
S A N AT Ç I  V E  Z A M A N I
A R T I S T S  I N  T H E I R  T I M E

S A N AT Ç I  V E  Z A M A N I
A R T I S T S  I N  T H E I R  T I M E

1 0 6 1 0 7

1945–1951 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde 

ressam Zeki Kocamemi’nin öğrencisi olan sanatçı, öğrencilik 

yıllarından başlayarak “doğa nasıl çözümlenir?” sorusunun 

yanıtını arar. İlk günden bugüne, eşyanın etrafında dönen boşluk, 

kompozisyonun geometrik bir yapısalcılıkla çözümlenmesi, 

rengin ve ifadenin aza indirgenmesi gibi yönelimlere ilgi duyar. 

1955 yılında Paris’e gidinceye kadar Kübizm temelli araştırmalar 

gerçekleştiren sanatçı, 1953 yılında ressam Lütfü Günay ile 

birlikte Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, 

soyut resimlerden oluşan bir sergi açar. Bu etkinlik Türkiye’deki 

ilk soyut resim sergisi olarak anılır. Bu dönem resimleri, çizgi, 

ritim ve ton problemlerinin çözümlendiği soyutlama ve Kübizm 

arası bir karaktere sahiptir. Sanatçı, aynı zamanda Batı 

resim geleneği ile yerel soyut kaynaklar arasında bir sentez 

arayışındadır. 

1955 yılında başlayan Paris döneminde André Lhote ile kısa bir 

süre çalıştıktan sonra devam ettiği Henri Goetz Atölyesi’nde 

soyut dışavurumcu akımı keşfeder. Jeste ilişkin fırça darbeleri 

ve boya bıçağı ile sürülen kalın boya maddesi resimlerinin çıkış 

kaynağı olur. 1960’ların ortasına kadar bu tavrını zenginleştiren 

sanatçı, 1964 yılındaki ikinci Paris gezisinden sonra, Yürüyen 

Etler adını verdiği başsız ve kolsuz figür resimlerini yapmaya 

başlar. 1969 yılında tamamladığı Doğu Çerçevelemesi adlı 

tabloyla ilk kez İslam mimarisinin yapısal özelliklerine giriş 

yapan sanatçı, bu tarihten sonra kubbe, Türk üçgeni, minare 

gibi formları soyutlayarak kendine özgü bir sentez geliştirir. Mor, 

pembe, eflatun renkli ışıklardan oluşan, siyah rengin hakim 

olduğu kompozisyonlarında, Batı’nın minimalizmiyle Doğu’nun 

arınma ve sadeliğini soyut sanat anlayışı altında sentezler. 

Adnan Çoker was a student of Zeki Kocamemi at the Academy of 
Fine Arts from 1945 to 1951. From the beginning of his career he 
tried to answer the question of how nature could be analyzed in 
abstract art. He was interested in the space that enfolds an object, 
the geometric constructs of a composition, and reducing color and 
expression to an absolute minimum. He mainly looked to Cubism 
for solutions, until he went to Paris in 1955. In 1953 Adnan Çoker 
and another artist, Lütfü Günay, organized a show at the Faculty 
of Language, History, and Geography at Ankara University, which is 
generally acknowledged to have been the first exhibition of abstract 
art held in Turkey. A characteristic feature of the paintings of this 
period was that problems related to line, rhythm, and tone tended 

to be resolved by an approach that was neither fully abstract, 
nor cubist. Çoker looked for ways in which he could combine an 
abstract view of traditional Turkish art with European artistic 
traditions. 

Upon arriving in Paris, he worked briefly with André Lhote before 
moving on to the Henri Goetz studio, where he discovered Abstract 
Expressionism, with its spontaneous brushstrokes and thick layers 
of spatula-applied paint. Çoker incorporated these techniques into 
his work until the mid 1960s; after his second trip to Paris in 1964, 
he also began to produce the headless and armless figurative 
paintings that he called Walking Meat. Oriental Enframing, 
produced in 1969, was his first exploration of the structural 
features of Islamic architecture, after which he developed a style 
in which he abstracted such forms as domes, “Turkish triangles”, 
and minarets. Although the dominant color in his compositions is 
black, his paintings radiate purple, pink, and mauve light. Through 
his paintings, Çoker synthesizes Western minimalism and Eastern 
purification and simplicity with an understanding of abstract art. 
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