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Dilber
Tuval üzerine yağlıboya
70x60 cm, 2011



2002’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim 
Bölümü’ne girdi. Prof. Kemal İskender’le başladığı atölye 
eğitimine Prof. Neş’e Erdok, son yıl ise Prof. Nedret Sekban’la 
devam ederek Şubat 2009’da Nedret Sekban Atölyesi’nden 
mezun oldu. Mayıs 2009’da kendi atölyesini açtı. Ekim 
2009-Haziran 2011 arası, Prof. Kemal İskender’in “Sanat 
Tarihinde Yapıt Analizi” anlatılarına sanatseverler için 
atölyesinde ev sahipliği yaptı.
Sanatçı, çalışmalarını Sıraselviler Caddesi’ndeki atölyesinde 
sürdürmektedir.

Sanat Anlayışı
Figüratif resim anlayışında oluşturduğu yapıtlarda desen 
ve açık-koyu ilişkilerini kuvvetli bir biçimde yansıtan sanatçı 
bu bağlamda, sanat anlayışının getirdiği tüm olanaklarla 
izleyiciye dışavurumcu gerçekçiliği en iyi şekilde yansıtmayı 
başarıyor.
Sanatçının kuvvetli bir tavrı olarak öne çıkan “hümanizmi” 
yapıtlarında açıkça, yüzleşebileceğimiz hayatın içinden 
portrelere dönüşüyor. Her ne kadar renk, resminde 
tamamlayıcı bir unsur olarak yer alsa bile, bir şekilde yine 
dışavurumcu tavrını pekiştiren bir ifade aracına dönüşebiliyor.

EMİNE TURAN
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Gönül
Tuval üzerine yağlıboya
80x60 cm, 2012
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Özlem
Tuval üzerine yağlıboya
70x60 cm, 2012



Necati Zincirkıran
Tuval üzerine yağlıboya
80x60 cm, 2011
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Sadun Boro
Tuval üzerine yağlıboya
100x120 cm, 2012



Nuri Özserezli
Tuval üzerine yağlıboya
85x65 cm, 2012



Fikret
Tuval üzerine yağlıboya
78x67 cm, 2008



Nesrin
Tuval üzerine yağlıboya
110x90 cm, 2010



Çağla
Tuval üzerine yağlıboya
91x66 cm, 2012



İsimsiz
Tuval üzerine yağlıboya
90x110 cm, 2008



Neşet Günal’ın güçlü ve dingin figüratif geleneğinin tam 
içinden kopup gelmiş bir “betimleme işçisi” olan Emine 
Turan, öncelikle, Türk resminin içinde var olmuş geleneksel 
portre anlayışının (ya da belki de portre geleneğinin) fiziksel 
ve özellikle de ruhsal sınırlarını zorlayan, hattâ sorgulayan 
tavrıyla dikkat çekiyor. Üstelik, portrenin, fotoğrafın olmadığı 
çağlarda, fotoğrafın yerine geçen bir kişisel resmetme, 
aktarma, betimleme biçimi olduğu algısının, “portrenin 
ideolojisi” açısından sorgulanması gerektiğini özellikle 
ortaya koyarak… Bu açıdan, dijital fotoğrafın anlık gösterim 
olanaklarının var olduğu bu çağda, günümüz Avrupa portre 
ressamlığı geleneğinin en önemli son temsilcilerinden 
olarak görülen Hollandalı ressam Frank Leenhouts’un form 
anlayışına yakın bir yerde durduğunu da söylemek mümkün.

Emine Turan’ın, “insan yüzünün topografisinin betimlenme 
imkânlarının bütünü olarak portre”yi zorlayıcı ya da 
“personalizasyonun temsili olarak portre”yi sorgulayıcı bu 
tavrının ardında hiç şüphesiz, desenin gücünü keşfetmiş 
olması ve desenin yağlı boya ile kurduğu ilişkinin sağlamlığı 
yatıyor. Bu bağlamda, renk, gerçekçi anlatımın/aktarımın 
olmazsa olmazlarından biri olmaktan ziyade ekspresyonun 
(ifade?/dışa vurum?) ruhsal aşkınlığının yan unsurlarından/
araçlarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Her ne kadar 

RESSAM HAKKINDA 
BİRKAÇ SÖZ



renk, Emine Turan’ın resminde, özellikle portrelerinde 
tamamlayıcı bir unsur olarak yer alsa bile, bir şekilde yine 
ifadeci/dışavurumcu tavrını pekiştiren bir betimleme aracına 
dönüşebiliyor.

Desen ve açık-koyu ilişkilerini kuvvetli bir biçimde yansıtarak 
form üretme anlayışının sunduğu tüm olanaklarla izleyiciye 
gerçekçiliği en iyi şekilde yansıtmayı başararak…

Bu açıdan, tıpkı, sanat tarihinde “Fayum Portraits” olarak 
bildiğimiz ve gerçekçiliğin yarı meçhullerinde kaybolmuş 

Osman
Tuval üzerine yağlıboya
48x88 cm, 2009



portrelerin ya da Pompei’li Terentius Neo ve karısının 
gizemli portresinin ya da Gizler Villası’ndaki miniskül 
portrelerin ressamlarının tavrı gibi bir tavırla karşı karşıya da 
kalabiliyoruz. Arkaik olduğu vehmedilen ama soylu ve dingin 
bir betimleme çabasının tüm ruhaniliği ile yansıdığı bir çağın 
ressamlarının tavrı…

Emine Turan’ın portrelerinde, “fotoğraf ile resim arasında 
olma durumu” nun algısal kavranışı ise, insanın fiziksel 
topografyasının tümüyle belirlenmesi çabası ile insanın 
ruhunu yakalamaya çalışmanın salınımında yatıyor. 
Figüratif betimleme anlayışının tüm anlamsal ve kavramsal 
olanaklarını kullanarak oluşturduğu yapıtlarında belki de 
en kuvvetli tavır olarak öne çıkan “humanisma”, sanatçının 
yapıtlarında açıkça, yüzleştiğimiz, yüzleşiyor olduğumuz ve 
yüzleşebileceğimiz bir hayatın içinden gerçekçi portrelere 
dönüşüyor.

Turan’ın tablolarına bakarken, bunca yıl, desensel/resimsel 
yeteneğinin hiç farkında olmamış bir sanatçıya adeta 
“yeteneğini fark et” der gibi bakan binlerce insanın yüzünü 
tanıyor; sanatçının hayatından kendisine bakarak, görerek 
geçmiş ve kendisinin de büyük bir şefkatle göz göze geldiği 
binlerce genç, yaşlı ve çocuğun yüzünü algılıyoruz. Formun 
gücüne bir kez daha inanarak. Hattâ tuvalin, boyanın, 
desenin ve rengin… 



Fikret
Tuval üzerine yağlıboya
70x60 cm, 2010



Doktor
Tuval üzerine yağlıboya
70x60 cm, 2011



Aybike
Tuval üzerine yağlıboya
74x62 cm, 2009



Günseli
Tuval üzerine yağlıboya
80x60 cm, 2012



Gönül Paksoy
Tuval üzerine yağlıboya
120x100 cm, 2012



Mahir Güven
Tuval üzerine yağlıboya
120x100 cm, 2012
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Portre sanatının geçmişteki etkisiyle bugünkü etkisini 
karşılaştırarak değerlendirmeniz gerekse neler söylersiniz?
John Berger’in vaktinde çevirip yayımladığım bir yazısı vardır. 
Başlığı “No More Portraits”tir. Yani “Bundan Sonra Portre 
Yok”. Şöyle bir soru soruyor Berger: “Geçmişteki bir şahsın 
bir ressam tarafından yapılmış portresini mi yoksa çekilmiş 
fotoğrafını mı görmek istersiniz?” Soruya cevap verenlerin 
neredeyse %99 fotoğrafını görmek isterim demiş. Kendisi 
de bu fikirde olduğunu söylüyor. Daha başka irdelemeler de 
yapıp, bundan sonra portre yapılamayacağını söylüyor. Benim 
de son derece inandığım şöyle bir tezim vardır: Rönesans 
döneminde fotoğraf makinesi olsaydı, portre hakikaten 
olmayabilirdi. Çünkü o dönemin adamları portresini fotoğraf 
niyetine yaptırıyordu. Sanatçının onu nasıl resmettiği değil, 
portrenin kendisine benzemesi önemliydi. Ressamlar 
bugünün görüşüyle sanat değeri az olan bir illüstrasyon 
yapsalardı da, müşteriler o işi yine kabul edecekti. Ama 
sanatçıların dolaylı olarak da olsa tuhaf bir sorumluluk 
göstermesiyle portre sanatı yürüdü gitti.

Nitekim, 1850’lerde fotoğraf makinesinin bulunması resmin 
yönlenişinde hayli etkili olmuştur, hattâ empresyonizmin 
başlaması da biraz böyle açıklanır. Hoş, son zamanlarda 
Duchamps’tan bu yana yağlıboya resim öldü, diyorlar. 

PROF. KEMAL İSKENDER İLE 
 PORTRE SANATI VE 
 EMİNE TURAN’IN RESİMLERİ ÜZERİNE...



Peki öldü mü? Aksine, Almanlar tarafından 1981’de New 
York’ta başlatılan ekspresyonizmde yeniden boyasallık, 
postmodernizm başlatıldı; tuval resmi aldı başını yürüdü.

Peki günümüzde portre ve olanakları üzerine düşünecek 
olursak ne dersiniz?
Yeterince sorumlulukla yaklaşırsan portre sanatı halen 
yürüyebilecek bir alan. Uluslararası piyasada böyle yapanlar 
da var. Bunun birinci şartı, kim ne derse desin, asgari 
düzeyde de olsa, resmin kişiye fiziksel olarak benzemesidir. 
Bunun çaresi yok, aksi halde manası da yok. Ayrıca portre 
sanatında genellikle iki türlü yaklaşım var Bronzino ve 
Rembrandt’tan yana. Rembrant’ın portresine baktığınız 
zaman, resmedilen kişinin neredeyse bütün psikolojisini 
okursunuz. Bronzino’nunkine baktığın zaman hiçbir şey 
okuyamazsınız. Karşınızda o şahsa benzeyen bir maske 
ve o kişinin sosyal statüsü vardır. Günümüzde bu iki eğilim 
de portre sanatında geçerliliğini sürdürüyor. Bir de bu ikisi 
arasında yüzdeye vurulabilecek gel-git yaklaşımlar da var. 
Rembrandt ile Bronzino zaten iki ucu temsil eder.

Peki Emine Turan ve portre ilişkisine değinir misiniz?
Emine Turan’ın resimlerine bakacak olursak, evet Bronzino 
değil, ama Rembrandt da değil. Fiziksel aracılığıyla ruhu 
yakalamaya çalışıyor. Ama ne kadar yakalıyor? Her ressamda 
olduğu gibi kimisinde daha fazla, kimisinde görece olarak 
daha az yakalıyor.



John Berger’in portre için söylediği teze siz olsaydınız nasıl 
yaklaşırdınız?
John Berger o yazısında, “Portre bundan sonra yapılamıyor 
ama bu yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Ressamlar 
kendilerinden bir şey katmadıkları için başaramıyorlar,” 
deseydi çok daha doğru bir teşhis koymuş olurdu. Diyeceğim 
şu ki, ressam kendinden bir şey katabiliyorsa portre pekala 
mümkündür. Emine Turan da yaptığı resimlerde bir şeyler 
gösterme çabasındadır.



Portre ve sipariş kavramı arasındaki ilişkiye değinmenizi 
rica etsek?
Emine Turan’ın pazar odaklı hareket etmediğini biliyorum. 
Şu da bir gerçek ki, tarih boyunca gerek Batı’da, gerek Türk 
resminde, en az para eden resim portre idi. Fakat son yıllarda 
portre toplayan kolleksiyonerler çoğaldı. İlgi artınca fiyatlar 
yükseldi, portre değer kazanmaya başladı.

Portrecilik aslında işin en zor branşı. Sanat tarihi boyunca 
siparişsiz portre yapılmamıştır ama beğendirmesi de en zor 
olan sipariş yine portredir. Sonuçta kişiyi memnun edip o 
portreyi ona kabul ettireceksiniz. Ama ressam kendi portresini 
yaparken daha samimidir. Kendisini yerden yere vurabilir. 
Örneğin Van Gogh’un yaptığı gibi... Acımasızca kullanılan bu 
samimiyetin manası çok daha yücedir. Politikacılar da keşke 
kendilerine böyle bakabilseler.

Ya teknoloji?
Bir trend var artık. Kimseyi bilgisayarın başından 
alamıyorsunuz. Bu kadar bilgisayar, fotoğraf makinesi 
kullanacaksanız siz de yağlı boya yapmayın, samimi olun. 
Üstelik yağlıboya yapmak çok masraflı bir iş. Malum iyi boya 
çok pahalı bir şey. Çekin fotoğrafı basın. Adam Amerika’da 
samimiyetle bunu yapıyor.

Fotorealizm denen o çok spesifik akımda bile, iş seni ilk anda 
çok çarpar, ama etkisi beş dakika sürer. David Hockney yine 
nisbeten daha iyidir. Contemplation, yani o eserle bir alışveriş 
doğması gerek. Uzun uzun bakıp o eseri yaşamak lazım. Bu, 
fotorealist işlerde mümkün değil. Halbuki müzede bir Rubens 
yapıtına bir saat bakabilirsiniz. Yahut beş sene sonra ikinci bir 
gidişinizde yine bakıp başka şeyler görebilirsiniz. Bilgisayar 
üretimi eserlerde bu derinlik yoktur. Onlar mekaniktir.



Otoportre
Tuval üzerine yağlıboya
18x13 cm, 2010



Portrenin ebadı etkileyici midir?
Portrenin ebadı ne kadar büyük olursa olsun fark etmez. 
Öğrenciyken Ali Çelebi’nin söylediği bir sözü çok iyi hatırlıyorum: 
“Sen Ayasofya’ya anahtar deliğinden baktığın zaman onun 
anıtsal yapısını küçültemezsin,” demişti. Resim büyük olur da 
içinde o anıtsal yapı olmaz. Artık resimlerde formdan ziyade 
doku vs gibi yan unsurlar öne çıkıyor. Halbuki “grand art” 
dedikleri şey daima formun yapısına dayalı olarak gelişmiştir. 
Bu günümüzde bile böyledir.

Fizik her şey midir?
Değildir. Ama ilk çarpan her zaman için fiziktir. Güzelliktir. Tavır 
daha da önemli bir şeydir. Çünkü sonuçta seni tutacak olan 
tavırdır. Resimde de sonuç form olacaktır. Ama formu belirleyen 
ressamın tavrıdır. Tavır olmazsa sen olmazsın, sen olmazsan 
üslup olmaz, üslup olmazsa sanat olmaz. Bu kadar basit.



Neş’e Erdok ve
Kemal İskender
Tuval üzerine yağlıboya
120x100 cm, 2012



Galip Gürel
Tuval üzerine yağlıboya
100x120 cm, 2011



Şahin Paksoy
Tuval üzerine yağlıboya
100x140 cm, 2011



Şebnem
Tuval üzerine yağlıboya
70x50 cm, 2012



Handan
Tuval üzerine yağlıboya
60x50 cm, 2012



Reyhan
Tuval üzerine yağlıboya
60x50 cm, 2010



Leman
Tuval üzerine yağlıboya
60x50 cm, 2012



İnci
Tuval üzerine yağlıboya
50x50 cm, 2012



Gül
Tuval üzerine yağlıboya
60x50 cm, 2012



Cem
Tuval üzerine yağlıboya
55x40 cm, 2012



Mine
Tuval üzerine yağlıboya
70x60 cm, 2011



Karpuzlu natürmort
Tuval üzerine yağlıboya
57x78 cm, 2012



İsimsiz
Tuval üzerine yağlıboya
100x70 cm, 2009



Aylin
Tuval üzerine yağlıboya
70x50 cm, 2011



Nû
Tuval üzerine yağlıboya
100x81 cm, 2010



İsimsiz
Tuval üzerine yağlıboya
81x90 cm, 2007



Nû
Tuval üzerine yağlıboya
81x100 cm, 2007



İsimsiz
Tuval üzerine yağlıboya
90x71 cm, 2007



İsimsiz
Tuval üzerine yağlıboya
90x120 cm, 2007



Kaktüs
Tuval üzerine yağlıboya
78x68 cm, 2012



Natürmort
Tuval üzerine yağlıboya
150x130 cm, 2007



Natürmort
Tuval üzerine yağlıboya
65x42 cm, 2004



Nisan
Tuval üzerine yağlıboya
110x81 cm, 2009
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Otoportre
Tuval üzerine yağlıboya
70x60 cm, 2012



SANATÇININ 
ÖNCEKİ SERGİLERİ
2003 - İstanbul
2004 - İstanbul
2005 - İstanbul
2005 - İstanbul
2006 - İstanbul
2007 - İstanbul
2008 - İstanbul
2009 - İstanbul
2009 - İstanbul

Türk Kalp Vakfı Yarışması Sergisi
İpek - Ahmet Merey Resim Yarışması Sergisi
Türk Kalp Vakfı Resim Yarışması Sergisi
ARTİST İstanbul TÜYAP Sanat Fuarı
ARTİST İstanbul TÜYAP Sanat Fuarı
ARTİST İstanbul TÜYAP Sanat Fuarı
ARTİST İstanbul TÜYAP Sanat Fuarı
KARIŞIK - Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi 
ARTİST İstanbul TÜYAP Sanat Fuarı








