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Kürşad Yılmaz

 � Merhaba Kürşad Bey. İktisat ve Toplum Der-
gisinin Fark Yaratanlar köşesinde sizi okuyu-
cularımıza tanıtmak istememizin sebebi, sanat 
yaşamınızda uzun zamandır aynı anda birkaç 
kulvarda faaliyet göstermeniz ve ressamlıkla 
ilgili serüveninizde bu sürece çok şey sığdırdı-
ğınızı biliyor olmamız. Sizden bu serüveni din-
lemek istiyoruz. Tabii ki bu serüvenin gençlere 
ve yeni kariyer planlaması yapmayı düşünenlere 
de örnek olabileceğini düşünüyoruz. 

Klişe bir cümle ile başlayacağım; ama resme baş-
layışım oldukça erken bir yaşta oldu. Resim yap-
maya ne zaman başladınız dedikleri zaman, çocuk 
yaşlarda başladım dersem yalan olmaz. İlkokulu 

Kars’ta okudum ve orada sınıf arkadaşımın resimde 
yetenekli olması, yaptığı resimlerin oldukça beğe-
nilmesi resme bakış açımı değiştirdi; “Neden ben 
de resim yapmayayım?” diyerek, çizgi roman ka-
rakterlerini çizmeye başladım. Bu çizimler çok ba-
şarılıydı. Bende etki yaratan arkadaşımın adını hâlâ 
unutmam: Vehbi

Ortaokulda ve lisede portre, karakalem çalışma-
ları yapıyordum. Resim konusunda iyiydim ve 
1978’de Kurtuluş Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si (İDGSA) ile İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar’ın 
sınavlarına girdim. Tek amacım olan Tatbiki                                                                                                  

Bu ay Fark Yaratanlar köşesinde; küçük yaşlardan itibaren resim sanatıyla ilgilenen ve çalışmalarında 
farklı tekniklere yer veren, son yıllarda ise Kızılderili temaları ile portreler resmeden sanatçı 
Kürşad Yılmaz yer alıyor. TRT’de geçirmiş olduğu 27 yıllık çalışma hayatının ardından emekli 

olup kurduğu “Kursart Sanat Galerisi”nde sanat yaşamını devam ettiren Kürşad Yılmaz ile gençlere ve 
yeni kariyer planlaması yapmayı düşünenlere örnek olabileceğini düşündüğümüz bu röportajı Yazı İşleri 
Müdürümüz Fethiye Çolak gerçekleştirdi.

  FARK YARATANLAR-RÖPORTAJ  
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“Kursart Sanat Galerisi” adı altında bir sanat gale-
risi açtım. Her yönüyle sanatı icra edebileceğim bir 
zemin yaratmıştım.  Galeriyi açtığım o tarihten bu 
yana; sanat galerisinde değişik illerden seçtiğim iyi 
sanatçılara bir sezonda yaklaşık 9 sergi açarak An-
karalı sanatseverlerle buluşturuyor, galerinin aynı 
zamanda bir atölye olması sıfatıyla hobi kursları 
veriyor, güzel sanatlar lisesi ve üniversitesine öğ-
renci yetiştiriyorum. Bunun yanı sıra sanatseverlere 
ve sanatla ilgili herkese ihtiyaç duydukları konuda 
seminerler ve söyleşiler düzenliyorum. Tabii söz 
konusu mekânı, kendi resim atölyem olarak kul-
lanmam kaçınılmazdı. Bu kadar yoğun çalışmanın 
yanında, geçen sene bıraktığım “Tüm Sanat Galeri-
leri Derneği” Başkanlığı görevi vardı. Anlaşılacağı 
üzere plastik sanatların her dalında var olmaya ça-
lışıyordum, çünkü bu beni mutlu ediyordu. Dernek 
Başkanlığını üstlenerek bir sivil toplum örgütünün 
gücünü kullanıp galerilerin ve sanatçıların karşılaş-
tığı sorunları çözebilmeyi amaçlamıştım. Tabii öyle 
engeller var ki bunları sonuçlandırmam mümkün 
olmuyordu. Büyük finanslarla gerçekleştirilen sa-
nat fuarlarını uygun şartlarda nasıl yaparız da üye 
galerilerin katılımını sağlarız, düşüncesini uygula-
maya koyduk ve Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezin-
de iki büyük sanat fuarı yaptık. Bu, ülke çapında 
büyük etki yarattı. Bu fuarlara Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Samsun                                                                                                           

Güzel Sanatlar’ın sınavlarında başarılı oldum; fakat                                                                                 
beklenmedik bir olay oldu. İkinci sınıfta olduğum 
sırada babamın yüksek tansiyon sebebiyle beyin 
kanaması geçirerek felç kalması ile okulu bırakmak 
zorunda kaldım ve Ankara’ya geldim. Çok ilginç-
tir ki Türkiye’de, özellikle siyasi olaylar nedeniyle 
babam İstanbul’da okumamı pek istemiyordu. Bana 
bir şey olacak diye korkuyor ve okulu bırakmamı 
istiyordu. Bırakma sebebim bu olmasa da beklen-
meyen acı bir neden dolayısı ile bir serüven nokta-
lanmıştı. 1978 yıllarında pres tuvallere, röprodük-
siyon yağlı boya tablolar ve karakalem çalışmalar 
yapıyordum. Karma sergilere ufak tefek resimler 
yapıp veriyordum. 1980 yılında TRT’ye girdiğimde 
de resim yapıyordum ancak, işlerin yoğun olduğu 
dönemlerde istediğim performansı alamıyordum; 
fakat yine de vazgeçmiyordum. Ayrıca bu süre içe-
risinde mimarların yanında proje çiziyor, firmalara 
logo tasarlıyor, bunlardan da para kazanıyordum. 
Firmaların açmış olduğu logo yarışmalarına da ka-
tılıyordum. İlerleyen yıllarda profesyonelce resim 
yapmaya başladım, sergilere katılıyor ve kişisel 
sergiler açıyordum. TRT’de de haber merkezinde 
olmamın vermiş olduğu avantajı kullanıyordum. 
Ana haber bülteni sonunda sergimin haberinin ve-
rilmesi çok büyük bir etki yaratıyordu. 2006 yılında 
TRT’den emekli olduktan sonra hayalimi gerçekleş-
tirmek için bir adım atmıştım. Ankara Dikmen’de 
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bundan etkilenmeye başladı.  Finansmanı güçlü ga-
leriler ayakta kalabiliyor. Bu olumsuz rüzgârda ben 
de ayakta kalabilmek için kurslarımı devam ettiri-
yor, onlardan aldığım kurs bedelleri ile sanatçılara 
açtığım sergilerin ve galerinin çeşitli giderlerini 
karşılıyorum. Herhalde benim gibi faal bir ressam 
olup galericilik yapan, -istisnalardan olduğum için- 
sergi açacak sanatçılara karşı empati kurabiliyorum. 
Bu nedenle sergi açtığım sanatçıların masraflarının 
tamamını karşılıyorum, çünkü sanatçıyı Ankara dı-
şından getiriyorsunuz, onların burada barınmaları, 
nakliye ücretleri, ürettikleri resmin masraflarını dü-
şündüğünüzde,  satış olmadığı takdirde o ressamın 
bundan sonraki üretimini engelleyeceği gibi, başka 
yerlerde sergi açması bile söz konusu olamayacak-
tır. Geçimini sadece eserlerinin satışıyla yapanları 
düşünürseniz durum daha da vahim oluyor. 

Aslında sanat galerisinin durumu ülkenin bulundu-
ğu durumla benzerlik gösteriyor ya da daha doğru 
bir tanımla, ülkenin içinde bulunduğu durum bü-
tün kurumlarına yansıyor. Ülkenin kültürel yapısı, 
ekonomisi sanatın her türlü icrasını etkilemektedir. 
Plastik sanatlar deyince;  sanatçı, sanat galerisi ve 
koleksiyoner üçlü sac ayağıdır, yani biri olmazsa 
sanattan bahsedilemez. Bir anlayışa göre ülkede 
burjuva sınıfı olmazsa sanat istediği noktaya ulaşa-
maz, yani bu destekleyici unsurdur. Ülkede koleksi-
yonerlere ihtiyaç vardır, bizde özellikle Ankara’da 
koleksiyoner kalmamıştır, koleksiyoner denilen ki-
şiler de sadece galericinin zengin yakın arkadaşıdır, 
yani arkadaşı olduğu galerinin resim alıcısıdır, ko-
leksiyoner değildir.  Ülkede para el değiştirdiğinden 
talep farklılaşmıştır, içinde bulunulan duruma göre 
şekil değiştirmiş ve yeni popüler sanatçı oluşmasına 
olanak sağlamıştır.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çöküntü, sos-
yal olumsuzluklar, tercihin el değiştirmesi, zafiyet-
ler ve bu zaaflardan faydalanmak isteyen bir kitle 
yaratmıştır. Bu da sanatçının sömürülmesine zemin 
hazırlamıştır. 

Galerilerin söz konusu durumdan etkilenmesiyle 
büyük şehirlerde müzayede salonları oluşmuştur. 
Müzayedeler ise kendi amacı dışında hizmetler ver-
meye, yaşayan ressamların kalitesine bakılmaksızın 
resimlerinin satıldığı bir yer olmaya başlamıştır.

Müzayedelerde iyi ve sanatsal olmayan resimlerin 
üst fiyatlarda satılması, iyi olan resimlerin de olu-
şan talebe göre alt fiyatlarda satılması olumsuz bir 

19 Mayıs Güzel Sanatlar Fakültesi’nin katılımı sağ-
landı. Bu süreçte daha büyük bir organizasyonun 
da içindeydim. Bir fuar firmasının sahibinin bana 
ve üyesi de olduğum BRHD Derneğinin o zaman-
ki Başkanına, “ATO Congresium’da Art Ankara 
adı altında bir çağdaş sanat fuarı yapabilir miyiz?” 
teklifini Ankara için bir kazanç sayarak “Evet,” de-
dik ve süreci başlattık. İki sene de oranın yönetim 
kurulunda görev aldım, yönetim kurulu 3 kişiden 
oluşuyordu. Birinci ve ikinci Art Ankara Fuarı’nın 
yönetiminde yer aldım ancak, çok büyük bir özlem 
ve hevesle başladığımız süreçte gerçekleştirmek is-
tediğim şartlar oluşmayınca hem fuar yönetiminden 
hem de başkanlığını yaptığım dernekten gördüğüm 
lüzum üzerine ayrıldım. Bu süreç beni çok yıprat-
tı. Galeride sanatçı sergisi aç, öğrenci yetiştir, hobi 
kursları ver, seminerler yap, resim yap, kendi sergini 
başka illerde aç, dernek başkanlığı yap, kurumların 
ve belediyelerin yurt içi ve yurt dışı çalıştaylarına 
katıl, bunların hepsinin aynı anda yapılmasının ver-
diği güzelliğin yanı sıra yaşanılan olumsuzluklar ar-
tık yoruyordu. Şimdi ne mi yapıyorum? Resim yapı-
yorum, hobi öğrencilerim var onları yetiştiriyorum, 
bu kursu haftada üç günden, salı ve cumartesi olmak 
üzere iki güne indirdim. Salı ve cumartesi günle-
ri dersler devam ediyor, 2018 Mayıs’ının sonunda 
onlara yapacağım öğrenci sergisi ile sezonu bitiriyo-
ruz. Ekim ayına kadar hemen hemen bütün galeriler 
büyük şehirlerde faaliyetlerini bitiriyor ve turistik 
tatil beldelerine gidiyorlar. Benim için yaz dönemi 
en güzel resim çalıştığım, önümüzdeki sezon için ki-
şisel sergimi hazırlayabildiğim dönem. Sezon içinde 
resimlerimi yapabilsem bile yaz döneminde daha iyi 
konsantre olup daha fazla üretebiliyorum.  

 � Yapılan resimlerin sergilenmesi ve sanatsever-
lere sunulması son derece güzel; ama bunun bir 
de ekonomik yanı var. Sonuçta kullanılan mal-
zemeler çok da ucuz değil. Yaptığınız işlerin ge-
lirleri bu işi devam ettirme konusunda nasıl bir 
destek sağlıyor?

Aslında bir sanat galerisini sadece sanat galerisi 
olarak sürdürmek gerek, yani başka hiçbir şey yap-
madan galericiliğe konsantre olmanız gerek. Günü-
müzde sanat galerileri ticari kaygı içindeler, yeter-
li sanat eseri satışı olmadığından zor durumdalar. 
Açılan sergilerde satışlar düştüğü için masraflarını 
karşılama güçlüğünde olan galeriler yavaş yavaş 
kapatıyorlar. Kurumsal statüde olan galeriler bile 
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bırakılıyor. Bunun ressama ne derece katkısı vardır, 
tartışılacak bir konu.

 � Sanata, sanatçıya, özellikle resim sanatına katkı 
anlamında artı bir değer ortaya koymadığı sü-
rece bunu yapmanın bir faydası olmadığını gör-
mek ve bu durumun geri dönüp de kendilerini 
de vuracağını bilmek gibi bir yanları yok mu bu 
insanların?

Yok, niye yok? Bireysel yaşama döndü. Türkiye’de 
öyle şeyler oldu ki ekonomik durumlar egoları yük-
seltmeye başladı, bireysellik ön plana çıktı. Sanatı 
düşünme yerine bireysel düşünmeler başladı. Res-
mim satılıyorsa satılsın, kaç liraya satılıyorsa sa-
tılsın. İleri düşünme gibi bir şey söz konusu değil, 
günlük yaşanmaya başlandı.  Diğer mesleklerde de 
olduğu gibi oluşturulan sivil tolum örgütleri gere-
ğini yapmamaya, amacının ve kuruluş felsefeleri-
nin ne olduğunu unutarak hareket etmeye başladı.  
Üyelerine senede bir sergi açmak ya da bir fuar 
yapmak dernekçilik değildir. Sanatçıların karşılaş-
tığı sorunları çözme, eksikliklerini tamamlama, da-
yanışmalarını sağlama, topluma fener olma, sanat 
galerinin birlikteliğini sağlama, onların sanatçıyla 
bağını kuvvetlendirme gibi birtakım görevleri var-
dır.  Ülkemizde sanatın geriye gitmesini sağlayan 
zihniyet, çürümüşlüğü getirmiş ve husumetler ya-
ratmıştır. Artık ne sanat eleştirmenleri eleştirmen ne 
koleksiyonerler koleksiyoner ne galericiler galerici 
ne de sanatçılar sanatçıdır. Tabii bu çürümüşlüğü 
söylerken iyileri de tenzih ederim. Sanatçının sanat-
çıyı, galericinin galericiyi sevmediği, onun hakkın-
da kötü düşündüğü bir husumet çöplüğü oluşmuş-
tur. Öyle bir noktaya geldik ki artık birlikte hareket 
etme diye bir şey söz konusu değildir. Devletteki 
yozlaşma kurumlarına yansımakta ve bu da sanatta-
ki yozlaşmayı kaçınılmaz hale getirmektedir. Bunun 
yanı sıra üniversitelerdeki öğretimin, devletin koy-
duğu kıstaslar nedeniyle yeterli düzeyde olmaması, 
vasıflı öğrenci yetişmesine engeldir. Bu da sanattaki 
önemli olumsuzluklardan biridir.

 � Burada sormak istediğim çok önemli bir şey 
var. Resim yapmakla ressam olmak arasında 
mutlaka bir farklılık olmalı. Yani ressam resim 
yapan sanatçıdır; ama her resim yapan sanat-
çı değildir, çünkü bir yandan da çeşitli atölye-
lerde ve resim kurslarında, özellikle röportaja 
başlarken söylediğim insanların belli bir zaman 
sonrasında kendilerine yeni bir kariyer, yeni bir 

durum yaratmıştır. Sizin sanat galerisinde bir sanat-
çıya açtığınız sergide belli bir ölçüdeki eseri yakla-
şık 4000 liraya satarken, aynı sanatçının o ölçüdeki 
eseri müzayede ile 1000-1500 liraya satılmaktadır. 
Bu takdirde sanat galerisinin varlığından söz edil-
mesi mümkün değildir. Bu nedenle sanatseverler, 
koleksiyonerler müzayede evlerine yöneldi, hatta 
sanat galerisi sahipleri bile müzayedelerden resim 
almaya başladı. Çürümüşlük burada başladı ancak, 
sanatçı duruşu ile özdeş bir durum bu, eğer sanatçı 
içinde bulunduğu durumu bu şekilde geçiştirmek 
istiyorsa bu onun intiharından başka bir şey değil-
dir.  İstanbul’da ve Ankara’da maalesef böyle bir 
durum söz konusu olunca müzayede de resimlerini 
satmak isteyen ressamlara galerinizde yer verme-
nizi imkânsız kılınıyor. Bunu tabii İstanbul’da bazı 
sanat dernekleri protesto ediyor, bunlardan Bedri 
Baykam’ın Başkanlık ettiği ve üyesi bulunduğum 
UPSD büyük mücadele veriyor. Ankara’da bunun 
mücadelesini veren hiç kimse yok. Bunun müca-
delesini, sanat galerileri derneği başkanı olduğum 
zaman vermeye çalıştım; fakat yalnız kaldım, sonuç 
da alamadım -kendi yönetim kurulumdaki kişiler de 
dâhil olmak üzere-. Size destek olmuyor ya da ol-
salar bile yeterli olmuyordu. Böyle olunca başarılı 
olmanız mümkün değil. Bunu hep birlikte hareket 
ederek yok etmek gerekiyor ki başarılı bir sonuç 
versin. İşte sonuç, yozlaşan sanat. Finansmanı güç-
lü kişiler, ehil olmayan kişiler, yani sanattan anla-
mayan kişiler bile artık sanat galerisi kurup sanata 
zarar vermeye başladılar. Galerici sanattan anlayan, 
sanat tarihini bilen, temsil yeteneği yüksek kişilerce 
kurulması gerekirken bu oran, günümüzde fazlasıy-
la aşağı çekilmiştir. 

Sanata destek olması için sponsor bulmanız bile zor-
laşmıştır. Daralan ekonomi, firmaların ve kurum-
ların destek olmasını olumsuz kılmıştır. Bu arada 
son yıllarda kurumların, belediyelerin düzenlediği 
birtakım çalıştaylar yapılmaya başlamıştır. Bu ça-
lıştaylar aslında çok güzel bir birlikteliktir ve bunu 
uluslararası yaptığınız takdirde çok daha farklı bir 
birliktelik elde ediyorsunuz. Uluslararası olduğunda 
yurt dışındaki ressamların nasıl resim yaptığını, na-
sıl işler ortaya koyduklarını görebilme imkânına da 
sahip oluyorsunuz; fakat öyle bir noktaya geldik ki 
belediyelerin, kurumların, üniversitelerin sunduğu 
imkânlarla vasıflı, vasıfsız ressamların oluşturdu-
ğu gruplar tatil amaçlı toplanıyor ve üretilen büyük 
resimler tatil karşılığı çalıştay düzenleyen kuruma 
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hobi edinmekle alakalı uğraşlarından bir tane-
sinin de resim olması sebebiyle emekli olduktan 
sonra bir uğraş olsun, hobisi olsun diye başlıyor 
insanlar. Ardından 3-5 tane resim yapıp, resim 
sayılarını artırdıkça sergi açma isteği, ressam 
olarak kendilerini görmelerine sebep oluyor; 
ama bunun mutlaka ayırıcı bir özelliği olmalı. 
Güzel sanatlar fakültesinden mezun olmuş olsa 
bile her resim yapan ressam olmayacağı için 
mutlaka ki onların içinden az sayıda insan çı-
kacak. İşte, o az sayıdaki insanlar Türkiye’de 
resim sanatına nasıl katkıda bulunuyorlar? Re-
sim sanatı nereden nereye geldi? Çağdaş resim 
sanatından söz edersek Türkiye’de neler var? 
Neler oluyor? Ressamların çalışmalarının yurt 
dışındaki yansımaları ne? Yurt dışında sanattaki 
değişim ve gelişim bize nasıl etki etmiş, ediyor 
mu? Bunların izlerini nasıl görüyoruz? Sanatın 
içinde bulunan biri olarak bir de bu kısımları 
dinleyelim sizden.

Biraz önce söylediğiniz gibi resim yapmak, ressam 
olmak ve sanatçı olmak çok farklı şeyler. Ressama 
baktığınız zaman sözlükteki karşılığı resim yapan 
anlamında; fakat her resim yapanın ressam olmadı-
ğını, her ressamın da sanatçı olmadığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Sanatçılık çok farklı bir vasıftır. Sa-
natı tam anlamıyla yaşayan kişi sanatçıdır, sanat 
yaratıcılıktır, özdeştir. Bir sanatçının vasfı yaratıcı-
lığıyla bütünleşir. Ressam; resim yapan olarak kav-
ramsal bakış açısı ile yaklaştığımızda doğru; ama 7 
yıldır kursunuzda hobi amaçlı resim yapan kişi res-
sam mıdır?  Sadece resim yapıyordur ve hobi amaç-
lıdır; yani ressam değildir. Ortaya özgün bir resim 
çıkarmamaktadır. Demek ki öncelikle resim yapan, 
ressam ve sanatçının ayrılması gerekiyor. 

Bu kavramlar yapılan etkinliklerde birbirine girmiş 
durumda, kim ressam kim sanatçı belli değildir. 
Aslında eğer sanat için bir şeyler yapılması gere-
kiyorsa bu türlü sorunların tamamının çözülmesi 
gerekiyor. Bu yanlışları düzeltmek biraz önce söy-
lediğim gibi derneklerin, vakıfların, sanatla ilgili 
kurumların işi iken maalesef herkes egosuyla hare-
ket ettiği için hiçbir şey çözümlenemiyor. Çağdaş 
sanata gelince, çağdaş sanat Türkiye’den uzaklaş-
maya başlıyor. Yeni gençlerimiz aslında çok yete-
nekli, ileriye dönük ışık saçan çok güzel değerler 
var ancak, bir kısmı bazı galeriler tarafından 7-8 yıl-
lık sözleşmeler yapılarak bastırılıyor ve ticari olarak 
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egemenlik kurmaya çalışıyorlar. Bu sefer sanatçı 
ve sanat galerileri arasında da husumetler başlıyor. 
Bu tür yaklaşımlar güven mekanizmasını çökerti-
yor. Sanatçının sanat galerisine bakışı farklılaşıyor, 
olumsuz tutumlar başlıyor, gerçekten gözlemlediği-
niz zaman sanatçının bakışının ne kadar doğru oldu-
ğunu da görüyorsunuz, sanat galerilerinin çoğu artık 
sanatçı sırtından para kazanmak için çaba sarf eden 
bir kurum haline gelmiştir. 

 � Türkiye’de resim konusunda insanların takip et-
tiği belli bir ekol var mı? Ya da resim sanatında 
böyle bir ad oluştu mu?

Yeni bir ekol söz konusu değil. Mevcut ekollerin 
değişik tekniklerde tezahürü var. Aslında biraz önce 
bahsettiğim gibi parasal güç el değiştirdiği zaman 
arz ve talepler ona göre yönleniyor. Günümüzde tez-
hip, hat sanatı, ebru, kaati gibi geleneksel eski Türk 
sanatları çok daha ön plana çıkmış bulunuyor. Bu 
sanatların olduğu gibi ortaya konulmasının yanı sıra 
bazı sanatçılar yapmış oldukları resimlerde bunları 
resimlerinin içlerine işleyerek, kendi tarzlarının dı-
şında, talebe göre şekil veriyorlar. Çağdaş sanattan 
anladığımız bu olmamalıdır. Bu biraz popüler sanat 
gibi günü değerlendirmedir, kalıcılığı söz konusu 
değildir. Sanatçının bir tarzı vardır, konusu vardır, 
kendine özgü rengi vardır ve onu seneler içerisinde 
işleyerek sürekli geliştirir. Sanatçının yıllarca aynı 

kullanılıyor, sömürülüyor.  Gençler, eserlerinin sa-
tılması ve sanat içinde yer alması kaygısını taşırken, 
ismine güvendiği bir galerinin eline düşüyor, galeri 
bu durumdan faydalanarak genç ressama yaptığı 
7-8 yıllık sözleşme maddeleriyle kendi galerisinin 
dışında başka bir yerde sergi açmasını ve istediği 
bedellerde resim satmasını engelleyerek, bütün yap-
tığı resimlerden haberinin olmasını ve o resimlerin 
tamamen sanat galerisinin kontrolünde kalmasını 
sağlayarak genç sanatçıyı esaret altına almaktadır. 
Bu bir sanatçı sömürüsü ve sanata vurulan tokattır. 
Öncelikle bunları çözmek gerekir. Ben bir sanat ga-
lerisinin sahibi olarak, bir ressam olarak bunun mü-
cadelesini dernek başkanlığı dönemimde verdim; 
destek alamayınca başarılı olamadım. Yalnızsanız 
bunda da başarılı olmanız mümkün değil.  Müm-
kün değil, çünkü herkes sizin gibi empati kurmuyor.  
Galerilerde sanat kaygısı değil, ticari kaygılar var. 
Yüzdeler konuşuyor, sömürü konuşuyor. Sanatçı-
nın eserleri satıldığında  %60’lara, %65’lere kadar 
alınan komisyonlar var; ama işte bir sanatçı olarak 
empati kurduğunuz zaman bunun ne kadar acı oldu-
ğunu, sömürüldüğünüzü görüyorsunuz. Bunun çö-
zümünde sanat galerilerinin birlikte hareket etmesi 
gerekiyor; fakat dediğim gibi bir ticari kaygı oldu-
ğu için ticaret mekanizması odağında ekonominin 
belirlediği ölçülerde sanat galerileri sanatçı üstünde 
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büyük bir metropol olması, kozmopolit bir yapıya 
ve para gücüne sahip olması önemli bir husustur.

 � Fuarlara katılacak olan resimlerin elemesini or-
ganizasyon firması mı yapıyor, yoksa galeriler 
mi yapıyor?

Ben hangi resimleri, sanatçıyı oraya taşırsam satış 
yapabilirim, düşüncesi ile seçimi galeriler yapıyor. 
Daha sonra fuar organizasyonu sen bu eserlerle ka-
tılabilirsin ya da katılamazsın, diyor. Örnek verecek 
olursak İstanbul TÜYAP’ta daha önce böyle seçici 
idi maalesef, şimdi değil. İstanbul Çağdaş Sanat Fu-
arı Contemporary Art Fair’in dışında başka seçicilik 
yapan kalmadı. Oraya katılımın bedeli de bu yüzden 
yüksek. Bu sene dördüncüsü yapılan ve ilk ikisinde 
yönetiminde iken mücadele verdiğim Art Ankara’da 
da durum aynı. Fuar bünyesinde öyle şeyler oluyor 
ki akıl alması mümkün değil. İstanbul’daki bir sa-
nat galerisinden örnek vereyim. Bu galeri Art Anka-
ra’ya katılacak 107 kişinin her birinden 3’er 4’er bin 
lira para alarak fuara katılımını sağlıyor ve sanatçı, 
eser ayırımı yapmaksızın bundan kazanç elde edi-
yor. Fuar organizasyonu da müşteri kaybetmemek 
için göz yumuyor. Galeri sahibi “Ben 400-500 met-
rekare yer alıyorum, benim sanatçıma karışamazsın, 
kimi getirirsem getiririm, ben karar veririm.” diyor. 
Fuar yönetimi de alanı doldurabilme kaygısı ile ses 
çıkaramıyor bu duruma. Söylediğimiz gibi ticaret, 
sanatın önünde gidiyor; ama bunu engelleyecek hiç-
bir mekanizma yok. İşte bu olumsuz gelişmeler ne-
ticesinde bireysel olarak yozlaşmış koleksiyonerler, 
sanat eleştirmenleri, galeriler, egosu yüksek sanat-
çılar türemiştir. Bunların vasıflılarından bahse konu 
çok azdır. 

 � Merak edip resim yapmak isteyen insanlarla da 
ilgili bir soru sormak istiyorum aslında. Tabii 
ki bu benim de merakım. Daha önce TRT’de bir 
ressam amcamız vardı: Ross Bob. O program 
pazar günleri yayımlanırdı. Resim yaparken tek-
nikler anlatırdı. Uzakta ağaç olsun, onun arka-
sında şu olsun bu olsun gibi. Sonuçta sanattan 
çok, tabii ki hayal gücü var; ama teknikler orta-
ya çıkıyor, şunun için bir gölge yapalım, şuraya 
bir ışık vursun gibi öğrenilen teknikler çerçeve-
sinde resimler yapılıyor. Ressamlık teknikler öğ-
renilerek yapılması gereken bir şey midir? Yok-
sa teknikler öğrenilmesinin yanı sıra sanatçının 
üzerine koyduğu yeni teknikler ve beceri yete-
neği ile beraber gelişen bir şey midir? İnsanlar 

yerde saymaması gerekiyor. Günümüzde bazı sanat-
çıların 30-40 sene aynı resmi üzerine hiçbir şey kat-
madan yaptığını görüyoruz. Bunun 2 nedeni vardır. 
Birinci nedeni ticari kaygıdır, yıllar önce iyi satış 
yaptığı resimlerin satışının devam edeceği düşün-
cesi. İkincisi nedeni de yeteneği sınırında bunu ge-
liştirememesidir. Bu iki sanatçı modeli günümüzde 
çok sayıdadır. Bir ressamın bence çeşitli dönemle-
rinde arayışlar içerisinde olup farklı resimler ortaya 
koyması gerekmektedir. Resim alıcısının, sanatse-
verin sergi açtığınız zaman karşısında nasıl bir sergi 
göreceği, bu sergiden duyacağı heyecan önemlidir. 
Literatüre baktığınız zaman 20. yüzyılın avangard 
ressamlarından biri olan Pablo Picasso’nun mavi, 
pembe dönemleri vardır, iki boyutlu düzlemde 
üçüncü boyut arayışına girerek kübizmin oluşma-
sına öncü olur. Bu örneği çoğaltmamız mümkün 
ancak, bize baktığınız zaman bir şeyleri aşamıyo-
ruz ve hep aynı yerdeyiz. Çağdaş resmi yakalama 
adına yapılan sanat fuarlarında bile Contemporary 
Art Fair diyorsunuz; ama artık çağdaşlık anlamında 
fuarlarda çok az resim bulabiliyorsunuz. Bu hep ti-
cari kaygı işte, fuarların yönetiminde olup da tepki 
gösterdiğim şeylerden bir tanesi de bu adına çağ-
daş deyip de çağdaş olmayan resimlerin orada yer 
alması. Finansman gücünü ortaya koyan, fuar ya-
pan şirketin ya da şahsın firmanın ortaya koyduğu 
gideri karşılayabilmesi ve kâr edebilmesi için fuar 
katılımını artırmak zorunda olduğundan, sanatçı ya 
da eseri hangi vasıfta olursa olsun, katılımcıya ba-
kılmadan yer verilmektedir. İşte burada sanat anla-
yışının önüne ticari kaygı koyulmaktadır. Eserlerin 
çağdaş olup olmaması, yeterli düzeyde olup olma-
ması çok önemli değildir. Sanatı istediğiniz noktaya 
getirememenin nedenlerinden bir tanesi de bu du-
rumdur.  Çağdaşlık anlamında İstanbul’daki bir-iki 
fuar iyi talep görüyor ancak, galerilerin içinde bu-
lunduğu ekonomik durumdan dolayı her sanat gale-
risinin katılabilmesini de mümkün kılmıyor.  

 � Bu fuarlarda da resim satışı oluyor değil mi?
Elbette büyük oranda oluyor. Onun için zaten fuar-
da yer almanın bedeli de yüksek maliyetli. Fuarlara 
katılabilme sanat galerilerinin finansman gücüyle 
orantılıdır. Günümüzde fuarların sanata katkısı ol-
duğu tartışmasızdır. Fuarlara katılmak için devlet 
teşviki, desteği maalesef yoktur. İstanbul bu hususta 
Ankara’dan çok daha ileridedir. Tabii İstanbul’un 
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yüz tutmuş, asimile olmuş bir ırk. Çok uzun süre 
portre ressamıydım, neden sevdiğim ırkın portrele-
rini yapmayayım, diye başladığım bir süreç oldu. 
Konu ve malzeme alabildiğine zengindi. Ressam 
yaptığı resimle yaşar, yaptığı resmin ruhunu taşır, 
yaparken onu hisseder. Bir anda şunu hissetmeye 
başladığımı gördüm; soykırıma uğramış bir ırkı 
yaşatma adına sanki misyon yüklenmiş gibiydim. 
Kısacası soykırıma uğramış arı bir toplumu resim-
leriniz ile yaşatmaya çalışıyorsunuz. Benim için 
çok büyük bir duygu bu ve Türkiye’de bu konuyu 
işleyen tek ressamım. Her resmimle yapım aşa-
masında konuşuyorum. Her resim yapan mutlaka 
portre yapar ve portreleri yaptığı kişiye benzetir, 
benzemesiyle övünür ancak, ben portre yapımın-
da şunu kesinlikle söylüyorum ki, benzemesinden 
daha ziyade yaptığınız kişinin ruhunu tuvale yan-
sıtabilmektir önemli olan. Üzüntüsünü, gururunu, 
öfkesini, sevincini, kaygısını, içindeki tüm duyguyu 
yansıtmaktır asıl iş. Ona baktığınız zaman, yüzün-
de yaşamışlığını görmek çok önemlidir. Portre çok 
farklıdır ve resmin son aşamasıdır. Onun için müm-
kün olduğunca resimlerimde yaptığım ırkın ruhla-
rını tuvale yansıtmaya çalışıyorum. Kızılderililer 
Türk mü? Yıllarca araştırmalar yaptığınızda, onlar-
la ilgili kitaplar okuduğunuzda çeşitli varsayımlarla 
karşılaşıyorsunuz. 1300’lü yıllarda Cengiz Han’ın 
zulmünden kaçan Türklerin Bering Boğazı’ndan 
geçtiğini ve çeşitli kabilelerle evlilik yaptığını görü-
yoruz. Bazı kabilelerde Türk genlerinin olması çe-
şitli üniversitelerde de konu olmuş, tezleri yazılmış-
tır. Bunun asıl ortak noktası, Orta Asya’daki Şaman 
kültürüdür. Türklerin ve Kızılderililerin ortak kül-
türünün Şaman kültürü olması neticesinde benzer-
likler kaçınılmazdır. Kilim desenlerimizden tutun 
da kullandıkları malzeme, konuşma dilindeki keli-
melerin benzerlik taşıması, ritüeller, batıl dediğimiz 
inanışlar Şaman kültüründen kaynaklanmaktadır. 
2006’dan beri sanat galericiliği yapma hususuna 
gelelim. Galeriyi açmadan önce, yani TRT’deyken 
bir arkadaşımın sanat galerisi vardı, ben orada hem 
sergi açıyordum hem de iyi bir dostum olduğu için 
sanatçıları birlikte buluyor, çeşitli illere giderek 
sanatçıların resimlerini getiriyorduk. Açılışlarını 
yapıyor ve her aşamada yanında oluyordum.  Anla-
şılacağı üzere galericilik bilgim o zamanlar oluştu, 
evet benim de galericilik yapmam gerekiyor de-
diğim tarih ise 2006’dır. Dediğim noktaya geldim 

resim yapma konusunda kendilerini nasıl motive 
etmelidir? Güzel de bir şey resim yapmak. Eser 
olarak ortaya çıkan şey insanlara haz veriyor. 
Günümüzde insanların buna da ihtiyacı var.

TRT’deki Ross Bob, Türkiye’de resmi sevdiren bir 
insandı. Resme çok katkısı oldu. Güzel programdı. 
Sunmuş olduğu resim tekniği tabelacı resim diye 
adlandırılan bir teknik. Yani sanatsal bir yönü yok; 
fakat güzel, resmi sevdiren bir teknikti. Hâlâ ken-
dinden bahsettiriyorsa, demek ki bu program çok 
ses getirmiş. Bir resim yapmak için yetenekli olma-
ya gerek var mı, yok mu şimdi ona bakalım. İki tür-
lü resim yapılır. Resim öğretilebilir ve öğrenilebilir 
bir şeydir. Birincisi; herkes almış olduğu eğitimle 
çok güzel resimler yapar ve çok çalışarak olduk-
ça güzel noktalara gelir. İkincisi; aldığı eğitim ve 
çalışmanın üzerine bir de yeteneği varsa çok fark-
lı noktalara gelir. Her iki durumda da “yaratıcılık” 
kavramı önemlidir ve resim yapmanın özüdür, re-
sim yapmanın ya da başlamanın yaşı yoktur. Demek 
ki yeteneğinizin olup olmadığını görmek için sizin 
resme başlamanız gerekiyor, “Ben çöp adam bile çi-
zemem.” demeden…

 � Röportajı toparlamak adına bir şey sorayım. 
Hem TRT’deki çalışma hayatınız bittikten son-
ra,  yani 2006 yılında sanat galerinizi açtıktan 
ve bir fiil her yönüyle sanatın içinde yer alma-
nızdan sonra hem bunun sosyal ya da mesleki 
örgütlenmesi ile alakalı çalışmalardan sonra 
gelinen nokta açısında sormak istiyorum bu 
soruyu. Neler hissediyorsunuz, neler yaptınız, 
neler yapamadınız, neleri başardınız, gelmek is-
tediğiniz nokta nedir? Bu toparlama sorusu gibi 
olacak dedim; ama Kızılderili portreleri ile ilgili 
kısmı da sorup onu da okuyucularımıza aktar-
mış olalım.

Kızılderililerden başlayayım. Bir kere her ressam 
bir tema seçer. Bakarsınız güvercinlerle meşhur ol-
muş, onunla ün salmış kişilerimiz vardır; deve ve at 
figürleri yıllarca resimlerine konu olmuş ressamlar 
vardır. Ben de yaklaşık on yıldır Kızılderilileri re-
simlerime yansıtıyorum. Bunun tabii iki nedeni var. 
Nedenlerinden bir tanesi çocukluğumuzdaki Tom-
miks Teksas ile başlayan Kızılderili sevgisi; pazar 
günü gidilen Western filmlerinin tutkusu. Daha 
sonra Kızılderililerin felsefelerini inceledim ve hâlâ 
araştırıyorum. Onurlu duruşları, vatan sevgileri, 
toprağa, doğaya saygıları ile bilinen ve kaybolmaya 
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8 öğrenciye ders veriyorum. Zaten bunun dışında 
verimli olmam mümkün değil. 

Ayrıca bir süre Konya’da çıkan ve yurt içinde çeşit-
li illerde satışta olan bir derginin de sanat editörlü-
ğünü yaptım.  Sanata yayınlarla da katkı sağladım. 
Sanat için yapılabilecek her şeyi zorluyorum ve ya-
şamım devam ettiği, sağlığım elverdiği sürece bunu 
zorlayacağım. Yaptığım işle huzurlu ve mutluyum. 
Şuan ki planımda yurt dışı var, yeni bir teknikle re-
sim yapıyorum: pointilizm. Bakalım bu teknik beni 
nereye götürecek. Biraz önce bir ressamın her sergi-
sinde ya da belirli dönemlerinde yaptığı resimlerde 
değişiklik yaparak denemeler yapması, kendini ye-
nilemesi hususundaki düşüncemi, kendimden yola 
çıkarak verdim. Mutlaka her sergide üstüne bir şey 
koyarak ortaya çıkmak zorunda hissediyorum ken-
dimi.  “Sanat, sanat için midir, toplum için midir?” 
tartışmalarının dışında bir şey, beni ne mutlu edi-
yorsa onun için yapıyorum. Sanatın var olma öğe-
lerini yadsımadan kendim için resim yapıyorum. 
Kabul görür ya da görmez. Hiçbir zaman herhangi 
bir kaygı taşımıyorum, ne kabul yönünden ne de pa-
rasal yönden. Varlığım, mutluluğum ortaya koydu-
ğum sanatımdır. 

 � Fark Yaratanlarla Röportaj köşemizde bu rö-
portajı kabul ettiğiniz için İktisat ve Toplum 
Dergisi olarak okuyucularımız adına çok teşek-
kür ediyoruz. 

Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem çıkar-
dığınız ekonomi dergisinde sanata destek verdiğiniz 
hem de derginin Fark Yaratanlar köşesinde bana da 
bir yer ayırdığınız için. İyi ki varsınız. 

mi, hayır. Mutlu oldum mu, oldum ancak, istediğim 
noktaya gelemedim, çünkü finansmanın belirlediği 
ölçülerde ilerlemeniz ve faaliyet yapmanız söz ko-
nusu olduğundan bu finansman gücünü tam anla-
mıyla yakalayamadım. Aslında Ankara’da hatırı sa-
yılır birkaç galerinin içerisine ve önemli bir çizgiye 
girdim, bununla da övünüyorum. Belki de yıllarca 
kimsenin yapamadığını kısa sürede gerçekleştirdim. 
Onun için galericilikte istediğim ölçülere varama-
dığımdan önümüzdeki sezon sanat galerime farklı 
bir şekil getireceğim. Ankara’da ve İstanbul’da bu 
sistem yok. Bu sistemi yurt dışında yaptığım geziler 
esnasında bazı sanat galerilerinde gördüm, ayda bir 
sergi açma yerine, isim yapmış çok iyi 8-10 sanat-
çının resimlerinin yer aldığı kalıcı bir sergi, daimi 
özel bir müze gibi, satılan eserlerin yerine yenisinin 
girmesi sağlanarak devam eden bir süreç. Belki de 
birçok kişinin Ankara’da göremediği eserler olacak 
bunlar. Yani galerim konsept bir galeri olacak. Peki, 
böyle bir düşünce içerisine niye girdim? Dediğim 
gibi sanat galerileri bir kısır döngüye girdi,  satış-
lar ne galeriyi tatmin ediyor ne de sanatçıyı tatmin 
ediyor. Bu konuda da birkaç üstattan yardımlarını 
istedim, yardım edeceklerinin sözünü de aldım, ga-
lericilik yönünden durum böyle. Öğrenci yetiştirme 
yönüne gelince,  istediğim noktaya aslında vardım. 
Öncelikle hocalık yapmanın gururunu ve hazzını; 
öğrenci yetiştirmenin, resim öğretmenin mutlulu-
ğunu yaşıyorum. Bir galerici olarak aynı zamanda 
ressam olduğum için bir avantaj yaşıyorum. Ders-
leri başka hocalar vasıtası ile değil, ben veriyorum.  
Ders vereceğim öğrencilerin sayısını da verebilece-
ğim ölçüde belirliyorum. Haftada iki gün, 7 ya da 


