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Ç) CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE SANAT



6.4. Cumhuriyet Dönemi Sanat Anlayışı



• Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

olan Atatürk, Türk milletinin tarihi 

vasıflarından birinin güzel sanatları 

sevmek ve o alanda yükselmek 

olduğunu belirterek, milletimizin 

güzel sanatlara olan sevgisinin her 

türlü çalışmalarla geliştirileceğini 

söylemiştir. 



• Atatürk, milletimizin millî birlik duygusunun gelişmesinde sanatın 

rolünü iyi biliyor ve sanat çalışmalarına önem verilmesini istiyordu. 

İnsanlarda milli birlik ve beraberlik duygusunu geliştirme ve 

toplumların gelişmişlik düzeyini arttırma gibi özellikleri, 

Cumhuriyet Dönemi’nde sanata ayrı bir önem verilmesini 

sağlamıştır.
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• Cumhuriyet ilan edilirken, yeni devletin kültür anlayışının 

çağdaş ve millî olması kararlaştırılmış, çağdaşlaşma 

amacıyla inkılaplar yapılırken Batı uygarlığı ve Türk millî 

kültürü dikkate alınarak hareket edilmiştir. Atatürk, sanata 

ve sanatçıya verdiği önemi 13 Şubat 1923’te yaptığı bir 

konuşmada; “Bulunmamız gereken seviyeye bu kadar uzak 

kalışımızın mühim sebeplerinden biri, sanata ve 

sanatkârlara lâyık olduğu derecede önem verilmemiş 

olmasıdır.” diyerek ortaya koymuştur.
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• Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışı cumhuriyet rejimine uygun 

olarak geliştirilmiştir. Bu sanat anlayışında; çağdaş, ulusal ve 

bütün toplumun ulaşabileceği bir sanat ortamı oluşturulmaya 

çalışılmış, bu ortam oluşturulurken de millî ve geleneksel 

değerlerden yararlanılmıştır. Sanatın toplum üzerindeki etkilerini 

çok iyi bilen Atatürk, sanatın her alanına büyük önem vermiş 

sanatçıların yetişmesi için okullar, konservatuarlar ve tiyatrolar 

açılmasını sağlamıştır.



• Cumhuriyet Dönemi’nde Sanat Alanındaki Çalışmalar

• Mimari

• Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığı, kültürel geçmişi olan İslam mimarisinin 

yanında, Batı mimarisinin de etkisinde gelişmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı mimarisini önemli ölçüde etkileyen Avrupa mimarisi, II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde yeni bir boyut kazanmıştır. 



• Öncülüğünü Mimar Kemalettin ve Vedat Tek’in yaptığı bu dönem, I. 

Ulusal Mimarlık Dönemi olarak da adlandırılmıştır. Bu dönem 

yapılarının estetik anlayışında dış cephe biçimi ve süslemeleri Türk 

tarihini yansıtırken yapıların iç kısımları Avrupa’dan izler taşır.
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• Binaların cephe kısımlarında Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nde 

uygulanan kemerler yeniden yorumlanarak uygulanmış, 

yapılarda girişlere ayrı bir önem verilmiş, bina girişleri mermer 

sütunlar ve çinilerle süslenmiştir. Bu dönemde yapılan büyük 

işhanlarında geleneksel yapılarda olduğu gibi cumba metodu 

kullanılmış, alttaki dükkânlardan itibaren yapı dışa doğru 

taşırılmıştır. Dışa doğru taşırılan kısımlar farklı biçimli konsollarla 

desteklenmiş, böylece yapı olduğundan daha hareketli 

gösterilmeye çalışılmıştır.



• İlk dönem mimarlık üslubu olarak 

adlandırılan bu uygulama, Cumhuriyet 

Dönemi’nde de desteklenmiştir. Başta 

Ankara olmak üzere İstanbul ve İzmir 

gibi kentlerde de bu mimari anlayış 

uygulanmaya çalışılmıştır. Özellikle 

başkent Ankara’nın imarı için özel çaba 

sarf edilmiş, bu amaçla 1924’te Ankara 

Şehremaneti (belediyesi) kurulmuştur. 

Ankara’nın imarında kimi dönem ulusal 

kimi dönemde de evrensel akımların 

etkisi görülmüştür.



• I. Ulusal Mimarlık Dönemi yapı anlayışı 1930’lu yıllara kadar etkisini 

sürdürmüşse de 1927 yılından itibaren yabancı mimarların etkisi 

ülkemizde hissedilmeye başlamıştır. Ulusal Mimarlık Akımı’na bağlı 

kalan Türk mimarların yanında, uluslararası mimarlık anlayışı da 

devletten destek görerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Yabancı 

mimarlar Ankara’da büyük yapılı binalara imza atarken İstanbul’daki 

üniversitelerde de ders vermeye başlamışlardır.
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• Alman kökenli mimarların çoğunluğunu oluşturduğu yabancı 

mimarlar, 1930’lu yıllarda etkin rol oynamışlardır. Bu mimarların 

yapı anlayışlarında simetrik düzenlenmiş büyük ölçekli kütleler ile 

yüksek kolonadlı ve merdivenli girişi olan yapılar ön plana çıkmış, 

ayrıca dış cephede taşla kaplama üslubu da gelişmeye başlamıştır.



• Yabancı mimarların Batı kökenli mimari anlayışına tepki olarak 

1930’ların sonlarında II. Ulusal Mimarlık Üslubu ortaya çıkmıştır. 

Temelini geleneksel Türk sivil mimarisinden alan bu üslubu ortaya 

çıkaran mimarlar, Türk mimarlığında millî mimari değerlerin ön plana 

çıkarılması için gayret göstermişler, millî birlik ve beraberlik 

duygusunun mimarideki estetiğe yansıması için uğraşmışlardır.



• Projesi Emin Onat ve Orhan Arda tarafından çizilen Anıtkabir 

mimarisi, nostaljik ve akademik yöntemlerin sentezi şeklinde 

gelişme gösteren bu akımın eserlerine örnektir. Bu dönemdeki resmî 

binalar ulusalcı ve akademik anlayışla yapılmış, sivil yapılarda 

folklorik değerler ön plana çıkarılmıştır.



• Resim

• Türk resim sanatının kurumsallaşmasında ve çağdaşlaşmasında II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde kurulan ve 1921 tarihinde Türk Ressamlar 

Birliği adını alan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti önemli rol oynamıştır. 

Türk Ressamlar Birliği, 1929 yılında Güzel Sanatlar Birliği adını 

almıştır. Atatürk, Cumhuriyet Dönemi’nde diğer sanat dallarıyla 

birlikte resim sanatının da gelişmesi için özel çaba sarf etmiştir. Güzel 

sanatlar konusunda yetenekli olan öğrenciler, 1924 yılında eğitim 

almaları için Almanya ve Fransa’ya gönderilmiş; bu öğrencilerin bir 

kısmı, resim konusunda eğitim alarak ülkemizde çalışmalarını devam 

ettirmiştir.



• Cumhuriyet Dönemi’nde devlet, sanatçılar için yeni imkânlar sunmuş 

ve sanatçıların bazı eserlerini satın alarak onlara destek olmuştur. 

1926 yılında alınan bakanlar kurulu kararıyla, Ankara’da açılacak olan 

sergilerin resmi nitelikteki sergi sayılması ve sergi açacak sanatçılara 

ödül verilmesi kararlaştırılmıştır. 



• Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki resim sanatçıları Millî Mücadele’nin 

etkisinde oldukları için yaptıkları resimlerde Atatürk ve silah 

arkadaşlarının faaliyetlerini, Türk ordusunun kahramanlıklarını ve 

halkın Millî Mücadele Dönemi’nde yaşadığı sıkıntıları anlatmışlardır.
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• Mehmet Ruhî’nin Atatürk Köylülerle ve Türk Ordusunun İstanbul’a 

Girişi, Sami Yetik’in Eski Ankara’dan, İbrahim Çallı’nın Emirgan ve 

Avni Lifij’in Akgün, Karagün adlı eserleri bu dönemin önemli resim 

çalışmaları arasında yer almıştır.

EmirganAtatürk Köylülerle 



• Yine bu dönemde Türk resim 

sanatında ilk kadın ressam olarak 

kabul edilen Mihrî Müşfik, portre ve 

figür temalarına ağırlık vererek 

kendine özgü bir stil geliştirmiştir. 

1937 yılında Güzel Sanatlar 

Akademisi resim bölümü 

başkanlığına getirilen Fransız 

ressam Leopold Levy (Leopal

Leviy), Türk resmine ve 

ressamlığına önemli katkılarda 

bulunmuştur.
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Mihrî Müşfik



• Heykel

• Osmanlı Devleti’nde Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 

1882 yılında kurulmasıyla birlikte heykel sanatında 

birtakım gelişmeler olmuş ancak bu sanat yeteri 

kadar topluma ulaşıp yaygınlaşamamıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde heykeltıraşlığa da diğer 

sanat dallarında olduğu gibi önem verilmiş, 

özellikle 1930’lu yıllarda heykeltıraş sayısında 

kayda değer bir artış olmuştur. Kil, alçı, bronz ve 

taş gibi malzemelerle çalışan dönemin 

heykeltıraşları, doğayı ve klasik yapıtları 

inceleyerek kendilerini geliştirmişlerdir.



• Cumhuriyet’in ilk yıllarında anıt heykel alanında tecrübeli heykeltıraş 

ile teknik alt kadro olmadığı için ilk Atatürk anıt heykeli Avusturyalı 

heykeltıraş Heinrich Krippel (Haynrik Kıripıl) tarafından yapılmış ve 

bu heykel İstanbul Sarayburnu Parkı’na dikilmiştir (1926).
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Heinrich Krippel-Samsun Atatürk Heykeli 



• 1929 yılında Nijat Sirel tarafından yapılan İzmit Atatürk Heykeli 

Cumhuriyet Dönemi’nde bir Türk sanatçısı tarafından yapılan ilk 

anıt heykeldir. 1930’lu yıllara gelindiği zaman ulusal sanat 

tartışmaları ön plana çıkmış, bu doğrultuda Kenan Yontuç, Amasya 

ve Tekirdağ’da Atatürk anıt heykelleri yapmıştır. 
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• Kenan Yontuç’un Çorum ve Edirne Atatürk 

anıtları da o dönemin önemli eserleri 

arasında yer almıştır. Heykeltıraşlık 

sanatının gelişmesi ve Güzel Sanatlar 

Akademisinde heykeltıraşlık eğitimi 

verilmesi için Almanya’dan heykeltıraş 

Rudolf Belling getirilmiş, bu sayede 

ülkemizde çok sayıda heykeltıraş 

yetişmiştir. Ülkemizde yetişen bu 

heykeltıraşlar, şehir merkezlerine Atatürk 

ve Millî Mücadele temalı heykeller ve 

büstler yapmışlardır.
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Edirne Atatürk Anıtı 



• Müzik

• Cumhuriyet Dönemi’ndeki yenileşme ve çağdaşlaşma hareketi, 

müzik alanında da hızla devam etmiştir. Atatürk’ün öncülük ettiği bu 

yenileşme hareketleri sonucunda Ankara’da Musiki Muallim Mektebi 

açılmış, II. Mahmut Dönemi’nde açılan Mızıka-yı Hümâyun, 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına dönüştürülmüştür. 



• 1926 yılında Darü’l-elhan (müzik okulu), Konservatuar adını almış, 

Ankara Devlet Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarı 

kurulmuştur. Atatürk, toplumun değerlerinden kopmadan çağın 

getirdiği yeniliklerden faydalanarak ulusal nitelikli bir müzik 

anlayışı oluşturmak istemiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için de 

halk ezgilerinin derlenmesi ve tasnifi ile Batı müziği eksenli 

eğitimin alt yapılarının hazırlanması için çalışmalar yapmıştır.
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• 1930 yılında Alman yazar Emil Ludwig’le 

(Emil Ludvih) yaptığı bir röportajda; 

“Montesquieu’nun (Monteskiu), ‘Bir milletin 

musikideki meyline ehemmiyet verilmezse, 

o milleti ilerletmek mümkün olmaz.’ sözünü 

okudum. Bu sözü tasdik ederim. Bunun için 

musikiye pek çok itina göstermekte 

olduğumu görüyorsunuz.” diyen Atatürk, 

toplumun müziğe yönelik beğenisinin ve 

eğiliminin, toplumsal gelişmenin 

gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahip 

olduğunu ifade etmiştir.

Emil Ludwig



• Cumhuriyet Dönemi’nde Batı müziğinin de etkisiyle klasik Türk müziğinden 

uzaklaşılırken çok sesli Klasik Batı Müziği alanında önemli gelişmeler 

olmuştur. Bu dönem çok sesli müziğin önde gelen isimleri arasında yer alan 

Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Hasan Ferit 

Alnar ve Ulvi Cemal Erkin Türk Beşlileri olarak tanınmışlardır. Bu sanatçılar 

Türk Beşlileri ismini, Rusların ulusal müzik okulunun kurucularından Rus 

Beşlileri’ne benzetildikleri için almışlardır.

Ahmet Adnan Saygun



• Bu dönemde opera ve balenin de gelişmesi için 

önemli çabalar sarf edilmiştir. Bu çabalar 

sonucunda ilk Türk senfonileri ve konçertoları 

bestelenmiştir. Cemal Reşit Rey’in, Piyano için 

12 Anadolu Türküsü, Ulvi Cemal Erkin’in, 

Zeybek Türküsü ve Hasan Ferit Alnar’ın, 

İstanbul Süiti bu çalışmalara örnektir. 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk on beş yılında 

birçok sanat dalında önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Atatürk, yaşanan bu gelişmelere 

öncülük ederek destek vermiş ve sanat 

çalışmalarını yakından takip etmiştir.



• 6.5. Kültürel Mirasın Korunması

• Atatürk’e göre bir millet ancak kendi kültürel 

değerleri ve tarihî mirasıyla medeniyetler 

arasındaki yerini alabilirdi. Zira bireyin 

toplumsallaşması ancak o bireyin yaşadığı 

kültür çevresinde gerçekleşir, bunun sonucunda 

da toplumda birlikte yaşama duygusu pekişir. 

Eğer kültürel değerler korunmazsa toplum 

hafızasını kaybeder. Küreselleşme ile birlikte 

ulusal kültürlerin korunmasının önemi bir kat 

daha artmıştır. Toplumların kültürleri, sosyal 

hayatları, inançları ve değer yargıları 

küreselleşme sonucunda tehdit altına girmiştir. 



• Kendi öz kültürlerini koruyamayan toplumlar farklı kültürler içerisinde 

yok olmuşlardır. Bu nedenle insanlar kültürlerini korumalı ve bir 

sonraki nesillerine aktarmalıdır. Geçmişten geleceğe bir kültür 

dokusunun oluşmasında sanat en önemli unsurlardan biridir. Bu 

nedenle herkes öncelikle kendi yöresinden başlayarak kültürel 

miraslarını korumalı, diğer kültürlerin miraslarına da saygı duymalı, 

onları kendinden sonraki kuşaklara aktarmalıdır.
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