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Bu memlekette 
değer buhranı 

vardır
I. H. BALTACIOGLU

Bu konu üzerine çok 
yazı yazdım, işte yine 
yazıyorum : Bu memle
kette değer buhranı var
dır. Kim değerlidir, kim 
değersiz, tanımıyoruz. 
Değersizi göklere çıkarı
yoruz, değerliyi sürün
dürüyoruz ! Burada ve
receğim bir örnek bu ek
sikliğimizi gösterecek
tir.

Kendisini yirmi beş 
yıl önce Yeni Adam ida- 
reevinde tanıdım. Bu res
sam tam anlamıyla fü- 
türist idi. Bütün fütürist 
ler gibi durgun muşam
baya hareket sokmak 
iddiasında idi. İşin bu 
mucize yanı beni o den
li ilgilendirmiyordu. Bu 
adamda şaşılacak ka
dar kuvvetü bir yaratı
cı muhayyile vardı. Nes
neleri, insanları o kadar 
çoğaltıyor, o kadar çok 
pozlara getiriyordu ki 
tabloda seyrederken ba
yağı onların iç âlemleri
ne girer gibi oluyorduk. 
Besbelli ki bu ressam bi
zi olduğumuz yerden 
alıp kendi âlemine doğ
ru sürüklüyordu. Bed 
rî Rahmi’nin resimleri 
gibi onunkileri de Yeni 
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Adarn’a bastım. Gelen 
giden ressamlar bu eser
lerin aleyhinde bulundu
lar. Yalnız, biri resim 

Şîîia çok güvendi
ğim biri, Abidin Dino bir 
gün onu beğenmiyenle 
re : «görmüyor musunuz 
Picasso gibi resim yapı
yor adam» dedi. Neye ya
rar, ötekiler yerip duru
yorlardı! Yalnız bir res
samımız daha sanatı ve 
kültürü bakımından en 
olgtın ressamlarımız
dan biri, Mahmut Cüda 
onun sanatını anlatmak 
istiyen ve öven bir yazı 
yazdı. Bu yazı Yeni A- 
dam’da basılmıştır. A- 
radan hayli zaman geç
li,. Fütürist ressam ser
gi açtı. Yine o tepki! Son 
zamanlarda işittim, sa- 
nakâr devrimci anlayış
tan ayrılıp görenek res- 
müıe dönmüş!

Bu talihsiz büyiik sa
natkârın adını söyle- 
yim : Sırrı Özbay! Ba
lıkesir Eğitim Enstitü
sünde yıllardanberi re
sim öğretmeni bulun
makta idi.

Şimdi nerededir, bil
mem. Yıllardan beri yü
zünü görmedim. Elga- 
mistan da bir Atatürk 
yetişmiş, Emannllah Han 
diye. Neye yarar, onu 
tutacak bir ulus olmadık
tan sonra? Nitekim in
kılâpçı Emaııullah Han 
uçakla kaçarak canını 
kurtarmıştı.

Türkiye’de Türk ulu
suna ~T?üyük T̂Ür fenl-ut1“

.^atmosferi ister. Yoksa" 
Sırn Özbay’İarr'hep kay
bederiz.



Boğaziçi Üniversitesi 
Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

Kişisel Arşivlerle İstanbul'da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu

BLTW R T 0200618


