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Ö N S Ö Z 

Yaptığımız çalışma, yaşadığı dönem içinde Ressam Hüseyin Avni 

LİFİJ' i konu almaktadır. 

Çalışmanın başlangıç aşamasında, Avni Lifij'in eşi Harika . . 

Sirel Lifij Hanımefendi ile tanışmamızı sağlayan Prof.Şazi Sirel 

ve Prof .Dr.Ayla Ödekan' a, Lifij' in. eserlerinden koleksiyonunda 

bulunan Prof.Dr.Sevim Görgün ile görüşmemizi sağlayan Gönül Uzelli' -

ye, verdiği değerli bilgiler ve yardımları için Prof.Adnan Çoker'e, 

İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde yaptığımız çalışmalar sırasında 

yardımlarını gördüğümüz Mimar Sinan Üniversitesi Genel Sekreteri 

Sabit Ayasbeyoğlu ve Paşa Akyol' a, Ankara Resim Heykel Müzesi' ndeki 

faaliyetlerimiz sırasında kolaylıklar sağlayan Müze Müdürü Necdet 

Can ile görevlilerden İbrahim Ercan'a, Vildan Çetintaş'a, İzmir 

Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Mehmet Sabır ve diğer ilgililere, 

Türkiye İş Bankası Kül tür ve Sanat Dergisi . Genel Yayın Yönetmeni 

Dr.Mehmet Önder'e, personelden Ali Demirbacak'a, Dr.Mehmet Önder 

ile tanışmamızı gerçekleştiren Prof.Dr.Oktay Aslanapa'ya, Milli 

Kütüphane' den Başkan Vekili Altunay Sernikli 'ye, "Osmanlıca Notlu 

Model" in üzerinde Avni Lifij'in kendi el yazısıyla aldığı Osmanlıca 

notların okunmasını sağlayan Ressam Sabri Berkel'e, çeşitli malzeme

lerini kullanmamıza olanak sağlayan Firdevs Sayılan' a, dia-pazi tif

lerden negatif elde edilmesinde yardımlarını gördüğümüz Tahsin 

Saruhan'a, son metnin yazımı sırasında yardımlarını gördüğümüz 

Faruk Yıldırım'a, tezin başlangıç aşamasından itibaren her konuda 

desteğini gördüğümüz Dr.Gül İrepoğlu'na, son alarak tezi yöneten 

ve destekleyen değerli hocamız Prof.Dr.Nurhan ATASDV'a teşekkürleri

mizi sunarız. 
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1 • G İ R İ ş 

1.1. Kanunun Niteliği ve Önemi: 

Türk Resim Sanatı içinde önemli bir yer tutan 111914 Kuşağı 11 

veya "Çallı Kuşağı" isimleriyle adlandırılan r~ssamlar içinde İbra

him Çallı, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat, Nazmi Ziya,Meh

met Ruhi, Sami Yetik gibi önemli ressamlar yanında Hüseyin Avni 

Li fij' in de adı yer alır. 41 yaşında hayata veda eden, öğrenci 

yetiştirip kendi ekolünü gelecek kuşaklara akt~rma şansı bulamayan, 

dolayısıyla geniş çevrelerce neredeyse unutulmaya yüz tutmuş Hüseyin 

Avni Li fij, gerçekte Türk Resim Sanatı içinde abide isimlerdendir. 

Yukarıda da adı geçen ressamlarla birlikte Avni Li fij, Türk 

Resim Sanatına yepyeni bir yön vermişler, figürün Çağdaş Batı Sanatı 

içindeki önemini izleyerek, Osman Hamdi Bey'in fotoğraf büyütme 

yöntemini kullanarak Türk Resmi'nin figür çalışmalarına açılma 

katkılarından daha farklı bir boyut getirmişlerdir. Bu kuşak ressam

lar Avrupa'da resim tahsil etmişler ve aşağı yukarı 1914-1928 yılla

rı arası Türk Resim Sanatı'na yön verme çabalarında bulunmuşlardır. 

Hüseyin Avni Lifij de bu yıllar arasında eğitimini tamamlayıp 

yurda dönmüş, en önemli eserlerini bu yıllar arasında vermiş ve 

1927 yılında aramızdan ayrılmıştır. Bu bakımdan Lifij'in doğduğu 

yıl olan 1886'dan ölümüne kadar geçen süre zarfında sanatçının 

içinde yaşadığı ortamı da göz önüne alarak gelişim çizgisini incele

meye çalışacağız. Bu konuyu incelemekteki maksadımız, Türk Resim 

Sanatı içinde gerek sanat anlayışı, gerek fotoğraf sanatına getirdi

ği estetik anlayış, gerek kişilik, gerekse yazarlığı açısından 

Avni Lifij'in araştırılmaya değer kişiler içinde yer almasıdır. 

Böylelikle belli bir görevi üstlenmiş ·sanatçıya karşı görevimizi 

yerine getirmiş olacağız. 

Amacımız Lifij hakkında çok az yayın almasına karşın, üslubu 

hakkında bir sonuca ulaşabilmek, sanat anlayışını çözebilmek, mevcut 

,olan yağlıboya resim, poşad, karakalem eskiz, etüd, kompozisyon, 

çektiği bazı fotoğraflar da dahil olmak üzere tümümden yararlanıp 

geniş bir katalog meydana getirmek ve bu büyük sanatçıyı sanatıyla, 
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yaşamıyla araştırmaktır. 

1.2. İlgili Yayınlar: 

Konuyu araştırmaya başladığımızda en çok sıkıntısını çektiği

miz malzeme, ilgili yayınların azlığı olmuştur. Genelde Avni Li fij 

hakkındaki yayınlar çeşitli ansiklopedilerdeki ·biyografik bilgiler

den ibarettir. Ayrıca çeşitli. dergilerdeki zaman zaman çıkan ilgili 

makaleleri de sayabiliriz. Lifij hakkında yayı~lanan en kapsamlı 

eser, metinlerini Prof .Adnan Çok er' in yazdığı "Avni Li fij Poşadlar" 

dır. İçinde kitap konusunda Prof.Şazi Sirel'in de bir yazısının 

bulunduğu 198~ basım tarihli bu eserde ilk elden Avni Lifij'in 

hayatı hakkında en doğru bilgileri edinmekteyiz. Bu eserde sadece 

poşadları görebilmekle birlikte, sanatçının sanat anlayışı hakkında

ki derli toplu bilgiler sayesinde çalışmamızın diğer bölümlerinde 

de bu bilgilerden istifade etmek yoluna gittik. Lifij hakkında 

bilgilerin azlığından başka sanatçının koleksiyonlarda bulunan 

eserlerine ulaşmakta da çeşitli güçlüklerle karşılaşılmıştır. Sanat

çının içinde yaşadığı dönemi bir bütün içinde inceleme aşamasında 

çeşitli yayınlardan faydalanılmıştır. Bunlardan başlıcaları Celal 

Esad Arseven' in "Türk Sanatı Tarihin, Sezer Tansuğ 'un "Çağdaş Türk 

Sanatı", Gül İrepoğlu' nun "Feyhaman" adlı ki tabı, Halil Edhem' in 

"Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu", Adnan Turani'nin "Batı Anlayışına 

Dönük Türk Resim Sanatı" ve "Dünya Sanat Tarihi" Türkiye'deki geliş

meleri inceleme açısından, Francis Claudon'nun "Romantizm", Jean 

Cassou'nun "Sembolizm", Maurice Serullaz'nın "Empresyonizm", Lionel 

Richard' ın "Ekspresyonizm", E.H.Gombrich' in "Sanatın Öyküsü", Nor

bert Lynton'un "Modern Sanatın Öyküsü", Ünsal Vücel'in "Sanat Tari

hinde Yöntem: İki Temel Yaklaşım" adı al tında verdiği ders notları 

ise Türk Resim Sanatı' nı batı sanatı karşısında inceleme, aldığı 

etkileri araştırma açısından başlıca yararlanılan eserler olmuştur. 

Daha detaylı inceleme aşamasında başvurulan çeşitli süreli yayın, 

broşür vb. gibi kaynaklarla ilgili olarak geniş bir bibliyografya 

düzenlenmiştir. 
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1.3. Çalışmanın Yöntemi Hakkında: 

Bu çalışmada ele aldığımız Hüseyin Avni Lifij'in bulabildiği

miz tüm çalışmalarını teker teker tespit edip,fotoğraflayıp levhalar 

haline getirdik. Daha sonra belli bir plan dahilinde bunları sınıfla

yıp açıklamaya çalıştık. Tüm bu çalışmalardan çıkardığımız bilgileri 

"Değerlendirme" başlığı al tında toplayıp, çeşitli sanatçılarla 

karşılaştırıp bir sonuca ulaşmaya çalıştık. Ayrıca Avni Lifij'in 

içinde yaşadığı dönemi de göz önüne alarak gerek Türkiye'deki gerek

se Avrupa'daki sanat hareketlerini, sosyal yönünü de ele alarak 

incelemeye çalıştık. Çalışmamızın kesin bir sonuca vardığını söyleye

mesek dahi, bazı önemli noktalara ulaştığımız, Avni Lifij hakkında 

derli toplu bilgiler elde ettiğimiz söylenebilir. Ayrıca "Katalog" 

bölümü hakkında geniş bir açıklama °Katalag Hakkında0 başlığı ile 

düzenlenen bölümde verilmiştir. 

1.4. Hüseyin Avni Lifij'in Özgeçmişi: 

Lifij 1886 yılında Samsun ili Ladik ilçesine bağlı Karaaptal

sultan köyünde doğdu(1). Babası köprü tahsildarlığından ve başmemur

luktan emekli olmuş Abdullah Efendi'dir(2). Lifij henüz yirmi günlük

ken ailesi İstanbul' a göç etti O). Lifij kelimesinin anlamı beyaz 

tenli,beyaz ciltli manasına gelir(4).Bu kelime Hüseyin Avni'nin 

soyca mensup olduğu Çerkez kabilesinin adıymış. Öğretmen olduğu 

okulda başka bir Hüseyin Avni'den ayrılmak için bu soyadı kullanmış 

ve Avni Lifij olarak tanınmıştır(5). 1887 yılında ailesi Rumelihisa

rı'na yerleşti. Daha sonra 1893-1896 yılları arasında Fatih'te 

Aşık paşa Mahallesi' ndeki mahalle okulunda ilköğrenimini tamamladı. 

Bu esnada resim ve müzik dersleri ile ilgilendi. 1896-1898 yılları 

arasında Nadir Bey'in Şehzadebaşı'ndaki 0 Numune-i Terakki Mektebi 0 in

de ortaöğrenimini sürdürdü. İdadi mezunu bir kişiden ilk Fransızca 

dersini aldı. 1898-1900 arası hasta olduğu için okula gönderilemedi. 

1901 yılında Nafıa Nezareti'nin Demiryalları Müdürlüğü'nde işe 

··girdi. Fransızca öğrenmek için "Alyans İsraeli t" okuluna bir süre 

devam etti. İskender Ferit Bey'den özel Fransızca dersi almaya 

başladı. 1903-1904 yıllarında Fransızca dersleri devam etti. Anatomi 
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öğrenmek için "Mülkiye Tıbbıyesi"ne, baya tekniği öğrenmek için 

. de "Eczacı Mektebi"nin Fizik ve Kimya derslerine dinleyici alarak 

katıldı. 1905 yılında İskender Ferit ve yeni tanıştığı Henri Prost, 

resimlerini Müze Müdürü Osman Hamdi Bey'e götürmesini önerdiler. 

Genç ressamın pipolu otopartresini beğenen Osman Hamdi Bey, bundan 

sonra yapacağı resimleri kendisine göstermesini istedi. 1908 yılı 

İkinci Meşrutiyet dönemiydi. Hüseyin Avni, Müze Müdürü Osman Hamdi 

Bey tarafından Halife Abdülmecit Efendi'ye, resim tahsili için 

Paris'e göndermek istediği öğrenci adayı alarak tavsiye edildi. 

Genç ressam, aslında 1905'da gerçekle~tirdiği pipolu kendi portresi

ni (Lev.4) 1908 olarak tarihleyip, imzalayarak Abdülmecit Efendi'nin 

beğenisine sundu. Elde bulunan yazılı belgede kendi açıklamasına 

göre 11. 1. 1909 1 da Fransa' ya hareket etti. 25 Şubat 1909' da Paris 'te 

"l'Ecale Natianale Speciale des Beaux-Arts"dan kurları izleme belge

si aldı. Daha sonra "Carman Atölyesi 0 nde resim çalışmalarına başla

dı. 1909-1912 yılları arası Ressam Guillamet ve Ressam Andre Lecamte 

Du Naüy ile dostluk kurarak arada atölyelerine devam etti. 1912 1 de 

İstanbul'a geri çağrıldı. 1912-1914 arası "İstanbul Sultanisi"(İstan

bul Erkek Lisesi)nde resim öğretmeni alarak görev yaptı. 1915 yılı

nın 27 Ekim' inde Güzel Sanatlar Okulu' nda Avni Lifij' in de Luca 

Giardana'nun "Mars ile Venüs adlı, aslı Paris Louvre Müzesi'nde 

bulunan kopyası ile katıldığı bir sergi okulun büyük salonu ile 

yanındaki odada sergilendi.1915 ilkbaharında 1."Galatasaraylılar 

Vurdu Resim Sergisi 0 ne iki resim ile katıldı. Bunlardan birisi 

"Belediye Faaliyeti-Kalkınma0 adlı tablosu (Lev.24) diğeri bir 

etüt idi. Aynı yıl Temmuz tarihli Hilal Gazetesi'nde (Na.418) 8 Le 

Mauvement Artistique, 1 'Ekpasi tian de Peinture du "Galata-Saraili

lar-Vaurdau" başlıklı yazısı yayınlandı. 1917 sonbaharında İstanbul'

da Galatasaraylılar Yurdu'unda açılan "Savaş Resimleri ve Diğerleri0 

sergisine yirmi resim ile katıldı. Sergide çeşitli etütleri, paşad

ları, peyzajları, yağlı baya tablaları bulunuyordu. 1918 yılı Şubat

Mart arası "Orient Litteraire0 in idare kısmında düzenlenen ilk 

sergi, Avni Lifij' in kişisel sergisi oldu. Aynı yıl Davutpaşa Orta 

Mektebi'inde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1918 yılında Viyana'da 

düzenlenen °Savaş Resimleri ve Diğerleri Sergisi 0 ne onsekiz resim 

ile katıldı. 1919 yılı 11 Temmuz' unda Daktar İbrahim Şazi 1 nin kızı 
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Harika Şazi ile nikahlandı. Aynı yıl Galatasaray Resim Sergisi'ne 

bir resim ile katıldı. 1921 yılının 12 Mart'ında Avni Lifij'in 

de beş eserinin yer aldığı hükümete ait ellialtı adet tablo ,Maarif 

Kurulunun 12.3.1921 günlü mazbatası uyarınca Resim Eserleri Koleksi

yonu'na katıldı. 25 Mart 1922 1 de Harika Şazi ile evlendi. 16 Temmuz

Ağustos sonu arasında Türk Ressamlar Cemiyeti tarafından düzenlenen 

4.Galatasaraylılar Resim Sergisi'ne üç resim ile katıldı. Aynı 

yıl kurulan Serbest Resim Atölyesi'ndeki sergiye yedi poşad ve 

bir eskiz ile katıldı. 1922 Ekim ayında Bursa' ya Mustafa Kemal' i 

karşılamak için giden öğretmenler arasında sanatçı ile birlikte 

eşi Harika ve eşinin kardeşi Heykel traş Nijad' da bulundu. Mustafa 

Kemal, Avni Lifij'i Ankara'ya götürdü ve Erkanı Harbiye'de dört 

ay misafir etti. Sanatçı Ankara'ya bu ilk ziyaretinde Mareşal Fevzi 

Çakmak'ın portresini gerçekleştirdi. Ankara dönüşü "Karagün" ve 

"Akgün" tablolarının hazırlık çalışmalarına başladı. Bir yıl sonunda 

söz konusu kompozisyonlar tuvale uygulandı (Lev.60,61,62). 1923 

yılında Sanayi-i Nef'ise Mektebi Alisi Tezyini Sanatlar (Dekoratif 

Sanatlar) öğretmenliğine atandı. Ölümüne kadar Sanayi-i Nefise 

Mektebi Alisi Tezyini ye Muallimi olarak görev yaptı. Yine 1923 

yılında "Mareşal Fevzi Çakmak Mesaide" tablosunu gerç:ekleş+.irdi 

(Lev.63). 1924 yılında Avni Lifij'in de beş adet eserinin yer aldı

ğı, Halil Edhem 1 in 8Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu" (Resim Tabloları 

Koleksiyonu) ki tabı T .C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları arasında 

çıktı. Ayrıca Luca Giordano (1632-1705)'nun "Mars ile Venüs" adlı 

yapıtının kopyası da bu kitapta yer alıyordu. Lifij, 26.12.1925 

tarihinde Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi' nden Fransa' ya gitmek üzere 

izin aldı. 15.2.1926-14.3.1926 tarihleri arası sanatçı tekrar Paris'

te bulunuyor. Bu süre zarfında Maurice Meys'in konferansına davetli 

oluyordu. 1927 yılında Türk Sanayi-i Nefise Birliği Resim Şubesi 

4.Ankara Resim Sergisi'ne iki resim ile katıldı(6). Aynı yıl eşiyle 

birlikte Laleli'de Harikzedegan Apartmanlarındaki dairelerinde 

oturdukları sırada Hüseyin Avni'nin hastalığı günden güne artıyordu. 

Sonunda 2 Haziran 1927'de kalbinde meydana gelen rahatsızlaktan 

dolayı vefat etti. Eyüpsul tan Kabristanı' na defnedildi. Ölümünden 

iki gün önce de kendi portresini yapmıştı. Bu onun son resmi ol

du(?). Mezarı bugün Piyerloti Kahvesinin yakınında ve bakımlı bir 

haldedir (Lev.3). 
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1.5. Hüseyin Avni Lifij'in Yaşadığı Dönem: 

1.5.1. Türkiye: Avni Lifij 1886 yılında doğmuş ve İstanbul' da büyü

müş, tahsiline burada başlamış daha so.nra da Fransa' da devam etmiş

tir. Lifij'in yetiştiği bu ortamın oluşumuna kısaca göz atmak gere

kirse: XVII. yüzyıldan itibaren batının Osmanlı İmparatorluğu üzerin

de devamlı surette artmaya başlayan siyasi, askeri ve ekonomik 

baskısını görüyoruz. Bu baskıyı karşılamak hiç te kolay bir iş 

değildi. Çünkü şarkı temsil eden Osmanlılar ile batıyı temsil eden 

Avrupa arasında derin bir moral uçurumu vardı. Bu uçurum da medeni

yet anlayışından ileri geliyordu. Ayr+ca din ve geleneklerin ayrılı

ğı her zaman engeller oluşturacaklardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 

baskıları karşılamanın tek yolunun Avrupa uygarlığının gelişimine 

ayak uydurmak olduğu anlaşılıyordu. XVIII. yüzyılın ilk yarısında, 

III.Ahmet devrinde batı fikirlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na sızdı

ğını görüyoruz. Bu olayın meydana gelmesinde Müslümanlığı kabul 

eden Avrupalılar'ın tesirini görmek mümkündür. Macar asıllı olan 

İbrahim Müte{!errika ilk Türk matbaasını kuruyordu. I.Mahrnut devrin

de ise Fransız albayı olan Kant De Banval, Ahmet Paşa adını aldıktan 

sonra Osmanlı devlet adamlarına askeri ve siyasal alanlarda batı 

düşüncesini aktarmaya başlıyordu. Bu iki olayla batılılaşma hareket

lerinin ilk adımları atılmış oluyordu. XVIII. yüzyılın ikinci yarı

sından itibaren de, ordunun ıslahı için Avrupa'dan getirtilen uzman

lar o zamana kadarki uygulamanın aksine, dinlerini değiştirmeksizin 

Dsmanlılar'ın hizmetine kabul edildiler. Baran de Tatt, Osmanlı 

hizmetinde çalışan ilk Hıristiyan Avrupalı'dır. !.Abdülhamit, Topha

ne' nin ıslahında Fransız teknik adamlardan yararlanmıştır. III .Selim 

devrinde ise, ordu ve donanmanın ıslahı için kullanılan yabancı 

uzman sayısı daha da arttı. Yine bu devirde batıyı yakındqn tanımak 

amacıyla, önemli Avrupa başkentlerinde "ikamet elçilikleri" kurula

rak elçilik memurlarına yabancı dil, ilim ve fen öğrenmeleri şart 

koşulmuştu. Ancak bu girişim III.Selim'in tahttan indirilmesiyle 

sonuçsuz kalmıştır. 

II .Mahmut devrinde ise Osmanlılar Avrupa kamuoyunda ve siya

sal-diplomatik çevrelerde, batı uygarlığının ve hukukunun dışında 

kalmakla suçlandılar. Batı dünyası bu suçlamaya dayanarak Osmanlı 
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İmparatorluğu'nun çeşitli eyaletlerinde çıkan ayaklanmaları haklı 

bulma ve dolayısıyla destekleme yoluna gitti. İmparatorluğun zayıfla

mış kurumlarıyla buna karşı durmasının çok güç olduğu anlaşılınca 

devletin batılılaştırılması en uygun çözüm olarak görüldü(1). 

II.Mahmut 1826'da Yeniçeri Dcağı'nı ortadan kaldırınca batılı

laşma hareketi daha dagüçlendi. 

1830'da Avrupa'nın müdahelesiyle bir Osmanlı Eyaleti olan 

Mora Yarımadası 1 ında özerk bir Yunan Devleti kuruldu. Aynı tarihte 

Fransa, Cezayir' i istila etti. Bir yandan da Misır Valisi Mehmet 

Ali Paşa, batı uygarlığına dayanan yönetim sistemiyle, Osmanlı 

İmparatorlu'na meydan okumaya başlamıştı. 1833-1839 yılları arasın

da aralıklı olarak Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş olan 

Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun, Avrupa karşısında 

varlığını koruyabilmesi için batılılaşmasından başka çözüm bulunmadı

ğının bilincindeydi. Paşa, yeniceriliğin kaldırılmasından sonra 

girişilen batılılaşma hareketleri çerçevesinde Osmanlı İmparatoluğu'

nun "Ci vilisation" a girmesi ve Avrupa Genel Hukuku' na katılması 

görüşündeydi. Bazı Fransız gazetelerini elde ederek bu fikirlerini 

Avrupa kamuoyuna tanıttı. II.Mahmut'da Osmanlı halkının, devlet 

önünde din ve mezhep farkı gözetilmeden eşit tutulması prensibini 

kabul ediyordu. Bu dönemdeki en önemli gelişmelerden biri de fes 

ve setre pantolondan oluşan giyimin ortaya çıkmasıdır. Batı ile 

ilişkiler arttıkça, genel anlamda yaşantıda da bunun izleri görülme

ye başlandı.II.Mahmut'un ölümü üzerine Abdülmecit'in tahta çıktığı 

1839 yılında ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nda, Avrupa1 bir 

hukuk devleti olma yolunda prensipler bulunuyordu. Burada üzerinde 

durulan, kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanmasıydı(2). 

II.Mahmut, 1826'dan başlayarak kendi portresini yaptırarak devlet 

dairelerine astırmış, nakkaşlığı serbest bırakarak Müslümanı tekelin

de olan bu sanatı Müslüman tekelinden çıkarmıştır.· Ayrıca üzerinde 

kendi resmi bulunan bir 0 Tasvir-i Hümayun Nişanı• da yaptırarak 

konuya verdiği önemi belirtmiştir. Daha sonra bu davranışlarından 

dolayı "Gavur Padişah• olarak tanımlanmış; fakat kendisi bunu fazla 

önemsememiştir(3). İmparatorluğun dışta çeşitli sorunlarla karşı 

karşıya bulunması, II .Mahmut' un yenilik hareketlerini istediği 

ölçüde geliştirememesine neden olmuştur. 
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Abdülaziz devrinde bazı yeni kavramlar ortaya atıldı. Meşruti

yet fikri, bir siyasal terminoloji olarak "Vatan", "Milliyet", 

"Millet" kavramı, bunu izleyen "Millet Meclisi" adı, yeni kavramla

rın en önemlileridir. Bu devirde dört ayrı siyasal görüş belirmişti: 

Türkçülük, Osmanlılık, İslamcılık, Batılılaşma. 1876 yılında tahtan 

indirilen Abdülaziz yerine Sultan Murat V. tahta çıktı. Sultan 

Murat V. Abdülmecit 1 in oğluydu. 1840 yılında doğmuştu. Tanzimat 

devrinin ilk şehzadesi idi. Tanzimat devrinin şartlarına göre yetiş

mişti. Üç ay süren Sultan Murat devrinde kimse mJradına nail olama

dı. Devir facia ile başladı, facial.arla dev4m etti ve facia ile 

son buldu. Abdülaziz'in ölümü veya intiharı Serasker Hüseyin Paşa'

nın katli, nihayet Sultan Murat'ın çıldırması ve tahtan indirilmesi 

trajedi romancılarını bile şaşırtacak olaylardır.Sultan Murat'ın 

tahtan indirilmesinden sonra yine 1876'da Sultan II.Abdülhamit 

tahta çıktığında birçok siyasi dertle karşı karşıya bulunuyordu. 

Bunların başında Rusya ile savaş bulunuyordu. 1878' de Ayastefanas 

Antlaşması ile Romanya, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı hakimi yetinden 

tamamen çıkarak bağımsız oldular. Bulgaristan prensliği doğdu. 

Avusturya, Bosna ve Hersek'i, İngiltere, Kıbrıs'ı işgal etti. Rusya, 

Osmanlı topraklarından Ardahan, Kars, Batum ve Dobriçe ile Karaköse'

yi kazandı. Yunanistan Teselya ve Makedonya'yı elde etmeyi umuyordu. 

Böylece Osmanlı İmparatorluğu 1 nun toprakları adeta yağmalanıyordu. 

Gerçekten ortada bir "Hasta Adam" vardı. Fransa, Tunus'a, İngiltere 

de, Mısır'a yerleşmişti. 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile getirilen insan hakları prensipleri Isla

hat Fermanı ile tam bir reform niteliği taşımakla birlikte sonuç, 

bu amaca ulaşmıştı. Sultan II.Abdülhamit'in 20 Mart 1877'de başlattı

ğı !.Meşrutiyet 14 Şubat 1878'de sona erdi ve İstibdat devri başla

dı. Bu sırada Osmanlı İmparatorluğu' nun mali ve ekonomik işleri 

Avrupalı kuvvetlerin kontrolü altında idi.Yine bu dönemde Ermeni 

sorunu, Girit isyanı önemli diğer sorunlar oldular. Öte yandan 

Jön Türkler' in kurdukları İttihat ve Terakki Cemiyeti gizli gizli 

gelişti. 1908'de patlak veren başkaldırma, Abdülhamit'in II.Meşruti

yet'i ilanı ile sonuclandı. Türkçülük ve İslamcılık akımları kuvvet

lendi. Bunun sonucu milli akımlar kuvvetlendi. 1909 1 da Bulgaristan 

bağımsızlığını ilan etti. 
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Balkan Harbi de Osmanlı İmparatorluğu'na büyük darbeler indirdi. 

1909 yılında II. Abdülhamit tahtan indirUdi; yerine Sultan Mehmet 

Reşat geçti. Bu dönemde İmparatorluk ekonomik bakımdan büyük güçlük

ler altındaydı. Bir taraftan toprak kaybedilirken, diğer yandan 

da bu topraklardan gelen gelirden mahrum kalınıyordu. Savaş tazmina

tı ödemek durumunda kalmak da ayrı bir külfetti. Ticaret tamamen 

gayrimüslimlerin elinde idi. Avrupa malları tüm piyasayı doldurmuş

tu. Dış sanayi ürünü malları karşısında yerli sanayi hergün biraz 

daha ezilmekte idi(5). 

1.5.2. Batı Anlamında Türk Resmini Oluşturan-Geliştiren Ortam: 

Yurdumuzda resim eğitiminin başlangıcı için bir tarih vermek 

gerekirse, 1793 tarihi akla gelebilir. Bu tarihte Mühendishane-i 

Berri-i Hümayun'un (Topçu Okulu) ders programına resim dersi konmuş

tur. III.Selim, bu okulu kurduğunda, gerçek anlamda batıya yönelir

ken, desen ve usul-Ü tersim (perspektif) dersine yer vermekle sanat 

tarihimizde de ilerici bir adım atmış oluyordu. Sanatın her dalına 

değer veren Sultan III.Selim, devrin ünlü ressamı Kapıdaglı Kanstan

tin'e bir portresini yaptırdı. Batı resmi estetiğine çok yakınlaşan 

bu portreyi beğenen Sultan, aynı ressama Osmanlı padişahlarının 

seri halinde portrelerini sipariş verdi. III.Selirn' in ayrıca Türk 

sanatçıları da himaye ettiği ve Hattat Mustafa Rakım Efendi'ye 

de portresini yaptırttığı biliniyor(5). 

Mühendishane'de okutulan resim dersi, sanat yonune ağırlık 

verilen bir resim dersi olmaktan çok, öğrencilere topçu, istihkam 

ve haritacalık gibi dallarda yardımcı teknik bilgi vermeyi amaçlıyor

du. Bu program, II.Mahmut devrinde de 1824 yılına kadar devam etti. 

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Mühendishane'de zamanın 

gereğine göre resim dersine daha fazla önem verilmeye başlandı. 

1835' te Mühendishane' ye devam eden öğrenci ve subaylar arasından, 

teknik öğrenim amacıyla Avrupa'ya gönderilmek için seçilenlerin 

bazılarına Avrupa'da resim öğrenimi olanağı sağlandı. Aynı yıl 

resim dersleri Mekteb-i Fünun-u Harbiyye'nin ders programına da 

alındı. 

Sultan II.Mahmut, yağlıboya portresini ilk defa devlet daire

lerine astırarak, resim sanatının benimsenmesi için yararlı bir 
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adım atmış oldu(?). Bu dönemi izleyen Sultan Abdülmecit döneminde 

de resim sanatına duyulan ilgi devam etti. 1840 yılında Abdülmecit'

in davetlisi olarak saraya gelen batılı ressamlardan Wilkie, padi

şah' ın portresini yaptı. 

Bu dönemde sarayda çalışan bir diğer batılı ressam olan 

Pavlovrona'nın da, Abdülmecit'i Eyüp'te kılıç alayında gösteren 

suluboya resmi bilinmektedir. Ayrıca bu dönemde de Osmanlı sanatçıla

rı, Osmanlı padişahlarının portrelerini içeren albümler hazırlama 

işini sürdürdüler(8). 

1851'den itibaren özel ve resmi Türk okullarında resim dersle-

ri yapılması kabul edildi(9). 1861 'de taht' a çıkan Sultan Abdül-

aziz, resim sanatına özel bir ilgi duyuyor ve kendisi de resim 

yapıyordu. Abdülaziz Leh ressam Chlebowsky'yi saraya davet etti 

ve dokuz yıl boyunca çeşitli tablolar yaptırdı(10). Abdülaziz, 

İstanbul' a gelen heykel traş Fuller' e de 1871 de at üzerinde bir 

heykelini yaptırdı. Ayrıca Rus Ressam Aivasowsky, Fransız Ressam 

Sertan ve A.Guillemet' yi sarayda himaye ederek birçok eser verdir

di( 11). Öte yandan Türk sanatçıları çerçevesinde de resim sanatının 

tanınması ve yaygınlaşması için ortam hazırlandı. 1864' den itibaren 

nMenşe-1 Muallimin Sınıfın adıyla, Harbiye Mektebini başarıyla 

bitiren öğrencilerin devam ederek öğretmen çıktıkları bir okul 

kuruldu. Üniversite düzeyinde sayılabilecek bu kurumun resim bölümün

de dersler çeşitli dallarda uygulamalı ve teorik olarak yürütülüyor

du( 12). 1835' den itibaren Paris' e resim eğitimine gönderilen Türk 

gençleri, orada akademik bir eğitim görmekte, yurda döndüklerinde 

de gerçekçi, fakat ürkek doğa görünümleriyle yetinmekteydiler. 

Mühendishane ve Harbiye' den yetişen sanatçılarda daha çok manzara 

ve natürmorta yöneliyorlardı. Bunun da aldıkları eğitimin sonucu 

olduğu düşünülebilir( 13). Mühendishane mezunu Ferik İbrahim Paşa,-

1835' te Viyana ve Landra'ya, Tevfik Paşa aynı yıl Paris'e, Kaymakam 

Hüsnü Yusuf Bey 18.50'lerde Paris, Belçika, Viyana, Berlin ve İtalya'

ya resim eğitimine yollandilar. Bu sanatçıların eserleri gunumuze 

kadar ulaşmamıştır. Ressamlıklarından tarihi belgeler yoluyla haber

dar oluyoruz. Ayrıca Servili Kaymakam Ahmet Emin'in resmin yanısıra 

fotoğrafçılıkla da uğraştığını, Emin Baba isimli resssamında Unkapa-
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nı 'nda dükkanında yaşayan, gemiler ve heri talar çizen bir sanatçı 

olduğunu biliyoruz(14). 1873'de lise düzeyinde bir okul olan darüşşa

faka kurularak burada da resim eğitimine önem verilmeye başlandı. 

Buradan birçok sanatçı yetişti. Bugün bilinenler: Şefik, Vidinli 

Osman Nuri, Kasımpaşalı Hilmi, Ahmet Ragıp, Salih Molla Aşki, Necip, 

Fatihli Mustafa, Giritli Hüseyin, Şevki, Hüseyin, Lofçalı Ahmet 

gibi isimlerdir( 15). Aynı dönemin, yapıtlarından tanıdığımız diğer 

ressamların arasında Fahri Kaptan, Mühendishane çıkışlı Eyüplü 

Cemal, Harbiye çıkışlı Osman Nuri, Cihangirli Mustafa, Ahmet Ragıp, 

Hasköylü Ahmet İhsan, Ahmet Bedri, Ah~et Ziya gibi isimleri sayabili

riz( 16). Bu dönem sanatçılarının resimlerinde ortak özellik, benzer 

peyzajların, belirgin kenar çizgileri ve sabit bir ışıkla, yorumsuz 

denebilecek şekilde, sanatçının kişiliğini yansıtmayacak derecede 

aynen resmedilmiş olmasıdır. Bu, sanatçıların genellikle fotoğraftan 

resim yapma yöntemini kullanmalarından kaynaklanmaktadır(17). 1860'

da Paris 1 te eğitim için bulunan askeri öğrencilerin oraya uyumlarını 

kolaylaştırmak ve bir arada disiplin altında tutmak, bilgi bakımın

dan Fransa'da yüksek okullarda okuyabilecek düzeye getirmek amacıyla 

Mekteb-i Dsmani kuruldu. Daha sonraki yıllarda ise sivil okul öğren

cileri bu okula kabul edildi. Programında resme geniş yer verilen 

Mekteb-i Osmani, 1874 yılında kapatıldı(18). XIX. yüzyıl sonlarının 

etkin sanatçıları arasında yer alan Harbiye mezunu Süleyman Seyyid 

Efendi ile Tıbbi ye mezunu Ahmet Ali Efen~i, Sultan Abdülaziz' in 

iradesiyle 1862'de Paris'e resim öğrenimine gönderilmişlerdi. Süley

man Seyyid, Gabanel'in; Ahmet Ali, Baulanger ve Gerame'un öğrencisi 

oldu(19). Daha sonra Orientalist resmin ülkemizdeki tek uygulamacısı 

olan Osman Hamdi 1 den bahsetmek gerekir. Ünlü devlet adamı Ethem 

Paşa 1 nın oğlu olan Osman Hamdi 1857 yılında Paris'e hukuk öğrenimi 

için gönder11miştir(20). Bir süre hukuk öğrenimine devam ettikten 

sonra Güzel Sanatlar Okulu'na geçerek resim yapmayı tercih etmiştir. 

Onun Paris 1 te olduğu 1862 yılında Ahmet Ali Efendi(Şeker Ahmet 

Paşa, 1841-1907) ve Süleyman Seyyid (1842-1913) de Paris'e resim 

öğrenimi için gelmişlerdi(21). Osman Hamdi batılı Orientalist sanat

çılara göre daha şanslı olarak, resmettiği objeleri tekrar tekrar 

görme, inceleme fırsatına sahip olmuştur. o da bazı resimlerini 

doğrudan fotoğraftan yapmıştır ve atölye ressamıdır. Batılı Driental-
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istler doğunun geri ~almışlığını, fakirliğini gösterirken, Osman 

Hamdi bunun tam tersini yapmış, Türk sanatının güzel örneklerini 

sergilemiştir. Osman Hamdi tablolarında dekor olarak tarihi yapıla

rı, aksesuar olarak da tarihi eşyaları kullanmıştır. Mimariyi de 

bazen fon, bazen de esas olarak ele almıştır. Ayrıntılarda aşırı 

gerçekçi fakat kompozisyonlarda değildir, ama kompozisyonlarda 

da zevkli bir görünüm söz konusudur. Daha doğrusu bütün Orientalist 

sanatçılarının arzuladıkları şey buydu. Çalıştığı eserlerde bir 

objeyi, daha önce kullandığı bir obje ile değiŞtirdiği oluyordu, 

yani montaj yapıyordu. Osman Hamdi avrıntılarda gerçekçi, kompozis

yonlarda ise montajcı-kurgucu denilebilir(22). Osman Hamdi Türk 

Resmi' ne insan figürünü yerleştirmesi açısından büyük önem taşır

(23). 28 Aralık 1845 tarihli bir belge, Dreker adında bir manzara 

ressamının sarayda bir sergi düzenlediğini ortaya koyuyor(24). 

İstanbul'da gerçek anlamda ilk resim sergisi, Ahmet Ali (Şeker 

Ahmet Paşa) 'nın çabalarıyla 27 Nisan 1873 tarihinde açılmıştır(25). 

1874 1 de Fransız ressam Guillemet Beyoğlu 1 nda özel bir "Resim ve 

Desen Akademisi" açarak askeri okul dışında resim eğitimi verme 

yolunda ilk adımı atmış oldu. 1876'da aralarında üç Türk genci 

de bulunan öğrencilerin yapıtları aynı yerde sergilendi(26). Bu 

arada Yıldız Porselen Fabrikası' nda da çalışan Hüseyin Zekai Paşa' -

dan bahsetmek gerekir. Hüseyin Zekai Harbiye' den yetişmiştir. Daha 

öğrenci iken bir tablosu II .Abdülhamit tarafından beğenilerek müla

zım rütbesiyle saraya alındı. 1913 yılında basılmış "Mübeccel Hazine

ler0 adlı ki tabı vardır(27). Yıldız Porselen Fabrikası 1 ında kırk 

kadar sanatçının adı tespit edilmiştir. Aralarında Mustafa Vasfi, 

Halid Naci, Osman Nuri, Haca Ali Rıza, öıner Adil, Zanara gibi isimle

ri sayabiliriz(28). Bu dönem sanatçıları arasında Muallim Şevket, 

Ahmet Şekur, Rıfat Keçeci, Salih Molla Aşki, Bahriyeli İsmail Hakkı, 

Hoca Ali Rıza, Hasköylü Ahmet İhsan, Keçecizade Rıfat, Üsküdarlı 

Piyade Binbaşısı Osman, Hasan Rıza, Ahmet Ziya Akbulut ve Üsküdarlı 

Cevat bulunmaktadır(29). Çağdaşları arasında sivrilen ve ünü günümü

ze de yaygın biçimde gelen Hoca Ali Rıza' yı, Sami Yetik "peyzaj 

sanatına yeni bir yön veren ressam" olarak tanımlar(30). 1880 yılın

da "Elifba Kulubü"nün açtığı sergiye halk tarafından büyük ilgi 
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gösteriliyordu. 1881'de tekrarlanan ikincisinde, katılan eser sayısı 

artı yordu(31). 1877' de İstanbul' da bir Güzel Sanatlar Okulu açma 

girişimi görülüyor(32). Nihayet 1883 1 de Osman Hamdi 8ey 1 in de giri

şimleriyle müdürlüğünü yine kendisinin yaptığı Sanayi-i Nefise 

Mektebi açılıyor(33). Mektebin öğretmenleri genellikle yabancıydı. 

Öğretimde öğretmenlerin görüşlerine paralel akademik-gerçekçi çizgi

deydi. Öğrencilerin çoğu Rum ve Ermeni'ydi, ama Türk gençleri de 

bulunuyordu(34). 1883-1910 yılları arasında Osman Hamdi Bey dönemin

de varlık gösteren öğrencilerden bazıları şunlardi: Mualllim Şevket, 

Mahmut Bey, Hüseyin Rıfat, Osman AsafCBora), Ahmet Ziya(Akbulut), 

Tekezade Said, Hamdi Kenan, Halit Naci, İsmail Hakkı(Altınbezer), 

Galip, Diyarbekirli Tahsin, Şevket(Dağ), Celal Esad(Arseven), Sami

( Yetik), İzzet, Mehmet Ruhi, Ali Sami(Boyar), Ali Cemal(Benim), 

Nazmi Ziya(Güran), Hikmet(Onat), İbrahim(Çallı)(35). Ayrıca Avni 

Li fij' in de "Numune-i Terakki Mektebi 11 ni bitirdikten sonra bir 

yıl kadar Sanayi-i Nefise Mektebi 'ne devam ettiğini görüyoruz(36). 

Şehzade Abdülmecit Efendi de mektep dışındaki yetenekli ressamlardan

dı ( 37). 1857 1 de doğan, Askeri Rüştiye' de ve Mühendi shane 1 de okuyan, 

askeri liselerde bir süre resim öğretmenliği yapan 1880-1888 yılları 

arası Paris'te Leon Gerome'un atölyesinde çaiışan, İstanbul'a dönün

ce binbaşılığa, sonra da miralaylığa terfi eden Halil Paşa, 1914 

yılınd• da Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi müdürlüğüne atandı ve 

Fransa 1 dan dönen genç ressamları bu okula alarak yeni bir anlayışla 

resim yapılmasını sağladı(38). Halil Paşa, sağlam desenler üzerine 

kurulu, giderek parlak renklere yer veren ve izlenimci havaya giren 

tablolarıyla, akademik-gerçekçiliğe daha yakın olan Şeker Ahmet 

Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Süleyman Seyyid ve Osman Hamdi Bey' den 

ayrılır. 1914 kuşağının yurda getirdiği resim anlayışına en yakın 

sanatçı olarak Halil Paşa, bu kuşak ile bir önceki kuşak arasında 

bir geçiş olarak görülebilir(39). Bütün bu gelişmelerin yanında 

1909'da kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Şerif Abdülkadirzade 

Hüseyin Haşim Bey'in yönetiminde ve cemiyetin yayın organı niteliğin

de bir mecmuayı Mart 1911 ile Temmuz 1914 arasında 18 sayı yayımla

mıştır(40). Yöneticisi Sanayi-i Nefise Mektebi resim bölümü mezunu 

olan Osman Asaf'dı. XX. yüzyılda plastik sanatların önemi üstünde 

duran, sanatla ilgili sorunların dile geldiği, ayrıca sanat teknik-
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!erine ait yazıların yayımlanması dolayısıyla çok önemli bir işlev 

görmüştür(41). Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1908 1 deki II. Meşrutiyet 

döneminin yarattığı özgürlük ortamı içinde yer almakla birlikte, 

çıkarılan mecmua çok ağır bir dille yazılıyordu(42). Ahmet Ziya(Akbu

lut), Hoca Ali Rıza, Hüseyin Zekai Paşa ve "Çallı Kuşağın nın tüm 

ressamları bu cemiyete üyeydi(43). Cemiyet 1916 yılından itibaren 

düzenli olarak sergi etkinliklerini başlattı. İtalyanlar'in nsacieta 

Operaira" adlı salonunu "Galatasaraylılar Vurdu"na çevirerek sergi 

etkinlikleri için yer elde ettiler. Gelecekte "Galatasaray Sergile

ri" olarak anılacak sergi etkinlikl~ri böylece başlamış oldu(44). 

1914 Kuşağı sanatçıları 1916' dan itibaren her yılın Ağustos ayında 

Galatasaray Lisesi'nde sergiler düzenlemeye başlıyorlard~. Bu Sergi

lerde 1914 Kuşağı ressamlarından başka Şevket Dağ, Sami Yetik, 

M.Ali Laga, Vecih Bereketoğlu, Mihri Müşfik, Ömer Adil, İsmail 

Hakkı ve Tahsin gibi ressamlar da yer alıyorlardı(45). Bu sergiler 

1952 yılına kadar devam etti(46). 1909 yılında kurulan Osmanlı 

Ressamlar Cemiyeti, 1921 yılında Türk Ressamlar Cemiyeti, 1926 

yılında ise Türk Sanayi-i Nefise Birliği adını aldı. Daha sonra 

bir kez daha, 1929 yılında Güzel Sanatlar Birliği olarak değiştiril

di(47). Bu sergilerde peyzaj ilgisinin yoğunluğunu sürdürdüğü söyle

nebilir. Ancak Çallı İbrahim, M.Ruhi, Namık İsmail, Feyhaman Duran, 

Avni Lifij gibi sanatçılar figür kompozisyonları, portre gibi tema

larda da ısrar ediyorlardı(48). Bu kuşakla birlikte figür, kompozis

yon ve çıplaklık çağdaş batı sanatı anlayışıda, ilk kez Türk Resmi'

ne girdi. Avni Lifij 1 in nKalkınman ve •savaş Alegorisi• (Lev.24 

ve 21), Çallı'nın nrop Arabası•, ve Arel'in "Taşçılar" ı Türk resmin

de kompozisyon türünün ilk. örnekleridir(49). Bundan sonraki bölümde 

1914 Kuşağı'nı etkileyen Avrupa'daki sanat akımlarını kısaca incele

meye çalışacağız. 
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1.5.3. Avni Lifij'in Yaşadığı Dönemde Fransa'daki Sanat Akımları: 

Lifij XIX. yüzyılın bittiği ve hemen XX. yüzyılın başladığı 

bir dönemde, sanat eğitimini Türkiye'de başlatıp, daha sonra Paris'

te 1909-1912 yılları arasında devam ettiren bir sanatçı olarak, 

zengin bir sanat mirası olan Paris'te gözlemlerqe bulunuyordu. 

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru birçok benzerlik yavaş yavaş 

kaybolmaya başladı. 1789 Fransız Devrimi yüzlerce yıldır karşı 

koymadan benimsenen birçok ilkeye son verdiği zaman, gerçekten 

yeni sayılabilecek çağlara ulaştık. Bayük Devrim gibi, sanat anlayı

şındaki birçok değişiklik de Akıl Çağı 'nın sonucudur. İlk değişik

lik üslup dediğimiz şeye karşı sanatçının tavrında oldu( 1). 

Fransız Devrimi, tarihsel betimlemelere ve kahramanlık konusu 

işleyen resimlere karşı duyulan ilgiye ola.ğanüstü bir destek oluştur

muştur. Fransız devrimcileri kendilerini dirilmiş Yunanlılar veya 

Romalılar saymayı seviyorlardı. Tabloları da, binaları kadar, Roma'

nın büyüklüğü denilen şeye karşı duyulan beğeniyi yansıtıyordu. 

Bu Veni-Klasik üslubun en önemli temsilcisi ressam Jacques-Lauis 

David (1748-1825) olmuştur. David, Yunan-Roma sanatından, vücutlara 

soyluluk ve güzellik veren kas ve sinir oylumlamasını (resimde 

derinlik) öğrenmişti. Yine klasik sanattan, temel etkiye gerekli 

olmayan tüm ayrıntıları ayıklamasını ve yalınlığı aramasını öğrenmiş

ti. Marat 1 nın Öldürülmesi tablosuna bakarsak çok çeşitli renk ve 

karışık perspektif olmadığını görürüz(2). XIX. yüzyılın diğer bir 

tutucu eğilimli sanatçısı, David' in garüşlerini paylaşan ağrencisi 

Jean-Auguste Daminique Ingres'dır (1780-1867). Doğadan çalışırken 

kesin belirliliğe bağlı, tıpkı hocası David gibi yalınlığı bozan 

şeyleri ayıklıyordu. Doğallık ve düzensizlikten nefret ediyordu. 

Çok güçlü bir tekniği vardı ve bunu akademik görüşün karşısında 

olanlar bile kabul ediyorlardı(3). Daha sonra akademik kurallara 

uymayı kabul etmeyen Eugene Delacraix'yı (1798-1863) görüyoruz. 

Resimde, rengin çizimden, hayalgücününse bilgiden daha önemli olduğu

nu ileri sürüyordu. Ingres ve okulu, Büyük Tarz' ı işleyip Paussin 

ve Raffaello' ya hayran kalırken; Delacroix, Venedikli sanatçıları 

ve Rubens' i tercih ederek sanatla uğraşanları şaşkınlığa uğratıyor

du. 
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Akademi~in sanatçılara resmettirmek istediği bilgece konulardan 

usanmıştı(4). Zaten resim sanatının yapısına temelde yabancı olan 

bu tür estetik kaygılar içinde bu sanatın gelişmesi -oldukça zor

dur( 5). Delacroix Arap Dünyası'nın parlak renklerini incelemek 

üzere Kuzey Afrika'ya gitti. Atlıların savaşını resmettiği eserinde, 

David ve Ingres gibi ressamların savunduğu fikirlerin tamamen yok 

sayıldığını görüyoruz(6). Sanat tarihinde çok kere gördüğümüz 

gibi her etkiyi yeni bir tepki izliyor. Fakat bu kez tepki, bir 

üslup olmaktan öte insan yaşamının bütün anlarını kapsayan, kesin 

bir bilinç değişimidir. "Modern Çağ" .ın başlangıcı, günümüzün dünya 

ve sanat görüşünün öncüsü, 19. yüzyıldaki ilk sanat akımı olan 

"Romantizm", tartışmasız büyük önem taşır. Daha sonraki bütün sanat

ların uğraşacağı en büyük sorun olan "Ben" ile "Çevre" nin karşıtlı

ğı, nesneyle öznenin ayrılması, Romantizm akımıyla başlar(?). Roman

tik ressamların çoğu Neo-Klasisizm' in saflarında resme başladıkları 

ve dönemin sanat anlayışına karşı çıktıkları için, Romantizm kavramı

nın sınırlarını belirlemek, akımın en ince ayrıntı ve ilintilerini, 

aldığı etkileri, benimsediği düşünceleri, derin eğilimleri, sanatçı

ların karşılıklı etkileşim ve çatışmalarını tanımlamak zordur(8). 

Klasisizm, Rokoko sanatına bir tepki olarak gelişmişti. 

Klasikçilik düşüncesi yalnız görsel sanatlarda kendini göstermez, 

ayrıca arkeloji aracılığıyla Antik Dünyayı ve onun düşüncelerini 

yeniden keşfeden bir çağın kültür ideali olur(9). Rönesans Sanatı'da 

başlıca, Yunan ve Roma sanatları olmak üzere iki sanattan etkilen

mişti. Rönesans "Antik Form" ların bin yıllık bir aradan sonra, 

veni bulunan perspektif tekniği ile kullanılmasıydı( 10). Tüm Avrupa 

resminde de olduğu gibi, Rönesans resminde de insan ve çevresi 

başlıca ilgi kaynağını oluşturmaktaydı. İnsanın ve doğanın görünüşü

ne duyulan ilgi, dinsel çevrenin tutumuna rağmen oldukça büyüktü. 

Gerek doğa gerek insan en gerçekçi boyutlarıyla inceleniyor ve 

eserlerde veriliyordu( 12). Klasisizm de "Antik Dünya" ya beslenen 

ilgi dolayısıyla, Rönesans' ın insan ve doğa ilgisi gözardı edilip, 

doğrudan antik estetik ön plana çıkmıştır. Bu bir anlamda bilinçli 

olarak yapılmıştır( 13). Romantizm ise esin kaynağını "Antik 

Dünya" nın klasik kül türünde değil, kişinin kendinde, duyularda, 
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duygularda ve düş gücünde bulur. Soyut temel ilkelerin karşısına, 

güvenli olmayan yaşam gerçeğini, doğanın durmayan kalp atışlarını 

ve tarihin dramatik akışını koyar. Artık kişinin üzerine etki yapan 

dış güçler egemendir. Sanatçı kişiliği, duyguları her zamankinden 

daha fazla önem kazanmıştır(14). Romantizm, Neo-Klasisizm'in son 

evresi olarak kabul edilebilir. Tıpkı Neo-Klasisizm'in Barak'a, 

Barok'un da Rönesans ve Mani~rism'e tepki olarak çıkması ve birbiri

nin son evresi olması gibi( 15). Romantik resim, bir okuldan çok, 

herşeyden önce, önceki yüzyıllarda baskın olan tutuma karşı, insan 

ve doğayı yeni bir biçimde kavrayıp,, bu düşünceyi sanat ortamına 

aktarmak şeklinde ifade edilebilir( 16). Soğuk ve cansız renklerin 

yerini canlı renkler alır. Çizgi eski önemini kaybeder(17). 

Bundan sonra ki tepki, daha çok konu seçimini önemseyen 

geleneğe karşı geldi. Akademinin, saygın resimlerin, saygın insanla

rı betimlemesi gerektiği, işçi veya çiftçilerin ise günlük yaşam 

resimlerinde temsil edilmesi fikri bir grup sanatçı tarafından 

reddedildi. Bu sanatçılar Fransa'da Barbizon kasabasında, Constable'

ın öğretisini izlemek ve doğaya yeni bir gözle bakmak için bir 

araya gelen sanatçılardı. İçlerinden François Millet (1814-1875), 

Constable'ın bu düşüncelerini manzaralardan figüre geçirmeyi planla

dı ve köy yaşamından sahneleri çizmek istedi. Böylece meydana gelen 

eserler, akademi öğretisine uyan resimlerden daha inandırıcı ve 

doğal bir saygınlığa ulaşmıştı( 18). XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında yaşam görüşü bütünüyle değişir. Buharlı makinaların bulun

ması, demiryolları, fabrikaların kurulması, endüstrileşmenin yönlen

dirdiği yeni bir dünya, sınıflar arasında doğan farklar, çeşitli 

düşünce akımlarının gelişmesi insanlar arasında bir çatışmanın 

kaçınılmaz olduğu fikrini yaygınlaştırdı(19). Şimdi romantizmin 

düşünceleri yanıltıcı, gerçeği saptırıcı bulunuyor, gözle görülen 

şeylerin anlatımında gerçeklik, kesinlik aranmaktaydı(20) Bu dönemin 

önemli ressamları Français Millet, Gustave Gaurbet (1819-1877), 

çizdiği karikatürler nedeniyle gençliğinde birçok kez tutuklanan 

Honare Daumier (1808-1879) de sayılabilir(21). 

Gerçekçiler,Romantiklerden daha çok seçtikleri konularla 

ayrılırlar. Kullandıkları resim teknikleri onlarınkine yakın ve 
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gelenekseldir. Biçimlerin belirginliği, üç boyuta bölünmesi, kompo

zisyon bütünlüğü Gerçekçiler'de (Realistler) de sürer. Gölgeler 

hala siyah-gri veya gri-kahverengi tonlardadır(22). 

Delacroix ile başlayan gelişme, ikinci olarak Courbet, daha 

sonra da Courbet'nin görüşlerini benimseyen Edauard Menet (1832-

1883) ile üçüncü evrimini yaşamaya başladı ( 23). Özetle Neo-Klasik 

üslup sonrası Delacroix ile Romantizm, Courbet ile Realizm gelişi

yor, Manet ile Empresyonizm belirtileri başlıyordu. Bu birbiri 

ardına gelişen üsluplar bazen de yan yana devam edlyordu(24). Manet' 

nin eserlerinde canlı bir ışık, titreş~n renkler ve birbirini bütün

leyen renkler iyice beliriyordu(25). Empresyonizm (İzlenimcilik)' in 

gerçek karakterini bulması için on yıl gibi bir zaman geçmişti. 

Fransız izlenimcileri güneşin renkleri içinde bulunmayan renkleri 

paletlerinden atarlar. Kahverengi tonlar bırakılır, yalnızca birbiri

ni tamamlayan kırmızı-yeşil, mavi-sarı ve geçiş renkleri olan turun

cu ve mor çoğunlukla kullanılır. Kompozisyonda her türlü yapay 

düzenlemeden kaçınılır. Mekan derinliği ışık oyunlarıyla saf güneş 

renklerinin içinde eritilmesi sonucu elde edilir(26). Buradaki 

anlamıyla Manet daha sonraki izlenimci kuşaktan ayrılır. Menet' nin 

eserlerinde koyu renk kullanımı, koyudan açığa gitme (modöle) tekni

ği, gölge bırakma tekniği açısından diğerlerinden bir hayli farklı~ 

dır. Menet her ne kadar izlenimci kuşağın öncüsü de sayılsa, öte 

yandan gelenekçi bir tutuma her zaman bağlı kalmıştır. Bu yüzden 

izlenimciler üzerindeki rolü belirsizlik ve çelişkilerle doludur. 

Courbet gibi, kuramsal olarak açık renk tonlarının lehinde olduğu 

halde, izlenimcilerin kullanmaktan vazgeçtiği siyah, kahverengi 

ve gri gibi kasvetli renkleri kullanmaktan vazgeçmemiştir. Ayrıca 

izlenimci sergilere katılmayı her zaman reddetmiştir. Ancak bu 

akımın gerçek temsilcisi olan Claude Manet'nin etkisinde kalarak 

1871 'den itibaren açık havada resim yapmaya başlamıştır(27). 

Gombrich' in nsürekli Devrimn başlığı vererek incelediği dönem, 

gerçekten her bakımdan değişik fikirlerin, akımların birbirini 

izlediği zaman dilimi olarak oldukça hareketli ve akımlar arasında 

kesin çizgiyi ayırt edemeyecek kadar da içiçe bir durum gösterir. 

Taşınabilir fotoğraf makinesinin ve şipşak fotoğrafın geliş,me-



-23-

si, izlenimci resmin doğduğu yıllara rastlar. Bu ister istemez 

sanatçılar arasında değişik sanat deneyleri yapilmasına neden oldu. 

Zira basit bir fotoğraf makinesinin yapabildiği bir işi sanatçı 

yapmak zorunda değildi. Realizm artık eski önemini yi tirmişti(28). 

Sanat Tarihçisi Heinrich Wöllflin, 1915' de yayınlanan "Sanat 

Tarihinin Temel Kavramları" adlı kitabında, "Resim sanatının gelişi

mi, aslında gözün gelişimi tarihidir." şeklinde bir ifade kullanmak

tadır. Kuşkusuz burada görme organımızın biyolojik evriminden söz 

etmiyordu. İnsanoğlunun, gerçeği "görüş biçimi"' nin, ona "bakış 

tarzı" nın, zaman içinde geliştiğini belirtmek istiyordu. Resmin 

görsel sanat olduğunu, göz duyumuyla algılandığını herkes bilir, 

ama bu gerçeğin, ilk olarak sanat tarihine uygulanışını Wöll flin 1 e 

borçluyuz(29). Yine aynı kitapta "İnsanlar her zaman aynı gözle 

bakmamışlardır dünyaya" şeklinde bir ifade bulunuyor. Gerçekten, 

görsel bir sanat olan resmin, tarihsel oluşumuna baktığımızda "gör

me" ve "gösterme" olayının çeşitli dönemlerde değişime uğradığını 

görüyoruz. Şu halde görme ve resimleme, sadece optik bir olay değil

dir; zihin ve düşünce ve de inanç biçimiyle koşullandırılmıştır. 

Sanatçı bunun bilincinde olsa ve kurtulmak istese dahi bunu tümüyle 

başarması güçtür. Sanatçı yaşadığı dönemin bakışına ne denli özgün 

ve kişisel boyutlar katarsa katsın, bu koşullandırmalarla çevrili 

ortamda yaşar(30). Kısaca her dönemde sanatçı, neyi görmesi ve 

göstermesi gerekiyorsa, aslında, onu görmüş ve göstermiştir(31). 

XIX. yüzyılda fotoğraf, resmin görevini üstlenmek üzereydi. Bu 

tıpkı Protestanlığın dinsel imgeleri kaldırması kadar resim sanatı 

üzerinde bir darbe meydana getirdi. Ama öte yandan bu gibi etkiler 

olmasaydı bugünkü modern resim sanatı belki de bu derece gelişmiş 

olamazdı(32). Böylece yeni arayışlar içine giren sanatçılar, 

Claude Menet ile birlikte, Auguste Renair, Camille Pissarra, Alfred 

Sisley, daha sonradan katılan Edgar Degas izlenimciliği geliştiren 

ve sürükleyen isimler oldular. O güne kadar olmayan bir sanat görüşü

nün uygulayıcılarıydılar. Bir göz açıp kapama süresine sığan kısacık 

anın renkli pırıl tısını yakalamışlar ve bunu, daha üstünü klasik 

dönemlerde bile görülmemiş bir güzellikle doldurmasını bilmişlerdir 

(33). Bu arada izlenimciliğe yakınlığıyla bilinen Paul Cezanne 
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(1839-1906), yapısal noksanlıkları olduğu gerekçesiyle bir tür 

direnç, hatta tepki göstererek, izlenimcilerin tersine, resme olduğu 

kadar çizime ve kompozisyona; tona ve renklere olduğu kadar biçimler

in sağlamlığına ve kalıcılığına özen göstermiştir(34). Cezanne, 

Emile Bernard'a yazdığı mektupta şöyle yazar: "Ressam bir kanunun 

resmini yaparken, aynı zamanda yavaş yavaş, onun şeklini de çizmekte

dir ve tablodaki uyumları geliştikçe, çizimi de daha belirginlik 

kazanır. Renk, tam parlaklığını ve zenginliğini kazandığında, biçim 

de tamamlanmış demektir. Çizimin ve biçimlendirmenin sırrı, tonları 

birbirlerine kontrast ya da uyum oluşturacak şekilde düzenlemekte 

yatar." Bu son sözleriyle Cezanne, Nea-Empresyanizm (Yeni-İzlenimci

lik) adıyla anılan ve Seurat, Signac gibi sanatçıların öncülüğünü 

yaptığı bir akımın kuramlarına yaklaşmaktaydı(35). Aslında izlenimci

lik çok kısa bir sürede doruk noktasına erişmiş ve hepsi birbirinin 

aynı alan eserler üretilmişti. Artık resimde ışık o denli ön plana 

geçmiştir ki, yalnızca görsel ve tek yönlü bir resim anlayışından 

söz edilebilmektedir. Eskiden çok önemsenen biçim, düşünsel içerik, 

konunun artık pek bir anlam taşımadığı görülür. Biçimler birbirine 

karışır, konu ve içerik silinir, her şey renkli bir ışık seli haline 

gelir. Dünya parıldayan bir görünüm içinde erir gider. Tabiatıyla 

bu düşünce biçimi tepkisiz kalmaz(36). Yeni-İzlenimci akımın ortaya 

çıkmasıyla Gearges Seurat (1859-1891), nesnelliği bilimselliğin 

anlatım aracı alarak gören çağının düşüncesine, kendi sanatsal 

tutumuyla en iyi örnek oluşturan sanatçıdır. İzlenimciliğe, içgüdü

sel bir deneyim olması nedeniyle karşı çıkar ve resim sanatını 

bilimsel bir disiplin yapmaya çalışır. Işığın parçalanması sorununu 

daha izlenimciler zamanında ele almıştır; şimdi de resim sanatının 

görevinin bu sorunu bilimsel temellere dayanarak çözmesi gerektiğini 

savunuyordu. İzlenimciliğin prensiplerinden yola çıkarak, nayrıştır

macılıkn (divisionism), "noktacılık• (pointillism) tekniklerini 

geliştirmeye başladı. Daha geniş bir renk bütünlüğü sağlamak için 

boyaları birbirine karıştırmak yerine, temel renkleri ayrıştırmayı 

ve küçük noktacılar halinde yan yana yerleştirmeyi dener. Uzaktan 

bakıldığında göz bu noktacıkları görsel bir karışım halinde algılar 

böylece daha parlak bir renklendirme elde edilmiş olur(37). 
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Düşünceleriyle Yeni-İzlenimciliğe yol açan Cezanne, daha 

sonra gelişecek olan Kübizm'in de bir ölçüde fikir babası oluyordu. 

Genç bir ressama yazdığı mektupta doğaya, küre, koni ve silindir 

açısından bakmayı öğütlüyordu. Bu sözle belki, tabloları düzenler

ken, bu belli başlı cisimlerin biçimlerini akıldan hiç çıkarmamak 

gerektiğini vurgulamak istiyordu. Fakat Picasso ve arkadaşları 

bu öğüde tamı tamına uydular(38). 

İzlenimciliğe karşı gelişmiş diğer bir akımsa en iyi örneğini 

Vincent van Gogh'ta bulan Ekspresyonizm (İfadecilik veya Dışavurumcu

luk)' dir. Van Gogh, aşağı yukarı o'.1 yıl boyunca resim yapmıştı. 

En güzel resimlerini ise Güney Fransa'da yaşadığı son üç yıl içinde 

yapmıştır(39). Sanatçıya insanoğlunun dramını, korku ve özlemlerini 

anlatmak için izlenimcilik yetersiz gelmişti. Acı çekmek, başkaları

nın acılarını paylaşmak, Van Gogh'un yaşamının ve sanatının en 

büyük özellikleridir(40). Van Gogh, hem izlenimciliği hem de Seurat'

nın noktacılığını özümlemişti. Katışıksız renkleri ve noktalama 

tekniğini sevi yordu, ama bu resimsel özellik onun ellerinde, çok 

değişik bir şey olup çıkıveriyordu. Van Gogh her fırça vuruşunu, 

yalnızca rengi parçalamak için değil, aynı zamanda kendi çoskusunu 

dile getirmek için kullanıyordu(41). Onun resimleri zaten var olan 

acıları içinde, insanın varlığını canlandırır; renkleri ise . duygu 

ve tutkuları iletebilmek için adeta haykırır ve patlar gibidir. 

Renk onda bir anlatım aracı olmuştur. İzlenimcilerin anlayışına 

tamamıyla karşıt olan bu resim anlayışına "Ekspresyonizm" denmiş

tir(42). 

İzlenimciliğe değişik bir tepki de Paul Gauguin' den geliyor

du. Gauguin' in batı uygarlığına duyduğu hoşnutsuzluk, onu giderek 

içinde temizliği, doğruluğu ve saflığı yeniden bulacağı ilkel bir 

dünya aramaya iter. O güne kadar sürdürdüğü yaşamı bütünüyle bıra

kır. Çalışma yeri olarak önce Bretagne'ı seçer. Genç ve akıllı 

bir eleştirmen olan Emile Bernard' la tanışmasından sonra, giderek 

doğalcılıktan uzaklaşır, kalın ve koyu dış çizgilerle birbirinden 

ayrılmış, basite indirgenmiş, masif biçimlere ve kompozisyon gerek

lerine uydurulmuş anıtsal bir üsluba yönelir (Cloisonizm) (43). 

(Cloisonne mine işlerindekine benzer kalın siyah kontur çizgileriyle 
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ayrılmış geniş renk lekeleri kullanılan teknikleri nedeniyle bu 

adla anılmışlardır) (44). 

Gauguin, bir süre Van Goghla birlikte Arles'da çalışmış, 

fakat Gauguin bir süre sonra Paris' e gitmiş, oradan da Tahi ti' ye 

yerleşmek üzere ayrılmıştı. Sanatçılar üslup bilim::ine ulaştıktan 

sonra, geleneksel kurallara güvenmiyorlar ve sadece ustalığa sinirle

niyorlardı. Okulların sunduğu kolay araçlardan uzak bir sanatla, 

yalnızca üslup olmayan, ama aynı zamanda insan tutkusu gibi güçlü 

bir gerçeklik de olan bir üslup düşlüvorlardı(45). Gauguin, sanatı 

duyguların anlatımı olarak değil, bi:r düşüncenin iletilmesi olarak 

görmekte, renkler onun gözünde simgesel bir güç taşımaktadır. Böyle

ce 0 hayal" ve "simgesel anlamlılık" gibi kavramlar ortaya çıkar. 

Gauguin'in Simgelerle yakın ilişkisi olmuştur. 1891'de Paris'in 

sanat ve edebi yat ortamında gerek kendisi, gerekse simgeci tutumu 

saygı görmüstür(46). 

1886' da Par is' te ortaya çıkan, zamanın sanat akımları olan 

Gerçekçilik ve İzlenimcilik'e karşıt olarak belirmiş Sembolizm, 

gerçek nesneleri değil, düşünce, duygu, ülkü ve düşleri resmetme 

amacında olmuştur. Sembolistler maddecilik çağında yaşadıklarını 

öne sOrerek, manevi değerlerin yeniden gündeme gelmesini amaçlamış

lardır. Bu nedenle de dinsel ve mistik ögeler sembolizm içinde 

önemli bir yer tutmuş, resim bunları simgelerle belirlemeye çalışmış

tır(4?). ÜnlO •sonuncu romantik 8 Fransız şair Stephane Mallarme 

(1842-1898) edebiyat adına en yüce duyguları dile getirebilecek 

ve şiir alanında da simge kullanım kurallarını tanımlayabilecek 

yetkinlikteydi(48). Yapmış olduğu bir konuşmada ölmüş olan arkadaşı 

Villiers de 1 1 İsle-Adam'ı anlatıyordu. Konuşmasına şu sözlerle 

başladı: "Doğası gereği düş kurmaya alışkın bir insan, öteki dünyaya 

göçmüş başka bir insandan söz etmek için geldi buraya." Bu ilk 

cümlenin çarpıcı güzelliği, dikkatimizi onun temel sözcüğü olan 

"düş0 e çeki yor. Gerek ölen kişi, gerekse Mallarme bu sözcüğe özel 

bir anlam yüklemişler gibiydi. Ayrıca, burada sözü edilen düşün, 

uykuda görülen düşlerle, insanlığın her zaman ilgi duyduğu ve psika

nalizin inceleme konusu alan bu olguyla, hiçbir ilişkisi bulunmadığı- -

nı belirtmek gerekir. Kendilerini düş kurmaya alışkın ilan eden 
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dönemin sanatçıları, sanatçılarda görülen ve yaratıcı hayalleriyle 

besl~dikleri belli bir kişisel ve de başkalarına devredilmez derinli

ğe nsernbolizmn adı verilmişti. Burada imgelem (muhayyile: geçmiş 

yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü; 

bir nesneyi, o nesne-karşımızda-olmaksızın tasarlama yetisi) üzerin

de özellikle durmak gerekiyor. Çünkü bu kavr.am bütün gücünü düş 

kelimesinin özgürce simgelediği şeylerle uyum halinde olmasından 

almaktadır. Bu sanatçının imgelem gücü, ne yerleşik kurallardan, 

ne benimsenmiş örneklerden, ne de zorunlu kaynaklardan yararlanır. 

Kuşkusuz imgelem bütün sanat akımlarında en büyük etkendi; ama 

hiç bir zaman sembolist sanat içindeki kadar ağır bastığı görülmemiş

ti(49). Rusya da aralarında olmak üzere bütün Avrupa'da, Anglosakson 

ve Latin Amerika'da ve Amerika'nın Fransızca konuşulan kesimlerinde 

ortaya çıkan Sembolizm Akımı'ından bahsedersek, söz konusu olan 

dönemin sembolizm diliyle konuştuğu ortaya çıkmış olur. Bu yaşanan 

dönem içinde diğer sanat kolları için de geçerliydi(50). 

Düş sembolistlerin yenilikçi gücüdür. Her bir sanatçı bu 

yeteneği işledi, geliştirdi ve kendi özgün kişiliğinden yola çıka

rak, yaratıcı amaçları doğrultusunda kullandı. Sembolistler hiç 

kuşkusuz küçük topluluklar oluşturdular. Kendi kahveleri küçük 

dergileri, ayrılıkçı sergileri vardı. Ama bütün bunlar, çoğu zaman, 

topluma uymayan, topluma karşı çıkan ve yıkıcı bir anlayışın izleri

ni taşıyordu. Aslında bu sanatçılar topluma yakın olmayan, kapalı 

kutu gibiydi. Bu küçük yapay toplumu meydana getiren sanatçıların 

her biri özgünlükleri aşırıya varan, kimi zaman skandallara dönüşe

cek kadar ileriye giden tuhaf kişilerden oluşuyordu(51). 

Sembolizmin her önemli kişisi kendine özgü bir kişilikle 

tanındı. Her birinin kendine göre yazgısı vardı. Sembolizm bu nokta

da romantizme benzer(52). Tarihte, Sembolist Çağ ile birlikte, 

büyük ve önemli kişilerin simgelediği bir kopuşma meydana geldi. 

Buna yol açan sanatçıların her biri yaptığı işten gurur duymaktan 

başka, sembolizmin içinde özgün kişilikleriyle yer almanın kendileri 

için ne kadar önemli olduğunun da farkındaydılar. Baudelaire, Rimba

ud, Gauguin, Van Gogh ve Toulause-Lautrec'in varlıklarında tarihsel 

kişiliklerden çok, yani tarihin bir uzantı ve mantığıyla bütünleşen 



-28-

kişiliklerinden çak, kopuşma kişilikleri görmek zorundayız(53). 

Sembolistlerin ihtiyaç duydukları geçmiş, daha az tarihsel alan 

ve buna karşılık daha az belirgin, karmaşık ve masalsı bir Drtaçağ 

idi. Bütün bir kültürel dönem bu geçmişe yanaştı, örnek ve konuları

nı oradan aldı. Sembolizmin yalnızca bulanık bir geçmişe ihtiyacı 

vardı ve bu bulanıklığa hayranlık duyuyordu(54). 

Gauguin hayranı olan eleştirmen Albert Aurier, 1891 Mart'ında 

Mercure de France dergisinde Sembalizm'i şöyle özetliyordu: 

"Sanat eserinin gayesi, mademki bir fikrin ifadesidir, öyley
se bu eser fikirci olmalıdır, düşündürmelidir. Mademki az çok herke
sin anlayacağı bir biçim içinde ifadeslni bulacaktır, o halde terkip
çi olmalıdır. Düşünceyi, fikri bir biçim al tında dışarı vurduğuna 
göre, semboller kullanıyor demektir. Sübjektiftir, çünkü nesne, 
nesne olarak değil, ancak sanatçıda uyandırdığı fikir olarak mevcut
tur." (55). 

Gauguin'le Pant-Aven Okulu'nun ressamları ve Nabiler'den 

Bannard, Vuillard, Maurice Denis, Valotton gibi ressamlar tarafından 

uygulanan bu fikirler, daha sonra Gustave Mareau, Puvis de Chavannes 

ve Odilon Redan tarafından fazlasıyla uygulandılar(56). Sembolizmin 

doğmasına ve gelişmesine psikolojinin gelişmesi de sebep olmuştur. 

Çünkü bu ilim sayesinde insan ruhu sanatın _. başlıca konusu haline 

gelmiştir. Yine bu çeşit araştırmalardan sonra zihnin ve ruhun 

derinliklerini boşaltmak, şuur al tını dışarı vurmak ihtiyacı ortaya 

çıktı(57). 

Sembolizm Döneminde Katolik inanç ve sofuluğa açık bir bağlan

ma da söz kanusuydu(58). Sembolizmin anlayışı, karakteri ve ideali 

zamansallığın alan kapsamındadır. Empresyonizm de değişenin, hareke

tin sanatıydı. Kendine özgü tekniğin bir mekan tekniği almasına 

karşın, zaman faktörünü kendi tekniğine katmak gibi şaşırtıcı bir 

tasarımı vardı. Bu eğilimin sonucu olarak, o dönemin yapıtlarında, 

belli bir geçicilik duygusu ve bizi büyüleyen belli bir melankoli 

kaldı. Fakat bu melankoli, empresyonist resmin ikinci dereceden 

bir sonucudur ve bir çelişki olduğu için bizi heyecanlandırmakta 

ve hayran bırakmaktadır. Sembolizmin özünde yer alan bu melankoli 

,empresyonizm için bir zorunluluk değildi(59). Sembolist sanatçı 

ele geçmeyen!, gerçekliğin görünümleri arkasına gizlenen şeyleri, 

gözünün erişemediği dünyayı, yani cinler, periler ve mitolojik 
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yaratıklar dünyasını, efsane öteki dünya yaşayışını, mistizism 

dünyasını ele geçirmeye çalışıyardu(60). Sembolizmin belirtilerini, 

hiç kuşkusuz mistik özellikleri içinde taşıyan romantizmin içinde 

görmek mümkündür(61). 

XIX. yüzyılın san otuz yılı, insanların sanata bakış biçimini 

değiştirir ve gerçekçilik fotoğraf makinesin~n yaygınlaşması ile 

önemini yitirir. Gerçekliğin taklidine karşı başlayan hareket, 

yeni bir estetik anlayışın doğmasına neden oldu. Bir yaratıcı alarak 

sanatçının, yapıtının biçimlenmesinde özgürce söz sahibi alması 

fikri gelişir. Böylelikle birbirini izleyen yeni anlayışlar ortaya 

çıkar(62). 

Bunlar nFauvisme" (vahşilik, yırtıcılık), 1893 yılından 

itibaren sembolizm ile paralel gelişen Art Nauveau, daha sonra 

Kübizm, Fütürizm ve diğer akımlar(63). Bunlardan Favizm, izlenimci

lerin bir devamı sayılabilir. İzlenimcilerin pastel ve yumuşak 

olan renk tonlarını, fovistler parlatmışlar, izlenimcilerin küçük 

fırça darbelerini ise favistler, bir defada oluşmuş renk lekeleri 

anlayışına dönüştürmüşlerdir. Ve de nesneleri deformasyona uğratarak 

resmetmeyi amaçlamışlardır. Öncüsü H.Matisse, diğer üyeleri G.Rau

aul t, M.Vlaminck, A.Derain ve R.Dufy'dir (64). Art Nouveau ise 

1896-1905 yılları arasında Avrupa ve Amerika'da yaygınlaşan bir 

üslup olmuştur. Mimarlıktan başlayarak tüm sanat dallarına egemen 

olmuştur. Üsluplaştırılmış bitkisel-eğrisel nitelikte bir bezeme 

anlayışı getirmiştir. XIX. yüzyılın eklektisist üsluplarına bir 

karşı çıkış olarak değerlendirilebilir(65). Van Gagh, Seurat, Gau

guin, Vallattan, Matisse, Lautrec bu sanattan etkilenmiş belli 

başlı sanatçılardır(66). 

Kübizm ise, Pahla Ruiz Picassa' nun ve Geargee Braque'un 

başını çektiği modern bir resim akımıydı (67). Kübizmin macerası 

birazda onun kurucusu olan Picasso 'nun macerasıdır. İspanyol alan 

Picasso memleketinden ayrılmış ve Paris 'e gelmişU , : sanatını burada 

sürdürmüştü (68). Kübizm geleneksel resim sanatına ytlnel tilen en 
, 
güçlü karşı çıkışlardan biridir. Geleneksel resmin konuyu tek bir 

bakış noktasından ve zaman içinde dondurulmuş alarak betimlemesine 
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karşılık, kübistler nesneleri çok sayıda değişken bakış noktasından 

ve farklı anlarda resim düzlemi üzerinde betimlemeyi amaçlamışlar

dır. (69). Üçüncü boyutun tuvalin üstüne, perspektifin göz yanıltıcı 

etkisine başvurmadan, yalnız resim öğeleriyle getirilmesi temel 

ilke olmuştur. Perspektif her zaman bir mekan yanıltması meydana 

getirdiğinden, resimde ele alınmamalıdır. Bu nedenle cisimler parça

lanır, dışa katlanıp açılır, önden ve arkadan gösterilir. Biçim 

ise tamamen ressamın egemenliğindedir. Picasso' nun da dediği gibi 

cisimler görüldüğü şekliyle değil, düşünüldüğü şekİiyle çizilmiştir 

(70). 

Fütürizm ise 1909 yılında İtalyan şairi Filippo Tanunaso 

Marinetti 'nin yayınladığı bildirge ile gündeme gelir (71). Çağdaş 

endüstriyel gelişmeler ve özellikle de hızı yücel ten bir görüşten 

temellenmektedir (72). Ayrıca savaşın güzelliğini bir mitos durumuna 

getirmektedir ve bu düşüncenin faşizmden on yıl önce olması ilginç

tir. Çağdaş uygarlığın en önemli öğeleri olan hareket, hız ve sürek

li değişimin karşıtı hareketsizliği içerdiği için, fütürizm, kübizm'

i hedef alır ve onu suçlar. Fütürizm resim, dinamizm ilkelerini 

sergilemektedir. İlk önce sorunun çözümü, bir hareketin ince bütün 

aşamalarını canlandırmakta aranır. Örneğin Giacoma Balla (1871-1958) 

koşan bir genç kız, üstüste getirdiği birçok bacakla, ya da kuyruğu

nu sallayan bir kôpeği birçok kuyrukla çizer. Grubun temsilcisi 

Umberta Bacc,iani ( 1882-1916) aynı zamanda kuramcısıdır ve öldüğünde 

bu akım son bulmuştur (73). 

Empresyonizm, fütürizm, kübizm gibi, sanatçıların kendi 

kendileri, yahut eleştirmenler veya rakipler tarafından verilmiş 

isimler bir fikir etrafında toplanmış bir sanatçı grubunu anlatmaya 

yarar. Sonra bu grup dağılır, yahut o görüş geçer gider; geri ye 

birşeyler kalır veya kalmaz. Ekspresyonizm kelimesi için böyle 

düşünülemez; zira bu kelime devamlı ve kalıcı bir halin ifadesidir. 

' Sanat tarihinin her döneminde bu ifadeyi görmek mümkündür. Her 

dönemin kendine göre ekspresyonca sanatçıları vardır (74). Çağımızda 

ekspresyonizm, romantizmin yerini aldı. Plastik açıdan bakıldığında 

empresyonizmin klasisizmi devam ettirdiği düşünülürse, ekspresyonizm

in de plastik açıdan değil de, neyi ifade etmesi gerektiği açısından 
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içe dönük bir romantizmi izlediği söylenebilir (75). 

Kısaca özetlemeye çalıştığımız Avrupa ve bilhassa Fransa'daki 

sanat akımlarının Fransa'da resim eğitimi görmüş Avni Lifij ve 

diğer Türk sanatçılarının üzerinde de etki yaptığını tahmin edebili-

riz. 
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2.1. Katalog Hakkında 
__ ./ 

Katalog bölümünde Hüseyin Avni Lifij'in bazı yağlıboya tabla

ları, yağlıboya paşadları, karakal em çalışmaları, gri veya renkli 

kağıt üzerine yapılan, "iki kalemle desen" ve "üç kalemle desen" 

adlarını verdiğimiz ( 1) çalışmaları, sanatçının çekmiş olduğu sanat 

yanı ağır basan birkaç fotoğrafı, belli bir plan. dahili~de açıklana

caktır. Burada yapılacak işlem, yorum olmayacaktır. Sadece ele 

alınan malzeme en ince detayına .kadar incelenecek; yorum ise ayrı 

bir bölüm olan "Değerlendirme" başlığı altında yapılacak, bu çalışma

lar ilgili kaynaklara dayanılarak geliştirilecektir. 

145 adet civarında yağlıbaya tablo, poşad, desen çalışmaları 

karşılaştırma bölümünde 36 kadar eser, detaylarıyla birlikte 255 

adet civarında fotoğraf ile tespit edilmiştir. Hüseyin Avni Lifij'in 

özel hayatına ait 4 adet fotoğraftan başka, 263 adet dia-pozitif 

çekilerek eserler ayrıca belgelenmiştir. Fotoğraf olarak yer almayan 

65 adet poşad dia-pozitif olarak görülebilir. 

Bu eserler içinde zorunlu olarak bir seçim yapılmış ve "Kata

log" bölümünde incelenmiştir. Resim müzelerinde yer alan büyük 

boy yağlıboya tabloların hepsi kataloğa dahil edilmiş, ufak boyda 

sayıca fazla yapılmış olan desen çalışmaları "Paşad" lardan birbir

lerine yakın örnek teşkil edenlerden bazıları ayrılarak özgün olabi

lecekler kataloğa dahil edilmiş, diğerleri çalışmanın sonunda ayrıca 

gösterilmiştir. Bu işlem karakalem çalışmaları içinde uygulanmıştır. 

Kataloğa alınan eserlerin, ismi, bulunduğu yer, tarihi, 

boyutları, tekniği hakkında bilgiler yazıldıktan sonra tanımına 

geçilm~ş, mevcut kaynaklara dayanılarak açıklanmış, çok kısa karşı

laştırmalar yapılmış ve kaynaklar hakkında bilgi verilmiştir. 

NOTLAR 

(1) Adnan Çeker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984. 
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Kat.Na. 2.1.1. Lev. 4. Dia.4,5,6. 

İsmi Hüseyin Avni Lifij-Kendi Portresi(Kadehli-Pipolu) 

Bulunduğu Ver İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (D.no.3636) 

Tarihi 1908 tarihli olup esasında 1906'da yapılmıştır(1). 

Boyutları D.65 x 0.46 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Başında şapkası, ağzında piposu, omuzunda eski bir 

çorabı, elinde şarap kadehi ve kısık gôzlerle bakı~ı ile sanatçının 

kendi portresidir. 

1908 II.Meşrutiyet dônemiydi ve Lifij,Osman Hamdi Bey tarafın

dan resim tahsili yapması için Şehzade Abdülmecit Efendi' ye tavsiye 

edildi. Bunun üzerine Paris'e yollandı. Lifij kendini resmettiği 

eserini takdim etmişti. Gerçek tarihi 1906 olan portre' nin tarihini 

1908 olarak değiştirmişti(2). 

Batı anlayışındaki çağdaş resim sanatımızın, ilk otoportre 

ôrneklerin:jen biri olan bu eser, sanatçının Paris 'e gitmeden ônce 

yaptığı bir çalışmadır(3). Henüz sanat eğitiminin başında olan 

birisi için oldukça çarpıcı olan bu durum için Nurullah Berk bir 

yazısında: "Allah vergisi istidat buna derlerri ifadesini kullanmakta

dır(4). 

Bu otoportre ile yaklaşık çeyrek yüzyıl ônce yapılmış olan 

Şeker Ahmet Paşa' nın kendi otoportresini karşılaştıracak olursak: 

Şeker Ahmet Paşa'nın, bir elinde palet, öbür elinde fırça tutan, 

çok ciddi bir bürokrat tavır içindeki gôrünümü, başında fesi ve 

resmi giyimiyle ressamlığı adeta ikinci bir iş olarak benimsemiş 

olduğunu düşündürür. Şayet palet ve fırçayı bir an için kapatacak 

olursak bunun bir sanatçı portresi olduğunu anlamakta güçlük çele-iz 

(5) (Lev.119). Oysa Avni Lifij' in otoportresinde bunun aksine bir 

görünümle karşılaşırız. Bu tablada, sağ elinde tuttuğu şarap kadehi, 

bohem ressamlara ôzgü giyimi başındaki şapkası ve piposuyla, 

tam anlamıyla bir sanatçı portresi karşısındayızdır. Sami Yetik 1 in, 

Lifij'i anlatan bir yazısında da bahsettiği gibi Lifij'in özgür 

yaradılışa sahip bir kişi olduğu, kayıt ve sınır tanımadığı anlatı

lır. Bu portresinin de özgür yaşama duyduğu özlemin daha gençlik 

yıllarında başladığı anlatılır(6). Avni Lifij'in kendine bohem 
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bir sanatçı yaşamı yakıştırdığı bu portresinin benzerlerini, Fransız

caya aşırı ilgisi nedeniyle ilk gençlik yıllarında karıştırdığı 

sanat kitaplarında görmüş olabileceği ihtimal dışı değildir(?). 

Bu portre sanatçının daha sonra yapacağı başka portrelere 

pek benzemez. Sanatçı burada gördüğü değil, düşlediği bir Avni 

Lifij portresi yansıtmaya çalışmıştır. Bunu 19. yüzyıl sonlarında 

yaygınlaşan Sembolist sanat anlayışının bir uzantısı saymamak gere

kir. (Fransa yılları daha sonraya rastlar). Fransa '.da Cormon atölye

sinde çalıştığı dönem Sembolizm ve Romantizm akımının temsilcilerine 

ilgi duymasını özel yakınlıkta aramak uoğru olmaz. Onun resimlerini, 

kızıl, sarı lelkelere bulanmış peyzajlarını, sisli bir atmosfere 

gömülmüş figürlü kompozisyonlarını, daha çok kişisel yapısıyla, 

şiir ve edebiyata olan düşkünlüğü ile açıklamak, belki daha doğru 

olacaktır(8). Yine Sami Yetik' e göre Lifij bir "aşık", melankoli 

içinde bir ressamdı. Ondaki bu yapının, resimlerine yansımış olmasın

dan daha doğal birşey olamazdı. Lifij'in o dönemde, romantik edebiya

tı izlemiş olduğu, kendi kuşağının ressamlarını, bu arada İbrahim 

Çallı'yı gerçeklere uymayan resimler yapmış olmakla suçladığı bili

nir. Onun bu davranışı bile, bir kuşak kavgasına eğilim duymuş 

olduğunun belirtisidir. Ama hem bir ressam, hem de amatör bir yazar 

olarak, bu tür bir kavganın bayraktarlığını yapacak biri olmadığı 

için, kavgası kendi resminin içe dönük mesajıyla sınırlı kalmıştır. 

Kendi kuşağının izlenimci ressamlarına uzak kalmayı tercih etmesin

de, kuşkusuz bu içe dönüklüğünün önemli bir payı vardır(9). 

Avni Lifij'deki bu içe dönüklüğün Avrupa özentisinden kaynak

lanmadığı, Avrupa öncesi yapmış olduğu bu çalışmasından anlaşılmakta

dır. Bu çalışma ayrıca bohem yaşamın sanatçı mizacıyla uyuştuğunu 

savunan ilk tablo olması bakımından da çağdaş resmimizde de ayrı 

bir anlam taşır. Bu biraz da, özlem duyulan bir yaşam biçiminin 

modelini yaratma kaygısına yöneliktir. Ama bu modeli yaşama geçire

bilmek için Türk sanatçısının daha uzun bir zamana ihtiyacı olacak

tır( 10). Söz konusu portrenin yapıldığı yıllarda Lifij'in Akademi'ye 

girmesinde etkili olan Henry Prost ile yeni tanışmış olduğunu biliyo

ruz. Bu tanışmanın Avni Lifij'in yaşamı ve sanatçı kişiliği üzerinde 

etki yaptığı alasıdır. Sanat yaşamının bu portrede çizilmiş olduğu 
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biçimiyle, alabildiğine özgür, · her tür kaygı ve tasadan uzak, 

romantik bir kimliğin ön koşulu alabileceği varsayımına kuşkusuz 

kapalı olduğunu düşünecek olursak, sanatçının böyle bir ortamda 

dahi, içindeki yaşam tarzıyla uzlaşabilecek yolu bularak tuvale 

aktardığını görüyoruz. Bu, içinde arayıp resme uyguladığı· anlayış, 

resim sanatımızın yeniliklere açılmayı ilke edinmiş olan temel 

amaçlarını anlamamızı kolaylaştırıcı bir özellik taşımaktadır(11). 

Sanatçının bu portresi, çok tonlu yöntemin uygulandığı bir 

çalışmadır (12). 

Akademik çalışma öncesi yapılan bu çalışmanın, her şeye 

rağmen kuvvetli bir desen çalışmasını ön plana aldığı, geleneksel 

çok tonlu tekniği uyguladığı, gölge-ışık arasındaki ilişkiden 

(valör), yola çıkılarak hacim verilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

N O T L A R 

(1) Adnan Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984, s.XIII. 

(2) Çoker, a.g.e., a.y. 

(3) Kaya Özsezgin, "Avni Lifij'in Otaportresi Üzerine Aykırı Düşünce

ler", Artist Plastik Sanatlar Dergisi, S.:B, Kasım 1986, s.4. 

(4) Nurullah Berk, "Ölmeye Gör", Sanat Çevresi, S.:45, Temmuz 1982, 

s.8. 

(5) Özsezgin, a.g.~., s.4. 

(6) Özsezgin, a.g.e., a.y. 

(7) Özsezgin, a.g.e., a.y. 

(8) Özsezgin, a.g.e., s.5. 

(9) Özsezgin, a.g.e., a.y. 

(10) Özsezgin, a.g.e., a.y. 

(11) Özsezgin, a.g.e., a.y. 

(12) Çoker, a.g.e., s.XXI. 
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Lev.5 Dia.10,11,12. 

Karakalem desen (Osmanlıca Notlu Çıplak Model) 

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (D.no.8405) 

1909, (27 Alafranga Şubat, Cumartesi) 

0.54 x 0.36,5 

Kirli beyaz kağıt üzerine karakalem 

Tanımı Tabure üzerine hafifçe dayanmış, çıplak bir erkek 

bir bacağını hafif bükmüş ve sağ elini serbestçe aşağıya doğru 

bırakmış. Tablonun sağında ve solunda Osmanlıca olarak yazılmış 

Hüseyin Avni imzalı bir not bulunmaktadır. Bu son derece ilginç 

not sanatçının Cormon Atölyesinde çalışmaya başladığı ilk güne 

ait bir günlük niteliğindedir. Lifij burada adını bilemediği birisi

nin kendisini boya alması için Bonaparte ve Jakop Sokağını tarif 

edip orada bulunan boyacıya yollanmasını anlatıyor. Buna çok kızdığı

nı, fakat yeni talebelere böyle davranıldığını bildiği için "naçar 

katlanacağız, zira serde erkeklik var" şeklinde ifade ile kendini 

yatıştırdığını ve ilerdeki yıllarda aynı şeyi kendisinin de yapabile

ceğini düşünüyor. Daha sonra ıslık çalarak atölyeye gelen Cormon'dan 

bahsediyor ve modelden desen çalışmalarınin hocaları tarafından 

kontrol edilip gerekli uyarıların yapıldığını anlatıyor. Cormon 

ona "Sen Türksün değil mi? 11 diye sorar. Lifij 11 Evet mösyö 11 diye 

cevap verir. Daha sonra Osman Hamdi'nin adı geçer. Cormon bu diyalog

dan sonra Lifij'in yaptığı deseni eleştirir. Kolun vücuda çok yapı

şık olduğunu, bunu düzeltmesini ister. Avni Lifij ise kabahatin 

kendisinde değil, modelde olduğunu, resim yaptığı sürece model in 

aynı pozisyonda olduğunu belirtir. Model'e, Lifij'in taburesi veri

lir. Cormon desen üzerine C, C-1 gibi işaretler vermiş ve buralarda 

hata olduğunu belirtmiştir. Lifij bunu da naklediyor. 

Kayıtlardan sanatçının 11. 1. 1909' da Fransa 1 ya hareket ettiği

ni, 26 Şubat 1909'da Paris'te 0 l'Ec::ale Natianale Spec::iale des Beaux

Arts• dan kurları izleme belgesi aldığını ve •carman Atölyesi 0 

inde resim çalışmalarına başladığını biliyoruz (1). 

İşte, desenin sağında ve solunda kötü başlayan bir günün 

hatırasını nakle,den Lifij, yazının başlangıcında da tarihi tüm 

detayı ile yazmıştır: Cumartesi, 27 Alafranga Şubat 1909, Atölye'ye 

bf:lşlamasının ilk günüdür. En altta da Hüseyin Avni diye imzasını 
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atmıştır. 

Tamamen akademik bir çalışma, bu tip çalışmalarda talebelerin 

hiç bir yorum hakkı . yoktu. Carman nasıl isterse, o şekilde çizmek 

zorundaydılar. Işık, klasik atölye ışığı, oranlar, valümler, perspek

tif san derece dikkatlice çiziliyordu. 

N O T L A R 

(1) Adnan Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984, s.XIII. 
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Lev.6 

Romantik Bakışlı Kadın 

İ.R.H.M. (D.no.6954) 

1909, 21 Aout (Ağustos) 

0.23 x 0.29 m. 

Karakal em 

Dia.13 

Tanımı Gözlerini hafifçe yukarıya çevirmiş, oturur vaziyette, 

sağ elini de yumuşak bir biçimde dizlerinin üzerine koymuş genç 

bir kadın tasviridir. Bu bir atölye etüdüdür (1). 

1912 yılında Paris'ten yurda dönen Avni Lifij, yaklaşık 

1916 yılına kadar bir dizi desen gerçekleştirmiştir. Sıkı bir disip

linle oluşturulan bu desenler, çizgisel ve boyasal niteliklere 

ulaşan özellikleriyle başlıca iki kategoride toplanabilir: Haliç' i 

konu alan genel görünüler; görsel ,düşünsel karakterleriyle birinci 

kategori ye örnek gösterilebilir. Batıdan dönen Lifi j, yöntem olarak 

çizimine katkı sağlayan renkli kağıt fonları üzerine çizeceği dese

ni, siyah ya da kömür kalemle oluşturuyor, gerekli gördüğü ışıklı 

balgeleri ya da volümün en şişkin yerini beyaz kalemle abartılı 

bir biçimde çiziyordu. Bu yöntem keskin ve çizgisel dilin ince 

detaylarına inmeye fırsat tanıdığı gibi, serbest çalışmaya da fırsat 

veriyordu. Bunu (R.37,46,47,48) gibi örneklerde görebiliriz (2). 

İkinci kategoriye örnek, yine bu dönemin ürünlerinden siluet

lerle vurgulanan ağaçlar ise; bize bir çalışmanın ileri aşamalarının 

önceden saptandığı ya da bir boya çalısmasının deseni olabileceğini 

anımsatıyor. Bu tür çalışmalarda ayrıntılardan arınmış değerlerin 

daha yumuşak kenarlı ve serbestçe sunulması öngörülmektedir. Bu 

tavır değişimi duygunun ön plana çıktığı boyalarında da gözlemlene

cektir( 3). 1916 yılında gerçekleştirdiği kendi portresi (R.34) 

siluetin egemen olduğu, duygusal, boyasal nitelikleri vurgulayan 

bir desen çalışmasıdır (4). 

Genelde resim sanatının kroki, eskiz, etüd, tablo gibi zaman

laması farklı çalışmalardan oluştuğu bilinir. Bu zamanlama sanatçı

nın önce veya sonra söyleyeceği sözü, kişiliğine göre belirliyeceği 
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gibi, teknik zorunluluklarla da sınırlı olabilir~ Örneğin kroki 

ile etüd arasında zamanlama farkı teknik sorunluluktan doğuyorsa, 

görüşleri farklı iki sanatçının etüdü arasındaki zamanlama, bu 

sanatçıların yapı farklılıklarından da doğabilir. Bu sanatçının 

yapısına veya etüd edilen konuya bağlı olarak değişebilir (5). 

"Romantik Bakışlı Kadın" ın atölyede etüd edilme işlemi, 

"Kalkınma" (Lev.10, R.17) için yapılan "çalışan amele" etüdünden 

daha uzun süre gerektirmiştir. Lifij'in boya 9alışmalarında da 

bu zaman farklılaşması dikkati çekmektedir. Büyük kompozisyonları 

yapmak için sanatçının ihtiyacı olan ·süre, hızlı bir şekilde yapıp 

bitirdiği poşadlarda harcadığı süreden daha uzun süre değildir 

(6). 

Bu karakalem deseninde Lifij'in geleneksel 

atölyenin yukardan gelen aşağı eğik şekilde inen 

gerçekleşen figürde, karakterin, oranların, volüm 

derinlik ve uzaklık gibi kavramların gölge-ışıkla 

resmin gereği 

ışığı altında 

ve planların, 

doğru olarak 

verilmesini ön plana alan sağlam plastik değerleri içermektedir. 

Sanatçı bu çalışmayı Paris 1 te iken yapmıştır. 

N O T L A R 

( 1) Adnan.Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984, s.XXV. 

(2) Çoker, a.g.e., a.y. 

(3) Çoker, a.g.e., a.y. 

(4) Çoker, a.g.e., a.y. 

(5) Çoker, a.g.e., a.y. 

(6) Çoker, a.g.e., a.y. 
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Kat.Na. 2.1.4. Lev.11 Dia.18,19,20. 

İsmi Tarihi Trajik Sahne 

Bulunduğu Yer İ.R.H.M. (D.no.8419) 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1909-1912 arası) 

Boyutları 0.34,5 x 0.43 rn. 

Tekniği Kağıt üzerine kömürkalem (füzen) 

Tanımı Adeta savaş alanını andıran bir mekan. Ortada elini 

çenesine götürmüş, kavuklu ve belinde kılıç olan adam sanki kara 

kara düşünmektedir. Sağında ve solundaki insan figürlerinin ifade 

biçimlerinden bu kişiye yalvarır, ya da durumlarını anlatan bir 

tutum içinde olduklarını hissediyoruz. Bu tablo belki de büyük 

bir salgın hastalık veyahut tabii afet sonrasını anlatıyor; ama 

hangi durum olursa olsun Lifij'in ruh halinin kompozisyonu kavradığı

nı, ona göre bir anlayışın tabloya sindiğini söyleyebiliriz. Gizem

li, insanı düşüncelere, hayallere iten, romantik. düş gücünü hareke

te geçiren çalışmalarını, sembolist anlayışın durağan, fakat anıtsal 

ifadesi ile bütünleştirerek yaptığı bir kompozisyon olarak niteleye

biliriz. (Lev.12,13,14,15) de de görebileceğimiz gibi bütün bu 

çalışmaların belli bir dönemi kapsadığını söyleyebiliriz. 
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İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 
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Lev.12,13,14 

TarihiTrajik Etüt 

İ.R.H.M. (D.no.8403) 

Dia.21,22,23,24 

Tarihsiz (Tahmini 1909-1912 arası) 

0.43,5 x 0.57 m. 

Tekniği Kağıt üzerine kömürkalem (füzeni 

Tanımı Otağ veya çadır benzeri bir mekanda geçen, adeta 

bir rüya alemini andıran, daha çok doğu motifierini çağrıştıran 

simgelerin çokluğu ile bezenmiş bir kompozisyon. Sağ alt tarafta 

yaralı mı yaksa hasta mı olduğunu anlayamadığımız, aynı zamanda 

önemli bir kişiliği olduğu belli olan ihtiyar adamın başında toplan

mış, değişik kavuk, başlık gibi giysileriyle çeşitli insanlar ona 

ihtimam gastermektedirler.Sol tarafta çömelmiş ihtiyar adam yerde 

duran bir tasa doğru uzanmaktadır ve üzgün olduğu hissedilebilmekte

dir. Sol taraftaki grupta ise bir adam, muhafız mı yoksa asker 

mi olduğunu anlayamadığımız birisi tarafından bıçaklanmaktadır. 

Lifij'in bu gibi çalışmalarında da (lev.11,15) gördüğümüz 

gibi düşlerin kağıda aktarılması diyebilec~ğimiz bu kompozisyonda, 

Romantizm, Sembolizm gibi akımların etkisini hissedebiliyoruz. 

"Alegori" (Lev.15) de söylediklerimiz gerek bu çalışma, gerekse 

"Tarihi Trajik Etüt" (Lev.11) için de geçerlidir. Lifij bunları 

meydana getirirken belkide yağlıboya olarak ilerde yapmayı düşündüğü 

büyük boy dekoratif tabloları veya duvar freskleri düşünüyordu. 

Kağıtların daha önce katlı olarak· durduğu üzerindeki çizgilerden 

beJli oluyor. Belki de Lifij bunları Paris'te iken uzun süre bavulun

da sakladı veya bu çalışmaları Türkiye'de yapmışsa uzun süre kimseye 

göstermedi görüşündeyiz. 
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Lev.15 Dia.25,26 

Tarihi Trajik Etüt II(Alegori) 

İ.R.H.M. (D.no.8411) 

Tarihsiz (Tahmini 1909-1912 arası) 

0.39 x 0.47 m. 

Kağıt üzerine kömürkalem (füzen) 

Sağda direğe bağlanmış bir adam, ortada çıplak 

bir genç kızı sürüklemeye çalışan bir adam, arkada korku içinde 

olduğu hissedilen bir kadın, yerde yatan başka bir insan, sol köşede 

adeta karanlıklar içinde gizlenmiş insanlarla bizleri adeta düşler 

alemine götüren bir çalışmadır. 

Lifij'in bu eseri meydana getirirken bu mistizismi, hayal 

gücünü, romantizmi besleyecek bir destek aramış ve sanırız bu deste

ği sembolizmde bulmuştur. Romantizmden aldığı etkiye örnek olarak 

Eugene Delacroix (Lev.124)'nın 1827 yılında gerçekleştirdiği nsarda

napal 'in Ölümü" adlı eseri ile Theadare Gericault (Lev.124)' nun 

1818 yılında gerçekleştirdiği "Meduse'ün Salı" adlı tablolarını, 

sembolizme örnek olarak ise Pierre Puvis De Chavannes'ın (Lev.128) 

1883 yılında gerçekleştirmiş olduğu 0Düş" adlı eserini örnek göstere

cek olursak şunları söyleyebiliriz: Lifij Paris'te gördüğü akademik 

eğitimin yanı sıra diğer zamanlarında gezip gördüğü diğer ustaların 

eserlerini şüphesiz kafasında yorumluyor ve kendi ruhuna uygun 

düşet;ıilecek sanatçılardan belli ölçülerde etkileniyordu. Romantizm 

temsilcilerinde gördüğümüz düşler aleminin tuvalde belirmesi, sembo

lizm temsilcilerinde görülen düşlerin sembollerle melankolik bir 

biçimde belirmesi, bir devinim sahnesi olmasına rağmen, figürlerin 

Chavannes' in figürleri gibi_ devinimsiz bir hal alarak adeta zaman 

içinde donmuş gibi ifade edilmeleri Lifij'in bu çalışmasında da 

görülebilir. Delacrciix, Gericaul t ve Chavannes' ın çalışmaları boya 

ile tamamlanmış çalışmalardır. Örneğimiz ise füzen ile tamamlanmış 

desen olmasına rağmen aradaki benzerlikleri görebiliyoruz. 

Lifij' in bu eserinide doğrudan modelden çalışmadığını tahmin edebi-
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liriz. Sanırız düş gücünün yardımlarına ihtiyacı olmuştur. Bunun 

gibi daha başka çalışmalarında da (Lev.11,12,15) figürleri oluşturan 

kahramanların adeta masal, efsane, düş dünyasının parçası olduğu 

daha ilk bakışta dikkatimizi çeker. 

Lifij bu füzen çalışmasını geliştirip boya ile tuvale aktar

mış olsaydı, Delacroix veya Chavannes'ın tablo+arında yakaladığımız 

atmosferi şüphesiz burada da hissedebilecektik. 



Kat.Na. 2.1.?. 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 
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Lev.16 Dia.2?,28 

İşçiler 

İ.R.H.M. (D.no.8409) 

Tarihsiz (Tahmini 1909-1912 arası) 

0.41,5 x 0.25,5 m. 

Kağıt üzerine karakalem 

Kemer biçiminde bir mekan içine yerleştirilmiş 

insanlar görülmektedir. Bunlardan kimileri oturmuş, kimisi kafes, 

kimisi de çuval gibi bir şey taşımak.tadır. Yerde kutu veya sandık 

benzeri eşyalar vardır. İnsanlar bir sokak içinde, ikinci katmanda 

yer alan insan figürleri tam olarak bitirilememiştir. 

Lifij bu eserini gerçek bir olaydan mı yoksa bir fotoğraftan 

mı yararlanarak meydana getirdi, bunu bilmemiz zordur. Fakat figür

leri oluşturan insanların kıyafetlerine dikkat edecek olursak: 

Sal tarafta çuval gibi birşey taşıyan adamın sakallı ve şapkalı 

hali, önde oturan, daha çok çocuğa benzeyen figürlerin başlarındaki 

enteresan şapkalar, yahut başlıklar, mekanın genel atmosferi i tiba

ri yle buranın Türkiye'ye ait bir yer alamayacağını söylemek pek 

zor değildir. 

Bu çalışmada akademik anlayış hakim olmakla birlikte, sanırız 

hızlı çalışılmış alabileceği için insan figürlerinin belirginliği 

biraz azalmış. Bu eseri belki de daha sonra, akademik anlayışın 

ağır basacağı bir çalışma için, bir etüt olarak kabul edebiliriz. 
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Kat.No.2.1.8. Lev.75 Dia.8 

İsmi Düşünen Kadın 

Bulunduğu Ver Özel Koleksiyon 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1909-1912 arası) 

Boyutları ? 

Tekniği Vağlıboya 

Tanımı Avni Lifij'in Fransa'da eğitimde bulunduğu sırada 

yaptığı bir çalışmadır( 1). Çalışma atölyede yapılmış, ışığın etkisi 

iyi yakalanmış, renkler de gelen ışığ~n etkisine göre gözlemlenerek 

yapılmıştır. Fakat akademik eğitim görmesine rağmen bu çalışmaya 

. dikkatle bakarsak desen çalışmasının biraz ihmal edildiğini görüyo

ruz. Lifij sanki model ile arasına ince bir tül koymuş, olduğu 

gibi resmetmeyi engelleyip, kadının romantik haline kendi duyguların

dan da bir parça yüklemiştir. Sanatçı gördüğünü aynı biçimde verme

miştir. Eğer böyle yapmış olsaydı, kadının üzerindeki elbisenin 

hatlarını daha iyi seçebilir, yüzünü daha net biçimde algılayabilir

dik. 

Avni Lifij Klasik resim eğitimini hiç bir zaman yadırgamamış, 

ama kendi ruh haline daha uygun olabilecek İzlenimcilik, Romantizm, 

Sembolizm akımlarına hiç de uzak durmamıştır. Sanat yaşamı boyunca 

bu değişiklikleri görebilmek mümkündür. 

N O T L A R 

(1) Sema Koşan, 11 Avni Lifij 11 Türkiyemiz,S.24,s.51. 



Kat.No.2.1.9. 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev.5 Dia.7 

Akademik Figür (Oturan Çıplak Yaşlı Adam) 

İ.R.H.M. (D.no.8404) 

Tarihsiz (Tahmini 1909-1912 arası) 

0.60 x 0.43 rn. 

Renkli kağıt üzerine karakalem 

Tanımı Sakallı çıplak bir adam tabure üzerine bacak bacak 

üstüne atarak oturmuş, ellerini dizi üzerinde kavuŞturmuştur. Ayrıca 

ufak bir örtü görevi gören bez de koll~rının altında kalmıştır. 

Lifij'in Paris'te Cormon Atölyesinde tahsilde iken yapmış 

olduğu çalışmalardandır. Tarih olmamasına rağmen, model' in tipinden 

ve kullandığı kağıdın cinsinden anlayabiliyoruz. Ayrıca o yıllarda 

Türkiye'de böyle çıplak bir model bulmakta herhalde ayrı bir zorluk

tur. "Oturan Çıplak Kadın"(Lev.51) aynı dönemden bir örnektir. 

Burada da akademik kuralların tamamı uygulanmıştır. Işık-göl

ge, oranlar, volümler, perspektif yerli yerindedir. 

Lifij'in Paris'te gerçekleştirdiği bir dizi desen çalışmasın

dan sadece bir kısmı elimizde mevcuttur. Ayrıca yine Paris'te, 

fakat biraz daha geç yıllarda bazı kompozisyon denemeleri olduğunu 

sandığımız bazı tabloları vardır.(Lev.11,12,15,16). Bu çalışmaların 

atölyede doğrudan modellerden çalışıldığını söyleyebilmek bir hayli 

güçtür. Bunlar olsa olsa sanatçının gerekli akademik kuralları 

iyice kavrayıp, tecrübesini arttırdıktan sonra yava~ yavaş hayalinde 

de canlandırdığı bazı sahneleri çalışması sonucu oluşan desenlerdir. 

Bunlar Paris' te yapılmış alabilir diye bir ifade kullandık. Bunu 

kesin alarak belirlemek zordur. Fakat şunu söylemek daha doğru 

olabilir: Bunlar Par is döneminde değilse bile sanatçının Türkiye' ye 

döndüğü yıl olan 1912 yılı veya daha sonraki yıllar sırasındadır. 
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Kat.No.2.1.10 Lev.17 Dia.-

İsmi Haliç'ten manzara 

Bulunduğu Yer Özel Koleksiyon 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1912-1916 arası) 

Boyutları 0.21,6 x 0.34,3 m. 

Tekniği Kağıt üzerine karakalem 

1 anımı Haliç' ten bir görüntünün oluşturduğu ana konu, 

önde bir cami, Haliç'te barınan tekneler, kayıklar,· yüzen bir yelken

li ve belli belirsiz evler. 

Lifij 'in Paris' ten döndükten sonra çalışmış olduğu bir dizi 

konu arasında çeşitli figür çalışmalarının yanı sıra örnekte de 

gördüğümüz gibi manzara çalışmaları vardır. Genelde sağlam bir 

desen anlayışı ile yapılan bu çalışmaların bazıları ise daha ser

best, ayrıntıya daha az önem veren bir şekilde ele alınmıştır. 

Aynı yer olmasa da aynı amaca yönelik çalışma olan "Bağaz' dan Manza

ra" (Lev. 17) böyle çalışılmış renkli bir desen örneğidir. Pastel 

renklerin uyumu kişi üzerinde oldukça yumuşak bir etki yaratıyor. 

Buna benzer bir çalışmanın varlığı da bir hayli ilginçtir.(Lev.111). 

Sanatçı aynı yerden çeşitli defalar görüntüler yakalamış ve herbiri

ne bir diğerinden farklı duygularla seslenmiştir. 



Kat.No.2.1.11. 
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Lev.118 Dia.29 

Türk Evleri 

İ.R.H.M. (D.no.6956) 

Tarihsiz (Tahmini 1912-1916 arası) 

D.25,5 x D.39 m. 

Kağıt üzerine karakalem 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı İki katlı bir Türk evi görülüyor. Alt kat belirsiz, 

üst katı taşı yan konsollar, dökülmüş sıvalar, bel vermiş çıkmaları 

ile adeta içinde hayat belirtisi olmaypn bir evi andırıyor. 

Lifij bunun gibi mimari birçok eseri tespit etmiştir. Örnekle

rini bulduğumuz "Sebil" Clev.118), "Sakak" (Lev.76)(Pastel), "Çukur

çeşme Hamamı" (Lev.53), "Kızlarağası Hamamı" (Lev.20), "Sur Hara

besi" (Lev.82), "Harabe Kapısı" (Lev.82) gibi eserlerdir. 

İki kalemle desen yapma tekniğini, sanatçı renkli kağıt 

üstüne uyguluyordu. Siyah kalemle veya kömür kalemle deseni oluşturu

yor, gerekli gördüğü ışıklı bölgeleri ya da volümün en şişkin yerini 

beyaz kalemle abartıyordu. Bu yöntem keskin ve çizgisel dilin ayrın

tılarına kadar inmesine olanak tanıdığı gibi daha serbest çalışmaya 

da fırsat vermekteydi (1). 

Örnekler içinde görebileceğimiz bu tip eserler, 

kullanıp, 1921 tarihini attığı iki kadın figüründe 

bu yöntemi 

(Lev.37,51) 

ki şekline benzediği için daha geç bir tarihe mal edilmiştir. 

N O T L A R 

(1) Adnan Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984, s.XXV. 



Kat.No.2.1.12. 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 
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Lev.19 

Divanda Oturan Kadın 

İ.R.H.M. CD.na. 8418) 

1915 

0.31,5 x 0.43 m. 

Kağıt üzerine karakalem 

Dia.31 

Divanda oturmuş, düşünür vaziye,tte ihtiyar bir 

kadın figürü görülmektedir. 

Örneklerini (Lev.10,19) da gördüğümüz gibi sanatçının annesi

ne benzerliği gözden kaçmıyor. Lifij' in Paris' ten döndükten sonra 

bir dizi karakalem desen çalışması yaptığı biliniyor (1). Bunlardan 

bazıları insan, bazıları ağaç, bazılarınınsa mimari eserler olduğunu 

çeşitli örneklerde görüyoruz (Lev.17,18,20) 

Lifij' in bu gibi çalışmalarında akademik unsurları ön plana 

aldığını biliyoruz. Burada da gölge-ışık, hacim, oran, ifade gerçek

liğine uyulmuştur. 

(Lev.48) de de gördüğümüz, fakat biraz daha geç bir tarihe 

ait olduğunu sandığımız çalışmanın da sanatçının annesine benzerliği 

açısından ilgi çektiğini belirtebilirz. 

NOTLAR 

(1) Adnan Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984,s.XXV. 
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Kat.No.2.1.13. Lev.21,22,23 Dia.33,34,35,36,37, 

İsmi Alegori 

Bulunduğu Yer İ.R.H.M. (D.no.5486) 

Tarihi 1916 

Boyutları 1.60 x 2.00 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Resmin yapısını oluşturan ana figürler çıplak ya 

da yarı çıplaktır. Bir yaşlı, iki genç kadın ve· geri planda bir 

erkek, sağ tarafta yanan evler ve sırtlarında yüklerle adeta sis, 

duman içinde diğer insanlar, orta kısımda tekerleği kırılmış, çeken 

atının ölmüş mü yoksa yorgunluktan düşüp kalmış mı olduğu belli 

olmayan bir araba, çıplak figürlerin üstünde ufak bir göl veya 

nehir, ufukta ise kızıl bulutlar görülmektedir. 

Bu tabloda savaşın felaketlerini, figürlerin yüzlerinde 

bulmak olasıdır. Olay 1917 Şişli Atölyesinde çalışan Çallı, Ali 

Cemal, Ruhi ve Hikmet (Onat) gibi sanatçıların kompozisyonlarında 

. görülenden çok farklıdır. Söz konusu kompozisyonlar da kullanılan 

figürler savaş konusuna ters düşmeyecek biçimdeydi. Halbuki Li fij 

burada çıplak ya da yarı çıplak figürleri savaş alanına sokmaktadır. 

Bu da sanatçının gerçeği simgelerle anlatmak tasasına uygun düşüyor

du. Bu dile sembolist biçim ve biraz oryantalizmi anımsatan renkler

in katılımı, kuşkusuz sanatçının en karakteristik yönlerinden birini 

oluşturmaktaydı(1). Sanatçı ayrıca böyle bir konuyu ele almakla 

entelektüel bir kişiliğe sahip olduğunu göstermiştir. Eser çok 

kişinin sandığının tersine Şişli Atölyesinin dışında yapılmıştır. 

Fakat yine çoğunluğunun Şişli Atölyesinde yer alan sanatçıların 

oluşturduğu 1917 İstanbul Galatasaraylılar Yurdunda "Savaş Resimleri 

Sergisi" nde ve 1917 Viyana sergisinde yer almıştır. Yetkin renk 

armonileri ve silikleşen geri planıyla izlenimcilerden çok sembolist

lere yaklaşır. Biraz da akademiklerin tarihi sahnelerde kullandıkla

rı bir seçmecilikle sembolik anlatımların ağırlık kazandığı eserde 

Lifij savaş olayına diğer meslektaşlarının aksine daha insancıl 

bir boyut getirir. Sivil insanların çektiği acıyı, yokluk ve çaresiz

liği verir. Konu dramdır ve böyle konular izlenimcilerin yaklaşacağı 
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konulardan uzaktır(2). Burada sembolizmin ana düşüncesini hatırlar

sak: gerçek nesnelerin değil, düşünce, duygu, ülkü ve düşlerin 

resmedilmesi önem kazanmıştır'( 3). Burada da bu düşüncelerin hakim 

olduğu herhalde sezilebilir. Resmin merkezini oluşturan üç kadın 

figüründen yaşıı olanı Lifij'in annesini betimleyen akademik bir 

desen çalışmasından alınmıştır. Böylelikle sanatçının, tablo için 

geleneksel bir ressamın geçmesi gereken uzun çalışma ve ön hazırlıkla 

rı yerine getirmeye özen gösterdiği anlaşılır. Resmin, piramidal 

kompozisyon şemasına oturtulmuş üç çıplak figü'rden oluşması ve 

diğer elemanların bu şemayı tamamlar nitelikte olması resim tarihin

de oldukça eskiden kullanılmış amaçları yansı tır(4). Yine tabloda 

yer alan erkek figürüne dikkat edecek olursak, beyaz sakallı adam 

çelimsiz vücudu ile adeta ayakta zor durmaktadır. Sanatçı belli 

ki savaşın kötülüğünü, insanlara olan etkisini böyle bir figürle 

simgeleştirme ile diğer figürlere uygunluk sağlamıştır. Fakat her 

şeye rağmen ihtiyar adam ayağa kalkmış, ayakta durmak için kurumuş 

bir ağacın dallarından destek almakta, sanki umutlarının kaybolmadı

ğını belirtmek istercesine ufukta belli belirsiz bir noktaya doğru 

bakmaktadır. Tablonun genelinde bir sis perdesi hakim gibidir. 

Lifij bu eserinde dış çizgi keskinliğinden vazgeçmiyordu. Yani 

akademik düşünce yine vardı. Kullanılan renkler arka ve orta bölümde 

sıcak, bunu çevreleyen sol, sol-alt, sağ ve sağ-alt bölümlerde 

soğuktur. Fakat soğuk bölümlerde dahi sanki bir sıcaklık varmış 

gibidir. Sanki soğuk renkler üzerine sıcak renklerden bir kat boya 

sürülmüş hissini duyuyoruz. Zaten izlenimci desen yöntemini gerek 

Lifij, gerekse dönemin diğer sanatçılarında görmemiz pek olası 

değildir. Sanatçılar sağlam bir deseni her zaman tercih etmişlerdir. 

Lifij'de bitmiş bütün tablolarında volüme, modleye önem veriyor, 

renkleri karıştırıp geleneksel kurallara uyum sağlamaya çalışıylor

du(5). 

Kısaca özetleyecek olursak Avni Lifij "Alegori" adlı eserinde 

sağlam bir desen anlayışını ön planda tutarak, savaş tasvirlerinde 

sivil. halkın dramını ortaya koymuştur. Bunu yaparken de geleneksel 

renk uyumuna dikkat etmiştir. 
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N O T L A R 

(1) Adnan Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984,s.XXIII. 

(2) Cana~ Çoker, "Avni Lifij'de Desen ve Renk Sorunu", Sanat Çevre

~' S.:45, Temmuz 1982,s.14. 

(3) Metin Sözen-Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İst. 

1986,s.213. 

(4) Canan Çoker,a.g.e.,s.14. 

(5) Canan Çoker,a.g.e.,s.14. 



Kat.No.2.1.14 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 
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Lev.24,25,26,27, 

28,29,30,31 

Dia.38,39,40,41,42,43,44 

Belediye Faaliyeti(veya kalkınma) 

İ.R.H.M.(D.no.7310) 

1916 

1. 72 x 5.05 m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Türk Resim Sanatı içinde en büyük boyutlara sahip 

eserlerden biri olan tablo, Türkiye için zamanından önce duyulan 

çok gerekli bir özlemi dile getirmektir·~ Dekoratif ve izlenimci 

sonrası yöntemlerden yararlanılarak yapılan eser, biraz okulcu, 

daha çok da çağdaşlaşma tasarılarıyla yüklü, çok figürlü günlük 

bir konuyu dile getiriyor(1). 

Çalışır vaziyette gösterilmiş insan figürleri, dengeli bir 

biçimde tablonun sağ ve sol taraflarına yerleştirilmiş, kapı üzerine 

geldiği için boş bırakılan bölüme bir araba ve testi konulmuştur. 

Sol yanda umumi bir işlevi olan binaya karşılık sağ yanda ikamet 

edilebilecek ahşap evler resmedilmiştir. O zaman için kalkınmayı 

çok iyi temsil edebilecek "Silindir"in hemen kırmızı testinin arka

sındaki boşlukta yer alması oldukça iyi düşünülmüştür. Ayrıca ufuk 

çizgisine yakın bir yerde resmedilmiş bina ile silindirin arkasında 

gösterilen binanın varlığı da bir hayli ilginçtir. Bunlardan ilki 

Selimiye Kışlası veya Haydarpaşa Lisesi, diğeri ise Haydarpaşa 

Tren Garı ile benzerlikler gösterir. Şayet böyle ise bir an Osman 

Hamdi Bey'in tablolarında daha tlnce kullandığı bazı eşyaları, mimari 

eserleri diğer tablolarında da kullanma durumunu burada da gtlrmek 

olasıdır. Çalışır vaziyette gösterilen insanlardan bazıları, kazma 

sallamakta, kimisi el arabasıyla birşeyler taşımaktadır. Kimisinin 

sırtında yük taşıdığı, sol başta birisinin testi ile su içtiği, 

en sağ köşedeki birisinin ise terini sildiği görülmektedir. Ayrıca 

tablonun üst kısmında görüldüğü gibi mekanın ağaçlı bir yer olduğu 

ve güneş ışınlarının yapraklar arasından süzülüp figürlerin üstüne 

çdüştüğü açık biçimde seziliyor. Ayrıca bu çalışmalarda yardımcı 

olarak kullanılan hayvanlardan atlar da yer almıştır. 
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1916 yılında ünlü sanat tarihçisi Celal Esad Arseven'in 

belediye başkanlığı yaptığı Kadıköy'deki belediye binasını süslemesi 

için sipariş edilen ve Salah Gimcoz Bey tarafından bedeli ödenip 

belediyeye hediye edilen tablo(2), Avni Lifij'in, Paris'ten geldik

ten sonra batı düşüncesi ile yaptığı ilk kompozisyondur(3). Avni 

Li fij bu tabloyu Yüksekkaldırım' daki kira evinin soğuk rüzgarlara 

maruz, ısınmak bilmeyen sofasında mahrumiyet içinde meydana getirmiş

tir. Sanat zevkini tatmin amacıyla günlerce, haftalarca çok düşük 

sayılabilecek bir ücretle bu eseri meydana getitmiştir. Eser ilk 

Galatasaray Resim Sergisi'nde, savaş esnasında Viyana Üniversitesin

de açılan sergide (1918) ve Berlin'de sergilenmiştir(4). 

Kalkınma tablosunda konu düşsel değildir. Günlük bir olay 

şeklinde verilen konu ve figürlerle konusal açıdan olduğu kadar, 

renkçiliği, renkli deseni ve derinlik sorunlarıyla sanatçı desende 

yaklaşamadığı izlenimcilikten, daha ,ileriye izlenimcilik sonrasına 

yaklaşmaktadır. Gauguin'e özgü bir sürekli çizgi, bu renklendirilmiş 

biçimleri kuşatır; ama desenin renklendirilmiş olması, biçiminin 

kapalılığını ferahlatır. Yine de tablodaki figürlerde anatomik 

ve perspektif kuralların sadakatle uygulandığını görüyoruz. Ayrıca 

figürlerdeki pozlar için sanatçının atölye içi bir çalışma yaptığını 

saptıyoruz(5). 

Kalkınma tablosunun 1918 yılında Viyana Üniversitesi'nde 

sergilendiği yerdeki fotoğrafı ile ilk bulunduğu yer olan Kadıköy 

Belediyesi binasının fotoğrafı da kataloğa eklenmiştir. Avni Lifij'

in birçok eserinde de olduğu gibi bu tablosu da renk açısından 

incelendiğinde pastel renklerin dengeli bir biçimde dağıldığını 

görüyoruz. Fırça tuşlarını çok geniş bir yüzeye yaydığı ve konturla~ 

rını koyu bir şekilde belirlediği eserinde, figürlerin anatomik 

ve perspektif özelliklerine bağlı kalınmıştır. Büyük ebadlarda 

olan ve tamamen bitmiş diğer bazı kompozisyonlarıyla birlikte, 

bu tablosu da Türk Resim Sanatı içinde önemli bir yere sahiptir. 

'NOTLAR 

(1) Adnan Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984, s.XXIII. 

(2) Celal Esad Arseven, Türk Sanatı Tarihi, C.III, İst.1959, s.202. 
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(3) M.Sami Yetik, "Ressam Avni Lifij", Sanat Çevresi, S.45,s.6 

(4) Yetik, a.g.e., s.6 ; Çoker, a.g.e., s.XXII (Foto~raf). 

(5) Canan Çoker, "Avni Lifij'de Desen ve Renk Sorunu", Sanat Çevresi, 

S.45, Temmuz 1982, s.14. 



Kat.No.2.1.15. 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev.32,33,34,35 Dia.45,46,47,48,49 

Hüseyin Avni Lifij-Kendi Portresi(Purolu) 

İ.R.H.M. (D.na.3639) 

Tarihsiz (1916 Tarihi, -Adnan Çoker tarafından-)(1) 

0.40 x D.30 m 

Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Ağzında purosu, başında şapkası, kalkık yakalı 

gömleği ve üzerinde kravatı ve de ceketi, burulmuş bıyıkları ile 

entelektüel bir kişiyi görmekteyiz. 

Avni Lifij, bu eserini akademik eğitimini tamamladıktan 

sonra yapmıştır. Daha önceki şarap kadehli portresini (Lev.4,35) 

düşünecek olursak sanatçının bir hayli değişikler gösterdiğini 

daha iyi gözlemleriz. İlk örnekte bohem yaşantının özlemi burada 

entelektüel bir sonuca ulaşmıştır. İlkinde hayata karşı daha kayıt

sız bir kişinin yerini burada kararlı, kendinden emin bir kişi 

almıştır. İlk örnekte tamamen koyu renkten oluşan fon burada tam 

tersi açık bir renktir ve adeta sanatçıdaki bu değişikliği vurgula

mak tadır. 

Lifij bu eserinde de desen sağlamlığını ön planda tutmuştur. 

Yüze vuran kuvvetli bir ışık, sol taraftan sağa doğru hatları yala

maktadır. Fırça darbeleri yine geniş yüzeylere dağılmıştır. Yüzdeki 

hakim renk alan kahverengi tonlarından valör oluşturulmuştur. 

Bu portrenin yapıldığı döne;nde Lifij' in tekniğinde gelişme 

olduğu açıktır. Paris'ten döndükten sonra yaptığını biliyoruz; 

fakat kesin alarak tarihini saptayamıyoruz. Mutlaka bir tarih vermek 

gerekirse sanatçının 1912'de yurda dönmesinden itibaren birkaç 

yıl içinde yaptığını düşünebiliriz. Adnan Çaker' de bu tarihi 1916 

alarak vermektedir. Ayrıca siluetin egemen olduğu, duygusal, boyasal 

nitelikleri ağır basan bir desen çalışması olduğunu da vurgulamakta

dır. 

,N O T L A R 

(1) Adnan Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst. 1984, s.XXV. 
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Kat.No.2.1.16. Lev.36,37 Dia.50,51 

İsmi Çaresiz İnsanlar 

Bulunduğu Ver İ.R.H.M. (D.no.8407) 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1912-1916 arası) 

Boyutları 0.28,5 x D.38 m. 

Tekniği Kağıt üzerine karakalem 

Tanımı Sol tarafta bir ağacın al tında toplanmış, iki küçük 

çocuk, bir yaşlı adam, ayakta duran bir eliyle ağacı, diğer eliyle 

de arabasının tekerleğini tutan diğer bir adam ve diğer iki insandan 

oluşmuş grubun karşısında sağ köşede iki büklüm olmuş çaresiz diğer 

bir insan görüyoruz. Arabalarının tekerleği çıkmıştır; bunu da 

sol taraftaki grubun en sağındaki kişinin arkasında görüyoruz. 

Ağaç yapraklarını dökmüş, kurumuş, çok gerilerde belli belirsiz 

evler seziliyor. 

Li fij' in hayal gücüne dayanarak yaptığı başka bir çalışmaya 

örnek gösterebiliriz. Rahat bir çalışma olduğu belli oluyor. Akade

mik kaygılar taşımakla beraber genelinde sanatçının kendi damgasını 

vurduğu bir çalışmadır. İnsan figürlerinin genel hatları çok iyi 

belli olmasa da hacimlerin verilişi, oranlar, perspektif düşünülmüş

tür. Sanatçının, bu insanların çaresizliğini vermedeki ustalığı 

henüz tam anlamıyla tamamlanmamış bir kompozisyonda dahi kendini 

belli ediyor. Bu insanların yoruldukları için buraya oturmadıklarını 

esere ilk bakan birisi dahi olayı rahatlıkla kavrayabilir. Lifij'in 

usta bir sanatçı olduğunu anlayabilmek için bu örnek dahi yeterlidir 

sanırız. 



Kat.No.2.1.17. 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 

-Ei2-

Lev.38,39 

Peyzaj 

İ.R.H.M.(D.no.3Ei43) 

1917 

D.1Ei x 0.43m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Dia.57,58,59 

Eni dar boyu uzun bir tablodur. Sağlı sollu ağaç 

kümeleri ve ortada küçük bir cami görülmektedir. 

Avni Lifij' in belli bir dönemde çok kullandığı bir anlayış 

bu tabloda da karşımıza çıkmaktadır. Açık havada ışık ve renk özel

likleri ağır basan, desen anlayışının ihmal edildiği, fırça kullanma 

tekniğinin poşadlarda gördüğümüz gibi kullanıldığı görülmektedir. 

Tuşların belli olduğu ve üst üste boyaların ilave edildiği hızlı 

bir çalışma; konturlar yine ortadan kalkmış durumdadır. Sadece 

caminin hatlarını belli etmek için kullanılan lokal rengin koyu 

tonu seçilmiştir. 
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Kat.No.2.1.18. Lev.40,41 Dia.60,61 

İsmi Peyzaj 

Bulunduğu Yer İ.R.H.M.(D.no.3641) 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1915-1920 arası) 

Boyutları 0.28,5 x 0.20,5 m. 

Tekniği 

Tanımı 

Tuval üzerine yağlıboya 

Cami veya türbe civarını andıran bir görüntüdür. 

Ortada bir servi ağacı, güneşin batmaya yakın olduğu saatler, sarı 

bir güneş ve kızıldan çok açık vişne çürüğü ya da lila rengine 

yakın gökyüzü ufka doğru hafif mavimsi bir hal almıştır. Sanki 

kasvetli bir sonbahar akşamı sanatçı içindeki ruh halini tuvale 

aktarmıştır. 

Sanatçının nKalkınman yahut "Belediye Faaliyetlerin isimli 

tablosunda kullandığı renk tonlarının benzerlerini burada da görmek

teyiz. Fakat ilk örnekteki desen sağlamlığı burada görülmez. Pastel 

renklerin geniş yüzeylere dağıldığı ve yer yer boyaların üzerine 

değişik tonda boyaların ilave edildiğini görüyoruz. Buradaki tekni

ğin Halife AbdlUmeci t 1 e yapılan neiat Törenin' RHuzur Dersin' gibi 

tablolarda da kullanıldığını hatırlıyoruz. Lifij' in doğa karşısında 

elde ettiği izlenimi, kendi ruh yapısına nasıl uygun bir hale getir

diğini bu tabloda görmek mümkündür. Eserin bütününe hakim olan 

güneşin civarındaki lila rengi sanki ince bir tabaka gibi tüm yüzeyi 

kaplamıştır. 



Kat.No.2.1.19. 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev.42 Dia.62,63 

Testili Kadın 

T.İş Bankası Koleksiyonu (D.no.1218) 

Tarihsiz (Tahmini 1915-1920 arası) 

0.21 x D.25m. 

Mukavva üzerine yağlı boya 

Tanımı Ortada, elinde kazan veya 

bir şey taşıyan köylü kızı, hemen önünde 

karavana diyebileceğimiz 

kırmızı bir testi, daha 

arkada beyaz başörtüsü ile düşünen başka bir kadın ve fonda mimari 

unsurlar dikkatimizi çekmektedir. 

Avni Lifij bu tabloyu 1916 yılında gerçekletirdiği "Kalkınma" 

veya "Belediye Faaliyetlerin ismini taşı yan tablosundan ya hemen 

önce, ya da hemen biraz sonra yapmış olmalıdır. Zira ön tarafta 

gördüğümüz kırmızı testi bize önemli ipucu vermektedir. Testi her 

iki eserde de yer almıştır. Lifij bu çalışmayı yaparken desene 

önem vermiş, muhtemelen atölyede bir genç kıza bu pozu verdirmiştir. 

Fakat buna rağmen idealize edilmiş, sembolik bir genç kız ile karşı 

karşıyayız. Renk kulanımı dikkatimizi son <lerece çekiyor. Çünkü 

genç kızın üzerindeki giysilerin boyanmasında tek rengin varl ığı, 

ışık-gölgenin fazla önemsenmediği, yuvarlak kabartmaların verilmesin

de modöleden vazgeçilmesi ancak Gauguin'de görebileceğimiz bir 

özelliktir. 

Gauguin dekoratif, stilize çalışmaları, sentez ruhu ve geniş, 

düz yüzeylere uyguladığı saf, canlı renkleri ile kendini göstermekte

dir( 1). Ayrıca ayrıntıları belli bir biçimde çizmekten çok, hafifçe 

sezdirerek vermeyi yeğlemiştir(2). 

Avni Lifij bu çalışmasında saf (ana) renkleri kullanmıştır. 

Bunlar: Kırmızı, mavi, fonda sarı, ayrıca ara renk olarak yeşildir. 

Boyalar geniş yüzeylere uygulanmış, ayrıntılar fazla belli değil, 

sadece hafifçe belirtilmiştir. 

Bu tablo ile Levni 'nin yapmış olduğu minyatürlerdeki portre

ler arasında bir benzerlik bulmak sanırız mümkündür. Levni'nin 

•oans Eden Genç Kız" adlı minyatürünü incelersek (3)(Lev.119): 
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Osmanlı İmparatorluğunda padişah albDmlerinde görülmeye 

başlanan tek figür portresi XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren 

-Sultan I.Ahmed Albümünde de görebileceğimiz gibi- başlamıştır. 

Bu gelenek XVIII. yüzyılda "Lale Devri 11 nde de devam etti. Sultan 

III. Ahmed'in himayelerinde Sarayın baş sanatçısı olarak her rütbe

den, her türlü hayat kesiminden çeşitli tipleri resmetmiştir. Ayrıca 

sarayı şereflendiren şık giyimli İranlı ve Avruplılar da bu albümler

de yer almıştır. Bazı kadın figürleri, günlük hayatlarını sürdüren, 

su testisi taşıyan, başlıklarını düzelten, müzik aleti çalan, danse

den kişileri betimler. Bu portrede dan~ eden genç kızın hareketinde

ki armoniyi, müziğin eşliğinde iki elinde tuttuğu siyah çubukları 

birbirine vurarak müziğin temposuna uydurduğunu görüyoruz. Ayrıca 

şeffaf elbise kısımlarının ne kadar başarılı verildiği, dar elbisesi 

içinde hareketinin verilebilmesi açısından da ne kadar başarılı 

olduğu ayrı bir gerçektir(4).Levni minyatür sanatımızda son başarılı 

sanatçı olmakla kalmaz, aynı zamanda son yaratıcı sanatçı olarak 

minyatür sanatımızda yer alır(5). 

Lifij'in tablosunda gördüğümüz genç kızın yüzü ile Levni'nin 

genç kızı arasında yakınlık bir hayli fazladır. Bu yakınlığı gerek 

desen, gerekse renk anlayışı açısından görebilmek mümkündür. Duruş 

biçimleri de birbirini hatırlatacak tarzdadır. Konturların da koyu 

renkle belirlendiği iki eserde de görülüyor. Lifij'in genç kızında 

detaylar Levni'nin genç kızına göre biraz daha zayıftır. İki tablo

nun da sanatçıların imzalarını attıkları yerde bulunan benzerlikte 

dikkat çekicidir. Levni'nin stilize çiçek motifi, Lifij'de yerde 

biten ot şeklinde ele alınmıştır. 

L1 fij' in bu tabloyu görüp etkilendiğini belki hiç bir zaman 

kanıtlayamayacağız ama, dönemin aydın bir sanatçısının gerek geçmi

şimizin, gerekse döneminin seçkin örneklerinden uzak kalamayacağını 

da belirtmeden geçemeyeceğiz. 

Lifij'in bu tablosunda ne gibi anlamların yüklü olduğunu 

bulmak bir hayli zordur. Düşünen kadının varlığı, kırmızı testi, 

genç kızın taşıdığı kazan, sanatçının vermek istediği mesajların 

birer sembolü olmalıdır. 
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N O T L A R 

(1) Maurice Serullaz, Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi,İst1983,s.100. 

(2) Serullaz,a.g.e.,s.98 

(3) Nurhan Atasoy-Filiz Çağman, Turkish Miniature Painting,Publicati

ons of the R.C.D. Cultural Institute, No.44,İst.1974, Plate 50. 

(4) Atasoy-Çağman,a.g.e.,plate 50. 

(5) Atasoy-Çağman,a.g.e.,a.y. 
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Kat.No.2.1.20. Lev.43 Dia.64,65 

İsmi Figürlü Kompozisyon 

Bulunduğu Yer İ.R.H.M. (D.no.3638) 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1918-1920 arası) 

Boyutları 0.41 x 031,5 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Pek seçilemeyen bir fon önünde kadınlar ve bir 

çocuk görüyoruz. Figürler tamamen belirsiz adeta birer leke görünü

mündedir. 

Lifij bu tablosunda poşadlarında çok sık karşılaştığımız 

bir tutumla karşımızdadır. Geleneksel desen anlayışı, renkler tama

men kaybolmuş, yerine izlenimci renklerle, ışık ve doğa ele alınmış

tır. Her ne kadar mekan doğru olarak seçilmese de bunun bir kır, 

yahu~ bahçe gibi açık bir alan olduğu anlaşılıyor. 

Kullanılan boyaların üzerine sürülen diğer renk boyalar 

burada da dikkatimizi çekiyor. Kullandığı fırçanın ince olduğu 

ve boyayı tek bir darbe halinde sürmeyip, biraz inceltmek için 

hareket ettirdiğini görüyoruz. Kimi poşadlarında da bu tekniği 

kullanmıştır. Burada tabloyu oluşturan gerek arka fon, gerekse 

öndeki insan figürleri konturlardan yoksundur. Oysa bazı eserlerinde 

bunun ikiye bölündüğünü, kimi figürlerin belirsiz, fakat fonu oluş

turan elemanların az da olsa bir kontur ile belirlendiğini görmüştük. 

"Biat Töreni" (R.61), "Kadir Gecesi Alayı• (R.64), ve "Huzur Dersi• 

(R.60) 

Bu ~seri 12.3.1921 tarihinde Maarif Kurulu'nun kararıyla 

Resim Eserleri Koleksiyonu'na katılmıştır (Elvah-ı Nakşiye Koleksi

yonu). 
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Kat.No.2.1.21. Lev.44,45 Dia.66,67,68,69 

İsmi Atölye 

Bulunduğu Ver Ankara Resim ve Heykel Müzesi (D.no.3637 ile İ.R.H.M. 

ye kayıtlıdır. Ankara'da geçici sergide 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1918-1922 arası) 

Boyutları D.40 x D.56 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Bir atölye çalışması, fakat kahramanlar gerçek 

değil de adeta birer mitoloji kahramanı gibidir. Erkek figür sehpa 

gibi bir yere tek elini dayayarak uzanmış, hemen üst tarafında 

bir genç kız ona doğru bir ayna tutmaktadır. Hemen sol üst köşede 

sanki havada asılı duran kanatlı bir çocuk figürü vardır. Ayrıca 

uzanmış erkeğin önünde bir palet üzerinde fırçalar görülmektedir. 

Avni Lifij daha önce, aslı Par is Louvre Müzesi' nde bulunan 

Luca Giordano' nun "Venüs ile Mars" ını kopya etmişti. Bu eserini 

Maarif Kurulu'nun kararıyla Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu'na dahil 

etmişlerdi. İşte öteden beri sanatçının etkisinde kaldığı sembolist 

sanatçı Pierre Puvis De C::havannes' ın da sevdiği konular arasında 

yer alan mitolojik konu ile, Barok Dönem sanatçısı olan ve Chavannes 

gibi büyük boy duvar freskleri yapan Giardana'nun bir eserinden 

esinlenerek yaptığı çalışmadır. Buradaki kişilerin Venüs ile Mars 

olduğunu kesinlikle söyleyemesek dahi köşede küçük çocuk figürünün 

Eros olduğuna dair ipuçları yakalayabiliyoruz. Eros sol ·elinde 

bulunan atribüsü(simgesi) yay ile sanki sağ elinde bulunan oku 

fırlatmak üzeredir. Desen sağlamlığı ikinci plana itilmiştir. Kulla

nılan renkler ve boya sürme tekniği açısından Avni Lifij'in 1916 1 da 

gerçekleştirdiği "Kalkınman (Lev.24,25,26,27,28,29) ile "Peyzaj" 

(Lev.41,42) adlı tablolarıyla bu tablo arasında benzerlikler görül

mektedir. 
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Kat.No.2.1.22. Lev.46 Dia.129,130,131,132 

İsmi : Evler 

Bulunduğu Yer :Türk Mimari Eserleri, S.H.Eldem, s.240-241 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1920'li yıllar) 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 

? 

Lifij'in çok sayıda çektiği "cam negatif" lerden 

Eski Türk evlerini konu alan bir çalışmadır. Evler-

den biri konsollarla taşınan bir çıkmaya sahiptir. Pencerelerinde 

ahşap çubuklardan yapılmış kafesler bulunmaktadır. Diğer ev ise 

daha küçüktür. Her iki evin de alt kısımları yığma taş, üst kısımla

rı ise tamamen ahşaptır; ayrıca yolun ortasındari akmakta olan suyun 

varlığından dolayı ufak bir köprü yapılmıştır. Yolun sonuna doğru, 

dikkat edersek bir köprünün daha varlığı ortaya çıkıyor. 

Hüseyin Avni Lifij'in fotoğrafa meraklı olduğu herkesçe 

bilinmektedir. İlginçtir ki Osman Hamdi Bey'den itibaren Türk sanat

çıları arasında çektiği fotoğraflara resimsel değerler yüklemiş 

ilk sanatçı Lifij olmaktadır(1). Fotoğraf sanatının gereklerine 

uygun bir çalışma görülüyor. Gereksiz ayrıntıların objektif dışında 

kaldığı, evlerin fotoğrafın sol üst tarafından sağ alt tarafına 

doğru diyagonal bir çizgiye oturdu~u tespit ediliyor. 

Avni Lifij, Osman Hamdi gibi kendi fotoğrafını çekip, kompo

zisyonu için gerekli modelliği yaptıracak fotoğraf örneklerinden 

yararlanmıyordu. Onun araştırmacı gözü, eşsiz belge değerleriyle 

ressamca çerçevelediği, konuları ressamca saptadığı fotoğraflarında 

görülüyordu. Çektiği fotoğraflarda ressam gözünün fotoğraf objekti

finden yansımalarını izleriz(2). Lifij'in çekmiş olduğu 250 adet 

civarında cam negatif~ ölümünden sonra hanımı tarafından bugünkü 

Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hediye edilmiş

tir. Fakat zaman içinde bu çok değerli negatiflerin kaybolduğu 

saptanmıştır(3). Eğer bunlar elimizde olsaydı bilhassa Türk mimari 

eserleri, İstanbul yaşayışını aktaran sokakları, evleri izleme 

' şansına sahip olacaktık. Elimizde mevcut diğer bir sokak fotoğrafın

da (Lev.47) eski bir Türk sokağına yolculuk yapar gibiyiz. 
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N O T L A R 

(1) Canan Çoker, "Avni Lifij'de Desen ve Renk Sorunu", Sanat Çevresi 

S.:45, Temmuz 1982,s.14. 

(2) Canan Çoker,a.g.e.,s.14. 

(3) Avni Lifij'in eşi Harika Lifij(Sirel)'in yeğeni Prof.Şazi Sirel 

ile 1989 EylDl ayında Harika Lifij'in Nişantaşı'ndaki evinde 

yaptığımız görDşmeden. 



Kat.No.2.1.23. 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev.48,49 

Kadın Portresi 

İ.R.H.M.(D.no.3640) 

Dia.112,113,114 

Tarihsiz (Tahmini 1920'li yıllar) 

0.35,5 x 0.2,.-zs m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı İhtiyar bir kadının elini şakağına dayamış, düşünce

li hali resmedilmiştir. Bu portrenin Avni Li fij' in annesi olduğunu 

diğer bir desen çalışmasındaki benzerliğinden dolayı tahmin edebili

yoruz. 

Yıl tahmini yaparken 1920' li yıllar dedik. Bunu biraz daha 

önceki yıllara götürüp, Lifij'in kendi portresini ele alırsak (Lev.-

32) kullanılan teknik, göz önüne alınan desen üstünlüğü ile, bu 

örnekte kullanılan teknik ve desen anlayışının farklılıklar gösterdi

ği açıktır. Bu örneğimizde ihtiyar kadın portresi, çok duyarlı 

verilmiştir. Yaşlanmış bir insanın ruh halini verebilmek için sanat

çı olağanüstü büyük bir çaba harcamamıştır. Zaten kendinde var 

olan duygusallıkla ihtiyar kadının ruh halini çok iyi kavramış 

ve yine izlenimci bir anlayışla, ışığın da etkisini göz önüne alarak 

tuvale aktarmıştır. Hakim renk olarak kahverengi, sarı ve tonlarını 

seçiyoruz. Yine hızlı bir çalışma olduğunu sanıyoruz. Üst üste 

boya sürme burada da görülüyor. Tuşlar kimi yerde uzun, kimi yerde 

kısa biçimdedir. 
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Kat.No.2.1.24 Lev.50 Dia.228 

İsmi Ağaç Etüdü 

Bulunduğu Ver Özel Koleksiyon 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1920'li yıllar) 

Boyutları 0.45 x 0.30,8 m. 

Tekniği Gri kağıt üzerine beyaz ve kahverengi kalem 

Tanımı Yaprakları olmayan ve adeta ayakta duran, sağ elini 

ileriye doğru uzatmış, başının üstünde de uzunca s'ilindir bir şapka 

varmış gibi hayal edebileceğimiz bir ağaç figürü ile karşı karşıya

yız. Burada ister istemez 193D-1940'lı yıllarda deneysel sanata 

çok şeyler kazandırmış, 1898 doğumlu, 1936 yılında İngiliz Sürrea

list Grubunun kurucusu olmuş olan Henry Moore akla geliyor. Daha 

çok Lifij'in ölümünden sonraya rastlayan bazı örneklerini bildiğimiz 

sanatçının, modeline bakıp hemen yapıta başlamadığını tersine, 

taşa bakarak işe koyulduğunu, daha taşı parçalamadan, ondan bir 

şeyler çıkarmak istediğini, taşın ne istediğini, neyi çağrıştırdığı

nı bulmaya çalıştığını ve eseri meydana getirirken taşın yalınlığın

dan birşeylerin kalması gerektiğini her zaman savunmuştur( 1). Taşı 

sezdiren bir figür yapmak istemiyor, figürü sezdiren bir taş yapmak 

fstiyor(2). 

Bu yüzden sanatçının deniz kıyılarını, tabiatın ilginç köşe

lerini dolaşması gerektiğini biliyoruz. Lifij'de tabiatı gözlemleme

ye önem veren bir kişilik yapısına sahiptir. Son derece duyarlı 

olan sanatçının hiç umulmayan şeylerden birçok kişinin çıkaramayaca

ğı anlamları yakalayabilmesi son derece doğaldır. Bu yaklaşımımız 

netice olarak bir fantezidir. Fakat sanatçı kişiliğe sahip insanla

rın hangi devirde olursa olsun farklı görüşlere, sonsuz bir algılama 

· gücüne sahip kişiler olduğunu söyltyebiliriz. 

NOTLAR 

(1) Nobert Lynttın, Modern Sanatın Öyküsü,İst.1982,s.378;E.H.Gombrich, 

Sanatın Öyküsü,İst.1980,s.467. 

(2) Gombrich,a.g.e.,a.y. 
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Kat.No.2.1.25 Lev.50 Dia.259 

İsmi Mahallede Mezarlık 

Bulunduğu Ver Özel Koleksiyon 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1920'li .yıllar) 

Boyutları 0.27,8 x 0.22,5 m. 

Tekniği Renkli fon kağıdı üzerine beyaz ~e karakalem 

Tanımı Mahalle içinde servi ağaçları ile yer alan birkaç 

mezar taşının ve etrafı çevrilmiş bir mezarın görüldüğü bir çalışma

dır. 

Mizacı gereği melankolik bir 5zelliğe sahip Li fij' in eserle

rinde de bu hava sezilir. Genç yaşta öleceğini hissetmiş gibi mezar

lıklar daima onun dikkatini çekmiştir(1). 

Siluetlerle vurgulanan ağaçların bize bir çalışmanın ileri 

aşamalarından önceki halini göstermektedir. Sanatçı ilerde yapacağı 

boyalı bir desen çalışmasının örneklerini belki de karakalem çalışma

sı ile hazırlamaktaydı(2). Bu tür çalışmalarda ayrıntılardan arınmış 

değerlerin daha yumuşak kenarlı ve serbestçe sunulması öngörülmüş

tür. Bu tavır değişimi duygunun ön plana geçtiği boya desenlerinde 

de görülecektir(3). Lifij'in buna benzer ve bu çalışmasında bu 

özellikleri görebilmek mümkündür.(Lev.37,51,81) daki örnekler gibi. 

N O T L A R 

(1) Celal Esad Arseven, Türk Sanatı Tarihi;C.3,İst.1959,s.204. 

(2) Adnan Çeker, ~vni Lifij Poşadlar,İst.1984,s.XXV. 

(3) Çoker,a.g.e.,a.y. 



Kat.No.2.1.26 

Tanımı 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 

-74-

Lev.37 Dia.52,53 

Sırtı Dönük Olarak Oturan Kadın 

İ.R.H.M. (Ö.na.8417) 

1921 

0.22 x 0.28 m. 

Kağıt üzerine iki renkli kalemle desen 

Bir kadın sırtı bize dönük olarak yere oturmuş, 

sağ elini yere dayamış, sal elini dizinin üzerine koymuş, sol bacağı

nı geriye doğru çekmiş, uzunca bir elbise arkadan yere toplanmıştır. 

Lifij, 1921 tarihi taşıyan bu çalışmasında soyadım Fransız

ların rahat okuyacağı biçimde Fransızcaya çevrilmiş 8 Lifige" şeklinde 

sol alt tarafta görüyoruz. Burada kullandığı teknik renkli kağıt 

üstüne iki kalem kullanarak elde edilmiştir. Bunlardan birisi siyah 

ya da kömür kalem ki bununla desenin ana hatlarını belirlemiş, 

diğeri ise beyaz kalem, bununla da gölge ışık dengelerini ve valümle

ri sağlamıştır. 

Bu teknikle yapılmış diğer bir örnek yine aynı kadının ayakta 

alan aynı tarihi taşıyan "Sırtı Dönük Ayakta Kadın"(Lev.51) adlı 

çalışmasıdır. Ayrıca bu döneme ait çeşitli çalışmaları daha bulunur. 

Örnek alarak "Ağaç Etüdü"(Lev.50), "Mahallede Mezarlık"(Lev.50) 

gibi eserleri verilebilir. 
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Kat.Na.2.1.27 Lev.52 Dia.115 

İsmi İstanbul'da Sabah 

Bulunduğu Ver İş Bankası Koleksiyonu (D.no.1217) 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1920'li yıllar) 

Boyutları D.32,5 x 0.19,8 m. 

Tekniği Mukavva üzerine yağlıboya 

Tanımı Sol tarafında boylu boyunca duvar olan bir sokakta 

bir kaç ağaç görülmektedir. Havada henüz dağılmayan sis arasından 

cılız güneş ışığı etrafı aydınlatmaktad:ı.r. Sararmaya başlamış yaprak

lar ile sanki bir sonbahar izlenimi vardır. 

LÜ'ij burada kullandığı renkleri "Kalkınma" tablosunda da 

(Lev.24) kullanmıştır. Renk armonisi bize bunu çağrıştırıyor. Ayrıca 

cami ve türbe civarını resmettiği 11 Peysaj 11 (Lev.40) da aynı havayı 

taşımaktadır. Buradaki çalışmalarda paletinde bu renklerin oldukça 

sık kullandığını farkediyoruz. Yine bu gurup içinde veya yakın 

dönemlerinde sayabileceğimiz 11 Gurup Vakti 11 (Lev.52) ayrıca belirtebi

leceğimiz bir çalışmadır. 



Kat.No.2.1.28 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 
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Lev.53 Dia.161 

Çukurçeşme Hamamı 

Sabahattin Ergi Koleksiyonu-İstanbul 

Tarihsiz (Tahmini 1920'li yıllar) 

0.14 x 0.12,9 m. 

Vağlıboya 

Bir mimari eserin çalışılması, kubbeli bir yapı, 

baca mı yoksa başka birşey mi olduğu anlaşılamayan'bir mimari eleman 

yükseliyor. Pastel renkler kullanılmış. Bu çalışmanın ayrıca karaka

lem şeklinde çalışılmış deseni de mevcuttur(Lev.53). Lifij' in bunun 

gibi önce karakalem, daha sonra boya ile yaptığı desenlere bir 

hayli örnek gösterebiliriz. (Lev.54), (Lev.55), (Lev.56) gibi. Bütün 

bu çalışmalarda ortak özellik olarak karakalem desen çalışmalarının 

daha akademik düzeyde olup, detayları vermesine karşın boya desen 

çalışmalarının daha serbest çalışılıp detayların önemsenmediğini, 

adeta izlenimci tekniğin uygulandığını söyleyebiliriz. 
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Kat.No.2.1.29 Lev.57 Dia.117 

İsmi Biat Töreni 

Bulunduğu Ver Özel Koleksiyon 

Tarihi 1922 

Boyutları 0.31 x 0.41 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlı boya 

Tanımı Halife Abdülmecit' in yemin merasimidir. Padişah 

Vahdettin' in Osmanlı tahtını ve halifeliğini bı'rakmasından sonra 

Veliaht Abdülmecit Efendi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Kasım 

1922 tarihinde aldığı kararla Halife ilan edilmiştir. Bu aynı zaman

da din ve devlet işlerinin ayrılması demektir. Abdülmecit 2 Mart 

1924 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Bu tarihte çıkarılan bir 

kararla Halifelik kaldırıldı. 3 Mart 1924 tarihinde de Abdülmecit 

yurt dışına çıkarıldı(1)~ 

Biat Töreni: Bir halifenin cülusunda onun eli üzerinde edilen 

sadakat yeminidir. Bu merasim halifenin açık eline el konmasıyla 

yapılır(2). 

Osmanlı İmparatarluğu'nda Yavuz Sultan Selim'in halifeliği 

almasından sonra bütün padişahlar aynı zamanda halifelik görevini 

de yüklenmişlerdir. Biat törenleri her zaman önemsenmiş ve gayet 

görkemli bir şekilde yapılmıştır(3). Merasime bütün devlet erkanı, 

Şeyhülislam, yüksek rütbeli memurlar ve diğer önemli davetliler 

katılırdı. Bu merasim ilk önceleri Topkapı Sarayı 'nda yapılıyordu. 

Daha sonra Meşrutiyet'i takiben Sultan Reşad'a yapılan merasim 

şimdiki İstanbul Üniversitesi alan Harbiye Nezareti'nde gerçekleşti

rilmiştir(4). 

Avni Li fij bu eserinde de •Huzur Dersleri a ve nKadir Gecesi 

Alayı8nda uyguladığı teknik ve renk özelliklerini ışıkla uyumlu 

bir biçimde uygulamıştır. Mahfil gibi bir mekanda Halife Abdülmecit., 

Kur 1 an-ı l'erirıl nBıfazcsı, · sal köşede oturan dini görevlinin Şeyhülis

lam alabileceğini tahmin ediyoruz. Yanında ayakta duran bir sivil 

bir de dini görevli, sehpada halifenin açık eline yüz süren veya 

apen kişiler, daha arkada bekleyen gerek sivil gerekse din mensupla

rı, protokolde yer alan meclis üyeleri, Halife' nin arkasında yer 

alan tören alayına mensup görevliler görülüyor. 
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Burada da fanda yer alan mimari unsurların ve mahfil'in 

daha dikkatli bir desen anlayışı ile ele alındığı, insan figürleri

nin yine acele çalışıldığı, konturlarının yumuşatıldığı, arta bölüm

de ışık etkisi ön plana alınarak açık renklerin kullanıldığı, fırça 

darbelerinin geniş yüzeylere dağıtılma çabasının varlığı farkedili

yar. Ayrıca renklerin üstüne diğer bir rengin sürüldüğü de dikkati 

çekmektedir. 

N O T L A R 

(1) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih.Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 

C.1,s.708-709. 

(2) Clement Huart, "Bey'a", İslim Ansiklopedisi, C.2,5.bs.İst.1979, 

s.581. 

(3) Pakalın,a.g.e.,s.231. 

(4) Pakalın,a.g.e.,s.231. 
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Kat.No.2.1.30 Lev.58 Dia.248,249 

İsmi :nNef'i Devrinden Bir Sahife"için etüt 

Bulunduğu Ver Özel Koleksiyon 

Tarihi Tarihsiz (Fakat bu etüd'ün yağlıboya desenini Atatürk 

1922 yılında satın aldığı için aynı tarihi verebili

riz( 1). 

Boyutları 

Tekniği 

D.12,2 x 0.25,6 m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Bir duvar üzerinde y~tan kadın figürü ile, buna 

bakan kavuklu, sakallı bir adam görülüyor. Kadın figürünün al tında 

pembe renkli bir kilim, adamın sol tarafında servi ağacı vardır. 

Ayrıca daha arkada belli belirsiz gözüken surlar ve sağ üst tarafta 

deniz dikkati çekmektedir. 

Nef'i 1572-1635 yılları arasında yaşamış, eski Türk edebiyatı

nın en büyük şairlerinden biridir. Kaside konusunda üstad sayılır

( 1). Nef' i çok haşin bir kişiliğe sahipti. Ayrıca hiciv etmesini 

çok seviyordu. İğneli sözler kullanıyordu; bu yüzden pek çok kişiyi 

kendine düşman etmişt1(2). Nef'inin büyük hayal gücü vardır. Kaside

lerinde, bahar, aşk, felek gibi konulardan başka, harp, kahramanlık 

konularını da işlemiştir(3). 

Lifij, tabiatı icabı Nef'iden etkilenmiş olmalıdır. Zira 

Nef' i gibi şiirlerinde yeni bir hayat bulunan, büyük hayal gücüne 

sahip şairin ona yakın hayal gücüne sahip, şairane bir kişi olan 

Lifij'i etkilemesinden daha doğal birşey olamaz. 

Burada anlatılan konu herhalde aşktır. Adam sevgilisi genç 

kıza bir dizi aşk şiiri okuyor almalıdır. Serbest bir çalışma gibi 

gözüküyor ama Lifij'in bu konu ile ilgili kağıt üzerine çini mürekke

bi ile çizim yaptığı bir çalışması daha vardır. (Lev.58). Bir de 

esas tabloyu düşünecek olursak üzerinde oldukça durulmuş bir çalışma 

olduğu anlaşılıyor. Kağıt üzerine yapılan çizimde bulunan kişinin 

,model alabileceği düşünülebilir. Burada kadın yoktur ve çalışma 

daha akademik yapılmış, detaylar oldukça dikkatli verilmiştir. 

Mesela surların burçları, duvarın derzleri verildiği halde, boyalı 

çalışmada bunlar verilmemiştir. Boyalı örnekteki çalışmanın bir 



-80-

renk etüdü olabileceğini, yani sanatçının planladığı büyük boy 

çalışma için renk çalışması yaptığını düşünebiliriz. 

N O T L A R 

(1) Abdülkadir Karahan, "Nef'i", İsl~m Ansiklopedisi,C.9, İst.1964, 

s.176. 

(2) Karahan,a.g.e.,s.176-177. 

(3) Karahan,a.g.e.,a.y. 
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Kat.No.2.1.31 Lev.57 Dia.116 

İsmi Huzur Dersi 

Bulunduğu Ver Özel Koleksiyon 

Tarihi 1923 

Boyutları D.22 x D.52 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Halife Abdülmecit'in sipariş verdiği tablolardan 

bir başkası olan ~uzur Dersi'dir. Ortada Halife, tam karşısında 

rahleler üzerindeki Kur'an-ı Kerim'leri okuyan din görevlileri, 

iki yanda zamanın ileri gelen ulemaları, din görevlilerin arkasında 

ise diğer davetli kişiler görülmektedir. Halifenin oturduğu minderin 

arkasında taht vardır. Fakat kimse koltuk veya benzeri birşey üzerin

de oturmuyor, herkes dizlerinin üzerinde ve yere konulan minderler 

üzerindedir. Mekan'ın, Saray'ın (Dolmabahçe) salonlarından biri 

olması (divanhane) muhtemeldir. 

Huzur Dersleri Ramazan'ın ilk gününden başlamak ve sekiz 

derste sona ermek üzere sarayda padişah huzurunda "Mukarrir" adı 

verilen zamanın tanınmış alimleri tarafından . verilen derslere veri

len addır. Buna "Huzur-ı Hümayun Dersleri 11 de denirdi( 1). Tefsirden 

ibaret olan bu derslerin başlangıç tarihi Osman Gazi'ye kadar dayanı

yor ve İmparatorluğun sona ermesine kadar devam ettiği görülüyor. 

Dersler saray salonlarından birinde tlğle ile ikindi arasında gerçek

leşirdi. Huzur dersleri son zamanlarda sekiz dersten ibaretti ve 

Ramazan' ın ilk on gününde yapılı yordu. Her ders bir mukarrir ve 

onbeş muhataptan oluşurdu. Dersler genellikle iki saat kadar sürerdi

(2). Mukarrirlerin cüppeleri siyah, muhatapların mavi renkte olurdu. 

Mukarrir dersini bitirdikten sonra muhataplar'dan rütbesi en yüksek 

olandan başlamak üzere sorular sorulurdu. Bu sorular konuşulan 

konu hakkında olur ve mukarr1r1 zor duruma düşürecek konu dışı 

sorulardan olmazdı. Derslere mukarrir'in duasıyla son verilirdi. 

Derslerin bitiminde mukarrirlere birer miktar Atiyye (Hediye, bah-

..şiş) ile birer bohça verilirdi. Bohçaların mukarrirlerin rütbelerine 

göre olmayıp herkese aynı düzenlendiği biliniyor. Muhataplara ise 

sadece birer miktar Atiyye verilirdi(3). 
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Hüseyin Avni Lifij bu tabloda bu konuyu yine mimari bir 

fon önüne yerleştirmiştir~ Tıpkı "Biat Töreni", "Kadir Gecesi Alayı" 

gibi. Fakat burada desen sağlamlığı ikinci plana itilmiştir. Gerek 

mimayi fon, gerekse insan 'figürleri izlenimci bir anlayışla resme

dilmiştir. Figürlerdeki konturlar neredeyse kaybolmuş ve hızlı 

çalışılmıştır. Tablonun geneline hakim sıcak renkleri ve ışığın 

etkisinin kullanımını rahatlıkla seçebiliyoruz. Fırça darbeleri 

ufak figürlerde dahi poşadlarda gtlrdüğümüz büyüklükte değil, daha 

geniş yüzeye dağıtılmış ve üzerinde tekrarlar 'yapıldıktan başka 

birkaç rengin de üst üste sürüldüğünü ~espit ediyoruz. 

N O T L A R 

(1) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlüğü 

~.I, 2.Bs. İst.1971,s.860. 

(2) Pakalın,a.g.e.,s.860 

(3) Pakalın,a.g.e.,s.862 
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Kat.No.2.1.32 Lev.59 Dia.118 

İsmi Kadir Gecesi Alayı 

Bulunduğu Ver Özel Koleksiyon 

Tarihi 1923 

Boyutları D.28 x D.51 m. 

Tekniği Tuval Üzerine Vağlıboya 

Tanımı Her yıl Ramazan ayında, Kadir Gecesi'nde Halife 

atıyla ve maiyetiyle birlikte Topkapı Sarayı' ından çıkıp Ayasofya 

Camii'ne ibadete giderdi. Bunun için 9e bir fener alayı düzenlenir

di ( 1). İşte bu olayı gösteren tablonun orta yerinde beyaz atına 

binmiş, zamanın halifesi AbdOlmecit Efendi, arkasında maiyeti, 

yanlarında fenerleri taşıyan diğer görevliler, daha arka fonda 

sarayın kapısı ve diğer evler görülmektedir. 

3 Mart 1924 1 te Halife AbdOlmeci t Efendi tahttan indirilip 

sınırdışı edildi. Hüseyin Avni Lifij'in Abdülmecit Efendi ile dost

luğu çok eski dönemlere dayanıyordu. Dolayısıyla Halife' nin vermiş 

olduğu birçok sipariş oluyordu. Bu eser de onlardan sadece birisi

dir. 

Lifij bu gece atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtmış

tır. Arka fondaki mimari bölüm sanki daha önceden çalışılmış ve 

hazır hale getirilmiştir; çünkü desen anlayışı uygulamak istenmiş 

izlenimi elde ediyoruz. İnsan figürleri ise izlenimci bir anlayışta 

ele alınmıştır. Burada dikkatimizi çeken önemli bir nokta: 1914 

Kuşağı'nın izlenimci tekniği uygularken fonu oluşturan kısımları 

daha serbest çalışıp, figürlerde klasik anlayışı devam ettirmeleri 

kararlılığı burada tamamen ters bir durum almıştır. Fonu oluşturan 

mimari figürler desen anlayışına yakın, insan figürleri ise izlenim

ci tekniğe uygundur. Gece ışığını verebilmek için çok canlı kırmızı, 

sarı kullanılmıştır. 



Kat.No.2.1.33 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 
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Lev.60,61 

Karagün 

A.R.H.M. (D.no.536) 

1922-1923 

0.93 x 1.18 m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Dia.119,120,121,122 

Yine savaşın kötülüklerini gösteren bir eser. Vı-

kılmış, harap olmuş evler, öldürülmüş insanlar ve leş yiyen yırtıcı 

kuşlar, beşiğinde bir bebek, minaresi, yıkılmış bir cami ile adeta 

taş üstünde taş kalmamış bir mekan anlatılmak istenmiştir. Bu mekan 

düşman işgali altındaki Anadolu'dan başka yer değildir. Lifij bu 

kompozisyonu tamamen hayal gücüne dayanarak yapmış olmalıdır. Daha 

önce yapmış olduğu "Alegori"(Lev.22,23) adlı eserine göre daha 

aydınlık renklere sahip olmakla birlikte, şiddet ölçüsü fazladır. 

İlk örnekte yarı çıplak kadınlar baygın vaziyette fakat kansız 

gösterilmiştir. Bu eserde ise sağ göğsünden vurulmuş çıplak kadının 

kanlar içinde olduğunu görüyoruz. Beyaz elbisesi içinde bebeğinde 

öldüğü bellidir. 

Kompozisyonda, sembolist özellikler bir hayli fazladır. 

Yırtıcı kuşlar, beşik üzerindeki bebek temel ögelerdir. Ayrıca 

genç kadının üzerinde yattığı kilim'in varlığıda ilgi çekicidir. 

Çaresizliği, umutsuzluğu bir sanatçı ancak bu kadar anlatabilir. 

Kompozisyon üzerinde desen çalışması yapılmış olmalıdır, 

çünkü bir hayli güçlü çizgilerden oluşan bir eser karşısındayız. 

Renk açısından ele alındığında pastel renklerin varlığı hemen 

dikkatimizi çekiyor. Fırça tuşlarının geniş yüzeylere yayıldığı 

da ayrıca gözleniyor. Li fij' in en olgun dönemleri diyebileceğimiz 

bir tarihte yapılmış olması sanatçının varmış oiduğu noktayı göster

mesi açısından da önemli bir yer teşkil eder. 
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Kat.No.2.1.34. Lev.62 Dia. 123, 124 

İsmi Akgün 

Bulunduğu Yer Ankara Milli Kütüphane CD.na. YC 48) 

Tarihi 1922-1923 

Boyutları 1.15 x 0.90 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Bir top arabasının iki tekerleği arasında, omuzunda 

tüfekle, eli belinde heybetli bir biçimde duran asker ileriye doğru 

bakmaktadır. Top arabasının hemen yanında zamanın bir otomobili 

ve üzerinde sancağa benzer bayrak durmaktadır. Köprünün üzerinden 

geçen süvari birlikleri beyaz ata binmiş sancaktarın peşinden dörtna

la koşmaktadırlar. Belli ki "Karagün" ler geride kalmış, savaş 

kazanılmak üzeredir. "Akgün"ler yakındadır. Havada Türk bayrağı 

işareti taşıyan bir tayyare uçmaktadır. Sanatçı burada yine sembol

lerini kullanmakta ve bitmekte olan ve de kazanılacak bir savaşı, 

tayyare, beyaz at, süngüsünü takmış elini kemerine götürmüş heybetli 

biçimde bekleyen askerle ifade etmektedir. 

Ön planı oluşturan top arabası, otomobil, asker, tav yare, 

beyaz at, trampet ve yerdeki silahlar sağlam bir desen anlayışı 

ile yapılmış, daha geri plandaki süvari birliği, ağaç, dağ ve bulut

lar daha silik, pastel renklere sahiptir. Ön planı oluşturan ana 

renkler kırmızı, sarı tonları, sancak ise mavidir. 
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Kat.No.2.1.35. Lev.63,64 Dia.125, 126, 127 

İsmi Mareşal Fevzi Çakmak Mesaide 

Bulunduğu Ver İ.R.H.M. (D.no.7111) 

Tarihi 1923 

Boyutları 1.64 x 1.28 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlı boya 

Tanımı Mareşal Fevzi Çakmak çalışma masasında, askeri 

üniforması ile resmedilmiştir. Arka fonda büyük bfr Türkiye harita

sının Ege bölgesi gözükmektedir. Mareşal masasının üzerine yaydığı 

diğer bir harita üzer'inde düşünceli bir biçimde ve sol elinde kale

miyle birtakım planlar yapmaktadır. Masanın hemen önünde küçük 

bir sehpanın üzerinde zamanın zor şartlarını belli eden bir gaz 

lambası görülmekte, ayrıca bir koltuk ve de üzerinde asılı duran 

bir dürbün dikkati çekmektedir. 

1922 Ekim'inde Bursa'ya Mustafa Kemal'i karşılamak üzere 

giden bazı öğretmenler arasında Avni Li fij, eşi Harika Li fij ve 

eşinin kardeşi Heykel traş Nijad' da(Sirel) bulunuyordu. Mustafa 

Kemal, Avni Lifij'i Ankara'ya götürdü ve ~rkanı Harbiye'de dört 

ay misafir etti. Sanatçı Ankara'ya bu ilk ziyaretinde bugün Ankara'

da Milli Kütüphanede bulunan Mareşal Fevzi Çakmak'ın bir portresini 

yaptı. (Kataloğumuzda bu eser yer almamaktadır). Daha sonra Mareşal

' in çalışma masasında gösterildiği kataloğumuzda yer alan eserini 

tamamladı(1). 

Simgeci ressamlar gerek kendi yüzlerini konu alan portrelerde 

gerekse insan gerçeğinin ruhsal yapısını teşhir masasına yatırdıkla

rı başka figür resimlerinde olsun, iç dünyanın, bilinçaltının karma

şık yapısını, bastırılmış istekleri, gizli kalmış korkuları, gerçek

leşmemiş özlemleri, umut ve umutsuzlukları, dünyadan kapma istekleri

ni, sonsuzluğu kavrama tutkularını, yaşam ve ölüm ilişkilerini, 

sessiz bir dille, birazda edebiyata özgü motiflerle anlatmak ister

ler(2). 

Sanatçı bu portresinde savaşta büyük başarılar elde etmiş 

alan bir komutanın ruh halini sağlam bir desen anlayışı ve uygun 



-87-

renk kullanımı ile yakalamaya çalışmıştır. Ölçülü bir tonlama dikka

ti çekmekte, fırça darbesiyle oluşan tuşların geniş yüzeylere yayıl

ması sonucu gayet düz satıh elde edilmiş, yani fırça darbeleri 

görülmemektedir. Portre yapan sanatçının genelde bağımlı olduğu 

bir gerçektir. Fakat Lifij bu bağımlılık içinde dahi Mareşal'in 

gözleri ağırlıkta olmak üzere dudakları ve yDz ifadesiyle iç dünyası

nı çok iyi yansıtmıştır. Mareşal içinde bulunulan durumun tehlikesi

ni bilmekte, öte yandan kendinden emin bir vaziyette, büyük bir 

dikkatle muhtemel zaferin planlarını yapmaktadır. 

N O T L A R 

(1) Adnan Çoker, Avni Lifij Poşadlar, İst.1984,s.XV-XVI. 

(2) Kaya Özsezgin, "Avni Lifij'in Otoportresi Ozerine Aykırı Düşünce

ler", Artist Plastik Sanatlar Dergisi, 5.:8, Kasım 1986,s.4. 
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Kat.No.2.1.36. Lev.65,66,67 Dia.97,98,99,100 

İsmi Karlı Peyzaj 

Bulunduğu Yer İ.R.H.M. (D.no.532) 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1920-1925 arası) 

Boyutları 0.36 x 0.48 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Karlı bir manzara, muhtemelen İstanbul'un bir semti-

dir. Çok uzaklarda camilerin silueti seçilmektedir: Tek katlı birkaç 

ev, birkaç da ağaç seçilmektedir. Ayni Lifij'in genellikle ufak 

boyda çalıştığı poşadlarında uyguladığı fırça kullanma tekniğini 

burada da görüyoruz. Renklerin ise izlenimci renkler olduğu dikkati 

çekmektedir. Işığın etkisi her ne kadar seziliyorsa da, sanatçının 

ruhunun derinliklerinden gelen duygularının tabloya sindiğini hisse

debiliyoruz. Ayrıca gör01enden başka, var olmayan renklerin de 

kullanıldığını destekleyen işaretler vardır. Örnek olarak, ortada 

görDlen o tenda sarı bir ağacın, öyle bir mevsimde varlığı ile 

ortadaki ev ile solundaki diğer ev ile arasındaki mesafede kullanı

lan sarı ve yeşil renklerin anlamlarını çözmek bir hayli zordur. 

Bunlara ilaveten ortadaki evin damındaki renk armonisi de ayrı 

bir özelliktir. Renklerin uyumu dingin bir kış günü ile uyum içinde

dir. Boyanın renk lekeleri halinde sürüldüğünü gördüğümüz figürler

de, konturların eridiğini, desen anlayışının düşünülmediğini söyleye

biliriz. 



Kat.No.2.1.37. 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev.68,69 Dia.70,71,72,73,74 

· A.ğaçlar Al tında Cami Avlusu 

İ.R.H.M. (D.no.3572) 

Tarihsiz (Tahmini 1920-1925 arası) 

0.30 x D.37 m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Orta bölümde görülen cami nişi, iki ağaç, ağaçların 

altında oturmuş insanlar görülmektedir. Sağ küme içinde fesli insan

ların, sol tarafta ayakta ve önünde oturan figürlerin kadın olduğu 

farkediliyor. 28 Kasım 1925' te şapka kanunu kabul edildiğine göre 

bu eserin tarihini bu yıllara· yaklaştırmak herhalde yanlış olmaz. 

Li fij burada cami avlusunda "bir anı" -yakalamak istemiştir. Bunu 

yaparken akademik anlayıştan uzaklaşmıştır. Genelde "poşad" çalışma

larında gördüğümüz hızlı çalışmalardan biraz özenli bir çalışma 

olduğu belli olmaktadır. İnsan figürlerinin kesin bir ifadesinden 

kaçınılmıştır. Yüzler hiç belli değildir. Kullanılan teknik, düşünce 

açısından izlenimci, fakat renk için aynı şeyi söylemek mümkün 

değildir. İzlenimcilerin ışık-renk bağlantısını ön plana alarak 

çalışma düşünceleri burada görülmez. Renkler, figürler üzerinde 

geniş yüzeylerde yayılmış ve ışığın anlık etkisini verir biçimde 

değildir. Esasında Lifij' in birçok çalışmasında teknik olarak yani 

çalışma biçimi olarak izlenimci bir tutum görülebilir. Hatta birçok 

çalışmasında renk anlayışı da izlenimci tutuma yaklaşabilir, ama 

içerik açısından Lifij kendi ruhunu tuvale aktarmasıyla daha ağır 

basar. Bu eserde her ne kadar gölge-ışık anlayışı izlenimcilerin 

anlayışına fazla yakınlık göstermese de renk seçimi açısından yumuşa

tılmış renklerin tercih edilmesi ilginçtir. 
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Kat.No.2.1.38. Lev.?0,?1 Dia.?5,76 

İsmi Peyzaj İçinde Figürler 

Bulunduğu Ver İ.R.H.M. CD~no.3645) 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1920-1925 arası) 

Boyutları 0.28,5 x 0.20,5 m. 

Tekniği Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Bir bahçe içinde dört kadın, ikisi ayakta, ikisi 

çömelmiş vaziyette sohbet ediyorlar. Sol tarafta ağacın altında 

da birisi uzanmış, iki insan figürü daha seçiliyor. Ayrıca sağ 

tarafta bir bina görülmektedir. 

Sanatçı bu eserinde "Figürlü Kompozisyon" (Lev.43) da gördüğü

müz çalışmanın bir benzeri ile karşımızdadır. İnsan figürleri yine 

desen anlayışından uzak, ışığın etkisi iyi yakalanmış, renkler 

pastel, izlenimci tutum yine ön plandadır. Boya ilk örnekte gördüğü

müzden biraz daha kısa tuşlarla ve daha kabarık sürülmüş, yani 

fırça darbeleri küçük tutulmuş. Bu görüşümüz daha ziyade insan 

figürlerinin etrafındaki fırça izlerinden dolayı belirmiştir. Figür

lerin boyanmasında fırça darbeleri yine ilk örneğe yakın alarak 

daha uzun yapılmıştır. 



Kat.No.2.1.39. 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev.72 

Cami Cephesi ve Avlusu 

İ.R.H.M. (D.no.3642) 

Dia. 106, 107, 108 ~ 

Tarihsiz (Tahmini 1920-1925 arası) 

0.22 x 0.27 m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı . Bir caminin bir cresi ile birlikte avluda yer 

alan ağaçlar görülüyor. 

Bu tabloda desen sağlamlığı yine ikinci plana itilmiştir. 

Işık ve rengin tonları meydana getirilmiş izlenimci bir anlayış 

görülüyor. Peyzaj (Lev.40,41) adlı tablo ile karşılaştıracak olursak 

burada fırça darbelerinin poşadlarda çokca gördüğümüz büyüklükte 

olduğu, lekeler halinde dağıldığını, ilk örnekte ise daha geniş 

yüzeylere dağıtıldığını söyleyebiliriz. Lifij burada da mavi ve 

lila rengine ağırlık vermiştir. Akşam güneşinin verdiği etki ile 

renkleri yakalamak istemiş olsa dahi, kendinden birçok şeyi de 

eklemiştir. Ağaçların üzerine düşen ışık çok iyi yakalanarak ustaca 

verilmiştir. Sanatçının 1920-1925 yılları arasında bu renk açısından 

izlenimci tutumunu daha birçok eserinde görüyoruz. Ayrıca bu yıllar 

açıkhavada çalışarak meydana getirdiği poşadların sayısı bir hayli 

fazladır. Burada kullanılan tekniği daha ziyade bu yıllar da görüyo-

ruz. 



Kat.No.2.1.40. 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev.73,74 

Çeşmeli Manzara 

A.R.H.M. (D.no.672) 

Dia.109,110,111 

Tarihsiz (Tahmini 1920-1925 arası) 

0.40 x 0.30 m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Tablonun sağ tarafında bir çeşme ve başında bir 

kadın yer almak tadır. · Sol tarafta bir ev, sağ orta tarafta ise 

yine bir ev, daha gerilerde iki cami silüeti ve mavi-turuncu-sarı 

renkler içinde bir gökyüzü dikkatimizi çekmektedir. 

Lifij bu eserinde yine izlenimci renklerden yola çıkarak, 

günbatımında bulutların ışık sonucu aldığı şekli yakalamak istemiş

tir. Genelde bu sanatçının çok sevdiği bir konudur. Şunu da belirtme

miz gerekir ki gökyüzünü bu şekilde görmek pek alası değildir. 

İşte burada sanatçının kendi duyuşunun ön plana çıktığını söylemek 

yerinde olur. İzlenimci renk ve ışıkla, hissedilen, ruhun derinlikle

rinden gelen mesajları tuvale aktarmak; sanırız bu sadece 1914 

kuşağı ressamlarında beliren bir özelliktir. Desen sorununu bir 

kenara bırakacak olursak bu düşüncenin birçok eserde kendini belli 

ettiğini söyleyebiliriz. 

Bu tabloda da poşadlarda çok sık gördüğümüz fırça darbeleri

nin belirginliği ve boyanın katışıksız olarak kalın bir tabaka 

şeklinde sürülüp, gerektiğinde üzerine yine değişik bir rengin 

tatbik edilmesidir. Bunu da hızlı çalışılmış olarak niteleyebiliriz. 



Kat.No.2.1.41. 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 

beliriyor. 
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Lev.77,78 Dia.103, 104 

Evler 

Türkiye İş Bankası Koleksiyonu (D.no.1216) 

Tarihsiz (Tahmini 1920-1925 arası) 

D.13 x 0.22 m. 

Mukavva üzerine yağlıboya 

Evler, kapının önünd.e insanlar, iki tane ağaç ile 

Lifij' in poşad çalışmaları tekniğinde bir tc)blosu ile karşı 

karşıyayız. Bol ışıklı, izlenimci renkler, kaba fırça darbeli insan 

figürleri, ağaç yaprakları yanında, boyanın geniş yüzeye yayıldığı 

gökyüzü, duvarlar dikkati çekmektedir. Ağacın gölgeleri yeşilin 

değişik bir tonu ile, gökyüzü ise oldukça koyu bir mavi ile verilmiş

tir. Ayrıca ortadaki pencerenin sarı rengi ilginçlik göstermektedir. 

Bunun yanında tablonun sağ tarafındaki evde, pencerenin siyah olarak 

gösterilmesi de bir o kadar ilginçtir. Belki de Lifij'in bazı düşün

celerini bunun gibi dikkat çekici sembollerle vermek istemesi düşü

nülebilir. Orta bölgedeki insan figürlerinin belirsizliğine rağmen 

oturanların kadın, sağda ayakta duranın ise sarıklı cübbeli adeta 

bir hoca figürüne benzediğini söyleyebiliriz. 



Kat.No.2.1.42. 

İsmi 

Bulunduğu Ver 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev.75 Dia.133 

Dürrüşehvar Sultan (Halife Abdülmecit'in Kızı) 

Dolmabahçe Sarayı 

1924 

1.95 x 1.20 m. 

Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı Portresini Abdülmecit Efendi' nin, desen ve fonunu 

Avni Lifij'in yaptığı tabloda Halife Abdülmecit Efendi'nin kızı 

Dürrüşehvar Sultan, balkon gibi bir yerde durmuştur. Arka fonda 

havuz ve ağaçlar görülmektedir. Sultan'ın üzerinde süslemeli bir 

cepken, belinde renkli bir kuşak, ayağında süslemeli terlikler 

ve şalvar diyebileceğimiz bir kıyafet bulunmaktadır. 

Son derece ti tiz çalışılmış, akademik yanı ağır basan, gele

neksel renk anlayışının uygulandığı bir tablo ile karşı karşıyayız. 

Bilindiği gibi Avni Lifij ile Abdülmecit Efendi'nin dostlukları 

çok eskilere dayanmaktadır. Lifij bu tablonun fon ve desenlerini 

yaptığı sıralarda Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi Tezyini Sanatlar(De

koratif Sanatlar) öğretmenliği yapıyordu. Lifij bu göreve 1923 

yılında atanmış ve ölümüne (1927) kadar bu görevde kalmıştır. 



Kat.No.43. 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Tanımı 
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Lev.90 Dia.231 

Topağaçlı Görüntü 

Gürbüz Barlas Koleksiyonu-İstanbul 

Tarihsiz (Tahmini 1920'1i yıllar) 

0.16,6 x 0.26,5 m. 

Karton üzerine yağlıboya 

Ortada bir topağaç, solda çalılık gibi birşey, 

sağ tarafta iki ağaç, daha geride solda ise eve benzeyen bir figür 

yer almaktadır. 

Burada inceleyeceğimiz aslında bunun gibi yüzlerce örneğini 

görebileceğimiz, açıkhavada serbestçe çalışılmış "paşad" lardır. 

Poşad: Açık havada yapılmış küçük yağlıboya taslak anlamına gelmekte

dir( 1). Çoğu kez başlıbaşına yeterli olan bu kısa anlı çalışma, 

bazen büyük tablaya hazırlık çalışmasını da içeren bir dizi eskiz 

çalışmalarından biri, ya da doğrudan eskiz çalışması anlamına kulla

nılabiliyor. Her iki durumda da tabiatta çalışılan ve genellikle 

figür çalışması yerine peyzaj konusuna ağırlık veren tarafı ağır 

basar(2) 

"Serbest Vağlıbaya Taslak" tekniğinin, Gainsbaraugh, hatta 

daha eskilere; Rubens'e kadar dayandığı biliniyor. Fakat giderek 

açık havada çalışılmış etütlerin, yani poşadların görülmesi için 

Canstable'ın incelenmesi gerekiyor. 19. yüzyılın ilk yarısında 

etkinliğini göstere~ sanatçının tabloları için önceden, doğrudan 

doğadan çalışarak bazı eskizler yaptığını biliyoruz. Sanatçı böyle 

bir yol' izlemekle, uzun ve donuk atölye etütlerinin yerini dış 

dünyanın görkemini çok kısa sürede yakalayan, sanatçıya ayrı bir 

dinamizm getiren çalışmalara bıraktı. İzlenimciliğin doğuşundan 

çok önceleri başlayan bu yeni çalışma tarzı, resim sanatının diliyle 

"Renk-Işıkn bileşkesinin doğurduğu, tümüyle aydınlık ve renkli 

bir dünya görünümünden çok, "Tan-Işık" a bağlı ve armoniyi tamamla

yan bazı renklerin koyuluk ve açıklık değerleriyle ilişkilerini 

açıklayan çabuk yorumlanmış açık hava etütleriydi(3). 

Osmanlı Türkiyesi'nde poşad çalışmaları ise sanatçılarımızın 

izlenimcilikle tanışmalarından sonra başlar. Batıda eğitim görmüş 
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Şeker Ahmet Paşa ve Sllleyman Seyyid hariç tutulursa, örnekten veva 

fotoğraftan çalışma gibi vöntemlere karşı çıkan Halil Paşa ve Haca 

Ali Rıza gibi sanatçılar, gerek açık gerekse kapalı mekanlarda 

doğadan çalışmavı veğlediler; diğer açıdan açık hava poşadlarını 

oluşturdular. Zamanla bu sanatçılara Sami Yetik, Avni Lifij, Namık 

İsmail, gibi sanatçılar da katıldı(4). 

Aslında bir açık havacı (Plenerist) yöntem olan poşad çalışma

larının, Türkiye' de izlenimciliğin gerektirdiği bir çalışma yöntemi 

gibi düşünülmesi ilginçtir. Tazeliği ve canlılığı koruyan bu tür 

çalışmalar, taşınma ve uygulama kolaylığından, genelde küçük boyut

larda kalmıştır. Ve de bir tabloya hazırlık çalışması olduğundan 

sanatsal niteliği amaç değil, araç görünümünü verebilir. Bu kez 

eskiz anlamına gelecek çalışmalar geleceğin tablosu için bir bütünün 

ya da ayrıntının süratle saptanmasını sunan bir ön çalışma olmakta

dır(5). Avni Lifij'in de bu tip çalışmalarını, ilerde gerçekleştire

ceği çalışmalarda kullanmak istediğini biliyoruz. Fakat bu, bütün 

poşadları için geçerli olmasa gerek. Bazı poşadların tabloya geçil

mesi söz konusu olduğu zaman, çoğunlukla boyasal niteliklerden 

oluşan poşadların serbest renginin biçimsel değerlerle düzeltildiği

ni, ya da rengin, biçimin içine oturması için desene başvurulduğunu 

görüyoruz. Bu sorun açıklanırken batıdaki izlenimci-sonrası düşünce

nin doruklarına ve yeniliklerine ayrıcalık tanımak gerekir(6). 

Avni Lifij'in tüm yapıtlarında ya İstanbul görünümlerine, 

ya da İstanbul' un şiirsel havasına bürünmüş görüntülere rastlanır. 

Böylesi yapıtlara görüntü-manzara-ya da görünüm-peyzaj- demek, 

anlamlarına uygun düşmez kanısındayız. Genellikle küçük ebatlarda 

olan bu çalışmalarda, Avni Lifij'den başka hiç bir ressamda belirme

yen bir "hava" ya değinmemiz gerekir demektedir Nurullah Berk yazdı

ğı bir kitapta(7). Ve devam etmektedir: "Güneş batarken ışınlarının 

çarptığı yerlerde uyanan kızıllığı başka ressamlarda da görürüz; 

ama Avni Lifij'de gün batısı, bambaşka bir duygunluğa, bir derinlik 

ve şiire bürünür. Pencereleri kafesli, cumbalı tahta evler, tek 

minareli mahalle camileri, mezar taşları ve serviler, merdiven 

basamakları, sarmaşıklar, Avni Lifij' in paletine has turunculara, 
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kızıllıklara bürünür. Yeşilimsi bir mavilik içinde gökte~ kümelenen 

akşam bulutları birer alev gibi yanar görünümler üstündedir. Nasıl 

çalışırdı İstanbul karşısında Avni Lifij ? Eşi Harika Hanım bunu 

açıklıyor : "Çalışmalarının büyük bir kısmı dağa karşısında yaptığı 

"poşad" !ardır. Boya kutusunun içine girebilecek çapta olan bu 

küçük çalışmaları şaşılacak bir çabuklukla meydana getirirdi. En 

çok yarım saat çalışırdı bunlara. On onbeş dakikada bitirdikleri 

de vardı. Sonra bunları eve götürür, daha önceden aynı yerden çizmiş 

olduğu desenlerle kaynaştırarak büyilk tablolara başlardı. Desene 

çok önem verirdi." (8). 

Avni Lifij ile Harika (Sirel) Lifij 1919 yılında nikahlanıp, 

İspanyol gribinin salgın olması yilzünden ancak üç yıl sonra 1922 

yılında evlenebilmişlerdir(9). Bu konu poşadlarının tarihini saptama 

işinin doğru yapılabilmesi için önemlidir. 

Lifij, kuşkusuz Paris'ten döndükten sonra bir dizi gerek 

karakalem, gerekse desen çalışması yapmıştır. Bu süre 1912-1919 

yıllarını kapsıyordu. Bu tarihten sonra Harika Hanım ile olan bera

berliği ve Harika Hanım'ın ifadelerinden bu çalışmaları hızlandırdı

ğı ve çak sayıda çalışma yaptığı düşünülürse, birçok poşadın 1919 

tarihinden sonraki döneme ait olması daha büyük ihtimaldir. Bunun 

için paşadların Lifij'in yurda dönüş tarihi alan 1912'den ölüm 

tarihi olan 1927 yılına kadar olan dönem içinde yaptığını söyleyebi

liriz. Fakat hangi çalışmanın hangi tarihte yapıldığını kesin olarak 

saptamamız oldukça güç bir iştir. Bunun için bazı verilerden yola 

çıkarak . ortaya çıkardığımız tarihlerin sadece tahmini olduğunu 

bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 

Sanatçının 1912-1916 yılları arasında karakalem olarak çok 

sayıda desen çalışması yaptığını biliyoruz. Bunlar arasında portre

ler, mimari eserler, sokaklar, ağaçlar olduğunu görüyoruz. Bu arada 

bazı boyalı desen çalışmaları da yok değildir. 1916 yılında gerçek

leştirdiği "Kalkınman (Lev.24,25,26,27,28,29) ve "Alegarin (Lev.22,-

23) adlı tabloları gerçekleştirdikten sonra, 1917 yılında gerçekleş

tirdiği •Peyzaj" (lev.38,39) da kullandığı teknik göz önüne alınır

sa, poşadlarda çok görebileceğimiz bir teknik olduğunu farkedebili

riz. 
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Lifij'in giderek fırça kullanma tekniğini serbest bir hale getirdi

ğini, daha sonraki örneklerinde de görebiliriz. "Biat Töreni" (Lev.-

57), "Huzur Dersi" Clev.57), "Kadir Gecesi Alayı" Clev.59) gibi. 

Bu saydığımız eserleri sanatçı 1922-1923 yılları arasında gerçekleş

tirmiştir. Daha sonra "Fevzi Çakmak Mesaide" (Lev.63,64), "Akgün" 

(Lev.60,61) ve "Karagün" (Lev.62) tablolarını gerçekleştirdi. Önce 

saydığımız eserler ile ikinci saydığımız eserler arasındaki fark 

oldukça belirgindir. İlk örneklerde çalışmanın ne kadar serbest 

ve izlenimci bir tutumla yapıldığını, ikinci olarak saydıklarımızda 

ise bu yolun izlenmediğini, daha ak~demik ve detayları önemseyen 

eserler olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Lifij ikinci sayılanlar

da fazla özgür sayılmazdı; zira bunlar sipariş eserlerdi ve muhatap 

olunan kişiler sanatçı olmaktan çok ya asker, ya da bürokratlardı. 

Ve de bu tip eserlerin geniş kesimlere teşhiri söz konusu olduğu 

için, sanatçının belli kurallara uyması gerekiyordu. Fakat ilk 

saydıklarımız da bir dizi sipariş olmasına karşın, Halife Abdülmecit 

Efendi ile Avni Lifij' in uzun yıllara dayanan dostluğu bir yana, 

sanatçı kişiliği de oldukça ön planda olan Halife'nin, Lifij'e 

sağlayacağı özgürlük elbette ki daha fazla olacaktı. Bütün bunlardan 

sonra Lifij'in 1922-1924 yılları arasında çok yoğun bir tempo için

de, daha çok büyük kompozisyonlarla uğraştığını görüyoruz. Ayrıca 

1921 tarihini taşıyan "Sırtı Dönük Oturan Kadın" (Lev.37), "Sırtı 

Dönük Ayakta Kadın" (L ev.51) renkli kağıt üzerine iki renk kalemle 

yapılan iki desen çalışması göz önüne alınırsa, Lifij'in poşadları

nın büyük bir bölümünü 1919-1922 tarihleri arasında yaptığı sonucunu 

çıkarabiliriz ki sanatçının eşi Harika Lifij'de bu tahminimizi 

doğrular ifadeler kullanmıştır. Türkiye' deki sanat yaşamı 1912-1927 

yılları arasında süren Lifij'in bu onbeş yıllık dönemi içinde başlan-

. gıçtan sona değişen renk anlayışının, fırça kullanma tekniğinin 

değişikliklere uğradığını, değerlendirme bölümünde örneklerle incele

yip bir sonuca ulaşmaya çalışacağız. 

Bu eserde gördüğümüz "Topağaçlı Görüntü" tabiatın içinde 

.yer alan herhangi bir köşenin çok kısa bir sürede, kalın fırça 

darbeleri ile karton üzerine aktarıldığı Ç\Örülüyor. Bu açık havada 

yapılan çalışmanın her ne kadar izlenimci bir yöntem olduğunu söyle-
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sek de Nurullah Berk' in ifadesini burada hatırlayıp bul"flarda hiç 

bir ressaııda bulunmayan ayrı bir "hava" bulunduğunu bir kez daha 

belirtmek istiyoruz. 

Örneğimizde görülen renklerin o anda var olan renkler almadı

ğı çak açıktır. Böyle bir renk anlayışı olsa olsa ekspreı:ıyonizme 

özgüdür. Ayrıca sembolist sanatçılarda da böyle örnekler görebili

riz; ama desenin biraz daha ciddiye alındığını söylemek kaydıyla 

bu ifade geçerlidir. Llfij burada izlenimci fırça tekniğini kullana

ra~ hissettiği gibi, duygularını ön plana alarak bir renk armonisi 

yapmıştır demek herhalde daha doğru olacaktır. Bu diğer bütün eser

leri için geçerli değildir kuşkusuz. Tamamen izlenimci teknik ve 

renk anlayışı ile yaklaştığı çalışmaları da bir hayli fazladır. 

Örnek olarak "Ağaçlı Görüntü8 (Lev.90) adlı çalışmasını karşılaştıra

cak olursak farklılıkları daha iyi görebiliriz. İkinci örnekteki 

ışık ve renk kullanımı tamamen izlenimci bir anlayışın aktarılması 

şeklindedir. Sanatçı hiç bir ilave katkıda bulunmamıştır; halbuki 

bahsettiğimiz "Topağaçlı Görüntü" nün bu anlayışla uyuşmadığını, 

sanatçının ilavelerde bulunduğunu göruyoruz. Aynı örneği "Yangın 

Dumanı" (Lev.95) adlı çalışmasında da görebiliriz. Burada konusal 

açıdan oldukça soyutlanmış bir ev ya da bir baraka yangınının, 

yerle gök arasında konumunu ve yerden göğe bütünleşmesi dışavurumcu

luğa oldukça yakın bir tavır içinde verilmiştir( 10). Aynı örneği _ 

"Akşama Doğru Yangın" (Lev.95), 11 Kale Dibinde Mezarlı Yaşam" (Lev.-

94) adlı poşadlarda da görebiliriz. Bir başka çalışma olarak izlenim

ci-sonr9sı sanatçısı gibi baktığı, yani doğanın telkinlerine hazır

lıklı.çıktığı-göğün sarı, toprakların kırmızı ve sarı renkte sunulma-

sı gibi- nesnelerin lokal renklerini, renk-ışık yöntemine göre 

koruduğu ve koyuluk-açıklık kontrastlarınin ışıksal ve renksel 

amaçlarla aza indirgendiği ve bu olguya serbestçe vardığı "Çitli 

GHrüntü" (Lev.93) adlı çalışmayı örnek gösterebiliriz ki bu da, 

çok daha değişik özelliklere sahiptir(11). Ayrıca •Düğüne Gidiş" 

ve "Seyreden Kadınlar" (Lev.92) adlı çalışmalara baktığımızda dönemi

nin sanatsal anlayışını aşan, hatta bugün dahi bu konuda. çalışmak 

isteyenleri kıskandıracak güzellikte olduğunu anlıyoruz. Bunlar 

san derece ışıklılığı, sadeliği, Lifij'in renk biçim konusunda 
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bileşim, uvuşum ve bağdaşım vetenegini ve al avı çabuk~ saptavıp, 

yorumlama gücünü açıklayan örnekler olmaktadır (12). 

Yine başka bir örnekte "Dükkanlar0 (Lev.91) kanunun verilerin

den yararlanılarak ulaşılan sonucu göstermesi açısından dikkat 

çekicidir. Yapılan dikkatli bir gözlem ve yeterli sürede ça~ışılmış 

bunun gibi örnekler sanatçının repertuarını geliştirmiştir (13). 

Sanatçının ilerde oluşturacağı bir tabloya hazırlık çalışması olarak 

"Köy Meydanı• (Lev.99) gösterilebilir. Burada gördüğümüz eskiz 

anlamındaki figürlü etüt içinde yer alan kağnıların, sanatçının 

yapmış olduğu başka kağnı ve figür etdtleriyle bağlantısı olduğu 

söylenebilir (14). (Lev.98,100,101). 

"Kanuni Sultan Türbesinde Hoc:a" (Lev.55) adlı çalışmasında 

gölgelerin tarafsız kahverengi ve koyu gri renklerden arındırılma 

tasası Lifij'in hemen her çalışmasında kendini gösterir (15). 
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3 • O E rı E R L E N D İ R M E 

3.1. Avni Lifij'in Vağlıbaya Çalışmalarının Genel Değerlendirmesi: 

Sanatçı yağlıboya olarak portre, peyzaj, figürlü peyzaj, 

" kompozisyon ve açık havada yapılan yağlıboya küçük resim eskizi 

anlamına gelen poşad çalışmaları yapmıştır. Özellikle dikkatlerimizi 

çeken sanatçının hiç bir dönemde nnatürmartn yapmamış olmasıdır. 

Böyle herhangi bir örneğe rastlayamadık. Bunun sebebini kesin olarak 

bilemesek de Lifij'in kişilik olarak daha bir derinliği olan 

konulara yönelme isteği içinde olduğu görülmektedir. Bu yüzden 

olsa gerek natürmort hiç bir zaman ilgisini çekmemiş veyahut kendine 

böyle bir çalışmayı uygun görmemiştir. Aynı şekilde deniz kenarını 

konu alan bir çalışmasına da rastlayamadık. Bu da herhalde yukarıda 

değindiğimiz aynı sebeplerden olsa gerekir. 

Yağlıboya çalışmalarının kimilerini oldukça büyük ebatlarda 

"Kalkınma" (R.31), kimilerini de poşadlarda olduğu gibi küçük ebat

larda yapmıştır nAnkara'da Bir Sakakn (R.129) gibi. 

Portre, peyzaj, figürlü peyzaj, kompozisyon ve poşad çalışma

larını ayrı başlıklar altında inceleyeceğiz. 

3.1.1. Portre Çalışmaları: Lifij, özellikle kendini resmettiği 

portrelerde çok başarılı olarak kendi iç dünyasını tuvale _ aktarmış

tır (R.5, 34). Hatta· daha hiç bir akademik eğitim görmeden, tamamen 

doğal yeteneğini kullanarak 1906 yılında, kendini fakir Fransız 

işçileri yerine koyarak resmettiğini tahmin ettiğimiz ( 1) portre

sinde sanatçı, o zaman içinde bulunduğu ruh halini o kadar güzel 

aktarmış ki bu eseriyle Halife Abdülmecit Efendi'nin takdirini 

kazanıp burslu olarak Paris'e resim tahsil etmeye yollanmıştır. 

Hatta bu portreyi hiç bir akademik eğitim almadan yaptığına belki 

inanmazlar diye tarihini 1908 olarak değiştirmiştir (2). Portre 

eğer sanatçının kendisi ise, sanatçı başkasının portresini yaparken 

duyduğu baskıyı duymaz. Otoportre, dıştan içe, çevreden "ben" e 

dönüşün simgesidir. Bu bakımdan aktarımcı değil, anlatımcıdır. 
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İç dünyayı, kendi diliyle yansıtmaya yanelik "intim" bir~ yaklaşımı 

düşündürür (3). (Intimism:Empresyonist teknik içinde, manzaradan 

daha çok ev gibi kapalı mekanlardaki günlük hayatı tasvir erln bir 

tarz. (Art & Artist Dictionary, Peter&Linda Murray). İntimizm tarzı

nın temsilcileri olan Pierre Bannard ( 1867-1947) ile Edauard Vuil-. 
lard ( 1868-1940) çalışmalarında izlenimci bir teknik kullanmışlar; 

fakat konu açısından iç mekanları ve de çoğunlukla portreleri iç 

dünyalarını aktaracak biçimde vermişlerdir. Avni Lifij'in kullandığı 

teknik ise çak tonlu ve akademik ölçüleri gözden uzak tut,e.mayan 

bir anlayış ile yapılmış-her ne kadar Lifij o tarihlerde akademik 

bir eğitim almamış alsa bile-. Örneklerini verdiğimiz sanatçılar 

ile Lifij' in eserlerindeki tek benzerlik iç dünyanın başarılı bir 

şekilde aktarılmış olmasındadır. 

Portre, hiç bir danemde sembolist sanatçıların yapıtlarında 

olduğu kadar, iç dünyayı ısrarlı bir biçimde ve belli bir yantemle 

dışa vurucu olmamıştır (4). 

Şeker Ahmet Paşa'nın kendi portresini ifade biçimiyle (R.150) 

Lifij' in portresi arasında bir kıyaslama yapacak olursak: Yaklaşık 

çeyrek yüzyıl önce yapılmış Şeker Ahmet Paşa' nın bir elinde palet 

bir elinde fırça tutan ve sanatçıyı tuvali başında gösteren otoport

resi ile Lifij'in portresi arasındaki farkın sadece tarihsel olmadı

ğı, anlam, içerik ve bakış yönünden iki kuşağı kapsayan bir gelişme

yi de içerdiğini g~rebilmekteyiz (5). Ahmet Paşa' nın portresinde 

devlet görevlisi bir ressamın, sanatçıdan çok ciddi ve bürokrat 

tavır içindeki görüntüsünü bulmaktayız. Başındaki fesi ve resmi 

giyimiyle bu görüntü, ressamlığı ikinci iş olarak benimsemiş bir 

devlet görevlisini düşündürür. Paleti ve fırçayı tutuşundaki kendin

den emin tavır ise, gerçekte amatörlükle yetinmeyen, ama toplumsal 

hiyerarşinin gerektirdiği kurallara uyumu gerektiren bir tutumun 

göstergesidir. Bu tablonun bir ressam portresi olduğu ancak resmin 

alt yarısındaki fırça ve paletten anlaşılabilir (6). 

Fakat Avni Lifij'in otaportresinde Ahmet Paşa'nın portresinin 

tam aksi bir görünümle karşılaşıyoruz. Burada 

özgü giyimi, başındaki şapkasi ve ağzındaki 

tuttuğu kadeh ile daha ilk bakışta bunun 

elinden çıktığını anlarız (7). 

bohem ressamlara 

piposu ve de sağ elinde 

duyarlı bir sanatçının 
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1914 Kuşağı ressamları içinde portre denilince~ kuşkusuz 

ilk akla gelen isim Feyhaman Duran'dır. Feyhaman portre sanatını 

ülkeye yayan kişidir (8). Sanatçı, portrede benzetme gibi zorunluluk-
. 

lar bulunsa bile, ana fatagraf ik özellikler dışında ayrı bir sanat 

niteliği kazandırabilmiştir. Garüntülediği kişilerin fiziksel lizel

likleri 'yanında bir filçüde iç dünyasını da verir (9) 

Esasında Lifij daha akademik eğitim görmeden meydana getirdi~ 

ği atapartresini aşabilecek bir çalışma içine girmemiştir, şeklinde 

bir yorum getirsek ne derece haklı olduğumuzu herhalde daha iyi 

anla\nış oluruz. Kimi sanatçılar için de bu düşünce geçerli alabilir. 

Lifij tOın yaşamı boyunca kendinden bu denli bahsettiren, adeta 

onun sembolü haline gelen bu ilk portre çalışmasını herhalde yeterli 

bulmuş alacak ki daha sonra teşebbüslerini daha çak kampazisyan, 

peyzaj, paşaqlar üzerinde sürdürmüştür. Sadece Paris' ten İstanbul' a y.. 

dandükten sonra yapmış olduğu p'uralu atapartresinde (R.34) adeta 

ilk tabla ile hesaplaşmak istemiştir. Fakat bu hesaplaşma, düşünce 

biçimindeki değişikliğin ve gelişen tekniğinin, o zamanki düşünce 

biçimi ve tekniği ile hesaplaşması şeklindedir denilebilir. İlk 

atapartresinde beliren kişi, bohem, hayata başvermiş bir kişinin, 

geleneksel çak tonlu, ışık-gölge değerleri gaz önüne alınarak veril

mek istenen valümlerin meydana getirdiği bir çalışma ürünü iken, 

ikinci örnekte gördüğümüz kişi, oturmuş bir kişiliğin vermiş olduğu 

güven duygusu gözlerinde okunan entelektüel bir kişinin, yumuşak 

konturlar, boyasal nitelikleri ağır basan bir anlayışla tuvale 

aktarılmış bir kişinin portresidir. Bugün Li fij 1 i İstanbul Resim 

Heykel Müzesinde yıllardan beri temsil eden eserin bu olduğunu, 

bir çok ansiklopedide yer alan biyografisinde bunun genellikle 

· ilk örnekler arasında yer aldığını saylersek sanırız düşüncemizi 

destekleyen birçok kanıt elde etmiş oluruz. 

Lifij bunlar dışında başkaca önemli sayılabilecek birkaç 

portre dışında çalışma yapmamtştır. Bunlardan birtanesi Mareşal 

Fevzi Çakmak Mesaide (R.67) tablosudur. Bu eser ısmarlama olduğu 

için Lifij oldukça gerçekçi biçimde davranmaya azen g(jstermiştir. 

Buna rağme~ Mareşal'in içinde bulunduğu durumun önemini belirten 

yüz ifadesinin tasviri Lifij' in katkılarıyla oluşan bir durumdur. 
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Sanatçı, ihtiyar annesinin de birkaç tane, gerek karakal em gerek 

yağlıbaya desen çalışmasını denemiştir (R.16,26,45). Bunlarda ihti

yar kadının çile çekmiş, zar bir hayat yaşamış insanın havasını 

bizlere çak iyi aktaran durumunu çak iyi yakalayabiliyoruz. 

3.1.2. Peyzaj Çalışmaları: Lifij' in çalışmaları içinde en önemli 

yeri tutan çalışmalar peyzaj çalışmalarıdır. Peyzaj çalışmalarını 

ikiye ayırmak gerekir: figürlü ve figürsüz peyzajları. 

Hemen hemen paşad çalışmalarının tamamı bu grup içinde sayıla

bilir. Bu yüzden sayıca oldukça fazla ~e~ tutar. Figürsüz çalışm~la

rına baktığımızda (R.38,39,68,78) sanatçının akademik çalışmanın 

çak ötesinde, izlenimci renkleri uygulayarak içinden geldiği gibi 

çalıştığını görüyoruz. Figürlü peyzajlarında da bunun böyle olduğunu 

(R. 70, 72, 77) resimlere bakarsak daha iyi görebiliriz. Fakat yine 

de zaman zaman 1914 kuşağının tüm sanatçılarında büyük sorun olmuş 

alan izlenimci tekniğin içinde figür sorunu Lifij' de de kendini 

arasıra göstermiştir(R. 79). Bu örnekte sanatçı arka fonu oluşturan 

cami, cami duvarları ve diğer unsurları izlenimci anlayış ile akta

rırken, fjn planda yer alan deve ile sahibini biraz daha fjzenerek 

vermiştir. Onun bu çabası dahi var olan çatışmanın bir göstergesi

dir. Fakat ufak boyutlarda alan paşadlarda bu anlayışın tamamen 

terkedildiği, figürlerin adeta lekeler halinde verildiğini görüyoruz 

(R.77,136,139,140). 

Sanatçı bu çalışmalarında, değişik fırça çalışmaları denemiş

tir. (R.38) 'de tuşlarin, izlenimcilerin· tercih ettiği gib:i. olmasına 

karşılık (R. 79) 1 da gfjrebileceğimiz örnekte ise tuşların daha geniş 

yüzeye yayıldığını ve biraz · daha özenle sürüldüğünü görüyoruz. 

Aynı özeni (R.39) 'deki "Peyzaj"da da gfjrebiliriz. Fakat çalışmaların 

hemen hemen tamamında, fırça çalışmalarının fjzelliği gtlz önüne 

alınırsa bunun izlenimcilerin tekniğine yakın olarak görülebilen 

tuşlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. 

3.1.3. Kompozisyon Çalışmaları: Hüseyin Avni Lifij, kompozisyon 

çalışmalarında geleneksel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşmıştır. 

Sanatçının "Alegari"(R.30), "Belediye Faaliyeti"(R.31), "Karagün"-
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(R.65), "Akgün"(R.66) gibi önemi çalışmaları ele alındığmda desen 

sağlamlığı ilk dikkati çeken unsur oluyor. Alegori'deki pramidalkom

pozisyon şemasına oturmuş üç çıplak figür ve bu şemayı tamamlayan 

diğer elemanların, bu şemayı tamamlar nitelikte olması resim tarihin

de oldukça eskidir. Lifij'in bütün kompozisyon çalışmalarınd~ volüm, 

modle, oran ve geleneksel renk kurallarının uygulanma isteğinin 

daima bulunduğunu söyleyebiliriz. "Belediye Faaliyeti" adlı Türk 

Resim tarihinin belki de en büyük ebadlı çalışması için de yukarıda 

vurgulanan unsurlar geçerlidir. Sanatçı kimi zaman fırça çalışmala

rıyla birlikte kulandığı renkler üzerinde çeşitli değişiklikler 

yapabilmektedir. Örneğin "Alegori"de oldukça sıcak renkleri görmekte

yiz. Aynı durum "Akgün" de de görülüyor. Buna karşılık "Belediye 

Faaliyeti" ve "Karagün" adlı çalışmalarında pastel renklerin varlığı

nı görüyoruz. "Belediye Faaliyeti"nde konturların koyu bir şekilde 

belirlenmiş Ölması İzlenimci Akım sonrası görülen bir tutumdur. 

Bunun için Gauguin'in çalışmalarına bir göz atmak gerekir(R.179,180,-

181). Lifij'in ayrıca "Testili Kadın" adlı çalışması da(R.40) kontur

ların belirlenmesi bakımından bu örneklerle benzeşir. Örnek verilen 

eserlerin hepsinde boyanın geniş yüzeylere dağıldığını da ayrıca 

gözlemliyoruz. Lifij büyük ebadlarda gerçekleştirdiği kompozisyonla

rını, uzun etütler sonucu, çalıştığı tek figür ya da motiflerin 

kompozisyonu tamamlayabilecek olgunluğa ulaştığını görünce tamamlama 

yoluna gidiyor. 

3.1.4. Paşad Çalışmaları: Avni Lifij'in çok sayıda poşad çalışması 

mevcuttur. Bunlar oldukça küçük ebadlardadır. Sanatçı çantasına 

kolayca yerleştirdiği malzemeleri ile tabiatta serbestçe ve de 

çok kısa bir sürede ürettiği çalışmalarının bazılarını daha sonraki 

çalışmalarında kullanmak amacıyla yapmış olsa da birçok çalışmasının 

da o zamanki izlenimci tutumun birer örneği olarak değerlendirilmesi 

gerekecektir. Tüm poşadlar için söylenebilecek bir şey varsa o 

da şudur: "Bütün çalışmalar renksel değerler taşımaktadır". Herhangi 

birisinde desen anlayışı, volüm, modle gibi kaygıların duyulmadığını 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Sanatçı tabiat karşısında kimi zaman 

izlenimci çalışmalar içinde olmuş (R.96,101,118,119,120,121,122,123,-

124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 141, 142) 'deki örneklerde olduğu gibidir. 
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Kimi zaman ise tabiatın karşısında olduğu halde, ruhunun derinlikle

rinden gelen sese kulak vermiş ve izlenimciliğin bir _anı ışık ve 

renk ile yakalama düşüncesini bir an için unutmuştur(R.95, 104, 108,-

109, 110, 128, 129, 136, 137, 138, 139, 140) 'daki örneklerde nldu_ğu gibidir. 

Lifij'in ayrıca kağnı ve köy hayatını konu alan poşad çalışm~larında 

(R.111, 112, 113, 114, 115, 116, 117) ışık ve rengin, izlenimci anlayışın 

uygulanmasıyla nasıl bir etki bıraktığını görebiliyoruz. İnsan 

ve hayvan figürlerinin lekeler halinde belirmesi ile öteden beri 

Lifij'i düşündüren, izlenimci anlayış içinde figürün sağlam bir 

desen anlayışı ile verilme çabasının burada kaybolduğunu, sanatçının 

böyle çalışmalar ile !zmenimciliğe oldukça yaklaştığını söyleyebili

riz. "Çarşıda Akşam"(R.144) ve "Yasak Alem"(R.145) gibi eserlerinde 

ise Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)'in varlığı kendini göstemektedir. 

3.1.5. Diğer Yağlıbaya Çalışmaları: Lifij, Peyzaj, portre, kompozis

yon çalışmaları ve poşadlar dışında, değişik konulu yağlıboya çalış

malar da yapmıştır. Bunlardan "Testili Kadın"(R.40), "Atölye"(R.42), 

"İstanbul'da Sabah"(R.50), "Gurup Vakti"(R.51), "Huzur Dersi"(R.60), 

"Biat Töreni"(R.61), "Kadir Gecesi Alayı"(R.64), "Ağaçlar Altında 

Cami Avlusu" (R.69), "Cami ve Avlusu 11 (R. 71), "Türbe ve Kapısı" (R.80), 

"Ev" (R.87), 11 Çamaşır Yıkayan" (R.86), "Köprülü Manzara" (R.89), "Ger

gef İşleyen Kadın"(R.90), "Mezarlık"(R.91), "Karlı Manzara"(R.94) 

gibi olanlar sayılabilir. Sanatçı burada saydığımız çalışmaların 

bazılarında oldukça· serbest çalışmış, tıpkı izlenimci sanatçılar 

gibi. Örnek olarak (R.42, 50, 51, 60, 61, 64, 69, 71) 'deki çalışmaları 

gösterebiliriz. Bu çalışmalarda ışık ve renk ön plandadır. "Testili 

Kadın"(R.40) ise oldukça değişik bir çalışmadır. Burada konturların 

siyah çizgi ile belirtilmiş olması, boyanın geniş yüzeye düz olarak 

sürülmesi ve stilize edilmiş bir model olması gibi özellikleriyle 

Levni 1 nin "Dans Eden Genç Kız"(R.149) adlı eserine benzerlikler 

gösterir. "Atölye 11 (R.42) adlı eseri ise bir atölye etüdü gibidir. 

"Köprülü Manzara"(R.89) ve "Mezarlık"(R.91) gibi çalışmalar ise 

daha serbest çalışılmış ve sanatçının kendi hissettiği duy~uları 

aktardığı çalışmalar olarak nitelendirilebilir. "Gergef İşleyen 

Kadın"(R.90)'da ışık, renk özelliği yanında duyguyu da ön plana 
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alan bir çalışmadır. Lifij ayrıca "Halife Abdülmecid Efendi'nin 

Kızı Dürrüşehvar Sultan" adlı Abdülmecid Efendi'nin kızının boy 

resminin kıyafet ve fonunu tamamlamıştır. Burada serbest bir çalışma 

görmekteyiz. 

Lifij'in bütün bu çalışmalarında önceden eskiz yapmadığı, 
' 

model ya da konu karşısında doğrudan boya ile çalıştığını söyleyebi-

liriz. 

3.2. Karakalem Çalışmaları: 

Hüseyin Avni Lifij, 1914 kuşağı sanatçıları içinde desene 

büyük önem vermesi ile bilinir. Genelde akademik eğitim gören bütün 

sanatçıların belli bir dönem uygulamak zorunda oldukları kurallar 

içinde sağlam bir desen anlayışı da yer almaktadır. Fakat Lifij 

akademik eğitim sonrasında da desen çalışmasına büyük önem vermiş, 

büyük kompozisyonlarına başlamadan önce karakal em etütler yapardı. 

Sanatçının Paris'te eğitimde iken yapmaya başladığı karakalem 

çalışmasından başlamak üzere elimizde bulunan çok sayıda karakalem 

çalışması mevcuttur. Paris'te eğitimde ilk güne ait çalışmasında 

ayrıca o günün bir anısını da naklediyor (R.7). Sanatçının bu dönemi

ne ait diğer çalışmalar (R.6,8,9, 10) 'da atölyede, hoca nezaretinde 

yapılan çalışmalar görülüyor. Bunlarda atölyenin, klasik tepeden 

eğik gelen ışığı altında modellerin gerçekçi bir biçimde, gölge-ışık 

özelliklerine, oran1ara, perspektife dayanılarak çizildiğini biliyo

ruz. Lifij'in yine aynı tarihlere ait kendi portresini yaptığı 

karakalem çalışmaları da mevcuttur(R.11, 12). Sanatçı Paris' ten 

yurda döndükten sonra bu tür çalışmalarını sürdürmüştür. (R.13, 14,-

16, 17,22,24,25,26,27,28,29). Bunlardan bazıları annesine aittir. 

Lifij bunlarda ihtiyar annesinin iç dünyasını çok başarılı bir 

biçimde aktarmıştır(R.16,26,27). Bazıları çeşitli manzaralar veya 

çeşitli mimari eserlerdir (R.22,24,25,29). Lifij karakalem dışında, 

kömür kalem (Füzen), beyaz-siyah veya kahverengi birlikte, pastel, 

çini mürekkep gibi malzemeler de kullanılmıştır~ Bu çalışmaları 

ayrı başlıklar altında inceleyeceğiz. Ancak bu çalışmaların hepsinde 

yukarıda bahsettiğimiz gibi akademik unsurların ağır bastığını 

söyleyebiliriz. 
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3.3. Kömürkalem (Füzen) Çalışmaları: 

Hüseyin Avni Lifij, elimizde olan üç adet tarihi etüciü bu 

teknikle meydana getirmiştir. Kömürkalem ya da füzen ismi verilen 

bu teknikle ince kömür çubuklar kullanılır. Özellikle taslı;ık yapma 

ve çalışmalarda kolayca silinip düzeltme imkanı sağladığı için 

tercih edilir. Sürekli olarak korunabilmesi için üzerine sabitleşti

rici (fiksatif) püskürtülmesi gerekir (10}. 

Sanatçının "Tarihi Trajik Etüt" (R.18), "Tarihi Trajik Sahne" 

(R.19), "Tarihi Trajik Etüt II"(R.20) adlı çalışmalarına baktığımız

da hemen hepsinde ilk dikkatimizi çeken unsurun, konunun hayal 

ürünü olduğu, kahramanların efsanevi konularda geçen kişileri andır

dığı, sembolik anlamlar yüklü sahnelerin varlığı hemen dikkatimizi 

çekiyor. Bu _çalışmaların birer atölye çalışması olduğunu söylemek 

zordur. Bu çalışmaların yağlıboya ile yapılacak olanlara bir ön 

çalışma olup olmadığını bilemiyoruz fakat bunların bu haliyle dahi 

insanı etkileyebilecek özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Lifij'in 

bunları tam olarak hangi tarihte yaptığını bilemiyoruz. Tahmini 

olarak Paris'te eğitiminin son yıllarında veya yurda döndükten 

çok kısa bir süre sonra yapmış olabilir. Bu çalışmaların belki 

de ileride dekoratif amaçlı tablolara veyahut duvar fresklerine 

dönüşebileceğini düşünüyordu. Hepsinde ~omantizm ve Sembolizm etkisi

ni görmek mümkündür. Akademik unsurların ön planda olduğu görülüyor. 

Fakat şu nokta çok önemlidir: Figürlerin hareketleri adeta donmuş 

gibidir~ Konu devinim içerdiği halde bu şekilde zaman içinde yakalan

mış bir anın donmuş gibi verilmesi .lembolist sanatçılardan Pierre 

Puvis De Chavannes' ın eserlerinde gOOlür. (R.162, 164, 166, 167). 

Yine bu çalışmalarda görülen mistizism bize rtomantizm'in usta sanat

çılarını ve onların eserlerini hatırlatır: Delacroix'nın "Sardanpal'

in Ölümü"(R.158), G~ricault'nun "M~duse'ün Salı"(R.159) gibi. 
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3.4. İki Renk Kalemle Çalışmaları: 

Bu tip çalışmalar renkli kağıt üstüne, beyaz-kahverengi 

veya beyaz-karakalem uygulamak şeklinde meydana getirilen çalışmalar

dır. Lifij bu çalışmalarında insan figürleri, çeşitli mimari eser

ler, ağaçlar, kent manzaraları, mezarlık gibi konuları seçmiştir. 

Önce siyah veya kahverengi kalem ile konturlar belirleniyor daha 

sonra beyaz kalemle gölge-ışık dengeleri sağlanarak volümler veril

miştir. Bu tip çalışmalar sanatçıya büyük kolaylıklar sağlayan 

çalışmalardır. "Sırtı Dönük Olarak Oturan Kadın" (R.37) ve "Ayakta 

Sırtı Dönük Kadın"(R.48) adlı 1921 yılına ait olan çalışmalarda 

kadının anahatlarının karakalemle verildikten sonra, volümlerin, 

beyaz kalemle gölge-ışık değerleri göz önüne alınarak verildiğini 

ayrıca gölgede kalan kısımların yine karakalemle tamamlandığını 

görüyoruz. "Ağaç Etü4ü"(R.47) siluetlerle vurgulanan ağaçların 

bize bir çalışmanın ileri aşamalarından önceki halini göstermekte

dir. Aynı özelliği "Mahallede Mezarlık"(R.46) 1 da da görebiliriz. 

"İşçiler"(R.21) adlı çalışması yine figürlü ve yukarıda bahsedilen 

özelliklere uygun çalışılmış.Ayrıca manzara örneği olarak "Anadolu 

Kenti"(R.54), mimari eserlere örnek olarak da "Kanuni Sultan Türbe

sinden Çizim" (R. 56), "Süleymaniye" (R.58), "Harabe" (R.85) 'yi göstere

biliriz. Bu çalışmaların hepsinde ayrıntılardan arınmış değerlerin 

daha yumuşak kenarlı ve serbestçe sunulması öngörülmüştür(11). 

3.5. Pastel Çalışmaları: 

Bu tip çalışmalara ait elimizde sadece bir örnek bulunmakta

dır. "Sokak"(R.76) adlı bu çalışmanın 1923 tarihini taşıdığını 

ve eski Türk evlerinin bulunduğu bir sokağı iki insan figürü ile 

birlikte verdiğini görüyoruz. İnsan figürlerinden birisi, elinde 

testisi ile yukarıdan aşağıya doğru gelen köylü kadın, diğeri ise 

başında sarığı, elinde bastonu ile ihtiyar bir adamdır. Lifij' in 

açık havada yaptığı çalışmalara bir başka örnek olarak kabul edebili-

riz. 
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3.6. Dekoratif Amaçlı Çalışmaları: 

Lifij'in bu çalışmalarına en önemli örnek olarak 1916 yılında 

Kadıköy Belediyesi için ısmarlanan "Belediye Faaliyeti"(veya "Kalkın

ma") adını taşıyan çalışmasıdır(R.31). Ayrıca (R.75) 1 teki "Tarihi 

Çeşme, Önünde Kadınlar" da iyi bir örnek teşkil edebilir. "Belediye 

Faali yeti" Türk Resim tarihi içinde en büyük ebatlara sahip eserler 

içinde sayılır. Lifij bu çalışmasını yaparken eserin konulacağı 

kapı üstünün konumunu göz önüne alarak orta bölümünde kapıya uygun 

bir boşluk bırakmıştır. Bu özelliği Viyana Üniversitesi'ndeki sergi

de eserin aslına uygun konumda sergileniş biçiminden, daha iyi 

anlayabilmekteyizCR. 33). Par is' te tahsilde iken bu tip çalışmaları 

ile ünlü Chavannes'dan etkilendiğini bu eserde görebiliyoruz. 

3.7. Fotoğraf Çalışmaları: 

Lifij ressamlığı, yazarlığı yanında iyi bir fotoğraf ustası 

idi. Onun çekmiş olduğu çok sayıda fotoğraftan, maalesef elimizde 

mevcut olarak fazla örnek yoktur. Sanatçının ölümünden sonra hanımı 

tarafından sayıca oldukça fazla örnek bugünkü Mimar Sinan Üniversite

si, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hediye edilmiştir •. Fakat bu cam 

negatiflerin bugün için kayıp olduğunu biliyoruz. Lifij'in elimizde

ki birkaç örneği dahi onun fotoğraf sanatına nasıl bir anlayışla 

yaklaştığını göstermek için yeterlidir(R.43,44). 

3.8. Sanatçı Olarak Aldığı Eğitim: 

Hüseyin Avni Lifij 1893-1896 yılları arasında ilköğrenimini 

Fatih.'te, Aşıkpaşa Mahallesindeki mahalle okulunda yaptıktan sonra, 

ortaöğrenimini Şehzadebaşındaki "Numune-i Terakki Mektebi" inde 

yapmıştır. Bu arada resim ve müzik dersleriyle ilgilendiği gibi 

özel Fransızca dersleri de almıştır. 1898 yılında hastalandığı 

için bir sene kadar okula yollanmamıştır. 1901 yılında Nafıa Nezare

tinin Demiryolu Müdürlüğü'nde işe girmiştir. Bu arada Fransızca 

derslerine de devam etmiştir. 1903-1904 yılları arasında resim 
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sanatına katkısı olacağını bildiği için anatomi ve boya · tekniğini 

öğrenmek için "Mülkiye Tıbbiyesi" ve "Eczacı Mektebi" nin fizik 

ve kimya derslerine dinleyici olarak devam etmiştir. Lifij bu arada 

amatörce resim çalışmalarında bulunmuş 

birisine göstermek fırsatı bulamamıştı. 

ve henüz bu çalışmalarını 

1906 yılında öze1 olarak 

Fransızca ders aldığı İskender Ferit Bey ve yeni tanıştığı Henri 

Prost, resimlerini Müze Müdürü Osman Hamdi Bey'e götürmesini önerdi

ler. Lifij'de öyle yaptı ve sanat hayatını temelden değiştiren 

Paris'te eğitim yapma imkanını elde etti. Osman Hamdi, Halife Abdül

mecit Efendi' ye takdim ettiği Lifij 'e burs alma şansını yakaladı. 

Abdülme!=i t, Lifij' in kendi portresini beğendi ve uzun sürecek bir 

dostlukta böylece başlamış oldu. 

Lifij 11.1.1909' da Fransa' ya hareket etti. 26 Şubat 1909' da 

Paris' te 0 1,Ecole Nationale Speciale des Beaux-Arts" dan kurları 

izleme belgesi aldı ve Cormon Atölyesi'nde resim çalışmalarına 

başladı. 1909-1912 yılları arasında ayrıca ressam Guillomet ve 

ressam Andre Lecomte Du Noüy ile dostluk kurarak arada bir atölyele

rine devam etti. Lifij bütün sanat eğitimini 1909-1912 yılları 

arasında Paris' te tamamlanmış oldu. 1912 yılında da yurda döndü. 

Sanatçı Paris' te bulunduğu süre içinde tamamen akademik bir eğitim 

gördü; ancak Par is gibi sanatın merkezi olan bir şehirde bulunmak 

da ayrı bir şans teşkil ediyordu ve Lifij de bu şansı olabildiğince 

değerlendiriyordu. qanatçının akademik çalışmaları dışında geliştir

mek istediği kendine özgü üslup için araştırmalarda bulunuyordu. 

Bu dönem izlenimcilerden renk, romantiklerden mistizism, sembolist

lerden de hayal gücünden faydalanma gibi özellikleri kullanmayı 

düşündü. Bu özellikleri daha sonraki çalışmalarında görmek mümkün 

olacaktı. Lifij, Paris'e gitmeden önce TOrk Resim Sanatı içinde 

henüz yeni yeni görülmeye başlayan insan figürünün konu içinde 

yer alma çabaları vardı. Fakat bu çabalar da.ha çok Osman Hamdi 

Bey'in fotoğraftan taklit ederek yaptığı çalışmalardı (R.153). 

Ayrıca Halil Paşa'nın "Yatan Kadın" (R.151) adlı 1894 gibi erken 

bir tarihi taşıyan tablosuda batılı anlamda insan figürü çalışmaları

nın sanatımız içinde yer almaya başladığının örnekleridir. Halil 

Paşa burada Rönesans döneminden beri. kullanılan çok tonlu yöntem 
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yerine, Manet'nin yöntemine yaklaşır görülmektedir (12). Halil 

Paşa , Manet gibi sağlam bir desen anlayışını ön plana alıyor ve 

ışık-gölge ilişkisini koyu renkler kullanmadan veriyordu. Lifij' in 

hemen hemen bütün çalışmalarında da bu özelliği görebilmek mümkün

dür. 

Avni Lifij, yurda döndükten sonra Kandilli Kız Lisesi'nde 

Fransızca öğretmenliği yaptı. Bu arada resim çalışmaları da devam 

ediyordu ve sanatçı yaptığı eserlerle sergilere katılıyordu. 1918 

yılında Davutpaşa Orta Mektebi'nde Fransızca öğretmenliği yapıyordu. 

1923 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi Tezyini Sanatlar (Dekora

tif Sanatlar) öğretmenliğine atandı ve ölüm tarihi olan 1927 yılına 

kadar bu görevini sürdürdü. 

3.9. Döneminde Gelişen Sanat Etkinlikleri: 

Hüseyin Avni Lifij' in yaşadığı dönem gerek Türkiye gerekse 

Avrupa göz önüne alınarak "Giriş" bölümünde (1.5.2. ve 1.5.3) geniş 

olarak açıklanmıştır. Burada özetle şunları söyleyebiliriz: "İkinci 

Devren, nçallı Kuşağın, n1914 Kuşağı" gibi adlar verilen bir kuşağın 

temsilcisi olan sanatçıların hemen hepsi Avrupa'da sanat eğitimleri

ni tamamlayıp yurda dönmüş kişilerdir. Daha önceki kuşakta başlayan 

Avrupa'da eğitim bu dönemdeki sanatçılar üzerinde daha tesirli 

olmuş ve batılı anlamda sanat anlayışı bu dönem temsilcileri ile 

yurda gelmiş ve daha büyük etki yaratmıştır. Bu dönemden itibaren 

Türk Resim Sanatı içinde önemli bir sorun olan figür çalışmaları 

önem ka~anmıştır. Dönemin Fransa'sında yayılan _ve giderek tüm Avru

pa' ya etki eden izlenimcilik bu dönem ressamları tarafından ülkemize 

getirilmiştir. Yine aynı dönemde ilk defa ressamların biraraya 

gelerek "Osmanlı Ressamlar Cemiyetin ni oluşturmaları da sanat 

etkinlikleri açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Dönemin 

savaş yılları olduğu düşünülürse, savaş konusunu ele alan eserlerin 

bilhassa devlet tarafından kurulan 1914-1918 yılları arasında faali

yet gösteren "Şişli Atölyesi "nde üretildiğini söylemeden geçemeyiz. 

Burada çalışan sanatçılar arasında 1914 kuşağının önemli temsilcile

ri vardır. İbrahim Çallı (R.147), Hikmet Onat (R.146), Namık İsmail 
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(R.148), Sami Yetik, Ruhi gibi önemli isimleri sayabiliriz. Avrupa'

da ise izlenimci akımdan sonra gelişmeye başlayan ekspresyonizm 

(dışavurum:::uluk veva ifadecilik)' öteden beri kendine göre gelişme 

alanı bulmuş romantizm ve sembolizmde geçerliliği her zaman olan 

akımlardı. Li fij, aydın kişiliği üzerinde doğu-batı sentez'ini çok 

iyi bütünleştirmiş bir sanatçı olarak çağının tüm özelliklerinden 

faydalanmasını bilmiştir. 

3.10. Hüseyin Avni Lifij'in Sanat Anlayışı: 

· 1,-ifij yaşamı boyunca kendi hissettiğini resmetmeye çalışmış

tır. Fakat kimi zaman şartlar onun bu düşüncesini etkilemiştir. 

2 Haziran 1927 1 de ölen sanatçının aynı yılın 27 Mart'ında Türk 

Vurdu Dergisi'ne yazdığı "Çağdaş Ressamlık" adlı makalesinde, doğru

dan ve sanat hayatının en olgun döneminde, sanat hakındaki görüşle

rini öğrenme Fırsatı buluyoruz. Bu makaleyi olduğu gibi aktarmakta 

fayda görüyoruz. 

"Bugün sanatçının kabul ettiği gayeler belli oluyor gibidir. 
Evvel zamanda ressama muhtelif ve çok sayıda hizmetler kabul ettiril
mişti; dünyanın, hükümdarın, hakimin, kumandanın, mektep hocasının 
hizmetkarlığı görevinde idi. Bugün ressamın yerini bu işlerde foto
grafi ve matbaa gibi usuller almış, sanatkar layık olduğu serbestli
ğe erişmiş ve hakiki şair derecesine geçmiş bulunuyor. Sanatı adi 
ve çeşitli hizmetkar vaziyetinden klltaran makine asrının temin 
=ttiği asil ve saf vazife. 

Dndokuzuncu asırdan evvel gelen asirların medeniyeti, o 
halde idi ki, insan elinden çıkan eşya miktar ve cins itibariyle 
sınırlı ·bir alanı kapsıyordu ve aynı zamanda hem teknik hem de 
artistik amillere borçlu kalıyordu. Tekniğe ait herşey ilkel halde 
idi; her memleket, her halk herşeyini birden yapmaya mecburdur; 
savunma araçlarını temin etmek arazisini tayin ve ekin sahaları, 
köyler, kasabalar tesis etmek ve büyük bir medeniyetin demirden 
çıkacağı güne varıncaya kadar işe başlamaya, çalışmaya lazım olan 
aletlerin imali için gerekli madenleri bulmak zorunda idi. Eski 
zamanlardan beri medeniyetin inkişaf derecesi madenlerin sertliğine 
bağlı kalmıştır. Maden sert olunca onun darbesi öyle bir münhani 
takip eder ki o da madenlerin derece derece sertleştirilmesinin 

doğurduğu hareketten başka birşey değildir. Bir demircinin becerikli
ğinden, bir simyacının yahud bir kimya labaratuarının potasından 
çıkıveren tek formül medeniyet tarihini teşkil eden merhalelerin 
bir biri ardına sıralanmasına yal açmaktadır. Netice Çelik makine 
devrini meydana getirdi; makine devri ise içtimayi heyedini, daha 
doğrusu zekaları, idrakleri inkılaba uğrattı ve bunu yaparken reha-
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vetlerimizi sarsarak yüzbinlerce yıldan beri değişmeyen bir şekilde 
mütevazi bir muhitte tarihin kavbedebileceği en büyük değişikÜği 
hasıl etti; çalışma şartlarının alt üst alması eski zamanların 
rütbe ve sınıf teşkilatı ve merasiminin ortadan kalkması beşerin 
birçok emellerinin gerçekleşmesini sağladı. 

Şimdiki medeniyetin ruhu, karakteristik cihetleri ve istikba
li veni keşiflere, daha idareli maki naların zuhurunu tem iri edecek 
yeni düsturlara tabidir. Bunlar sayesindedir ki doğal kuvvetlerden 
daha iyi istifademiz olacak, elimizdeki araçlar ve buna bağlı olarak 
zekamız daha geniş bir hürriyete kavuşacak. Daha ulvi emeller sahibi 
alacağız. Üretim araç ve usullerinin pek ilkel halde olduğunu söyle
miştik; şöyle derli toplu düşünülürse ne imal olunabiliyordu? Elbi
se, mesken, silah, kap kacak, araba gibi şeylerden ibaret ve bunlar 
iptidai halde değilmiydi? Geriye kalan şeyler de tabiatın hasıl 
ve lütfettiği- şekilde kalıyor, mesela ısınmak meselesi akşamdan 
yatmakla hal olunuyordu. Daha ileri'sine gitmeyelim; bütün sanayi 
faaliyetleri birkaç marifetten esnaf işine münhasır kalıyordu. 
Bu marifetli kişilere de zanaatkar deniliyordu. 

Sanayi nefisenin tabii cereyanını takiben inkişaf ve inkılabı 

yolundan alıkpyan bir yanlış telakki vardır ki bunun sebebi o zanaat 
kelimesidir. Bundan istifade ile zanaatkarlığı yeniden iktidar 
mevkiine getirmek istiyorlar. Zanaatkarlık yani barbar aletlerle 
ustalıklı iş yapmağa çalışır ve kusursuz bir tekniğin derecesine 
çıkmayı amaçlarken mütenasip ve ölçüler dahilinde tasvirler icadı 

meselelerine el uzatır. İşçi sendikaları, makine devri, noktası 
noktasına, iyice işleri elimizden aldı ve makineye verdi iddiasını 

öne sürdüler. Bu suretle herşeyin ve herkesin vaziyeti ve vazifesi 
yeniden belli olmuş oluyor. Bir taraftan tekniğe ait işler teknikçi
liğe (makine usulüne) bırakılırken, diğer taraftan plastik (heykel 
ve resim gibi göze hitap eden sanatlar) meselesi, tensip ve bize 
heyecanı bedii temin edecek ruhi icadlar tam ve serbest kalıvor. 
Bundan sonra marifet erbabına iş yoktu; hele bizi oyalayacak çareler
den mahrumdur. Makine devri, teknik meseleleri hal ve tefrik ettiği 
ıçın, güzel sanatlar serbest ve karışıksız kalmıştır. ~tılan bu 
adımı inkar, sanatın saf ve hakiki gayelerine doğru yürümeye mani 
olur. Bundan başka sanat alanındaki terakkiyatın durmasına, başarı
sızlıkl~ra, tereddütlare, sanatkarların kabiliyetlerinin sönmesine 
ve halkın şevkini kıran karışıklıklara sebebivet verir. 

Eski zamanın o marifetli insanları sanatkar değildirler; 
ilkel birer makina idiler. Eskaza onlar arasında bir kunduraci 
bulunsa idi de yaptığı ayakkabıların üzerine mesela Yunus Peygamber
in balığın karnındaki hayatını gösterir resimler tasvirine kalkışsa 
idi, bu adamcağız kendine ait olmayan işlere karışan bir s~rsem 
vaziy etinde kalırdı. Makineler, sanat eseri vücuda getirmek gibi 
ince işlere müdahale etmemelidir. · 

Bu hususta müzeler bizi yanıltmaktadır. Zira oralarda görülen 
şeyler seçilmiş, müstesna eşyadır. Bu gibi müesseseler bazen gara
bet, bazen zamane karikatürleri ile, ara sıra da çirkinlik ve kor
kunçlukları ile nazarı dikkati celb eden şeyleri toplarlar. · 
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Şu san zamanlarda bu mesele açığa çıkmaya başlamıştır. Şu 
zamanlar ki makinenin kusursuz ve birbirine benzeyen mahsulatına 
tabii cereyanını veriyor ve a cereyanın icabatını takip ettiriyor. 
Maharetin (tek bir şahsın heves ve işgüzarlığı değil) alet ve edevat 
almaktan başka bir şeye yaramayan insanları fayda cihetine yönelmesi
ni katiyen ve bir daha dönmemek üzere ayırıyor. Heveslerimizin 
ve ruhumuzun ulvi ihtiyaçlarını temin ve tatmin vazifesini hakiki 
sanatkara bırakarak, sanatın asıl gayesini etrafını saran m~nialar
dan kurtarıyar"(13). 

Yukarıdaki yazıda da görüldüğü gibi yirminci yüzyılda makine 

devriminin insanların hayatını de~iştirdiği ve gerçek sanatkarın 

yerini bulmasına yardımcı almasından bahsedilmektedir. Gerçekten 

de Avrupa'da birbiri ardınca gelişen sanat akımlarının başlangıcında 

bu sanayi devrimleri içinde insanları etkileyen önemli gelişmeler 

olmuştur. Mesela fotoğraf makinesinin icadı başlıbaşına yeni bir 

dönemin başlangıcına sebep olmuştur. Ayrıca zanaatkar kişinin ilkel 

bir makineden farkı almadığı, makinelerin bu kişilerin yaptığı 

işleri elinden almasından sonra gerçek sanatkar serbest kalmış 

ve gerçek sanatını uygulamaya fırsat bulmuştur. Lifij ayrıca gelişen 

teknolojinin insanların görüşlerini derinden etkil~diğini ve yeni 

arayışlar içine ittiğini aktarıyor. 

Lifij ayrıca sergileri eleştiren yazılar da yazmıştır. 31 

Ağustos 1924 tarihinde İkdam' da yazdığı bir yazıda açılan altıncı 

"Galatasaray Sergisi"ni ele almaktadır. Yakın bir gelecekte bu 

sergilerin daha çak kişinin ilgisini çekeceğini düşünmektedir. 

Sergiye katılan Halil Paşa'nın eserlerinden 11 Marsilya Limanı"ve . 
"Mısır' da" adlarını taşıyanların serbest ve kesin realizm özelliği 

taşıdığından, Hikmet Onat'ın "Kabataş'ta Sabah"ta ise renklerin 

tuvalin her yerinde aynı derecede hakim olmasının seyrini güçleştir

diğinden, yine aynı sanatçının "Yoğurtçu Deresi" adlı çalışmasında 

ağaçlara verilen şekil kesinliğinin tabloda yer alan evlerden ayrı 

tutulması halinde daha iyi alabileceğinden,. Nazmi Ziya Bey'in 

"Sis" adlı eserinin mavi ve b~j gibi gayet güzel renklerden meydana 

geldiğinden, Ali Sami Bey' in "Müze Kapısı" adlı çalışmasının eski 

yaşantımızı gösteren bir dökümanter eser olduğundan, Çallı İbrahim

' in "Yunus Nadi Bey" ve "Reşit Saffet Bey" adlı çalışmalarının 

yüzleriyle diğer kısımlar arasında oransızlıktan, elbise kırışıklık

larındaki ahenksizlikten bahsetmekte ve bu kusurun portre çalışan 



-116-

birçok ressamın da ortak kusuru olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca 

Çallı'nın "Yunan Esirlerinin Millet Meclisi Ônünden Geçirilişi" 

adlı çalışmasında konunun heyecanının sanatçı tarafından başarılı 

bir şekilde tuvale aktarılamamasından başka Çallı'nın Diğer çalışma

larında da ciddiyetten .mahrum bir tutum izlediğinden ve ç'aııı 'nın 
mazeret olarak eserin müsvedde olduğunu söylediğinden de bahsetmekte

dir( 14). 

Lifij, eserlerinden çıkardığımız kadarıyla konunun önemine 

ağırlık vermekteydi. Kendi duygularını her zaman ön plana alan 

ve aydın bir sanatkarın taşıdığı sorumluluğu bilerek onu .tuvalinde 

resmettiği konularda sağlam bir şekilde halka aktarmayı düşünen 

bir anlayışa sahipti. Mizaç olarak bu tutum, sanatçının eserlerine 

yansımıştır. İnsana ve onun acılarına, hayallerine her zaman önem 

vermiş, tabiatı gözlemlediği çalışmalarında dahi hayal gücünün 

yardımından faydalanmıştır. Eserlerinde görülen, hissedilen hüzün 

özel yaşamının da ayrılmaz bir parçasıdır.Romantizm ve sembolizm 

bu hislere sahip bir sanatçının Hnem verdiği akımlar olmuştu~. 

Bunların yanında teknik olarak bakıldığında fırça sürüşünün ve 

kullandığı renklerin izlenimci sanatçılarla yakınlık gHsterdiğini 

söyleyebiliriz. 

3.11. Tekniği ve Çalışma VHntemi: 

Hemen yukarıda bahsettiğimiz Hzellikleri burada da tekrar 

edebiliriz. Sanatçı akaderıiik çalışmalarında bütün klasik kuralları 

uyguluyordu. Fırçayı kullanma stili bu eserlerde başka, serbest 

çalışmalarında daha bir başkadır. Renk seçiminde genellikle izlenim

ci renklere bağlı kalmıştır. Çalışma yöntemi olarak iki türlü konu

dan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi desen sağlamlığına anerıi 

verdiği çalışmalar için eskiz çalışması yapması ve meydana getirece

ği esere geçmeden önce uzun bir gHzlem döneminden geçmesi ve daha 

sonra eserini tamamlamasıdır. Buna Hrnek olarak "Alegori"(R.30), 

"Belediye Faaliyeti" (R.31), "Karagün" (R.65),. "Akgün" (R.66), "Fevzi 

Çakmak Mesaide"(R.67) gibi eserleri gösterebiliriz. İkinci olarak 
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desen çalışmasına fazla önem vermediği daha serbest çalrşmalarıdır 

ki bunu bilhassa ufak boyutta olan poşadlarında oldukça sık görmekte

yiz (R.95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ve 140'a kadar 

diğerleri). Ayrıca (R.38,48,68,69,70,71,72,77,78) gibi eserlerde 

de bu özellikleri görebiliriz. İlk verdiğimiz örneklerde . boyanın 

fırça ile küçük tuşlar halinde olmayıp daha geniş yüzeylere dağıtıl

dığını ve tuşların fazla belirgin olmadığını görüyoruz. Serbest· 

çalışmalarda ise küçük tuşlar halinde beliren fırça darbeleri dikka

timizi çekmektedir. Kompozisyon çalışmaları, karakalem çalışmaları, 

füzen çalışmaları atölye çalışmaları olarak değerlendirilirken, 

poşad çalışmaları ve daha serbest çalıştığı peyzaj çalışmaları 

açık havada yapılan çalışmalardır. 
' 

Sanatçı kimi zaman tabiatta olan renkleri izlenimci anlayışla 

algılarken kimi zaman da içinden geldiği gibi algılamıştır. Bunun 

en güzel örneğini karşılaştırmalı olarak "Topağaçlı Görünü" ile 

"Ağaçlı Görünü"(Lev.90) adlı çalışmalarda görebiliriz. İlk örnekte 

sanatçı duygularının ağır bastığı bir çalışma yapmış, ikinci örnekte 

ise tabiatın o anki durumunu göz önüne alarak o anı yakalamaya 

çalışmıştır. İlkini dışavurumcu, ikincisini ise izlenimci anlayışa 

yakın örnek olarak gösterebiliriz. 

Lifij'i kesin olarak tek bir sanat akımının temsilcisi sayma

mız bi:r hayli güçtür. Zaman zaman romantik, zaman zaman sembolist, 

zaman zaman izleni111ci ve de kimi zaman dışavurumcu örneklerini 

görebiliriz. 

3.12. Üslup Gelişimi: 

Avni Lifij henüz akademik eğitim görmeden meydana getirdiği 

kendi portresinde(R~5) işe çok tonlu yöntemi kullanarak başlamıştı~ 

Akademik kuralların sezgisel olarak uygulandığını da gözd~n uzak 

tutmamak gerektir. Daha sonra bir yıl kadar Sanayi-i Nefise Mektebi'

inde çalıştıktan sonra 1909 yılında Paris'e giderek Cormon'nun 

öğrencisi olmuştur. Cormon tamamen akademik kuralları uygulayan 

ve uygulatan çok katı bir hocadır. Lifij bu dönemlerde her ne kadar 

bu kurallara bağlı kalmak zorunda olsa da en azından düşünce açısın-
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dan karşı olduğunu ve okulun bitmesiyle tarzını tamamen değiştirece

ğini biliyoruz. Fakat akademik eğitimin tamamen de karşısında olduğu

nu söylemek pek de doğru olmaz. Lifij doğru resmetmeyi benimsemiş 

ressamların arasında sayılmalıdır. 

gösterdiği değişikliklerden ileri 

Onun farklı yanının konusunda 

geldiğini söyleyebiliriz. Ele 
' 

aldığı konuyla bütünleşmesi ve ona kendi kişiliğinden birşeyler 

katabilmesi en önemli özelliklerindendir. "Alegori"(R.30) 1 de üçgen 

şema içinde ele aldığı konuyu sembolistlere yakın bir anlayışla 

aktarmayı düşünmüştür. Aynı dönemin ürünü olan "Belediye Faaliyeti"

(R.31 )nde ise günlük bir sahneyi bu sefer izlenimcilik sonrası 

bir anlayışla ele almıştır. Konturların sürekli bir çizgiyle göste

rilmesi Gauguin'e özgü bir özelliktir(R.179,10,181). Bu eserde, 

figürlerdeki anatomik ve perspektif kurallarının sadakatle uygulandı

ğını görüyoruz. Sanatçının atölyede bununla ilgili bir dizi eskiz 

yaptığını tahmin edebiliriz( 15). Daha önce bahsettiğimiz çok tonlu 

olarak gerçekleştirdiği kendi portresinden sonra(R.5), 1916 yılında 

gerçekleştirdiği diğer bir kendi portresinde(R.34) sanatçının, 

siluetin egemen olduğu, duygusal, boyasal niteliklerin ağır bastığı 

bir çalışmasını izle.!Jııekteyiz(16). Sanatçının fırça tekniğinin 

giderek daha serbest bir hale geldiğini ilerleyen yıllarda görüyo

ruz. Fakat sipariş olarak verilmiş olan eserlerde sanatçının tekrar 

klasik anlayışa döndüğünü görmek zor olmaz. Buna örnek olarak 1923 

yılına ait sanatçının oldukça geç dönemleri sayılabilecek bir zamana 

ait "Karagün"(R.65)~ "Akgün"(R.66), "Fevzi Çakmak Mesaide"(R.67) 

adlı eserlerinde görmek mümkündür. Sanatçı her ne kadar klasik 

anlayışa ağırlık verse de farklı olarak sembolizmin kendine özgü 

tavrından büyük ölçüde yararlandığını anlamamız pek zor değildir. 

Bu eserlerin devlet tarafından ısmarlanmış olması bir ölçüde sanatçı

nın özgürlüğünü kısıtlamış olabileceğini düşünebiliriz. Halbuki 

yine sipariş olarak verilen "Biat Töreni"(R.61), "Huzur Dersi"

(R.60), "Kadir Gecesi Alayı"(R.64) gibi çalışmalarda Lifij kendini 

daha rahat hissettiği için bunu çalışmalarında gösterebilmiştir. 

Zira siparişi veren kişinin yine sanatçı bir kişiliğinin yanısıra 

Halifeliği de beraber yürüten ve zamanın sanat etkinliklerinde 

büyük· katkısı bulunan Abdülmecit Efendi olduğu bilinirse bunun 

önemini daha da iyi anlamış oluruz. Lifij bu çalış!.malarda değişik 
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ytlntemler uygulamıştır. Örneğin "Biat . Ttlreni"nde mekanı önceden 

çizmiş, daha sonra taren sırasında kişileri portre tlzelliklerine 

gtlre resmetmiştir. "Kadir Gecesi Alayı"adlı çalışmasında ise daha 

önceden paleti üzerine renkleri yerleştirmiş ve kanunun geçtiği 

yerde renkleri eşi Harika Hanım'ın tuttuğu fener sayesinde karıştır

dığını biliyaruz(17). 

3.13. Katıldığı Sergiler: 

Lifij 1912' de Paris' te eğitimini tamamlayıp yurda döndükten 

sonra ilk alarak Luca Giardana'nun "Mar~ ile Venüs" adlı tablosunun 

kopyasının da bulunduğu (aslı Paris'te Lauvre Müzesi'nde) bir kolek

siyonunun Güzel Sanatlar Okulunda sergilenmesi sonucu ilk sergisini 

garuyoruz. Daha sonra 1."Galatasaraylılar Vurdu Resim Sergisi"ne 

bir etüt ve ·"Belediye Faaliyeti"(R.31) adlı eserleriyle katılıyor. 

1917 Sonbahar'ında İstanbul'da Galatasaraylılar Yurdunda açılan 

"Savaş Resimleri ve Diğerleri Sergisi "ne yirmi resim ile katıldı: 

Bunlar arasında iki etüt, üç poşad, üç portre, bir peyzaj, iki 

sabah konusunu içeren çalışma, -bir haliç, bir mezarlık, bir servili 

sokak, bir ağaçlarla ilgili çalışma, bir cami, "Yaralı Treni", 

"Alegari"(R.30), "Belediye Faaliyeti"(R.31) sayılabilir. 1918 yılın

da Viyana'da sergilenen "Savaş Resimleri ve Diğerleri Sergisi"ne 

onsekiz resim ile katılmıştır. 1919 yılnda "Galatasaray R~sim Sergi

si "ne "Türbeler Ara~ı" adlı eseri ile katıldı. 1922 yılı 16 Temmuz

Ağustas sonu arasında Türk Ressamlar Cemiyeti tarafından düzenlenen 

4.Galatasaray Resim Sergisi'ne üç resim ile katıldı. Aynı yıl kuru

lan Serbest Resim Atölyesindeki sergiye yedi poşad ve bir eskiz 

ile katıldı. 1927 yılında Türk Sanayi-i Nefise Birliği Resim Şubesi 

4. Ankara Resim Sergisi'ne iki resim ile katıldı(18). Aynı yıl 

2 Haziran günü Laleli' de Harikzedegatı Apartmanındaki (bugün Ramada 

Oteli) adasında hayatı san buldu. 
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4 • K A R Ş I L A Ş T I R M A 

Hüseyin Avni Lifij, sanat hayatı boyunca kendine has kişili

ği, güçlü çalışmaları ile Türk Resim Tarihi'nin en önemli sanatçıla

rı arasında yer alır. Hemen hemen bütün sanatçılarda olduğu gibi 

Lifijde hayatının belli dönemlerinde belli sanatçılardan; belli 

alaylardan, fikirlerden, tekniklerden vs. etkilenmiştir. Bu etki 

doğrudan almasa da dolaylı alarak kendini göstermiştir. Kimi eserle

rinde etki almasa bile bazı benzerliklerden söz etmek mümkündür. 

Sanatçının eserlerinde kimi zaman izlenimci, kimi zaman dışavurumcu, 

kimi zaman romantik, kimi zaman da sembolist, hatta kimi çalışmala

rında izlenimci sonrası anlayışların görülebildiğini söyleyebiliriz. 

Bu karşılaştırmaları portre, peyzaj, kompozisyon, paşad, karakalem, 

kömürkalem (füzen), iki renkli kalem, pastel, çinikalem gibi alt 

başlıklar alt~nda incelemeye çalışacağız. 

4.1. Vağlıbaya Portre Çalışmaları: 

Hüseyin Avni Lifij, resim çalışmalarına başladığı ilk zaman

larda özellikle kendi portresini oldukça sık yapmıştır. Bu çalışmala

rının bir kısmı karakal em desen çalışması şeklindedir. Vağlıbaya 

alarak pipolu, kadehli kendi partresini(R.5) ele alırsak, henüz 

akademik bir eğitim görmeden meydana getirdiği bu eserde, a zamanlar 

arzuladığı bohem sanatçı yaşantısını vermiştir. Fakat daha sonra . 
yine purolu kendi portresinde (R.34) sanatçının düşünce değişikliği 

içinde olduğu, canlandırdığı entelektüel kişilikten anlaşılmaktadır. 

Çak tonlu ilk örnekten sonra, ikinci örnekte siluetin ağır bastığı, 

boyasal nitelikleri ön plana alan bir teknik izliyoruz. Sanatçı 

yine de anlayış alarak özgürdür. Buna karşılık Şeker Ahmet Paşa'nın 

Kendi Portresini ele alacak olursak ortaya oldukça ilginç bir durum 

çıkar. Devlet hizmetinde alan bir sanatçı durumunda Ahmet Paşa' nın 

konu alarak san derece serbest alabileceği kendi portresinde dahi, 

ciddi bürokrat tavrını elden bırakmadığını görüyoruz. Eğer Paşa'nın 

elindeki palet ve fırçayı görmesek bunun bir ressam portresi alabile

ceğini söylememiz aldukÇa zordur. Lifij'in annesini konu alan portre

sinde (R.45) sanatçının yine duyguyu ön plana aldığını görüyoruz. 
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Genelde kendi anlayışı içinde çalışmalar yapan sanatQ-ılar için 

sipariş olarak verilen portre ağırlıklı çalışmalar her zaman güçlük

ler yaratmıştır. Bu durumu, resim sanatı tarihi boyunca görmek 

mümkündür. Mesela L1 fij' in sipariş üzerine çalıştığı "Fevzi Çakmak 

Mesaiden (R.67) adlı tablosu buna uygun bir örnek teşki,l eder. 

Sanatçı her ne kadar kendinden birşeyler yüklemişse de sonuçta 

modelin arzularının daha ağır basabileceğini söylemek pek de yanlış 

olmaz. Osman Hamdi Bey'in Türk Resim Sanatı içinde ciddi bir biçimde 

başlattığı insan figürünün resmedilmesi olayı, 1914 Kuşağı sanatçıla

rı ile gerçek batı sanatı anlayışı doğrultusunda yerini bulmuştur. 

Osman Hamdi Bey genelde model olarak kendini kullanıyordu (R.153) 

ve bunu yaparken mimari unsurlara da büyük önem veriyordu. Osman 

Hamdi Bey, belki figürleri büyük bir gerçekçilikle veriyordu ama, 

bir Feyhaman' ın, bir Li fij' in, bir Çallı' nın, bir Namık İsmail' in 

çalışmalarındaki duygu yüklü, sanatçının damgasını yemiş figürlerini 

Osman Hamdi'de göremiyoruz. Fotoğraftan kareleme yöntemiyle ve 

detaylara son derece önem vererek çalışan bir tekniği tercih etmesi 

ve aşırı ti tiz çalışması Osman Hamdi' nin bir ölçüde duyguyu ikinci 

plana atmasını gerektirmiştir. Her şeye rağmen portreyi yerleştirme 

açısından Türkiye'de öncülük etmiş bir kişidir. Portre, esas gelişi

mini Feyhaman Duran'ın çabalarıyla yakalamıştır. Lifij portre çalış

malarını başarıyla gerçekleştirmesine rağmen portre sanatçısı olarak 

görülemez. Dikkat edilirse yapmış olduğu serbest portre çalışmaların

da hep iç dünyaların tuvale aktarılması peşindedir. Bu yüzden ser

bestçe çalışabileceği model alarak kendini kullanmayı tercih etmiş

tir. 

4.2. Vağlıbaya Peyzaj Çalışmaları: 

Avni Lifij için peyzaj çalışmaları, sanatçı tarafından gerek 

renk gerekse duygu ilave açısından oldukça büyük önem taşır. Lifij, 

izlenimci anlayışın konuyu resmetmekte kullandığı tekniği, yani 

renk tekniğini daha değişik amaçla kullanmış, rengi duygularını 

aktarmadaki en önemli unsur alarak kullanmıştır. İnsana hüzün veren 

akşam güneşi, kızıl havalar, kuytu mekanlar, sakin tabiat manzarala

rı, mezarlıklar, karlı manzaralar gibi konular onun vazgeçemeyeceği 
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şeylerdir. Sanatçının özellikle deniz kenarını konu alan bi'l' çalışma

sına rastlayamamak da ilgi çekicidir; tıpkı hiç natürmort örneğine 

rastlayamamız gibi. 

Peyzaj çalışmalarının Türkiye'de oldukça eski olduğu bilini

yor. Fakat bu örneklerin çak cansız, figürsüz alması uzun süre 

devam etmiştir. İlk önemli hareketlerden birisi Şeker Ahmet Paşa 

ve Halil Paşa ile geliyor diyebiliriz. Halil Paşa'nın neredeyse 

izlenimci anlayışı çağrıştıran 1907 tarihli nçengelköy İskelesi• 

(R.152) adlı çalışması, manzara çalışmalarının gelişmesine iyi 

bir örnek teşkil eder. Bunlardan başka Nazmi Ziya'nın "Manzara 

Sabah• (R.157) adlı çalışması, bir anın yakalanma çabasının izlenim

ci anlayış ile nasıl mümkün olduğunun iyi bir örneğidir. Batıdaki 

örneklere göz attığımızda Renair (R.170), Manet (R.172,173), Pissar

ra (R.174) g~bi sanatçıların geleneksel izlenimci anlayışın tamamen 

uygulandığı eserlerini görüyoruz. Burada konu, figür, ikinci planda

dır. Anlayışın özünde konunun resmedilmesinden çok "izlenim" kavra

mının geliştirilmesi söz konusudur. İzlenimci sanatın bu büyük öncüle

ri, konuya teknik açıdan bakıyorlardı. Çok geçmeden konunun bilimsel 

açıdan ele alınmasını savunanlar çıktı ve renkleri lekeler halinde 

yanyana sürme fikri ortaya atıldı. Bu görüşü savunanlar içinde 

Signac (R.175,176), Seurat (R.177) gibi önemli isimler bulunuyordu. 

Burada bahsettiğimiz bilgiler ışığında Avni Lifij' in peyzaj 

ağırlıklı çalışmal~rına baktığımızda, sanatçının renkleri seçme 

anlayışı ve bazı çalışmalarındaki fırça kullanma tekniği ile izlenim

cilere Vakınlıgını görüyoruz (R.38,76,78,101,127,135). Fakat öyle 

çalışmaları var ki açıkhavada yapıldığı halde kullanılan renkler 

açısından izlenimciliğe hiç te yaklaşmayan özellikler gösterirler. 

(R.91,95,104,105,108,129,138,139 gibi). Bu çalışmalarına örnek 

olarak Van Gogh'un "Paris'te 14 Tenmuz" (R.178) adlı tablosunu 

ele alarak inceleyecek olursak, bazı anlayışlarda benzerlik bulmak 

mümkündür. İki sanatçının da duyguları vermede renk ve fırça teknik

lerinin önemini düşündüğünü söyleyebiliriz. Gerçi Lifij' in sadece 
8Tapağaçlı Görüntü• (R.95) 'sünde abartılı fırça darbeleri görülür; 

diğer örnekler daha uzun fırça darbeleriyle gerçekleşleştirilmiş 

örneklerdir. Lifij, peyzaj çalışmalarında daha çak ufak ebatlarda 

olan poşad çalışması yapmıştır. Bunlarda kimi zaman izlenimci, 

kimi zamanda dışavurumcu bir yal izlemiştir. 
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4.3. Vağlıboya Kompozisyon Çalışmaları: 

Avni Lifij genç yaşta hayata veda etmeyip, çalışmalarına 

devam etseydi, şüphesiz daha birçok eser verecekti; ancak kompozis

yon türünde elde edeceği başarı herhalde diğer çalışmalarından 

biraz daha farklı olacaktı. Diyebiliriz ki onun sanatçı .kişiliği 

ile bütünleşen sağlam k.ül türü ve almış olduğu eğitimi onun bu türde 

çok etkileyici bir özelliğe sahip olmasını sağlamıştı. Sayıca fazla 

almamakla beraber, bıraktığı eserlerden nAlegori" (R.30), nselediye 

Faaliyetin (R.31), nAkgünn (R.66), nKaragünn (R.65), gibi tablolar

daki mesajın daha ilk bakışta insanı kavradığını söyleyebiliriz. 

Sanatçı bu sevi yede bir yetkinliği, almış olduğu akademik eğitim 

üzerine ilave. ettiği romantizm, sembolizm anlayışlarının gücüyle 

yakalamıştı. Zaten mizaç alarak Lifij'in böyle bir yolu seçmesi 

çok doğaldı. Sanatçının örneğini verdiğimiz eserlerini Delacroix'nın 

nsardanapal'in Ölümü• (R.158), "Halka Önderlik Eden Özgürlükn (R.-

160), Gericault'nun •Medusa'nıh Salı0 (R.159), Chavannes'nın nsanat

lar ve İlham Perileri İçin Önemli Kutsal Orman• (R.162), noeniz 

Kıyısında Genç Kızlarn (R.164), nLJmut 0 (R.167), "Düş" (R.166) adlı 

eserleri ile karşılaştıracak olursak, Lifij'in Chavannes ile yakınlı

ğı, hareket halindeki figürlerin zaman içinde donmuş gibi belirmesiy

le ortaya çıkar. Aslında klasik anlayışın hakim olduğu sanatçılarda 

bu özelliği görmek mümkündür. 18. yüzyılın ikinci yarısında ortaya 

çıkan Neo-Klasik Üslup'un en önemli temsilcisi David'in "Sabin 

Kadınlarının Kaçırıiışın (R.163) adlı eserinde akademik kuralların, 

klasik anlayışın ne kadar ön planda olduğunu görebiliriz. Kompozisyo

nun üçgen şema içinde yer aldığı, diğer unsurların dengeli bir 

şekilde dağıldığı hemen hemen adı geçen eserlerde görülen ortak 

özelliklerdir. Lifij'in de bu özellikleri kompozisyon çalışmalarında 

kullandığını görebiliyoruz. Romantik üslup sanatçılarının tabloları

na hakim olan mistik hava, Lifij' in tablalarında ilk dikkati çeken 

unsurların başında gelmektedir. Bunu nKaragün" ve •Alegorin de 

rahatlıkla görebiliriz (R.30, 65). Sanatçının bu eserlere başlamadan 

önce oldukça yoğun ön çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Aslında. 

yukarıda örneklerini verdiğimiz bütün sanatçıların da bu gibi çaba

lar içinde olduğunu söylemeliyiz. Hatta Gericault'nun nMedusa'nın 
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Salı" için yaptığı taslak çalışması çak ilginçtir. Lifij bt.ı eserleri 

hazırlarken kimi zaman atölye çalışması, kimi zaman da hayal gücüne 

dayanan çalışmalar yapmıştır. Kanunun önemini en az malzeme ile 

verebilmek ve etkisini en üst düzeye çıkarmak için bazı ifadeleri 

sembollerle anlatma ihtiyacı hissetmiştir. Bu özelliğini "~ragün" 

ve nAlegarın de izleyebiliriz. 

4.4. Poşad Çalışmaları: 

Açık havada yapılan yağlıbaya eskiz çalışmaları alan paşad

lar, Lifij'in sanat yaşamında oldukça önemli bir yer tutar. Sanatçı 

1912 yılında Fransa'dan döndükten sonra, ölüm tarihi alan 1927 

yılına kadar, sayısı pek bilinmeyecek kadar çak paşad çalışması 

yapmıştır. Genellikle küçük ebatlarda alan bu çalışmaların en önemli 

yanının renksel özelliklerinin ön planda almasıdır. Çoğu kez kendi 

başına yeterli alan, kısa anlı çalışma, bazen de büyük bir tablaya 

hazırlık çalışması olabilmektedir. Sanatçı bir dizi paşad çalışması 

sonucu elde etmek istediği konuları yakalayıp daha sonra oluşturaca

ğı tablolar için malzeme toplamaktaydı. 

Poşad tekniğinin Gainsbaraugh, ~atta daha eskilere Rubens'e 

kadar dayandığı biliniyor. Fakat giderek açık havada çalışılmış 

etütlerin, yani poşadların görülmesi için Canstable' ın incelenmesi 

gerekiyor. 19. yüzyılın ilk yarısında etkinliğini gösteren sanatçı-. 
nın tabloları için daha önceden, doğrudan doğadan çalışarak bazı 

eskizle:r yaptığı biliniyor. Böylece atölye etütlerinin donukluğun

dan, dış dünyanın görkemini çok kısa sürede yakalayan, sanatçıya 

ayrı bir dinamizm kazandıran çalışmalara geçildi. İzlenimciliğin 

doğuşundan önce başlayan bu çalışma tarzı, resim sanatının diliyle 

"Renk-Işık" bileşkesinin doğurduğu, tümüyle aydınlık ve renkli 

bir dünya görünümünden çak, "Tan-Işık" a bağlı ve armoniyi tamamla

yan bazı renklerin koyuluk ve açıklık değerleriyle ilişkilerini 

açıklayan, çabuk yorumlanmış açık hava etütleriydi. Türkiye'de 

bu tip çalışmaların öncüsü alarak, fotoğraf veya örnekten çalışmayı 

i ıwac - .., ben mseyen, gerek açık havada gerekse kapalı mekanlarda dagrudan 

doğayı çalışan Halil Paşa (R.152) ve Haca Ali Rıza gösterilebilir. 
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Daha sonra Sami Yetik, Avni Lifij, Namık İsmail bu s'anatçıları 

izlemişlerdi. Avni Lif ij paşadlarından bazılarını tablaya geçirmek 

istediği zaman, çoğunlukla boyasal nitelikleri ağır basan paşadların 

serbest renginin biçimsel değerlerle düzeltildiğini, ya da rengin, 

biçimin içine oturması için desene başvurulduğunu görüyoruz. ~anatçı

nın yapıtlarından bir çoğunda İstanbul görünümlerine, ya da İstan

bul' un şiirsel havasına bürünmüş görüntülere rastlanır. 

4.5. Karakalem, Kfimürkalem(Füzen) çalışmaları: 

Lifij'in bu tür çalışmalarının sağlam bir desen anlayışı 

ile ele alındığını görüyoruz. Örneklerden bir çoğunun akademik 

çalışma olduğunu biliyoruz (R.6,7,8,9,10). Ayrıca kendisinin ve 

annesinin portre çalışmaları, çeşitli ağaç etütleri, manzaralar, 

örnekler arasındadır. Fakat en dikkate değer olanlar, şüphesiz 

0 Tarihi Trajik Etüt0 , •Tarihi Trajik Etüt II 0 ve 0 Tarihi Trajik 

Sahne" (R.18,19,20) dir. Bunlar sanatçının başlı başına değer taşı

yan çalışmalarıdır. 

4.6. İki Renk Kalem, Pastel, Çinikalem Çalışmaları: 

Lifij'in 1920'li yıllarda iki renk kalemle bir hayli çalışma 

yaptığını biliyoruz. Bu tip çalışmalarında renkli kağıt üzerine 

siyahla konunun kont~rlarını çiziyor, beyazla da ışık-gölge etkileri

nin ışıklı kısımlarını, yine siyah kalemle gölge etkilerini belirte

rek valümlerin oluşmasını sağlıyordu. Lifij' in bu tip çalışmanın 

büyük kolaylıklar sağladığının bilincinde olduğunu biliyoruz. 

Lifij'in pastel çalışmalarına verebileceğimiz örnek sadece 

bir tane olduğundan üzerinde fazlaca bir şey söylememiz zordur. 

Fakat "Sakak0 (R.76) 'ta da görebileceğimiz gibi karakalem çalışmala

rında gördüğümüz temel özellikleri burada da görebiliriz, tabii 

renklendirilmiş olarak. 

Çini kalem çalışmalarına ait örnek alarak da elimizde sadece 

bir örneğin bulunduğunu (R.62) ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere 

uygunluk gösterdiğini söyleyebiliriz. 
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4.7. Şişli Atalyesi (1914-1918 Arası} Çalışmaları: 

1914 yılında devlet tarafından dönemin sanatçılarına savaşı 

konu alan çalışmalar yapılması için talepte bulunuldu; bu sebeple 

kurulan Şişli Atölyesi' nde 11 1914 Kuşağı 11 adıyla anılan sanatçıların 

hemen hepsi bu atölyede görev aldı. Ele alınan konular genellikle 

büyük ebatlarda tuvaller üzerine aktarıldı. Lifij de bu atölyede 

görev alan sanatçılar arasındaydı. Fakat Lifij'in çalışmalarında 

askeri konular yerine, sivil halkın sıkıntılarını ele alan bir 

tutum gözlenir. Mesela 0 Alegari 0 (R.30) buna iyi bir örnektir. 

Döneminin diğer sanatçılarının eserlerine göz attığımızda Namık 

İsmail'in °Al Bir Daha0 (veya Son Mermi) (R.148) adlı tablosunda 

cephede geçen bir konu ele alınmıştır. Sol tarafta yaralı bir asker

in, elinde mermisiyle adeta düşmana meydan okuyan tavrı, top arabası 

ile etrafındaki kimisi yaralı askerleriyle vatanı savunma, kahraman

lık mesajlarının verildiği bir tablo ile karşı karşıyayızdır. Hikmet 

Onat'ın "Siperde Mektup Okuyan Askerler" (R.146) adlı eseri ise 

daha çok askerlerin özlem duygularını ele aldığı bir çalışmadır. 

Bir yakından gelen mektubun okunuşu ve diğer askerlerin de bu sevin

ci paylaşması konu edilm.ir. İbrahim Çallı "Varalı Asker" (R.147) 

adlı tablosunda ise savaşın zorluklarını gösteren bir anlayışla 

yaralı bir askerin, arkadaşının yardımıyla götürülüşünü resmetmiş

tir. 

Tüm bu örnekler göz önüne alındığında, Lif ij' in "Alegori" 

sinde a.ldukça değişik bir anlayışın varlığı kendiliğinden ortaya 

çıkıyor. 
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5 • 5 O N U Ç 

Hüseyin Avni Lifij, 1914 Kuşağı ressamları arasında, batıda 

eğitim görmüş, Meşrutiyet Dönemi'nden başlamak üzere Türx Resim 

Sanatı'nda insan figürünün batılı anlamda yer alma çabalarına önemli 

hizmetler vermiş, değerli sanat yazılarıyla da bu çabaları destekle

miş 've geniş kesimin dikkatini çekmiş, Sanayi-i Nefise Mektebi 

Tezyini Sanatlar Bfilümü'nün kuruluş çalışmalarında görevler almış, 

mimari eserleri, gerek çizim, gerekse fotoğrafla ustaca belgelemeyi 

denemiş, Türk Resim Sanatı içinde kendine Hzgil bir kişilik oluşturma

yı başarmış d~ğerli bir sanatçımızdır. 

Batılı sanat anlayışında bir gelenekten yoksun alan Türk 

Resim Sanatı içinde, hemen hemen döneminin diğer sanatçılarının 

çektiği tüm zorlukları Avni Lifij'in de yakından hissettiğini söyle

yebiliriz. Türk Resim Sanatı içinde İkinci Kuşak olarak adlandırılan 

sanatçılar batıda eğitim görmeleri yanında, çağın çok hızlı gelişen 

teknolojisini de yakından izleme fırsatı bulabilmişlerdir. Lifij 'in 

dört yıl süren Paris' teki eğitimi onun sanatçı kişiliği üzerinde 

olağanüstü büyük etkiler yapmıştır denilemez; zira gördüğü eğitim 

tamamen klasik bir akademi eğitimiydi, fakat sanatçının eğitim 

haricindeki zamanlarında, diğer sanatçıların eserlerini tanıyıp 

yakından inceleme fırsatını sürekli olarak bulabilmesi, şüphesiz 

onun hayal gücünü besleyen unsurların başında gelir diyebiliriz. 

Sanatçı.bu incelediği eserlerden faydalanarak, kendi anlayışı doğrul

tusunda sentezlere ulaşmıştır. Eserlerinde izlenimcilerden renk 

ve ışık, romantiklerden, eserlerine hakim alan mistik hava, sembol

istlerden, düş gücünün çeşitli sembollerle aktarılma özelliğinin 

dikkati çektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca tüm bu çalışmalarında 

sağlam bir desen anlayışının önemsendiğini, sadece serbest çalışmala

rından peyzaj ve poşadlarda bu anlayıştan vazgeçtiğini görüyoruz. 

Sanatçının eserleri arasında natürmort ve deniz konulu bir çalışmaya 

rastlayamadık ki bu oldukça ilgi çekicidir. Çalışmaları arasında 

peyzaj, portre ve kompozisyon ağırlıktadır. Kendi portrelerindeki 

iç dünyayı aktarma başarısı dikkat çekicidir. Açık havada yaptığı 
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poşad çalışmaları ile bu tekniğin en önemli örneklerini vermiş 

sanatçılar arasındadır. Onun kimi peyzaj çalışmalarında dışavurumcu 

sanatçılarda görebileceğimiz tutumlar izlediğini görebiliriz. Poşad 

çalışmalarının bir çok örneğinde izlenimci tutum ağır basar. Sayıca 

az olmasına karşın, en başarılı olduğu çalışmalarının kompozisyonla

rı olduğunu söyleyebiliriz. Sanatçı aldığı eğitimi kendi kOltOrO 

ve sanatçı kişiliği ile birleştirip ortaya çok etkileyici eserler 

çıkarmıştır. Özetleyecek olursak: 

1- TOrkiye'de batılı anlamda ,ikinci kuşak ressamların bir 

temsilcisi olan HOse}'in Avni Lifij, Fransa'da eğitim görmOş, ayrıca 

dönemin sanat akımlarını yakından tanıyıp, inceleme fırsatı bulmuş

tur. 

2- TOrk Resim Sanatı içinde batılı anlamda figDr anlayışının 

gelişmesine, en az dönemin diğer sanatçıları kadar katkıda bulunmuş

tur. 

3- Dönemin sanat hareketlerine duyarlı olmuş, yazdığı eleşti

rileri yayınlayıp geniş kesime ulaşmayı hedeflemiştir. 

4- Dekoratif sanatların önemi üzerinde ısrarla durmuş ve 

Sanayi-i Nefise Mektebi Tezyini Sanatlar Bölümünde 1923' ten öldüğü 

yıl olan 1927 yılına kadar hocalık yapmıştır. 

5- Kendi portrelerinde ve kompozisyonlarda çok başarılı 

eserler vermiştir. Ayrıca poşad yönteminin başarılı uygulayıcıların

dandır. 

6- Fotoğraf sanatına ait· seçkin örnekleri bulunmaktadır. 

7- İzlenimcilik, sembolizm, romantizm, ve bir ölçüde dışavu

rumculuk onun ilgi alanlarından olmuştur. Her birini örnekleyen 

tabloları vardır. 
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6 • Ö Z E T 

Türk Resim Sanatı içinde önemli bir yer tutan n 1914 Kuşağın 

veya nçallı Kuşağı• adıyla anılan ressamlar içinde yer alan Hüseyin 

Avni Lifij, dönemin diğer sanatçılarıyla birlikte Türk Resim Sanatı

na yepyenibi~·ıtfiı vermişler, figürün çağdaş batı sanatı anlamında 

yerleşmesi için çaba harcamışlardır. 

1886 yılında Samsun' da doğan, İstanbul 1 da büyüyen, başladığı 

tahsiline Paris'te "l'Ecole Nationale Speciale des Beaux-Arts" 

da devam eden Li fij, Türkiye 1 ye döndpkten sonra çeşitli okullarda 

öğretmenlik yapmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde sanat eleştirile

ri yazmış, sergilere katılmıştır. 

Sanat hayatının başlangıcında Osman Hamdi Bey, daha sonra 

da Halife Abdülmecit Efendi ile tanışması Lifij'in geleceğini etkile

yen önemli olaylar olmuştur. Abdülmecit Efendi'nin bursuyla Fransa'

ya gitmiştir. 1909-1912 yılları Paris'te tahsiline devam etmiş, 

1912 yılında yurda dönmüştür. 

Lifij 1 in yaşadığı dönemde Avrupa'da her konuda büyük değişik

likler oluyordu. Sanatçı böyle bir dönemde Paris'te bulunmakla 

bu değişiklikleri yaşama ve izleme şansına sahip olmuştur. 19. 

yüzyılın içinde gelişip, 20. yüzyılın başlarında oluşan diğer sanat 

akımlarını etkileyen, gerçekçilik, izlenimcilik, dışavurumculuk, 

kübizm gibi akımların temsilcilerinin eserlerini yakından tanıma 

fırsatı bulmuştur. 

Lifij' in eserlerine baktığımızda oldukça fazla sayıda poşad 

görüyoruz. Bunlar çoğunlukla küçük ölçülerdedir. Daha sonra kompozis

yon çalışmaları dikkati çekmektedir. Ayrıca kendi portreleride 

dikkat çekicidir. Poşad çalışmalarında genellikle figürlü veya 

figürsüz peyzaj örnekleri çoğunluktadır. Bunlarda izlenimci teknik 

yanında, zaman zaman dışavurumcu çalışmalar da mevcuttur. Kompozis

yon çalışmalarında romantizm ve sembolizm etkileri görülür. Ayrıca 

sağlam bir desen anlayışı da ön plandadır. Akademik görüş, kompozis

yon örneklerinde kendini belli eder. Kullandığı renkler kimi eserler

de pastel, kimilerinde ise kanunun özelliğine göre daha sıcak renk-

ler alabilmektedir. Sanatçının eserleri arasında natürmort ve deniz 
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kıyısını konu alan çalışmalara rastlanmaması ilgi çekicidir. Lifij'

in kendi anlayışına gare daha ciddi sayılabilecek konularla ilgilen

mek istemiş olması bu tür eserlere yönelmesini engellemiş alabilir. 

Lifij ayrıca fotoğraf sanatıyla ilgilenmiş ve sanat değeri yüklü 

çalışmalar yapmıştır. 

1923 yılında evlendiği eşi Harika Sirel Li fij' de ressamdı. 

Evlilikleri çak kısa sürdü. Hüseyin Avni Lifij 1927 yılında henüz 

çak genç denebilecek bir yaşta kalbinde meydana gelen bir rahatsız-. 
lıktan sonra Laleli' deki evlerinde hayata veda etti. Mezarı Eyüp 

Piyerlati'dedir. 
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ist.1986. 
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Kadın, Cem Yayınevi, İst.1985. 
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Yayınları, Ank. 1983. 
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ÜZÜMERİ, M. Ekrem-Selami Dinçer-Sadi Kazancı., "Ressam Hüseyin Avni 

ÜNVER, Süheyl., 

WÖLFFLİN, Heinrich., 

YETİK, Sami., 

YÜCEL, Ünsal., 

YÜCEL, Ünsal., 

(Lifij)", Türkiye Ansiklopedisi, 

C.V., Ank.1957. 

"R~ssam Hüsnü Yusuf Bey Hakkında", 

Ankara Sanat Dergisi,S.1., 1 Mayıs 

1986. 
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(Çev.Hayrullah Örs), 2.bs., İst.1985. 

Ressamlarımız, c.r.,· İst.1940. 
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"Gösterme" Biçimleri", İfsak Konfe

ranslarından Teksir, İst (Tarihsiz) 
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B • R E S İ M L İ S T E S İ 

1. Avni Lifij Ankara'da (Adnan Çoker Poşadlar Kitabından) 

2. Avni Lifij (Poşadlar) 

3. Avni Lifij ve Eşi Harika Hanım (Poşadlar) 

4. Hüseyin Avni Lifij'in Mezarı (Firdevs Sayılan) 

5. Kendi Portresi (İ.R.H.M.) 

5a. Detay 

6. Çıplak Yaşlı Adam (İ.R.H.M.) 

7. Osmanlıca Notlu Çıplak (İ.R.H.M.) 

8. Romantik Bakışlı Kadın (İ.R.H.M.) 

Ba. Detay 

9. Şapkalı Kadın (İ.R.H.M.) 

10. Ayakta Çıplak (İ.R.H.M.) 

11. Avni Lifij'in Kendi Portresi(Türkiyemiz Dergisi,S.24) 

12. Kendi Portresi (Türkiyemiz, S.24) 

13. Oturan Çocuk Model (Lifij, Sergi Kataloğu) 

14. Çeşitli Karakalem Çalışmaları (Lifij, Sergi Kataloğu) 

15. Minareli Peyzaj (Lifij, Sergi Kataloğu) 

16. Sanatçının Annesi (Lifij, Sergi Kataloğu) 

17. Etüt (Lifij, Sergi Kataloğu) 

18. Tarihi Trajik Etüt (İ.R.H.M.) 

18a. Detay 

19. Tarihi Trajik Sahne (İ.R.H.M.) 

19a. Detay 

19b. Detay 

19c. Detay 

19d. Detay 

19e. Detay 

20. Alegori, Tarihi Trajik Etüt II (İ.R.H.M.) 

20a. Detay 

21. İşçiler (İ.R.H.M.) 

J1a. Detay 

22. Haliçte~ Manzara (Çağdaş Türk Sanatı Tarihi C.2) 

23. Boğazdan Manzara (İ.R.H.M.) 
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24. Türk Evi (İ.R.H.M.) 

25. Sebil (İ.R.H.M.) 

26. Oturan ve Düşünen Kadın (İ.R.H.M.) 

27. İhtiyar Kadın (İ.R.H.M.) 

28. Kurban Bayramına Hazırlık (POŞatlar) 

29. Kızlarağası Hamamı (Poşadlar) 

30. Alegori (İ.R.H.M.) 

3Da. Detay 

3Db. Detay 

3Dc. Detay 

3Dd. Detay 

3De. Detay 

31. Belediye Faaliyetleri veya Kalkınma (İ.R.H.M.) 

31a. Detay 

31b. Detay 

31c. Detay 

31d. Detay 

31e. Detay 

31f. Detay 

31g. Detay 

31h. Detay 

31k. Detay 

31m. Detay 

32. Belediye Faaliyetinin Bulunduğu Eski Yeri 

Başk.) 

(Kadıköy Belediye 

32. Belediye Faaliyeti 1918 Viyana Üniversitesi Sergisinde (Poşadlar) 

34. Kendi Portresi (Pürolu)(İ.R.H.M.) 

34a. Detay 

34b. Detay 

34c. Detay 

34d. Detay 

34e. Detay 

_34f. Detay 

35. Kendi Portresi (Şarap Kadehli) (İ.R.H.M.) 

36. Çaresizler (İ.R.H.M.) 



36a~ Detay 

36b. Detay 
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37. Sırtı Dönük Olarak Oturan Kadın (İ.R.H.M.) 

38. Manzara (İ.R.H.M.) 

38a. Detay 

38b. Detay 

39. Peyzaj (İ.R.H.M.) 

39a. Detay 

39b. Detay 

39c. Detay 

40. Testili Kadın (Türkiye İş Bankası) 

4Da. Detay 

41. Figürlü Kopmozisyon (İ.R.H.M.) 

41a. Detay 

42. Atölye (Ankara Resim Heykel Müzesi) 

42a. Detay 

42b. Detay 

43. Evler (Fotoğraf)(Sedat Hakkı Eldem'in Türk Mimari Eserleri) 

43a. Detay 

44. Bir Sokak(Fotoğraf)(Türk Mimari Eserleri) 

45. Kadın Portresi (İ.R.H.M.) 

45a. Detay 

45b. Detay 

45c. Detay 

46. Mahallede Mezarlik(Paşadlar) 

47. Ağaç Etüdü (Paşadlar) 

48. Ayakta Sırtı Dönük Kadın (İ.R.H.M.) 

49. Çıplak Oturan Kadın (İ.R.H.M.) 

50. İstanbul'da Sabah (T.İş Bankası) 

51. Gurup Vakti (Çağdaş Türk Resim Sanatı C.2) 

52. Çukurçeşme Hamamı (Paşadlar) 

53. Çukurçeşme Hamamı (Poşadlar) 

54. Anadolu Kenti (Poşadlar) 

55. Anadolu Kenti (Poşadlar) 

56. Kanuni Sultan Türbesinden Çizim (Paşadlar) 



-141-

57. Kanuni Sultan Türbesinde Hoca (Poşadlar) 

58. Süleymaniye (Poşadlar) 

59. Süleymaniye'de Akşamüstü (Poşadlar) 

60. Huzur Dersi (Sanat Çevresi S.45) 

61. Biat Töreni (Sanat Çevresi S.45) 

62. "Nef'i Devrinden Bir Sahife" İçin Bir Çizim (Poşadlar) 

63. "Nef'i Devrinden Bir Sahife" İçin Etüılı. (Poşadlar) 

64. Kadir Gecesi Alayı (Türkiyemiz S.24) 

64a. Kadir Gecesi Alayı (Detay) (Sanat Çevresi S.45) 

65. Karagün (Ankara Resim Heykel Müzesi) 

65a. Detay 

65b. Detay 

65c. Detay 

66. Akgün (Ankara Milli Kütüphane tarafından yollandı, ters basılmış) 

66a. Akgün (Detay) (Resim ve Belgelerle Türk Kurtuluş Savaşı Krona.._ 

lojisi) 

67. Fevzi Çakmak Mesaide (İ.R.H.M.) 

67a. Fevzi Çakmak Mesaide (Deta•y) -
67b. Detay 

67c. Detay 

68. Karlı Peyzaj 

68a. Detay 

68b. Detay 

68c. Detay 

68d. Detay 

68e. Detay 

69. Ağaçlar Altında Cami Avlusu (İ.R.H.M.) 

69a. Detay 

. 69b. Detay 

69c. Detay 

70. Peyzaj İçinde Figürler (İ.R.H.M.) 

7Da. Detay 

70b. Detay 

70c. Detay 

71. Çami ve Avlusu (İ.R.H.M.) 
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71a. Detay 

72. Çeşmeli Manzara (Ankara Resim Heykel Müzesi) 

72a. Detay 

72b. Detay 

73. Düşünen Kadın (Türkiyemiz S.24) 

74. H~life Abdülmecit Efendi'nin Kızı Dürrüşehvar Sultan (Saray 

Kadınları) 

75. Tarihi Eser ve Çeşme Önünde Kadınlar (Sanat Dünyamız S.9) 

76. Sokak (Türkiyemiz, S.24) 

77. Evler (T.İş Bankası) 

77a. Detay 

77b. Detay 

78. Peyzaj (T.İş Bankası) 

79. Fatih Camii Avlusu (İst.Manzaraları Sergisi, Sanat Dünyamız,9) 

80. Türbe Kapısı (İzmir Resim Heykel Müzesi) 

81. Peyzaj (İzmir Resim Heykel Müzesi) 

82. Ağaçlı Manzara (İ.R.H.M.) 

83. İki Ağaç (İ.R.H.M.) 

84. Harabe Kapısı (İ.R.H.M.) 

85. Harabe (İ.R.H.M.) 

86. Çamaşır Yıkayan (İ.R.H.M.) 

86a. Detay 

87. Ev (İ.R.H.M.) 

87a. Detay 

88. Çamaşır Yıkayan-Ev-Köprülü Manzara Birlikte Çerçeve İçinde 

89. Köprülü Manzara (İ.R.H.M.) 

89a. Detay 

90. Gergef İşleyen Kadın (İ.R.H.M.) 

90a. Detay 

91. Mezarlık (İ.R.H.M.) 

92. Detay 

93. Mezarlık ve Karlı Manzara (İ.R.H.M.) 

S4. Karlı Manzara 

95. Topağaçlı Görünü (Poşadlar) 

96, Ağaçlı Görünü (Poşadlar) 
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97. Dükkanlar (Poşadlar) 

98. Anadolu'da Çarşı (Poşadlar) 

99. Seyreden Kadınlar (Poşadlar) 

100. Düğüne gidiş (Poşadlar) 

101. Ağaçlıkta Kadınlar (Poşadlar) 

102. Çitli Görünü (Poşadlar) 

103. Mezarlıkta Harabe (Poşadlar) 

104. Kale Dibinde Mezarlı Yaşam (Poşadlar) 

105. Yangın ve Dumanı (Poşadlar) 

106. Akşama Doğru Yangın (Poşadlar) 

107. D~ğadan İzlenim (Poşadlar) 

108. Bozkırda Akşam (Poşadlar) 

109. Sakarya'da Kış (Poşadlar) 

110. Sakarya'da Akşam (Poşadlar) 

111. Köy Çeşmesi (Sanat Dünyamız S.9) 

112. Kağnı (Türkiyemiz S.24) 

113. Köy Meydanı (Poşadlar) 

114. Köylü Kadın (poşadlar) 

115. Bekleyen Köylü Kadın (Poşadlar) 

116. Kağnılı Yolculuk (Poşadalar) 

117. Manda (Poşadlar) 

118. Siste Kasaba (Poşadlar) 

119. Evler ve Mezar Taşları (Poşadlar) 

120. Vefa'da Kış (Poşadlar) 

121. Haliç'ten Zindan Hanı (Poşadlar) 

122. Edirnekapı'dan (Paşadlar) 

·123. Fatih'te Gök Kuşağı (Poşadlar) 

124. Ay Işığında Fethiye Çamii (Poşadlar) 

. 125. Haseki Hamamı (Poşadlar) 

126. Kanuni Sultan Türbesinden İzlenim (Poşadlar) 

127. Günbatarken Yeni Postane (Poşadlar) 

128. Servili Mescit (Poşadlar) 

129. Ankara'da Sakak (Poşadlar) 

130 Surlar (Poşadlar) 

131. Karanlıkta Çıkmalı Ev (Poşadlar) 

132. Dağ Eteğinde Köy (Paşadlar) 
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133. Anadolu'da KBy (Poşadlar) 

134. Vedikule'de Kilise (Poşadlar) 

135. Arkeoloji Müzesi Görünü (Poşadlar) 

136. Fantastik GBrünü (Poşadlar) 

137. Akşam Ostü Tahayyül (Poşadlar) 

138. Tahayyül (Poşadlar) 

139. Mesire Yerinde Kadınlar (Poşadlar) 

140. Karda Çocuk (Paşadlar) 

141. Ağaçlar Arasından Karşı Kıyı (Poşadlar) 

142. Panayıra Gidiş (Poşadlar) 

143. Kompozisyon (Türkiyemiz S.24) 

144. Çarşıda Akşam (Poşadlar) 

145. Yasak Alem (Poşadlar) 

146. Hikmet Onat-Siperde Mektup Okuyan Askerler (İ.R.H.M.) 

146a. Detay 

146b. Detay 

147. İbrahim Çallı-Varalı Askerler (Resim ve Belgelerle Kurtuluş 

Savaşı) 

148. Namık İsmail-Al bir daha (Son Mermi) (Ankara Resim Heykel 

Müzesi) 

148a. Detay 

149. Levni-Dans Eden Genç Kız (Turkısh Miniature Painting, Atasoy-

Çağman) 

150. Şeker Ahmet Paşa-Kendi Portresi (İ.R.H.M.) 

151. Halil Paşa-Vatan Kadın (İ.R.H.M.) 

152. Halil Paşa-Çengelkfiy İskelesi (İ.R.H.M.) 

153. Osman Hamdi Bey-Rüstem Paşa Camii Önünde (İ.R.H.M.) 

154. Halife Abrülmecit II.-Harem'de Beethoven (İ.R.H.M.) 

155. Feyhaman Duran-Köpekli Kız (İ.R.H.M.) 

156. İbrahim Çallı-Bir Balo Gecesi (İ.R.H.M.) 

157. Nazmi Ziya Güren-Manzara Sabah (İ.R.H.M.) 

158. Delacroix-Sardanapal 'in Ölümü (Louvr.e, Paris) 

~59. Gericault-Medusa'nın Salı (Louvre-Paris) 

160. Delacroix-Halka Önderlik Eden Özgürlük (Louvre, Paris) 

161. David-Horace'ların Yemini (Louvre, Paris) 
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162. Chavannes-Sanatlar ve İlham Perileri İçin Önemli Kutsal Orman 

(Sembolizm Sanat Ansiklopedisi) 

163. David-Sabin Kadınlarının Kaçırılışı (Louvre, Paris) 

164. Chavannes-Deniz Kıyısında Genç Kızlar (Sembolizm Sanat Ansiklop) 

165. Ingres-Vıkanan Kadın (Louvre, Paris) 

166. Chavannes-Düş (Sembolizm Sanat Ansiklopedisi) 

167. Chavannes-Umut (Sembolizm Sanat Ansiklopedisi) 

168. Degas-Üç Balerin (Empresyonizm Sanat Ansiklope~isi) 

169. Degas-Dört Balerin (Emp.San.Ans.) 

170. Renoir-Moulin de la Galette'deki Balo (Emp.San.Ans.) 

171. Manet-Kırda Öğle Yemeği (Emp.San.Ans.) 

172. Manet-Saint-Lazare Garı (Emp.San.Ans.) 

173. Monet-Tuileries Bahçelerinin Görünümü (Emp.San.Ans.) 

174. Pissarro-Monmartre Bulvarı, gece (Emp.San.Ans.) 

175. Signac-Limana Giriş (Emp.San.Ans.) 

176. Signac-Paris, Ile de la Cite (Emp.San.Ans.) 

177. Seurat-Grande Jatte Adasında Bir Pazar Günü, Öğleden Sonra 

(Emp.San.Ans.) 

178. Van Gogh-Paris'te 14 Temmuz (Emp.San.Ans.) 

179. Gauguin-Siesta (Emp.San.Ans.) 

180. Gauguin-Fatata Te Miti (Emp.San.Ans.) 

181. Gauguin-Aha oe Feii (Emp.San.Ans.) 
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9 • D İ A - P a Z İ T İ F L İ s T E s İ 

1. Avni Lifij ve Eşi Harika Hanım (Poşadlar Kitabından) 

2. Avni Lifij'in Eyüp Piyerloti'deki Mezarı (Firdevs Sayılan) 

3. Avni Lifij'in Mezartaşı (F.Sayılan) 

4. Avni Lifij-Kendi Portresi (Pipolu)(İ.R.H.M.) . 

5. Detay 

6. Detay 

7. Akademik Figür (Çıplak Yaşlı Adam) (İ.R.H.M.) 

8. Düşünen Kadın (Özel Koleksiyon) 

9. Kendi Portreleri (Türkiyemiz,S.24) 

10. Osmanlıca Notlu Çıplak (İ.R.H.M.) 

11. Detay 

12. Detay 

13. Romantik Bakışlı Kadın (İ.R.H.M.) 

14. Şapkalı Kadın (İ.R.H.M.) 

15. Çıplak Kadın Ayakta (İ.R.H.M.) 

16. Detay 

17. Oturmuş Çıplak Kadın (İ.R.H.M.) 

18. Tarihi Trajik Sahne (İ.R.H.M.) 

19. Detay 

20. Detay 

21. Tarihi Trajik Etüt (İ.R.H.M.) 

22. Detay 

23. Detay 

24. Detay 

25. Tarihi Trajik Etüt (Alegori) II.(İ.R.H.M.) 

26. Detay 

' 27. İşçiler (İ.R.H.M.) 

28. Detay 

29. Türk Evi (İ.R.H.M.) 

30. Sebil (İ.R.H.M.) 

~1. Oturan ve Düşünen Kadın (İ.R.H.M.) 

32. İhtiyar Kadın (İ.R.H.M.) 

33. Alegori (İ.R.H.M.) 

34. Detay 
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35. Detay 

36. Detay 

37. Detay 

38. Belediye Faaliyeti (veya Kalkınma) (İ.R.H.M.) 

39. Detay 

49. Detay 

41. Detay 

42. Detay 

43. Detay 

44. Belediye Faaliyeti Viyana Sergisinqe 

45. Avni Lifij-Kendi Portresi (Purolu) (İ.R.H.M.) 

46. Detay 

47. Detay 

48. Detay 

49. Detay 

50. Çaresiz İnsanlar (İ.R.H.M.) 

51. Detay 

52. Sırtı Dönük Olarak Oturan Kadın (İ.R.H.M.) 

53. Sırtı Dönük Olarak Ayakta Duran Kadın (İ.R.H.M.) 

54. Ağaçlı Manzara (İ.R.H.M.) 

55. İki Ağaç (İ.R.H.M.) 

56. Kızlarağası Hamamı (İ.R.H.M.) 

57. Manzara (İ.R.H.M.) 

58. Detay 

59. Detay 

60. Peyzaj (İ.R.H.M.) 

61. Detay 

62. Testili Kadın (Türkiye İş Bankası Koleksiyonu) 

· 63. Detay 

64. Figürlü Kompozisyon (İ.R.H.M.) 

65. Detay 

66. Atölye (Ankara Resim ve Heykel Müzesi) 

91. Detay 

68. Detay 

69. Detay 
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70. Ağaçlar Altında Cami Avlusu (İ.R.H.M.) 

71.Detay 

72. Detay 

73. Detay 

74. Detay 

75. Peyzaj İçinde Figürler Ci.R.H.M.) 

76. Detay 

77. Çamaşır Yıkayan, Ev, KôprülO Manzara Birlikte (İ.R.H.M.) 

78, Ev (İ.R.H.M.) 

79. KôprülO Manzara (İ.R.H.M.) 

80. Çamaşır Yıkayan 

81. Gergef İşleyen Kadın (İ.R.H.M.) 

82. Detay 

83. Harabe Kapısı (İ.R.H.M.) 

84. Detay 

85. Harabe (İ.R.H.M.) 

86. Manzara (TDrkiyemiz S.24) 

87. Fatih Camii Avlusu (İstanbul Manzaraları Sergisi, Sanat DOnyamız,9) 

88. Peyzaj (İzmir Resim ve Haykel Mezesi) 

89. Türbe Kapısı (İzmir Resim ve Heykel Müzesi) 

90. Peysaj (İ.R.H.M.) 

91. Kağnı (Türkiyemiz, S.24) 

92. Karlı Peyzaj (İ.R.H.M.) 

93. Detay 

94. Mezarlık (İ.R.H.M.) 

95. Detay 

96. Peyzaj (TOrkiye İş Bankası) 

97. Karlı Peyzaj (İ.R.H.M.) 

• 98. Detay 

99. Detay 

100. Detay 

101. Kôy Çeşmesi (Sanat DDnyamız,9) 

)02. Manzara (Artist Sanat Dergisi) 

103. Evler (TOrkiye İş Bankası) 

104. Evler, Detay 
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105. Peyzaj, Detay (Türkiye İş Bankası) 

106. Cami ve Avlusu (İ.R.H.M.) 

107. Detay 

108. Detay 

109. Çeşmeli Manzara (Ankara Resim ve Heykel Müzesi) 

110. Detay 

111. Detay 

112. Kadın Portresi (İ.R.H.M.) 

113. Detay 

114. Detay 

115. İstanbul'da Sabah (T.İş Bankası) 

116. Huzur Dersi (Sanat Çevresi, S.45) 

117. Biat Tareni (Sanat Çevresi, S.45) 

118. Kadir Gecesi Alayı (Sanat Çevresi, S.45) 

119. Karagün (Ankara Resim ve Heykel Müzesi) 

120. Detay 

121. Detay 

122. Detay 

123. Akgün (Resim ve Belgelerle Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi) 

124. Detay 

125. Mareşal Fevzi Çakmak Mesaide (İ.R.H.M.) 

126. Detay 

127. Detay 

128. Tarihi Eser ve Çeşme Önünde Kadınlar (Sanat Dünyllz,9) 

129. Evler (Sedat Hakkı Eldem'in Türk Mimari Eserleri) 

130. Detay 

131. Detay 

132. Detay 

' 133. Halife Abdülmecit' in Kızı Dürrüşehvar Su! tan (Saray Kadınları) 

134. Namık İsmail-Al Bir Daha (veya San Mermi)(Ankara Resim H.M.) 

135. Detay 

136. Detay 

j37. Detay 

138. Çallı İbrahim-Varalı Asker (Resim ve Belgelerle Türk Kurtuluş) 

139. Detay 
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140. Haliç'ten Zindan Han-Özel Kol. (Poşadlar) 

141. Vefa'dan Fatih Camii-Özel Kol. (Peş.) 

142. Fatih'te Gökkuşağı-Ali Koçman (Peş.) 

143. Edirnekapı~dan-Özel Kol.(Poş.) 

144. Çukurbostan'dan Fatih Camii-Sevim Görgün Kol. (Peş.) 

145. Vefa'da Kış-Özel Kol. (Poş.) 

146. Süleymaniye-Özel Kol. (Poş.) 

147. Süleymaniye'de Akşamüstü-Adnan Çeker Kol. (Poş.) 

148. Sultan Selim'den Fatih Camii-Özel Kol. (Peş.) 

149. Kariye'den Fatih Camii-Özel Kol. <Foş.) 

150. Vefa'da Akşam-Özel Kol. (Peş.) 

151. Zeyrek'ten Fatih Camii-Özel Kal. (Peş.) 

152. Akşam Işıgı-Özel Kol. (Peş.) 

153. Ay Işığında Fethiye Camii-Gülören Tekinalp Kol. (Peş.) 

154. Haseki Hamamı-Feyyaz Berker Kol. (Peş.) 

155. Kızlarağası Hamamı-İ.R.H.M. (Peş.) 

156. Çınarlı Meydanda Mescit-Lemi Merey Kol. (Poş.) 

157. Kanuni Sultan Türbesinde Hoca-Memduh Yaşa Kol.(Poş.) 

158. Kanuni Sultan Türbesi-Belkıs Aksoy Kol.(Paş.) 

159. Tapkapı Sarayında Gece-Özel Kal. (Poş.) 

160. Arz Odası Önünde-Feyyaz Berker Kol. (Poş.) 

161. Çukurçeşme Hamamı-Sabahattin Ergi Kol. (Paş.) 

162. Çifte Hamam-Özel Kol. (Poş.) 

163. Edirnne'den Görüntü-Halil Bezmen Kal. (Peş.) 

164. Arkeoloji Müzesi Görünü-Özel .Kol. (Peş.) 

165. Arkeoloji Müzesi Bahçesinde İnas Sanayi-i Nefise Mektebi Öğren

cileri-Özel Kol. (Peş.) 

166. Medrese Avlusu-Belkıs Aksoy Kol. (Poş.) 

. 167. Kanuni Sultan Türbesinden İzlenim-Feride Donat Kal.(Poş.) 

168. t.:al:Elii 1 ae~J~ar-GUlf:iren--·Tekinalp-Kal~~(Pciş.) · - · 

169. Laleli'de Akşam-İrdesel Göğüş Kal.(Paş.) 

170. Servi ve Minare-Memduh Yaşa Kal. (Poş.) 

!71. Çeşme-M.Vaşa Kal. (Peş.) 

172. Günbatarken Veni Postane-Ali Kaçman Kal. (Peş.) 

173. Servili Mescit-Sevim Görgün Kal. (Peş.) 

174. Ankara'da Sakak-Sevim Gf:irgün Kal. (Poş.) 
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175. Gece ve Evler, Murat Sinkil Kol. (Poşadlar) 

176. Gece ve Bacalar-Özel Kol. (Paşadlar) 

177. Yal Boyunca Evler-Özel Kol. (Poşadlar) 

178. Çatılarda Kar-Ozel Kal. (Paşadlar) 

179. Dam Üzerinden Çizim-Özel Kal. (Poşadlar) 

180. Bahçede Çıkmalı Ev-Özel Kol. (Poşadlar) 

181. Gece ve Kandil-Halil Bezmen Kol. (Poşadlar)' 

182. Karanlıkta Mescit-Özel Kol. (Poşadlar) 

183. Uzaktaki Konak-Özel Kol. (Poşadlar) 

184. Kale Yakınında Konak-Sevim Görgün Kol. (Poşadlar) . 
185 •. Dükkanlar-Sevim Görgün Kal. (Poşadlar) 

186. Anadolu'da Çarşı-Nurten Dinçer Kol. (Paşadlar) 

187.Anadalu Kenti-Özel Kol. (Poşadlar) 

188. Anadolu Kenti-ÖZel Kal. (Poşadlar) 

189. Bacalar-Özel Kol. (Poşadlar) 

190. Sur Dışından-Özel Kol. (Poşadlar) 

191. Yıkık Minare-Selçµk Erez (Poşadlar) 

192. Karanlıkta Çıkmalı Ev-Erdal İnönü Kol. (Poşadlar) 

193. Tulumcu Hüssam Camiinden Çizim-Özel Kol. (Poşadlar) 

194. Tulumcu Hüssam Camiinden İzlenim-Ozel KoL (Poşadlar) 

195. Aynı Yerden Görüntü-Özel Kol. (Poşadlar) 

196. Tulumcu Hüssam Camii ve Serviler-Özel Kol. (Poşadlar) 

197. Surlar-Sabahattin Ergi Kol. (Poşadlar) 

198. Zeyrekten Görünü-Özel Kol. (Poş.) 

199. Siste evler-tlzel Kol. (Peş.) 

200. Eski Konak-Özel Kol. (Poş.) 

201. Minareli Görünü-Özel Kol. (Peş.) 

202. Set Üstünde Evler-Özel Kol.(Poş.) 

203. Karlı Havada Köy-Özel Kal. (Peş.) 

204. Karda Evler ve Cami-Özel Kal. (Poş.) 

205. Dağ Eteğinde Köy-Özel Kol. (Peş.) 

206. Anadalu'da Köy-Özel Kal. (Peş.) 

20?. Bahçede Ev-Bilge Gürman Kal. (Peş.) ... 
208. Yedikule'de Kilise-Bilge Gürman Kol. (Paş.) 

209. Dağ Eteğinde Kasaba-Özel Kal. (Poş.) 
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210. Dağ Eteğinde Kasaba-Özel Kol. (Poşadlar) 

211. Ovada Köy-Sevim Görgün (Poşadlar) 

212. Doğadan İzlenim-Erol Aksoy Kol. (Paşadlar) 

213. Dağ ve Kale-Erol Aksoy Kol. (Poşadlar) 

214. Sokak-Özel Kol. (Poşadlar) 

215. Anadolu Yakasından-Müjgan Şerefhanoğlu Kol. (Poşadlar) 

216. Karda Gölgeler-Özel Kol. (Poşadlar) 

217. Edirnekapı Surları-Belkıs Aksoy Kol. (Poşadlar) 

218. Sakarya'da Kış-Erdal İnönü Kal. (Poşadlar) 
219. Sakarya'da Akşam-Özel Kol. (Poşadls.r) 

220. Kır Görünüşü-Özel Kol. (Poşadlar) 

221. Çitli Görünü-Mengü Ertel Kol. (Poşadlar) 

222. Siste Kasaba-Özel Kol. (Poşadlar) 

223. Bozkırda Akşam-Belkıs Aksoy Kol. (Poşadlar) 

224. Akşama Doğru Köy-Özel Kol. (Poşadlar) 

225. Bulutlu Hava-Sabahattin Ergi Kol. (Poşadlar) 

226. Kurban Bayramına Hazırlık-Özel Kol. (Poşadlar) 

227. Panayıra Gidiş-Özel Kol. (Poşadlar) 

228. Ağaç Etlı4tü-Özel Kol. (Poşadlar) 

229. Ağaçlı Görünü-Ufuk Gökçen Kol. (Poşadlar) 

230. Ağaçlar Arasından Karşı Kıyı-Nazan Tapan Kol. (Poşadlar) 

231. Tapağaçlı Görünü-Gürbüz Barlas Kal. (Poşadlar) 

232. İki Servili Görünü-Özel Kal. (Paşadlar) 

233. Kağnı-Adnan Çeker Kal. (Paşadlar) 

234. Köylü Kadın ve Kağnı-Sevim GHrgün Kol. (Paşadlar) 

235. Manda-Özel Kal. (Paşadlar) 

236. Duvar Dibinde Kadın~Nurten Dinçer Kal. (Paşadlar) 

237. Karda Çocuk-Özel Kal. (Paşadlar) 

' 238. Bekleyen Köylü Kadın-Mengü Erte! Kal. (Paşadlar) 

239. Düğüne Gidiş-özel Kal. (Paşadlar) 

240. Seyreden Kadınlar-Özel Kal. (Paşadlar) 

241. Köy Meydanı-Özel Kol. (Poşadlar) 

242. Ağaçlıkta Kadınlar-Özel Kal. (Paşadlar) 

243. Kağnılı Valculuk-İrdesel Göğüş Kal. (Paşadlar) 

244. Mesire Verinde Kadınlar-Özel Kal. (Paşadlar) 
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245. Tahayyül-Özel Kol. (Poşadlar) 

246. Testili Aşıklar-özel Kol. (Poşadlar) 

247. Doğa İçinde Kadın-Özel Kol. (Prışadlar) 

248. "Nef'i Devrinden Bir Sahife" İçin Çizim-Özel Kol. (Poşadlar) 

249. "Nef'i Devrinden Bir Sahife" için etüt-Özel Kol. (Poşadlar) 

250. Akşam üstü Tahayyül-Belkıs Aksoy Kol. (Poşa~lar) 

251. Yasak Alem-Özel Kol. (Poşadlar) 

252. Fantastik Görüntü-Özel Kol. (Poşadlar) 

253. Kayalıklarda-Özel Kol. (Poşadlar) 

254. Çarşıda Akşam-Özel Kol. (Poşadlar). 

255. Akşama Doğru Yangın-Özel Kol. (Poşadlar) 

256. Köyde Yangın-Özel Kol. (Poşadlar) 

257. Yangınve Dumanı-Özel Kol. (Poşadlar) 

258. Gece Yangını-Özel Kol. (Poşadlar) 

259. Mahallede Mezarlık-Özel Kol. (Poşadlar) 

260. Mezarlıkta Harabe-Özel Kol. (Poşadlar) 

261. Mezarlıkta Ateş-Özel Kol. (Poşadlar) 

262. Evler ve Mezar Taşları-Özel Kol. (Poşadlar) 

263. Kale Dibinde Mezarlı Yaşam-Özel Kol. (Poşadlar) 
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R. 9 .Sapkalı Kadın-O. 42 , 5x0. 29 ,5rn. 
Ka.i~;ıt Uzerine Karakalem(I.R.1I .H.) 
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E.11 

~ vn;i: Li,fij 'pı Kenqi Por~resi-Kağı t 
.rntuna KaraKalem,r•;art 1':;108 tarial i 
re imzalı ( Tti:r'kiyemiz S .24' ten) 

Lev.8 

R.12 

Kendi Portresi-Ka~ıt Uz.Karakalcm 
aynı tarihler 1908-1909, (Türkiye
miz s.24•ten) 

R.13 Oturan Çocuk Model-Karakalem, 
(LifijSergi kataloğu) 



R.14 Ceşitli karakalem çalışmaları, 
· (Lifij Ser gi Kataloğu) . 
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R.1 5 Mi nar eli Peyza j-Ya ~lıboy a, 
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R.16 Sanatçının Annesi-Karakalem, 
o.38xü.28m.(Lifij Sergi Kataloğu) R. 1 7 Et üd-Kar akal c:rn, O. 3Lı-x0. ;22m. 

(Lifi.4 Serp:i Katalol~u) 
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R.18 !Tarihi Trajik ~tüd-Kağ. Uz.karakal. 
10.34, 5xü . 43m. (I.R.H.M.) 

P.18a' Tarihi Trajik Etüd(Detay) 
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R.19 'Tarihi Trajik S2.hne-Ka [c; ı ~ Uz erine 
l: arakal er:ı, O. 1+3, 5x0. 57m. ( I .R .H .r<.) 

R.l 9a.;Tarihi Trajik Sahne(Detay) 
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P.19b Tarihi Trajik Sahne(Detay) 

Tarihi Trajik Sahne(Detay) 
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R.20a Tarihi 'I'rajik Etüd II. (Detay) 
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H.22 Haliç' ten Ma'lzara-Kag,ı t üzerine 
Karakal em, O .21,6xO.34, 3m. 
(Çağdaş Türk Sarıatı Tarihi C.2.) 

R.23 !Boğazdan Manzara-Y'at,·lıboJ-a, 
O .16xO .48m. (İ .R .H .M.) 
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R.25 karak alEJD 
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F: . 28 Kt)~.r iJ~~~ı .. Ea:~/.ra.l:ll~ia ; -~clZ ?-r1 ı~.:-: - ~ e21J0l i 
ka;_.ı t uz er· irı e l\:D.r .a.kaı em, O. el , :,ıx 
O. 34 , 2rn. ( Poşcı.dl ar) 

R.2~ Kız·ı ara , ::ası Ea-:1a.n~ı-Gri-mavi kc:ı.Lıt 
üz e~·j_ rı e ._kEcral:al em, O. 25, 5x0. Lt6, 5m. 
( Po .?adlar) 
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R.30a Al esori(Detay) 
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F .30 b Al8 fcOri(Detay J 

• 



E.30d Ale gori(0etay) 

R. 30 e Al e g:ori ( Detay ) 
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F.3la Belediye Faaliyeti( Kalkınma) (Det.) 
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E.3lh Belediye Faaliye ti{Detay ; 

R.3lk Beled iye Faaliyeti(Detay) 
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R.32 Belediye ?aaliyetinirı Eulunduğu . 
~ski Yeri\Kad ıköy Belediye Başk.; 
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Lev.34 

R.34d Kemli Portresi( Detay; 

R.34e Kendi Portresi(Detay) 



Lev.35 

n -ı.5 Ken d.i Portresi ( De b:ı_y ) -' . ../ 

Kendi PortresilDetay) 



R.36 

L ev. 3G 

Çaresizler-Kar ı t üz .Kar akal em 
0 . 28 , 5x0 . 38m . (İ.R.H.Vi.) 

Çaresizler(Detay) 
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l-: . 36b Çaresizler( De tc~_y) 

R.37 Sırtı Dönük Olarak Oturan Kadın
Renkli Ka C;ı t. Uz .Beyaz ve Karakal em 
0.22x0.28m.(I.R.H.M.) 



Lev .38 

. ~ .·,··~·~;_: - ' .. , _·; ~~:~~~: · ... ~~~~;; . . . . . . 
. ' . . . ............................. - . -·............ . . . . 

P.38 Fanzara-1917,Duralit Uzerine Y.b. 
O. 14, 5xÖ. 32, 5m. ( İ. R. H. M. ) 

R.38a Manzara(Detay) 



R. 38b Manzara(Detay) 
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R.39c Peyzaj (Detay) 
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Lev . 45 

R.42b Atölye(Detay) 



lıE: v. 46 

E . Lı-3 Evler-Foto {raf(Türk l<imarıi ~ssrl ed 
.Seda t Ileltkı Eldeın'in Kita-o ın d an; 

R .43a ~vl er\ Detay) 
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R.44 Bir Sokak-Foto ğraH Türk 1,cimarj_ Es.~ 
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Lev.:56 

R. 58 Sül evmanive-Renkli Facı t Uz.Beyaz 
ve Karakal em, O. 2lx0. 34.m. (Poşadiar) 

R.59 Süleymaniye•de Alu:;;aınüstü-Tuv.Uz.Y. 
0.12, 8xo.20,ım. (Po.şadlar) 



R.60 

R.61 

Lev.57 

Huzur Dersi-1923,Tuv.üz.Y.b. 
O .22x0 .52, 5m. (Sanat Çevresi S .45) 

Biat ~öreni-1922,Tuv.Uz.Y.b. 
o.3lx0.4lm.(Sanat Çevresi s.45) 



R.62 

R.63 

Lev .58 

"Nef'i Devrinden Bir S2.aife 11 için 
oir çizim.,-I~a E:ıt Uz.çini mürekkep, 
"- - 4 4--,--., ,.,c, ~ı .. _,, (Poc~--<_ı- ~r) v • .ı ' .... \.. v . c_ ;J ' c._.i .l . ':;.. cA';.A. Ç.. 

u!f e~' i Devfin~en Bir ~ahife~~ için 
~tud-Tuv.Uz.Y.b. O.lL,ZxQ.L5~6m. 
(Poşadlar) 



R.64a 

Lev. 59 

Kadir Gecesi Al ayı-1923,Tuv. U z.Y.b. 
0.28xü.5lm. (Türkiyerniz S.24) 

~·~

·<_-._.:: 

:·~{:~~~~ 
"· J. 

Kadir Gecesi Alayı (Detay, ~ana t Çev 
resi s.45) 



R.65 

R.65a 

I .. ev. 60 

Karagün-1923, Tuval iJzerin e Y. b. 
0.93xl.l8m.(Ankara Resim Ee.ft:el F. 

KaraglL'1{Detay J 



,.. 5' E .b b 

Lev. 61 

• 

\ 



R .. 66 

R.66a 

Lev.G2 

Akgün-1923, 'I'uval Uzerine Yağ;lıboya 
ı.ı5xo.9om.(Ankara Milli Kütüphane 

Akgün(Detay,Resim ve Belgelerle 
Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 
Kitabının kapak fotoğrafı} 



R.6?a Fevzi Çakmak Mesaide (Detay) f~ .67 Fevzi Çakmak Vesaide-1923,:ruval 
U ~ erine Yatlıboya ,l.64xl.28m. 
( ,.. n r r ,, ) 
\ _l .. ı--,_ . i''t . ı~i • 

t'i 
(!) 

<: 
• 
()\ 

\.," 



Lev.64 

r.;;.67b Fevzi Çakmak :;v: esaide(Detay) 

R.67c Fevzi Çakmak Mesaide(Detay) 



R.68a 

Lev.65 

I·~;.._ılı F ey z a"" -Tuve:.l ') zETilıe Y.b. 
O • 36xO • 48m. ( İ. R . H. l : • ) 

Karlı Feyzaj(Detay) 



••• 12v.66 

Karlı Pcyzaj(D etay) 

H.68c Karlı Peyzaj (Detay) 



Lev . 67 

• 



T.ıe-;.r. 68 

R.69 
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AL;açlar Al tında. Carni Avlusu(DetayJ 
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R.69c 

Lev.69 

,. 

ı· ~ 

At açlar Altında Cami Avlusu(Detay) 



Lev.70 
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R.?Oc Peyzaj (Detay) 

Lev.71 
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E.71 

P.7la 

C&ni ve Avlusu-Tuv.Jz.Y.b. 
0.22x0.27m.(İ.R.H.E.) 

Cami ve Avlusu(Detay) 

Lev.72 



Çeş::ıeli ı:a.nzara-Tuv. üz. Yaglıboya 
O .40x0 . 30m . ( Axı.kara :Resim i.-~eykel H. 

~~~~:~f,:~t"~:~ .. 
-· ,,,,. "' {l"'#-,,.~:,:>·'~" 

.~~----~-

R.72a Çeşmeli Eanzara(Detay) 



Lev.74 

R.72b 
Çeşmeli Fanza.ra(Detay) 
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r<. 71+ Halife /\.bdillmecj_t '~fendinin Kızı 
Dürrüç, chvar E.uı tan-Ya(;lJ_b oya 1 9 24 
(ıJ ı:mıanJ.ı Saray Kadınl arJ_ 'ın da11) 
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... ı···· •.'1".,-··• 

R. 77 Evl er-Mu1mvva Uzerine Yat,lıuoya, 
0.1_;3x0.22m.(T.İş Bankası) 

R.??a Evler (Detay) 



Lev. 78 

".( 

tt:=~::.~ ;:-> '!.~ 

R.77b Ev ı er ( ::ı e t ay ) 



R. 78 Peyza_i-Muka.vva ' j zerin e Ya i_ lıiıo:v a, 
cı . 26' 5x0. ,:~Oi n. ( T. İ ş Ban k ii.l.C.>l ) 
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avf'1" 11>e n,,1111111 

Vasıf ve lıuutları 

Alırıı fiatı 

ç~r:;~ve ve çerçevenin fi•tı 

R.81Peyzaj-0.63x0.55m. Tuval Uzorine 
yat;lılıoya( Izrnir Resim E ey kel Müz.) R. 

Kopye ise aslının mahfuz 

Vmnf ve buutları 

.I<:serin mevzuu hakkında izahat 

El'ler kopye i,.e kopye edenin adı 

Alım fintı 

Çerçeve ve çer~evenin riatı 

Mül&hazat 
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R. 82 A~a çlı 1:a.nzara-Kc:ı-( ıt ' lzt:rine 
l~aı ern, O. ~::5>~0 • . 39ırı . ( İ. P ~ 1- .1 . l~ . • ) 
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R.85 Harabe-Kat,ıt li zerine İki Kalemle 
: esen,o.2ı,5xo.31,5 (İ.R.H.M.) 
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P.86 

R.87 

Çanaçar Yıl~~ayarı-0 .ı3xo. 
v ~. :ı- '' ,, rı ( I ı::ı '~ ı'·' ) ..:ac-: luOJu ....... J.ı• --1. 

Lev.8_:3 

...., r. 13""·'\ -, 0 ., Ya 
..,:1_J V-ı._ı • "'\.. \.) • ...L ,.)ru ..... ı C oy a ( İ. P • H • I-: • ) 



R.88 

R.89 

Lev .8Lı 

Ça:naşır Yıkayan-Ey-Yöprü~ ü Fcınzara 
Eirl ikte Çerçeve Içinde ( I .R .II .E.) 

~ .; . 
-. . .:.ı..; • 

• !";.:·.:-

... ·u~{;-~· 

Köprülü Lan zara-O .ı 7 5x0 .3·9m. 
y ' ''l ' ' (. ' ' ' _ae ıooya I.R.;:.M.) 
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.t ~~ ,.7~ • .:~,;;, • • · .c.ı.; 

R. «39a K ö:r;:,rül ü La.nzar a ( De t ay ) 

R.86a Çar:·,aşır Yıkay an(Detay) 



Lev.86 

Ev(:J e ts.y ) 
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Lcv. <38 

, JA 

I1r ezarlık(Detay) 



Karlı 1''.anzara-0.16,5x0 . 24m. 
Ya [:l ı boya ( İ • R • H • E • ) 
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R.95 

Lev.90 

Tooaıiaçlı GörU.nü-Ke.rton '}z.Y.b. 
O.i6;6xü.26,5m.(Poşadlar) 

Ağaçlı Görtinti-Karton Uz.Y.b. 
0.16,?x0.21,lnı.(Poşadlar) 



Lev.91 

Dlikkanlar-Kartuval '' z. Y. b. O. 17, 6i: 
0.~6,4m.(Poşadlar) 

Anadolu'da Çarşı-Kartpostal 
0.8,9xo.13,9m.(Poşadlar) 

Uz.Y.b 



• ::: 0 0 
-·· .. } ./ 

R•lOO 

S eyreden Kadınlar-Kartpostal Uz. Y. 
0.9x0.1 3 ,9m.(Poşadlar) 

~t 
:! 
~ 

, .. ..... ıı J 
Dü{üne Gidiş-Kartnos tal üz.Y.b. 
o .~xl 3 ,7m.(toşadl~r) 



R.101 

P.102 

Lev. 93 

A ?0 açlıkta Eadınlar-Kartuval '.Jz. y .b 
O ~16xü. 21, 6m. (Poşadlar) 

Çitli Görünü-Karton Uzerine Y.b. 
0.13,7xü.19,6m.(Poşadlar) 



Lev.94 

R .103 Mezarlıkta liarabe-Tu v. Uz. Y. b. 
O .26, Gx35, 6rn. (Poşadlar) 

R.104 Kale Dibinde Lezarlı Yaşam-Karton 
Uz. Y. b .o .14, 9x0. 20, 4::1. (Poşadlar) 



Lev.95 

y ') - "' v '"z '" b R.105 angın ve l UDcwı(P-ıu ~~ . .. )· . •• 
O .17, 3xO .ı 9, 4m. oşcld __ ar 

R.106 Akşar:ıa Do i:: ru Yan gın-Karton t z.Y.lı. 
0.8,8x0.15,lm.(Po şadlar) 



R.107 

R.108 

Do gadan İzl enim-Tuv. Uz . Y. b. 
G.13,3xo.18,3 (Po şadlar) 

Bozkırda Ak.~am-Kartuval Uz. Y. b. 
O .13, lxO .18; 6m. (~oşadlar) 

Lev.96 



H.109 

R.110 

Lev. 97 

Sakary a ' d a Eış-1'\ cı.rt ~)ostal Üzerine 
Ya f:·lıboy a, O. 9x0 . 13 , 9m . ( Po şadJ.ar) 

Sakarya 1 da Akşam-Kartpostal Uz.Y.b 
0 .9xo .1 3 ,9m.(Poşadlar) 



r· .• ııı 

P . ıı c: 



P.113 

R.114 

Köy Eeydanı-Karton Uz.Y.b . 
0.17 ,9x0. 25,8m. (Poşadlar) 

J<;öyJ; ü, Kadın ve ı_:;at_~nı-Kartpostçll 
uz. ı. o. O. 9x0 .1 5 ,)lm. (Poşaalar) 

Lev.99 



H.115 

R.116 

Bekleyen .Köylü Kadın-Kart:p9stal Uz. 
Ya ıboya, O. 9x0 .14m. ( Poşan.ıar) 

Kağnılı Yolculuk-Kartpostal üz.Y.b. 
0.9x13,9m.(Poşadlar) 

Lev.100 
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R.118 

R.119 

Lev.102 

Siste Kasaba-Karton '.Jzerine Ya['.lı 
,, ··r o· ı/: Q, /\ "•4 7. .. (p· c,r,ı·1· ·o~•) vOja, o O,uXv.ı:: ,_,,ıillo Q,",d~c.G..J. 

Evler ve Vie;:.ar Taşları-Kartuval 
üzerine Yağlıboya,0.17, 6x0.25, 8m. 
(Poşadlar) 



R.120 

R.121 

L e v .10~') 

Vefa' da Kıs-Karton l1zerine Yağlıboya 
O.l3,8x0.2l,lm.(Poşadlar) 

Haliçten Ziiıdan Hanı-Karton üzerine 
Ya {>;ııboya,O .11, 9x0 .34, 5m. (Poşadlar) 
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o .. 
m 
:>-, 
o 

~r--. 

H 
cD m 
L r-l 

•?--! ........... 

i:..: r~ 
Q_': C'> 
1'1 o 
~=: p_, 

{ '."-

' r-l r 

~5 o 
,..c >··~ 
- '-D 
rl 
r -- ,,....._ 
;- ; '...: 1 

C'S 
~- ~ 

-c:) 
~ .. 
/..-:. 
•r-ı 

"t 
[.::'; 

(\j 
\\,j 

r-l 
• r.r; 

r-i 
-o 
,,~ 

t'I' 
o 

--\l . 
.--. _, 

0.~ 

o 
~, 

(!) ~ 
+> '--' 

• 
,.!::! s 
·rl _j
+' ,"'.J 
r0 • 

ı:..~ o 
t<\ . 
(\j 

r-İ • o:: 



R.125 Haseki Hamamı-Tuval t1zerine Yağ;lı 
boya,0.28,3x0.21,5(Poşadlar) 

:R.12Lı- Ay I .ş J_ {ındaF'eth i;ye Camii-Kc:ı_rton 
ti z erine Ya(l ıb oya, O. 27, 6xO .19 , 5m 
(Po qn_cllar) 
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P.1)2 

F.133 

T'• r· 
L)C:' -r~.rton 

-, 1 17 '7-.-i\ ' "ı' a,u ...... _,, ./" 1 --'•f-- ,, .(Fo 

Ancılolu'da Eöy-Eartuval Uz.Y.b. 
) -·" "' ,., ···5 7 c-, -, ) L_ .J_ r, ':7)~v.c: , nı. roşau-t.a.r 
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R.134 

.R.135 

Lcv . 110 

:ı_~ .. :~ ·l :: .. ,. G 1 d e .ı:..il ise- ~ 2_1 · t~:J o .\:; taı 
·, z cr·i:·t s- ··~-· a. ı ·~) o.ya , O. 9~zo . 2. 3 , 9 r~ı. 

( Pot'e.dlar ) 

Arkeoloji r-:üzesi Görünü-Kartuval 
Üzerine Yağlıboya ,O .18, 4x0. 26, ?m. 
(Po şadlar) 



R.136 

R.137 

Fan t as tik Görün ü-Tu v . '._iz . Y . b. 
0.16,7x0 . 34 , 9m.(Poşadlar) 

Akşam Ust~ 'l1ahayyül-~a..rtpostal 
Y.b. 0.9xu.l4m.(Poşaalar) 

I, r_ v .111 

Uz. 



L ev .112 

R.138 

R.139 Eesire Yerinde Kadınlar-Kartuval 
·•t • y t o -~ " 6 o '"'5 ( p ' 1 uz erıne • ı . .cc, x .c m. O $ao. a r 



r:.140 

R.141 

L v .113 

Karda ~ıocuk-L:ı.rtpost2ı Uzerine Y .b 
0.9x0.l3,9m.(Po~adlar) 

AI: açlar Arc:..sından Earşı Kıyı-Y. b. 
0.14x0.25m.(PoşadlarJ 



R.14:~ 

R.143 

z. c--ı·· J. 2~1 .i • 

Kompozisyon-Ya ıboya(TUrkiyemiz 
S.dı-' ten) 

LC'V. 111+-
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R.144 
Carsıda Ak.sam -Ttıvc=ü 'JzeriTıe Y. boya 
,.' ;. " ,.. ; ' :ı · 1 - . . ) 
o.ı0,ıxu.c:7,5m.(}oşaa~_ar .. ıt. 

R.l45 



R.l46a 

Lev.116 

Siperde })ektup Okuyan Askerler 
(Detay) 
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R.146b 

R.147 

Siperde Mektup Clkuyan (Detay) 

İbrahim Çallı-Yaralı Askerler 
Y.b. (Resim ve Belgelerle Türk 
Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 
Sergisi Kitabından) 

Lev .ıı 7 



P..148 

R.148a 

Lev .118 

Namık İsmail-Al bir daha(veya Son 
~ 8rmi)l914-18 Sişli At~lyesi~ 
'Tuv. Uz. Y. b. 2.0 5xl,45m. (Ankara Res. 
Heykel 1'-~üzesinde "Top Arabası'' · 
i smiyle Sergileniyor, asl ında, 

İst.Resim Heykel I<üzesine Kayıtlı) 

Al Bir Daha(Detay) 



R.150Seker .ll..hmet Paşa-Kendi Portresi 
•i•u v. iJ z. Y • b • 1 • 1 6xO • 8 5m • \ İ • R • H • M • ) 

· L""'1l·-ın]ı_:::ın D::ırı'' "'l'd r~n ('f•nç t,~ı~ D 11+9 (. v•. ··'- ( .. 'v ._\.,' .. c_, .:::ı · -' ·" • .J ... . I \ u 

u • 0.16x0.8n.(Tıırkish f'linic-ı.tnre Paint 
. n r" r::-ı ., .... "" 5c·\ ) J_.ı. (_') ' ).. _:_ . ..... l., \..• .1 
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J_, (; V .120 

i-,:.151 Halil Paşa-1894, Ya"Laıı ı·<;'_dın, 
Tuv.Uz.Y.b. 0.4lx0.60m.(I.R.H.M.) 

R.152 Halil Paşa-1907, Çengelköy İskelesi 
Tuv.Uz.Y.b. 0.80x1.44m.(İ.R.H.M.) 



Lev.121 
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R.l54i 

R.l55 

Lev.122 

Halife Abdülmecit II. 
Har em 1 de Beethoven-Tuv. Uz. Y. b. 
l.54x2.llm. (İ.R. H .M.) 

Feyharnan Duran-1925. Köpekli Kız 
Tuv.Uz.Y.b. 0.60x0.87m.(İ.R.H.M.) 



R.156 

R.157 

İbrahim Çallı-Bir Balo Gecesi 
m U Y b O 75 , ı uv. z. • • • x0.80ın.(Ça ğ .Ttirk sJ 

Nazmi ~iya Güran-1925,Tuv.Uz.Y.b. 
O. 65x0 .80m. (İ.R.H .M.) """'ı-rz1o..R .... s-1'·-''3<->-< 

Lev .123 



R.158 

R.159 

Dslacroix -S a r de.n apal 'in öl ürnü, 
1827, Tuv. Uz. Y. b . 3.95x4.95m. 
I.ou vre,F ar i s (Orijinal Foto [~raf) 

Lev .124 

Gericaul t~Medusa'nın Salı,1817 

Tuv.Uz.Y.b. Louvre-Paris(Orj.Fot 



R.160 

.R.161 

Lev.125 

Delacı±oix-Halka '.5nderlik Eden 
~jzgürlük, 1830 ;ruv. Uz. Y. b. 2.60x 
3.25m. Louvre,Paris(Orijinal Fot.} 

David-Horace 'lir'!n. Yemini;ruv • 
Uz. Y. b .Lou vre, .Par is( Orijinal Fa. 



R.162 

H.163 

ı.ev.126 

Clıava.nn es-S<?,na tlar ve İlham 
Perileri İçin önemli r.utsal 
ürman ,1889,Tuv.Uz.Y. b . 
0.93x2.3lm.(Art Institute Chica 
go(Seınbolizm San at Ans.) 

David-Sabin Kadınlarının Kaçırı
lışı ,1799, Tuv. Uz.Y .b .3. 86x5.20m~ 
Louvre, Par is( Or:ijinal Fotoğraf) 



D .Ine;res-Yıkanan Kadın,1808, 
,., .165 ·ı'uv. Uz. Y. b .Louvre ,Par is 

(Orijinal Foto[;raf) 
R l" 

1 
Ghavann es~Deniz Kıyısında Genç 

• o+ Kızlar,1879,Y.b .. 0.6Ix0.47m. 
Louvre,Faris(Sembolizm San.Ans.) 
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Le v .ı ::~8 

R.166 CJ:ıavannes-Düş.1883,Tuv.Uz.Y.b. 
0.82xl.02m. Louvre,Paris 
(Sembolizm ~arı at A'.nsiklopedisi) 

R.167 

Pıı lılll:I r ı · vr~ 
flı ' .il .. , .. ,, . .. 
: ·: ıı~! l!":-h· 
J, ı~nı 

Puvis l)e Chavannes-TJmut,1871, 
Y.b. 0.70x0.82m. Louvre,Paris 
(Semboli7.Ji1 Sanat Ansiklopedisi) 



f.""r' ... ~·,,,.,....... 

R.l68 Dec;as-qç Bal c~i?,1898,Past~l, 
ı.ıoxı.oom. Wılnelm I\oleksıyonu 
Ordrupc;aard, .uanimarka( Empresyo
n izm Sana t Ansiklopedisi) 

R.169 Degas-D~rt Balcrin,1905,Pastel 
Pabiani Yoleksiyonu,Faris 
( ~ . .-. t" · ı ı d":i) ':.mpresyonız;~n .;:,,ana -'1.t1 S Jj~_ ope .ır:3 
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Lev.130 

R.l 70 Renoir-Moulin de . la Galette 'd eki 
Balo,1876,Tuval üz.Y.b.l.31xl.76nı 
Musee du Jeu de Paume,Paris 
(Empresyonizm Sanat Aıısiklopedis:i) 

R.171Manet-Kırda jgle Yemeği,1863. 
Tuv.Uz.Y.b. 2.14x2.70m.Musee du 
Jeu de Paume,.Paris(Emresyonizm 
Sanat Ansiklopedisi) 



R.173 

Lev .131 

R.l 72iMonet-Sain t-Lazare Garı, 1877, 
!Tuval Uz.Y.b. 0.75xl.00m .. 
't·1usee du Jeu de Paume, Par is 
(Emnresyonizm Sanat Ansiklon.) 

Monet-Tuileries Bahçelerinin 
Görünümü, 1876, Tuv. Uz. Y. b. 
0.50x0.74m. Eusôe Earmottan,Parts 
(Empresyonizm Sanat Ansiklopedia) 



R.174 Pissarro-Monmartre Bulvarı,gece 
1897 ,·ı·uv. Uz. Y. b .o .55x0 .65m. 
ational Galery,London 

R.175 Signac-Limana Giriş,1911 
Tuval Uz.Y.b. l.25xl.35m. 
Musee Fational d 'ArtEoderne, 
Paris(Eçıp.San.Ans.) 

Lev.132 



Lev.13) 

1 
R.176 Si5nac-Pc:.ris,Ile de la Cit -1')12, 

F'olkwaııg J·.Uzesi, C::sserı, (Empes:yo
nizm Sanat Ansiklopedisi) 

R.l 77 Seurat-Grande Jatte Adasında Eir 
Pazar Günü,'.5ğleden Sonrail886 1 Tuv. Uz. Y. b.2.25x3.4om.H~. Ç:n Bımh 
Bartl ett Memorial Eol. cnıcago. 
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.179 Gau guiıı-Siesta-189Lr, Tuv. Uz. Y .b. 
0.97xl.16m. Ira Haupt Kol.Ne~ 
Yorl\.( Emp. ,'.')an. Ansikl o p2ci isi) 

ı P~J Gaucuin-Fata.ta Te Miti,1892 , 
• u "' it v ' ('\ ' 7 5 o 90· . l. u v • . J z. ı • o. v • o ' x • !il. 

C110ster Dal e Kol. Na tioncıl Gol . 
'!!ashin gton, (Eaıp . San .Ansiklopedi.) 

;; ı ôl Gauıwin-Aüa oe Feii, 1892, 'l'uv. Uz. 
·- Y.b. 0.66x0.89m.Erı.aita·j EiiZ t;S.i 

L e; i in gr ud ( ~8rn p • San • An s • ) 

E.178 Van Goe·h-Pariste 14 'l'emmuz, 
188 7,T~val Uz.Y.b. o.44xo.39m. 
Hahnloser Kol. Win terthur, 
( Emp .San .. Ans.) 
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