
FADİME BALTAClOGLU'nun
A n k a ra d a k i Resim S e rg is i

ntyor. Fadime’nin eserlerine el 
sürmüyor. Yalnız ona uyarıyor, 
koruyor. Fadime bu hürriyet ha
vası içinde durmayıp ça’*şıyor- 
Her defasında yepyeni bir ania 
yışla, yepyeni bir eserle ortaya 
çıkıyor. Cüda üç aylık hocalık
tan sonra Fadime’ye şunu diyor:

— Fadime artık sen ressam oh 
dun. Ders almıya ihtiyacın kal 
madı senin

Fadime kendi kendin« çalış- 
mıya devam ediyor durmayıp ya 
ratıyor. İlk sergisini Beyoğlu’n- 
da açıyor. Eserler; sanat adamla 
n  ıarafmdan çok beğeniliyor, övü 
lüyor. Büyük üs*atlar Fadime’* 
nin Akademiye gönderilmesini is* 
temiyorlar. Fadime’nin yetiştiril- 
miye ihtivaa yok, o kendi kendi 
ni yetiştiriyor diyorlar-

Fadime Beyoğlu’nda ikinci bir 
sergi daha açıyor. Eserleri ile 
yakından ilgilenen İstanbul tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi profesörü 
savın Bed; Sehsuvaroğlu Tıp Ta* 
rih; Enstitüsünde bir salonda 
tablolarını sergilemesini Fadime* 
den istiyor. Bu bilim adamının, 
ayrıca Prof Süheyl Ünver’in gös 
terdiği ilgi Fadime’nin yaratıa 
varlığım büsbütün artırıyor. Sim
di Ankara’da dördüncü sergisini 
açmış bulunuyor. Bu sergi için 
Halkevleri merkezindeki salonu 
veren Gene! Başkan Tahsin Ban 
guoğlu’nun gösterdiği ilgiyi saygı 
ile anmak bir borçtur.

adlı kitabın yazarı. Ayrıca güze* 
Sanatlar Akademisinde yıllarca 
estetik, resim pedagoıis. dersler; 
vermiş, sanat* resim, çocuk, ne
dir biliyor.

Bundan on sekiz yıl Önce Fa
dime dünyaya gelmişti. Ertes1 
gün Baltacıoğlu İstanbul'dan An
kara’ya dönünce komşu'«1; on» 
bir kız çocuğunun dünyaya gel
diği müjdesini vvmişlerd1. Balı* 
aoğlu hemen o r otomcbı*c bi
nip Cebeci’ye orada '’■»ğunc ye
rinde özlediği kız çjc-ığunu bui 
muştu.

> yıldan beri tanırım. YENİ A 
| DAM’da Baltacıoğlu ile birlikte
> yıllarca çalıştım. Fadime, Ba/a- 
( cıoğlu’nun kızıdır. Bugün Man-
> mut Cüda, Ali Çelebi, Sabri Fct 
t tah gibi büyük ressamların «İstik 
J baliğ büyük sanatçı» dedikleri 
» Fadime henüz dünyada yoktu 
[ Baltacıoğlu’nun yet.şmiş iki er-
> kek çocuğu vardı. Onun için za 
t man zaman:

İşte sanatla ilintisi bu kadar 
çok olan bu baba iki buçuk ya
şındaki çocuğunun karaladığı port 
relere bakıyor. O  biliyor ki ço
cuklar ortalama üç buçuk yaşın
da resim yapmıva baş’arlar. Oy
saki Fadimecik bu işe iki buçuk 
yasında başlamıştır. Sonra üç 
buçuk yasındaki çocuklar go2 ya 
parken bir tek çt/g. çizerler. ÜV 
saki Fadimecik göz yaparken 
tatr. beş çizgi çiziyor! Gerçek 
bu iken bu çocuk okula gittik* 
ten «pnra resim derslerinden va 
beş. ya altı numara alıyor. O  ka
dar da değil. Durmayıp ezberli
yor. Geceleri, gece yarısından 
sonra ikilere kadar ezberliyor 
kurbağa iskeletleri çiziyor!...

Kızının bu acıklı durumu kar 
şısmda baba çok üzüntü duyu
yor Günün birinde lisenin ’küt
çü sınıfına geçmek üzere bııu 
nan çocuğunu okuldan alıyor. 
Fadime ressam olacak, ressam ol 
mak için yaratılmış diyor.

Fadime baba evinde* ana înıca 
ğında büvüvordu. Bu ev herhan 
gi babanın evi. bu Kucak da her 
hangi ananın kucağı değ'.1.di. Ba
ba va'nız bilim adamı, vsinc* 
sosyolog, pedagog değildi. Ana 
da herhangi müzik öğretmeni de 
ğiî müzik duvuncu, edebiyat d a  
yuncu olan bir sanatçı idi. İşte 
Fadime’nin içinde büyüdüğü yu
va böyle bir yuva idi. Davarların 
dar havasına kadar plâs^îc sanat 
eserleriyle, müzik melodileri ile 
dolu olan bir yuva idi. Bu yuva
nın yaşayışında din ile birlikte 
dil sanat ese-leri en geniş alan: 
kaplıyordu. Fadime’nin Allah 
vergisi olan o vüksek sanatçı do 
ğuşu bu vuvanin içinde yoğurul 
dukça yoğuruluyordu.

Fadime henüz iki buçuk yaşı
na basmıştı. Durmayıp resim va* 
pıyordu, insan resimleri çiziyor
du. Baltacıoğlu resim, dekor, hat 
tatlık gibi sanatlarla uğraşmış bir 
insandı. Ayrıca dünyayaca tanın
mış bir «grafolog» yazı bilgini-O 
Meşrutiyet’in ilk yıllarında re
sim öğretimi usûlünde devrim 
yapmış bîr insan- O  tarihte Ma
arif Nezareti tarafından yayınla* 

' v v v y v v v v v v v v v v v v v ^  tıan Resmin Usûlü tedrisi, adlı
kitabın, bir de Resim ve terbiye

— Allah’tan en büyük di>  
ğim bir kız çocuğum olmasıdır, 
derdi kendisine.

— Kız çocuğuna niçin bu ka 
dar çok seviyorsunuz, denilince

— Çünkü kız çocukları baba 
îannı unutmazlar derdi.

Günün birinde de Bahacıoglu’ 
ya şu soruvu sokmuşlardı:

— Büvük adam deyince ne *15 
şünürsünüz. O  da:

Artisti düşünürüm, demi:

Baltacıoğlu sanatın varattcılı?« 
na, sanatsız ne bilim, ne de fel
sefe olamıyacağına inanan insan

Baltacıoğlu ressam olacağına 
inandığı kızı için boca düşünü* 
yor. Bu hoca kim olabilir diye 
düşünüyor. Çok iyi tanıdığı, çok 
inandığı ressam Mahmut Cûda’- 
ya başvuruyor. Cüda bu işi üze 
rine alıyor. Gerektiği gibi davra

YAZAN:

Mahmut YURTER
Fadime Baltacıoğm’cun sanat 

anlayışına gelince: Bu genç sanat 
a  klâsik anlayışa saplanıp kal
mış değildir- Bir takımları gibi 
de tabiat dışı defbrmasyon oyun 
lan yapan bir yıkıcı da değildir. 
Fadime tabiatı, gerçeği büsbütün 
yogumsamadan anlama giden ya
ratıcılığı arayan bir sanatçıdır.

Fadime’nin Halkevleri Genel 
Merkezinde açtığı bu sergide ho 
cası Mahmut Cûda’mn çok de* 
ğerli bir kaç eseri de sergilenmiş 
tir Bundan başka Türkiye’nin 
tanınmış hattatlarından bir? o* 
lan babası Îsmayıî Hakle Bal- 
tacıoğlu’nun Mustafa Rakım çı
ğırında mevdana getrdîği sekiz 
tane celi vazı larbast da ser
gilenmektedir. Hattatlık denilen 
bu plâs*ik sanat eserlerinin mem 
leket adamlarının kültür, milli
yet* Türk elâstik sanatlarının üs
tünlüğüne inanan fikir adamları
nın görmesi çok faydalı olacak
tır. Baltacioğlu’nun sergilenen 
eserleri arasında ımzka alellah 
larhası ile ya Hazreti Pîr Bek
taşi Veli larhasi, bir de bir bes
mele larhaşi dikkati çekmekte
dir.

Sergi ay sonuna kadar açık 
kalacaktır-
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