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Türk sanal tarihinde büyük yeri olan Sabilıa Beııeiitaş hanımefendiyi makamında ziyaret ederek kendi
sini kutladık. Daha sonra eserleri özgeçmişi, hakkında
bilui ve merhum dedesi Abdülhaklıamit Tarlıan . hakkıııdaki anılarını rica ettik.
O da :
- İstanbul ' da doğmuşum diyerek sö/e başladı. 1924 \ ı- '
lııîda Güzel sanatlar Akademisinde çalışmalarınla ba;;TltdmG T in î^
Anıtım") yapan ünUi'
h’cvTudtnTs (PÎetıo Canomca imıı vanındaTmhsnıairuS ' nT 1925 te Roma1vu »önderildim-Orada Güzel Sanatlar
^Akademisi. (Lutıpi ) atölyesinde cürev aldım, Eşimin ha;
^-rtetvea~cnml^
ülkelerde sanat tarihi ve eserlerihi ıh*—eelenıeme fırsat verdi. Yurda döndükten sonra çalışına—Hırîmâ özel olarak devam ettim.,
19 37- 1966 yıllarında Hey ke’t. aş " 'Tıdolf BcLling- zamanında açıhın Abide projesi yarışmasında bırıtıHnkbım „Bu Giresun' da yapılan Atatürk Abidesiydj,
Maketi halen bende saklıdır. Diğer tarat tan yaptığım ve 1951 de Çankaya ' ya konulan Atatürk heykeli
çok beğenildi. Atamızın kızkardeşi sayın Makbule ese
rim karşısında çok heyecanlanmış duygulanmıştı. Be
ni kutlarken :
Kardeşimin gerçek şahsiyetini " öylesine iş i caıılandırmışsınızki adeta onu karşımda görür gib oldum. Sizi
kutlarım, diyen Makbule Hanımefendi beni çok mutlu
kıldı. Diğer bir yapıtımda Mudaııyada' ki İnönü heykeli
dir. Ayrıca İstanbul resim ve heykel sergisinde üç hey
kelim bulunmaktadır. Yaptığım büstlere gelince : Baş
ta dedem Abdüllıak Hanıit ile arkadaşları Ali Fuat Cebesay. Prof. Akil Muhtar. Dr. Hakkı Şiııasi ve diğerleri
gelir. 1965 yılında Aııkarada açtığını sergide Ali İhsan
Kalmaz ' m büstünü kara harp okuluna hediye ettim.
İnsanlar Fani eserler Baki diyen değerli heykeltraş Sabiha Bcııgütaş 'a son sorumuz da merhum dedesi Abdüllıak Haıııit Tarlıan hakkında oldu. Değerli heykel
traş geçmişi yaşarcasıııa şöyle konuştu.

Biiviik şair ve yazar olan dedemi daime saygı "
ve sevgivlc anarım. Onun için ne soyİçsek ne şazsak az
dır. Ünlü hocamız link kadınına Değerini vererek eser
lerinde : ( Bir milletin medeni seviyesi . kadınlarının
sosyal ve kültürel durumlarıyla ölçülür l derdi. Ve bu
inanışı daima savunurdu. Merhum giy iminde \e ya
zılarında yenilik yapmayı severdi. Nitekim I ürkiyede
ilk (Monocle Tek gozlıik I takanlardandı. Vışaııtısıııı şiirlerle aksettirmesi de ona ayrı bir özellik ka
zandırmıştır. ( Makher ı adındaki kitabımla olduğu
gibi .. Bunalım içinde edebi başarısını sağlamış kızdığı zamanlarda bile nükteler yapmıştır.
Yorgun bir gününde e.şi Lııcien ’ e ( Seninle de
sensiz de yaşanmaz ) ilişerek takılmıştır. Diğer (aratlan
büyük şair yüksek duygularını . düşüncelerine tezat
larla belirtmiştir. İşte küçük bir örnek : NdıdııllıükİKimil
y orgun bir anında arkadaşıy la parkta gezerken bir ağaca
dayanarak hiçbiçşeyden zevk alamıyorum, t ok sevdi
ğim tabiatın güzelliği dahi içimdeki sıkıntıyı yok elle
miyor diy erek şöyle devanı etmiş.
ı I ad vok gecesinde gündüzünde
Ben ney lcyey im bu yery üzünde )
'

J

Sonra bir an dalmış ve kendine gene kendi cevap vermiş.
" Tatlıdır . gündüz ve gecesi dünyanın
Tatmıyorsan o senin noksanın
Daha sonraları bu görüşü örnek alarak yaşamına devanı
etmiş.
Gelelim zamanımıza Dizlerde, ondan örnek alarak
hav atı sevmeliyiz. Gençlere de aynı öğütte bulunarak
mesleklerinde başarılı olabilmeleri için çok ama pek
çok çalışmaları gerektiğini belirtmek isterim. " diyen
ilk kadın heykeltraş Sabilıa Bengütaş’ a teşekkür ede
rek 1983 yılının kendisine sağlık ve başarı getirmesini
diledik.
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