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Ölümünün 10. yılında Şefik Bursalı’nm retrospektif sergisi Merkez Bankası Sanat Galerisi’nde

Anadolu’da bağımsız bir sanatçı
KAYA ÖZSEZGİN______________
Klasiklerle modemler arasında bir
sınır çekmek ve resim sanatının mi
lat yılını saptamak gerekirse ve kuş
kusuz Türk resminin oluşum ve ge
lişim koşulları da dikkate alınarak
bir sıralama yapılırsa, Şefik BursaIı’nın yeri, kendi kuşağının sanatçı
ları arasında olacaktır.
tik bakışta doğal bir değerlendir
me gibi görünse de, resminin içerdi
ği plastik öğelerin niteliği ve konu
mu açısından bakıldığında, bizi kuş
kuya düşürecek ve belki de Şefik
Bursalı’ntn sanatı için söz konusu
olabilecek birtakım “özel” değerle
rin varlığı, bu yargımızı bir kez da
ha gözden geçirmeye yöneltecektir
bizi. Tartışmalı ve göreceli kavram
lar olarak klasisizm ve modemite,
hele modemizmin de klasikleşmiş
aşamaları düşünüldüğünde, sanatçı
ları salt doğum tarihlerine ve men
sup oldukları kuşak özelliklerine ba
karak sınıflandırmanın yeterli ola
mayacağı sonucuna varacağız.
Öte yandan her sanatçı, kendi ko
ordinatlarını kendileri belirleyen ve
bütün etkilenmelere karşın, kimlik
ve kişilik arayışlarım kendi yaşam ve
birikim koşullan doğrultusunda ger
çekleştiren kişiler olarak, genel ka
tegorilerle pek de bağdaşmazlar. O
nedenle, genel bir perspektiften yak
laşmak yerine, sanatçılarla yapıtlan
arasında, o sanatçılara özgü aynmsal değerler aramak daha doğru ve
kuşkusuz daha az yanıltıcı olacaktır.

Kendi anlayışına uygun yorum
Şefik Bursalı’mn sanatına da böy
le yaklaşmaktan daha doğal ne ola
bilir... Sanat eğitimi gördüğü ve ye
tiştiği ortamın, Çallı atölyesinden ve
bu atölyenin bağlı bulunduğu kuşak
hareketinden kaynaklanan yan izle
nimci bir palet beğenisine bağlı ol
duğu düşünülse bile, özellikle
1940’lı yıllardan sonra Cezanne’ı
keşfetmekte gösterdiği atak tutum,
onu vaktinden önce, gerçek ustalanm bulmaya yönlendirmişti. Otuz
yılı bulan Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki hocalığı da alışılmış yön
temlere ve kariyer aşamalarına bağ
lı bir öğreticilik misyonunu içerme
miş olduğundan -profesörlük titrini
alması, ölümünden üç yıl öncedirbu konuda da, kendi kuşağının üye
lerinden oldukça farklı bir konum
da görünür. Akademi çevresi, onu,
bir anlamda geleneksel yapılanma
sının dışında tutmuştu. Anadolu’da
geçen uzun öğretmenlik yıllarından
sonra ve olgun sayılabilecek bir yaş
ta, Akademi kadrosunda yer alma
nın ve bu kadroyla mesafeli bir gö
rev yürütmenin onu, sanatında daha
özgür bir çalışma ortamına yönlen
dirmiş olabileceği de uzak bir olası
lık değildir.
Özellikle doğum yeri olan Bursa
ve sonradan hocalık yaptığı Konya,
onun bütünüyle doğaya ve yaşadığı
çevreye açık olan resimleri üzerin
de, doğrudan bir etki oluşturmuş,
gözlemlerine dayalı bir sanatçı işle
vinin öne çıkmasında birinci derece
de etken olmuştu. Bu dönem resim 
leri yakından incelenirse, Bursalı’m nyöre doğasım gözlemleme so
nucunda, gördüklerini yansıtmakla
yetinmediği, tercihlerine ve kendi
anlayışına uygun bir “yorum” getir
meye özen gösterdiği ve bunu da sa
natçı olmanın zorunlu bir koşulu
saydığı görülecektir. Söz konusu yo
rum, geç dönem izlenimciliği ile öl
çülü ya da ılımlı bir kübist yaklaşım
arasında, ama daha çok da İkincisi
ne yakın bir konumdadır.
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Ö zellikle doğum yeri olan Bursa ve sonradan hocalık
yaptığı Konya, onun bütünüyle doğaya ve yaşadığı
çevreye açık olan resimleri üzerinde doğrudan bir etki
oluşturmuş, gözlemlerine dayalı bir sanatçı işlevinin
öne çıkmasında birinci derecede etken olmuştu.
ki portre çalışmalarına ve ölüdoğa
resimlerine kadar uzanan bir sürek
lilik doğrultusunda, renklerle biçim
leri yüzeyin gerisine taşıran, hacimselliği, doğal bir perspektif sorunu
olmanın ötesinde, bir konsept bağ
lamında algılama ayrıcalığı göste
ren bu yorum kapasitesi, Şefik Bursalı’nm sanatında, kapsayıcı bir de
ğer düzeyine yükselir zamanla. Sa
nat yaşammm belki de en verimli
dönemini yaşadığı ve şimdi anısını
yaşatan bir “müze-ev”i barındıran
Ankara’da, Bursa ve Konya resimle
riyle başlamış olan bu üslup biçim
lenmesi, tipik bir evre ile noktalanır.
Bursalı’yı Ankara’ya çeken ve onu,
başkent yaşamıyla, tıpkı Eşref Üren
gibi b u “hoca ressam” kimliği için-

de bütünleştiren etkenler, onun ara
yışlarına cevap verecek boyutlar ta
şımaktan da uzak değildir. Bu yön
den Eşref Hoca ile Şefik Hoca ara
sında bir yazgı bağının varlığından
bile söz edilebilir.

nimsemiş olduğu temel ilkeler yö
nünde açıklamaya çalışırdı. Genel
likle de üzerinde Cézanne’m adı ya
zılı olan bir kitap olurdu bu. Cézann e’ın Saint Victoire dağı düzenle
meleri ya da bir masa üzerine rasge
le yerleştirilmiş ölüdoğa nesnelerini
Evi müzeye dönüştürüldü
kapsayan natürmortlan, Şefik BurGenellikle büyük ustalarda sık
salı’nm gözünde, çağdaş sanat im
rastlanan ortak bir özelliktir: İlgile- ' gesinin tartışma götürmeyen göster
rini çeken konulan, kendi sanatsal
geleriydi.
görüş ve eğilimlerinin penceresin
Çağdaş sanat serüveni içinde, Cé
den görmek isterler. Bu aşamada,
zanne ile başlamış olan sürecin gü
plastik unsurlar, ele alınan konunun
nümüze uzanan bütün oluşundan,
belirleyici olma niteliğini aşar. Şefik
aslında gerçeklik karşısında, ona
Bursalı, atölyesini ziyarete gelenle-' egemen olma savaşı veren sanatçı
rin önüne, usta bir sanatçının yapıtnın meraklı arayışından başka bir
lanm içeren bir kitap koyarak, ken
şey değildi. Göz ve tinin (ruh) bir
di sanatının gizlerini, o ustanın belikteliği, gerçek işlevin sanat yapıtı

haline dönüşmesinde, zorunlu bir
görevi yerine getiriyor ve böylece,
sonuçta doğaya özgü elemanlar, sa
nata özgü elemanlar olma aşaması
na yükseliyordu.
Yapıtlarını sergileme konusunda
Şefik Bursalı da, kuşağının uyum
gösterdiği ilkelerden uzak olmadı;
yapıtlarının kamuoyuna ulaşması
için uygun zaman ve zemin koşulla
rını kolladı. Piyasanın sanatçıyı da
ha sık üretime zorlayan etkilerini gö
ğüslemekte kararlı davrandı. Ama
kendi dışından gelen talepler karşı
sında, onu daha iyi tanımak isteyen
lerin (galericilerin) bu arzularına,
yaşammm son döneminde fazlaca
direnmedi. Evinin müzeye dönüştü
rülmesi için ilgili kurum lan hareke
te geçirme yolundaki girişimleri ise,
anılanndaki tazeliğini hep korudu,
koruyor.
Ancak ölümünden sonra, bu isteği
hayata geçirilebildi. Çankaya’da otur
duğu ev (Ahmet Mithat Efendi Sk.
36/3), bugün yapıtlarını ve anılannı
saklayan bir Müze-Ev’dir artık. Ora
ya uğrayanlar, Bursalı ustanın yapıt
larından bir kesiti izleme şansını bu
labilirler. Böyle bir müzenin varlığı,
sanatçının bu koleksiyon dışmda ka
lan ve bir bölümü belki de fazlaca bi
linmeyen yapıtlan, sergilerle günde
me getirme çabasının önemini ve ge
rekliliğini gölgelemez elbet. Şefik
Bursalı’nm sonsuzluğa göçmesinin
üzerinden on yıl gibi uzun bir zaman
diliminin geçtiği bir sırada, Merkez
Bankası Sanat Galerisi’nde, onun
amsına düzenlenen bu sergi, Bursalı’nın sanatım ayakta tutan ve kuşku
suz bundan sonra da tutacak olan de
ğerleri bir kez daha gözden geçirme
mize olanak verecektir.

Yaşadığı kentle iletişimi_______
Bursalı’nın öğretmenlik yaparak
Konya’da geçirdiği dört yıllık (19341937) sürenin, bu kente özgü yöre
sel ve tarihsel değerlerle bütünleşe
rek, sonraki çalışmalarına da dam
gasını vuracak olan kalıcı bir çizgi
yaratmış olmasını, sanatçı ile yaşa
dığı kent arasındaki iletişime bağla
mak gerekecektir.
Konya, kendine özgü görünümü
ve İç Anadolu doğasını simgeleyen
yapıtlarıyla tipik bir Anadolu kenti
dir. Orada her şey, kendi içine kapa
narak varlığım gizler ve Selçuklu
kültürünün kavrayıcı gizemini ken
di içinde saklar. Böyle bir yöre ka
rakterinin, Bursalı gibi usta bir sa
natçının gözlemine kendini açabile
ceğini düşünmek, sanatçı ve yaşa
nan yöre ikileminin seçkin sentezle
re ulaştığı başka örneklerle de kanıt
lanmış bir gerçekliği anımsamamı
za yol açacaktır. Bu ise, sıradan bir
manzara ressamının, salt doğa peysajını yansıtmakla sınırlı olan eyle
mi anlamında bir çabanın ötesine
geçmekle mümkün olabilir.
Erken döneminin tarihlerini taşı
yan çıplak etütlerinden, daha sonra-
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