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Kadın sanatta ya esin perisidir ve sanat üretiminin 
dinamizmine ivme kazandırmı�tır ya da sanat yapıtını 
biçimlendirme sürecinde model olmu�tur. Ba�ka bir 
deyi�le, yaratma olgusunun öznesi de�il nesnesidir. 
’’(Ödekan, 1997: 26) 
1950’li ve 1960’li yılların Türkiyesi’nde ba�arılı bir 
heykeltıra� kadın sanatçının o�lu olmak, çok onur verici1...’’ 

 
Öz  
Osmanlı �mparatorlu�unun son yıllarında do�mu� ve erken cumhuriyet döneminde 

�stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat e�itimi almı� olan Zerrin Bölükba�ı, sanat 
tarihimizdeki öncü kadın heykeltıra�larımızdandır. 1950'li yılların Türkiyesi'nde aktif kadın sanatçı 
olarak varlık gösteren Bölükba�ı, ya�ama kar�ı duru�u ve hayatta üstlendi�i kimlikleriyle (çalı�an 
kadın-sanatçı kadın-,e�, anne,) toplumsal ya�amdaki modern kadın imgesi ile uyum içindedir. 
Dolayısıyla Zerrin Bölükba�ı, e�itimli, bilinçli ve özgür kadın imgesinin Türk toplumunda ete kemi�e 
bürünmü� halidir. Kırk yıllık sanat ya�amı boyunca sayısız sergiye katılan ve ödülleri olan Bölükba�ı, 
eril heykel dünyasında ba�arılarıyla varlık göstermi�tir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Sanat E�itimi, Cinsiyet, Kadın Sanatçı,  Kadın Heykeltıra�. 
Abstract 
Zerrin Bölükba�ı, born in late years of Ottoman Empire and got education of art in an 

Academy in early republican period, is one of the pioneer women sculptors in our history of art. 
Presenting herself as an active woman artisan in Turkey of 1950s, Bölükba�ı has been in harmony 
with the image of modern woman in a social life, by her posture towards living and the identities 
(workingwoman – artisan woman – wife, mother) she assumed in life. Therefore, Zerrin Bölükba�ı 
presents a case of taking the form of flesh and bone of image of being educated, well informed and 
liberal woman, in Turkish society. Bölükba�ı participated in countless shows and was awarded with 
numerous awards throughout her forty-year art life and has been active in the sphere of masculine 
sculpture. 

Keywords: Woman, Art Education, Gender, Woman Artist, Woman Sculptor. 
 
 

Giri� 
Tarihsel süreçte ve günümüzde toplum tarafından kadın ve erke�e sosyal ya�amda 

yüklenen çe�itli rol ve davranı� modelleri toplumun beklentileri do�rultusunda cinsiyete göre 
�ekillenir, böylece �artlar ve sonuçlar kadın ve erkek için farklıla�ır. Her iki cins için aynı 
olmayan olanaklar, sosyal ya�amda erkeklerin lehine sonuçlanmı�, gerek bilimsel gerekse 
sanatsal alanda eril bir dili, ifade tarzını yaratmı�tır. Bu noktadan hareketle, toplumda bir 
kadının kadın sanatçı kimli�i ile var olabilmesi daha do�ru bir deyi�le varlık gösterebilmesi 
ciddi bir özveriyi gerektirmektedir. Çalı�mamızın konusu olan Zerrin Bölükba�ı; tüm bu 
sıkıntıları ya�amı�, Osmanlı’nın son yıllarında do�mu�, Kemalist �deolojinin kurguladı�ı 

                                                 
• Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı. 
1 Ahmet Bölükba�ı ve Nazif Bölükba�ı ile Zerrin Bölükba�ı’nın Mecidiyeköy’deki evinde 15.02. 2010 tarihinde yapılan 
sözlü görü�meden 
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eklektik kadın kimli�i ile paralellik gösteren, Akademiden yeti�mi� Cumhuriyet Döneminin 
ilk profesyonel kadın heykel sanatçılarındandır 

Bu metnin temelini, sanatçının evinde o�lu Avukat Ahmet Bölükba�ı ve torunu Nazif 
Bölükba�ı ile 15.02. 2010 tarihinde yapılan ve dört saat süren sözlü görü�me olu�turmaktadır. 
Zerrin Bölükba�ı ne yazık ki bu görü�meyi, a�ır sa�lık sorunları nedeniyle yata�ından 
izlemek zorunda kalmı�, kendinin özne oldu�u konuya müdahil olamamı�tır. Ya�anan bu 
olumsuzluktan dolayı sanatçının biyografisi, ya�amındaki dönüm noktaları o�lunun ve 
torunun anlatıları ile sanatçıya ait ki�isel belge, foto�raf, ar�iv kayıtlarından olu�turulmu�tur. 
Bu çalı�madan sonra, Zerrin Bölükba�ı’na ili�kin yapılacak çalı�malarda, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi �stanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu ile Müzenin Ar�ivi ve Kadın 
Eserleri Kütüphanesi Bilgi ve Belge Merkezi Vakfı tasniflerinin ara�tırmacılar için, verimli 
alanları i�aret etti�ini belirtmekte yarar vardır.    

Günümüzde akademik düzlemde kadın odaklı çalı�maların sayısı bir hayli artmı� 
olsa da Erken Cumhuriyet Dönemine ve 1950’li yıllara ait sanatçı kadın biyografileri ve kadın 
sanatçı odaklı çalı�maların sayısı halen istenen düzeyde de�ildir. Bu çalı�manın niyeti de 
dönemin eril sanat dünyasında özellikle de heykel sanatçıları toplulu�u içerisinde Zerrin 
Bölükba�ı’nın ‘’KADIN SANATÇI’’ kimli�ini ve var olabilmek için gösterdi�i çabaları 
irdelemek ve sanat tarihi serüvenimizde hak etti�i tarihsel çerçeve içinde yer almasını 
sa�lamaktır.  

Osmanlı’nın Son Dönemi ve Cumhuriyet’in �lk Yıllarında Kadının E�itimi ve Plastik 
Sanatlar E�itiminde Kadın 

Osmanlı �mparatorlu�u’nda da XIX. yüzyılın ba�ına kadar kız ve erkek çocuklar 5-6 
ya�larından itibaren sıbyan mekteblerine2 beraber devam ederler3, 3-4 yıl kadar ö�renim 
görürlerdi. Osmanlı e�itim tarihi sürecinde kızların e�itimi Sultan II. Mahmut Dönemine 
kadar, siyasi erk tarafından devletin üstlenmek zorunda oldu�u kamusal bir hizmet olarak 
ciddiyetle ele alınmamı�tır. II. Mahmud, 1824 yılında kız ve erkek çocuklarının ergenlik ça�ı 
öncesisıbyan mekteplerine devamı konusunda bir ferman4 yayınlamı�, ancak fermana ra�men 
kız çocuklarının sıbyan mekteplerine devamı noktasında ba�kent dı�ındaki bölgelerde 
aksaklıklar ya�anmı�, varılmak istenen hedefe ula�ılamamı�tır.  

E�itim tarihimizde, kız çocuklarının sıbyan mekteplerinin bir sonraki a�aması olan 
rü�diye5 mekteplerinden faydalanabilmeleri için 1859 tarihini beklemek gerekmi�, 1859 yılı 
Ocak ayında �stanbul Sultanahmet’te sekiz on ya� aralı�ındaki kız çocuklarının kabul edildi�i 
Cevri Kalfa6 (Usta) �nas(Kız) Rü�diyesi7 açılmı�tır.  

Cevri Kalfa Kız Rü�diyesi, Osmanlı e�itim sisteminde kızlara özgü ve örgün e�itimin 
uygulandı�ı ilk kız rü�diyesidir8.(Akyüz, 1999: 143) Ancak okul, ilk açıldı�ı yıllarda kız 

                                                 
2Sıbyan Mektebi:Abbâsîler devrinde “küttâb” adıyla anılan mekteplere Karahanlılar veya Selçuklular’da “sıbyan mektebi” 
denildi�i ve Osmanlılar’da da bu ismin kullanıldı�ı belirtilir. Osmanlılar zamanla bu tip mektepleri “dârütta‘lîm, dârülilm, 
muallimhâne, mahalle mektebi, ta� mektep, mekteb-i ibtidâiyye” gibi adlarla da anmı�lardır. 
Cahit Baltacı (2004).‘’Mektep’’,Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi, C. 29,  s. 6-7. 
3 Kız çocukları ile erkek çocuklarının sıbyan mektebine devamları konusunda sayısal bir e�itlik olmadı�ı konusu 
gözden kaçırılmalıdır.  
4 II. Mahmud’un 1824 yılında yayımladı�ı bu ferman, e�itim tarihimizde Talim-ı Sıbyan adıyla bilinmektedir. ‘’Daha 
önceki dönemlerde de okuma yazmanın gere�i üzerinde duran fermanlar çıkarılmı��sa da 1824 Fermanı bu konuyu geni� olarak ele 
aldı�ı için zorunlulu�u getiren ilk belge olarak  kabul edilmektedir… 
Yahya Akyüz (2001), Türk E�itim Tarihi, s: 140,  �stanbul: Alfa Yayınları. 
5Rü�diye:Tanzimat döneminde Batı tarzında olu�turulan, zamanla ilkö�retim kademesiyle birle�en orta ö�retim kurumu… 
Cemil Öztürk (2008). ‘’Rü�diye’’,Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi, C. 35, S.300-301. 
6 ‘’Cevrî Kalfa Osmanlı tarihinde önemli yeri olan bir saray kadınıdır. 1223 (1808) yazında �ehzade Mahmud, kendisini öldürmeye 
gelenlerin elinden birkaç taraftarının gayretiyle kaçırılırken Cevrî Kalfa da merdivenden çıkmaya çalı�an cellâtların gözlerine kül 
serpmek suretiyle �ehzadenin kurtulmasına yardımcı olmu�tur. II. Mahmud padi�ah olduktan sonra kendisine yardımcı olan bu 
kadına çok saygı göstermi� ve onu hazinedarba�ı yapmı�tır. �ükranının bir ifadesi olarak da bu sıbyan mektebini in�a ettirmi�tir. 
Ayrıca onun için Büyük Çamlıca’da bir kö�k yaptırmı� ve buradaki kaynaklardan çıkan su, Cevrî Kalfa suyu adıyla Üsküdar’da bir 
çe�meye indirilmi�tir’’… 
Semavi Eyice (1993). ‘’Cevri Kalfa Mektebi’’, Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi, C.7, s. 461.    
71859 yılında �stanbul'da bulunan erkek rü�diyelerinin sayısı 13'tür. 
�efika Kurnaz (1991).Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), s. 10, Ankara: Ba�bakanlık Aile Ara�tırma Kurumu. 
8 Niyazi Berkes, Osmanlı e�itim sistemindeki ilk kız rü�diyesinin 1862 yılında açıldı�ını ifade etmektedir.  



- 495 - 
 

çocuklarını okula göndermeye alı�kın olmayan halktan fazla ilgi görmemi�, kızların okula 
kaydedilmesi için devlet tarafından Takvîm-i Vek�yi 'ye ilan verilmi�, metinde ergenlik 
ça�ındaki kızların okula gitmesinin önünde dinen bir sakınca olmadı�ı, aksine �slâmiyet’in 
erkeklerin yanı sıra kızların da iyi bir e�itim almasını emretti�i vurgulanmı�tır. Siyasi erkin 
aldı�ı bu önlemler çerçevesinde okulun ö�renci sayısı her geçen gün artmı�tır. (Öztürk, 2008: 
331) 

Cevri Kalfa �nas Rü�diyesinin açılmasından sonraki süreçte, kız çocuklarının örgün 
e�itim sorunsalı, kamu tarafından ciddiyetle ele alınmı� ve kız rü�diyelerinin açılmasına hız 
verilmi�tir. Osmanlı e�itim sisteminde önemi bir kav�ak olan 1869 tarihli Maarif-i Umumiye 
Nizamnamesi’nin 9. maddesinde, 6–11 ya� arasındaki kız çocuklarının sıbyan mekteplerine 
devam zorunlulu�u getirilmi�tir.    

Sonraki süreçte kızların e�itimi için yapılan ikinci bir hamle ise 1870 yılında, kız 
sıbyan ve rü�diyemekteblerinin ihtiyacı olan ö�retmenleri yeti�tiren Darülmuallimat’ın (Kız 
Ö�retmen Okulu) açılmasıdır. (Alkan, 1996: 170) Darülmualimatın açıldı�ı tarihte 1870 
yılında kızların e�itimine yönelik olarak olu�turulan için bir di�er okul da Tophane-i 
Amire’nin finansörlü�ünde Yedikule’de bo� bir binada açılan 50 ö�rencili Kız Sanayi 
Mektebidir. (Sakao�lu, 2003: 79) 

E�itim tarihimizde kızlar için lise düzeyinde e�itim, Maarif Nazırı Münif Pa�a 
tarafından �stanbul’da 1880 yılında açılan ve idadi9 ayarında olan bir okulda sa�lanmı�tır. 
Okulun müfredatına el i�i, nakı� ve ev ekonomisi kadınlıkla ilgili dersler konmasına ra�men 
okul, halkın ilgisizli�inden dolayı açılı�ından iki yıl sonra kapanmı�tır. (Kurnaz, 1991: 17) 

Tarihsel süreç içerisinde II. Me�rutiyet Dönemi’nde kızlara yüksek ö�renimden 
faydalanma imkânı verilmi�, 1914 yılında Darülfunun’da kızlara yönelik dersler müfredata 
koyulmu�, 1915‘de de �nas (Kızlar) Darülfununu kurulmu�tur. (Pa�alıo�lu, 1996: 15) 

Ülkemizin ilk resmi sanat okulu olan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nin 1883 yılında 
açılması10 ve II. Me�rutiyetin getirmi� oldu�u siyasal ve toplumsal ya�amdaki özgürlükçü 
hava, plastik sanatların XX. yüzyılın ba�ında Osmanlı toplum yapısında artık kabul görmeye 
ba�lamasına neden olmu�tur. �stanbul’da olu�an bu sanat atmosferinde ,erkeklerin yanı sıra 
kadın ressamlarımız yerini almaya ba�lamı� ve kadınların sanat e�itimi alması konusunda 
çe�itli platformlarda entelektüel çevrelerden talepler gelmi�tir. Bu ba�lamda Paris ve Roma'da 
sanat e�itimi almı� olan ilk kadın ressamlarımızdan11 Darülmuallimat resim ö�retmeni Mihri 
Mü�fik Hanım’ın12 Maarif Nazırı �ükrü Bey’le Osmanlı kadınının plastik sanatlar alanında 
e�itim alabilme �ansını yakalayabilmesi için yaptı�ı görü�melerin sonucunda �nas Sanayi-i 
Nefise Mektebi, Sanayi-i Nefise MektebiÂlisi’nin yan kurulu�u olarak 191413 tarihinde e�itime 

                                                                                                                                               
Niyazi Berkes (1978), Türkiye'de Ça�da�la�m', s. 226, �stanbul: Do�u Batı Yayınları, 1978. 
9�dadi: ''Rü�diye mezunlarını yüksek okullara hazırlamak için açılan, günümüzdeki liseye denk orta ö�retim kurumu...'' 
CemilÖztürk (2000). ''�dadi'',Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi,  C. 21,  S. 464-466 
10Avrupa'da sanat e�itiminin resmi bir kurum aracılı�ı ile yapılması ilk kez �talya Floransa'da GeorgioVasari'nin 
himayesinde ve Medicilerin sponsorlu�unda kurulan Academia Del Disegno'da  gerçekle�mi�tir.  
Arthur Efland (1990).A History of Art IntellectualandSocialCurrents in Teachinhthe Visual Arts, s.33, Amsterdam: 
TeachersCollegePress, 1990), 33. 
11 Sanat tarihi yazınımızda Mihri Mü�fik için ilk kadın ressamımız tanımını ilk kez  Celal Esad Arseven, Türk Sanatı 
Tarihi (�stanbul: Devlet Basımevi, 1939) adlı eserinde yapmı�tır. Bundan yakla�ık on yıl sonra da  Pertev Boyar, Türk 
Ressamları: Hayatları ve Eserleri'' (Ankara: Jandarma Basımevi, 1948) isimli kitabında Mihri Mü�fik için ilk kadın 
ressamımız tanımını kullanmı�tır.  
12''Mihri Mü�fik Hanım, yetenekli bir sanatçı olmasının yanı sıra renkli bir ki�ili�e de sahipti. giyim tarzı modernle geleneksel 
arasında olup, kıyafetlerini yüksek ökçeli ayakkabılar ve çiçekli �ık �apkalarla tamamlardı...''Sibel Bozdo�an, '' Art and  
Architecture in Modern Turkey''The Cambridge History of Turkey, ed. Kate Fleet, SuraiyaFaroghi, Re�at Kasaba, 
(Cambridge, Cambridge UniversityPress, 2008), 427. 
Mihri Mü�fik için yapılmı� kapsamlı bir biyografi çalı�ması için 
Mahinur Tuna, ''�lk Türk Kadın Ressam Mihri Rasim (Mü�fik) Açba'', (�stanbul: Yorum Sanat Yayınevi, 2007). 
13 Okulun kurulu� tarihi için çe�itli yayınlarda gün belirtilmemekte, ancak Halil Edhem, gün de vererek  �nasSanay-i 
Nefise Mektebinin kurulu�u 1 Kasım 1914 olarak tarihlendirmektedir.  
Halil Edhem, ''Elvah-ı Nak�iye Koleksiyonu'', ed. Gültekin Eibal, (�stanbul, Miliiyet Yayınları, 1970), 43. 
Burcu Pelvao�lu ise okulun açılı� tarihini 13 Ekim 1914 olarak ifade etmektedir.  
Burcu Pelvano�lu, ''Painting the Late Ottoman Woman: Portrait(s) of Mihri Mü�fik Hanım'', ed. Duygu Köksal, Anastasia 
Failerou, A Social History of Late Ottoman Women: New Perspectives, (Leiden: Bri,llPublication, 2013) ,  161. 
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ba�lamı�tır14. (Bozdo�an, 2008: 427) Bu görü�mede, Maarif Nazırı ve Mihri Mü�fik arasında 
konu�ulanları Malik Aksel �stanbul’un Ortası adlı kitabında a�a�ıdaki gibi aktarmaktadır: 

- ‘’Muhterem Nazır Beyefendi, memlekete Me�rutiyet’le birlikte hürriyet, müsavat (e�itlik), 
ulumet geldi, ama bütün bu nimetlerden, sadece erkekler istifade ediyor, kadınlar hala oldu�u yerde, bir 
adım bile ileri gitmi� de�iller. Acaba bu imtiyaz nerden geliyor? 

—Ne demek istiyorsunuz Hanımefendi? 
—Bugün her yerde müsavat ve adaletten bahsediliyor. Fakat �nas (Kız) Sanayi-i Nefise 

Mektebi nerede? Hep yapılanlar erkekler için!’’ (Aksel, 1977: 104) 
E�itim tarihine ili�kin yapılan yayınlarda, �nas Sanayi-i Nefise Mektebi hakkındaki 

bilgiler yetersizlik ve da�ınıklılık arz etmektedir. Halen okulun e�itim kadrosu, müfredatı ve 
ders saatleri hakkında sa�lam bilgilere ula�ılamamı�tır. Mevcut bilgiler de kendi içinde 
tutarsızlık göstermektedir. Kasım 191415 tarihinde açılan �nas Sanayi-i Nefise Mektebi altı yıl 
boyunca Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi’nden ba�ımsız bir kurum olarak, e�itim ve ö�retim 
faaliyetine devam etmi�tir. Okul, 1920 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi ile birle�tirilmi�, e�itim 
tarihimizde sanat e�itimi karma e�itim halini almı�tır. (Kurtulu�, 2001: 81) �nas Sanayi-i 
Nefise Mektebi, Türk plastik sanatlar tarihinde önemli bir dönemece i�aret etmektedir. Okul 
kuruluncaya kadar kadınlar, profesyonel olarak plastik sanatlarda herhangi bir etkinlik 
gösterememi� yaratıcılı�ını ortaya koyamamı�tır. Ancak okulun kurulması ile kadınlar sanat 
dünyasında gerek resim, gerekse heykel alanında etkinlik göstermeye ba�lamı�lardır. (Batur, 
2004: 58)  

Osmanlı'nın Son Döneminde ve Erken Cumhuriyet Sürecinde Türk Kadınının 
Toplumsal ve Sanatsal Ya�amdaki Konumu 

II. Me�rutiyet’le birlikte Osmanlı toplum yapısında kadın sosyal hayatın içinde yer 
almaya ba�lamı�, bu dönem özellikle kadın hareketleri adına verimli geçmi�, kadın kendi 
kimli�inin farkına varmaya ba�lamı�tır.  

XIX. yüzyılın son çeyre�inde Osmanlı’da kadınlar sanat dünyasında varlık 
göstermeye ba�lamalarına ra�men kadın ve erkek sanatçı arasında bir cinsiyet e�itli�inden 
söz edilemez. Toplumun her noktasında oldu�u gibi sanatta da hâkim unsur erkektir. 
Heykelle u�ra�mak ise kadın sanatçı açısından bir romantik bir fantezi olmaktan öte olarak 
görülmez. Zaten tüm dünyada 20. yüzyılın ba�larına kadar patriarkal dünya düzeninde 
heykel erkeklerin iktidar oldu�u bir alan olarak de�erlendirilir. Bu noktadan hareketle Türk 
plastik sanatları e�itiminde resmi kayıtlara geçen en erken kadın heykel ö�rencisi 1920 yılında 
Sanayi-i Nefise Mektebi Resim Bölümüne kaydolan Sabiha Ziya Bengüta�’dır. Resim e�itimi 
sırasında antik bir büstü kopya eden Sabiha Ziya’nın bu çalı�ması, Heykel Atölyesi Hocası 
�hsan Özsoy tarafından be�enilince Sabiha Ziya, Heykel �ubesi’ndeki 3 erkek ö�renci arasına 
ilk kız ö�renci olarak katılmı�tır. [1] 

Türk Heykelinin Büst Kraliçesi16: Zerrin (Ark) Bölükba�ı Biyografisi 
Çalı�mamızın ana temasını olu�turan ve Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk kadın heykel 

sanatçılarından17 olan Zerrin18 (Ark) Bölükba�ı,  nüfus kâ�ıdına göre 1919 yılında19 �stanbul 

                                                 
14 Fatma Ürekli, �nas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulmasının amacını, kız liselerindeki kadın resim ö�retmeni 
ihtiyacını gidermek olarak belirtmektedir.  
Fatma Ürekli, ''Sanayi-i Nefise Mektebi'', Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisiyıl: 1998, cilt: 36, sayfa: 195  
 
15 Osmanlı �mparatorlu�u’nda kadınlar için bir sanat okulunun açılma tarihi yukarıda da belirtti�imiz gibi 1914’dür. Bu 
tarih modernle�me sürecinde geç bir tarih olarak algılansa da Fransa’da da durum aslında Osmanlı’dan da pek farklı 
de�ildir. Fransa’nın saygın sanat okullarından olan Ecole des Beaux Arts 1797’de kurulmasına ra�men kız ö�rencilerin 
ilk kez bu okula kabul edilme tarihi 1897’dir. Görülece�i üzere, Osmanlı ile Fransa arasında kızların profesyonel sanat 
e�itimine ba�lamaları arasında sadece 17 yıllık bir zaman farkı vardır.  
Neslihan Dosto�lu (2004).‘’Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Mimarlık’’,Yuvarlak Masa Toplantısı-4 (20 Ekim 2004), s. 16, 
TMMOB Mimarlar Odası �stanbul Büyükkent �ubesi Yayını, �stanbul.  
16Zerrin Bölükba�ı için Büst Kraliçesi atfı tarafımızdan olu�turulmamı�, 1950’li yılların Türk basınının sanatçıya ba�arılı 
büst çalı�malarından dolayı yakı�tırdı�ı bir unvandır.  
17 Zerrin Bölükba�ı’nın ça�da�ı Akademili Kadın Heykeltra�larımız için Sabiha Ziya Bengüta�, Nermin Faruki, 
MariGerekmezyan ve MariErtorandır. 
18TürkischerBiographischerIndex'in Zerrin Bölükba�ı maddesinde; Zerrin Hanımın ilk ismi Fatma olarak belirtilmi�tir.    
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Bakırköy’de do�du. Zerrin (Ark) Bölükba�ı, ilk çocukluk yıllarını annesi Nevzat Hanım20, 
babası �hsan Bey21 ve kendinden 9 ve 11 ya� büyük olan iki ablası Bercis ve Nermin22 ile 
Bakırköy’de üç katlı, bahçeli bir evde sürdürmü�tür.  

Zerrin’in çocukluk yıllarındaki kalabalık kadın nüfusuna ra�men evdeki tek erkek 
figürü her zaman sessizli�i seçen ve sürekli bahçe i�leri ile u�ra�an baba �hsan Beydir. Zerrin 
Bölükba�ı annesi ile babası arasındaki ili�kiyi a�a�ıdaki sözleriyle aktarmı�tır.  

Annem ve babamızla ili�kimiz normaldi. Ancak annem Alman Mektebi’nden oldu�u için, 
babam da gezmek sevmedi�inden, annem hep yalnız, babamda büyük bahçemizde, a�açlar ve çiçeklerle 
me�gul olurdu…’’(Bölükba�ı’dan akt. Ketenci, 1995: 32) 

Ya�amının ilk yıllarında küçük Zerrin ile aile ile birlikte ya�ayan Fransız asıllı 
Matmazel Helen ilgilenmi� ve matmazelden Fransızca ö�renmi�tir.   

Zerrin (Ark) Bölükba�ı, Yıldanur Ketenci’ye aktardı�ına göre, ilkokula 192923 yılında 
Bakırköy I. Mektebi’nde24 (Ta� Mektep) ba�lamı�tır. Ark ailesi, Zerrin ortaokul ça�ına 
geldi�inde Kadıköy’e ta�ınmı�tır. Bu semt de�i�ikli�i ile Zerrin’de Kadıköy Amerikan 
Lisesi’ne kayıt olmu�tur.  

Zerrin, Amerikan Lisesi’nde ba�arılı bir ö�renci olmasının yanı sıra, resimle de tutku 
ile u�ra�maktadır. Daha ergenlik ça�ında bile, sanat adeta onun için bir ya�am tarzı haline 
gelmi�tir.  

Zerrin Bölükba�ı ve Akademi 
Zerrin Kadıköy Amerikan Koleji'ni bitirmesine yakın bir tarihte, halasının 

Kadıköy’deki evine ziyarete gider. ‘’Konukların bulundu�u ortamda herkes yemek yemektedir, 
Zerrin, masada kendi kendine mumlarla oynamaktadır. Farkında olmadan erimi� mumlardan küçük bir 
Atatürk büstü yapar, o sırada evde halasının yakın aile dostu olan çok de�erli bir konuk vardır: Celal 
Esad Arseven. Zerrin’in küçük ya�ına ra�men formları çok iyi algıladı�ını gören Celal Esad, ona 
Akademiye kaydolma teklifinde bulundu…’’(Bölükba�ı’dan akt. Ketenci, 1995: 5) 

Zerrin (Ark) Bölükba�ı,  Celal Esad Arseven’in teklif ve te�vi�i ile 1938 yılında 
�stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’ne kaydolmu�tur.  

                                                                                                                                               
Anonim, (2004)‘’Bölükba�ı, Fatma Zerrin’’, Türkischer Biographischer Index,(haz.  JuttaCikar), s. 210, Germany:Walter 
der Gruyter Saur. 
19Yıldanur Ketenci tarafından hazırlanan ve Zerrin Bölükba�ı’nı konu alan lisans tezinde, Zerrin Bölükba�ı’nın do�um 
tarihi 15 Ocak 1922 olarak verilmektedir. Yıldanur Ketenci (1995).Zerrin Bölükba�ı Ya�amı ve Sanatı, s: 2, Yayınlanmamı� 
Diploma Çalı�ması, �zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü. 
Ancak Zerrin Bölükba�ı’nın o�lu Av. Ahmet Bölükba�ı ile sanatçının evinde 15.02.2010 tarihinde tarafımızca yapılan 
görü�mede Ahmet Bölükba�ı, annesinin do�um tarihinin 1919 yılı oldu�unu ve çe�itli metinlerde verilen 1922 tarihinin 
yanlı� oldu�unu ifade etmi�tir. Ahmet Bölükba�ı annesinin ya�lanmaktan çok korktu�unu, dönem dönem foto�raf 
arkalarında gerçek ya�ını ortaya çıkarabilecek tarihlerde tashihler yaptı�ını ve çe�itli kaynaklardaki farklı do�um 
tarihlerini de kendisinin yönlendirdi�ini ifade etmi�tir. Ayrıca Ahmet Bölükba�ı’ndan tedarik edilen Zerrin 
Bölükba�ı’na ait olan nüfus cüzdanında do�um tarihi 1919 olarak yazmaktadır. 
20 Zerrin Bölükba�ı’nın annesi Nevzat Ark; Kafkas asıllı olup, Alman Okulu mezunu, iyi Almanca konu�an ve keman 
çalan bir �stanbul hanımefendisidir.  
Yıldanur Ketenci, a.g.e., s.3. 
21 Zerrin Bölükba�ı’nın babası �hsan Ark’ın aile kökeni, on iki �mamın dördüncüsü Zeynelabidin Bin Hüseyin’e 
dayanmaktadır.  �hsan Ark emlak i�leriyle u�ra�mı�, ailesinin geçimini ticaretten sa�lamı�tır.  
Yıldanur Ketenci, a.g.e., s.1 
22 Zerrin Bölükba�ı ve ablaları Bercis ve Nermin ya�amlarında birbirlerinden ayrılmamı�lar, üç kızkarde� evlilikleri 
boyunca �i�li de aynı apartmanda oturmu�lardır.  
Zerrin Bölükba�ı’nın o�lu Avukat Ahmet Bölükba�ı ve torunu Nazif Bölükba�ı ile 15.02. 2010 tarihinde yapılan sözlü 
görü�meden  
23 Zerrin Bölükba�ı’nın nüfus cüzdanına göre do�um tarihi 1919 oldu�una göre sanatçı, 1926- 1927 yılında ilkokula 
ba�lamı� olmalıdır.   
24 Bakırköy. I. Mektebi, 2004–2005 e�itim yılına kadar e�itim misyonunu sürdürmü�tür. Okulun tarihi binası, Osmanlı 
Bankası kururcularından ve �ehircilik uzmanı Kont Alleon tarafından yazlık konut olarak kullanılmak üzere Marsilya 
kiremit ve tu�lalarından in�a edilmi�tir. Kont Alleon binayı 1898 yılında Preveze Mutarrısıfı Ali Rıza Pa�a’ya satmı�, 
bina 1900 yılında da Maarif Nezareti’nin himayesine geçmi�tir. Okul, tarihsel süreçte Bakırköy Merkez �lkokulu, 
Bakırköy �lkö�retim Okulu isimlerini almı�tır. Bakırköy I. Mektebi Binası, 2009 yılı Mayıs ayında çıkan yangın enkaz 
haline gelmi�tir.  
Anonim (1998). Cumhuriyetimizin 75. Yılında E�itim Belgeseli, s: 184,  �stanbul: Milli E�itim Bakanlı�ı Yayını. 
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XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın ba�ında, Avrupa’da kadın sanatçıların, sanatçı 
babaların kızları oldu�u ya da kendilerinden daha baskın ve kuvvetli bir erkek sanatçıyla 
yakın ki�isel ili�kileri bulundu�u ve bu ili�ki a�larının kadının sanatçı kimli�inin olu�masında 
kolayla�tırıcı bir unsur oldu�u bilinmektedir. Türk sanatında da bu ili�kilerin ilk örne�ini 
Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi Heykel �ubesinin ilk hocası Yervant Osgan Efendi ve kızı Rita 
da görmekteyiz. Yervant Osgan Efendi, Rita’yı bizzat kendi eliyle, �nas Sanayi-i Nefise 
Mektebi’nin heykel sınıfına kaydettirtmi�tir. (Karada�, 2008: 31) Zerrin de sanat ya�amına ilk 
adımında, dönemin önemli bir entelektüeli ve akademi hocası Celal Esad Arseven’in 
deste�ini ve yol göstericili�ini alarak Akademi Heykel �ubesine yazılmı�tır.  

Dönemin yerle�ik e�itim tercihlerine göre Akademi’ye kaydolmak ö�renciler için 
meslek seçimi de�il bir marjinal bir tercihtir. Hele ailelerin kız çocukları için kurguladı�ı bir 
gelecek tezahürü hiç de�ildir. Zerrin’e ailesinin burada muhalefet etmemesinin altında yatan 
en önemli neden, ailenin varlıklı ve kent soylu olmasıdır. Yani Zerrin’in sanat e�itimi 
almasında yetene�inin yanı sıra, mensup oldu�u toplumsal sınıf da olanak sa�lamı�tır.  

Zerrin Bölükba�ı, 1997 yılında bir gazeteye verdi�i bir röportajında, Akademi 
ö�rencisi olma serüvenini kendi sözleri ile anlatmaktadır: 

‘’Amerikan Mektebi’nden sonra de�i�ik bir �eylerle u�ra�mak istedim. O zaman kadınlarda 
heykel yok ya.... Bir ak�am ziyafette mumlar eridi, mumların üzerine çalı�ıp Atatürk Büstü yaptım. 
Prof. Celal Esad Arseven vardı. Ertesi gün beni Burhan Koçak25’a yazdırdı. ��te o günden beri 
çalı�ıyorum. �lk gün hocalar bana inanmadılar. O zaman çocukluk i�te ne kadar kırıldım meslekten 
kaçasım geldi. O zaman çok demoralize olmu�tum. Hala onun acısını duyarım... (Yanık: 1997: 3)  

Zerrin (Ark) Bölükba�ı, 1941 yılına kadar �stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Heykel Bölümü’nde e�itimini sürdürmü�, ancak iki yıl üst üste sanat tarihi dersinde ba�arılı 
olamadı�ından dolayı okulun yüksek kısmına devam edememi�tir. Kanımızca ve 
varsayımımıza göre, sanat tarihi dersinden iki yıl üst üste ba�arısız olmasından dolayı Zerrin 
(Ark) Bölükba�ı Akademi’den mezun olamamı� ve diploma alamamı�tır. Sanatçının evinde 
bulunan ki�isel dosyasında ve Kadın Eserleri Kütüphanesi’ndeki Zerrin Bölükba�ı 
Terekesi’nde yaptı�ımız ara�tırmalarda sanatçının Akademi diplomasına rastlanmamı�tır. 
Ayrıca 15.02.2010 tarihinde sanatçının evinde o�lu Ahmet Bölükba�ı ile yaptı�ımız 
görü�mede Ahmet Bölükba�ı, annesinin Akademi Diplomasını hayatında hiç görmedi�ini 
ifade etmi�tir. 

Sanatçının Akademi’deki Heykel Atölyesi Hocası Alman asıllı ba�arılı heykeltıra� 
Rudolf Belling26, atölye yardımcı hocaları Nijat Sirel ve Mahir Tomruk’tur. Belling, Zerrin’in 
sanat ya�amındaki önemli figürlerden birisidir. Eserlerindeki kuvvetli kompozisyonların 
altında Belling’den aldı�ı sanat e�itimi ve görü�ü yatmaktadır.  

Zerrin (Ark) Bölükba�ı hocası Rudolf Belling hakkındaki dü�üncelerini a�a�ıdaki gibi 
anlatmaktadır: 

‘’Ça�ımızın öncü ustalarından, çok yönlü hocamız Prof. Belling’i anlatmak çok güç. �lk geldi�i 
günden itibaren, atölyeleri düzene sokma çabasına giri�mi�ti. O’ndan önce, ö�renciler tek atölyede 
diledikleri gibi, karma çalı�ma içindeymi�ler. Hoca sistemi üçe böldü; ilk yıl büst, ikinci yıl rölyef, 

                                                 
25 Bu röportajda Akademi hocası adı Burhan Koçak olarak geçen ki�i Burhan Toprak olmalıdır. Kanımızca yazar 
tarafından metinde isim yanlı�lı�ı yapılmı�tır.  Ayrıca Burhan Toprak, 1936-1948 yılları arasında Akademi Müdürlü�ü 
yapmı�tır. Bu da Zerrin Bölükba�ı’nın Akademide ö�renci oldu�u yıllara denk dü�mektedir.   
261896 yılında Berlin’de do�an Rudolf Belling, Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezundur. Almanya’da Hitler 
zamanında modern tarzda çalı�tı�ı heykelleri nedeniyle, Alman Hükümeti tarafından kara listeye alınmı�tır. Bu 
nedenle. 1933 yılında ülkesine terk ederek Türkiye’ye gelmi�, 1933-1951 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde heykel atölyesi hocası olarak görev yapmı� ve e�itimci kimli�i ile Türk heykel sanatında birçok ba�arılı 
heykeltra�ın yeti�tirmesine aracılık etmi�tir. Akademi’deki görevinden 1952 yılında ayrılan Belling, e�itimcili�e 1952–
1965 yılları arasında �stanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde ders vererek devam etmi�tir. Sanatçı, 1966 
yılında ülkesine dönmü� ve Münih yakınlarındaki Krailling’e yerle�mi� ve 1972 yılında hayatını kaybetmi�tir. Rudolf 
Belling, sanatta do�anın en büyük kaynak ve ö�retici, antik sanatın da en güzel plastik çözümler oldu�u dü�ünen çok 
ba�arılı heykeltra�tır.  
MSGSÜ �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Ar�ivi, Sanatçı Biyografileri Dosyası,  B 47/ 462 
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üçüncü yıl27 do�a büyüklü�ünde figür-rond. Döner sehpalarda figürle cenkle�ti�imiz bu çalı�malar, 
mutlaka canlı modelden olurdu. Haftada iki ya da üç geldi�i günlerde hepimizle ayrı ayrı ilgilenir, 
uzun uzun düzeltmelerinde açıklamalar yapardı. Sanatı ciddiye almamızı ve çok çalı�mamızı ö�ütlerdi. 
Ö�rencileri kendi çalı�malarında serbest bırakır, ancak önce temel bilim olarak klasik e�itimden 
geçmenin �art oldu�unu ve insan figürünün kaslarını ezbere bilecek kadar içimize sindirmemizi isterdi. 
Ancak bu e�itimden sonra herkesin yönünü çizebilece�ini söylerdi. Kendisi de ya�ına ra�men günde 
sekiz saat çalı�ırdı. Ho� sohbet, esprili, disiplinli bir hocaydı. Klasik müzik e�li�inde çalı�ırdı. Bazen 
kanyak ve vermutu karı�tırarak içerdi. Bir gün onu taklit etmek için birkaç arkada� aynı �eyi 
yaptı�ımızda kendimizden geçip uyuyup kalmı�ız…’’(Bölükba�ı’dan akt. Ketenci, 1995: 24) 

Türk heykel sanatının mihenk ta�larından olan �adi Çalık, �lhan Koman, Hüseyin 
Gezer, Yavuz Görey, Zerrin Bölükba�ı’nın Akademi Heykel Sınıfından dönem arkada�larıdır. 
Hüseyin Gezer, Zerrin Bölükba�ı'nın 25 Nisan-20 Mayıs 1989 yılında �stanbul Destek 
Reasürans Sanat Galerisi'nde açtı�ı serginin bro�üründe sergiyle ilgili bir tanıtım yazısı 
yazmı� ve akademideki ö�rencilik günlerini a�a�ıdaki gibi anlatmı�tır. 

''O bugün bile sahip olamadı�ımız nitelikteki yüksek tavanlı, yukarıdan e�ik ı�ıklı, geni� ve 
tam heykel için yapılmı� atölyelerimizde sınırlı e�itim süresini bir dakika bile yitirmeden, sonunda bu 
meslek bizi doyuracak mı? Aç mı bırakacak? hesabını yapmadan yarı�ırcasına çalı�an bir avuç genç. 
Hepsi bu i�in tutkunu hastası! Atölyede çalı�ma düzenini bozmaya yönelik davranı�alara izin 
vermeyen bilinçli ö�renciler. Bir kaç ku�ak bir arada. Büyük Hüseyin28, Hakkı29 ,�adi30, �lhan31 ve 
ben(Küçük Hüseyin), Turgut32, Zerrin. Ve zaman zaman Zerrrinn! diye ortalı�ı çınlatan Mari33... 
Bunlar arasında erkek arkada� ''Arkada� Zerrin''... (Zerrin Bölükba�ı Sergi Bro�ürü, 1989) 

Zerrin, Akademi’deki ö�rencilik yıllarını dönem dönem o�lu Ahmet Bölükba�ı ile 
payla�mı�, o günlerden hasretle bahsetmi�tir. Ahmet Bölükba�ı ile 15.02.2010 tarihinde Zerrin 
Bölükba�ı’nın Mecidiyeköy’deki evinde yaptı�ımız sözlü tarih görü�mesinde, Ahmet 
Bölükba�ı o günlere ili�kin zihninde kalanları a�a�ıdaki gibi aktarmı�tır. 

‘’Annem; Akademi’de ö�rencili�imizde bohem bir hayat ya�ardık, hayata e�lence diye 
bakardık, çalı�ırken kendimizden geçer hiçbir �eyi umursamazdık tek derdimiz sanattı, ö�le yeme�inde 
�arapla helva yerdik’’...diye anlatırdı akademideki ö�rencilik günlerini...’’ 

Evlilik ve Profesyonel Sanat Ya�amı 
Zerrin (Ark)Bölükba�ı, Akademi’den ayrılı�ından üç yıl sonra, 1944 yılında 

kendisinden 15 ya� büyük, Osmanlı’nın son dönem aydınlarından Rıza Tevfik 
Bölükba�ının34o�lu, dönemin �stanbul Valisi Özel Kalem Müdürü Nazif Bölükba�ıile hayatını 
ailesinin muhalefetine35 ra�men birle�tirmi�tir36. Zerrin ve Nazif Bölükba�ının evlili�inden 
1948 yılında o�ulları Ahmet Nedim Bölükba�ı do�mu�tur.   

Zerrin Bölükba�ı’nın evlili�i beklenenin aksine sanat ya�amını sekteye u�ratmamı�, 
bilakis kadın sanatçı kimli�inin olu�masında kolayla�tırıcı unsur olmu� ve olumlu bir ortam 
yaratmı�tır. Nazif Bölükba�ı, Zerrin’in geleneksel ya�amın yükledi�i e� ve anne rollerinin 

                                                 
27 Zerrin Bölükba�ı’nın bu ifadesinden, Akademiye devam etti�i 1938- 1941 yılları arasında Akademi Heykel 
�ubesi’ndeki e�itim süresinin üç yıl oldu�u yargısını çıkarmak mümkün görünmektedir.  
28 Büyük Hüseyin, Heykeltra� Hüseyin Anka Özkan'dır. 
29Hakkı, Heykeltra� Hakkı Karayi�ito�lu'dur.  
30�adi, Heykeltra� �adi Çalık'tır.  
31�lhan, Heykeltra� �lhan Koman'dır.  
32Turgut,,Heykeltra� Turgut Pura'dır. 
33Mari, Heykeltra� Mari Gerekmezyan'dır.  
34 Rıza Tevfik Bölükba�ı (1869? 1868? 1866? Edirne- 1949 �stanbul), Osmanlı siyaset adamı, felsefe profesörü, �air ve tıp 
doktorudur.  Sevr Antla�masını imzalayan Osmanlı Delegelerinden biri oldu�u için 150’likler Listesinde yer aldı�ından 
dolayı Türkiye’yi terk etmi� ancak 1943 yılında �stanbul’a dönmü�tür. 
Anonim (2004), ‘’Bölükba�ı, Rıza Tevfik’’, Türkischer Biographischer Index,(haz.  JuttaCikar), s. 210,  Germany; Walter 
der GruyterSaur. 
35 Ahmet Bölükba�ı’ya göre Ark ailesinin bu evlili�e muhalefetinin altında arada 15 ya� farkının bulunması 
yatmaktadır.  
Ahmet Bölükba�ı ve Nazif Bölükba�ı ile Zerrin Bölükba�ı’nın Mecidiyeköy’deki evinde 15.02. 2010 tarihinde yapılan 
sözlü görü�meden. 
36 Zerrin Bölükba�ı sanat ya�amında her zaman e�inin soyadı olan Bölükba�ı’nı kullanmı�, ailesinin soyadı olan Ark’ı 
hiçbir zaman kullanmamı�tır. Bizde metnimizin bundan sonraki bölümlerinde, Bölükba�ı soyadını kullanaca�ız. 
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içine hapsolmasına izin vermemi�, e�inin sanatçı kimli�ini gerek aile, gerekse sosyal 
ya�amlarında ön planda tutmaya gayret etmi�tir. Zerrin’i maddi açıdan çok destekleyerek o 
dönemde sanatçılar için lüks ve ütopya niteli�inde olan Zerrin’in yapıtlarını üretti�i atölyeyi 
finanse etmi�, ilk atölye 1960’lı yılların ba�ında �i�li de bulunan Hilton Sitesindeki bir 
apartman dairesinde açılmı�tır. Zerrin’in Akademideki arkada�ları geçimlerini sa�layabilmek 
adına farklı yöneli�lere girerken, onun tek derdi Atölyesi’nde gözlerden uzakta heykelini 
yapabilmek olmu�tur. Ahmet Bölükba�ı’nın a�a�ıdaki sözleri yukarıda söylediklerimizi 
do�rular niteliktedir. 

‘’Annemin hiçbir zaman maddi kaygısı olmadı, parayı hiç dü�ünmedi, tüm derdi heykel 
yapmak, sanatla u�ra�maktı, gerekli maddi destek, anneme zaten babam tarafından veriliyordu, oda sık 
sık evimizin yakınlarındaki atölyesine kapanıyor büyük bir �evkle heykel yapıyordu, bu annem için 
hayat tarzı haline gelmi�, sanki heykel yaparak nefes alıyordu37...’’  

Ayrıca Ahmet Bölükba�ı görü�memizin ilerleyen kısımlarında, annesinin ya�amı 
boyunca tam bir sanatçı gibi ya�adı�ını, anne ve e� kimli�inin onun için sanatçı ve kadın 
sanatçı kimli�inden sonra geldi�ini ifade etmi�tir.  

‘’Onun için heykelin benden ve babamdan daha önemli oldu�u zamanlar oldu, seçimini 
yaparak bizden çok ya�amının merkezine heykelini, sanatını koydu. Bu duruma çocukluk ve ilk gençlik 
ça�larımda içerlerdim, 11 ya�ında iken benle yapılan bir röportajda, bir sanatçı ile asla 
evlenmeyece�imi ev kadını olan bir hanımla evlenece�imi söylemi�tim. Ama annemin sanata olan bu 
ilgisini yıllar geçtikçe anladım ve dönem dönem ona kar�ı olan kızgınlıklarım yerini hayranlı�a bıraktı. 
1950’li ve 1960’li yılların Türkiyesi’nde ba�arılı bir heykeltıra� kadın sanatçının o�lu olmak, çok onur 
verici38... ‘’  

Zerrin Bölükba�ı, kadın sanatçı kimli�i ile Türkiye’nin dı� ülkelerde tanıtılmasında 
önemli misyonlar yüklenmi�tir. Türkiye’nin Nato üyeli�inden sonra dı�a açılma politikası 
çerçevesinde, Tarsus39 adlı yolcu gemisi ile Türkiye Devleti’nin organize etti�i resmi bir 
Amerika seyahati düzenlenmi�tir. Zerrin Bölükba�ı, bu geziye Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından görevlendirilerek katılmı� yanında da bir Atatürk Maskı götürmü�tür. Mask, 
Washington’da ‘’Kalkınan Türkiye’’ sergisinde sergilenmi�tir.  (Ketenci, 1995: 11) 

Zerrin Bölükba�ı, kocasının resmi görevinden dolayı bürokrat ve siyasetçiler ile yakın 
ili�kiler kurmu�tur. Dönemin �stanbul Valisi ve Belediye Ba�kanı olan Fahrettin Kerim 
Gökay’a sanatçıların sorunlarını sıklıkla aktarmı�tır. Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından 
Mihri Mü�fik siyasilerle yaptı�ı giri�imler sonucu ülkemizin ilk kız güzel sanatlar mektebinin 
açılmasını sa�lamı�, bir di�er öncü kadın sanatçımız Zerrin Bölükba�ı da siyasi ili�kileri 
sayesinde �stanbul’un ilk resmi sanat galerisi olan Beyo�lu �ehir Galerisi’nin açılmasına 
öncülük etmi�tir. Çabalarından dolayı galerinin yöneticili�i, �stanbul Belediyesi tarafından 
Bölükba�ı’na verilmi� ve dokuz yıl süre ile Beyo�lu �ehir Galerisi’nin yöneticili�ini yapmı�tır. 
Zerrin Bölükba�ı, profesyonel sanat ya�amının ba�ladı�ı 1957 yılından 1990’lı yılların ba�ına 
kadar heykel sanatının içerisinde sürekli üreten ve bu ürettiklerini sergilerle sunan bir 
sanatçıdır.  �lk ki�isel sergisini 1957 yılında Beyo�lu �ehir Galerisi’nde açan sanatçı Ankara, 
�zmir gibi �ehirlerde sergilerin yanı sıra sanat ya�amı boyunca çe�itli dı� ülkelerde ba�arılı 
sergiler açmı�tır. �lk ki�isel sergisini 1957 yılında Beyo�lu �ehir Galerisi’nde açan sanatçı 
Ankara, �zmir gibi �ehirlerde sergilerin yanı sıra, sanat ya�amı boyunca çe�itli dı� ülkelerde 
ba�arılı sergiler açmı�tır. 

Zerrin Bölükba�ı’nın 1957 yılında �stanbul �ehir Galerisi’nde düzenledi�i ilk 
sergisindeki i�lerini Zahir Güvemli a�a�ıdaki gibi de�erlendirmektedir: 

                                                 
37 Ahmet Bölükba�ı ve Nazif Bölükba�ı ile Zerrin Bölükba�ı’nın Mecidiyeköy’deki evinde 15.02. 2010 tarihinde yapılan 
sözlü görü�meden. 
38 Ahmet Bölükba�ı ile Zerrin Bölükba�ı’nın Mecidiyeköy’deki evinde 15.02. 2010 tarihinde yapılan sözlü görü�meden. 
39Tarsus gemisi 14 Haziran 1954'te Amerika'ya yapaca�ı ilk yolculuk için demir aldı. Tarsus gemisinin yolculu�u, 
planlandı�ı gibi geçer ve Amerika’da kurulan Türkiye sergisi de büyük ilgi görür. Türkiye Turizm Kurumu'nca 
düzenlenen bu yolculuk amacına ula�ır ve Tarsus yine planlandı�ı gibi 16 A�ustos'ta ülkeye döner. 
http://www.denizhaber.com/index.php? (eri�im tarihi 19.09.2014) 
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‘’Zerrin’in heykelleri iki grupta toplanıyor, daha do�rusu sınıflamayı kendisi yapmı�. Portreler 
bir salonda, etütler ve konulu çalı�malar bir salonda. Bence onun heykelleri gerçekten iki grup te�kil 
eder. Biri gerçe�e tamamen ba�lı kaldıkları ki, bunlar da yine sanatçının tabii vasfı olan kendisini 
eserine katma gücü görülüyor. Öteki, yeni bir sanat görü�üne yöneldikleri. Üzerinde asıl durulması 
gerekli olanlar, daha ziyade bunlardır. Bunlar içinde Çingene adını verdi�i tors gerek sadeli�i gerek 
kitleyi satıhlara bölü�teki ahenkli ustalık, gerekse bu hendesele�me meyli içinde beliren canlı ritm 
bakımlarından dikkat çekiyor. Prof. Lauraments’in portreside gerçekle sanatı birle�tiren, heykeltıra�ın 
hissili�ini çok güzel aksettiren de�erli bir örnektir bence…’’  (Güvemli, 1956: 17) 

Ulusal ve Uluslararası Sergileri 
Zerrin Bölükba�ı, profesyonel sanat ya�amının ba�ladı�ı 1957 yılından 1990’lı yılların 

ba�ına kadar heykel sanatının içerisinde sürekli üreten ve bu ürettiklerini sergilerle sunan bir 
sanatçıdır. Sanatçının; 1957 ve 1969 �stanbul �ehir Galerisi, 1969 Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi, 1968–1972 �zmir Amerikan Derne�i, 1972 �zmir Devlet Sergisi, 1973-1975-1980-
1981Taksim Sanat Galerisi, 1974 �stanbul Arkeoloji Müzesi, 1975 �stanbul Resim ve Heykel 
Müzesi, 1976 �stanbul Akbank Sanat Galerisi, 1979- 1985 �stanbul �� Bankası Sanat Galerisi, 
1984 Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 1985 Edpa Sanat Galerisi, 1986 Ankara Tanbay 
Sanat Galerisi, 1987- 1988 �stanbul Soyak Sanat Galerisi, 1989- 1992 �stanbul Destek Reasürans 
Sanat Galerisi, 1991 �stanbul Alarko Sanat Galerisi (Karma Sergi) yine aynı yıl �stanbul 
Almelek Sanat Galerisinde (karma sergi) yurtiçinde katılmı� oldu�u sergilerden seçkilerdir. 

Münip Özben, 1986 yılında Zerrin Bölükba�ı’na ili�kin yazdı�ı bir yazısında, Zerrin 
Bölükba�ı’nın düzenli olarak iki yılda bir sergi açt�ını ifade etmektedir. (Özben, 1986: 28) 

Heykeltıra� Zerrin Bölükba�ı, yurt dı�ında da birçok sergiye katılmı�tır. 1959 Paris 
Modern Sanatlar Müzesi, 1960 yılında Paris Rodin Müzesi Bahçesi yine aynı yıl Paris Modern 
Sanatlar Müzesi, 1963 Berlin Uluslararası Heykel Sergisi, 1965 Roma, Viyana, Paris Sergileri 
yurt dı�ında açtı�ı sergilerdir. 

Ödülleri 
Sanatçı, 1959 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesinde düzenlenen �nternational 

Feminen adlı sergide “Dansöz” adlı eseri ile ikincilik, 1963 yılında Berlin’de “Zenci Ba�ı40” 
adli eseri ile dördüncülük, 1969 yılında Devlet Resim Heykel yarı�masında ikincilik ve 1973 
yılında Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle “Atatürk ve Kompozisyon” eseriyle ba�arı ödüllerine 
layık görülmü�tür. 

Zerrin Bölükba�ı’nın Berlin’de dördüncülük ödülünü aldı�ı Zenci Ba�ı, adlı eseri 
günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi �stanbul Resim ve Heykel Müzesi 
Heykel Koleksiyonu’nda yer almaktadır. ’Bölükba�ı, Zenci Ba�ı’nda bir otelde servis yapmakta 
olan genç bir kızdan etkilenmi�tir ve yakaladı�ı yumu�aklı�ı, zarafeti hemen i�lemi�tir’’. (Ketenci, 
1995: 45)Zenciba�ı, Türk yontu sanatı tarihinde �sa Behzad41’ın Kabakçı42 adlı çalı�masından 
sonra ırksal özellikleri ba�arı ile yansıtan ikinci örnektir.  

Kendini sanatsal açıdan her platformda kanıtlayan Zerrin Bölükba�ı’nın Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda Zenci 
Ba�ından ba�ka Pehlivan Kara Mehmet43 adlı bir figüratif eseri ve “Trafik44” isimli de soyut 
çalı�ması olmak üzere toplam üç yapıtı bulunmaktadır. 

                                                 
40Zerrin Bölükba�ı’nın Zenci Ba�ı adlı eseri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi �stanbul Resim Heykel Müzesi 
Koleksiyonuna Env. No.261/7875 ile kayıtlıdır.  
Eserin ismi bazı kaynaklarda Arapba�ı olarak da geçmektedir.  
Yıldanur Ketenci, a.g.e., s:26. 
41 �sa Behzad (1875-1916) Sanayi-i Nefise Mektebi Heykel Sınıfının ilk mezunlarından olup YervantOsgan Efendi’nin 
ö�rencisidir.  
Hatice Bilen Bu�ra (2007), 1914’lerden 1940’lara Türk Resim ve Romanında Gerçeklik, s.102, �stanbul: Ötüken Yayınları. 
42 �sa Behzad’ın Kabakçı adlı çalı�ması Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi �stanbul Resim Heykel Müzesi 
Koleksiyonuna Env. No. 3/1222 ile kayıtlıdır.  Sanatçı çalı�masında zenci bir adamının ırksal özelliklerini ba�arıyla 
yansıtmı�tır.  
43Pehlivan Kara Mehmet, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi �stanbul Resim Heykel Müzesi Heykel 
Koleksiyonuna Env. No. 47/2002 ile kayıtlıdır. 
44 Trafik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi �stanbul Resim Heykel Müzesi Heykel Koleksiyonuna Env. 
No.189/6943 ile kayıtlıdır. 
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Zerrin Bölükba�ı, ya�amı boyunca kadın ve kadın sanatçı kimli�inin farkında olmu�, 
gerek eserlerinde gerekse sosyal ya�amında kadınla ilgili her tür olu�umun içinde, özellikle 
de kadın sanatçılara ili�kin hareketlerde bulunmaya gayret etmi�tir. 1965 yılında Paris’te 
kurulan Uluslararası Kadın Sanatçılar Kulübü’nün �stanbul �ubesinin kurucularından olmu� 
ve bir dönemde bu kulübün ba�kanlık görevini sürdürmü�tür.  

Zerrin Bölükba�ı, 1984 yılının Kadın Yılı olması nedeniyle Ankara Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisi’nde 13. ki�isel sergisini, 3 Ekim 1984 tarihinde ‘’Atatürk Devrimleri ve 
Kadın’’ adıyla açmı�tır. (Akçay, 1984: 21) Bir Cumhuriyet kızı olan Bölükba�ı, 1980 sonrası 
i�lerinde Atatürk ve Atatürk Devrimlerine ili�kin temalara a�ırlık vermi�tir. Bu sergi 
münasebetiyle kendisi ile yapılan bir röportajda niçin heykel çalı�tı�ına dair yöneltilen soruya 
a�a�ıdaki sözlerle kar�ılık vermi�tir. 

‘’Önce Atatürk �nkılâplarının yerle�mesi için put kavramını yıkmam istemem rol oynayabilir. 
Yaratıcı olmak, kalıcı bir ispatlama, mü�ahhas bir eser vermek istememin de rolü çok bunda. Bir de 
tarih öncesinden beri ayakta kalabilen heykellerin etkisi. Rönesansın dev heykelleri...’’ (Bölükba�ı’dan 
akt. Akçay, 1984: 21)   

Zerrin Bölükba�ı’nın 1980 sonrası gerçekle�tirdi�i i�lerinde, yo�un olarak 
Atatürkçülük ve Atatürkçü Dü�ünceyi içeren konulara yönelmesinde kanımızca dönemin 
siyasi konjüktörü etkendir. Bölükba�ı, 1980 sonrası Türk toplumunda hızlı bir �ekilde ya�anan 
muhafazakârla�maya, modernizmin kalesi Atatürkçü dü�ünce ile ilgili eserler üreterek, 
toplumun ya�adı�ı bu sürece sanatçı duyarlılı�ı ile refleks göstermek istemi� olmalıdır.  

Sanatçı sosyal sorumluluk projelerinde de yer almı� 1986 yılında Ankara Tanbay 
Sanat Galerisi’nde açtı�ı serginin gelirini Afrika yardım projeleri  için ba�ı�lamı�tır.  

Zerrin Bölükba�ı, 50 yıldan fazla bir süre aktif sanat ya�amını sürdürmü�, ancak 
1990’lı yılların sonunda ya�lılık ve sa�lı�ının elvermemesi yüzünden heykel çalı�malarını 
bırakmak zorunda kalmı�tır. A�ır bir hastalık evresi ya�ayan Zerrin Bölükba�ı evinde o�lu ve 
torunu ile yaptı�ımız görü�meden on ay sonra 14 Aralık 2010 tarihinde �stanbul Mecidiyeköy 
Büyükdere Caddesi Hayat Apartmanı’ndaki dairesinde vefat etmi�tir. Kabri �stanbul 
Zincirlikuyu mezarlı�ındadır. 

Zerrin Bölükba�ı’nın Eserlerinin De�erlendirilmesi 
Heykeltıra� Zerrin Bölükba�ı, 1950’li yıllarda ba�ladı�ı profesyonel sanat ya�amını 

1990’lı yıllara kadar aktif ve yo�un olarak kadar sürdürmü�tür.  
Bölükba�ı’nın heykelleri klasifikasyon olarak, büst, figür, rölyef, nonfigüratif ve soyut 

çalı�malardan olu�maktadır. Büst, figür, rölyef çalı�malarının yanı sıra özellikle 1980’lerden 
itibaren yöneldi�i soyut heykellerindeki ba�arısı da dikkat çekicidir  

Zerrin Bölükba�ı için 1960’lı yıllarda sanat çevreleri tarafından ‘’Büst Kraliçesi’’ 
unvanı kullanılmı�tır. Sanatçının bu unvanı almasında, 1950'li yıllardan itibaren çe�itli devlet 
kurumları için hazırladı�ı Türk tarihi ki�iliklerine ait büstler ve 1957 yılında yaptı�ı ve 
günümüzde �stanbul Büyük�ehir Belediyesi Saraçhane Binası önünde sergilenmekte olan 
�stanbul Belediyesi Ba�kanları Büstleri seçkisi etkendir. Devlet kurumlarında bulunan Zerrin 
Bölükba�ı’na ait büstler içinde Üsküdar Kız Meslek Lisesi’ndeki 1941 yılı tarihli Mithat 
Pa�aBüstü, �stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp Fakültesi'ndeki Prof. Cemil Topuzlu Büstü 
ve �stanbul Fetih Cemiyeti'nde bulunan ve �stanbul'un fethinin 500. yılın nedeniyle Zerrin 
Bölükba�ı'na sipari� edilen Fatih Rölyefi ilk anda sayılabilecek örneklerdendir. Bu çalı�malar, 
akademik kurallarla çözümlenmi� olmasına kar�ın sanatçının tarzını ustaca yansıtan ba�arılı 
çalı�malarıdır. 

Zerrin Bölükba�ı'nın yabancı ülkelerde çe�itli koleksiyonlarda büst çalı�maları da 
bulunmaktadır. Fransız asıllı Paris'te ikamet eden bir gazete sahibinde, NewYork'da Profesör 
Potters'de ve Meksika 'da Ticaret Bakanlı�ı yapmı� bir bürokratın koleksiyonlarında Zerrin 
Bölükba�ı eserleri ile vücut bulmu�tur.      

Sanatçı mesleki kariyerinde, büstlerden sonra 1959 yılından itibaren kadını konu alan 
i�lere yönelmi�tir. Kadın konusunu özellikle cinsiyet açısından ele almı� ve eserlerinde 
kadınlara ait feminen ö�eleri deforme ederek i�lemi�tir. Bu anlamda Bölükba�ı eserleri 
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kronolojisinde verilebilecek en erken örnek Dansözler serisidir. Dans konusu i�lenen bu 
heykellerde kitle, denge ve ritm duygusunu ba�arı ile yansıtılmaktadır.   

‘’Fransa’da Uluslararası kadın sanatçılar yarı�masında, ikincilik ödülü aldı�ı ‘’Dansöz’’ adlı 
yapıtında, sanatçının yapıta güçlü bir enerji yükledi�i hissedilmektedir. Üçgen bir plan içinde kurumu� 
figür hareketli bir e�ri çizmektedir. Uzatılmı� formlar figüre enerji ve hareket verirken, yuvarlak 
formlar figürdeki dengeyi sa�lamı�tır…’’(Ketenci,  1995: 27)  

Dünya sanat tarihinde, cinsellik temalı kadın figürleri heykel sanatında erken 
dönemlerden günümüze kadar önemli ölçüde uygulana gelmi�tir. Ancak Türk heykel 
sanatının ortaya çıkı�ı ve uygulanması batı heykeline göre çok daha geç olmu�tur. Bu nedenle 
Türk heykelinde kadın cinselli�ini konu alan örnekler için Erken Cumhuriyet Dönemini 
beklemek gerekmi�tir. 1930’lu yıllarda i�lenmeye ba�lanan çıplaklık, yirmi yıl sonra gibi az bir 
süreçte Zerrin Bölükba�ı’nın da heykellerine de konu olmu�tur. Kadın çıplaklı�ını form 
olarak klasik heykelde ba�arılı bir biçimde deforme ederek uygulamı� olan sanatçı, çıplak 
kadın heykellerinde gerek uygulama, gerekse form açısından 1950’li yılların kadın sanatçısı 
olarak en cesaretli çıkı�ı gerçekle�tirir. Baskın feminel bir yapıya sahip olarak, heykellerinde 
kadın ve cinselli�i ba�arı ile harmanlamı�, kadın ve erkek ö�elerini estetik, hareketli olarak 
uygulamasına kar�ın, figürlerdeki duygusal ifadeleri de ba�arı ile yansıtmı�tır. Bu minvalde 
1970’li yıllardan itibaren çalı�tı�ı ve Sevgi adını verdi�i bir dizi heykel serisinde kadın ve 
erkek erotizmini dı�avurumcu tavırla ve tüm do�allı�ıyla yansıtmı�tır. 

Zerrin Bölükba�ı, erken döneminde figüratif tarzda çalı�mı�, zaman içersinde 
nonfigüratif çalı�malara yönelmi�, sanat ya�amının son dönemlerinde figürle abstraksiyonu45 
(soyutlamayı) harmanlayarak çok ba�arılı heykeller üretmi�tir. Birçok eserinde figürün 
deformasyonu ile u�ra�an sanatçı, kö�eli formları ve ı�ık ile gölgeyi en iyi biçimde uygulamı� 
heykeltra�larımızdandır. 

Sanatçı büst ve figürlü çalı�malarının yanı sıra üretti�i rölyeflerinde dekoratif ö�elerin 
yanında ayrıntılı anlatım ve titiz i�çili�i gözden kaçmamaktadır.  

‘’Bölükba�ı, dı� mekânın yapılarını çe�itlilikte; kubbe, kemerlerde, sokaklar, köprülerde 
sembolize ederek, dikey, yatay, oluklar, çukurlar, çizgiler, yuvarlakları, kullandı�ı malzemenin 
imkânlarıyla, kusursuz düzenlemelerde bize aktarıyor. Çukurlar, yivler, oyuklar kahverenginin 
tonlarında sanatçının maharetli elleriyle sahnelenen oyuna katılıyor...’’(Güven,  1989: 58)   

Zerrin Bölükba�ı, plastik sanatların yansıra edebi sanatlarla ilgilenmi�, �iirler 
yazmı�tır.  Çok sevdi�i ve yazlarını de�erlendirdi�i Sedef Adası, duygularını dizelerine 
yansıtmasında kaynak olmu�tur. Sanatçının edebiyata olan yatkınlı�ının izini sürmek, 
yakınlarına gönderdi�i mektuplarda mümkündür. Yakın dostu �stanbul Resim Heykel 
Müzesi Müdür Yardımcısı Heykeltra� Rahmi Artemiz’e yazdı�ı duygusal aynı zamanda 
sitem dolu mektubunda, e�i Nazif Bey’in kaybetmenin hüznünü tüm do�allı�ıyla ifade 
etmektedir.   

Zerrin Bölükba�ı, kendi zihin dünyasında üreten kadın olgusunu her �eyin üzerinde 
tutmasından dolayı sanat ya�amında yo�un olarak kadını konu edinmi�tir. Toplum kadına 
ili�kin cinsiyetçi bakı� açısına ele�tirel yakla�mı� bu dü�üncesinden hareketle de kadın 
konusunu cinsel açıdan ele almı� ve eserlerinde kadınların cinsel ö�elerini deforme ederek 
i�lemi�tir 

Son Söz Yerine 
1940 ve 1950’li yılların Türkiyesi’nde kadın heykel sanatçısı olmak, heykeltıra�lı�ın 

erkek dünyasına atfedilen bir alan oldu�u için sanat kariyeri açısından heykel resme göre 
daha zor bir alanı i�aret etmektedir. Ancak Türkiye’de heykel sanatının geli�iminde özellikle 
de Erken Cumhuriyet Döneminde kadın heykeltıra�ların önemi yadsınamaz. Bu anlamdada 
Türk heykel sanatının geli�iminde öncü bir kadın sanatçı olarak Zerrin Bölükba�ı önemli bir 
kav�a�a i�aret etmektedir. Aktif sanat ya�amına ba�ladı�ı 1950’li yıllarda Bölükba�ı, dönemin 
siyasi erkinin kadına yüklemi� oldu�u anne, e� ve ev kadını kimliklerinin ötesinde kadın 
                                                 
45 �stanbul Kadın Müzesi web sayfasında Zerrin Bölükba�ı için ‘’Heykelde soyutlamaya yer veren ilk kadın sanatçıdır’’ 
tanımı yapılmı�tır. 
http://www.istanbulkadinmuzesi.org/zerrin-bolukbasi (eri�im tarihi 19.09.2014) 
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sanatçı imgesini kamuoyunda ba�arı ile olu�turabilmi� reformist bir kadındır. Heykeltıra� 
olmak onun hem üst kimli�i hem de ya�am biçimidir. Ya�amının odak noktasına her zaman  
sanatını koymu�, onun için heykelin öncelli�i, dönem dönem ailesinin bile önüne geçmi�tir.    

Zerrin Bölükba�ı heykeltra� özellikle de kadın heykeltıra� olmanın sıkıntılarını ve 
zorluklarını kendi sözleriyle tüm do�allı�ıyla a�a�ıdaki gibi ifade etmektedir.   

‘’Kolay de�il, tam otuz yıldır ayaktayım, ayakta saatler geçer. Mengenelerle... Vur babam vur, 
çevir babam çevir... Rond yapmak zorundasınız. Önden bak... Çevir yandan... Çevir arkadan. Dikey 
hatlar, üçgenler. Yatay konumlar. �ki yıl evvel bir öksürük oldum. �ki yıl sürdü. Alçı alerjisiymi�. 
A�zımı tülbentle sardım, gene çalı�tım. Çünkü ben öyle pencere önüne oturup kahve içemem…’’ 
(Bölükba�ı’dan akt. Akçay, 1984: 21) 

Zerrin Bölükba�ı ilk dönem eserlerinde, natüralist bir ifade dili kullanmı� ve sanat 
ya�amının erken dönemlerinde biçimsel anlamda hocası Belling’in etkisinde kalmı�tır. 
Sonraki yıllarda ise, kendi özgün üslubuna ula�mı�, toplumsal olaylar, gündelik ya�ama 
ili�kin tipler ve özellikle de kadın ve cinsellik heykelinin konuları olmu�, bunları ekspresif ve 
insancıl bir anlayı� tarzıyla aktarmı�tır.  

‘’Zerrin Bölükba�ı, sürekli arayı�lar içinde olan heykelde �iirselli�i yakalamaya çalı�an vebu 
amaç do�rultusunda çalı�malarını sürdüren bir sanatçıdır…’’ (Ketenci, 1995: 31) 

Sanat ya�amı boyunca üretti�i eserler içinde büstler nitel açıdan önemli bir yer tutar. 
Büstlerinde do�ru anatomik anlayı� ve gerçekçilik temel kaygısıdır. Sembolist ifadelere yer 
vermez. Bu yakla�ımında Belling’in ö�rencisi olması temel nedenlerden biridir. �fadesindeki 
temel derdi, bir �eyler vermek de�il bir �eyler anlatmak olmu�tur. Tasarımlarında günlük 
ya�ama ili�kin olaylar ifade bulmu�tur. 

Zerrin Bölükba�ı’nın, sanatının erken döneminde figüratif heykellerini do�aya ba�lı 
akademik tarzda ele aldı�ını, özellikle 1980’li yıllardan itibaren sanatçının figürlerinde, belli 
deformasyonlara gidilerek soyut arayı�larla, ça�da� akımlara yöneldi�ini gözlemlemekteyiz.  

Sonuç olarak, Zerrin Bölükba�ı, �stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, 
Cumhuriyetimizin yeti�tirdi�i ilk kadın heykeltra�larımızdandır. Akademiden hemen sonra 
sanatçı kimli�ine sahip çıkmı� ve 1940’lı yılların sonundan itibaren sanatsal üretim yapmaya 
ba�lamı�tır. Sanatçı kimli�ini 1990’lı yılların ba�ına kadar hiç aksatmadan sürdüren sanatçı, 
ba�arılarla dolu geçen sanat ya�amı, kadın sanatçı, e� ve anne kimlikleri ile dünya sanat 
tarihinde Türk kadını olarak iyi bir örnektir.  
 
KISALTMALAR 
Akt: Aktaran 
MSGSÜ: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Env. No: Envanter Numarası 
 
KAYNAKÇA 
AKÇAY, �apolyo G. (1984). ‘’Kadın Yılına Girerken’' ,Ankara Sanat, S.223,s 10-14. 
AKSEL, Malik (1977).�stanbul’un Ortası,  Ankara: Kültür Bakanlı�ı Yayını. 
AKYÜREK, Fatma (1999). ‘’Cumhuriyet Döneminde Heykel Sanatı’’, Cumhuriyet’in Renkleri, Biçimleri,(Yay. Haz. Ayla 
Ödekan), �stanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s. 48-59. 
AKYÜZ, Yahya (1999). ‘’Osmanlı Son Döneminde Kızların E�itimi ve Ö�retmen Faika Ünlüer’in Yeti�mesi ve Meslek 
Hayatı’’, Milli E�itim Dergisi, S.143, s. 12-32.  
AKYÜZ, Yahya (2001).Türk E�itim Tarihi,  �stanbul: Alfa Yayınları. 
ALKAN, Mehmet Ö. (1996).Ölçülebilir Veriler I�ı�ında Tanzimat Sonrası Osmanlı Modernle�mesi, Yayınlanmamı� Doktora 
Tezi, �stanbul: �stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
ANON�M, (1998). Cumhuriyetimizin 75. Yılında E�itim Belgeseli, �stanbul: Milli E�itim Bakanlı�ı Yayını. 
ANON�M, (2010). ’Bölükba�ı, Fatma Zerrin’’, Türkischer Biographischer Index, (haz.  JuttaCikar) Germany; Walter der 
GruyterSaur.  
ANON�M, (2010). ‘’Bölükba�ı, Rıza Tevfik’’, Türkischer Biographischer Index,(haz.  JuttaCikar) Germany; Walter der 
GruyterSaur.  
ARSEVEN, Celal Esad  (1939). Türk Sanatı Tarihi, �stanbul: Devlet Basımevi.  
BALTACI, Cahit (2004). ‘’Mektep’’, Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi, C.29,  s: 6-10. 
BATUR, A., CIBIRO�LU, Y., DOSTO�LU, N., ERKASLAN, E. Ö., YAPICI M., (2004).‘’Mekân, Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri ve Mimarlık’’Yuvarlak Masa Toplantısı-4 (20 Ekim 2004), �stanbul: TMMOB Mimarlar Odası �stanbul Büyükkent 
�ubesi Yayını. 
BERK, Nurullah ve GEZER, Hüseyin(1973). 50 Yılın Türk Resim ve Heykeli,Ankara:Türkiye �� Bankası Kültür Yayınları. 



- 505 - 
 

BERKES, Niyazi (1978).''Türkiye'de Ça�da�la�ma'', �stanbul: Do�u Batı Yayınları.  
BOYAR, Pertev (1948).  Türk Ressamları: Hayatları ve Eserleri,  Ankara: Jandarma Basımevi. 
BOZDO�AN, Sibel (2008).''Art and Architecture in Modern Turkey'',The Cambridge History of Turkey, (ed. Kate Fleet, 
SuraiyaFaroghi, Re�at Kasaba), Cambridge: Cambridge University Press, Vol.4, pp. 419-471. 
BÖLÜKBA�I, Zerrin. (1963). ‘’Milletlerarası Kadın Sanatçıların Belediye Sarayındaki Sergisi’’, �stanbul, S.25, s. 12-14. 
BU�RA, Hatice Bilen (2007). 1914’lerden 1940’lara Türk Resim ve Romanında Gerçeklik, �stanbul: Ötüken Yayınları.  
EDHEM, Halil (1970).Elvah-ı Nak�iye Koleksiyon', (ed. Gültekin Elibal), �stanbul: Milliyet Yayınları, 1970), 43. 
EFLAND, Arthur (1990). A History of Art Intellectual and Social Currents in Teaching the Visual Arts, Amsterdam: Teachers 
College Press.  
EY�CE, Semavi (1993). ‘’Cevri Kalfa Mektebi’’, Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi, C.7,  s. 461-462. 
GERMANER, Ali. Teoman (1999). ‘’Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ülkemizde Heykel Olgusuna Bir Bakı�’’, 
Cumhuriyet’in Renkleri, Biçimleri,(Yay. Haz. Ayla Ödekan), �stanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 
s. 60-65. 
GEZER, Hüseyin (1984).Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli, Ankara: Türkiye �� Bankası Yayını. 
GEZER, Hüseyin (1989). Destek Reasürans Sanat Galerisi Zerrin Bölükba�ı Sergisi (25 Nisan- 20 Mayıs 1989) Bro�ürü 
GÖKBERK, Macit (1981). ‘’Atatürk’ün 100. Yılında Bir Heykeltra�’’,Ankara Sanat. S.182, s.23. 
GÜVEML�, Zahir (1956). ‘’Zerrin Bölükba�ı’’, Varlık Sanat, S.480, s.43. 
KETENC�, Yıldanur (1995). Zerrin Bölükba�ı Ya�amı ve Sanatı, Yayımlanmamı� Diploma Çalı�ması, �zmir: Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü.  
KURNAZ, �efika(19919. Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), Ankara: Ba�bakanlık Aile Ara�tırma Kurumu. 
KÖKSAL, Ahmet (1994). ‘’Zerrin Bölükba�ı’nın Heykelleri’’, Milliyet Kültür Sanat, S.16, s. 22. 
KURTULU�, Yıldız (2001). ‘’Cumhuriyetin Kurulu� Yıllarında Türk Resminde Yurtta� Kadın �mgesi’’, Uluslararası 
Atatürk ve Güzel Sanatlar Sempozyumu (26-27 Ekim 2001),  Ankara: Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfı Yayını. 
OSMA, Kıvanç (2006). ’’Cumhuriyet Dönemi Anıt Heykellerinde Kadın �mgesi’’, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, C. 30 s. 89-107. 
ÖDEKAN, Ayla (1999). ‘’Kadın Sanatçı Sorunu’’, Cumhuriyet’in Renkleri,(Yay. Haz. Ayla Ödekan), Biçimleri, Türkiye 
�stanbul: Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s. 20-35. 
ÖZBEN, Münip (1986). ‘’Ba�kent Sergilerini �zlerken’’, Mavi Ankara Sanat, S. 4, s. 28-30. 
ÖZTÜRK, Cemil (2000). ''�dadi'',Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi, C.21, s.464- 466. 
ÖZTÜRK, Cemil (2008). ‘’Rü�diye’’,Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi, C. 35,  s. 300-301. 
PELVANO�LU, Burcu (2013). ''Painting the Late Ottoman Woman: Portrait(s) of Mihri Mü�fik Hanım'',  A Socaial 
History of Late Ottoman Women: New Perspectives, (ed. Duygu Köksal, Anastasia Failerou), Leiden: Brill Publication, s. 
155- 172 
TUNA, Mahinur (2007).�lk Türk Kadın Ressam Mihri Rasim (Mü�fik) Açba, �stanbul: Yorum Sanat Yayınevi. 
ÜREKL�, Fatma (1998) ''Sanayi-i Nefise Mektebi'', Türkiye Diyanet Vakfı �slam Ansiklopedisi, C. 36, s. 195-200.  
YANIK, Feriha (1997). ‘’Trafik Canavarına Sanatsal Yakla�ım’’ Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki, S.74, s. 12. 
Ar�iv Kaynakları 
Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi 
MSGSÜ �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Ar�ivi Sanatçı Dosyaları,  Zerrin Bölükba�ı Dosyası B 63/852 
MSGSÜ �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Ar�ivi Sanatçı Dosyaları, RudolfBelling Dosyası B 47/462 
MSGSÜ �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Envanter Kayıtları/ Env. No. 261/7875  
MSGSÜ �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Envanter Kayıtları/ Env. No. 47/2002 
MSGSÜ �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Envanter Kayıtları/ Env. No. 189/6943 
MSGSÜ �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Envanter Kayıtları/ Env. No. 189/6943 
MSGSÜ �stanbul Resim ve Heykel Müzesi Envanter Kayıtları/ Env. No 3/1222   
�nternet Kaynakları 
[1] sabihabengutas.com/index.html(eri�im tarihi 10.09.2014). 
[2] ikincisokakblogspot.com/(eri�im tarihi 12.09.2014). 
[3]http://www.istanbulkadinmuzesi.org/zerrin-bolukbasi (eri�im tarihi 19.09.2014). 
[4] http://www.denizhaber.com/index.php? (eri�im tarihi 19.09.2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 506 - 
 

EKLER 
 

     
Resim 1: Zerrin Bölükba�ı Be� Ya�ında                       Resim 2: Zerrin Bölükba�ı Akademi Ö�rencisi 
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Resim 3: Zerrin Bölükba�ı �i�li Hilton Sitesi Atölyesi'nde Çalı�ırken (1959) 

(Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi)    
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Resim 4: �inasi Büstü 1959 /Zerrin Bölükba�ı /Üsküdar Kız Meslek Lisesi 

(Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi) 

 
Resim 5: Zenci Ba�ı/ Zerrin Bölükba�ı/MSGSÜ �stanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

 
Resim 6: Zerrin ve o�lu Ahmet Bölükba�ı �i�lideki Evlerinde (Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi) 
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Resim 7: Zerrin Bölükba�ı Modeliyle Atölyede Çalı�ırken (Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi) 

 

 
Resim 8: Zerrin Bölükba�ı ve yapıtı Dansöz (Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi)  
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Resim 9: Balerin /Zerrin Bölükba�ı 

Eser, Sayın Zerrin Bölükba�ı'nın Mecidiyeköy’ deki Evinin Salonunun Duvarında Asılıdır. 
(Foto�rafı Çeken: Esma �güs, 15.02.2010) 

 

 
Resim 10: Zerrin Bölükba�ı 1981 yılının Atatürk Yılı �lan Edilmesi Dolayısıyla Atatürk Büstünü Atölyesi'nde Çalı�ırken 

(Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi) 



- 510 - 
 

 
Resim 11: Soldan Sa�a, Heykeltıra� Tamer Ba�o�lu, Heykeltıra� Zerrin Bölükba�ı ve  Heykeltra� 

Hüseyin Gezer (Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi) 
 

 
Resim 12: Zerrin Bölükba�ı'nın �stanbul Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Heykeltra� Rahmi Artemiz'e Kendi El 

Yazısı ile Yazdı�ı Mektup (MSGSÜ �stanbul Resim Heykel Müzesi Ar�ivi) 
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Resim 13:  Zerrin Bölükba�ı'nın Heykel Sergisi'nden (Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi) 

 

 
Resim 14:  Zerrin Bölükba�ı'nın Heykel Sergisi'nden (Bölükba�ı Ailesi Foto�raf Ar�ivi) 

 


