceği gibi  unutmamak gerekir ki her 

yenilik geleneğe tepkiden doğmaktadır.  Sanatın amacıda gelenekleri sürdürmek değil,  

bir yerde gelenek yaratmak olduğu ve  alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmek 

istemeyen toplumların çoğu yeniliklere uyum göstermek yerine geleneklerine 

bağlanmayı daha kolay bir yol olarak gördükleri, çünkü yeniliklere uyum göstermek 

kendini yenilemeyi yeniden enerji toplamayı ve çaba göstermeyi, zorlamak  

gerektiğini belirtmektedir. 

 Çağdaşlaşma sürecindeki yeni düşünce biçimine hazırlıksız yakalanan bazı 

sanatçılar yeni kimlik arayışı adına geleneksel Türk sanatıyla batı sanatının sentezini 

çıkar yol olarak görme eğilimini gösterdiklerini,  ancak çağın düşüncesini yeterince 

özümleyemedikleri için geleneksel sanatımızın biçim öğelerine bağımlı bir biçim 

nakışçılığının sınırlılığında tıkanıp kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını 

vurgulamaktadır.” (Gençaydın, 1966).  

 Sanatçının getirdiği bakış açısının ardından Kaya Özsezgin’in sanatçı ve 

resimlerine dair ifadelerinden bir bölüm şöyle başlıyor;”Rengin,  çizginin ve formun 

herhangi bir doğasal elemanının aracılığına gerek kalmadan kendilerini anlamsal 

yönden dışa vuracak özgür ifade olanaklarıyla sınırlı bir kompozisyonu amaçladığı bu 

resimler daha öncekilerle başlatılmış olan görsel bir aşamanın uzantılarıdır.  Her 

sanatsal aşama gibi soyut dışavurumcu bir teknik çerçevesinde  biçimlenen ve formun 

işlevini bu teknik doğrultusunda daha seçkin düzeylere ulaştırmayı hedef alan bu 

çalışma dizisi de kendi içinde bir bütünlük göstermekte,   bu yapıtı ötekine bağlayan 

sanatçı üslup karakterini öne çıkarmaktadır. Soyutçu biçim anlayışı Zafer 
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Gençaydın’da resimle iletişim kuran izleyicinin görsel belleğine öncelik bir takım 

çağrışımlarla yüklü olduğundan izleyici orada kendine göre bir ifade ölçütü 

bulabilmekte, kendince anlamlar üretebilmektedir.  

 Zafer Gençaydın’ın resmi, görünür biçimle,  görünmeyen ancak sezilebilen 

anlam arasındaki ilişkinin çözümlenmesi sorununa dayalıdır.  Tuval’in veya kağıdın 

beyazı,  bir sonsuzluk imgesini vurgularken bu pürüzsüz zemin üzerinde biçimlenen 

renksel elemanlar sonsuzluk imgesine bir sınır çizerler:Belirlilik belirsizliğe baskın 

çıkar,  boşluk nesneden bağımsız bir oluşumla anlam kazanır. Orada soyut oluşumun 

kendi başına bir görsellik karakteriyle bütünleştiğine tanık olmuş. Sıcak yada soğuk 

sert bir leke,  renksel kitlenin içine,  çoğu zaman bir hançer gibi saplanır!”  

 “Zafer Gençaydın’ın resimlerinde doğa insan,  yaşam bileşkesi,  toplumsal 

bir süreç çerçevesinde,  geçirdiği olaylar,  tasalar;yaşamın alışkanlığına koşut dinamik 

bir yorumla özgünleşmektedir. Sanatçı yaşamın bütüncül ortamında insanın,  

nesnelerin ve doğanın olaylar karşısında yüklendikleri tepkileri,  renk lekelerinin ve 

çizginin anlatım gücünü çözümleyerek aktarmaktadır. Gençaydın’ın yapıtlarında 

çizginin özgün anlatım gücü,  ilk karşılaşma anında izleyiciyi konunun özüne 

çekmektedir. Bu devingen yaşam kesiti zıt renklerin karşıt etkileriyle iç gerilimi 

yükseltirken, çevreyi saran renk tonlarının yumuşak geçişleri konuyu dingin ve 

dengeli bir anlatıma ulaştırmaktadır.   

Sanatçının yapıtları, özgün bir yönünün ve anlatım biçiminin,   

durdurulamayan bir enerji birikimiyle,  atak çalışma gücünün,   doğal yapmacıksız 

ürünlerini sergilemektedir.  Bu yapıtların toplu olarak irdelenmesinde, kuşkusuz 

dışavurumcu bir özellik, anlatım somutluğu, gerçeği imgeleştiren soyut bir yaklaşımla 

bütünleşmekte ve özgün Zafer Gençaydın resimleri ortaya çıkmaktadır.” (Giray, 

1989), (Özsezgin, 1993 ).  

 “Resimleri sanatçının doğayı nasıl özümsediğini, görüngü  dünyasının 

verileriyle nasıl hesaplaştığını ve soyutlamadaki içtenliği nasıl yakaladığını 

göstermektedir” diyor Ferhat Özgür. Ve Zafer Gençaydın’ın resimlerine ilişkin 

yorumlarına şöyle devam ediyor: “Gençaydın’ın uzun süre,  değişmez bir rotada 

seyreden bu tutumunu tekrardan öte,  iç dünyasındaki kıpırdanışların sayısız şekilde 

dile getiriliş süreçleri olarak değerlendirmek gerekir.”  
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 Sanatçı bu resimlerde doğa ve insanın kavranışındaki inançlı yaklaşımıyla,   

canlı bir biçim-içerik ilişkisi ortaya koyarken, yukarda da bahsedilen dramatik 

soyutlamacılığın asıl yüzünü de göstermektedir.  Nesneleri salt kompozisyon,   biçim,   

çizgi ve lekeye indirgeyerek soyutlamanın biçimsel yanını  öne çıkarmak değil,  acı,   

gerilim, sevgi, coşku gibi aşkınlık anındaki kimi duygulara öncelik vermek,  dramatik 

atmosferin asıl belirleyicisi olabilir ancak.  

 Gençaydın,   temel kaygısı olan bu atmosferde,  rahat ve dolambaçsız bir 

fırça kullanımını yeğliyor,  çizgi ve renk savurganlığından ısrarla kaçınıyor. Dış 

dünyayı salt retinamıza ulaşan görsel bir imge olarak kabul etmiyor. Doğanın ilk 

bakışta kendini ele vermeyen,  iç özelliklerine de eğilmeyi hedefliyor. Dıştan içe 

doğru gelişen bu çözümlemeci yaklaşımda,  iç hep hareketin,   kıpırdanmanın, 

titreşimin merkezi olarak kabul ediliyor.  Resim yüzeyi,   enerjik çizgi ve renk 

dalgalanmalarıyla,  iç dünyanın bir imzası oluyor.  Bazen de sert konturların yüzeyde 

gezinişi bir tür nabız grafiğine dönüşüyor.  

Her resim kendi yolunu kendi belirler neredeyse. Resmin alt düzlemine 

süratle saplanan bir çizgi,   yüzeyde zigzaglar oluşturan konturlar,  arı-duru heykelsi 

bir tat çağrıştıran renkli yüzeyler, kimi zaman dinamik çizgi kütleleri içine 

sıkıştırılmış bir kırmızı,  rengin renkle çevrelendiği büyük yüzeyler,  sanatçının 

fiziksel yapıya olan yaklaşımını da açığa çıkarmaktadır. Resimlerdeki renklerde yer 

aldığı zemine karşı bir direnç halinde bulunuyor. Özellikle, beyaz kağıtlar üzerine 

gerçekleştirdiği kompozisyonlarda,  beyaz boşlukta asılı duran bir iki renk,  süratle 

çekilmiş bir çizgi,  sanatçının yüzeyi kuvvetlendirme ve enerjik tutma kaygısını 

gösteriyor.  

Gençaydın’ın resimleri;soyut formların izleyene iletmek istediğiyle,  

izleyenin bu formlardan çıkarsadığı duyumlar alışverişine ağırlık verirken,  öte 

yandan da onun yaşam kavramına yaklaşımıyla bütünleşen örnekler oluşturuyor 

bence. 

 “Z. Gençaydın’da, soyut biçimlerin içinden geldiği ifade dünyası,  bu 

biçimlerin içeriksel değerlerini tüketmediği sürece yeni açınımların söz konusu 

olabileceğini gösteriyor. Resimlerde zeminin beyazlık etkisi,  doğrudan doğruya 

renkle oluşturulan ön plandaki formel anlatımcı (ekspresif) vurgusunu daha da 

güçlendirmekte,  fırçanın işlek ve uyumlu gezinişleri, bu formun kategorik (kesin) 
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yapılanma işlevini kompozisyonla ilişkili bir düzeyde tutmaktadır.” (Özsezgin, Güneş 

Gazetesi), (Özgür, 1977).   

İnci Aral Gür’le yapılan bir söyleşide sanatçı resimlerine ilişkin şunları 

söylüyor: 

”Resimlerimdeki dinamiklik,  dirilik,  canlılık,  benimle 

toplum ve doğa arasındaki etki tepki ilişkilerinin doğal sonucudur. 

Yaşam karşısında takındığım tavırla ilgilidir sanıyorum. 

Dinamiklik,  içinde yaşadığımız toplumun sorunları karşısındaki 

başkaldırma isteğinden geliyor. Sorunların, uyarıcıların bu denli 

çok olduğu evrenimizde durağan ve uyuşuk resim yapmak 

duyarlılıkla açıklanamaz sanırım,  sert uyarıcı karşısında tepkide 

zorlu olacaktır kuşkusuz.”  

Gür’de şu yorumu yapıyor: “Renk kontrastları biçimsel öğeler olarak değil, 

çelişkilerin doğurduğu gerilimlerin anlatımında araç yani dil olarak kullanılmıştır.” 

(Gür, 1979). 

 “Zafer Gençaydın’daki kapalı figür illüzyonu,  bir yandan görünürdeki 

soyut biçimleme olanağını alabildiğine genişletme ve yaygınlaştırma fırsatı sağlarken 

bir yandan da salt figürcü bir çabanın bile elde edemeyeceği yada elde etmekte 

güçlük çekeceği anlatımcı bir üslubu,  detaylı çizgide sürdürme eğilimi yaratıyor. Bu 

eğilimde renkçiliğinde önemli bir payı bulunduğunu eklemek gerekir. Anlatımcı etki 

sözgelişi büyük bir siyah leke içinde karşıt nitelikte kırmızı bir  lekenin yer alışıyla 

yada sıcak ve soğuk lekelerin biçim çağrışımları eşliğinde bir arada kullanılmasıyla,  

belirginleşiyor. Ama somut anlamda bir belirginlik değil gene de bu. Bir tür ruh 

oyunsal boşalım. Bilinçaltında gizlenmiş bilinç tortularının dolaylı biçimde dışa 

vuruluşu var Zafer Gençaydın’ın resimlerinde. İzleyiciyi  ruhsal yönden tedirgin eden,  

varlık olgusu üzerinde düşünmeye yönelten,  huzursuzluğun görsel ve simgesel 

anlamını yansıtmaya çalışan soyut dürtüler, Gençaydın resimlerine, çağdaş 

sanatçılarımızın pek de yönelmedikleri özgün bir yorum gücü kazandırıyor.” 

(Özsezgin, 1979).      

 N. /M.  İpşiroğlu’na göre ise: “Doğayla bağlarını koparan sanat yaratma 

özgünlüğüne kavuşuyor ve evrene açılıyor. Verilmiş biçimlerden hareket etmiyor,   

yeni biçimler oluşturuyor.  Soyut kavram ressamlığı sanata beklenmedik gelişme 
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olanakları açıyor.  Soyut Sanat çağ  üslubu oluyor ve soyut sanatçılar, evrensel 

insanlık anlayışı içinde toplum dünyasını kuracak olan kuşaklara öncülük ediyorlar.” 

(İpşiroğlu, 1993). 

Türk Resim Sanatı’nın ikinci kuşak soyut sanatçılarından olan Zafer 

GENÇAYDIN somutu kavrayamayan bir insanın soyut düşünmesinin mümkün 

olmadığını,  soyutlamanın temelinde bir indirgeme, bir arıtmanın bulunduğunu ve 

ortaya konan şeyin niteliğinin sanat yapmaya soyunan insanın plastik dil kapasitesi ile 

bağlantını olduğunu anlatarak kaynağı doğa ve yaşam olmayan bir bilim ve sanat 

olmadığını belirtmektedir. Hepsi birer soyutlama olan bütün bilimsel formüllerin 

kaynağının doğa olduğunu ifade etmektedir  (Yılmaz, 2000). 

Öğrenme sürecinde kavramlar arası geçişlerde sorunlar yaşanması olağan 

görünmektedir.  Kimi zaman bu sorunlar kavram kargaşasına da dönüşebilmektedir.  

Bu denli yoğun olmasa da Zafer GENÇAYDIN soyutlamaya geçerken sıkıntılı bir 

süreç yaşamıştır.  Buna ilişkin bir anısından, soyutlama çalışmalarına yeni başladığı 

dönemde tuval başında zorlandığında kimse görmesin diye tuvalinin üzerine 

kapanarak stresinin büyüklüğünden yukarıda bahsedilmişti. Tekrar vurgulamakta 

yarar görülmüştür.   

Sanatçı kendisinin soyutlamayı algılama sürecini şöyle anlatmaktadır:  

“Bir ara yine bir portre çalışmasına başlamıştım.  

Şöyle kabaca çizdikten sonra renk lekeleri koymaya başladım.  

Betimlemeden ziyade amacım belki de bir fırça empresyonu,   

bir renk güzelliği,   bir boya matiyeri aramaktı.  Adnan Bey 

geldi ve ‘Sen ne yapıyorsun biliyor musun?’ dedi.  

‘Bilmiyorum’ dercesine bir hareket yaptım.  ‘Aferin,   devam 

et. ’ deyince rahatladım.  Tabi bu da bilinçli bir üslup arayışı 

değildi.  Her şey kendiliğinden gelişiyordu.  Mantıksal bir 

karar yoktu başlangıçta.  Ancak şu var: Anımsadığım 

kadarıyla ben,   tuval üzerinde uzun ve geniş hareketlerle, 

jestlerle çalışmayı seviyordum.  Bu şimdi de vardır.  Omuz ve 

kol hareketlerine dayanan rahat bir çalışma tarzıdır bu.  Bir 

de şöyle bir kanıya varmıştım o zamanlar: Nesneyi tam olarak 

açık seçik betimlemekten ziyade,   nesneden bir izlenim 
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yakalamak,  onda kalan imgeyi,  izlenimi resmetmeliydim. 

Boyalarla macera ararcasına jestlerle, kaligrafik, çizgisel bir 

anlatım tercih etmeye başlamıştım. Soyutlamayı algılama 

sürecim sanırım böyle saptanabilir.” (Yılmaz, 2000). 

Resim sanatında  soyutlamaya ilişkin aşağıdaki ifade sanatçının görüşlerini 

yansıtmasında yararlandığı ifadelerdendir:“ Soyutlama gereksinimi, doğanın 

karmaşıklığı,   kendiliğindenliği,   keyfiliği ve nesnelerin belirsizliği karşısında 

duyulan huzursuzluktan kaynaklanır.  Bu nedenle soyutlama basit bir çarpıtma değil,   

nesneleri rastlantısallıktan kurtarıp bağlı oldukları derin yasaları keşfetmek ya da 

nesneleri keyfi olan bir şeyden temizlemek, onları değişmez ve zorunlu kılmak,   

mutlak değerlere yaklaştırmaktır.” (Worringer, ) Sanatçı yaklaşımını  aşağıdaki 

cümlelerle desteklemektedir:  

“Başka bir deyişle soyutlama sanatçının dış evreni 

değiştirerek kendi evrenini kurma isteğidir.  Ya da kendi 

yasalarına göre yeni bir evren kurma isteğidir.  Rönesans’ dan bu 

yana insan – doğa,   insan – tanrı hesaplaşmasına dayalı beş yüz 

yıllık bir düşünce birikiminin ürünü olan çağdaş soyutun 

temelinde,   doğayı tanımanın gururundan doğan bir değiştirme 

isteği saklıdır.” ( Tmmob  Yay.1992). 

Zafer GENÇAYDIN yine aynı makalesinde; sanattaki gerçeklik yapıtın 

doğal olanla arasındaki benzerliği değil, kendi içindeki tutarlılık olduğunu,   bazen bir 

gerçeği doğal biçimlerle gerektiği kadar dile getirebilmenin olası olmadığını belirtir.   

Zahit BÜYÜKİŞLEYEN’e göre: “Sanatçı resimlerinde seyircisinin salt 

düşünce olgusuna katılmasını sağlamakla kalmıyor,   onların yapıtlarına alışılmışın 

dışında yaklaşımları için fırsat veriyor.  Bir yerde yeniden yorumlama ve yaratmaları 

için olanak sağlıyor.” (Büyükişleyen, 1987 ). 

Zafer Gençaydın Mehmet Yılmaz’la yaptığı bir söyleşide soyutlamayı şöyle 

ifade ediyor: 

”Soyutlamanın bir çeşit “iç dünya dışavurumu” olarak 

yansıması anlamına gelen ve orinyasien döneminden farklı olarak,  

bir bilim ve teknoloji çağı olan 20. yy’ın insanoğlunda yarattığı 

sıkıntı ve çalkantıların bir ifadesi olarak algılanması gerek. İnsan 
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bir gün kalkıp “ben soyut yapacağım” diyemez;soyut için belli 

koşullar,  gereksinimler olmalı.” (Yılmaz, 2000).   

 “Zafer GENÇAYDIN’ da resimle iletişim kuran izleyicinin görsel belleği 

önceden birtakım çağrışımlarla yüklü olduğundan izleyici orada kendine göre bir 

ifade ölçütü bulabilmekte,   kendince anlamlar üretebilmektedir.  Kuşkusuz her soyut 

resim ve leke dışavurumcu bir içerikli temellendiği sürece bu tür bir anlam üretimine 

yol açması doğal.  Karmaşık biçimlerde insanın görsel belleğinde tanımı güç 

izlenimler yaratabilir.  Ancak bu izlenimler görecelidir.  Kişiden kişiye değişir.  Soyut 

anlatımcı resim ise kişinin bu algı dünyasına bilinçle donatılmış yeni gözlem kapıları 

açar.  Daha doğrusu izleyicinin algı kapasitesini zorlar,   benzetme içgüdüsünü 

harekete geçirir,   biçimin arkasındaki gerilimli ideogramı çözmeye ve kavramaya 

yöneltir.” ( Özsezgin, 1993). 

Sanatçının izleyicisi ile kurduğu iletişimi Nalan MANYASLI şöyle 

yorumluyor: “Seyircisinin yalnızca düşünce boyutuna katılmasını sağlamakla 

kalmayıp,  yapıtlarına farklı yaklaşımlar içinde fırsat veriyor.  GENÇAYDIN  

öncelikle,   düşünme kaygısı taşıdığı resimlerinde estetikten özellikle uzaklaşıyor. ” 

 “Zafer GENÇAYDIN’ ın resimlerinin bir dinamikten kaynaklandığını 

görüyoruz. Eylem, salt dış ve görünen dinamikle değil,  iç dinamikle gerçekleştirilme 

durumunda Zafer GENÇAYDIN’ ın plastiğinde.  Görünenin dış devinimden,   iç 

dinamiğine, yani insan’ın toplum’un psikogramına yönelen bir plastiğinin savunucusu 

sanatçı.” (Büyükişleyen, 1987), (Manyaslı, 1991). 

Sanatçının yapıtlarına dair yorumlar ve anlatımlar, şu ipuçlarını 

barındırmaktadır.  Resimlerde müthiş bir dinamizm ve heyecan yer almaktadır.  

Sanatçının çalışmaları soyut çalışma maceraları olarak nitelenebilir.   

Zafer GENÇAYDIN resimleriyle ilgili olarak şunları söylemektedir: 

“Resimlerimi sergilemekten hiçbir zaman korkmadım,  onlar benim iç dünyamın 

resimleridir.  Aslında tek bir insanın iç dünyası yirmi bin yıllık insanlık geçmişinin iç 

dünyasıdır ve resmidir.” ( Röportaj,Mart- 2006 ). 

Tüm yaşam boyunca toplumdaki siyasi ve politik olayları ve değişimleri 

dikkatle takip eden sanatçı, bu takibin doğal sonucu olan etkileşimi resimlerinde 

yansıtmaktadır.  Klasik ve natüralist çizimlerin ardından soyut arayışlara yönelen 

sanatçı,    bu tarzı kendisini ifade etmek için uygun dil olarak seçmiş ve soyut 
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temelleri olan çalışmalarını tutarlılıkla,  cesur ve dolaysız bir anlatım tarzıyla 

günümüze dek sürdürmüştür.   

1960’lı yıllardaki  çalışmalarına dair sanatçı şu yorumu yapmaktadır: 

“Hasanoğlan’ da çalıştığım dönemde, toplumcu 

düşüncenin de etkisiyle edebiyattaki ‘ fakirlik edebiyatına’ denk 

düşen kompozisyonlar yaptım.  O yıllarda köy ve iş yaşamından,   

toplumsal çelişkilerden bahsetmeyen romancılar,   ressamlar 

adam yerine konmazdı.  O dönemdeki kompozisyonlarımda zayıf,   

kemikleri çıkmış figürler göze çarpar.  Ancak onlarda da 

anlatımcı ( ekspresif ) bir biçemin izleri belli oranda 

karikatürize bir anlayış vardı. Anatomik sağlamlıkta figürler 

olmasa bile,   deformasyonlara dayanan,   figürün belirgin 

biçimde sezildiği,   anlaşıldığı resimlerdi onlar.” (Yılmaz, 2000). 

 1970’li yıllarda çok etkilenerek resimlerine taşıdığı konular yine toplumsal 

içerikli olmuştur. Anarşi olayları,  cinayetler ve çatışmalar konularını oluşturmuştur. 

Ardından doğa olgularına yönelen sanatçı konuların değişmesine rağmen resim dilini 

değiştirmemiştir.  

 Kaya Özsezgin’in bu konudaki görüşleri aşağıdaki ifadede şöyle yer 

alıyor:”Gençaydın,  1970’lerden bu yana soyut anlatımcı bir çizgiyle geliştirdiği,  

siyah-kırmızı-sarı tonların kontrast değerleri eşliğinde figür çağrışımları yakalamaya 

çalıştığı üslubunu,  gene aynı plana bağlı kalarak sürdürüyor. Tuvali enine ve boyuna 

kesen geniş ve sert renk kuşaklarının arkasında nesne yada görüntü aktarımına gerek 

kalmaksızın,  doğrudan doğruya biçimlerin saltık anlatım kapasitesinin yaratabileceği 

iletişim-görsel iletişim olanaklarından yola çıkan bu resim,  bütün soyut mantığına 

karşın,  soyutluğun sınırları içinde kalmıyor. İzleyiciyi kökleri doğada ve dış dünyada 

bulunan bir takım somut kavramların içine çekiyor.” (Özsezgin,  1987). 

 “Zafer  Gençaydın Türkiye’deki genel beğeniye başkaldırmakta direnen bir 

sanatçı. Resimde,  bildiği yoldan ödün vermemekteki direnişiyle dikkati çeken bir 

sanatçımız Gençaydın. Son yapıtları da bu direnişi sürdürdüğünü kanıtlıyordu.  

Yanılmıyorsam,  yurtdışından döndüğü 1978 yılından bu yana,  kendilerini 

ilk bakışta,  ele vermeyen figürler kullanıyor resimlerinde. Çizgi,  boyama ve renkle 

gerek figürlerini gerekse kompozisyonunun bütününü  devingen kılıyor.  
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Bu günün gitgide yaygınlaşan ve yerleşen ’genel beğenisi’ne aykırı düşen 

bir yaklaşımla yarattığı yapıtları, ’gözlenen gerçek’ten kaynaklanıyor elbette 

ama,  ’bir bakışta’ ve yalnızca ‘bakarak’ algılamayı, ‘düşünerek’ algılamayı yeğleyen 

resim izleyicisini tedirgin ediyor,  sanıyorum. Ne var ki,  Zafer’in resimleri,  

sanatçının gözlediği ile yetinmeyip çözümlemelere kalkışarak yeni bir birleşime 

ulaşma çabasını yansıtıyor. Bu çaba,  yalnızca algılanan görünüşüyle değil,   içsel ve 

dışsal tüm temel ve yan öğelerini kapsamaya ve kavramaya çalışıp, gerçeği 

boyutlandırarak yeniden üretme çabası olarak da tanımlanabilir.  

Elbette,  bu ’yeniden üretim’de,  yada isterseniz,  ’yeniden  yaratım’da 

düşüncenin ve imgelemin katkısından yararlanmış bir ‘görsellik’ elde edilir. (Zafer’in 

resimlerinde böyle bir ‘görsel nitelik’ var işte. )Bu yeni görselliğe( yada görsel 

niteliklere) alışmamış yaygın beğeninin, yada doğada gördüğünü tuvale tıpkı 

aktarılmış görmek isteyen, resmi algılama sürecinde imgelemini kullanmayı reddeden 

izleyici tutumlarının değişmesi,  Zafer Gençaydın gibi sanatçılarımızın genel ve 

güncel beğeniye ödün vermemekteki direnişleriyle sağlanabilecektir kanısındayım.” 

(Şenyapılı, 1985). 

Zafer Gençaydın’ı ve resimlerini İnci Aral çok güzel cümlelerle şöyle ifade 

ediyor: “ Gençaydın’da resim yapmak,  yaratma ve arayıp bulmaya uzanan serüven 

dolu bir yol,  diye düşünüyorum. İç dünyanın biçime dökülmüş karmaşası ya da 

durulmuşluğu yaşamın yansısıdır. Bir aşamadır,  belki de sonuç. İnatla uzak kalmayı 

savunarak umduğu zorlu bir bölüşme,  çoğalma tutkusudur. Bu coşku dolu,  gizemli 

serüven sonunda varılan yer görünüşte karşıtlık dolu bir bağıntı içinde canlı bir bütün,  

bütünlük örgüsü içinde oluşmuş bir yüzey,  bir düzenleme,  dengelenmiş bir görüntü,  

eksiksiz bir uyum,  teknik ustalıktır. Soyut sayılabilecek öğeler arasındaki ilişkidir,  

tutarlılıktır. Özünde,  yaratılmış bir biçimdir. Ancak salt bu biçimsel yapı üzerinde 

durulduğunda,  izleyicisinden ortaklık bekleyen,  sorular sorup yanıt almak isteyen,  

onunla özdeşleşmek amacında olan bu resimlerin yalnızlığı sürecektir.  

 İşte bu yüzden duygusal  yaklaşıyorum onlara. Biçimi oluşturma öze ya da 

yetkinlikle biçime dönüştürülmüş içeriğe yakın olabilmek için. Kendini ele vermemek 

için sakınıp duran,  ama aynı zaman da bağırarak kendine çağıran bir hırçınlıkla dolu 

hem çekici hem itici olabilen bu resimlerle ilişki kurabilmek amacıyla,  onları kendim 

için sözcüklerle yeniden yaratmayı deniyorum.  
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 Uzun uzun dolaşıyorum üzerlerinde. Yollar yürüyor,  bayırlar aşıyor,  ırmak 

boylarında geziniyorum. Bir ağaç yapraklarını döküyor içimde.  Sarı bir çiçek açılıyor 

zamansız. Bir tel ses veriyor incecik. Bir bulut çabucak biçim değiştiriyor. 

Beklenmedik bir yağmur başlıyor. Koşuyorum.  

 İnsanın doğadaki benzersiz uyuma katılmak için duyduğu güçlü istek acı 

dolu bir uyumsuzluğa dönüşebilir her zaman Zafer Gençaydın,  bilgece bu dönüşüm 

anını yakalıyor işte. Bunu yaparken olabildiğince yerel bir tavır takınıyor. Canlılığıyla,  

sıcaklılığıyla,  dokusuyla,  ayrıntısıyla,  tuval üzerinde oluşturduğu dramın dozuyla,  

güncelliğiyle yerli onun resmi. Ama aynı zamanda çağdaş da,  insanı kavrayışı ve 

özgünlüğüyle.” (Aral, 1983). 

 “Sıradanlıkları sevmeyen Gençaydın hep yeni bir şeyler ortaya çıkarmak 

amacını taşır. Bir sanatçının yeni bir şeyler ortaya koyabilmesi için özgünlük 

sınırlarında farklı bakış açılarına ve yorum gücüne sahip olması gereklidir. Özü 

yakalayabilmek için,   emek ve çaba harcanmalıdır.  

 Renklerin çeşitli tonlarını resimlerinde  gördüğümüz Gençaydın’ın tarz ve 

konu bakımından belli ağırlık noktaları bulunmaktadır. İnsan-doğa,  insan toplum 

ilişkilerini,  bireyin ve çevrenin dinamiğini ve “psikodramını” seyircinin düşünerek 

nesneyi ve kendini aşmasını, perdenin arkasını görmesini sağlayarak” 

yansıtmaktadır”.   

 “Ressamın tablolarında iyimserlik ve umut ışığı her zaman mevcut. Kara 

düşünen bir ressam değil.  En dramatik eserlerinde bile o ışık mutlak ışımakta. Soyut 

anlatımın ressamda dramatik çağrışımları seslendiren kırmızı her zaman 

hissedilmekte.  Sanatçının kendine özgü bir algılama yöntemi, bir çizimi var. 

Resimlerin dili güç göründüğü kadar kolay,   kolay göründüğü kadar da güç. İfade 

biçimi soyut, felsefesi anlamlı.” (Cesur, 1984), (Büyükişleyen, 1987). 

 Soyut kavramlar ve  somut kavramlar doğal olarak diğer sanat dalları içinde 

de yer alan kavramlardır. Mimari’de,  edebiyat’ta,  müzik’te vb.  arayışlar sonsuza 

dek sürecektir.  Sanatlar kimi zaman da  birbirlerini etkileyecek hatta birbirlerine esin 

kaynağı oluşturacaktır. Zafer Gençaydın’ın  ‘Kıran Resimleri’ bu konuya güzel bir 

örnek teşkil eder. ’Kıran Resimleri’  İnci Aral’a esin kaynağı olmuş ve sanatçı bu 

öyküleriyle ödül almıştır.   
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  “Yazarlar ve ressamların dostlukları,  sanat tarihi boyunca,  edebiyatta 

ve resim sanatında yeniliklerin,  atılımların ve farklı yaklaşımların önünü açmış ve 

nihayet başyapıtların oluşumuna kaynaklık etmiştir. Yazarlar ve ressamlar 

birbirlerinin dünyaya bakış açılarını ve sanat görüşlerini biçimlendirmiştir:Fakat 

onların entelektüel ilişkileri bu kadarla sınırlı kalmamıştır. Ayrıca pek çok ressam 

yazılı metinlerden etkilenerek görsel anlatımlara yönelmiştir. Pek çok yazar da 

resimlerden etkilenerek yazılı anlatımlar ortaya koymuşlardır.” (Üstünipek, 2006). 

Zafer Gençaydın konuyla ilgili görüşlerini şu ifadelerle anlatıyor:  

”Kıran Resimleri’nde yer alan desenlerim,  öyküleri 

betimleme ve açıklama amacını değil,  bir dramın başka bir dilden 

yorumlanması,  okuyucuya yazınsal tadın yanı sıra,  plastik tat da 

sunmak amacını gütmektedir. Önemli olan,  onların ne oldukları,  

neyi anlattıkları değil,  nasıl yapıldıklarıdır bence. Öykülerdeki 

duygularla, resimlerdeki duyguların yakınlığı; ortak bir 

heyecansallıkta birleşen benzerlikleri getirdi o resimlerle öyküleri 

bir araya. Akrabadır onlar. İkiz değilseler bile kardeş gibilerdir 

özde ve biçimde. Yıllara dayanan bir geçmişleri vardır.  

Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim uzmanlık 

öğrenimi yaptığım yıllarda,  Türkiye 12 Eylül öncesi yılların en 

civcivli zamanını yaşıyordu. her gün insanlar öldürülüyor,  

karanlık güçler kan kusuyordu sokaklarda. O yıllarda yaptığım 

resimlerin konusunu ülkemdeki olaylar oluşturuyordu çoğunlukla. 

Olayların korkunçluğunun bende yarattığı psişik gerilimi,  

figüratifle soyut arası dışavurumcu ögelerle çözümlemeye 

çalışarak,  yoğun renk zıtlıklarına dayanan çalak bir fırça 

anlayışıyla tuvale yansıtmaya uğraşıyordum. Birikmiş gerilimlerin 

yarattığı tepkinin bir tür resimsel yazması (psikogram)idi 

yaptıklarım. Bu konudaki çalışmalarım yurda dönünceye dek ve 

sonrada aralıksız olarak sürdü.  

Sanat ortamlarımızda ve söyleşilerimizde İnci Aral yazın 

alanının temsilcisi olarak,   daima zenginlik ve heyecan katmıştır. 

söyleşilerin ötesinde resimlerimi de ilgiyle izler ve görüşlerini 
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belirtirdi. Bazen resimleri uzun uzun seyrederken notlar aldığı da 

olurdu. Özellikle Kıran Resimleri’nin yazarın duygularıyla 

kesiştiğini sandığım özellikler taşımaktadırlar. İki sanatçı 

arasında “semiotik” benzerlik (anlatımla ilgili) Kıran 

Resimleri’nde bir araya gelişin nedeni olmuştur. Temelde ortak 

sanat anlayışının yarattığı bir dostluk başlamıştı İnci Aral’la 

aramızda. O günlerde Maraş olaylarıyla ilgili öykülerin 

sancılarını çektiğini biliyor ve yazdıklarını merakla bekliyordum. 

Birbiri ardına gelen öykülerini okudum daha basılmadan. 

Yıllardır yaptığım resimlerdi sanki okuduklarım. Resimlerimin 

çıkış noktasını oluşturan biçimlerin,  imgeleşmiş;soyutla somut 

arasında gidip gelen,  ”figür olmayan figürler”lerini görüyordum 

bu öykülerde. bir çözülüp dağılan,   bir bütünleşen;soyut 

imgelerde somutlaşan figürler…Kimi kez et ve kemikte 

nesneleşmiş yırtıcı bir yaratık,  kimi kez nesnel evrenden 

soyutlanmış;umarsızlığın denizinde boğulurken ilenen ve geçmişin 

boşluğunda akıp giden donuk gözlü insan manzaraları dolaşıp 

duruyordu öykülerde. Çağlayan gibi bir dilin coşkusallığında,  

dramatik bir duyguya ta içimden yakalanmış ve sıtma nöbetine 

tutulmuş gibiydim. ”Şerife’nin Düşü”,  öykülerden esinlenerek 

yaptığım ilk resim oldu sanıyorum. Ve ardından ötekiler.” 

(Gençaydın, , 1984). 

Sanatçının bu ifadeleri onun çevresinde olan biten her şeye ne kadar duyarlı 

olduğunu çok güzel anlatıyor. Zafer Gençaydın’ın sanat ve sanatçıya dair yorumlarına 

yer vermek gerekirse şu ifadelerle başlanabilir. Neriman Cahit’le yapılan bir 

söyleşide: 

”Sanat dediğimiz de insanla olan ilişkisini de dile 

getiriyorsunuz kaçınılmaz olarak… Voltaire ise bu konuda ‘sanatı 

sanatla ilgilenenlere bırakmak gerek. Sanatı,  sanat yapanlar 

bilir..’ der. Sanat,  o en uca varan varabilen yalınlık… ve o 

yalının bir takım yerlerine bir şeyler gizleyebilmektir. Hüner 

yalınlık içinde zenginliği saklayabilmek. Sanat bir yetenek işidir. 

Sanat,  bir çift iyi gören göz ve bir çift el sanılıyor. Daha 
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sanatçının anlaşılması bile söz konusu olmamıştır. Toplumda 

bunlar dile getirilirken “sanatın yaygınlaşmasını,  anlaşılıp haz 

duyulmasını istiyoruz” vb yaklaşımlar. Anlaşılmak başka haz 

duyulması başka şeyler aslında..  Çarpıcı olan ‘evrenin gizlerini’ 

keşfetmek bir bakıma. karşımdaki insan beni anlamıyorsa onunla 

konuşmaktan haz duymam. Bir konuda bilgi toplanabilir..  Hatta 

özümsenebilir..  Ancak bilmek ve anlamak çok farklı şeyler..   

yaratıcılığın ne olduğunu ise yaratan bilir..     

Sanatçı ise çarpıklıklardan,  düzensizliklerden rahatsız 

olandır. Bu ekonomik,  psikolojik,  fiziksel olabilir. Çevre 

kirliliğinden,  düşünce kirliliğindenv. b rahatsız oluyorsa ve 

burada kalıyorsa bu yetersizdir. Çünkü sanatçı herkesten önce 

tepki koyandır. Bunun biçimiyse çok önemlidir..  Slogan ve 

benzeri yollarla değil…Sanatçının  toplumun anlayacağı basit 

düzeyde işler yaparak topluma sunması o topluma yapacağı en 

büyük ihanettir. sanatçı toplumun en mükemmelini yapmak 

durumundadır. Eğer sanatçı popülizme prim verip genel geçer 

beğeni düzeyine göre,  anlaşılmak adına basit,  yoz eserler verirse,  

sığ bir popülizmden kurtulamaz. Toplum makarna,  pilav 

seviyorsa,  ona her gün onları sunmak değil;asıl olan yeni tatlar 

sunmaktır.” (Cahit,  2005).  

 Zafer Gençaydın’ın resimleri,  görünür biçimle görünmeyen ancak 

sezilebilen anlam arasındaki ilişkinin çözümlenmesi sorununa dayanır. Sanatçının 

çalışmalarındaki içsel coşku ve heyecanlar çoğu zaman renklerle açığa çıkıyor. 

Sanatçı kroması güçlü renkler kullanıyor. Renkler tüm dinamizm ve enerjisiyle adeta 

tuvalden taşıyor. Zafer Gençaydın renk kullanımına dair şunları söylemektedir: 

”Sanatçının kişiliği oturdukça,  belirginleştikçe tuval 

üzerindeki renklerde belirginleşiyor. Ben renkleri kromasını 

kırmadan kullanmayı seviyorum. böylece kendimi daha iyi ifade 

edebildiğimi düşünüyorum.” 

Sanatçı resimlerinde kullandığı renklerin duygusal karşılıklarına dair 

yorumlarındaysa genelde siyah’ın hangi renkle kullanıldığının önemli olduğunu 
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ancak genelde kendisi için derinliğin ve soyluluğun ifadesi olduğunu söylüyor. 

Kırmızı içinde yanındaki renkle girdiği etkileşimin önemli olduğunu fakat genellikle 

coşku,  tutku,  heyecan ifadesi olarak kullandığını belirtiyor. Beyaz’ın ise her zaman 

temizliği,  aydınlığı,  saflığı, huzuru anlatmadığını hatta bazı toplumlarda beyazın 

yas rengi olduğunu belirtiyor (Röportaj, Haziran-2006). 

 Çelişkilerini,  düşüncelerini,  hezeyanlarını,  korku ve endişelerini dışa 

vururken yan yana veya birlikte kullandığı renkler değiştikçe,  sanatçının renklere 

yüklediği anlamlarda değişiklik göstermektedir. Sanatçının resimlerindeki etki 

kontrast renklerin kullanılmasıyla veya siyah yada beyazın içinde şiddetli bir 

kırmızının yer almasıyla belirginleşir. Çoğunlukla soyutlamaların görsellikle 

bağlantısını renklerle gerçekleştirir. ”Anlatımcı etki sözgelişi büyük bir siyah leke 

içinde karşıt nitelikte kırmızı bir  lekenin yer alışıyla yada sıcak ve soğuk lekelerin 

biçim çağrışımları eşliğinde bir arada kullanılmasıyla,  belirginleşiyor.” (Özsezgin,  

1979).      

4. 2.  Sergiler 

4. 2. 1.  Kişisel Sergiler 

• 1970  Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,   Ankara 

• 1976  Tegeler Musikladen,   Berlin 

• 1979  Yaprak Sanatlar Galerisi,   Ankara 

• 1981  ODTÜ Sosyal Binası,   Ankara 

• 1983  Kibele Sanatlar Galerisi,   Ankara 

• 1984  Doku Sanatlar Galerisi,   Ankara 

• 1984  Belge Sanat Evi,   İstanbul 

• 1985  Sanat Yapım,   Ankara 

• 1987  Yapı Kredi Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1987  Galeri  Nev,   Ankara 

• 1988  TAD Sanat Galerisi,   İzmir 

• 1989  Emlak Bankası Sanatlalar Galerisi,   Ankara 
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• 1989  Gorbon Sanat Galerisi,   İstanbul 

• 1990  Sanat Yapım,   Ankara 

• 1991  Kazım Taşkent Sanat Galerisi,   İstanbul 

• 1991  Doku Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1992  Doku Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1993  Arda Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1994  Ağın Kültür Festivali 

• 1994  Ansan Sanat Galerisi,   Antalya 

• 1995  İş Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1995  Temizocak Sanat Galerisi,   İzmir 

• 1996  Orkun Sanat Galerisi,   Antalya 

• 1997  Arda Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1999  Helikon Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1999  Ankara Üniv.  Kültür Merk. ,   Ankara 

• 2005  Nurol Sanat Galerisi,  Ankara 

• 2005  Beşiktaş Kültür Sanat Merkezi,  İstanbul 

• 2006  Açı Sanat Galerisi,  Denizli 

 

4. 3. 2.  Katıldığı Uluslararası Sergiler 

• 1974  FBK ( Freie Berliner Kunstausstellung ),   Berlin  

• 1975  FBK ( Freie Berliner Kunstausstellung ),   Berlin 

• 1976  FBK ( Freie Berliner Kunstausstellung ),   Berlin 

• 1976  Grosse Kunstausstellung München,   Haus der Kunst,   F.  Al.  

• 1977  Grosse Kunstausstellung München,   Haus der Kunst,   F.  Al.  
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• 1977  FBK ( Freie Berliner Kunstausstellung ),   Berlin 

• 1978  FBK ( Freie Berliner Kunstausstellung ),   Berlin 

• 1978  Ausstellung der HDK,   Berlin 

• 1978  Ausstellung zum Anlass der Türkischen Woche,   Bethaien Haus,   

Berlin 

• 1980  II.  Balkan Ülkeleri Halklararası Dostluk Bölgesi Bükreş bienneli 

• 1981  Türk Haftası Sergisi,   Bonn 

• 1982  Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sergisi,   Kahire 

• 1982  On the Ocassion of  the Cent,   of Atatürk Birthan Exibition of 

Turkey,   Yugoslavya.  

• 1982  Çağdaş Türk Resim Sergisi,   Cezayir 

• 1982  Çağdaş Türk Resim Sergisi,   Yeni Delhi 

• 1983  The Exibition of Turkish – Contamporary Art,   Kuwait 

• 1983  Cumhuriyetin 60.  Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Turizm ve 

Kültür Bakanlığı’nın Düzenlediği Yurtdışı Sergiler: Kopenhag,   

Stokholm,   La Hey,   Varşova,   Prag,   Belgrad,   Sofya,   Viyana.  

• 1984  Les Ewemples de L’art  Contemporain Turque,   Algerie 

• 1984  Çağdaş Türk Resim Sergisi,   Kualalumpur - Malezya 

• 1985  Türk Sanat Eserleri Sergisi,   Bükreş 

• 1985  Türk Sanat Eserleri Sergisi,   Agik Macaristan 

• 1986  I.  Uluslar arası Asya – Avrupa Sanat Biennali - Ankara 

• 1991  “ Highlights of Turkish Living Art” Moscov 

• 1992  18.  Filibe “ Plener” – Sanat Festivali Sergisi,   Bulgaristan 

• 2002  “Çağdaş Türk Resminden bir Kesit-Çağdaş Türk Sanatı Seul 

Sergisi”,  İncheon,  Seul 
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4. 2. 3.  Katıldığı Yurtiçi Sergiler 

• 1964  Devlet Resim ve Heykel Sergisi,   Ankara 

• 1965  Devlet Resim ve Heykel Sergisi,   Ankara 

• 1969  Devlet Resim ve Heykel Sergisi,   Ankara 

• 1969  UNESCO  Sanat Tenkitçileri Cemiyeti Genç Ressamlar Sergisi,   

Ankara 

• 1970  Devlet Resim ve Heykel Sergisi,   Ankara 

• 1970  Ankaralı Ressamlar Karma Resim Sergisi,   Fransız Kültür 

Merkezi,   Ankara 

• 1970  TRT Resim Yarışması Sergisi,   Ankara  

• 1971  Birleşmiş Ressamlar ve heykeltıraşlar Derneği Resim Sergileri 

• 1979  BRHD Resim Sergisi,   DGSG Ankara  

• 1979  Karma Sergi,   Yaprak Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1980  BRHD Resim Sergisi,   Ankara 

• 1981  Kültür Bak.  Atatürk Devrimleri ve Kurtuluş Savaşı Resimleri 

Sergisi,   Ankara 

• 1981  Gazili Ressamlar Resim Sergisi,   DGSG Ankara 

• 1981  Ankaralı Sanatçılar Resim Sergisi,   AKM İstanbul 

• 1981  Devlet Resim ve Heykel Sergisi.  Ankara – İstanbul - İzmir 

• 1981  İki Kuşak Birarada,   Vakko Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1982  TPAO Resim Yarışması Sergisi,   Ankara 

• 1982  BRHD Resim Sergisi,   Ankara 

• 1982  100.  Yıl Resim Sergisi,   DGSG Ankara 

• 1982  Karma Sergi,   Pedil Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1983  La Peiture en Turqie,   Fransız Büyükelçiliği,   Ankara 
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• 1983 Avrupa Konseyi 18.  Sanat Sergisi ( Anadolu Medeniyetleri Sergisi 

Kapsamında),   İstanbul 

• 1983  60.  Yıl Sergisi,   Ankara 

• 1983  Devlet Resim ve Heykel Sergisi,   Ankara – İstanbul - İzmir 

• 1983  Ankaralı Sanatçılar Sergisi,   Kibele Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1984   I.  Samsun 19 Mayıs Kültür ve Sanat Fuarı,   Samsun 

• 1984   ENKA Resim Sergisi,   İstanbul 

• 1984   Devlet Resim ve Heykel Sergisi,   Ankara – İstanbul - İzmir  

• 1984   DYO Resim Sergisi,   İzmir – Ankara - İstanbul 

• 1985   Devlet Resim ve Heykel Sergisi,   Ankara – İstanbul - İzmir 

• 1986   TBMM Ulusal Egemenlik Haftası Çağdaş Plastik Sanatlar Sergisi,   

Ankara 

• 1986   Devlet Resim ve Heykel Sergisi,   Ankara – İstanbul – İzmir – 

Eskişehir - Bolu 

• 1986   I.  Uluslararası Asya – Avrupa Biennali,   Ankara 

• 1987   Ankaralı Plastik Sanatçılar Sergisi,   Ankara 

• 1988   BRHD Karma Resim Sergisi 

• 1988   Ankara Sanat Kurumu Karma Resim Sergisi 

• 1988   H. Ü.  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim 

Elemanları Resim Sergisi,   Türk İngiliz Kültür Derneği,   Ankara 

• 1988   DYO Resim Yarışması Sergisi,   İzmir – Ankara - İstanbul 

• 1988   Devlet Resim ve Heykel Sergisi 

• 1989   Büyük Sergi I.  Türk Resim Sergisi,   AKM. ,   Ankara 

• 1989   Türk – Amerikan Derneği,   İzmir 

• 1989   Fransız Kültür Merkezi,   Ankara 
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• 1989   Emlak Kredi Bankası,   Ankara 

• 1989  “ Avanos Belediyesi Kapadokya Resimleri” Devlet Resim ve 

Heykel Sergisi,   Ankara - İstanbul 

• 1989   DYO Resim Yarışması Sergisi,   İzmir – Ankara - İstanbul 

• 1989   Maya Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1989   Ankara Valiliği “ Ankara Konulu Resim Yarışması”,   Resim 

Heykel Müzesi,   Ankara 

• 1990   Büyüksergi 2  ( Çağdaş Türk Sanatı ),   İstanbul - Ankara 

• 1990   Sotheby’s  Contemparary  Türkish Paintings,   Ankara - İstanbul 

• 1990   Duvar Resmi Sergisi,   Mi – Ge Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1990   Karma Resim Sergisi,   Akpınar Sanat Galerisi 

• 1990   Karma Resim Sergisi,   Selvin Sanat Galerisi 

• 1991   Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koruma ve 

Geliştirme Derneği Sergisi,   Mi – Ge Sanat Galerisi,   Ankara 

• 1991   Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim 

Elemanları Resim  Sergisi 

• 1992   Karma Resim ve Heykel Sergisi,   Armoni Sanat Galerisi,   

Ankara 

NOT: Karma Sergilerden sadece önemli görülenler listeye alınmıştır.  

 

4. 2. 4.  Eserlerinin Bulunduğu Yerler 

• Devlet Resim ve Heykel Müzesi,   Ankara 

• Selçuk Yaşar Müzesi,   İzmir 

• Bayındırlık Bakanlığı Sanat Koleksiyonu 

• Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Sanat Kol.  

• T. C.  Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu 
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• TPAO Genel Müdürlüğü Sanat Koleksiyonu 

• Emlak Kredi Bankası Sanat Koleksiyonu 

• Yurtdışı ( F.  Almanya,   İtalya,   Fransa,   İsveç,   Kuveyt,   Pakistan,   

İsrail,   Avusturya,   Amerika B. D.,  Bulgaristan,   Kanada ve yurtiçi 

özel koleksiyonlar ) 

• Halk Bankası Sanat Koleksiyonu 

• Türk Sanat Kurumu Sanat Koleksiyonu 

• Filibe Sanat Müzesi – Bulgaristan 

• ODTÜ Sanat Koleksiyonu 

• İş Bankası Sanat Koleksiyonu 

• Yapı Kredi Bankası 

• Sanat Kurumu 

• İş Bankası 

• İstanbul Modern Sanat Müzesi 

 

4. 2. 5.  Ödüller 

• 1979 Gazi Eğitim Enst.  Müd.  Büst.  Yarışması I.  Ödül 

• 1980 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Resim Ödülü 

• 1980 Kültür Bakanlığı 100.  Yıl Atatürk Devrimleri ve Kurtuluş Savaşı 

Resimleri Yarışması,   Mansiyon 

• 1982  DYO Resim Yarışması Ödülü 

• 1982  TPAO Atatürk Resimleri ve Kurtuluş Savaşı Resim Yarışması,   II.  

Ödül 

• 1983  METEKSAN Desen Yarışması Büyük Ödülü 

• 1984  Wiking Özgün Baskı Resim Yarışması,   Mansiyon 

• 1987  Türk Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü 



 58 

• 1988  Devlet Resim ve Heykel Sergisi Resim Ödülü 

• 1988  DYO Resim Sergisi Mansiyon 

• 1988  Avanos Belediyesi Kapadokya Resimleri Yarışması III.  Ödülü 

• 1989  Ankara Valiliği Ankara Konulu Resim Yarışması,   Özendirme 

Ödülü 

• 1991  DYO Resim Yarışması Ödülü 

• 1991  Devlet Resim Sergisi Birincilik Ödülü 

• 2005  Türk Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü 

 

4. 2. 6.  Sanat Jüri Üyelikleri 

• 1979 Devlet Resim ve Heykel Sergileri,   Ankara – İstanbul 

• 1983 44.  Milli Egemenlik Konulu Devlet Resim ve Heykel Sergisi 

• 1985 TBMM Resim Yarışması,   Ankara 

• 1985 Atatürk Kültür Merkezi Duvar Resimleri Yarışması,   Ankara 

• 1985 Pınar Süt 4.  Çocuk Resimleri Yarışması 

• 1985 Ankara Valiliği III.  Çocuk ve Gençlik Resimleri Yarışması 

• 1986 T.  Emlak Kredi Bankası,   “Yaşamak İstediğimiz ve Çevresi” 

konulu resim yarışması 

• 1987 Sümerbank,   Emlak Kredi Bankası Çocuk Resimleri Yarışması 

• 1987 III.  Uluslar arası Çocuk Resimleri Yarışması,   Ankara 

• 1987 48.  Devlet Resim ve Heykel Sergisi 

• 1989 ( FAI) Uluslar arası Havacılık Federasyonu “ Uçma Hayali” 

Konulu Resim Yarışması 

• 1989 1990’ların Çocuk Politikası Kongresi nedeniyle düzenlenen resim 

yarışması 



 59 

• 1989 Emlak Bankası “ Mimar Sinan ve Kültür Değerlerimiz” Resim 

Yarışması 

• 1990 Afsad “Bilim ve Sanat İnsanlarımız II” Fotoğraf Sergisi 

• 1990 Oyak Resim Yarışması 

• 1990 Ahi Evran Resim Yarışması 

• 1990 Adana Çimento Sanayi I.  Resim Yarışması 

• 1991 Sümerbank,   Takvim Resim Yarışması 

• 1991 Oyak Resim Yarışması 

• 1992 Türkiye Okul Eğitimini Geliştirme Derneği “ Çocukların Sanat 

Sergisi” 

• 1993 54.  Devlet Resim Sergisi 

• 1993 Kapadokya Resim Yarışması 

• 1998 DYO Resim Sergisi 

• 1999 60.  Devlet  Resim ve Heykel Sergisi 
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4.3.Katalog 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972 
 

 
Değerlendirme: 

 
Çalışma dikdörtgen planlı olarak oluşturulmuştur.Resimde üst 

bölümde dikdörtgen şekilli adeta taş malzemeden yapılmış bir duvar 
görülmektedir.Bu sert malzemeden yapılmış olan duvarın metamorfoz ile 
organik bir şekle dönüşmesi resmin alt kısmında gerçekleşmektedir. 

Grafiksel ve sembolik  bir anlatım gözlenmektedir. Pencere fikrinden 
hareket ederek ,yeni bir oluşuma dönüştüren bir yaklaşım gözlenmektedir.Üst 
bölümde koyu ve sert hatlı pencereler ortada taş duvar görünümüne ve alt 
bölüme yaklaştıkça biyolojik yumuşak ve yuvarlak hatlı, oval, bitkisel 
formlara dönüşmektedir.Hareketin alt bölümde arttığı görülmektedir.Eserin 
akademik bir duyarlılıkla oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 
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İsimsiz.,Karakalem,1972 
 
 

Değerlendirme:  
 
Dikey olarak değerlendirilen dikdörtgen bir yüzeydir. Oturan bir kadın 

figürü kompozisyonu oluşturmaktadır. Figürün üzerinde belirgin bir şekilde 
ortaya çıkarılan ışık gölge, çizgi değerleriyle oluşturulmuştur. 

Çizgiler modelin biçimine uygun, akıcı ve cesur çizilmiştir. Koyu ve 
açık değerler modelin derinlik kazanması için ışık alan bölümler açık, gölgede 
kalan kısımları koyu olarak ifade edilmiştir. Buda desene hacim etkisi 
sağlamıştır.Güçlü bir desen anlayışı gözlenmektedir.  

Güçlü ve gerçekçi anatomik yaklaşım söz konusudur. Figürde 
gözlenen vücut oranları, gerçekliğinin yansıtılmasında etkili bir unsur olarak 
gözlenmektedir. Çevre etkisi oluşturulmamış ve fon işlenmemiştir. 
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İsimsiz.,Karakalem,1972 
   
   
 

Değerlendirme: 
 

Dikey olarak değerlendirilen dikdörtgen bir yüzeydir.Kompozisyon 
oturan bir erkek figürüdür.Figürün üzerinde belirgin bir şekilde ortaya 
çıkarılan ışık gölge, çizgi değerleriyle oluşturulmuştur. 

Az sayıda çizgi ile oluşturulan desen güçlü bir desen anlayışını 
yansıtmaktadır.   Güçlü ve gerçekçi anatomik yaklaşım söz konusudur.Figürde 
gözlenen vücut oranları gerçekliğinin yansıtılmasında etkili bir unsur olarak 
gözlenmektedir. 
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İsimsiz.,Karakalem,1973 

 
 Değerlendirme: 
 

 
 Dikey olarak değerlendirilen dikdörtgen bir yüzeydir. Oturan bir kadın 

figürü kompozisyonu oluşturmaktadır. Figürün üzerinde belirgin bir şekilde 
ortaya çıkarılan ışık gölge, ton değerleriyle oluşturulmuştur. 

Koyu ve açık değerler modelin derinlik kazanması için ışık alan 
bölümler açık gölgede kalan kısımları koyu olarak ifade edilmiştir. Buda 
desene güçlü bir hacim etkisi sağlamıştır.Güçlü bir desen anlayışı 
gözlenmektedir. Detaylar dikkatlice işlenerek fotografik bir görünüm elde 
edilmiştir.resimde figürün el ve yüz detayları dikkat çekicidir. 

Güçlü ve gerçekçi anatomik yaklaşım söz konusudur.  
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                  Uyanan Doğa, Tuval üzerine yumurta tempera ,1975,110x110 cm  

 
 

 Değerlendirme: 
 
   

Yüzey dikey dikdörtgen planlı olarak kurgulanmıştır.Resimde mavi 
rengin tonları ve sarının tonları kullanılmıştır.Mavi zemin ve kayalıkları 
renklendirmek için kullanılırken,sarı renk şelale izlenimi veren akarsuya 
rengini vermek için kullanılmaktadır.  

Kayalıklar renklendirilmesinde  mavi tonları kullanılırken ışık gölge 
etkisi başarıyla sağlanmaktadır.Resmin dinamiğini renk kontrastları  olduğu 
kadar fırça darbeleri ve boya dokusu da etkilemektedir.Aralara kontur olarak 
yerleştirilen turuncular etkiyi güçlendirmekte ve kontrast ifadeyi 
arttırmaktadır. 

Doğanın baharda yaşadığı uyanışın, coşkusunu ve enerjisini sanatçı 
kendi renkleriyle yansıtmaktadır. 
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İsimsiz,Karakalem Tekniği 
   
 
 

Değerlendirme: 
 

 
Yüzey yatay olarak kullanılmış dikdörtgen bir alandan 

oluşturulmuştur.Desen tüm yüzeye yayılarak güçlü bir kompozisyon 
oluşturmaktadır.Belirgin konturlar gözlenmektedir.Işık gölge etkisi,çizgi 
değerleri bariz bir şekilde ortaya çıkarılmıştır.Plastik açıdan bakıldığında 
zemindeki serbest çizgiler resme ayrı bir hareketlilik getirmiştir. 

Sanatçı resimde oturan bir figürün önünde bulunan çıkrığı detaylı 
şekilde,güçlü bir desen anlayışıyla yansıtmaktadır.Resimde önde koyu ve 
belirgin,geride ise açık tonlar derinlik anlatımına yardımcı olur. 
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İsimsiz,Karışık Teknik Füzen 

 
 
 Değerlendirme: 
 
 

Dikdörtgen bir yüzey yatay konumda kullanılmıştır.Resim üç tanesi 
belirgin olmak üzere hayvan figürlerinden oluşmaktadır. Sade çizgiler,belirgin 
konturlar kedi ve tavuğun gerçekçi formunu ve hareketini, birbirlerine karşı 
olan agresif yaklaşımlarını net bir şekilde ifade etmektedir. 

Resimde arka fonda yer alan ve zemin hissini oluşturan yatay ve dikey 
çizgiler daha az belirgindir.Resimde plastik değerlerden, ışık ve gölge etkisi 
öndeki üç figürün ön plana çıkmasını sağlamıştır. 

    
 

 



 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsimsiz, Karışık Teknik, 1986, 50x65 cm 
 
  

Değerlendirme: 
 

Yüzey dikey bir dikdörtgen planda değerlendirilmiştir.Çalışma da 
beyaz zemin ve fon rengi olarak kullanılmıştır.Siyah ve beyazın kontrastından 
yararlanıldığı gözlenmektedir.Resmin dinamiğini de bu unsurlar ve ek olarak 
çizgilerden oluşan lekeler sağlamaktadır.Siyah çizgilerin karışık ve serbest bir 
şekilde bir araya gelmesinden oluşan bir ağaç grubu izlenimi veren görünüm, 
yukarı doğru sivrilen bir yol izlemektedir. 

Resimde siyah beyaz kontrastının güçlü çekiciliği izleyiciyi içine alan 
bir boyut oluşturmaktadır.Az ancak güçlü plastik değerler içermektedir. 
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İsimsiz,Karışık Teknik,1987,.65x50 cm 
 
  
 
 

Değerlendirme: 
 

 
Yüzey yatay dikdörtgen planda gerçekleştirilmiştir.Resmin arka fonu 

kırmızı ile oluşturulurken, zemin beyaz ile değerlendirilmiştir.Lekesel ifade 
taşıyan resimde çizgisel yaklaşım ve fırça izleri de  rahatça 
gözlenmektedir.Sanatçının vazgeçilmezi olan siyah leke ve çizgi olarak bu 
resimde de yerini almaktadır. 

Resmin dinamiğini kırmızı renk ve siyah zemin üzerinde beyaz,beyaz 
zemin üzerine siyah konturlar sağlamaktadır.Plastik unsurlarıyla doyurucu bir 
etki sağlamaktadır.İzleyicide karmaşık bir doğa görüntüsü hissi 
uyandırmaktadır. 
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İsimsiz,Karışık Teknik,1988,.50x60 cm 
 
 

           Değerlendirme: 
 
 
Yüzey yatay dikdörtgen planlı olarak kullanılmıştır.Resmin genelinde 

gri tonları egemen görülmektedir.Resimde kıvrak bir insan figürü sol bölümde 
yer almaktadır.Tam karşısında ise hareket halinde bir boğa figürü yer almaktadır. 

Figürlerin oluşturulmasında kullanılan leke ve çizgiler az olmakla 
birlikte güçlü bir desen anlayışının ifadesi olarak belirginleşmektedir.Siyah 
konturlar ve rahat çizgiler resimde dinamiğin sağlanmasında etkili unsurlar 
olarak görülmektedir.Resmin genelindeki enerji ilk andan itibaren izleyiciye 
ulaşmaktadır.Figürde kırmızı ve mavi renk siyah konturlarla desteklenerek 
hareketin etki gücünü yoğunlaşmaktadır. 

Fırça izleri ince konturlarla açık koyu değerlerin oluşmasında etkili 
görülmektedir. 
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İsimsiz, TÜYB, 1989,  110x110 cm 
 
 
Değerlendirme: 

 
Yüzey kare bir düzlemin dikey durumda kullanılmasıyla 

oluşmaktadır.Resimde gri ve mavi tonların egemenliği gözlenmektedir. 
Belirgin fırça izleri ve boya dokusu resimde ayrı bir tat ve hareketlilik 
oluşturmaktadır. 

Sol kenar ve alt bölümde kullanılan, mavi renk dış kısımlara doğru 
koyulaşarak lacivert görünümü almaktadır. Lekesel anlatım biçimi 
gözlenmektedir. Resimde sol orta bölümde kullanılan kırmızı ve beyaz, siyah 
konturlarla güçlendirilmektedir. Orta bölümde başlayarak sol alt köşeye doğru 
inen, karışık ve hareketli fırça darbeleriyle kırmızı ve mor tonları ile 
oluşturulan görünüm resimde hareket oluşturmaktadır. Resimde dengeli bir 
kompozisyon kurgusu görülmektedir. 
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                                         Kaleden İzlenim,TÜYB,1989, 160x130 cm 
  

 
Değerlendirme: 
 

 
Resim dikey olarak kullanılmış bir dikdörtgen düzlemdedir.Açık 

renklerle oluşturulmuş arka fon ve zemin üzerinde kullanılan ve resmin tam 
ortasında yer alan siyahla oluşturulmuş bir çam ağacı gerilimi en üst düzeye 
taşımaktadır. 

Rahat ve geniş hareketli fırça darbeleriyle oluşturulan ağaç ve hemen 
altında yer alan küçük bina resmin ana unsurlarıdır.Evin çatısında kullanılan 
kırmızı ve hemen yanında kullanılan mavi renk resimde dinamizmi 
sağlamaktadır.Resimde üçgen bir kompozisyon anlayışı kullanılmaktadır. 
Resimde evin cephesinde kullanılan beyaz gerilimi artıran unsurlardandır. 
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  Doğaya Ağıt,TÜYB,1989, 160x130 cm 
  
 

 
Değerlendirme: 

 
Yüzey beyazın hakim olduğu yatay dikdörtgen planlı bir 

oluşumdadır.Resimde  üst ve orta bölüme yer alan sarı rengin çevresinin kalın 
siyah konturlarla belirginleştirildiği gözlenmektedir. 

Çok geniş olmayan bir boşluğun ardından resimde hemen hemen orta 
bölümde  yer alan kırmızı renk çok daha kalın ve serbest fırça darbelerinin 
oluşturduğu siyah konturla desteklenmektedir.Zaman zaman kalın siyah fırça 
darbeleri arasından görünen mavi ve sarı renkler resimdeki dinamizmi arttıran 
unsurlardandır.  

Resimde sanatçının genel özelliklerine uygun olarak lekesellik dikkat 
çekmektedir.Kırmızı lekenin izleyicide uyandırdığı his bir pencere 
doğrultusunda olmaktadır.Sarı leke ise çatı izlenimi vermektedir.Resmin 
bütününün uyandırdığı izlenim ise adeta doğada oradan oraya 
sürüklenen,savrulan bir pencere veya ev olmaktadır.Resimde gerilim dengeli 
boşluklar ve renk şiddetleriyle sağlanmış görülmektedir.boya dokusu rahatça 
hissedilmektedir. 
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Ankara Kalesinden,TÜYB,1989, 110x120 cm 
 

Değerlendirme: 
 
 
Resim yatay bir dikdörtgen alan üzerinde planlanmıştır.Resimde mora 

yakın bir mavi,siyah,sarı,kırmızı ve mavi,beyazla dengelenerek çok dengeli 
bir kompozisyona oturtulmuştur. 

Sağ kenar,alt orta ve sol kenar kalın bir çerçeve oluşturacak şekilde 
mora yakın bir maviyle oluşturulmuştur.Resimde üst ve orta bölüm beyazın 
egemenliğine bırakılmıştır.Beyazın ve mora yakın mavinin arasında sağ 
tarafta kalın ortada biraz daha ince ve sol kenarda çizgi kontur havasını 
taşıyan  siyahla oluşturulmuş bir bölüm yer almaktadır.Resmin üç kenarın 
kapatan bu renk ve siyah kontur izleyende dev bir pencereden bakıyormuş 
hissi uyandırmaktadır. 

Merkezde ve üst bölümde yer alan beyaz köşelerde yer verilen kırmızı 
ve mavilerle hareket kazanmaktadır.lekesel görüntüyü sağ alt bölümdeki sarı 
leke daha etkin kılmaktadır.fırça izleri resmin dinamiğini arttıran 
unsurlardandır. 
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Engelli Koşu,TÜYB,1989, 150x125 cm   

 
   

Değerlendirme: 
   

Yüzey kareye yakın bir düzlem üzerinde kurgulanmıştır.Resim 
düzleminde beyazın egemenliği gözlenmektedir.Resimde lekesel yaklaşımlar 
genelde resmin üst ve orta bölümünde planlanmıştır. 

Üst kenara teğet geçen kalın siyah bir çizgi ve alt bölümünde biri 
büyük biri daha küçük olarak iki ters üçgen kompozisyonu 
oluşturmaktadır.Resmin merkezinde yer alan büyük üçgen kırmızı renkle 
oluşturulmuştur.ve siyah konturlarla etkisi arttırılmıştır.Serbest fırça izleriyle 
oluşturulmuş olan siyah konturlar resmin dinamiğini de 
güçlendirmektedir.Küçük üçgenin tabana yakın bölümünde yer alan küçük 
sarı leke resimdeki enerjiyi yoğunlaştırmaktadır. 

Resimde boya dokusunun verdiği tat hissedilmektedir.Zaman zaman 
siyahın ince ve silik çizgilere dönüşüyor oluşu izleyenin ilgisinin merkeze 
yoğunlaşmasını sağlamaktadır.   
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İsimsiz,TÜYB,1990…………….60x50 cm 
 
 Değerlendirme: 

 
 
 
 
 
 
 

İsimsiz,TÜYB,1990, 60x50 cm 
 

Değerlendirme: 
 

Yüzey dikey dikdörtgen bir düzlem olarak kullanılmıştır.Resimde fon 
rengi olarak yeşile kayan bir mavi kullanılmıştır.Renk oluşturulurken yüzeyde 
fırça izleri ve boya dokusunun iyi değerlendirildiği görülmektedir. 

Diyagonal bir kompozisyon planlamasının yapıldığı 
gözlemlenmektedir. Sağ üst köşeden sol alt köşeye uzanan lekesel etkinin 
resimdeki dinamizmi sağlayan en önemli unsur oluğu belirtilmelidir.Sağ üst 
köşede ince beyaz bir lekeyle başlayan, ardından  kalın siyah lekelerin 
ortasında kalmış mavi ve alt bölümünde kırmızı bir lekeyle devam eden 
görüntü izleyicide dev bir göz izlenimi bırakmaktadır. 

Alt kısımda ise ince kırmızı bir leke siyah konturlar içinde 
güçlendirilerek izleyiciye sunulmuştur.Serbest fırça darbeleri ayrı bir tat 
oluşturarak hareketi arttırmaktadır  
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Savaş Tanrısı Ölmedi mi?,TÜYB,1990, 150x120 cm 
 

Değerlendirme: 
 
 
Yüzey dikdörtgen planlı olarak kurgulanmıştır.İzleyicide ilk bakışta 

ölüm meleği hissini oluşturan resim,irdelendiğinde gri fon üzerinde siyah 
lekelerin oluşturduğu figür göze çarpmaktadır.Bıraktığı psikolojik etki 
izleyicide ölüm, korku,bunalım ve çaresizlik  hissi uyandırmaktadır. İlk 
bakışta gözlenen figür sanatçının leke ve renk değerlerini esas aldığı diğer 
resimlerinden farklı bir görünüş sergilemektedir. 
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İsimsiz,TÜYB,1990, 120x114 cm  
    
  
 Değerlendirme: 

 
 
Resmin yüzeyi dikey olarak kullanılmış kareye yakın bir dikdörtgen 

şeklindedir.Resimde fon sarıya yakın yeşil tonlarıyla oluşmaktadır.Küçük 
lekeler olarak siyah konturlar içinde kırmızı,sarı, ve mavi yer 
almaktadır.Resmin orta bölümünde ise büyük dikdörtgen şeklinde beyaz bir 
leke yer almaktadır. 

Sol üst bölümde siyah konturlar içinde yer alan küçük  beyaz leke 
resimde dengeyi sağlayan bir faktör olmaktadır.Kullanılan renk lekeleri ve 
siyah konturlar resmin dinamiğini oluşturmaktadır.Bunu belirgin fırça 
darbeleri desteklemektedir. 

Dengeli bir kompozisyon kurgusu gözlenmektedir.Resimde kontrast 
ilişkilerin yoğunluğu dikkat  çekmektedir.İzleyicide oluşan izlenim sağ 
bölümde yer alan bir bayan silueti yönündedir. 
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İsimsiz,TÜYB,1990, 65x50 
 
Değerlendirme: 

 
Yüzey dikdörtgen olarak dikey planda kullanılmıştır.İlk bakışta bir 

doğa izlenimi veren resim, biraz irdelendiğinde adeta başka bir boyuta veya 
başka bir dünyaya açılan bir kapı hissi uyandırmaktadır izleyicide.Gri tonların 
egemenliğindeki resmin  merkezinde  siyah kalın konturlar ve lekelerle 
belirginleştirilmiş mavi beyaz karışımı bir dikdörtgen yer almaktadır.Bu 
bölümün sağ tarafında ufuk çizgisi üzerinde yer alan dikey çizgilerle uzaktan 
bir şehir silueti izlenimi oluşturulmuştur. 

Resmin alt bölümünde yer alan büyük sarı leke ve diğer siyah lekeler 
resmin dinamiğini arttıran ögelerdendir.Boya dokusu ve fırça izleri resmin 
hareketliliğini sağlamaktadır.Merkezde bulunan renkleri destekleyen siyah 
konturlar gökyüzüne doğru uzanarak devam ederken kompozisyonu 
dengelemektedir. 
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Doğa Psikogramı,TÜYB,1990…………….90x130 cm 
  
 Değerlendirme: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doğa Psikogramı,TÜYB,1990, 90x103 cm 
 
 
 

Değerlendirme: 
 

Yüzey yatay dikdörtgen bir planda kurgulanmıştır.Resim yüzeyinde gri 
ve siyah egemen görülmektedir.Resim yüzeyi yatay olarak ikiye bölünmüş ve 
üst bölüm gri,alt bölüm siyah olarak planlanmış ve bu araya beyaz,sarı,mavi 
renkler siyah konturlar ve lekeler içinde yerleştirilmiş olduğu gözlenmektedir. 

Resimde mavi kalın bir şeritle belirginleştirilen ufuk çizgisi sanatçının 
doğadan kopamayışını simgelemektedir. 

İnce bir şerit halinde resmin üst bölümünde yer alan mavi,siyah lekeler 
içinde üçgen biçiminde uygulanmış kırmızı ve sağ alt bölümde yer alan sarı 
resmin dinamiğini arttıran unsurlar olara gözlenmektedir. 

Resimde boya dokusunun ve fırça izlerinin belirginliği hareketliliği 
arttırmaktadır.Orta bölümde yer alan beyaz ise lekesel olarak dengeleyici ve 
dikkati çeken bir unsur olarak görülmektedir. 
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İsimsiz,TÜYB,1990, 91x80.5 cm 

 
  

Değerlendirme: 
 

 
Yüzey kareye yakın bir dikdörtgen formunda dikey olarak 

değerlendirilmiştir.Gri ve mavi tonlarının hakimiyeti gözlenmektedir.Lekesel 
anlatım sanatçının diğer eserlerinde olduğu gibi bu resim içinde söz konusu 
olmaktadır.Fırça izleri resme ayrı bir hareketlilik getirmektedir. 

İzleyicide bir kule hissi uyandıran uzun siyah form tepede beyaz bir 
sivri uçlu bir üçgen biçiminde sona ererken arkasında gölge hissi uyandıran 
gri bir leke görülmektedir.Siyah fırça darbeleri arasından yer yer beliren mavi 
lekeler ve kırmızı bir üçgen formundaki leke doğal bir dinamik getirmektedir. 

Mavi tonları açık sarı kare formlu bir leke ve siyah konturlarla oluşan 
diğer şekil zemin kısmında yer alan beyaz leke ile dengelenmektedir.Zemin 
hissini oluşturan bu yatay lekelerin  resmin dinginliğini sağlayan bir unsur 
olduğu gözlenmektedir. Resmin bıraktığı  genel izlenim  anatomik yapısı 
bozuk binaların sıralanışı şeklindedir. 
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İsimsiz,Karışık Teknik,1991, 50x65 cm 
 

  
Değerlendirme: 

 
 

Yüzey dikdörtgen planlı olarak kullanılmıştır.Resim düzlemi yatay 
olarak değerlendirilmiştir.Resimde zemin ve fon rengi olarak beyaz 
hakimiyeti gözlenmektedir.Resimde lekesel ve çizgisel ifadeler iç içe geçmiş 
olarak başarıyla kullanılmaktadır.Sarı ve mavi lekelerin etrafında gözlenen 
siyah konturlar renklerin dinamiğini ön plana çıkarmaktadır. 

Resimde ön planda yer alan siyah çizgiler izleyicide bir çit hissi         
uyandırmaktadır.Resimde iki parçayı birbirine bağlayan bir köprü imajı 
yakalanabilmektedir.Siyah konturların ortaya çıkardığı peyzaj görüntüleri, 
dağlar sanatçının doğaya olan düşkünlüğünü hissettirmektedir.Resimde 
hareketliliği sağlayan serbest ve rahat çizgiler olarak gözlenmektedir. 
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İsimsiz,Karışık Teknik,1993, 50x60 cm  

 
 Değerlendirme: 
   

Yüzey dikey bir dikdörtgen planlı olarak kurgulanmıştır.Resimde siyah 
ve beyaz kontrastı çok güçlü bir şekilde yer almaktadır.Resmin dinamiğini 
sağlayan kontrast yaklaşım resmin alt bölümlerinde mavi, sarı, turuncu küçük 
lekelerle şiddetlendirilmiştir.Resmin izleyende bıraktığı ağaç izlenimi çizgisel 
oluşturulmuştur. 

Sanatçının kimi zaman kontur olarak değerlendirdiği siyah çizgiler 
resimde hareketi sağlayan unsur olarak gözükmektedir. 

 



 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsimsiz,Karışık Teknik,1994, 50x65 cm 
 
 

Değerlendirme: 
 
 
Yüzey dikey dikdörtgen planlı olarak kurgulanmıştır.Lekesel ve 

çizgisel ifadeler bir arada kullanılarak resmin dinamiği 
arttırılmaktadır.Resimde siyah rengin egemenliği gözlense de siyah beyaz 
kontrastı resimde dengeyi sağlamaktadır.Resmin merkezinde yer alan beyaz 
zemin üzerindeki fincan, ışığı üstünde taşımaktadır. 

Fincanın bulunduğu zeminin altında gölge unsurunu belirten siyah 
çizgisel ifadeler ve gri zemin beyazın ön plana çıkmasını sağlayarak resmin 
çarpıcılığının artmasına sebep olmaktadır.Resimde arkada ve uzakta görünen 
mavi leke izleyicide pencere izlenimi oluşturmaktadır. Dengeli bir 
kompozisyon anlayışı gözlenmektedir. 
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İsimsiz,Karışık Teknik,1994 , 60x70 cm  
 
 
 

Değerlendirme: 
 
 
Yüzey yatay olarak kullanılmıştır.Düzlem olarak kareye yakın bir 

dikdörtgen kullanılmıştır.Resimde beyaz  fon üzerinde mavi lekelerle 
oluşturulan zemin üzerinde yürüyen bir kadın figürü ve bir köpek yer 
almaktadır. 

Kontrast renk ilişkisinden yararlanılmaktadır.Kadın figürü kırmızı ve 
yeşil renkler kullanılarak oluşturulurken,siyah konturlarla hareket verilmiş ve 
etki güçlendirilmiştir.Resimdeki lekesel anlatım kadın figüründeki zarafetin 
ve inceliğin hissedilişini zorlaştırmamış,tam tersine gözler önüne sermektedir. 

Sanatçının çizgileri köpeğin oluşumunda az ve öz 
kullanımıyla,rahatlığıyla  dikkat çekmektedir.Zemin ve mekan hissinin 
oluşturulmasında kullanılan siyah çizgiler resimde dinamiği sağlayan unsur 
olarak görülmektedir. 
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   İsimsiz,Karışık Teknik,1994, 55x60 cm 
 
 
             Değerlendirme: 
 

 
Yüzey yatay olarak kullanılan,kareye yakın bir dikdörtgen olarak 

planlanmıştır.Resimde beyaz ve gri tonların egemenliği dikkat 
çekmektedir.Lekesel anlatım ön planda görülmektedir.Sanatçının diğer 
eserlerinde de karşılaşılan kontrast ilişki bu resim inde anlatım araçlarından 
bir olarak hissedilmektedir. 

Resimde ağaçları vurgulamak için kullanılan kırmızı,yeşil ve sarı 
tonları yamaç üzerinde de kullanılarak resmin  dinamiği 
sağlanmaktadır.Ağaçlar oluşturulurken serbest ve rahat çizgilerden lekelere 
ulaşılmaktadır. 

Fırça izlerinden ve düzlemde rahatça gezinen çizgilerden, sanatçı 
resmin hareketliliğinde yararlanmaktadır.Sanatçının vazgeçilmezlerinden olan 
siyah konturlar ise bu resimde de anlatımı güçlendiren bir öge olarak 
görülmektedir. 
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İsimsiz,Karışık teknik,2004, 35x50 cm 

 
 

  Değerlendirme: 
 
 
 
Yüzey yatay planlı bir dikdörtgen düzlem olarak düşünülmüştür.Beyaz 

ve gri tonları egemen olduğu resimde kompozisyon yüzeyin alt orta 
bölümünde yatay olarak yerleştirilmiştir. 

Çizgisel ve lekesel plastik değerlerin ustaca kullanımı resmin 
dinamiğini arttıran en önemli unsur olarak görülmektedir.Karışık teknikte 
oluşturulmuş olan resimde çizgisel ifadelerle belirlenen ağaç ve doğa 
izlenimleri renk kullanımıyla da daha etkili bir görünüme ulaştırılmaktadır.  

Sanatçının diğer yapıtlarında da gözlenen fırça ve boya dokusu resme 
ayrı bir hareketlilik katmaktadır.Ağaçların oluşturulmasında yeşil renk ve 
bazen sarıya dek açılan tonları kullanılmıştır. 
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İsimsiz, Karışık teknik, 2004,  35x50 cm 
  

 
 
 
Değerlendirme: 
 

 
Dikdörtgen yüzey yatay olarak kullanılmıştır.Kimi zaman maviye 

kaçan bir beyaz resmin geneline hakim görülmektedir.Sanatçının lekesel 
özellikleri ön plandadır.Resimde doğa ve ağaç izlenimleri 
bulunmaktadır.Kullanılan mavi,sarı ve yeşil renk resmin dinamiğini 
sağlamaktadır. 

Aynı zamanda koyu yeşil ve siyah renkli çizgisel ifadeler ağaçların 
belirginleşmesini sağlamaktadır.Az çizgi kullanılarak çok güçlü bir anlatım 
sağlandığı gözlenmektedir.Rahat kullanılan çizgiler ve lekeler resimdeki 
hareketi güçlendirmektedir.Açık renk üzerinde az miktarda kullanılan renkler 
resmin etkisini arttırmaktadır. 
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İsimsiz,Karışık teknik,2004 ,35x50 cm 

 
  

Değerlendirme: 
 
 

Yüzey yatay dikdörtgen bir alan olarak değerlendirilmiştir.Resimde 
beyaz üzerine mavi serbest çizgisel bir ifadeyle oluşturulmuş gökyüzü 
izlenimi resmin dinamiğini arttırmaktadır.Yine çizgisel bir yaklaşımda 
oluşturulmuş olan ağaçlık görüntüsü yeşil rengin tonları kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Resimde ağaçlar arasında kullanılan sarı tonları ve küçük kırmızı leke 
gerilim unsuru olarak görülmektedir.Mavi rengin boya dokusunu hissettiren 
sürülüşü resme ayrı bir hareketlilik getirmektedir.Leke ve çizgisel anlatım çok 
etkili bir biçimde bir araya getirilmiştir.Yüzeyde ki boşluklar kompozisyonun 
dengesini sağlamakta etkili görülmektedir. 

Ağaçların yoğunlaştığı resmin orta ve alt bölümünde zemin hissini 
adeta çit görünümüyle veren yatay çizgiler resme ayrı bir denge katmaktadır. 
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                              Sessizliğin Sesi, TÜYB, 2005,  60 x 60 cm 
  

 
 
 

Değerlendirme: 
 

Yüzey yatay planlı dikdörtgen bir alan olarak kullanılmıştır.Yüzeyi 
adeta bir ufuk çizgisi niteliğinde kalın bir siyah kontur ikiye ayırmaktadır.Üst 
bölümde gökyüzünün maviliğini yansıtan maviden mora doğru degrade bir 
geçiş sağlanmıştır.Yüzeyi ayıran konturun alt bölümünde ise beyaz,zaman 
zaman grileşerek mora doğru kayarak kullanılmıştır.Resmin sağ alt köşesine 
doğru gözü çeken siyah leke bir üçgen niteliğindedir.Bu siyah üçgen lekenin 
tam merkezi sayılabilecek bir bölgede ise sarı bir üçgen dikkati 
çekmektedir.Sarı üçgenin sağ alt köşesinde küçük kırmızı bir leke yer 
almaktadır. 

Resim adeta gökyüzü,yer düzlemi ve yer altının sessizliğini renklerin  
diliyle seyirciye ulaştırıyor.Siyah leke ve merkezindeki sarı üçgen bir çadır 
hissi uyandırmaktadır.Resimde boyanın dokusu ve fırça izleri rahatça 
hissedilmektedir. 
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Sonbahar coşkusu,T Ü Yağlıboya ve akrilik,2005, 138.5x108.5cm 

   
 
 

Değerlendirme:  
 

 
Yüzey yatay bir dikdörtgen olarak kullanılmıştır.Yüzeyin üst orta 

bölümünden merkeze doğru inen çok kalın bir siyah leke yer 
almaktadır.Zaman zaman siyahlıkların arasından mavilikler görülmektedir.Bu 
kalın siyah leke resmin ortasına dek uzamaktadır.Resimde alt orta bölümden 
yukarı doğru uzanan siyah bir üçgen leke kenar konturları kalınlaşarak yer 
almaktadır.Bu siyah üçgen lekenin ortasında resmin genelinde de kullanılan 
bir kırmızı belirgin olarak gözlenmektedir. 

Sıcak renklerin yüzey üzerindeki hakimiyeti resmin coşku ve 
dinamizmini oldukça arttırdığı gözlenmektedir.Rahat ve serbest fırça 
darbelerinin resme ayrı bir hareket kazandırdığı gözlenmektedir.Sarının 
turuncunun ve kırmızının çeşitli tonları kullanılarak oluşturulmuş alan geniş 
bir yüzeye yayılması nedeniyle resim izleyiciye sonbaharın bütün tatlarını 
hissettirmektedir. 
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Sonbahar İzlenimi,TÜYB,2005, 53.5x 66.5cm 
  

 
 
Değerlendirme: 
 
 

Yüzey kroması güçlü bir  mavinin kullanıldığı yatay bir dikdörtgen 
alan olarak planlanmıştır.Mavi resmin egemen olan rengidir.Resimde kontrast 
ilişkiler gözlenmektedir.Mavi renk bir göl veya su birikintisi hissi 
uyandırmaktadır.Sarı,turuncu zaman zaman kırmızıya varan bir görüntü 
sergilemektedir.Sıcak renkler resmin yüzeyine su birikintisi üzerinde yüzen 
bitki veya yaprak görüntüsü  sergileyerek dağılmaktadır.Bu görüntüyü 
destekleyen siyah gölgeler lekesel niteliktedir.Resimde birkaç yerde göze 
çarpan yeşil renk  kontrast ilişkiyi yer yer yumuşatmaktadır. 

Resimde sanatçının üslup özelliklerinden olan rahat fırça darbeleri 
dikkat çekmektedir.Resimdeki sıcak ve soğuk renk dağılımı ve mavinin 
berraklığı resmin dinamizmini arttırmaktadır.Sanatçı sonbaharı adeta masmavi 
bir göle taşımaktadır. 

İzleyicide soğuk,sıcak ve kontrast renklerin bir arada kullanıldığı bir 
şölen hissi uyandırmaktadır. 
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  İki Kavak,TÜYB,2005, 66.5x53.5cm 
 
  
 

Değerlendirme: 
 
Yüzey dikey bir dikdörtgen olarak değerlendirilmiştir.Resimde şiddetli 

bir mavi egemenliği gözlenmektedir.kontrast ilişki sanatçının diğer 
resimlerindeki kadar dikkat çekicidir.Sıcak renkler kullanılarak oluşturulmuş 
kavak ağaçları sonbaharın ışıklarını taşımaktadır.Ağaçların belirginleşmesini 
sağlayan belirgin siyah konturlar zaman zaman kırmızısı fazla  turuncularla 
desteklenmiştir. 

İki kavak ağacının arasında resmin alt ortasına gelen bölgede kırmızı 
bir üçgen leke yer almaktadır.Bu leke kontrast ilişkiyi daha da güçlendirmekte 
ve  dinamizmi arttırmaktadır.Sanatçının diğer resimlerinde de sık sık rastlanan 
fırça darbelerinin belirginliği ve boya dokusu resme ayrı bir hareket 
getirmektedir. 
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İlk kar,TÜYB,2005, 53.5x 66.5cm 
 

   
Değerlendirme: 

 
 
Dikdörtgen olarak kullanılan yüzey yatay düzende 

planlanmıştır.Resmin geneline hakim olan renk beyaz zaman zaman 
mavileşerek yüzeyde yer almaktadır.Bu egemenliği bozan sol üst köşede 
bulunan mavi leke ve sağ alt köşede bulunan kırmızı leke olmaktadır.Mavi 
lekenin çevresinde yer alan siyah konturlar lekenin etkisini 
güçlendirmektedir.Kırmızı lekenin ise sadece alt kısmında kalın bir siyah leke 
gözlenmektedir. 

Resimde fırça dokusu özellikle çok belirgin olarak 
görülmektedir.Resimdeki kar ve soğuk hissini daha da arttıran bir unsur olarak 
kullanıldığı gözlenmektedir.Resimde yer alan mavi ve kırmızı lekeler 
seyirciye adeta kar ve soğuğun içinde çaresizliği yaşayan iki kuş izlenimi 
vermektedir. 
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Gecede kavaklar,TÜYB,2005, 66.5x53.5cm 

 
  
 
 

Değerlendirme: 
   

Yüzey dikey dikdörtgen bir plandadır.Resmin genelinde gözlenen 
mavi hakimiyeti çeşitli tonlarda kullanılmıştır.Resimde yer alan kavak 
ağaçları bazı bölümlerinde sıcak renklerle desteklenmiş,ve resimdeki 
dinamizm bu şekilde arttırılmıştır.Ağaçların belirlenmesinde kullanılan yeşil 
renk gece etkisini güçlendirmektedir.Kavak ağaçlarının oluşturulmasında 
sanatçı zaman zaman siyah konturlardan yararlanmaktadır. 

Resimde fırça darbelerinin rahatlığı dikkat çekmektedir.Resimdeki 
hareketliliği fırça dokuları güçlendirmektedir.Resimdeki kontrast ilişkiyi 
sağlayan kırmızı ve turuncu lekeler,aynı zamanda resmin etkisini de 
güçlendirmektedir.Ağaçların alt kısımlarında yer alan beyaz konturlar silueti 
belirginleştirmektedir. 
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Sonbahar izlenimi,TÜYB,2005, 130x 200cm 
  

 
Değerlendirme: 
 

Resim yatay olarak kullanılan bir dikdörtgen plan üzerinde 
kurulmuştur.Gri tonlarının hakim olduğu resimde aralarda fırça darbeleri ile 
ve boya dokuları olarak siyah lekeler serpiştirilmiştir.Yine kontrast ilişkiler 
resmin dinamizmini arttırmak için kullanılmıştır. 

Resmin genelinde,renklerin yerleştirilmesinde ve fırça darbelerinde 
bile bir 

karmaşa gözlenmektedir.Resim izleyiciye sonbahar rüzgarlarıyla dökülen ve 
her yerde uçuşan yaprakları çağrıştırmaktadır.Lekeler resimde sağ üst bölüm 
ve sol alt bölümde yoğunlaşarak enerji oluşturmaktadır.Lekelerin dağılımı ve  
fırça izleri kullanılarak resimdeki devinim güçlendirilmiştir.Lekelerde 
gözlenen renk dağılımları  sarı,yeşil,kırmızı ve az miktarda maviden 
oluşmaktadır.Resimde canlı renkler az miktarda yer aldığı halde gerilimi 
yaratmayı başardığı görülmektedir.Yüzeyde diyagonal bir kompozisyon 
oluşturulduğu gözlenmektedir. 
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Kış İstemi,TÜYB,2005, 53.5x 66.5cm 

  
 
 

Değerlendirme: 
 
 
Resmin yüzeyi yatay olarak kullanılan dikdörtgen bir alandan 

oluşmaktadır.Resmin genelinde egemen olan renk zaman zaman maviye ve 
griye dönüşen beyazdır.Soğuk renkler geneline hakimdir.Sağ üst köşeden 
başlayıp bir yay çizerek resmin ortalarına yakın bir yere inen mavi ve 
kırmızının oluşturduğu lekeler resmin devingenliğini sağlamaktadır. 

Lekelerden özellikle resmin ortalarında yer alan grupta kalın siyah 
konturlar kullanılarak gerilim arttırılmaktadır.Resmin altlarına yakın 
bölümdeki renk grubunda da daha ince ve hafif nitelikte siyah konturlar 
kullanıldığı görülmektedir. 

Resimde üst orta bölümde yer alan fırça darbeleriyle iç içe geçmiş 
mavi ve beyaz resimde hareketin başlangıcı gibi görülmektedir.Sanatçının 
çoğu resimlerinde gördüğümüz boya dokuları bu resimde de karşımıza 
çıkmaktadır. 
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İsimsiz,TÜYB,2005, 66.5x53.5cm 
                          

Değerlendirme: 
 
Yüzey dikdörtgen bir alan olarak dikey tutulmuştur.Leke ağırlıklı bir 

çalışma olup,kontrast ilişki yoğunluk taşımaktadır.Aslında bu yaklaşım tarzı 
yapıtların pek çoğunda belirgindir.Yüzeyin merkezinde tepe noktası resmin alt 
ortasına gelecek şekilde ters üçgen alan açık leke olarak tasarlanmıştır. 

Yüzeyin tamamı mavi rengin egemen olduğu,dokulu fırça izlerinin fark 
edildiği bir plastik anlatımla ele alınmıştır.İki ton farkının oluşturduğu bu 
düzenlemede siyah çizgisel olarak bu alanlar arasında konturu abartılı olarak 
vurgulamaktadır.Merkeze hakim beyaz alanın üst kenar çizgisinden teğet 
geçen bir çizgisel ifade bu lekesel düzenlemenin ipe asılı bir çamaşır olduğu 
hissini uyandırmaktadır. 

Açık alanın sol köşe noktasında resimde dinamizmi sağlayan sarı bir 
parça mandal fikrini uyandıracak şekilde monte edilmiştir.Aynı alanın sağ alt 
kısmında sıcak bir iki fırça darbesi ile açık alanın ortasında heyecanlı diri bir 
mavi lekeyle resme hareket kazandırılmıştır.  
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5.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Toplumların, kültür, psikoloji ve yaşanmışlıklarının bütününü oluşturan sanat, 

başlangıcından bu yana çok yol katetmiştir.  

 İnsanın varoluşuyla başlayan resim tarihsel süreç içerisinde gelişerek 

günümüze kadar gelmiştir. Toplumların yaşantılarına ve tarihlerine tanıklık ederek, 

değişimini hala sürdürmektedir. 

 Ulusal alanda yaşanan değişimlerin yanı sıra, uluslar arası arenada da 

birbirlerinin sanatlarından etkilenmişlerdir. Resim sanatı toplumların tarihsel ve 

kültürel değerlerini geleceğe aktarmada bir araç konumundadır. Bu alanda soyut 

resim özellikle XIX. Yy sonu , XX. Yy başlarında ortaya çıkan akımlar arasında 

değişik özellikleriyle ve tamamen insan merkezli anlayışı ile dikkat çekmektedir. 

 Batıda Cezanne ve Picasso ile başlayan kübist soyut eğilimler, Mondrian’da 

suprematizme, Dali’de sürrealizme dek ulaşmıştır. Soyut sanatın Türk Resim 

Sanatı’nda da  1950’li yıllardan bu yana bir çok temsilcisi olmuştur. Adnan ÇOKER, 

Lütfü GÜNAY, Zeki FAİKİZER, Cemal BİNGÖL, Zahit BÜYÜKİŞLEYEN, Adnan 

TURANİ gibi isimler Türkiye’de soyut resmin öncüleri olarak sıralanabilir. 

 Bu öncü sanatçıların ardından gelen ve soyut çalışmalar yapan sanatçılarımız 

arasından, sanatçı kimliğinin yanı sıra sanat eğitimcisi olarak da büyük katkıları olan,  

Türk kültür ve sanat ortamına kişiliği, duyarlılığı, kendisini ifade edişdeki rahatlığı ve 

Atatürk’ün mirasçısı olarak çağdaşlaşmaya önem veren dünya görüşü ile Zafer 

GENÇAYDIN da kendisine Türk Sanatı içerisinde haklı bir yer edinmiştir.   

 Çocukluk ve gençlik döneminde, özellikle öğretmen okulunda aldığı eğitim, 

yaşadığı toprağa ve ülkeye hizmet etmek amacıyla, tutkuyla biçimlenmiştir. Tüm 

yaşamı boyunca sanata ve eğitime bu amaç doğrultusunda emek harcamıştır.  

 Zafer GENÇAYDIN, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’ndeki 

öğretmenlik yıllarından itibaren bir çok sanatçının ve eğitimcinin yetişmesinde emek 

sahibidir. Doğa’nın gerçekliğine olduğu kadar, toplumun ihtiyaç ve değerlerine de 

büyük önem veren, sert mizacının altında taşıdığı yumuşak ve duyarlı kişiliği ile, 

eğitimciliği ile daima kendisinden sonra gelenlere örnek oluşturmuştur. 

 Sanatına olan inancı ve heyecanı hedeflerine ulaşmada daima ışığı olmuştur. 

Taşıdığı araştırmacı ruhuyla ve kararlı tavırlarıyla, akademisyenliği bünyesinde 
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bütünleştirmiştir. Sanatçılığı ve eğitimciliği sürecinde özgür düşüncenin destekçisi, 

kalıplaşmış düşünce ve körü körüne bağlı kalınan geleneklerin karşısında olmuştur.  

 Sanatçı, eğitiminin ilk yıllarından itibaren yurt dışında da Türk Sanatının 

temsilcilerinden biri olarak görev yapmıştır. Zafer GENÇAYDIN, sanat yaşamı 

sürecinde değişik eğilimler göstermiştir. Sanatçının Almanya eğitimi öncesi yıllarında, 

Cezanne’ye öykünerek köy hayatını içeren peyzaj resimleri yapmıştır. Bu süreçte 

soyut arayışları da başlamıştır. Almanya eğitimi döneminde sanatçının desen 

çalışmalarına ağırlık verdiği görülmektedir. Zaman içerisinde sanatçının soyut 

arayışları, tarza dönüşmüş ve sanatçının biçemi ortaya çıkmıştır. Sanatçının 

alışılmışın dışında kullandığı, coşkulu renkler ve kontrast ilişkiler sanatçının en 

belirgin özelliğini oluşturmaktadır.  

 Toplumun ve bireyin psikolojik ve sosyolojik sorunlarını irdelediği lirik 

arayışları, sanat yaşamının önemli bölümünü oluşturur. Sanatçının biçem anlayışının 

oturması, denemeler ve araştırmalar sonucu olmuştur. Ancak sanatçının yaratıcı 

kişiliği biçemi kadar tüm yaşam kesitlerini de etkilemiştir.  

 Bir çok eğitim sempozyumunda cesur ve etkileyici bildiriler sunmuş ve sanat 

eğitimi içerikli yazılarıyla güncel sorunları açıkça dile getirerek çözüm önerileri 

sunmuştur. GENÇAYDIN’a göre çağımızın hız ve dinamiğine uygun, yaratıcı 

güçlerle donanmış bireyler yetiştirebilmenin en önemli yolu olan sanat eğitimine, tüm 

eğitim düzeylerinde gereken önemin verilmesi gereklidir. Ve sanat eğitimi politikaları 

geliştiren kurumların her basamağında bu işin eğitimini almış ve yetkin bireyler 

bulundurulmasının gerekliliğidir.  

 Sanatçı resimlerinde de aynı mesaj ve duyarlılığı göstermektedir. Toplumda 

yaşanan siyasi ve kültürel değişimlere duyarsız kalmayarak iniş ve çıkışları 

resimlerine de yansıtmıştır.  Sanatçının resimlerinde görünenin dışında, görünmeyen 

bir iç dinamik hissedilmektedir. Sanatçının resimlerinde hiçbir dönem öyküsel bir 

yaklaşım yer almamıştır. Sanatçı soyutlamalarını kafasında oluşturup, plastik değerler 

yardımıyla yüzeye aktarmaktadır.  

 GENÇAYDIN, kimi zaman dışa vurumcu, kimi zaman lirik soyut çalışan bir 

sanatçı, kimi zaman da yeni dışa vurumcu olarak nitelenmiştir. Ancak sanatçı 

kendisini hiçbir zaman bir kalıba veya akıma dahil ederek şartlandırmamıştır. Sanatçı 

renklerle kendini ifade ederken de kullanımı ve yorumları farklı olmuştur. 
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Resimlerindeki sert lekesel yaklaşım, gerilim ve kararlılık ifadesi olarak 

gözlenmektedir. Sanatçının yapıtları aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı hedef, insanları 

düşünmeye yöneltmek ve izleyenin görülmeyeni görmesini sağlamaya çalışmaktır. 

Bireyin doğa ve toplumla kurduğu iletişimi, toplumun iç dinamiğini ve psikogramını 

sınırlar koymadan sezdirmeye çalışmaktadır.  

 “Zafer Gençaydın’ın resimlerinde doğa insan,  yaşam bileşkesi,  

toplumsal bir süreç çerçevesinde,  geçirdiği olaylar,  tasalar;yaşamın alışkanlığına 

koşut dinamik bir yorumla özgünleşmektedir. Sanatçı yaşamın bütüncül ortamında 

insanın,  nesnelerin ve doğanın olaylar karşısında yüklendikleri tepkileri,  renk 

lekelerinin ve çizginin anlatım gücünü çözümleyerek aktarmaktadır. Gençaydın’ın 

yapıtlarında çizginin özgün anlatım gücü,  ilk karşılaşma anında izleyiciyi konunun 

özüne çekmektedir. Bu devingen yaşam kesiti zıt renklerin karşıt etkileriyle iç 

gerilimi yükseltirken, çevreyi saran renk tonlarının yumuşak geçişleri konuyu dingin 

ve dengeli bir anlatıma ulaştırmaktadır.” (Giray, 1989). 

 GENÇAYDIN, sanata adadığı yaşam sürecinde ilk günden itibaren araştırma 

ve gelişmeye dayalı bir çizgi ve yeni arayışları ile var olmuştur. Gösterişten uzak, 

kararlı ve disiplinli tarzını ödün vermeden sürdürmektedir. Sanatçının kültür 

politikalarına, sanatçı ve eğitimci adaylarının yetiştirilmesine ilişkin görüşleri ve 

projeleri daha uzun süre bir açığı kapatacak nitelikte ve özelliktedir.  
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