
TÜRK RESMİNİN PORTRE USTASI:
FEYHAMAN DURAN

“1914 Kuşağı” ve Feyhaman Duran

Kendi Portresi Papatyalı Natürmort

Süleymaniye’de, şirkin, taş binaların arasına 
sıkışmış, üş katlı, aşı boyalı küşük ahşap evde 
birbirine aşık bir şift yaşardı 1970’e kadar. 
Komşuları Duran’lara ait iki şeyi hâlâ anlatırlar: 
Kapının önündeki limon şişeklerine hayran bir 
kuşun her akşam eve girip geceyi içeride 
geçirmesi ve ihtiyar adamın her sabah gün 
ağırırken açtığı kapıdan uçup gitmesi... Ailenin 
dağılmasına, yani 80’inini çok geride bırakan 
erkeğin ölümüne kadar iki aşığın sokakta, 
bahçede hep elele dolaşmaları. Elli yıllık 
beraberliklerini yüksek duvarlarını kaplayan sık 
sarmaşıklar, ağaçlar ve çiçeklerle dolu bir 
bahçenin içindeki aşı boyalı evde ve iki katlı 
resim atölyesinde geçiren bu çift, Türk resim 
sanatına damgasını vurmuş ustalardan 
Feyhaman Duran ve ressam eşi Güzin Hanımdı. 
Bir zamanlar Ahmed Haşim’in bile aşık olduğu, 
güzel, her lâfa kahkahalar atacak kadar neşeli, 
Paris’e resim tahsiline gitmekten Feyhaman Bey’i 
İstanbul’da bırakmamak için vazgeçecek kadar 
kocasına düşkün, ressam Mihrî Hanım’ın yetenekli 
öğrencisi Güzin Hanım... Dışarıdan bakıldığında

soğuk bir insan izlenimini verse de, tertemiz, içi 
dışı bir, alçakgönüllü, 1940’ların Türkiye’sinde çok 
sevdiği karısını çıplak model olarak kullanacak 
kadar modern görüşlü bir usta, Feyhaman Bey : 
Galatasaray’da kara kalemle arkadaşlarının 
portrelerini, karikatürlerini çizer, ünlü hattatlardan 
Mustafa İzzet ve Râkım Efendilerin “hüsnühat” 
derslerini dikkat ve hevesle izlerdi.
Çizgilerindeki sağlamlık hat sanatına yaşamı 
boyunca verdiği önemden kaynaklanır.
Yaşlılık yıllarındaki portreyi bırakıp doğa 
görünümlerine dönen Feyhaman Bey yazları 
Rumelihisarı kıyılarında ve Çengelköy sırtlarında 
oturup fırçasını eline alırdı. Yaptığı son resim 
saksı içinde kırmızı çiçekler oldu.
Artık ne Feyhamen Bey var, ne de Güzin Hanım. 
Portreler, figürler, yazılar ve doğa resimleri ile 
Süleymaniye’de gittikçe harabolan ev ve içindeki 
eşyalarla yaşıyor anıları. Akşamları limon 
çiçeklerine konan küçük kuş bile yok ortalıkta...
Ya eski dostları ile çekip gitti bu dünyadan, ya da 
unutulmanın küskünlüğüne kapılıp bir başka 
diyara kanat çırptı.
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Çağdaş Türk Resmi yaklaşık 150 yıllık bir 
geleneğe sahiptir. Önceleri “ Primitifler” 
diye tanımlanan ilk Türk ressamları, 
fotoğraftan yararlanarak benzer peyzajlar 
yaptılar. Sonra Şeker Ahmed Paşa. 
Süleyman Seyyid, Osman Hamdl gibi 
yorum getirenler ve Hoca Ali Rıza gibi 
resme kişiliklerini yansıtanlar oldu. Ama 
resim sanatını Türkiye’de halka 
benimsetip sağlam bir temele oturtanlar 
“ 1914 Kuşağı”  ressamlarıdır. İbrahim 
Çallı, Avnl Llfij, Hikmet Onat, Namık 
İsmail, Nazmi Ziya Ruhi, Sami Yetik ve 
Feyhaman Duran işte bu öncülerdendir. 
Feyhaman Duran 1886 yılında 
İstanbul’da doğdu. Ailesi sanatçı bir aile. 

Dedesi Şair Duran Çavuş. Babası 
Enderûnlu Şair Süleyman Hayri Bey. 
Amcasının oğlu Hattat Abdülkadlr Efendi. 
Küçük yaşta ailesini kaybedince 
Feyhaman’ı Galatasaray Sultanisi Müdürü 
Abdurrahman Şeref Bey himayesine alıp 
okuttu. Resme olan yeteneği daha okul 
yıllarında öğretmenlerinin dikkatini çekti. 
Fakat onun ressamlığa yönelmesi daha 
sonraki yıllardadır.
1908 yılında okulu bitirdikten sonra bir 
süre Bâb-ı Âli’de kâtiplik, bir süre de 
Galatasaray Sultanisinde Fransızca güzel 
yazı ve resim öğretmenliği yaptı. O sırada 
okulun müdürü olan Tevfik Fikret, 
Feyhaman'ın yeteneğini değerlendirmek 
istedi. Onu resim öğrenimi görmesi için 
Paris’e göndermeğe çalıştı fakat çabaları 
sonuçsuz kaldı.
Sonra, bu genç yeteneğin yüzüne şans 
güldü. Birgün Feyhaman hediye olarak 
yaşlı bir mürebblyenin resmini yapmak 
istedi. Mürebbiye de ondan bir kız çocuğu 
fotoğrafının resmini yapmasını rica etti. 
Feyhaman bundan pastelle bir resim 
yaptı. Fotoğraf, Prens Abbas Halim 
Paşa’nın kızının fotoğrafıydı. Paşa tabloyu 
görünce çok beğendi. Feyhaman'la 
ilgilendi. Önce diğer aile üyelerinin 
portrelerini yaptırdı ona. Sonra, genç 
sanatçıyı resim eğitimi yapması için 
Paris'e gönderdi. Hep böyle bir olanağı 
düşleyen Feyhaman, bunu en iyi biçimde 
değerlendirmesini bildi. 1911 yılında 
Paris’e varınca önce Académie Julian’da 
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1914’de Birinci Dünya Savaşı çıkınca 
Feyhaman da diğer sanatçılar gibi yurda 
döndü. Ve savaşa rağmen resim 
çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Bu 
arada Abbas Halim Paşa aracılığıyla 
tanıştığı Prof. Dr. Akil Muhtar ve Hoca Ali 
Rıza ile dostluklar kurdu. Osmanlı 
Ressamlar Cemiyetine üye olup 1916 
yılından itibaren Galatasaray Serailerlne 
katıldı.
1914 yılında İstanbul’da İnas Sanayl-i 
Nefise Mektebi (Kız Güzel Sanatlar Okulu) 
açıldı. 1919’da Feyhaman bu okula usûl-ü 
tersim (perspektif) öğretmeni olarak 
atandı. 1921'de evlendiği Güzin Hanım bu 
okulda tanıdığı öğrencilerindendir. O da 
Feyhaman gibi sanatçı bir aileden 
gelmektedir. 1927 yılında Kız ve Erkek

Vazoda Çiçekler

Jean Paul Laurens İle oğlu Paul Albert 
Laurens’ın yanında, sonra Ecole des 
Beaux Arts’da Cormon’un yanında çalıştı 
Bir süre de Ecole des Arts Décoratifs’e 
devam etti. Devam ettiği okullardaki 
öğretim tamamen akademikti. Buna 
karşılık Paris’in müzeleri, galerileri, 
sokakları, kısacası renkli sanat yaşamı 
onun için canlı eğitim oldu.
Bu arada, yine resim öğrenimi için Paris’e 
gelmiş bulunan Nazmi Ziya ve Hikmet 
Onat’la dostluk kurdu. Feyhaman’la 
arkadaşlarını Paris’in güncel akımlarından 
çok, artık AvrupalI İçin çarpıcılığını 
yitirmiş, herkesçe bir ekol olarak tanınmış 
Empresyonizm etkiler. Kendi içinde 
değerlendirildiğinde, o güne kadar 
yalnızca akademik eğitim gören fakat 
batılı anlamda bir resim temelinden 
yoksun olan genç Türk sanatçıları için bu, 
ilerici bir akımdı.

Savaş ve Sonrası...
J



Sanatçının eşi Güzin Duran

Saksıda Çiçek

Sanayi-i Nefise Mektebleri 
birleştirildiğinde Feyhaman burada resim 
öğretmenliğine başladı.
Bir süre sonra genç Duran’lar şimdi 
İstanbul Ünlversltesi’ne bağışlamış 

oldukları Süleymaniye'deki ahşap eve 
taşındılar. Feyhaman bahçede bir atölye 
yaptırdı. Sık ve ancak yürüyecek 
kadar yer bırakan yoğunluktaki ağaçlarla 
çiçeklerin, olduğundan daha küçük 
gösterdiği gizemli bir bahçe. Bundan 
sonraki ömrünün bütününü kaplayacak 
olan resim uğraşını Feyhaman işte bu 
sakin ortamda sürdürdü.
Sanatçı, portre türünde pek çok değerli 
eser verdi. Portreyi resim sanatımıza 
yerleştirdi, benimsetti. Portre sanatı 
temelinde modele benzetmeye dayanır. 
Feyhaman da modellerinin özelliklerine 
sadık kalmaya çalışır fakat empresyonist 
duyarlığını da aktarmadan edemezdi 
tablolarına. Güçlü deseni portrelerinde 
hep ön plandadır. Yakından tanıdığı 
kişilerin portrelerinde daha başarılı 
olmuştur çünkü modelinin İç dünyasını da 
tuvale yansıtabilmiştir. Özellikle, çok 
sevdiği Güzin Hanım'ın portrelerinden bir 
canlılık yayılır. Sanatçı, çıplak figür 
çalışmalarında çoğunlukla eşi Güzin 
Hanım’ı model almıştır.

Cok Yönlü Bir Sanatçı

Feyhaman Duran portrecllikte olduğu 
kadar diğer sanat türlerinde de çok yönlü 
eserler vermiştir. Büyük sevgi duyduğu 
hat sanatı dalında çalışmalar yapmış ve 
örnekler toplamıştır. Peyzaj ve natürmort 
türlerinde de pekçok çalışmaları vardır.

Sık sık açık havada resim yapan 
sanatçının doğaya karşı sonsuz bir sevgisi 
olduğunu biliyoruz. Doğadaki renkler ve 
ışıklar karşısında duydukları konuya bağlı 
olarak zaman zaman coşkulu ve karmaşık 
fırça darbeleriyle, zaman zaman sakin ve 
ölçülü bir anlatımla tuvale dökmüştür. 
Renge büyük önem vermiştir. Renk 
lekelerinin dengelenmesi onun ellerinde 
sağlam, etkileyici kompozisyonlara 
dönüşmüştür.
1951 yılında emekli olana dek Güzel 
Sanatlar Akademisinde öğretim görevini 
sürdüren sanatçı bundan sonraki ömrünü 
yine resim yapmakla geçirmiştir. 1970 
yılında öldüğünde ardında pek çok değerli 
eser bırakmıştı...

Müze Ev ve Bir Başlangıç

Duranların Süleymaniye’deki aşı boyalı, 
üç katlı ahşap evleri şimdi yüksek kagir 
yapılar arasında. Tarih yüklü bir ev bu.
Türk resmine yön veren bir usta ile onun 
gibi ressam olan eşinin verimli sanat 
yaşamlarının anılarıyla dopdolu. Sanatçı 
karı kocanın ölümlerinden sonra 
vasiyetleri üzerine İstanbul Üniversitesine 
geçen ev aslında Güzin Duran’ın 
büyükbabası ünlü hattat hacı Yahya Hilmi 
Efendi’den kalmadır. Yani içinde hep 
sanatçılar yaşamış. DURAN’ların 
kullandığı eşyalar hayatta oldukları 
zamandaki gibi düzenleri bozulmadan 
korunuyor. Güzin Duran’ın ailesinin ve 
Feyhaman’ın uzun yıllar boyunca 
topladıkları hat kollekslyonu da evin 
değerine değer katıyor. Feyhaman 
Duran’ın sanatının her evresinin adım 
adım izlenebildiği eserlerle dolu olan evin 
bahçesi, atölyesi ve içindeki geniş 
kapsamlı kollekslyonuyla birlikte bir 
ressam evi müzesi haline getirilmesi 
yolunda çabalar sürdürülmekte. Bu 
gerçekleştiğinde, Türk kültür ve sanat 
ortamına yepyeni boyutta bir müze 
kazandırılacağı şüphesiz.

Dr. Gül İREPO GLU
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