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SUNUŞ 

Yaptığımız çalışma, yaşadığı dönem içinde ressam Namık İsmail 
Yeğenoğlu'nu konu almaktadır. 

Çağdaş Türk Resmi'ne yön vermiş ressamlar hakkında bilgilerin 
azlığı ve tablolarının hangi kuruluşlarda ve özel koleksiyonlarda 
olduğunun bilinmemesi, bizi böyle bir çalışmaya ve "1914 Resim 
Kuşağı" içinde, ressam Namık İsmail'e yöneltti. 

Öncelikle, çok severek ve zevkle yaptığım bu çalışmanın her 
aşamasında bana önerileriyle yol gösteren, destek olan ve tezi 
yöneten Doç. Dr. Gül İrepoğlu'na teşekkür ederim. Ayrıca 
çalışmam sırasında kütüphanesinden yararlandığım, desteğini ve 
ilgisini her zaman gördüğüm Prof. Dr. Nurhan Atasoy'a, resimlerin 
içindeki Osmanlıca notları ve tarihleri okuyan Yard. Doç. Dr. 
Hüsamettin Aksu'ya, tabloların fotoğraflarını çeken Ahmet Kamil 
Gören'e, 1.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü Nezahat 
Yılmaz'a, "Katalog" bölümünün bilgisayar yazılım programını 
hazırlayan Oğuz Tanındı'ya, Gönül Uzelli'ye, Iraz Savun'a, İstanbul 
Ticaret Odası görevlilerinden Ebru Ertun, Taner Toydemir ve 
Belkıs Çalışkan'a, MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 
restoratörü Bahar Kocaman'a, Yapı Kredi Bankası sanat danışmanı 
Veysel Uğurlu'ya ve Dr. Akın Akbaygil'e sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. 

Sevgi GÜRTUNA 
1994 
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1- YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, öncelikle sanatçının tablolarının 
belgelenmesi ve bu bağlamda 1914 Resim Kuşağı'ndaki yerinin 
belirlenmesidir. Bu nedenle öncelikle tablolara ulaşmamız ve bir 
çözümleme yapmamız gerekiyordu. Çalışmamıza resmi 
kurumlardan başladık ve İstanbul Resim-Heykel Müzesi ile 
İstanbul Ticaret Odası'ndaki resimleri belgeledik. Bu çalışmanın 
ardından, Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde 5 Ocak-4 
Şubat 1993 tarihleri arasında, sanatçının çoğunlukla özel 
koleksiyonlardan derlenen tablolarının sergilenmesi ve Yapı 
Kredi Yayınları'nca basılan, Zeynep Rona'nın hazırladığı, sergideki 
yapıtların fotoğraflarını da kapsayan NAMIK /SMAIL kitabının 
yayımlanması, "Katalog" bölümümüzün zenginleşmesine olanak 
tanıdı. Tabloların isimlerinin çoğunu, İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi'nde, 26 Ekim-14 Kasım 1981'de gerçekleştirilen Namık 

İsmail Toplu Sergisi düzenleme kurulunun belirlediği biçimiyle 
aldık. Sanatçının resmi kurumlarda bulunan tablolarının 

boyutlarını ve tekniklerini, görevlilerden aldığımız envanter 
listesine bağlı kalarak verdik. Tabloların üzerine hicri ya da 
miladi takvimle atılmış tarihlerden sıralama yaparak, "Üslup ve 
teknik gelişimleri; etkileşimleri" başlığı altındaki bölümümüzde 
çözümlemeler yaptık. Tarihsiz tablolarla ilgili açıklamaları 

"Katalog" bölümünde verdik. Elimizde renkli fotoğrafı olan bütün 
tabloları çalışmamıza aldık. Değişik yayınlarda rastladığımız 
siyah-beyaz resimlerin isimlerini ve bilgileri, liste halinde 
vermekle yetindik. Galatasaray Sergileri'nde ve l 930'lu yıllarda 
yayımlanmış yazılarda adı geçen tabloların kimilerine şu ana 
değin ulaşılamamış olması, 1948'deki Akademi yangınında 
sanatçının yapıtlarının bir bölümünün yitirildiği olasılığını 
güçlendirdi. Bunun yanında, ressamın birçok tablosunun, 
dönemin Afganistan kralı Emanullah Han'a armağan olarak 
verildiği, başka bir tablonun da Napoli'de Banco di Roma'nın 
şubelerinden birinde olduğu bilgisine rastladık (Bkz. Yeni Türk 
Mecmuası, Şubat 1933, S. 5, s. 416). 

Sanatçının, Süleymaniye Kütüphanesi'nde Şerif Muhittin 
Targan'ın bağışı olarak geçen, 22 x 29.5 cm boyutlarında, 1921 
tarihli bir yağlıboya çalışmasının daha bulunduğunu saptadık. 
Yayınlarda Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gözüken, 
71 x 95 cm boyutlarındaki, Güller isimli tablonun, 16.6.1967 
tarihinde Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ne teslim 
edildiğini, aynı · tablonun 21.7.1968'de Bursa Güzel Sanatlar 
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Galerisi'ne gönderildiğini belirledik. Bursa ve Erzurum Güzel 
Sanatlar Galerileri'ne yaptığımız başvurular yanıtsız kaldı. 

Namık 1smail'in yaşamında önemli bir bölümü kaplayan, Güzel 
Sanatlar Akademisi müdürlüğü sırasında hazırlayıp, Maarif 
Vekaleti'ne sunduğu, uygulanmaya hazır durumdaki, geniş 
kapsamlı raporu da, ressamın sanatına ve ülkesine bağlılığını 

kanıtlayan önemli bir belge olduğu için, "Ekler" bölümünde 
verdik. 

Sanatçının ölümünden sonra, arkadaşı ve Akademi'nin müdür 
yardımcısı olan İsmail Safa Günay'ın 1937 yılında yayımladığı 
Büyük Türk Sanatkarı NAMIK ISMAIL'in Hayatı ve Eserleri adlı 
kitabı en önemli başvuru kaynağımız oldu. Sanatçıyı yakından 
tanıyan ve aynı çalışma ortamını paylaştığı, arkadaşları Elif Naci, 
Mazhar Şevket İpşiroğlu, Ahmet Haşim, Feyhaman Duran, 
Hikmet Onat ve Nazmi Ziya'nın, sanatçının ölümünden sonra 
basında çıkan açıklamalarını değerlendirmeye çalıştık. 

Sanatçının yaşadığı dönemde, ülkenin içinde bulunduğu tarihsel 
gelişmeleri ve sanat ortamını inceledik. Bunun yanı sıra, aynı 

dönemde ressamın öğrenim gördüğü Fransa ve Almanya'daki 
sanat ortamlarını da göz önüne almamız gerektiğine inandığımız 

için kısa bir özet verdik. 
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1.1- Konunun niteliği ve önemi 

Türk Resim Sanatı içinde ikinci kuşak ressamları olan "1914 
Kuşağı" ressamları, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hüseyin Avni 
Lifij, Hikmet Onat, Nazmi Ziya Güran, Ruhi Arel, Sami Yetik, Ali 
Sami Boyar ve Namık İsmail'dir. Bu genç yetenekler, devlet 
bursuyla (İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Ruhi Arel), özel burslarla 
(Feyhaman Duran, Abbas Halim Paşa'nın yardımıyla), Halife 
Abdülmecit Efendi'nin desteğiyle (Avni Lifij) ya da ailelerince 
(Namık İsmail), resim eğitimi almak üzere Avrupa'ya 
gönderildiler; bu sanatçılar, yurt dışında aldıkları eğitim ve yeni 
dünya görüşüyle, Türk Resim Sanatı'nda yeni bir sayfa açtılar. 
Batı resim anlayışını Türkiye'ye getirenler arasında yer alan 
Namık İsmail, figür ve çıplak konularını ilk işleyen ressamlar 
arasındadır. 

XIX. yy'da temellendirilen Çağdaş Türk Resmi, XX. yy'ın ilk 
yarısından itibaren, Batı'da eğitim alarak yurda dönen bu 
yetenekli gençlerin, yaşadıkları ülkenin yöresel ve geleneksel 
özelliklerini de bilgilerine katıp özgün usluplarını 
oluşturmalarıyla, sağlam bir yapı olarak yükselmeye başlamıştır. 

Yaşamının ilk yıllarındaki resim sevgisini, Fransa, Almanya ve 
İtalya'da aldığı eğitimle şekillendiren Namık İsmail, kısa yaşamı 
içinde bütün sanat akımlarından etkilenip örnekler vermesine 
karşın, gerçek anlamda hiçbirine bağlı kalmamıştır. 

Doğumundan 1935 yılına rastlayan ölümüne kadar geçen süreç 
içinde, sanatçının yaşadığı ortamı tarihsel ve sanatsal gelişmeler 
açısından kısaca incelemeye çalışacağız. 

Ressam Namık İsmail'i incelemekteki amacımız, bu konudaki 
yayınların azlığına karşın, sanat anlayışına, teknik ve üslubuna, 
hocalarından aldığı etkileri özümseyip yansıtmasına, Batı'dan 
aldığı eğitimle özgün tarzının oluşmasına bir çözüm getirebilmek 
içindir. Ayrıca Güzel Sanatlar Akademisi'nin, Osman Hamdi 
Bey'den sonraki ikinci kurucusu olarak anılan bu kişinin 

yöneticilik yönüne de eğileceğiz. 
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1.2- Namık İsmail'in yaşamı ve eğitimi 

Namık İsmail Yeğenoğlu'nun (1) doğum yeri konusunda çelişkili 
bilgiler vardır (2). Babası İsmail Zühtü Bey (1846-1913), Kafkasyalı 
Namık Bey'in oğludur. tık öğrenimini Kafkasya'da tamamlayan 
İsmail Zühtü Bey, on yaşında babasını yitirdi, dört yıl· sonra 
İstanbul'a geldi ve teyzesinin Fındıklı'daki evinde büyüdü. 
Tophane'de bulunan Feyziye Mektebi'nde hat dersleri aldı, kısa 
sürede nesih ve sülüs yazıda dönemin ustaları arasına girdi. Annesi 
Bakiye Hanım (1868-1954), Vezirköprü kaymakamı Amasyalı 
Yeğenzade Hüsnü Bey'in kızıdır. 1885'te Tophane Vezne Kalemi 
müdürü İsmail Zühtü Bey'le evlendi, çiftin sırasıyla üç çocukları 
oldu: Hüsnü; Namık; Ulviye . Üç kardeşin de ortak özelliği, belki de 
babalarının hattat olmasından dolayı, küçük yaşlardan itibaren 
sanata duydukları ilgiydi (3). 

Namık İsmail'in ağabeyi Hüsnü Yeğenoğlu (1886-1938), 
Samsun'da doğdu. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra 
Topçu Mektebi'ne gitti. Resme karşı yeteneği "ressam" sınıfına 

seçilmesine neden oldu, okulu bitirdi ve 1907 yılında Hükümet 
tarafından Almanya'ya gönderildi, üç yıl orada kaldı ( 4 ). 

Kızkardeşi Ulviye Yeğenoğlu Keskin, (1896-1964) İstanbul'da 
doğdu. Beşiktaş Kız Rüştiyesi'ni bitirdi. Namık İsmail'le birlikte 
Berlin'de bulunduğu yıllarda, konservatuara devam etti. Samsun 
tütün tüccarlarından Ali Haydar Bey'le evlendi, üç çocuğu oldu (5). 

Sıkı bir aile disipliniyle yetişen üç kardeşin ortancası olan Namık 
İsmail, 1890 yılında dünyaya geldi (6). Sessiz, ağırbaşlı, duyarlı ve 
gururlu yapısı çocukluk yıllarında kendini gösterdi (7). 1896'da 
Kabataş'taki Şemsülmekatip'te ilköğrenimine başladı (8), daha 
sonra Beşiktaş'taki Hamidiye Mektebi'ne geçti ve okulu ikincilikle 
bÜirdi, ardından Ste. Pulch~rie, St. Benott gibi Fransız okullarında 
okudu. Yanmış olan Galatasaray Lisesi yeniden açılınca, Tevfik 
Fikret'in müdürlüğü sırasında ikinci sınıftan beşinci sınıfa kadar bu 
liseye devam etti, Bakalorya sınavını kazanamayan (9) Namık 
İsmail'i, babası, yakın akrabası İstanbul merkez kumandanı 
Ahmet Fevzi Beyin önerisiyle resim eğitimi için Paris'e gönderdi 
(10). 

öğretmenleri, Hamidiye Mektebi'nde 
Benoft Lisesi'nde Paris Akademisi'nden 
sahile demirlemiş vapurların resmını 

Namık İsmail, daha sonra füzen ve 

Namık İsmail'in resim 
Arslan yan ( 11 ), Saint 
Andres'ydi. Önceleri 
yapmaktan zevk alan 
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karakalemle kartpostallardan çalışmaya başladı. Hocası Andres'den 
bir yıl kadar özel ders aldı. Yeniköy'deki köşkleri boyanırken bir 
yazı çekmecesi boyadı ve ardından yağlıboya resim yapmaya 
başladı. İlk yağlıboya resmi bir sepet çilek ile kesilmiş bir 
karpuzdu. Babasının akrabası olan Bekir Bey resme özendirmek 
amacıyla, Namık'a, bu resim karşılığında bir tay armağan etti. 
Galatasaray Lisesi'nde Şevket Bey'den ders aldı, okul müdürü 
Tevfik Fikret'in okulda açtığı atölyede resim yeteneğini 
geliştirmeye çalıştı (12). 

1911 yılında Paris'e giden Namık İsmail, St. Benoit'daki resim 
öğretmeni Andres'nin önerisiyle önce Julian Akademisi'ne girdi. 
Devlet bursuyla Paris'te bulunan İbrahim Çallı, onu Fernand 
Cormon'la (13) tanıştırdı. Resimleri Fernand Cormon tarafından da 
beğenilen Namık İsmail, 1912-1914 tarihleri arasında çalışmalarını 
bu atölyede sürdürdü (14). 

Tatil için geldiği İstanbul'da 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla ihtiyat 
zabiti (yedek subay) olarak Kafkas Cephesi'ne gönderildi. Beşinci 

Kolordu kumandanlığı emir zabitliği görevini yaptı. ·Erzurum 
Cephesi'nde tifüse yakalanınca İstanbul'a döndü. Harbiye nazırı 
Enver Paşa öncülüğünde açılan Şişli Atölyesi'nde, dönemin 
ressamları, çeşitli savaş malzemeleri ve model askerlerden 
çalışarak resimler yapıyorlardı. Veliaht, sonra da Halife olan 
Abdülmecid Efendi (kendisi de ressamdı), Namık İsmail'i de diğer 
ressamların yanına Şişli Atölyesi'ne yolladı (15). Bu atölyenin 
ürünü olan 142 resim, l 9 l 7'de Galatasaraylılar Yurdu'nda 
sergilendi. 1918'de Viyana ve Berlin'de de sergilenmelerine karar 
verilince Namık İsmail, sergi komiseri olan Celal Esad Arseven' le 
birlikte Berlin'e gitti (16). 

Namık İsmail Berlin'den hemen dönmedi, resim çalışmalarını Lovis 
Corinth ve Max Liebermann'ın atölyelerinde sürdürdü ve Berlin'de 
yayımlanan Kurtuluş dergisinde sanat üzerine yazılar yazdı (17). 

Almanya'dan döndükten sonra 15.10.1919'da Gazi Osman Paşa 
Ortaokulu'nda resim ·öğretmenliği görevine başladı. 1920 yılında 
Molla Şefik Bey'in kızı Mediha Hanıin'la evlendi. İtalya'ya gitmek 
üzere kendisine izin verilmeyince Gazi Osman Paşa Ortaokulu' 
ndaki görevinden istifa etti. Bir yıl boyunca bütün İtalya'yı gezdi 
ve resimler yaptı. Yurda dönüşünde bir süre İleri gazetesinde 
ressam ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı (18). 20.10.1921 'de 
Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar Akademisi) müdür yardımcılığı 
görevine atanınca gazetedeki görevini bıraktı. Sanayi-i Nefise'deki 
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görevinden 10.7.1922'de ayrıIJı ve yaz sonunda tekrar Paris'e gitti 
(19). 

Paris'te bulunduğu sırada katıldığı yarışma, ona yaşamı boyunca 
resimden en çok parayı kazandıran iki yapıtından birini 
hazırlamasına olanak tanıdı: 1924 yılında Pierre Loti'nin · Le s 
D~senchantles (20) kitabının resimlenmesi (R. 210-253) için 
açılan yarışmayı kazandı ve bu işten 11.000 Fransız frangı aldı 
(21). . 

Paris'ten döndüğünde resim eğitimini denetlemekle görevli "Maarif 
umum müfettişi" oldu. Bu sırada Maarif Vekili Mustafa Necati Bey 
ile incelemelerde bulunmak üzere bir kez daha Paris'e gitti. Daha 
sonra Maarif Vekaleti'nde Güzel Sanatlar Şubesi müdürlüğü 
görevini yürüttü (22). l.6.1928'de Güzel Sanatlar Akademisi 
müdürü olarak ataması yapıldı, ayrıca Akademi "resim atölyesi 
öğretmeni" görevi de kendisine verildi (23). Ölümüne kadar bu 
görevlerini sürdürdü. 

Mediha hanımla evliliği, son beş yılı ayrı olmak üzere on beş yıl 
sürdü. Namık İsmail'in ölümünden iki ay önce boşandılar (24). 

Gençlik yıllarında edebiyatla da ilgilenen Namık İsmail, 1931 
yılında "Büyük Adamlar" serısının sekizincisi olan 
Michelangelo'yu Fransızcadan Türkçeye çevirdi ve bu yapıt Milli 
Eğitim Basımevi'nce yayımlandı (25). 

Namık İsmail'in spora özel bir ilgisi vardı; çok güzel yüzer ve ata 
binerdi. Bu nedenle savaş yıllarında süvari sınıfında görev yaptı. 

Çocukluğunda bisiklete olan ilgisi, gençlik yıllarında spor arabalara 
yöneldi. 15 yaşında Yeniköy'den Çubuklu'ya yüzerek geçmeyi 
başaran Namık İsmail'in, ruhundaki fırtınaları susturmada en 
büyük sırdaşı kotrasıydı. Çoğu kez öğrencilerini de "Korsan" (R. 11) 
adlı kotrasına alarak, burada resim yapmalarını sağlardı (26). 
Moda Deniz Kulübü'nün,1935 yılı Ağustos ayında düzenlediği Pire 
gezısıne katıldı. "İpar" kotrasıyla yapılan bu uzun deniz yolculuğu, 
sanatçının son denizcilik anısı oldu (27). 

28 Ağustos 1935 günü yolculuğu tamamlayamadan, aşırı 

yorgunluktan geri döndü. 30 Ağustos 1935 cuma günü, saat 
19.0S'de Kadıköy'den hareket eden Burgaz vapurunda kalp krizi 
geçirdi. Vapurda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi profesörlerinden Dr. 
Löwenthal'in, kısıtlı koşullar altında yaptığı ilkyardım yeterli 
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olmadı (28). Alman hastanesine gelindiğinde Namık İsmail yaşama 
çoktan veda etmişti. 

31 Ağustos 1935 cumartesi günü, öğrencilerinin ve onu sevenlerin 
elleri üstünde hastaneden alındı (29) ve Çırağan Sarayı 
karşısındaki aile mezarlığına (R. 16) gömüldü. 

NOTLAR 

(1). 1. S. Günay, Büyük Türk Sanatkarı Namık lsmail'in Hayatı ve 
Eserleri, 5'te, "Namık İsmail'in Amasya tarihinde adı geçen, Sultan 
Mustafa'nın yeğenleri olduğu söylenen, Yeğenoğulları'ndan olduğu 

söylenmektedir" demektedir. 

(2). Yeni Türk Mecmuası, Şubat 1933, S. 5, s. 418'de, sanatçı, Elif 
Naci'ye "1308'de Samsun'da doğdum, bir yaşında İstanbul'a 
geldim" demektedir; Türkiyemiz , Ekim 1979, S. 29'da, Elif Naci'nin 
açıklamasıysa şöyledir: "1890 yılının Mayısın 15. perşembe günü 
Fındıklı'daki evlerinde Eyüp Sultan'dan gelecek ebesi gecikince 
Namık İsmail'i ebe yardımı olmadan annesi merdiven başında 
doğurmuş, rahmetli bunu bana kendisi anlatmıştı". 

(3). Günay, a.g.k, s. 5 

(4). Günay, a.g.k., s. 6 

(5). Günay, a.g.k., s. 6,7 

(6). Doğum tarihi mezar taşında 1892'dir (R. 16). Bunun yanı sıra, 
Halil Edhem'in Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu, s. 59'da ve İstanbul 
Resim Heykel Müzesi'ndeki sanatçının kimi tablolarının 

arkasındaki etiketlerde de, doğum tarihi 1892 olarak geçmektedir. 

(7). Günay, a.g .k., s. 7'de "Üç yaşından sonra konuşmaya başlayan 
Namık İsmail'in, bu yaşına kadar anne, baba, hap (yemek), hop (su) 
sözcüklerinden başka bir şey söylememesinden korkan aile, dilsiz 
olduğunu sandı. Beş-altı yaşlarında ilk çizgilerini ve resimlerini 
yapmaya başladı. Dilediğini akılcı bir yolla mutlaka yaptırır, 
kesinlikle hırçın davranmazdı. Diğer çocuklarla hatta kardeşleriyle 
bile oynamaz, yalnız oynamayı ve çalışmayı severdi." demektedir. 
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(8). Günay, a.g.k., s. 8'de "Aile kışın Beşiktaş'ta, yazın Boğaziçi'nde 

otururdu. Okula vapurla gidip-gelen Namık İsmail, bir gün okul 
dönüşü vapurun üst katından denize düşmüş. Çevredekilerin 
yardımıyla kurtarılmış. Babasını tanıyan Beşiktaş muhafızı Hasan 
Bey onu hamama göndermiş, o saatten sonra Yeniköy'e vapur 
olmadığından geceyi kendi evinde geçirmesini teklif ermesine 
karşın ailesinin kendisini merak edeceğini söyleyerek eve zorlukla, 
ancak polis yardımıyla dönebilmiş, ardından sıkıntıdan su çiçeği 
çıkarmış." demektedir. 

(9). Yeni Türk Mecmuası~ Şubat 1933, S.5, s. 418 

(10). Günay, a.g.k., s. 9 

(11). Yeni Türk Mecmuası , Şubat 1933, S.5, s. 418'de, Elif Naci ile 
yaptığı söyleşide Namık İsmail şöyle demektedir: "Resme çok 
merakım vardı, sınıfın en iyi resim yapan talebesi ben değildim, 
yalnız merakım çoktu. Arslanyan Efendi, birkaç benim gibi meraklı 

talebeye ayrıca yağlı boya gösterirdi." 

(12). Günay, a.g.k., s. 9 

(13). Günay, a.g.k., s. 10 

(14). Kaya Özsezgin, lbrahim Çallı, s.29, Fernand Anne Piestre 
Cormon (Paris,1845-Paris,1924): 1898'de Paris'te Ecole National 
Superieur des Beaux-Arts'da profesör olarak göreve başlayan 

Cormon, 1ncil'den ve Yunan mitolojisinden alınma dinsel içerikli 
resimler yaptıran bir sanatçıdır. Saint-Germain şatosunda duvar 
resimleri ve Doğa Müzesi'nde tabloları vardır. Cahid Kınay, 
Sanat Tarihi, s.181 'de, "Fernand Cormon Tarihöncesi toplumlar 
yaşamını kendi anlayışına göre tasvir eden akademik nitelikte 
tablolar yapmıştır. Geleneksel sanatın savunucusu olan Cormon'un 
atölyesinde Toulouse Lautrec, Van Gogh, Matisse gibi yenilikçi ve 
atılımcı sanatçılar çalışmıştır" demektedir. 

(15). Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı~ s. 151-152, Türk Resim 
tarihinin en önemli olaylarından biri, I. Dünya Savaşı yıllarında 
Harbiye nazırı Enver Paşa'nın emriyle Şişli'de savaş resimleri 
yaptırılmak üzere bir atölyenin kurulmasıdır. Şişli Atölyesi'ni Türk 
sanat tarihi çevrelerine tanıtan fotoğraflarda, kendisi de bir resim 
sanatçısı olan Veliaht Abdülmecit Efendi'nin atölyeyi ziyaret ettiği 

görülür (R.12, 13). Resim tarihi için önemli bir belge niteliğinde 

olan bu fotoğraftan, 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye' ye düşen görevler 
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açısından bir resim olgusu yaratma işinde saray çevresının de belli 
bir desteği olduğu anlaşılır. Şişli Atölyesi'nde sanatçıların milli 
heyecanları uyarılmış, kendileri cephelere de götürülerek savaşın 
atmosferi hakkında gözlemler yapma fırsatı yaratılmıştır. 
Etkinlikleri atölye içinde gerçekleştirildiğinden, çeşitli savaş 

araçları ve askerler getirilerek sanatçılara modellik etmeleri 
sağlanmıştır. Namık İsmail'den başka İbrahim Çallı, Hikmet Onat, 
Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Ruhi Arel, Mehmet Ali Laga ve Ali 
Cemal de bu atölyede çalışmışlardır. Çanakkale Cephesi'nde 
sağlanan askeri başarı, ordunun destek ve koruması altında 

bulunan Şişli Atölyesi'nde bir resim heyecanı oluşturmuştur. 

İçlerinde, Namık İsmail'in Topçular-Son Mermi (R. 159) adlı 
çalışması da bulunan bu atölyenin ürünü olan resimler, 
İstanbul'da 1917'de Galatasaraylılar Yurdu'nda halka 
gösterildikten sonra, 1918'de sergilenmek üzere Viyana ve Berlin'e 
gönderilmişlerdir. Serginin Almanca kataloğu 1914 kuşağı 
ressamlarından örnekleri kapsamaktadır. 

(16). Günay, a.g.k., s. 11 

(17). Zeynep Rona, Namık lsmail... 1st. 1992 , s.19 

(18). Günay, a.g.k., s. 11 

(19). Günay, a.g.k., s.23 

(20). Pierre Loti (1850-1923), deniz subayı olarak görevli olduğu 
dönemde dünyanın birçok liman kentini gezmiş, yapıtlarının 

çoğunda sözünü etmeden geçemediği İstanbul'a ayrı bir değer 
vermiştir. Görevi nedeniyle İstanbul'a birkaç kez gelen ve uzunca 
bir süre bu kentte yaşama fırsatı bulan yazar, ünlü romanı 

"Aziyade"yi de buradan aldığı ilhamla yazmıştır. "Naşad Kızlar", 
"Bezgin Kadınlar" (1947), "Mutsuz Kadınlar" (1972) gibi isimlerle 
dilimize çevrilen romanı Les Desenchantees'de (1906) yazar, 
Batı'ya açılan Osmanlı toplumunda, eski geleneklerle yeni görüşler 
arasında çelişkili, acılı bir yaşamda sıkışıp kalan kadınları 
anlatmıştır. Yazar romanında, Batı eğitimi alan, yabancı dil bilen 
ve dünyaya, içinde yaşadıkları toplumun değer yargılarından farklı 
bir gözle bakan bu kadınların duygularına, gerçekleştiremedikleri 

isteklerine, uymak zorunda kaldıkları geleneklerin öldürücü 
gücüne ve gönül bağlarına yer vermiş, kahramanları arasına 
kendisini de kattığı romantik, hazin bir aşk öyküsünü işlemiştir. 
Yapıt, konusunun ilgi çekici ve sürükleyici gelişmesinin yanı sıra, 

çevrenin şiirsel bir dille tanıtıldığı betimlemeleri ve yarattığı 
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kişiliklerin ruhsal durumlarını işleyişini güçlü bir dille veren 
üslubuyla da üstün bir değer taşır. 

(21). Günay, a.g.k., s.16 

(22). Günay, a.g.k., s. 23'te "27.12.1926 tarihindeki maaşı 6000 
kuruş olarak belirlendi" demektedir. 

(23). Günay, a.g.k., s.23'te "1.10.1933'te öğretmenlik maaşı 7000 
kuruş idi, yöneticilikten ayrıca 100 lira ücret alıyordu " 
demektedir. 

(24). Günay, a.g.k., s. 21 

(25). Halil Edhem, Elvahı Nakşiye Koleksiyonu (bugünkü dile 
aktaran Gültekin Elibal, İst. 1970), İst. 1924, s. 81 

(26). Rona, a.g.k., s. 20 

(27). Günay, a.g.k.~ s. 20 

(28). Cumhuriyet Gazetesi, 31.8.1935, s.1 

(29). Günay, a.g.k., s. 50 -51 



1 1 

1.3- Namık İsmail'in yaşadığı dönem 

XVII. yy'a kadar Dünya'nın en güçlü devletlerinden biri, bazen en 
güçlüsü olan Osmanlı İmparatorluğu, bu tarihten başlayarak Batı 
karşısında siyasal, kültürel, teknolojik ve askeri alanlarda 
birtakım eksikliklerinin olduğunu farketmeye başladı. Yeniieşme 
hareketlerinin temelinde askeri yenilgileri durdurmak fikri olsa 
da zamanla yapılan düzeltme hareketleri, kültürel alanda da 
etkili olmaktaydı. Bu hareketler 111. Selim ve il. Mahmud 
devirlerinden başlayarak hız kazandı, düşünsel olgunluk il. 
Meşrutiyetle doruğa ulaştı. 

111. Selim tahta çıktıktan sonra, şehzadeliğinden beri düşündüğü 
reform çalışmalarını uygulamaya başladı. Avrupa hakkında daha 
geniş bilgi sahibi olmak amacıyla dönemin bilim adamlarından 

Ebubekir Ratıp Efendi 'yi Viyana'ya gönderdi. Padişahın emriyle 8 
ay Viyana'da kalarak incelemelerde bulunan bilim adamı, 

görüşlerini rapor halinde sundu. III. Selim'in Nizam-ı Cedid 
tasarıları üzerinde de büyük etki yapan bu rapordan, Padişah ilk 
bilgileri aldıktan sonra kendi düşüncelerini de ekleyerek büyük 
bir yenilik programı hazırladı. Programın "devletin malı" olmasını 
sağlamak için 1792 yılında devlet adamlarının bu konudaki 
görüşlerini yazılı olarak bildirmelerini istedi. Bu emir üzerine 
Sadrazam Koca Yusuf Paşa ve ikisi Osmanlı ordusu hizmetinde 
Avrupalı (Fransız asıllı Bertrahaud ile İsveçli M. d'Ohsson) olmak 
üzere 22 devlet adamı raporlarını sundular(l). Hazırlanan 
raporlarda Avrupalı uzmanlara görüş sorulması Osmanlı düşünce 
tarihindeki Batılılaşma hareketinin çekirdeğini oluşturuyordu. 
Ordunun düzenlenmesinde İsveç, İngiltere ve Fransa'dan uzman 
mühendisler ve dökümcü ustaları getirildi ve 1794 'te Kara 
Mühendis Okulu (Mühendishane-i Berr-i Hümayun) kuruldu. 
Avrupa'nın teknolojisinden yararlanmak için açılan yüksek 
okullara yurt dışından öğretmenler getirtildi. Bunların yanında 
fen ve teknik dallarında yetiştirilmiş uzman Türk öğretmenler de 
görevlendirildi, kitap yayınları üzerinde duruldu ve her dilden 
çeviriler yaptırıldı. Osmanlı tarihinde ilk kez Avrupa 
dev Jetlerinin başkentlerinde "daimi elçilikler" kurulmasına karar 
verildi: 1794'te Londra'da, 1797'de Paris, Bedin ve Viyana'da 
daimi elçilikler açıldı ve ilk daimi elçiler olarak da Yusuf Agah 
Efendi Londra'ya, Esseyyit Ali Efendi Paris'e, Münip Efendi 
Viyana'ya, Aziz Efendi Berlin'e gönderildi (2) .. 29 Mayıs 1807'de 
111. Selim'in tahttan çekilmesiyle Nizam-ı Cedid Hareketi hızını 

kaybetti. 
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il.Mahmud, devletin sarsılan otoritesini yeni tedbirler ve 
kurallarla güçlendirmek istedi. Padişah, otoritesinin kesin ve 
tartışmasız yürütülmesine yardım eder düşüncesiyle, Batı'nın 
kurallarını ve kurumlarını anlamanın zorunluluğuna inanmıştı 
(3). Yeniçeri ocağının kaldırılması, Harp ve Tıp okullarının 
açılması, ilköğretimin zorunluluğu, devlet memurlarının 
yetiştirilmesi için ayrı okullar açılması, Avrupa'ya öğrenci 

gönderilmesi, çeşitli Bakanlıkların oluşturulması Sultan il. 
Mahmud devrine rastlar ( 4 ). Sosyal yaşamda yapılan 
değişiklikler, yeni bir görünüşle birlikte yeni bir yaşam düzeni de 
sağladı. 

il. Mahmud, Devlet dairelerine asılmak üzere resmini yaptıran 

ilk padişah olarak Batılı resmi Osmanlı toplumuna tanıtma 
yolunda büyük bir adım attı. Bu ilerici padişah, üzerinde kendi 
resmi bulunan bir "Tasvir-i Hümayun Nişanı" da yaptırarak bu 
konuya verdiği önemi vurguladı ve kendisini "Gavur Padişah" 

olarak tanımlayanlara aldırmadığını belirtti (5). 

Sultan il. Mahmud'un ölümünden sonra yerine geçen 
Abdülmecid, Mustafa Reşid Paşa'nın desteğiyle "Gülhane Hattı 
Hümayunu" adını taşıyan Tanzimat Fermanı'nı hazırlattı. Ferman, 
mal ve can güvenliği gibi birtakım ana haklara güvence getiriyor; 
hukukta, yargıda, yönetim ve maliyede de yenilikler 
başlatıyordu. Tanzimat, kendinden önce yapılmış olan yenilik 
hareketlerinin bir tekrarı değildi, yeni bazı ilkeler getirerek 
Batılılaşmayı sistemleştirmeye çalıştı (6). Tanzimat Fermanı'yla 

getirilen bazı temel haklar sayesinde A vrupa'nın gözünde 
saygınlık kazanılmaya çalışıldı, ayrıca azınlıklar nedeniyle olası 

bir içişlerine karışma durumu bir dereceye kadar önlendi. 

Tanzimatla başlayan Batılılaşma hareketleriyle Abdülaziz 
devrinde gelişen Türkçülük akımı ve Genç Osmanlıların 
çalışmaları, yabancı devletlerin müdahaleleri, müslüman halkta 
bu hareketlere karşı tepki uyandırdı ve bu tepkinin sonucu 
olarak da İslamcılık, Türkçülük, Osmanlılık, Batıcılık gibi siyasi 
akımlar doğdu. Abdülaziz döneminde gelişen Osmanlılık 

düşüncesiyle hükümetin uygulamalarını kontrol eden bir 
sistemin kurulması Parlamento'nun varlığı, fertlerin sosyal, 
siyasal ve hukuki eşitlikler gibi kavramlar ortaya çıktı. Bu 
görüşe göre devletin sınırları içinde yaşayanlar arasında din, dil, 
ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin aynı hak ve yetkilere sahip 
olması ve bu suretle kaynaşma ortamının olması isteniyordu. 
Kökenini Tanzimat ve daha önceki dönemine oturtan Batılılaşma 
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düşüncesi Batı'nın sosyal, siyasal ve felsefi görüşlerinde bulunan 
bir yönetim anlayışını ifade etmekteydi. Toplumsal, kültürel, 
hukuksal ve bilimsel cephelerden Batı modelini izlemekle, 
topluma yeni bir görünüş kazandırılmaya çalışılıyordu. 
Batılılaşma hareketlerinin önderleri padişahlar ya da onların 

destekledikleri sadrazamlardı. Hareket daha sonra -Genç 
Türkler'in (Jön Türkler) önderliğinde devam etti (7). Genç 
Türkler, daha sonra Hükümet'le aralarında çıkan görüş ayrılıkları 
nedeniyle yurt dışında örgütlendiler (8). 

1. ve il. Meşrutiyet, özgürlük ve demokrasi hareketleri olarak 
siyasi tarihimizde yer alan önemli olaylardır. 1876' da Mithat 
Paşa ve arkadaşlarının çabasıyla Abdülhamid il, Kanuni Esasi'yi 
ve Meşrutiyeti ilan etti. Kamu hukukumuza ilk defa giren bu 
anayasa, kişi özgürlüğü ve eşitliğine, öğretim, basın ve ticaret 
özgürlüklerine yeni bir önem kazandırdı. 20 Mart 1877' de 
başlayan 1. Meşrutiyet, Osmanlı-Rus savaşının başlamasıyla 14 
Şubat 1878' de son buldu. 30 yıl aradan sonra 23 Temmuz 1908' 
de Genç Türkler Abdülhamid' e Kanuni Esasi' yi tekrar yürürlüğe 
koyması konusunda baskı yaptılar ve Türk siyasi tarihinde 
Meşrutiyet ikinci kez ilan edildi. 1908 Kanuni Esasi'siyle Meclis 
üstünlüğüne dayanan ve padişahın yetkilerini sınırlayan bir 
sistem getirildi (9). 

XVII. yy'ın ortalarından başlayarak Osmanlı Devleti toprak 
kaybetmekte, buna bağlı olarak da mali ve iktisadi dengesi 
sarsılmaktaydı. Uzun süren savaşlar sonucunda, yetişmiş meslek 
sahibi nüfus azalmıştı, verilen savaş tazminatları ve Batılılaşma 
hareketiyle yaygınlaşan lüks tüketim merakı iktisadın belini 
bükmekteydi. Osmanlıların güçlü döneminde Batıya bir lütuf 
olarak verilen kapitülasyonlar, endüstri ve ticaretin kurulmasını 

engellemiş, böylece ticaret, demiryolları ve denizyolları 
yabancıların elinde çalışır hale gelmişti. Alınan borçlar 
ödenemediğinden 1881' de kurulan Duyun-u. Umumiye örgütü 
devletin bütün gelirlerine el koymaktaydı. 

Bu dönemde bütün olumsuz siyasal ve ekonomik koşullara karşın 

birçok kültürel olay da gelişti. Çok sayıda kütüphane yaptırıldı, 
kitap yayını arttı, dergi ve gazetelerin sayısı çoğaldı. Avrupalı 
yazarların yapıtları Türkçeye çevrildi. Sultan il. Abdülhamid'in 
devletin çöküşünü geciktirmek için gösterdiği çabaların başında 

İslamcılık gelmesine karşın tiyatro, müzik, resim gibi sanatın 
birçok dalına duyduğu ilgi, onları desteklemesi boyutuna ulaştı. 
Yıldız Sarayı'nda kurduğu kütüphane ve müze bunun sonucunda 
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doğdu. Bu yenilikler sayesinde Batı etkisi güçlendi ve büyük 
kentlerin çehresi değişti. il. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle 
birlikte sanat ve kültür alanında bir ferahlama ve özgürlük 
ortamı doğdu (10). 

Cumhuriyetin ilanı, büyük önder Atatürk'ün öncülüğÜ ve 
desteğiyle de yeni Türkiye Cumhuriyeti ve sanatçısı tarihteki 
gerçek yerini aldı. 

NOTLAR 

( 1) Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük lslam Tarihi, 
C.11, lst. 1989, s.332 

(2) Yıldız, a.g.k., s.334-339 

(3) Hamza Eroğlu, Türk Devrim Tarihi.s. Ank. 1981, s. 33 

( 4) A. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi.s. Ank. 
1991, s. 13 

(5) Gül İrepoğlu, Feyhaman Duran, İst. 1986, s.11 

(6) İnan, a.g.k., s. 34 

(7) Eroğlu, a.g.k., s.43-44 

(8) İrepoğlu, a.g.k., s. 12 

(9) Eroğlu, a.g.k., s.37-38 

{10). İrepoğlu, a.g.k . .s. s.14 
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1.3.1- Türkiye'deki sanat ortamı 

Osmanlı toprakları ve başkent lstanbul'da yabancı kökenli 
sanatçıların resim etkinlikleri sürerken, XVIII. yy'da ülkede 
özellikle orduyu modernleştirme çabaları, Batı yöntemlerine 
uygun eğitim yapan askeri okulların kurulmasını gerektirmiştir. 
İlk olarak 1794'te Mühendishane-i Berri Hümayun'da (Topçu 
Okulu), daha çok askeri amaçlarla yeni resim teknikleri 
öğretilmeye başlanmış, böylece Batı perspektif kuralları ile 
"nesneyi iki boyutlu yüzey üzerinde modle ederek göstermeye 
yarayan ışık-gölge uygulaması" gibi kurallar resim eğitiminin 

programı içinde yer almıştır. Ressam sınıfından subayların bile 
yetiştirildiği anlaşılan Mühendishane-i Berri Hümayun'u, Harbiye 
(Kara Harp, Okulu) ve Bahriye (Deniz Harp Okulu) izledi (1). 

Osmanlı Sarayı, batı müziği, resmi ve mimarisinin ülkede 
tanınması ve bu alanlarda bazı girişimlerin yapılabilmesi 

yönünde öncülük etmekteydi. Resim yönünden ilk adımı atan 
Sultan il. Mahmud, kendi resmini Devlet dairelerine astıran ilk 
padişah oldu. Sultan Abdülaziz ise Türkiye'de resim sanatının 
gelişmesinde önemli bir rol oynadı (2). 

Mühendishane ve Harp Okulu gibi kurumlarda eğitim gören 
sanatçıların birçoğu Avrupa'ya gidip resim bilgilerini arttırdılar. 
Ferik İbrahim Paşa ve Tevfik Paşa, Hüsnü Yusuf Bey, Servili 
Ahmet Emin Bey, Osman Nuri Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin 
Zekai Paşa, Süleyman Seyit Bey bu sanatçılar arasındadır (3). 

XIX. yy'da askeri okulların yanı sıra, çağdaş Batı uygarlığını 

örnek alan kültür değişimi süreci içinde sivil okullar da açılmaya 
başladı. İstanbul'da Galatasaray Mekteb-i Sultanisi (1868) ve 
Darüşşafaka Lisesi (1873) gibi okullarda yabancı dil öğretiminin 
yanı sıra resim derslerine de ağırlık verildi. 

İstanbul'da gerçek anlamda ilk resim sergisi, Paris'te Leon 
Gerôme ve Louis Boulanger'nin atölyelerinde çalışan Şeker Ahmet 
Paşa'nın çabalarıyla 27 Nisan 1873'te açıldı (4). 

Padişahın yağlıboya portresini yapmak üzere 1865 yılında 

İstanbul'a gelmiş olan Fransız ressam Guillemet 1874'te 
Beyoğlu'nda özel bir Desen ve Resim Akademisi açtı. 
Türkiye'de ilk kez yalnızca resim öğretilmek üzere açılmış ve 
"Akademi" olarak anılan bu atölyeyi Guillemet, kendisi gibi 
ressam olan eşiyle yönetmekteydi (5). Öğrencileri arasında üç 
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Türk gencının de bulunduğu bu Akademinin çalışmaları, 1876'da 
aynı yerde sergilendi. Şeker Ahmet Paşa, birinci sergiye 
gösterilen ilgiden güç alarak bir hazırlık ve çağrı aşamasından 
sonra 1 Temmuz 1875'te ikinci serginin açılmasını sağladı. Bu 
sergiye çok sayıda Batılı levanten ve azınlık sanatçının yanı sıra, 
Şeker Ahmet Paşa, Ahmet Bedri, Halil Paşa, Osman Hamdi ve Nuri 
Bey katıldı (6). 

İstanbul'da azınlık ve yabancı kökenlilerin kurduğu Elifba 
Klübü (Club de 1' ABC), 1880-1882 yıllarında İngiliz kolonisinin 
ve Mavrokordato isimli bir azınlık vatandaşın yardımlarıyla 

sergiler düzenledi. 1880'de düzenlenen ilk sergiye katılan Türk 
sanatçılar, Osman Hamdi Bey ve Prenses Nazlı Hanım'dı. Yabancı 
sanatçılar arasındaysa orientalist ressam A. Preziosi ve mimar A. 
Vallaury vardı (7). 

Modern Türk resminin ikinci büyük dönemi Sanayi-i Nefise 
Mektebi'nin 3 Mart 1883'te eğitime açılmasıyla başlar. Osman 
Hamdi Bey'in müdürlüğünü yaptığı bu okulda resim, heykel, 
desen, yağlıboya atölyeleri ve mimarlık bölümünün etkinlikleri 
başladı. Sanayi-i Nefise'den mezun olup Avrupa'ya eğitime giden 
sanatçılardan bazıları, Cumhuriyetin ilanından sonra Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi adını alan bu okulda hoca olarak çalıştılar (8). 

1901-1902-1903'te üç kez açılan İstanbul Salonları Sergileri 
çeşitli nedenlerle devam edemedi (9). 1909'da kurulan Osmanlı 
Ressamlar Cemiyeti, Şerif Abdülkadirzade Hüseyin Haşim 
Bey'in yönetiminde ve cemiyetin yayın organı niteliğinde bir 
mecmuayı Mart 1911-Temmuz 1914 arasında 18 sayı yayımladı. 
Sanayi-i Nefise resim bölümü mezunu olan Osman Asaf'ın 

sorumlu yöneticisi olduğu 0 Gazete", XX. yy'da ilk kez plastik 
sanatların önemi üstünde duran ve her fırsatta basının etkili 
diğer organlarına ve yetkililere seslenen ilgi çekici özelliklerini 
sürdürdü (10). 

1917 yılında ressam Halil Paşa'nın müdürlüğünü yaptığı Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul'un işgal altında olduğu 
yıllarda değişik binalarda eğitimini sürdürmek zorunda kaldı 
(11). Kız öğrencilerin okula kabul edilmeleri ressam Mihri Müşfik 
hanımın yoğun çabaları sonunda, Beyazıt'taki Zeynep Hanım 
Konağı'nın birkaç odasının tahsis edilmesiyle,1914'te gerçekleşti 
ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebi eğitime başladı. Bu okulun 
ilk mezunları arasında Güzin Hanım (Duran) ve Nazlı Hanım 
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(Ecevit) sayılabilir. 1926'da İnas Mektebi kapatıldı ve kız . 
öğrenciler Sanayi-i Nefise Mektebi'ne kabul edildiler (12). 

Batı'daki anlamına giderek daha çok yaklaşan bir resim 
patlamasıysa 1914 yılına rastladı. Sanayi-i Nefise'de açılan 
Avrupa Sınavı'nı kazanan gençler 1910'da Paris'e gönderildiler. 1. 
Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönmek zorunda kalan, 
olağanüstü yeteneklerle donanmış ve Batı eğitimi almış bu genç 
sanatçılar, önceleri üslup ve teknik olarak izlenimciliğe 

yaklaşmalarına karşın, zaman içinde özgünlüklerini kanıtladılar 
{13). 1914 Kuşağı Türk resminde gerçek bir dönüm noktası 

oldu, Türk edebiyat çevrelerinin ve ünlü yazarların resimle daha 
çok ilgilenmelerine yol açtı. 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1916 . yılından başlayarak düzenli 
olarak sergi etkinliklerini başlattı. 1914 Kuşağı'nın ilk sergisi, 
cemiyet üyelerinden İbrahim Çallı, Ruhi Arel, Feyhaman Duran, 
Hikmet Onat, Sami Yetik, Namık İsmail ve Şevket Bey'in 
girişimleriyle İtalyanların Societ~ Operaia adlı lokalinde, 
Galatasaraylılar Yurdu adı altında· bir Türk Klübü haline 
getirilen yerde açıldı. Gelecekte Galatasaray Sergileri olarak 
anılacak sergi etkinlikleri böylece başladı (14). İlk sergiye 48 
ressam katıldı. Bu tarihten başlayarak her yaz, dönemin resim 
sanatının bir göstergesi niteliğinde olan bu sergilerin 
düzenlenmesi geleneği yerleşti (15). 

1914 Kuşağı ya da Çallı Kuşağı sanatçıları (Namık İsmail, 
İbrahim Çallı, Avni Lifij, Feyhaman Duran, Nazmi Ziya Güran, 
Hikmet Onat, Ruhi Arel, Sami Yetik, Mehmet Ali Laga) 1916'da 
Galatasaylılar Yurdu'nda başlayan sergileri, 1919'dan sonra da 
Galatasaray Lisesi'nde düzenlemeye devam ettiler( 16). 
İstanbul'da 1952'ye kadar devam eden bu sergiler, 1923'ten 
haşlayarak, ilkbaharda Ankara'da Ankara Sergisi adı altında 

yinelendi (17). 

l 909'da kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1921 'de Türk 
Ressamlar Cemiyeti, 1926'da Türk Sanayi-i Nefise Birliği, 1929'da 
da Güzel Sanatlar Birliği adını aldı. 
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1.3.2- Fransa'daki sanat ortamı 

Geçen yüzyılın ortalarına kadar resim ve heykel sanatının 
merkezi İtalya idi. Yalnız Fransa ve Almanya değil, diğer Avrupa 
ülkelerinde de sanatçılar bilgilerini artırmak için Roma'ya, 
Floransa'ya ya da Venedik'e gidiyorlardı. Rubens (1577-1640), 
Poussin (1593-1665), Claude Lorraine (1600-1682), David (1748-
1825), lngres (1780-1867) gibi sanatçıların hepsi sanat 
metropolü İtalya'da sanatlarını olgunlaştırmışlardı. Hepsinin 
yapıtlarında karakteristik antik nitelikler dikkati çekmekteydi. 

XVIII. yy'ın ilk yarısından ikinci yarısının ortalarına kadar 
gerçekçiliği içine alan bir Natüralizm (Doğacılık), resim sanatına 
egemen oldu. 1839 yılında Daguerre, fotoğrafçılık alanında 

yapılan ilerlemeyi yayımladı. Bu suretle objenin resmi, sanatçının 
öznel yaratıcı fantezisine gerek kalmadan elde edilebiliyordu. 
Gustave Courbet'nin (1819-1877) Paris'e gelip kendini "ilk 
realist" olarak tanıtması da 1839 yılına rastlar. Realistlerin 
(Gerçekçiler) o zamanlar ortaya attıkları esas, fotoğrafa 

dayanıyordu. Artık resim malzeme olarak · şairane öğeleri değil, 
objeyi gösterecekti. Courbet, Leibl ve Hans Thoma devrin gerçekçi 
resimlerini boyadılar. Bu doğaya dönüş, 1830 Peyzajcılarını da 
ortaya çıkardı (1). 

Paris'te romantiklerle klasiklerin çekişmelerinin, halk 
ayaklanmalarının neden olduğu kargaşadan uzak kalmak isteyen 
bir grup sanatçı, 1830'1u yıllarda Fontainebleau ormanı 
yakınlarındaki Barbizon köyüne yerleşerek Barbizon Okulu 
adıyla anılan peyzaj sanatçıları grubunu oluşturdular. Bu 
sanatçılar atölyeden çıkıp açık havada çalışmayı amaçladılar. 
Barbizon Okulu sanatçıları ormanların güzelliğinde, büyük 
ağaçların görünüşlerinde sonsuz ilham kaynağı buldular. Köyün 
mütevazı evleri bu gölgeli, renkli çevrede yer aldı; günün çeşitli 
saatlerinde tatlı gölge-ışık görüntüleri sergileyen köşelerdeki 
ağaçlar sık yapraklı dallarıyla yayılan ulu çınarlar birer ağaç 
portresi gibi anlamlandırıldı. Barbizon Okulu sanatçıları doğa ile 
yakın ilişki, gerçeği izleme ve anlatım bakımlarından romantizm 
ile empresyonizm arasında bir geçiş aşamasını temsil ettiler. 

Peyzajı ve resmi, bazen realist bazen doktriner bir sanat 
anlayışının etken aracı olarak uygulayan Gustave Courbet (1819-
1877) ve bu aşamanın kendilerine özgü sanat anlayışı, tekniği ile 
zamanın toplumunun insan tiplerini saptamaya çalışan resim 
sanatçıları Honore Daumier (1808-1855) ve Jean François 
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Millet'dir (1814-1875). Millet, 1835-1848 yılları 

şehirlerde yaşadı, "köylü doğduk köylü öleceğiz" 
Barbizon'a gitti ve gruba katıldı. 

arasında 

inancıyla 

Fransız peyzaj sanatında Jean-Baptiste Camille Corot'nun (1796-
1875) başlıbaşına önemli bir yeri vardır. XIX. yy. Fransız 
peyzajcılarının en liriği olan Corot, klasik dünyanın çemberinden 
uzak kalarak, peyzajın arı atmosferine, semanın saydamlığına, 
doğanın gönül açan renklerine bağlandı. "Sevres Yolu" ve 
"Marissel Kilisesi" bu nitelikteki yapıtlarıdır. Corot'nun duygusu 
zorlamadan uzaktır, içten bir görüş sanatına yön verir. Tekniği 
çok olgundur, kusursuzdur. Boya, ışık ve konu gereğince uyuşur. 

Işık tatlı ve yumuşak bir ışıktır. Tuşları tuvali okşarcasına hafiftir 
(2). 

Romantik akımı izleyen Realizmden sonra, Fransa ve Almanya'da, 
dekoratif-idealist bir duvar resmi Puvis de Chavannes, Hans von 
Marees de Arnold Böcklin'in çalışmaları ile Antikite'ye yönelmişti. 
"Rengi, araştırarak bulmak değil, aksine doğa karşısında 

. öğrenmek" isteyen Claude Monet (1840-1926), Empresyonist 
(İzlenimci) ressamların lideriydi (3). XIX. yy'ın ikinci yarısıyla XX. 
yy'ın ilk çeyreğinde Fransa'da başlayan ve diğer ülkelere yayılan 
bu sanat akımı, resim sanatında gerçek bir devrim olarak 
nitelendirildi. Empresyonist sanatçı, genellikle, bilinen kurallara 
aldırmaksızın kendi kişisel izlenimlerine göre nesneleri 
resmetmeyi amaçlıyordu. Birbirinden ayrı, tek tek fırça 
vuruşlarıyla ve saf prizmatik renkleri kullanma tekniğiyle açık 

havada resim yapan bu sanatçıların amacı, ışığın değişen 

etkilerini yakalayarak, bunu canlılıkla, doğaya yakınlıkla ve 
yoğunlukla yansıtmaktı (4). 

Doğrudan doğruya doğadan hareket etme ilkesini benimseyen 
Monet, ışık sorunu üstüne dikkatle eğiliyor, ışığın figüre ve 
manzaraya bütünlüğü sağlayan tek değer olduğuna inanıyordu. 
Gölgelerin kahverengi değil renkli olduklarını ve çeşitli 
durumlarda çeşitli ışık bağıntıları içinde renk değiştirdiklerini 
gözlemledi. Gördüğünü kaydetmek gereksinimi Monet' yi 
eskisinden daha parlak renkler kullanmaya zorladı. Fırça 
vuruşları resmini bitmemiş gibi gösteriyordu. 1872'de ilk defa 
onun kullandığı "empresyon" (izlenim) sözcüğü bütün bir resim 
akımına isim oldu (5). 
Edouard Manet (1832-1883), sanat alanındaki yeni eğilimlerin 

ateşli bir sözcüsü olmakla birlikte, ancak 1870 savaşı bitiminde 
Monet'nin teşvikiyle açık havada resim yapmaya başladı. 
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Bununla birlikte Manet, empresyonistlerin açtığı sekiz sergiye de 
katılmayı reddetti ve kendini daima herhangi bir okula bağlı 
olmayan "bağımsız" bir ressam olarak gördü(6). 1863'te 
Reddedilenler Salonu'nda (Salon des Refuses) tablolarıyla 
izleyicileri şoka uğrattı ve bundan sonra da her iki tarafın 
karşılıklı yakınmalarına, eleştirilerine konu oldu. Kullandığı 

"taşist" (lekeci) teknik, bu kişilerce yalnızca bir düzensizlik yığını 

olarak kabul edildi (7). 

Edgar Degas (1834-1917), daha çok hareket ve figür sorunuyla 
ilgiliydi: Kadın figürlerini saç tarar, havluyla kurulanır, eğilir, 

doğrulur biçimlerde resimledi ve insan vücudunun hareketli 
tasvirinde kolay rekabet edilmez bir ustalığa erişti (8). 

Pierre-Auguste Renoir'ın (1841-1919) dehası, empresyonist 
tekniği ve kuramı yalnızca peyzaj, natürmort ve açık havada 
resmettiği figürlere değil, aynı zamanda kompozisyonlara, 
çıplaklara, portrelere de uygulamasından gelir (9). 

Görünüşü, kendine biçimlendirilecek konu olarak seçen 
empresyonizm, ışık ve gölgenin obje üzerinde oluşturduğu 

oyunları saptamak istediğinden, objenin "biçimini dokunulacak 
gibi oylumlaştırma değerini" ihmal etmek zorunda kalmıştı ki, bu 
da resmi yüzeyde biçimlendirmeye zorladı ve böylece bütün 
modern resim sanatının esas bir karakteri olan 
"yüzeyselleştirme" doğdu. (10). 

Empresyonist akımın eksik 
Cezanne, Seurat, Van Gogh, 
Munch idi. Bu ressamlar 
incelenirler (11). 

yönlerini görerek ona cephe alanlar, 
Gauguin, Toulouse-Lautrec ve Norveçli 

Post-Empresyonistler adı altında 

Paul Cezanne ( 183 9-1906), empresyonizmle yakından 
ilgilenmesine karşın, kısa zamanda bu akıma karşı, yapısal 
eksiklikleri olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi, empresyonistlerin 
tersine resme olduğu kadar çizime ve kompozisyona; ton ve 
renklere olduğu kadar biçimlerin sağlamlığına ve kalıcılığına özen 
gösterdi (12). Hiçbir resim yöntemini olduğu gibi benimsemedi ve 
kendinden önce resim sanatı hiç varolmamış gibi yeni baştan 

başlamak istedi (13). 

Georges Seurat ( 185 9-18 91) çıkış noktası olarak 
empresyonistlerin yöntemlerinden yararlanarak, renk 
görüntüsünün bilimsel kuramını inceledi ve tablolarını, katışıksız 
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renklerin küçük düzenli değintileriyle bir mozaik gibi boyamaya 
karar verdi. Sonradan adına Pointillism (Noktacılık) denilen bu 
teknikle, renklerin gözün ağtabakasında (daha doğrusu beyinde) 
yoğunluk ve parlaklıklarını yitirmeksizin kaynaşabileceklerini 
düşünüyordu (14). 

Seurat, 1888 kışında Paris'te dikkati çekmeye başladığında, 
Cezanne Aix'teki yaşamında peyzajlarını ve natürmortlarını 
boyarken, Güney'in ışığını ve yoğun renklerini aramak için Güney 
Fransa'ya Paris'ten bir başka ressam geldi. Millet'nin sanatından 

ve bu sanatın toplumsal içeriğinden, ressam olmaya karar 
verecek denli etkilenen bu sanatçı Vincent Van Gogh'tu (1853-
1890) . O, tablolarının, hayran olduğu renkli Japon baskıları gibi, 
doğrudan ve yoğun bir etkiye sahip olmasını istiyordu (15). 
Resimlerinde rengi yoğunlaştırarak kullanıyor ve renge insan 
içinin duygusal kuvvetini veriyordu. Onun için objeyi çizen ve 
biçimlendiren, ritmleri düzenleyen, oran ve derinliği belirleyen 
renkti, renklerin sembol olma gücü, ruha olduğu kadar göze de 
hitap ederdi. Desenleri de boya resimleri kadar kuvvetli, özlü, 
yırtıcı olan Van Gogh, doğrudan hiçbir sanat geleneğini miras 
edinmemesinin yanı sıra bütün modern sanatı etkisi altında 

bırakmayı başardı (16). 

1888'de yine Güney Fransa'da bulunan Paul Gauguin (1848-
1903), resminde renk lekelerinden vazgeçmiş ve rengi yüzeyler 
halinde resmine sokmuştu. Yaptığı başka bir yenilik de, rengi saf 
olarak kullanmasıydı. Böylece ekspesyonizmin bir özelliği olan 
primitiflik, kabalık ve sağlamlık, Gauguin tarafından resme 
sokulmuştu. (17). 

Bütün bu hoşnutsuzluklardan, üç ressamın çabalarını yönelttikleri 
değişik çözümler ve üç akım doğdu: Cezanne'ın çözümü Fransa'da 
Kübizm'e; Van Gogh'un çözümü özellikle Almanya'da benimsenen 
Ekspresyonizm 'e(Dışavurumculuk); Gauguin 'inkiyse 
Primitivizm'e (İlkelcilik) götürdü. Bu akımlar ilk bakışta çılgınca 
görünseler de, sanatçıların girdikleri çıkmazdan kurtulmaları için 
somut girişimlerdi (18). 

1905'te Henri Matisse (1869-1954) öncülüğünde bir araya gelen 
bir grup ressam Fovizm (Vahşilik, Yırtıcılık) olarak anılan yeni 
bir akım başlattılar. Bu nitelemeyi, doğalcı biçimleri açıkça 
yadsımalarından ve göz alıcı renklere duydukları beğeniden 
alıyorlardı. Matisse, Doğu halılarının renksel kalıplarını ve Kuzey 
Afrika'nın doğal görünümlerini inceleyerek, modern çizimi çok 
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etkileyecek bir üslup geliştirdi (19). Ancak beş yıl süren fovist 
hareketin di~er ustaları arasında Maurice de Vlaminck (1876-
1958), Andre Derain (1880-1954), Albert Marquet (1875-1947), 
Van Dongen (1877-1968), Georges Rouault (1871-1958), Roul 
Dufy (1877-1953) sayılabilir. 

Kübist gelişme Pablo Picasso'nun ( 1881-1973) l 907'de 
tamamladığı bir resimle başlamış sayılır. Sanatçının "A vignonlu 
Kızlar" adlı resmi, pek çok etkiler taşıyan sert bir üslup 
değişikliğine işaret ediyor ve kübizmin, empresyonizmin ışığa ve 
atmosfere ilişkin eğilimlerine ve XIX. yy. sonlarındaki A r t 
Nouveau üslubuna karşı olduğunu gösteriyordu (20). 
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1.3.3- Almanya' daki sanat ortamı 

Fransa'da XIX. yy'ın ikinci yarısında sanat ortamında çok önemli 
değişiklikler olurken, Alman sanatı donmuş bir akademizme 
dökülmüştü. Bu bakımdan Ekspesyonistler (Dışavurumcular, 
Anlatımcılar), her şeyden önce akademizmi unutturmak ve 
Fransızların tersine işe yeniden başlamak zorunda kalmışlardı. 
Romantizm geleneğinden bir türlü kurtulamayan Almanlar, konu 
aramaya devam ediyorlardı. Weimar Almanyası'nın sosyal 
düzeni, sınıf farkları, Toulouse Lautrec'den bu yana sanat 
konuları arasına giren dans ve müzikhol sahneleri 
ekspesyonistlerin sık ele aldıkları konular olmuştu. Konunun 
etkisini artırmak için Alman ekspresyonistleri yeni bir form dili 
yaratmak zorunluluğu duymaya başlamışlardı. Fakat bu yolda 
fovlar gibi hazırlıklı değillerdi. Fovların incelmiş renk ve nakış 
zevkine hiçbir zaman erişemiyorlar, belki de bunu 
istemiyorlardı. İzleyicinin gözünü okşamadan çok, şok etkisi 
uyandırmak, onu sarsmak istiyorlardı. Bunun için hareketli 
çizgilere, bağıran renklere, deformasyonlara başvuruyorlardı (1). 

1900'lerin başında Güney Bavyera'nın merkezi Münih'te 
Jugendstil (Art Nouveau) bütün canlılığıyla uyanıyor ve 
Akademinin öğreniminde de modern bir sanat olarak yer almış 

bulunuyordu. Jugendstil'in bu kuvveti, her ne kadar canlılıktan 
yoksun ölü eğrilere ve arabesklere dönüşmeye başlamış ve 
endüstri ile ilgili süslemede önemli rol oynayan bir üslup haline 
gelmişse de, gelecek dolu bir fikri geliştirmişti. Bu, insan ruhunu, 
bilinen hiçbir şeye benzemeyen, yalnız bağımsız olarak bulunmuş 
biçim ve değerlerle etkileyen ve heyecana sürükleyen, tüm 
olarak saf bir biçim sanatı idi (2). 

1905'te Dresden'de Die Brücke (Köprü) adlı grubu oluşturan 
sanatçıların hepsi (Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff ve bir ara 
onlara katılan Bleyl) resim için mimarlıktan vazgeçen kimselerdi. 
Kirchner Münih'te kısa bir süre sanat eğitimi almış, Die 
Brücke'nin temel ilkelerini oluşturan düşünceleri orada belirmiş, 
Dresden'de sergilenen etnoğrafik koleksiyonlara ilgi gösteren 
biriydi. O yıllarda onun ve arkadaşlarının modern sanat 
konusunda neler bildikleri ve amaçlarının ne olduğu pek 
anlaşılamadı. Kirchner'in kaleme aldığı sanılan ve onun bir "tahta 
kalıp" biçiminde ortaya koyduğu bildiri de fazla bir şey 
açıklamıyordu: " ilerlemeye, sezgili ve yaratıcı bir yeni kuşağa 
inandığımız için bütün gençleri birleşmeye çağırıyoruz. Geleceğin 
kurucusu olan biz gençler, eski yerleşmiş. güçlere karşı yaşama ve 
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çalışma özgürlügü istiyoruz. Dogrudan dogruya ve ikiyüzlülüge 
kapılmadan içindeki yaratma gücünü duyan herkes aramıza 
katılabilir." Tahta kalıbın sol yarısı kurulu düzenin ve Jugendstil 
anlayışının süsleme modasına aykırı değildi, sağ yarısı ise daha 
kesin bir ilkelciliği yansıtıyor, güney denizlerinin kabartma 
oymalarını andırıyordu. Kirchner'in bu yapıtında gösterdiği kendi 
ustalığı değil, tahta bir kalıbı bıçakla oyarken kullandığı kaba 
teknikti. Bu grubun sanatçı olarak kendi ayakları üzerinde 
durabilmesi birkaç yılı aldı ve bu süre içinde de başka 
sanatçıların neler yapmış oldukları daha iyi anlaşıldı. 1910 yılına 
geldiklerinde bu grup sanatçıları ortak özellikleri olan bir üslup 
buldular. Bu üslup, onların yaz aylarında Dresden'den ayrılıp 

kırlarda yaşayarak, mutluluklarını korkusuzca ve açıkça dile 
getirdikleri parlak renkli ve kabaca yapılmış resimlerinde 
görüldü (3). 

1898'de Max Liebermann'ın (4) önderliğinde kurulan ve 
akademik anlayışa karşı çıkan Berliner Sezession 'un (Berlin 
Sanatçılar Birliği) devamı olan, Lovis Corinth'in (5) yönetimindeki 
1911 Nisan-Eylül Sergisi'ne, olağandışı olarak yeni Fransız 
ressamlarından bir grup da çağrıldı. Bir salonda Braque, Derain, 
van Dongen, Dufy, Friesz, Manguin, Marquet, Picasso ve 
Vlaminck'in yapıtları toplandı ve sergının kataloğunda bu 
sanatçılar Ekspresyonistler olarak tanıtıldı (6). 

1911 sonunda Die Brücke topluluğundan kopmalar başladı ve 
1913'te dağıldı. Der Blaue Reiter (Mavi Binici), Vassily 
Kandinsky ile Franz Marc'ın 1912'de yayımladıkları, genellikle 
plastik sanatlarla, ayrıca müzikle de ilgili yazı ve resimleri içeren 
bir yıllığa ve kurdukları yeni gruba verdikleri addı. Bu sanatçılar, 
ikinci bir sayı çıkarmayı tasarladıysalar da, savaş nedeniyle 
gerçekleştiremediler (7). Bu sanat yıllığında Kandinsky'nin, 
Marc'ın, Macke'nin ve birçok sanatçının yazı ve resimleri, zenci 
heykelleri, halk ve çocuk sanatlarıyla ilgili örnekler vardı. Der 
Blaue Reiter grubunun düşünsel ve sanatsal davranışlarında 

Kandinsky, Marc ve Robert Delaunay etkili oldu. Bu grubun içinde 
ayrıca August Macke, Alexej Jawlensky, Gabriele Münter, Paul 
Klee, Henri Campendok ve desen sanatçısı Alfred Kubin de 
bulunuyordu. Aynı zamanda sıkı bir dostluk ve dayanışma içinde 
de olan bu sanatçılar, yeni bir renk ve biçim dili için 
çabalıyorlardı (8). Bu sanatçıların hepsi de çağ değişiminin 

bilincindeydiler ve yeni bir sanatın doğacağına inanıyorlardı (9). 
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Bir süre sonra Almanya'da empresyonist estetiğe karşı tepki 
gösteren herkes (kübistler, fütüristler, fovlar, Die Brücke ve Der 
Blaue Reiter üyeleri, Matisse, Braque, Picasso. Kokoschka, vd.) 
ekspresyonist olarak tanımlandı. Artık, yalnız gerçeği tanıtmak, 
tıpkısını aktarmak ve öykünmek istemeyenler ekspresyonist 
sayılıyordu. Der Sturm (Fırtına) dergisinin yöneticisi ve akımın 
yaygınlaşmasında büyük katkısı olan Herwarth Walden bir 
ekspresyonizm tarihi yazdı (10). Ekspresyonizm, bir sanat akımı 
olmakla birlikte, özellikle Germen ülkelerinin sosyal krizler ve 
düşünsel gelişme çağlarında ortaya çıkmış bir dünya görüşü, bir 
yaşam anlayışıydı (11). Walden içinse ekspresyonizm, "kişinin 
derinliklerinde yatan, yaşanmış deneylere biçim veren bir 
sanattı, doğayı öykünme yadsındığı sürece, üslup çeşitlemeleri 
önemli değildi" (12). Ekspresyonist sanatçı kendini, içgüdülerine 
ve içdürtülerine terk eder ve kendini ruhunun uyumuna bırakır; 
yapıt doğaçlamadır ve kendinden geçerek yapılmış etkisini verir. 
Ekspresyonist çizgi, kaprisli, disiplin altına alınmamış, sakin, 
neşeli fakat, sinirli ve dramatiktir. Renkler son derece 
yoğunlaştırılmış koyu siyah, koyu kahverengi, sarı, mor, kırmızı, 
yeşil ve turuncudur, sanatçının ·paletiyse cüretkardır. 
Ekspresyonizm "Die Brücke" grubunca ortaya atılmış, "Der Blaue 
Reiter" grubu tarafından geliştirilmiş, Kuzey melankolisi, Slav 
coşkunluğu ve Felemenk sağlamlığı ile kaynaşarak bütün 
dünyaya yayılmış ve etkileri günümüzde de Almanya ve birçok 
Avrupa ülkesinde devam eden bir sanat akımıdır (13). 

Bu akımı benimsemiş Alman sanatçıların başlıcaları arasında 

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Emil Nolde (1867-1959), 
Otto Müller (1874-1930), Oskar Kokoschka (1886-1980), Max 
Beckmann (1884-1950), Kari Hofer (1878-1950), August Macke 
(1887-1914), Franz Marc (1880-1916) ve ekspresyonist akımın 
doğuşuna destek veren, önceleri empresyonizmi benimseyen ama 
son dönem resimlerinde ekspresyonizmin renklerini, 
tuşlamalarını, tonlamalarını tuvallerine aktaran, sanatçımız 
Namık İsmail'in de atölyelerinde çalıştığı Max Liebermann 
(1847-1935) ve Lovis Corinth'i (1858-1925) sayabiliriz. 
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NOTLAR 

(1). Nazan-Mazhar İpşiroğlu, Oluşum Süreci içinde Sanatın Tarihi ... 
1st. 1983, s. 159-160 

(2). Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi ... lst. 1992, s. 590 

(3). Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü ... lst. 1982 ... s. 34-36 

(4). M. Serullaz, Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi ... s.119; P. F. 
Schmidt, Geschichte der Modernen Malerei ... s. 59; L. Grote, La 
Peinture Europeenne dans les Galeries Allemandes ... s.127, 
Anabritannica, C.14, s.467; Max Liebermann (Berlin,1847-
Berlin, 1935): 1866-1868 arasında Berlin'de, önce Kari Steffeck'in 
yanında, sonra da Weimar Güzel Sanatlar Okulu'nda sanat eğitimi 

gören Liebermann, Paul Thumann ve Ferdinand Pauwels'ten ders 
aldı. Paris'i, Hollanda'yı gezdikten sonra Düsseldorfa gitti ve 
Macar sanatçı Munkacsy'nin çalışmalarından etkilendi. 1873-
1878 arası Paris'e ve Barbizon'a giderek Millet, Corot, Daubigny 
ile tanıştı, açık havada resim yapmaya ilgi duymaya başladı. 
Manet, Degas ve onların izinden giden Joseph Israels'den 
etkilendi. 1890'dan sonra konularını, kendisine ışığı inceleme ve 
resme hareket kazandırma olanağı veren kompozisyonlardan 
seçti. Peyzajlarında, yaprakların arasından süzülen güneş ışığının 
uyandırdığı izlenimleri, portrelerindeyse yaklaşımındaki 
nesnelliği başarıyla verdi, paleti zenginleşti, ışığın etkilerini daha 
çok vurguladı. Paris yıllarında gördüklerini çok geniş anlamda 
değerlendirdi: Courbet'nin tonlamalarından, B arbizon 
ressamlarının kırsal gerçekçiliğine, oradan da Millet'nin 
figürlerine geçti. Objektif gerçekçiliğin sonuna vardığında 
Manet'nin empresyonizmiyle karşılaştı ve Alman resmı ıçın 

önemli olan canlılık oluştu. Coşkuyla desteklediği natüralizmden 
empresyonizme kadar Avrupa'dan gelen bütün etkilerin zeminini 
hazırladı, ekspresyonizm ve fütürizm gibi hareketlerin doğuşuna 
yol açtı. Akademik anlayışa karşı çıkan Berliner Sezession'un 
kurucusu ve önderi olmasına karşın, 1898'de Bedin Akademisi'ne 
üye, sonra da başkan seçildi. 

(5). M. Serullaz, Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi ... s.80-81, L. 
Richard, Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedisi, s.47, L. Grote, La 
Peinture Europeenne dans les Galeries Allemandes ... s.127, H. K. 
Roethel, Modern German Painting, s. 61-71, P. F. Schmidt, 
Geschichte der Modernen Malerei ... s. 80; Lovis Corinth (Tapiau, 
Doğu Prusya, 1858-Hollanda, 1925): Königsberg Akademisi'nde 
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ve Münih'te resim öğrenimi gördü. 1884-1887 arasında Paris'te 
Julian Akademisi'nde, Bouguereau ve Fleury'nin öğrencisi oldu. 
Güçlü, gerçekçi, özgün üslubunu oluşturmak için çok çalıştı. 
Natürmortlar, peyzajlar, portreler, çıplaklar, bunun yanında 
dinsel ve mitolojik konulu resimler yaptı. Almanya'da egemen 
olan Sezession hareketine katıldı. Işık etkileriyle, tek tek fırça 
vuruşlarıyla çalışmalar yaptı; paletindeki renklerin derinliği 
arttı, parlaklık kazandı, zenginleşti. 1911 'de ciddi bir felç geçirdi. 
Kişiliğini ve üslubunu derinden etkileyen bu hastalığı,· enerjisi 
sayesinde yendi. Mutlu ve güçlü kişiliği, hastalığının etkisiyle 
onu tutkulu ve duygu yönü ağır basan resimler yapmaya itti. 
Ölümün kendisini uyarmasıyla yaşadığı deneyim, ona yeni 
duygular kazandırdı. Sanatçıyı tehdit eden ölümü kandırmak gibi 
bir girişimle, resimleri hız ve hareket kazandı. Her zamankinden 
daha çok cinsel çağrışımları olan 60 tablo yaptı. Konudan çok 
malzemenin ağır bastığı bu çalışmalarda yoğun boya 
tabakalarıyla boşlukları yok etmeye çalıştı. Giderek 
ekspresyonizme yaklaştı, renklerin ve çizginin en uç noktasına 
geldi. Birçok Avrupa ülkesini gezdi, 1918'den sonra yazlarını 

geçirdiği Walchensee'yi konu alan peyzajlar yaptı. Karmaşık ve 
alışılmadık kişiliğiyle Corinth, hiçbir akıma tam anlamıyla 
bağlanmadı, yapıtları "ustamız, yol göstericimiz yaşamın kasvetli 
anlarından kurtulmamızı saglayan huzur " dediği doğa sevgisi 
üzerinde yoğunlaştı. 

(6). Richard, a.g.k., s. 8 

(7). Richard, a.g.k., s.45 

(8). Turani, a.g.k., s.591 

(9). Nazan-Mazhar İpşiroğlu, Sanatta Devrim~ İst. 1991, s. 35 

(10). Richard, a.g.k., s.9 

(11). Turani, a.g.k., s. 571 

(12). Richard, a.g.k., s.9 

(13). Turani, a.g.k., s.572 
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2- RESSAM NAMIK İSMAİL 

2.1- Kişiliği 

Varlıklı bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Namık 

İsmail'in annesi, kız çocuğu beklediğinden oğlunun saçlarını üç 
yaşına kadar hiç kesmedi ve ona kız elbiseleri giydirdi (R. 1). Üc 
yaşına kadar birkaç sözcükten başka bir şey söylememesi aileyi 
korkuttu. Namık, beş-altı yaşlarında kurşun kalem isteyerek çizgi 
çizmeye ve ilk karalamalarını yapmaya başladı. Sakin, ağırbaşlı, 
gururlu ve duyarlı kişiliği çocuk yaşlarında kendini gösterdi. Tam 
bir disiplin altında yetişti, asla yaramazlıklar yapmadı, akılcı 
olmayan isteklerde bulunmadı. Düştüğü ya da bir yeri acıdığı 
zaman bile ağlamadı (1). 

Sanatçıyı yakından tanıyan çalışma arkadaşları, ölümünden sonra 
yazdıkları makalelerle onu anlattılar. Ancak bu yazılar 
toplanarak, kişiliği hakkında fikir sahibi olmak olasıdır. Güzel 
Sanatlar Akademisi'nin müdür yardımcısı ve sanatçının yakın 

arkadaşı olan 1. · S. Günay, sanatçının ölümünden iki yıl sonra 
çıkardığı kitabında onu özetle şöyle tanımlamaktadır: "Düzeni ve 
temizliği çok sever, bu konuda son derece titiz davranırdı. Evine, 
kotrasına, hatta otomobiline konuklarının ayakkabılarıyla toz 
getirmelerine sinirlenir, yerde küçük bir kağıt parçası görse, onu 
almadan rahat edemezdi. Evinde çocukluktan beri düzen ve 
temizliğe özen gösterir, iki tahtayı bir araya getirerek üzerine 
temiz, beyaz bir örtü örterek birkaç eşyayla genç kız odası 

tarzında odasını düzenlerdi. ( .... ) Edebiyata çok düşkündü, gece 
yatağına girdikten sonra okumayı severdi. Anatole France'ın 
bütün yapıtlarının üzerinde defalarca durduğu gibi, 
kütüphanesindeki 300'den fazla sayıdaki Fransızca kitabı da 
okumuştur. En yakın çocukluk ve okul arkadaşlarıyla bile 
mesafeli bir samimiyet içindeydi." (2). 

Aralarında çok yaş farkı olmamasına karşın, Namık İsmail 
Akademi'de müdür yardımcısıyken, o dönemde öğrenci olan Elif 
Naci'nin sanatçıyla ilgili görüşleriyse şöyledir: "Hassas, ağırbaşlı, 

ciddi, vakur, sohbeti tatlı, fakat hiçbir zaman laubaliliğe 
kaçmadan, daima yarı resmi bir arkadaşlığı vardı. Aileden gelme 
disiplinli bir terbiye aldığı belliydi. İyi ressam, iyi insandı. Şık, 
zarif, kendine özgü bir yaşam üslubu vardı. Yaşamı düzenliydi, 
öteki çağdaş ressamların hiçbirine benzemezdi. Akademi'nin 
parke salonlarında süzüle süzüle, dudaklarından hiç eksik 
olmayan gülücükleriyle dolaşır, yakası kürklü paltosuyla, 
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yürüdükçe gıcırdayan her zaman boyalı parlak pabuçları ve 
daima ütülü pantolonuyla, temkinli adımlar atan kendine güvenli, 
son derece ölçülü ve yakışıklı bir İstanbul kibarı idi. Daima 
yapıtlarını kısa zamanda bitirmek ister, çalışırken bütün 
enerjisini harcadığı için, iki saat çalışsa iki gün uyumamışcasına 
yorgun düştüğünü söylerdi." (3). 

Ressam ve sanat yazarı Nurullah Berk'in sanatçıyla ilgili 
düşünceleri şöyledir: "Yakışıklı, çekici, kadınların hayranlığını 
uyandıran sevimliliği altında ağırbaşlı, çalışkan, işine ve sanatına 

bağlı bir ressamın gizli enerjisi yatıyordu. Belki bir Nazmi Ziya, 
bir Avni Lifij kadar bağlı değildi sanata. Fransa ve Almanya'da 
yürüttüğü sıkı çalışmaların tekniğine kazandırdığı güce karşın, 

ressamlığa şöyle uzaktan bakan bir edası vardı. Acaba bu, 
sanatçıda aranılan "bohem" likten uzak oluşundan, boyaların içine 
dalmadan tablolarına fırça ucuyla dokunuyormuş etkisini 
uyandırışından mı geliyordu? " (4). 

Namık İsmail'in ölüm yıldönümünde Beyoğlu Halkevi'nde yapılan 
anma toplantısında ressam Nazmi Ziya Güran, sanatçının kişiliği 
hakkında şunları söylemiştir: "Namık az konuşan ve çok iş gören 
bir arkadaştı. İşte hiçbir zaman zaafa düşmeden karar verir ve 
verdiği kararı tamamen yapar, kararını uygularken de hiçbir 
güçlük onu tereddüde düşürmez, mesuliyet onu düşündürmez ve 
yaptığı işten hiç pişman olmazdı. Hiçbir işiyle iftihar ettiği ve 
övündüğünü gören olmamıştır. Resmi hayatında tereddütsüz, 
korkusuz ve çabuk hareket eder ve asla taraf tutmazdı. En önemli 
özellikleri merhamet, nezaket ve asaletti." (5). 

Zeynep Rona'dan ise, sanatçının Avrupa'da aldığı eğitimden 
kaynaklanan batılı eğitmen yönünü öğreniyoruz: "Namık İsmail 
için, o yılların Akademisi'nden söz edenler, onun disiplinli ama 
aynı zamanda hoşgörülü yönetimine değinmeden edemiyorlar. 
Öğrencilerin kendisinden çekindiğini, büyük bir saygı 
duyduklarını, ancak hoşgörü ve anlayışlılığından dolayı da aynı 
ölçüde kendilerini sanatçıya yakın hissettiklerini söylerler. Namık 
İsmail dönemi akademisinde ders saatlerinde, yol halıları ile 
kaplı koridorlarda kimselerin görülmediğini, binanın bir tapınak 
kadar sessiz ve temiz olduğunu belirtirler. Ders saatleri dışında 
bahçedeki tenis kortlarında tenis oynandığını, okulun önünden 
denize girildiğini ve bahçede bulunan kantinde öğle 
yemeklerinde şarap içildiğini anlatırlar." ( 6). 
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Bütün bu anlatılanlardan sanatçının üstün özelliklere sahip bir 
kişiliği olduğunu anlıyoruz. Yalnız sanat yaşamında değil, özel 
yaşamında ve yöneticiliğinde de ilkelerinden ödün vermeyen, 
sorumluluklarının bilincinde, sağlam karakterli bu sanatçının 
genç yaşta ölümü, Türk sanat yaşamı için büyük bir kayıptır. 

NOTLAR 

(1). 1.S.Günay, Büyük Türk Sanatkarı Namık lsmail'in Hayatı ve 
Eserleri.s. İst. 1937, s. 7 

(2). Günay, a.g.k., s.8-9 

(3). Elif Naci, "Namık İsmail", Türkiyemiz, S.29, İst. 1979, s. 26, 31 

(4). Nurullah Berk, "Namık İsmail, Çağdaş Sanatımızın 
Temsilcileri", Sanat Dünyamız , S. 18, İst. 1980, s. 43 

(5). Günay, a.g.k., s. 69 

(6). Zeynep Rona, Namık lsmail, İst. 1992, s.32-33 
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2.2- Sanat görüşü 

Namık İsmail ressamlığı ve yöneticiliğinin yanında, aynı zamanda 
bir sanat düşünürü idi. Ona göre sanat toplum için yapılmalıydı 

ve sanatçı da her şeyden önce bir işçiydi. Kadının ve aşkın ressam 
üzerinde hiçbir etkisi olmadığını, resmin elle tutulur, gözle 
görülür somut bir sanat olduğunu ilhamla ilgisi olmadığını, 
ilhama inanmadığını savunurdu. Sokakta, kalabalıkta rahatça 
çalışabildiğini söylerdi. Çok hızlı çalıştığı için enerjisini çabucak 
harcar, elindeki tabloyu hemen bitirmek ister, 2 saat resim 
yaptıktan sonra 2 gün uyumamış kadar yorulurdu. Ünlü sanatkar 
"Leonardo da Vinci'nin, sevgilisinin resmini 8 senede yapmış 

olmasının, onun büyük bir ressam olduğu anlamına gelmediğini 
iddia ederdi" (1). 

Toplumun, sanatın ve sanatçının değerini anlaması gerektiğini 

savunur, maddi kazancın en önemli şey olmadığına inanırdı. 
Devletin sanatçıya yapacağı katkının paradan öte, çalışması için 
olanak sağlamak olması gerektiği konusunda ısrarla dururdu.17 
Nisan 1935 tarihinde "7 Gün" dergisinde yayınlanan yazıda 

Hikmet Feridun'a şunları söylemiştir: "Ben, kendi hesabıma şu 
kadar duvar sipariş versinler, çalışayım. On para kazanmıyayım, 
fakat işliyeyim. Sanatkarı himaye politikası, sanatkara para 
vermekten ziyade, sanatkarı çalıştırmak şeklinde olmalıdır ... 
Bugünkü sanattaki anarşının sebebi şudur: Eskiden sanat, 
bilhassa resim, cemiyetin bir talebine, bir ihtiyacına cevap veren, 
fonksiyonu olan bir şeydi. Mesela bir mabedin parçasını süslerdi, 
bir duvarı örterdi. Resim bir lüzum için yapılırdı. Ve bir tabloya 
değil, sabit bir yere, bir hizmet görmek için tersim edilirdi. 17. 
asırda tablo resmi çıktı. Artık resim bir duvarı örtmek, bir 
mabedi süslemek, lüzumlu bir iş yapmak için tersim edilmiyordu. 
İşte sanat her şeyden tecrid edilerek başlıbaşına yapıldığı günden 
itibaren ölmeye başladı. Resim duvardan, kubbeden, binadan 
ayrıldığı gün dalından kopan bir yaprak gibi kurumaya başladı. 

Halbuki cemiyetin faydalı sanata yani bir binayı süslemek, bir 
binaya fay dalı olmak için yapılan sanata her zaman ihtiyacı 
vardır. Bu yüzden resim tablo şeklinde, duvardan, kubbeden, 
alelumum binadan ayrılınca onun yerine duvar, kubbe, tavan ve 
bina için tezyini ve tatbiki sanatlar için inkişaf etmeye başladı. 
Demek ki cemiyet sanatın, resmin bir yere iltisakını istiyor. 
Sanatı bu ölümden kurtarır. Sanatın sanat olması için cemiyete 
faydalı olması gerekir. Sanatkar cemiyet için lüzumlu bir adam 
olmalı... Cemiyet ondan birçok şeyler istemeli... Ve sanatkar 
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çalışmalı... Sanatı öldüren şövale tablosudur. Ve bugünkü sanat 
anarşisi, sanatın bir fonksiyon bulamamasından ileri geliyor". 

Yine aynı dergide Hikmet Feridun'un "fotoğraf resmi öldürüyor 
mu?" sorusuna verdiği yanıtsa şöyledir: "Şüphesiz fotoğrafın çok 
tekamül etmesi resme büyük darbeler vurmuştur. Mesela Hans 
Holbein'ın bir tüccar resmi vardır. Eğer o zamanda fotoğraf bu 
derece tekamül etmiş olsaydı Holbein bu tablosunu yapamazdı. 
Çünkü o burjuva tüccar bu tabloyu sanat için değil çocuklarına 
kalsın diye veya nişanlısına göndermek için sipariş etmiştir. 
Zamanın büyük portretistleri fotoğraf hizmetini görmüşlerdir. 

Bugün portre göremiyoruz. Çünkü fotoğraf onun gördüğü vazifeyi 
adamakıllı görüyor zannediliyor". 

Hikmet Feridun'un diğer sorularına Namık 1smail'in verdiği 
yanıtları şöyle sıralayabiliriz: 
H. F.- "Şiir gün geçtikçe ölüyor diyorlar. Acaba resim de bir gün 
ölecek mi?" 
N. 1.- "Şiirin öldüğü gün resim de ölür. Fakat resim de şiir de 
ölmiyecektir. San'at fikri insanlar baki kaldıkça yaşayacaktır." 
H.F.- "Yeni sanat hakkında ne düşünüyorsunuz?" 
N.1.- "Yeni, eski, bence san'at hangi şekli alırsa alsın kıymeti 
kendisindedir, şeklinde değildir." 

H.F.- "Peki ressamların Allahı Andre Lhote hakkında 
düşünceleriniz?" 

N.1.- "Andre Lhote resim yapan bir adamdan ziyade resimden çok 
anlayan bir adamdır. Bütün mesaisi, eski büyük sanatkarları 

inceden inceye tetkik ederek kaideler çıkarmaktır. Onların 
eserlerini akla gelmiyecek bir şekilde tetkik eder. Mesela 
üşenmez, bir metre_ murabbaında (kare) resimde kaç santimetre 
murabbaı açık, kaç santimetre murabbaı koyu var hesap eder ... 
Sonra karar verir. Bir tabloda şu nispet dahilinde koyu ve açık 
bulunmalıdır. Bu belki doğrudur. Fakat yalnız bu hükümlere 
güvenerek güzel resim yapmak kabil değildir. Andre Lhote 
san'atın reçetesini yapıyor. Fakat reçete ile san'at yapılamaz. 
San'at sevgi gibi tahlili kabil olmayan bir sırdır ve daima böyle 
kalacaktır. Sanatkarın kudreti işte bu anlaşılmaz sırrı bulup 
çıkarmaktadır. San'atkar resimde o sırlı ahengi kendi keşfeder. 
Fakat Andre Lhote'un tetkiklerinden, hükümlerinden pekala 
istifade edilir. Ancak sade bunları tetkikle, bunları tatbikle 
kuvvetli bir sanatkar olacağını zannetmek abestir. Böyle reçete 
ile sanat mükemmel olsa, nota öğrenen bir adam mükemmel bir 
piyanist ve nazım öğrenen bir kimse de büyük bir şair olurdu." 
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Paris'teki öğrencilik yıllarında Süsleme Sanatları Okulu'na da 
(Ecole Nationale des Arts D~coratifs) devam eden Namık İsmail, 
Nurullah Berk'le yaptığı bir konuşmadaysa şunları söylemiştir: 
"Resim, yakın bir dönemde yerini süsleme-dekoratif sanata 
bırakmak zorunda kalacaktır. Fotoğraf, sinema, matbaacılığın 
ilerlemesi, bir yandan da endüstrileşmenin gelişmesi tablonun 
önemini hayli azaltabilir. Aksine, biçimin, çizginin ve rengin 
gitgide daha egemen olduğu tüm süsleme sanatları, kişinin 
resimde aradığı elemanları günlük dekoruna sokacaklardır" (2). 

NOTLAR 

(1). Hikmet Feridun, 7 Gün, 17 Nisan 1935, C. 5, S. 110, s.7, 9 

(2). Nurullah Berk, "Namık İsmail, Çağdaş Sanatımızın 
Temsilcileri", Sanat Dünyamız, S. 18, İst. 1980, s. 43 
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2.3- Konuları 

İlk denemelerine Hamidiye Mektebi'ndeyken, Beşiktaş Sarayı 
önündeki vapurları resmetmekle başlayan Namık İsmail, bu 
çalışmalarına Saint Benoit Lisesi'nde öğrenci olduğu yıllarda 
kartposttallardan füzenle resimler büyüterek devam etti. 
Yeniköy'deki köşkleri boyanırken yağlıboya resim yapmaya 
heveslendi ve "bir sepet çilek ile kesilmiş bir dilim karpuz" dan 
oluşan ilk yağlıboya natürmortunu yaptı. Karakalem olarak ilk 
büyüttüğü resimlerse "bir kış manzarası" ve "hayvanına veda 
eden ölüm halindeki yaralı bir Fransız süvarisi"ydi (1). 

İçinde yaşadığı dönemde öteki sanatçıların da denediği bütün 
temalarda resim yapan Namık İsmail'in çalışmalarının büyük 
bölümünü peyzajlar oluşturmaktadır. Ressamın tutkuyla bağlı 

olduğu deniz ve deniz konulu görünümlerin sanatında ayrı bir 
yeri vardır: Yalnızca gemileri işlediği tabloların yanı sıra (Gemi, 
R.170 ve R. 179; Denizde Vapur, R. 171; Kırmızı Mavna, R. 
168; Sandallar, R. 175 ve R. 173; Kayıklar ve Deniz, R. 174), 
denizle ilgili peyzajlar da yapmıştır (Denizde Sabah, R. 178; 
Sahilden Akademi ve Mavnalar, R. 161; Sahil ve Tepeler, R. 
177; Peyzaj, R. 181; Kayıklar, R. 172; Deniz ve Köy Sahili, R. 
165; Liman Peyzajı, R. 166; Mavna ve Sahil, R. 167; Etüd
Sahil, R. 176; Deniz ve Kayalar, R. 169). 

I. Dünya Savaşı'nda Erzurum'da bulunduğu dönemde karakemle 
çalıştığı asker figürlerinin (R. 135, 136) yanında, savaşın 
yıkımlarını (Tifüs, R. 144) ve bulunduğu yerin özelliklerini 
yansıtan (Erzurum Şeyhler Camii, R. 141) resimler de 
yapmıştır. 

Savaş sürerken tifüs olması nedeniyle İstanbul'a dönen ve Şişli 
Atölyesi'nde savaş resimleri (Topçular - Son Mermi, R. 159) 
yapan sanatçının, üslubunun özellikleri en belirgin olarak 
portrelerinde (Mavi Gözlü Kadın, R. 124; Dekolte Elbiseli 
Kadın, R. 121; Ahmet Haşim, R. 115; Alice Tör, R. 114; Kendi 
Portresi-1918, R. 99), çıplaklarında (Yatan Çıplak, R. 80; 
Yarım Çıplak, R. 79; Çıplak-1922, R. 78), figürlü 
kompozisyonlarında (Çarşaflı Kadınlar, R. 149; Pazar Yerinde 
Kadın ve Bebek, R. 148; Hamam Dönüşü, R. 151) görülür. 

Yurt içinde ve dışında bulunduğu kentlerin özelliklerini yansıtan 

görünümleri resmetmeyi kesinlikle ihmal etmediği 
anlaşılmaktadır: Ankara'da, Ankara Kalesi (R. 46); Bursa'da, 
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Bursa Ulucami İçi (R. 71), Bursa Yeşil Cami Üst Kat 
Penceresi (R. 73), Bursa'dan (R. 70); Burgaz İçi (R. 57); 
Boğaziçi (R. 54); ltalya'da, Venedik'te Saray (R. 18), 
Venedik'te Köprü (R. 19), Suya Yansıyan Pembe Yapılar (R. 
21), Kanalda Evler (R. 17), vb.; Fransa'da, Lükse m bur g 
Bahçesi'nden Arslan Heykeli (R. 26), Paris'te Sokak (R. 29), 
Paris, Karpo Çeşmesi (R. 25), vb.; Yunanistan'da, Tapınak (R. 
33); Monako (R. 31); Cebelitarık (R. 32). 

Natürmortları, dönemin ressamlarından İbrahim Çallı'nın ve 
Feyhaman Duran'ın çalışmalarını anımsatır: Manolyalar ve 
Karanfiller (R.185); Güller (R. 184); Kasımpatı (R. 182); 
Balıklar (R. 188), vb. Bu natürmortların yanı sıra kendi üslup 
özelliklerini taşıyan, farklı konularda natürmortlar da denemiştir: 
Semaver (R. 192); Portakallar ve Kaplar (R. 191), Kap 
İçinde Portakallar (R. 189); Kulplu Sahan (R. 193), vb. 

Modelinin karakter özelliklerinin yanında, iç dünyasını ve ruhsal 
durumunu da ustaca portrelerine yansıtmıştır: Mediha Hanım 
(R. 102, 103); Feyhaman Duran (R. 112); Mahir Tomruk (R. 
111); Fahrünnisa Hanım (R. 104); Alice Tör (R. 114). 

Sanatçı, Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk portreleri (R. 129, 
130, 131, 132), Atatürk devrimlerini anlatan kompozisyonlar 
(Atatürk Çiftçiler Arasında, R. 128) ve İsmet İnönü, Celal 
Bayar gibi dönemin bakanlarının portrelerini de yapmıştır. 

Yalnızca giysiyi vurgulamak üzere de çeşitli tablolar yapan 
sanatçının (Hüsnü Yeğenoğlu, R. 107; Portre, R. 108; İspanyol 
Kadın, R. 109), Türk karakterini taşıyan, toplumsal eğilimlere 
yabancı kalmayan, yöresel tabloları arasındaysa Harman (R. 145, 
146), Köylü Aile (R. 147), Atatürk Çiftçiler Arasında (R. 
128) sayılabilir. 

Genellikle köşe perspektifinden alınan, gerçekçi bir gözlemle 
verdiği iç mekan görünümlerindeyse Osmanlı kimliği sezilir: Bir 
Şark Odası (R. 75); Yeşil Camii İçi (R. 74). 

Çıplaklarının hepsi de ayrı bir sanatsal değere sahiptir: 
İskemlede Oturan Çıplak (R. 87); Yatan Çıplak-1925 (R. 80); 
Çıplak-1935 (R. 85); Çıplak-1934 (R. 84); Çıplak-1932 (R. 83), 
vb. 
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Aynı konuyu farklı ışık altında çalıştığı tabloları da vardır: 
Portakallar ve Kaplar (R. 191) ve Portakallar ve Pirinç Kap 
(R. 190); Bursa Ulucami İçi-1925 (R. 71) ve Bursa Ulucami 
İçi-1926 (R. 72); Şadırvan (R. 62) ve Muradiye Camii (D. 31). 

Ressam ayrıca, Fransa'da bulunduğu 1924 yılında Pierre Loti'nin 
Les D6senchant6es romanının desenlerini de yapmıştır (R. 
210-253). 

NOTLAR 

(1). 1. S. Günay, Büyük Türk Sanatkarı Namık lsmail'in Hayatı ve 
Eserleri.s. İst. 1937, s. 9-10 
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2.4- Üslup ve teknik gelişimi; etkileşimleri 

Çocuk yaşlarda resme ilgi duymaya başlayan, ortaöğrenimde 
resim öğretmenleri Arslanyan ve Andres'nin destekleriyle 
yeteneği gelişen, Paris'te (1911-1914) resim öğrenimine 
başlayan Namık İsmail, sanatını iki döneme ayırır. Kısa süre 
Julian Akademisi'ne, sonra Fernand Cormon Atölyesi'ne 
devam eden sanatçı, birinci dönemi olarak nitelendirdiği 
Fransa dönüşü yaptığı resimlerde, tekniğin zayıf, duygunun 
kuvvetli olduğunu, şiir ve düşgücünün teknikten önde 
geldiğini söyler (1). Akademik anlayışı benimseyen hocası 
Cormon'dan fazla etkilenmediği görülür. 

1911 tarihli Köy Evi (R. 37) çalışması, Paris' e gittiği yılda 
empresyonist etkilerle yaptığı bir tablodur. Barbizon Okulu 
ressamlarının ve Corot'nun yapıtlarını anımsatan resimde, 
birbirinin içinde eriyen renkler, yeşilin maviye, kahverenginin 
sarıya kaçan tonları kullanılmıştır. Ağaçlarda, evde, kırda 
detaya kaçan fırça vuruşları egemendir. Renkler, pastelleriyle 
homojenleştirilerek kullanılmış, yumuşak geçişlerle perspektif 
sağlanmıştır. Kompozisyon, sol alt köşeden sağ üst köşeye ikiye 
ayrılarak düzenlenmiştir. Üstte gri renklerin içinde yeşillerin 
de yer aldığı gökyüzü, alttaysa karakteristik Namık İsmail 
tarzı lekeci anlayışla ön plana çıkmış ana tema görülür. 
Detaylar pastel renkler içinde geçiş yapmış ve köy evini 
tamamlayan öğeler ·olarak kullanılmıştır. 

Sanatçı, Fransa'da kaldığı dönemde empresyonist 
ressamlardan etkilenmiş, ışık ve renge önem veren çalışmalar 
yapmıştır. Yurda döndüğünde yaptığı Sahilden Akademi ve 
Mavnalar (R. 161), Güller (R. 184), Suya Yansıyan Pembe 
Yapılar (R. 21), Venedik'te Saray (R. 18) gibi tablolarında 
bu etkilerin özelliklerini yansıtmış, uyumlu, pastel tonlardan 
faydalanmıştır. 1914 tarihli Peyzaj'ınıysa (R. 38) lekeci bir 
anlayışla gerçekleştirmiştir. 

I. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla Erzurum'a Kafkas Cephesi'ne 
gönderilen sanatçının, bu dönemine 1915 tarihli karakalem 
çalışmalarını örnek verebiliriz. Resimlerin üzerine arap 
harfleriyle şunlar not edilmiştir: "Namık 1, Mayıs 1915, 
Hasankale, Gönüllü Çerkez, Erzurum 1915" (R. 135); "Namık 
I, 1331 Erzurum, Kazak Esiri" (R. 136); "Nisan 1331, 
Erzurum, Şeyhler Camii" , ayrıca fransızca olarak 
"Erzurum Şeyhler Camii, Mayıs 915, Namik I." (R. 141) 
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yazılmıştır. Erzurum'da yapılmış öteki çalışmalarıysa, "Namik 
1. Erzurum" imzalı bir Yaşlı Adam portresi (R. 138) ve arap 
harfleriyle "Namık İsmail" imzalı, 1333/1917 tarihli Asker 
portresidir (R. 137) . 

Erzurum Cephesi'nde tifüs hastalığına yakalanan sanatçının 
1917 tarihli Tifüs (R. 144) tablosu, dönemin hüzünlü havasını 
taşımaktadır. Tanık olduğu olayı tuvaline gerçekçi bir anlayışla 

aktaran Namık İsmail, savaşa katılan orduların korkulu rüyası 
olan hastalığı ve ölümün dehşetini yansıtmıştır. Teknik ve 
üslup yönünden farklı, klasik anlayışla gerçekleştirdiği bu 
çalışmasında, ölümü tabutla, hastalıklı ezik figürlerle 
anlatmıştır. İç karatıcı bir görünüm taşıyan bu resimde, renk 
uyumuna çok dikkat edilirken, arkadan gelen ışıkla ölüm 
temasının çarpıcılığı ve hastalığın yıkıcılığı vurgulanmıştır. 

Fondaki cami ve minare, açık renk fakat etkin bir leke olarak 
verilmiş, kompozisyona toplayıcı bir çerçeve oluşturmuştur. 

Sağda, deformasyona uğramış üç figür, ölümün dehşetini 
sergilemektedir. Tabutu taşıyanların silüeti arkadan gelen 
parlak ışıkla belirtilmiş, sağ üstteki iki akbaba figürü konuya 
sembolik bir katkıda bulunmuştur. Korkunç ve karanlık 
bekleyiş, gri-mor lekelerle verilmiştir. Resimdeki atmosfer 
sıcak, tozlu, kirli ve hastalıklı havayı tam anlamıyla 

yansıtmaktadır. Tablonun sağındaki kadın figürleri, Edvard 
Munch'un 1895 tarihli Çığlık adlı çalışmasındaki figürü 
anımsatmaktadır. 

İstanbul'a dönen sanatçının 1917 tarihli diğer iki tablosunda 
yine duygunun, uyumlu renklerin ve ışığın egemen olduğunu 

görüyoruz. Kendi Portresi'nde (R. 98), sert, sağlam, kararlı 
karakterinin altında, bir sanatçının duygusallığı 

hissedilmektedir. Sağdan gelen ışık kaynağı bütün yüzü 
aydınlatmaktadır. Fondaki renk lekeleri, figürdeki kontur, 
kararlı ve güçlü fırça vuruşlarıyla yüze ve saça hareketlilik 
verilmiştir. Empresyonist etkili bu portrede, hastalıktan yeni 
kalkan bir insanın fiziksel ve ruhsal durumu gözlenmektedir. 

1917 Galatasaraylılar Yurdu'nda sergHenen Düşünce 

(Sedirde Uzanan Kadın) sanatçının, Fransa sonrası, 
Almanya öncesi ara döneminde yaptığı en etkileyici 
çalışmadır(R. 105). Şiirsellik ve düşgücünün egemen olduğu 
bu tabloda, ışık yalnızca figürün yüzünde odaklaşmış ve 
kompozisyonun etkinliğini sağlamış; böylece figürün yüzü ve 
açıkta kalan omuzlarının beyazlığı, narinliği vurgulanmıştır. 
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Elin ve parmakların zarif duruşu, modelin güzelliğinin dikkat 
çekici noktasıdır. Batıya özgü giysiler içindeki figürün 
yüzündeki düşünceli, dalgın, hüzünlü anlatımı yansıtan bu 
duygu yüklü tabloda, kitaplık, vazo, sehpa, yastıklar, hat levha, 
kanepenin üzerindeki örtü, hatta modelin giysisi ve terliği, 

duygulu atmosferi ön plana çıkarmak için kullanılmıştır. Koyu, 
pastel renk tonlamalarıyla, buğulu bir kompozisyon 
yaratılmıştır. Figürün zarif, duygulu kişiliği yalnızca yüzüne 
değil, tüm vücuduna yayılmış ve vücut kıvrımları çok iyi 
verilmiştir. Nurullah Berk bu tabloyla ilgili şu yorumu 
getirmiştir: "19. yy. "monden" ressamlarını hatırlatan bu 
portre, uzanmış kadının siyah giysisi egemenliğini çevreleyen 
ölgün sarıların bir başka senfonisi. Sedef kakmalı masanın 

üstündeki vazonun beyazıyla yuzun ve dekoltenin 
beyazlarında gereken "kontrast"ı bulan iki yastığın grileriyle 
çevrenin sarımsı grisi bu yapıta çekici bir uyum vermektedir" 
(2). 

1917 Haziranında Galatasaylılar Yurdu'nda açılan sergının 
düzenlenmesinde emeği geçen kişilerden biri olan Namık 
İsmail'e, "alamet-i mahsusalı gümüş Hilal-ı Ahmer madalyası" 
verilmiştir (3 ). 

Şişli Atölyesi ressamlarının yapıtlarından oluşan resimlerin, 
Viyana ve Berlin'de sergilenmelerine karar verilince, sanatçı 
1918'de, sergi komiseri Celal Esad Arseven'le Berlin'e gitmiştir. 
1918 tarihli iki çalışmaya örnek olarak Kendi Portresi'ni (R. 
99) ve Vedat Nedim Tör'ün (R. 113) karakalem portresini 
gösterebiliriz. Kendi Portresi'nde, sanatçı ışık-gölge kontrastı 
ve kalın fırça vuruşlarıyla, tabloya anlatımcı bir etki vermiş, 
güçlü ve kararlı kişiliğini, sert ve keskin bakışlarıyla tuvale 
rahatça aktarmıştır. 1919'da yurda dönen ressam, Almanya 
dönüşünü, sanatının ikinci dönemi olarak yorumlar. Max 
Liebermann ve özellikle Lovis Corinth ile çalıştığı bu yıllarda 
"resimden başka hiçbir şeyle uğraşmadığını, pazar günü 
dışında her gün saat sekizden öğleye kadar Corinth'in 
atölyesinde çalıştığını; öğle yemeğini tramvayda yiyerek 
Kaiser Friedrich Müzesi'ne gittiğini, akşam beşe kadar orada 
kopyalar yaptığını, akşam saat beşle yedi arasıysa akşam 

atölyelerinde krokiler yaparak özellikle tekniğini geliştirdiğini 
belirtir" (4). Corinth'in geniş, kalın, fırça vuruşlarından, lekeci, 
serbest, bir-iki seansta ortaya çıkmış hızlı, atak tekniğinden 
etkilenen Namık İsmail, sonraki dönem tablolarının çoğunda 
hocasının teknik ve üslubunu uygulamıştır. Corinth'in teknik 
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ve üslubuna yakın çalıştığı Güvertede Adamlar (R. 154) 
tablosunda, bir renk karmaşasının, açık-koyu tonlamaların, 
renk lekelerinin ve resimsel değerlerin ön plana çıktığı 

gözlenir. Figürler, renk kompozisyonunun öğeleri olarak 
kullanılmıştır. Bu resim, ekspresyonizmin benimsendiği, klasik 
resim anlayışının geriye itildiği, renklerin ve boya dokusunun, 
konunun önüne geçtiği bir çalışmadır. 

Almanya dönüşü, 1920 tarihli tablolarında, ressam daha çok 
yöresel, Türk karakterine yönelik çalışmalara ağırlık vermiştir. 
Eski Evler (R. 142) ve en çok tanınan tablosu diyebeceğimiz 
Harman (R. 145, 146), Bir Şark Odası (R. 75) tablolarını 
sanatçı bu dönemde yapmıştır. Füzenle yaptığı, bir eskiz 
çalışması niteliğindeki Eski Evler'de, eski Türk mimari 
özelliklerini taşıyan evi detaycı bir anlayışla aktarmıştır. 

Merdivenlerin yukarıya doğru çıkışı perspektifin çok kuvvetli 
olarak hissedilmesini sağlamıştır. Kontur ağırlıklı bu çalışmada 
ressam, arka plandaki gökyüzünü ışıklı bırakmış, ağaçlı 
bölümle kontrast sağlamıştır. Namık İsmail resimlerindeki 
serbest tuşlama tekniği, bu eskizde yerini siyah-beyaz 
perspektifine bırakmıştır. Sadece eşyalarıyla değil, 
atmosferiyle de Osmanlı imajını çağrıştıran Bir Şark Odası 
tablosunda, perspektife önem verilmiş, detaycı bir anlatım 

uygulanmıştır. Pencereden gelen aydınlık, resmin ışık kaynağı 
olmuştur. Odadaki formlar yerli yerinde kullanılmış, eşyaların 
yapısına bağımlı kalınarak kompozisyon tamamlanmıştır. 

1920 tarihli Mediha Hanım portrelerinde (R. 101, 102, 103), 
sanatçı modelini çok iyi tanıdığı bir kişinin karakterini 
kolaylıkla tuvale aktarmış, eşi Mediha Hanım'ın çekici 
zerafetini ön plana çıkarmıştır. Değişken ruh hallerini 
seyircinin kolaylıkla izlediği bu portrelerden, Resim 103'teki 
Mediha Hanım'ı üzüntülü, belki yeni ağladığı için kızarmış 
gözlerle, hatta küskün diyebileceğimiz bir anlatımla 
resmetmiştir. Modelin gençliği ile çelişen kederli durumu 
seyirciyi derinden etkilemektedir. Sanatçı, burada modelin 
uzun ve oval yüzünü ruh haline uydurmak amacıyla bilinçli 
olarak, olduğundan uzun ve zayıf göstermiş, anlatımı 

güçlendirmek amacıyla deformasyona gidebilmiştir. Işıklı, sarı, 
soluk renk ve gölgeler yüzde dikkati çeken önemli noktalardır. 

1920' deki Galatasaray Sergileri'ne çeşitli portrelerle katılan 
Namık İsmail'le ilgili olarak, sergiden söz eden dönemin 
gazetelerinden birinde şöyle demektedir: "Koyu ve az ışıklı 
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renkler kullanan Namık İsmail, gerçeklere uyan, modelinin 
yüz kırışıklıklarını ve yorgunluğunu yansıtmaktan 
kaçınmayan bir portrecidir" (5). 

Namık İsmail'in en tanınmış yapıtlarından olan Harman, açık 
hava temasını ve yöresel yaşamı işleyen başarılı 
düzenlemelerindendir. Bir eskiz üzerinde, aynı mekanda 
çalışılmış iki ayrı resimden oluşan bu kompozisyonlardaki en 
önemli fark ışığın değişik saatlerdeki etkisidir. Birinci Harman 
(R. 145) tablosunda sabahın erken saatlerinde, enerjik, 
çalışkan ve cefakar Türk köylüsünün çift sürmesini; ikinci 
Harman (R. 146) tablosundaysa, güneş ışınlarının dik geldiği 
öğle saatlerinde, yorulan ve terlemiş köylülerin çalışmaya ara 
verip testiden su içerek susuzluklarını giderip dinlenmelerini 
göstermektedir. Teknik ve üslup yönünden birbirinden fark 
olmayan bu iki resimde, çok parlak güneş ışığı ressamın 
kafasındaki güç köy koşullarını sembolize etmektedir. Bu köy 
yaşamının ayrılmaz bir parçası olan hayvanların gölgeleri her 
iki Harman tablosunda da yaptıkları işle doğru orantılı olarak 
seyirciye hissettirilmiş tir .. Arka plandaki mavi gökyüzü ve 
deniz, kompozisyona ferahlık ve gelecekteki umut ışığını 
vermektedir. Güç koşullar altında, bütün emeğini kullanarak 
ekmeğini yaratan onurlu Türk köylüsünün yaşantısı gözler 
önüne serilmeye çalışılmıştır. İnsan ve hayvan figürlerindeki 
güçlü desen bilgisi, detaycı anlatım ve formların kompozisyona 
yerleşterilmesindeki başarı, tablonun en dikkat çekici 
özellikleridir. Sanatçı bu resminde çok sevdiği sarıyı doyasıya 

kullanmıştır. 

1921 tarihine gelindiğinde, ressamın İtalya gezisinde yaptığı, 
genellikle empresyonist üslubun egemen olduğu resimler 
karşımıza çıkmaktadır. Bu gezi izlenimlerinde duyarlı ve 
gerçekçi gözlem birikimleri, ayrıntılardan arınmış mat, uyumlu 
renk ve leke dokuları gözlenmektedir. Bir yıl boyunca bütün 
İtalya'yı gezen sanatçının, o dönem tabloları arasındaki, 
Venedik'te Köprü'de (R. 19) lekeci bir üslup görülür. 
Perspektif, kanalda kullanılan gölge-ışıkla verilmiştir. Evler 
üzerindeki dikey, sudaki yatay, gökyüzündeki serbest tuşlar, 
hızlı ve serbest bir çalışma tekniğini göstermektedir. 
Gölgelerle, katı ve sert fırça vuruşları yumuşatılmış, köprünün 
ve evlerin suya · düşen akisleri renk lekeleriyle verilmiştir. 

Sanatçı, çok sevdiği sarının tonlarını ve mavileri, araya siyah 
lekeler serpiştirerek kullanmıştır. Köprünün aksinin düştüğü 

bölgeye toplanan, yakın tonlarda geçiş yapmış maviler, 
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beyazlar ve siyah lekeler derinliği sağlamıştır. Resim, soyut bir 
anlayışla, yüzeysel ve kesin hatlarla verilmiştir. 

Işıltılı renkler ve hafif fırça vuruşlarının görüldüğü Kanalda 
Evler'se (R. 17), sanatçının karakteristik özelliklerinden biri 
olan, mimari yapının değerinin renk ve resim öğeleriyle 
verildiği çalışmalara iyi bir örnektir. Seyirciye bir tülün 
arkasından seyrediyormuş duygusunu veren bu resimde, arka 
ve ön planlar bir soyutlama yaparcasına birbirinin içine · pastel 
renklerle geçiştirilmiştir. Evlerin çatıları ve pencerelerin 
kirişleri, birer resim öğesi olarak kullanılmış, soyut bir 
kompozisyon üzerindeki leke tuşları gibi düşünülmüştür. Kanal 
üzerindeki evlerin gölgeleri, çok pastel renklerle ve yakın 

tonlamalarla verilmiştir. Yapıların hemen suyun içinden 
çıkması vurgulanmış, ince boya tabakası ve renk lekeleri 
kullanılmıştır. Sağ köşedeki gondol, resimdeki perspektifin tek 
öğesi olarak görülmekte, Venedik'e özgü evler ve gondolla, 
şehrin tarihi ve anıtsallığı vurgulanmaktadır. İtalya gezisi 
sırasında yaptığı diğer tablolar arasında, tümü de 
empresyonist özellikli Venedik'te Saray (R. 18),S uya 
Yansıyan Pembe Yapılar(R. 21), Havuz (R. 22), Avlu (R. 
23), Venedik Peyzajı (R. 20) sayılabilir. 

Namık İsmail, 1921 yılında yaptığı Balıklar (R. 188) 
tablosunda, perspektifi kısa mesafeden, sağdan sola diyagonal 
almıştır. Yeşil-mavi tonlarındaki salata yaprakları, sağ alt 
köşede toplanan turpların kırmızısıyla kontrast 
oluşturmaktadır. Ressamın genellikle az kullandığı konturlar, 
balıkların alt ve üst sınırlarında, turpların ve salataların 
arasında, masanın çizgilerinde görülmektedir. Empresyonist 
etkili bu çalışmalar, dönemin diğer sanatçılarını özellikle 
İbrahim Çallı'nın natürmortlarını anımsatmaktadır. Sanatçı 
1921 Galatasaray Sergisi'ne, Veliahd Abdülmecid 
Efendi'nin portresi ve Artu Nehri peyzajıyla katılmıştır (6). 

1922 tarihindeki Çıplak (R. 78), ressamın güçlü desen ve 
anatomi bilgisinin ön plana çıktığı, gerçekçi bir çalışmadır. 

Atölye ışığının farkedildiği resimde, fonda, zeminde ve figürde 
kullanılan renkler aynı tondadır. B,u renk anlayışıyla 
kompozisyonun bütünlüğü daha çok arttırılmıştır. Ressamın 
son dönem çıplaklarıyla kıyaslanırsa figüre daha bağımlı bir 
çalışmadır. Sanatçının, daha çok, uzanıp yatmış durumda 
resmettiği çıplak figürlerinde, kadın bedeninin uyumlu 
çizgileri görülür. Aynı tarihi taşıyan Fahrünnisa Hanım (R. 
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104) tablosunda, portreyi ön plana çıkarmak için fon ve 
modelin giysisi birbirinin içine kaynaştırılmıştır. Ressamın çok 
başarılı olduğu, modelin karakterini ve duygularını yüz 
anlatımında yansıttığı tarzdaki çalışmalardandır. Boya dokusu 
ve formlardan çok, yüzdeki anlama önem verilmiş, hatlar 
(kaşların inceliği, çenenin kıvrımı, gözlerin özelliği) ince fırça 

vuruşlarıyla belirtilmiştir. 

1922 yazında, veliahdlığı sürmekte olan Abdülmecid 
Efendi'nin himayesinde düzenlenen sergiye Çıplak'ıyla katılan 

ressamı, dönemin gazeteleri şöyle değerlendirmiştir: "Namık 

İsmail Bey'in Üryan 'ı, sanat nokta-ı nazarından muvaffak 
olunmuş bir eserdir ki kıymeti bu tarzın ilk defa olarak Türk 
sanatına bizde girmiş olmasıdır, poz ve renk itibarile bu levha 
Namık Bey'e sanat aleminde emin bir ati ihzar etmektedir" (7). 

Paris'e gitmek için 1922 Temmuzunda Sanayi-i Nefise'deki 
müdür yardımcılığı görevinden istifa eden Namık İsmail'in, 
paletinde, 1923 tarihli Bayır (R. 43) tablosunda açıkça 

görüldüğü gibi gerçek bir renklenme başlar. Biçim kaygısı 
taşımadan, desene önem verilmeden, rengin ön plana 
çıkarıldığı bir çalışmadır. Renkler birbirine kaynaşmış, planlar 
tuşlarla, kontur kullanılmadan, renk lekeleriyle bölünerek 
verilmiştir. Çalışmaya çok kalın aceleci fırça vuruşları 
egemendir. Sanatçının üslubunu konuya göre değiştirdiğine 

artık açıkça tanık olunmakta, peyzajlarında çoğunlukla 
empresyonist havaya girdiği gözlenmektedir. Namık İsmail'in 
1923 Temmuzundaki Galatasaray Sergisi'nde iki yapıtı 

sergilenmiş, bunlardan Harman olumlu eleştiri almış, 

Natürmort'u beğenilmemiştir (8). 

1924 ve 1925 yıllarında Paris'te bulunan sanatçının, bu 
dönemdeki çalışmalarını çoğunlukla çıplaklar (Yarım Çıplak, 
R. 79; Yatan Çıplak, R. 80; Duvara Yaslanan Çıplak, R. 81) 
ve kent görünümleri oluşturmaktadır (Paris Karpo Çeşmesi, 
R. 25; Lüksemburg Bahçesi'nden Arslan Heykeli, R. 26; 
ve Lüksemburg Parkı'ndan diğer görünümler, R. 27, 28). 
Namık İsmail Lüksemburg Bahçesi'ndeki çalışmalarında çok 
sevdiği sarıyı ve yeşili dilediğince kullanmıştır. Basit fırça 

vuruşlarıyla yeşilden sarıya geçiş yapmış, heykelleri birer 
resim öğesi olarak kullanmış, geniş ve sıradan bir alanı, usta 
ve güçlü bir anlatımla yüceleştirerek vermeyi başarmıştır. 
Duvara Yaslanan Çıplak'ta yine sarının tonlarını, rahat fırça 
vuruşlarıyla vermiştir. Çok sağlam ama vurgulanmamış bir 
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anatomi dikkati çekmektedir. Renk formları ve ışık oyunları, 

karakteristik Namık İsmail tarzındadır. Kuvvetli bir desen ve 
bir çırpıda çıkarılmış izlenimi veren bir duygu resme 
egemendir. Modelin saçındaki kahve tonlarıyla, duvara vuran 
gölgesinin bazı yerlerde siyaha kaçan, sağ ayak başparmağına 

kadar ulaşan kahve tonları, uyumlu bir kontrast 
oluşturmuştur. Vücudun dokunsallığının ön plana çıkarıldığı 

bu yalın kompozisyonda, gölgelendirmede kullandığı farklı 
fırça vuruşları, figürün yüklendiği anlatımı güçlendirmektedir. 
1924'teki Galatasaray Sergileri'ne sanatçı, en ıyı eleştiri alan 
yapıtlar arasında geçen Kasımpatı ve Çıplak tablolarıyla 
katılmıştır (9). 

1925'deki yapıtları konu ve teknik açısından oldukça 
birbirinden farklıdır. Bu tarihte natürmortlar (Güller, R. 184; 
Manolyalar ve Karanfiller, R. 185), portreler (Hüsnü 
Yeğenoğlu Portresi, R. 107; Portre, R. 108), Bursa'dan iç 
mekan görünümleri (Bursa Ulucami İçi, R. 71; Bursa Yeşil 
Cami Üst Kat Penceresi, R. 73; Yeşil Camii İçi, R. 74), 
İstanbul'dan görünümler (Denizde Sabah, R. 178; Mehtapta 
Cami, R. 45) ve en ünlü Çıplak'ını yapmıştır. Çiçek 
natürmortları, dalından yeni kopmuş, koklanmaya hazır 
duygusu uyandırmaktadır. Gerçekçi bir anlayışla çalışılan 
çiçekler, adeta tablo yüzeyinden öne doğru fırlamaktadır. 
Kullanılan fon, natürmortun üstünde bulunduğu zeminle 
kaynaştırılmış, neredeyse şeffaflaştırılmıştır. Vazodan düşmüş 

yaprakların ve çiçeklerin gölgeleri, altta oluşan boşluğu 

dengelemiştir. Parlak zeminde yansıyan bu kopmuş çiçekler, 
resmin ışıklı havasına katkıda bulunmuştur. Sanatçı için çok 
önemli olan ışık ve hareket öğeleri, natürmortlarında dikkat 
çekici özelliklerdir. 

Yatan Çıplak (R. 82) çalışmasında, zor pozdaki modelin 
vücudunu, anatomisi bozulmadan ustalıkla vermiştir. Figürün 
hareket etmeye hazır duruşu, üzerine düşen ışık demetiyle 
vurgulanmıştır. Fondaki ışığın geldiği yerler, kompozisyonun 
ışığı alıp eriterek ön planla arka planı bağlaması, koyu-açık 
kontrastlar, gölge-ışık oyunları, serbest ve rahat fırça 
vuruşlarıyla başarıyla verilmiştir. Ressamın birkaç yere 
koyduğu gölgelerle, figürün uzandığı zemini vücuduyla 
birleştirmiştir. Fon, figür ve zemin bir bütün izlenimi 
uyandırmaktadır. Aynı rengin değişik tonları kullanılmış, hem 
sağdan hem de pencereden gelen ışıkla, yüzünü saklayan 
figürün dişiliği ön plana çıkarılmıştır. 
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Bu tabloyla ilgili olarak Turgay Gönenç şöyle bir yazı yazmıştır: 
"Benim kanımca, bu resim Namık İsmail'in sanatını simgeleyen 
dört-beş yapıtından biridir. Dokusundaki akıl almaz ustalık ve 
şiirsellikle birlikte, bugünün resminin birçok olgusu vardır bu 
resimde. İzlenimcilikten soyuta uzanan bir köprü gibidir de 
diyebiliriz... Sanki tek renkçi bir resim görünümündedir ilk 
bakışta. Karşıdan soyut bir leke renk düzenlemesini andırır bir 
yapısı vardır. Resme yaklaştıkça gizemli bir mekan alıyor içini 
izleyeni. Bu gizemli mekan etkisi yaratılmış bir resimsel 
ışıktan kaynaklanır. Eskilerin deyimiyle bu resimde "mevzii 
ışık" ya da "üniversel ışık" ayırımları yapmak olanaksızdır. 

Resimde ışığın kaynak geçidi olan pencere bile saydam 
değildir. Bir soyut resim görünümündedir pencere ayrıntısı; 
ama bu ışık etkisi tüm görüş ögelerine egemendir. Fakat yoğun 
ve şiddetli bir ışık etkisinden kesinlikle kaçınmış Namık 
İsmail. Sanki çıplağın mahremiyetiyle, tutkularının 
çelişkilerine dikkati çekercesine yaratmıştır ışığını. Işık, 
tutkunun ve gizlenmenin yakıcı çelişkisini oluşturuyor 
resimde. Işık dışında, izleyeni şaşırtan bir yönü, görünüşü 
daha var resmin. Çıplağın gövdesinde iki ayn gücün etki 
dengesi bu. Yerçekimi (ağırlık) ve solumanın sessiz devinimi. 
Yatar durumda olmanın sonucu (tam sırtüstü bir yatma değil) 
çıplağın karnının, göğüslerinin gövdede aldığı şaşırtıcı kıvam, 

öte yandan soluyan, tutkulayan bir insanın devinimini de 
veriyor. Çıplağın içine çöken karnı, sanki az sonra soluk alacak 
ve yükselecekmiş gibi hissediyorsunuz. Devinim duruştan (bir 
başka deyimle yatış biçiminden) kaynaklanmıyor yalnızca, 
içerik ve resmin yaşanır olmasıyla pekişiyor. Namık İsmail 
sanki tüm öğrendiklerine, akademik çıplak anlayışına karşı 
çıkıyor. Bir model karşısında artistik bir form arayan sanatçı 

tipi yerine yaşamla, yaşayanla resimsel bir bağ kuruyor. Eski 
deyimle "lüministik üslup" bir resim öğesi olmanın ötesinde 
yaşamı, insanın ses vermeyen duyarlığını kavrıyor, yansıtıyor 
Namık İsmail'in bu resminde. Durağanlık ya da dinlenme 
görünümünün altında görsel ve sezilen bir devinim. Kemiği 

saran etle, karnın içindeki boşluğu, ciğerleri dolduran soluğu 
duyuyor, görüyorsunuz bu resimde." (10). 

Ü zerinde çok fazla yazılan bu tablo hakkında Mehmet 
Ergüven'in yorumu şöyledir: "Namık İsmail ile modeli 
arasındaki ilişki intim, ama başkalarına da açık ve bir imgelem 
ürünü olan bu çıplak, varlığını yalnızca görselliğe borçlu. 
Sanatçı daha ilk fırça darbesini vurduğu andan itibaren, bu 
çıplağı başkalarıyla izleyeceğinin bilincinde. Dolayısıyla 
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biçimleme isteminin itici gucu, her ne kadar öznel 
yaklaşımlara açık ise de, ortaklaşa kadın imgesinin içinde yol 
alıyor hep ya da en azından bu beklentiye ters düşecek hiçbir 
şey yok. Amaç kadının gövdesinin anatomisini tanımak 

olmadığı için, kendisiyle gündeme gelmesi muhtemel olan tüm 
çağrışımlara açık bir çıplaklıkla karşı karşıyayız. ( .... ) İsmail'in 
çıplağında ışık ve renk açısından figür-zemin-mekan arasında 
organik bir bütünlük var. Her şey bu çıplağa yönelik, ona 
doğru ya da ona göre. Gerçi figürle çevresi arasında önemli bir 
renk ve ton farkı olmadığı için figür-mekan ilişkisindeki 
birlikteliği sağlamak pek güç değil ama bu kez de figürün 
başat niteliğini vurgulayıp, çevresinden sıyrılması bir sorun 
olarak çıkıyor ortaya. O halde sarı ve tüm çeşitlemeleriyle 
kahverenginin seçilmiş olması elbette raslantıdan öte bir şey 

besbelli. Beyazdan sonra ışığa en yakın, ama daima komşu 
renklerle kişiliğini yitirme sakıncasını içeren sarı, temsil etme 
yeteneğini de buna, yani dayanıksızlığına borçludur bir 
bakıma. Dolayısıyla sol baldırın arkası ve topuk dışında, 
figürün alt (sağ) yarısının döşekle kesiştiği hemen her yer 
kahverenginin farklı tonlarıyla çevrelenmiş durumda. Üst (sol) 
yarıya gelince, ışığın yönüyle bağıntılı olarak beyazdan 
yararlanan İsmail, topuktan saça kadar ayırıcı bir hat gibi 
kullanıyor bunu. Böylece, nesnel bir zorunluluktan 
kaynaklanıyor izlenimi vermesine karşın daha ilk aşamada, 
örtük ve diğer ayrıntılarda da varlığını sürdüren bir gerilim 
elde ediyor sanatçı. Sürekli bir koyu-açık karşıtlığıyla sağlanan 
bu gerilim, giderek kendinden geçmeye yönelik bir titreşime 
yol açıyor figürde. Ancak, bu koyu-açık karşıtlığı aynı rengin 
ton dereceleri ile değil, düpedüz farklı (beyaz ve kahverengi) 
renklerle sürdürüyor varlığını. Nitekim sol bacakta açık-koyu

açık sırası izlenirken, sağda ise ardı ardına iki kez koyu-açık 

düzeni ağır basıyor. İsmail, bu farkların altını çizmek 
istercesine, fırçanın tuval yüzeyindeki her devinimini yönü ve 
sınırıyla da belli etmekten yana. Özellikle döşeğin boya 
dokusunda açıkça dikkati çeken bu tavır yanılsamaya karşı bir 
tür garanti sübabı gibi sanki; renk, temsili işlevinin yanı sıra 
kendisi olma hakkını da saklı tutuyor daima. Öte yandan, 
resmin daha çok tinsel düzlemiyle örtüşen bu sarsıcı etkiyi 
tamamlamaya yönelik bir başka olgu ise devinim yönlerinin 
doğrultusunda ortaya çıkıyor. Gerek açık-koyu, gerekse hızlı 
fırça darbeleriyle sağlanan bu devinimi daha büyük bir planda 
pekiştirmek isteyen İsmail, biri dolaylı (sağ üst köşeden sol alt 
köşeye doğru ilerleyen ışık), diğerleri dolaysız (gövde ile 
pencerenin kesişen doğrultuları) olmak üzere üç ana çaprazla 
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bakışımsız parçalara bölüyor tuval yüzeyini. Bu durumda 
çıplağın beklentisi -elbette izleyicinin imgeleminde- kendisine 
bakanla diyaloğa girmek üzere, her an kımıldanıp doğrulmaya 
hazır bir dişinin erotik suskunluğuna bırakıyor yerını. 
Dolayısıyla İsmail'in çıplağı, döşekten çok izleyiciye bırakıyor 
kendini. Arka plandaki camı kare biçiminde bölen çerçeveler, 
mekana bir ölçüye kadar kapalılık duygusu vermekle birlikte 
kesin değil bu. Daha doğrusu kadınla aynı mekanı bölüşme 
duygumuzda hep bir eksiklik var; bu da çıplaktaki teslimiyetin 
ölçülü olduğunu gösteriyor bize. ( .... ) Kadınla aramızdaki bu 
ölçülü yakınlığın temel nedeni, yine resimdeki bir karşıtlık 

ilkesinden kaynaklanıyor. Resmin sol alt yarısında açık-koyu 
ya da çıkış noktasına göre tersiyle başlayan bir leke dizisi bu 
sırayı bozmaksızın sağa doğru çaprazlama ilerlerken, camın alt 
kısmında birdenbire ama örtük bir biçimde kesintiye uğruyor. 
Çok sonra ayrımına vardığımız bu çevreleme hattıyla örtüşen 

kesinti, kadınla kuracağımız ilişkiyi bilinçaltı belirleyen, daha 
doğrusu frenleyen bir denge unsuru sanki. Nitekim, bir an için 
o bölümü koyu tonlarda tasarlayınca çok açık bir biçimde 
görüyoruz bunu. Yine aynı bölümde, tüm resme egemen bir 
başka özelliğine daha tanık oluyoruz İsmail'in: Hızla sürülen 
fırçanın devinim yönü zikzaklardan oluşuyor. Sanatçı, resmi 
bir an önce tamamlamak için zamanla yarışa çıkmış bir etki 
bırakıyor izleyicide." ( 11 ). 

Ressam, Mehtapta Cami'de (R. 45) mavimsi griyle beyazların 

sanki sessiz bir senfonisini sunar. Geceyi sembolize etmek için 
kullandığı baykuş ve siyah bir leke olarak verilen silüet, bize 
gecenin getirdiği yalnızlığı ve sessizliği hissettirmektedir. 
Kullandığı soğuk renkler, gece mavisi, servilerin siyaha kaçan 
yeşili, az da olsa kontur kullanılmış yapılardaki açık mavi, 
resmin içinde renk kompozisyonu yaparak bütünlüğü 

sağlamıştır. Türbenin ve figürün üstüne düşen ışıktan, resmin 
görülmeyen sol yanında bir bina olduğu anlaşılmaktadır. 
Bundan da sanatçının gölge-ışığı çok yerinde kullandığı 

görülmektedir. 

Sanatçı, uzun yıllar Almanya'da görev yapan, ağabeyi topçu 
yüzbaşısı Hüsnü Yeğenoğlu'nu (R. 107), 1925 tarihinde, 
Alman subay üniformasıyla profilden resmettiği portresinde, 
tiplemeye önem vermiştir. Saç tıraşı ve bıyık stili olarak da bir 
Alman subayının örnek alındığı bu tabloda, ince boya 
tabakalarıyla ve klasik portre anlayışıyla çalışmıştır. Üstten 



50 

gelen ışık kaynağının aydınlattığı resimde, yüzde ve giyside 
yakın renk tonlamaları kullanılmıştır. 

Namık İsmail, Bursa Ulucami İçi'ni, 1925'te (R. 71) ve bir 
yıl arayla 1926'da (R. 72) iki kez aynı açıdan resmetmiştir. 
Kuvvetli bir perspektifin egemen olduğu her iki resim de, son 
derece detaycı bir anlayışla ve serbest fırça vuruşlarıyla 

çalışılmıştır. Duvarlardaki yazı kaligrafilerinin bile titizlikle 
incelenerek yazıldığı tablolarda ışık, önemli bir resim öğesi 
olarak kullanılmıştır. 

Van Gogh'un Arles'da 1888'de yaptığı Yemiş Bahçesi, 
İlkbahar (R. 266) tablosunu anımsatan, Namık İsmail'in 1927 
tarihli Bahar 'ına (R. 59) pembe pastel tonlar egemendir. 
Natüralist bir üslubun göze çarptığı bu çalışmada soyutlamaya 
varan bir kompozisyon düzenlemesi karşımıza çıkmaktadır. 
Planlar yok edildiği gibi, güneş ışığı da tuval üzerine bütün 
olarak yayılmıştır. Gölgeler, ağacın gövdesi ve dalları üzerinde 
birkaç tuşla verilmiştir. Aynı tondaki gölgeler ev üzerinde ve 
ağaçla ev arasındaki boşlukta da kullanılmıştır. Van Gogh'taki 
akıcı, hareket halindeki fırça vuruşlarının aynı değerde 

verildiği görülmektedir. Aceleci fırça vuruşlarıyla verilen 
güçlü bir anlatım dikkati çekmektedir. 

Yine 1927 tarihli Ankara Kalesi (R. 46), ressamın boyayı 

kalın tabakalar halinde uyguladığı, görünümün kendisinden 
çok yansıttığı görkemli tarihi vurguladığı bir kompozisyondur. 
N erdeyse yalın renk lekelerine indirgenen kompozisyon, 
anıtsal bir görünüm kazanmıştır. Ressam, çok sevdiği sarının 
başka bir tonunu kullandığı kuru, ağaçsız zemini kalın boya 
tabakasıyla vermiş, kaleyle toprağın rengini başarıyla 

bütünleştirmiştir. Fonda birbirinden kopmayan bağlantılar 
kurarak, ön plandaki ağaç ve gölgeli bölüm, arkadaki ışıklı 

zeminle kontrast yaparak kompozisyonun üstte toplanmasını 
sağlamıştır. Bu da resme bir yükseklik duygusu ve görkem 
kazandırmıştır. Kalın fırça vuruşları belirgin ekspresyonist 
özellikler taşımaktadır. Turgay Gönenç bu tablo için şu yorumu 
yapmıştır: "Namık İsmail, insansız mekanlarda da bir iç dünya 
ressamı. "Ankara Kalesi" ressamın en usta işi peyzajlarından 
biri sanırım. Yerden kaleye farklı yönlerde yükselen bir 
tırmanış, devinim var. Kale salt bir tepe üzerinde oturmuyor 
toprağa. Bir yandan tepenin ağırlığı, kütlesi duyuluyor; öte 
yandan o tepeye uçarcasına bir tırmanış söz konusu. Sol alt 
köşeden sağ üst köşeye bir iniş hızı, sağ alt köşeden yukarıya 
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bir çıkış hareketi veriyor. Her iki hareket kalenin altında, bir 
noktada kesişiyor. Bu hareket renklerin uyumlu, yumuşak 
geçişimiyle bir hız kazanıyor. Gökyüzü bir boşluk değil, 
yeryüzüyle tepeyle dengelenen bir kütle olarak veriliyor. 
Sanki Giotto'nun resimlerindeki kayalar, tepeler ve 
gökyüzülerinin o pitoresk uyumu, günümüzde yeni bir 
görünüm kazanmış. Bir yalnızlığın resmi gibi Ankara Kalesi. 
Gün ortası gözlerimize, yüreğimize yığılıveren bir prangalı 
hüzün egemen bu resimde. Sanırım o hüzün de, o ıssızlığa 
serpiştirilmiş birkaç yoksul evin iç dünyasından 

kaynaklanıyor. Başkentli ünlü ressamlarımız da işlediler bu 
konuyu; ama o gecekondu şenliklerinin arkasındaki çileli 
yaşam yerine süslemeci lekelere yöneldiler. Namık İsmail ise 
yaşamın içine. Çünkü daha o günlerde geleceğin tophimunun 
sorunlarına, siyasasına ilginç yaklaşımları, düşünceleri vardı." 
{12). 

1927 tarihini taşıyan yapıtlarından İspanyol Kadın (R. 109) 
etnografik özellikli, giysinin ön planda tutulduğu, kırmızı-siyah 
uyumunun yapıldığı, fonda figürü ön plana çıkarmak için tek 
tonun kullanıldığı bir resimdir. Oturmuş Kadın Portresi'yse 
(R. 110), yoğun konturlu, zeminde serbest fırça vuruşlarının 
egemen olmasına karşın figürde daha dikkatli boya 
sürüşlerinin kullanıldığı, Gauguin'in ilk Tahiti çalışmalarını 
anımsatan bir tiplemeyi veren çalışmadır. Bir büst eskizini 
andıran, Ankara'da 1927'de yapılmış Münevver Ayaşlı 

Portresi'nde (R. 139) ressamın bir karakalem çalışmasıyla 
karşılaşıyoruz. Bir heykeltraşın kullanacağı sertlikte, kuvvetli 
konturlu bir profilin görüldüğü tabloda saç, resmin ağırlıkta 
olan .bölümünü oluşturmakta, yüze konan gölgeyle saçın 
ağırlığı dengelenmektedir. 

1928 tarihli Peyzaj'ında (R. 47), yeşil ve toprak rengi tonları 
birbirine yakın tuşlarla, zemin üzerinde doku yapacak biçimde 
yayılmaktadır. Aynı doku ve fırça vuruşları gökyüzünde ve 
zeminde de kullanılarak, resme hareket ve dinamizm 
kazandırılmıştır. Hem boya sürüşü, hem de renklerin 
böylesine canlı verilmesi, tablonun doğaya bakarak 
çalışıldığını düşündürmektedir. Hızlı bir çalışma sonucu ortaya 
çıkmış bu peyzajda, kapalı bir gökyüzü, gölge-ışıktaki 
kontrastın az olması, resimdeki bütünlük anlayışını 
kuvvetlendirmektedir. Gemi'deyse (R. 170), geniş bir alanda 
değerlendirilen deniz, gökyüzü ve kara parçası birbirine yakın 

mavilerle verilmiştir. Çok rahat ve serbest tuşlarla lacivert ve 
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beyazlarla verilen gemi, bu mavilerin egemen olduğu 
kompozisyonu bozmadan ustaca yerleştirilmiştir. Geminin 
direklerinde kullanılan kahverengi bile bu maviliğin içinde 
eritilerek zeminle kaynaştırılmıştır. Yüzeyde kullanılan boya, 
suluboyada görülebilecek akışkanlığı vermiştir. Geminin 
bacasında, gövdesinde ve denizde kullanılan lacivert, hem 
uzak-yakın planların elde edilmesini sağlamış, hem de çok az 
öğeyle renk kompozisyonu içinde kontrastı sağlamıştır. 

Türk Sanayi-i Nefise Birliği'nin 1928'de Ankara'da açtığı 

beşinci sergiye İstirahat, Boğazda Sabah, Adalarda 
Mehtap tablolarıyla (13), aynı yıl İstanbul'da açılan sergiye, 
Çıplak ve Peyzaj'ıyla katılan Namık İsmail'in tabloları sanat 
çevrelerinde beğeni kazanmıştır (14). 

1929 tarihli yapıtlarından biri olan Pazar Yerinde Kadın ve 
Bebek (R.148), illüstrasyon havasında, Les Desenchantees 
desenlerini (R. 210-253) anımsatan bir çalışmadır. Silüet 
halinde verilen yerel giysili figürde ve bebeğinde kalın 

konturlar kullanılmıştır. Solda, ortaya kadar inen pazar 
tezgahı, kompozisyonda dengeyi sağlayan iki lekeden biri 
olarak kullanılmıştır. Öteki yapıtı Çarşaflı İki Kadın (R. 150), 
çizgiye dayanan bir çalışmadır. Uzakta bir İstanbul silüetinin 
kullanıldığı kompozisyonda deniz, zemin, figürler aynı tonda 
renklerle çalışılmıştır. 

Güçlü bir desen bilgisinin görüldüğü 1930 tarihli Mahir 
Tomruk (R. 111) portresinde, modelin kişiliğini yansıtan 
anlatım çok iyi yakalanmıştır. Sağdan gelen lokal ışıkla yüz 
aydınlatılmış, figürün karakterinin sağlamlığı, elinde tuttuğu 

kitabı kavrayış tarzıyla vurgulanmıştır. Bursa'dan (R. 70) 
peyzajında, kentin sağa doğru yükselen topografik yapısı, 

gökyüzünden biraz daha koyu tonlu bir mavi lekeyle 
verilmiştir. Resimdeki soldan sağa doğru giden hareketli alt 
dokunun aksine, rüzgarın yönünü ve resimdeki dengeyi 
sağlayan Bursa'nın karakteristik servi ağaçları koyu yeşil 
renkleriyle kontrastı sağlamış ve kente mistik bir hava 
vermiştir. 

Derinlik verilmeden rengin hakimiyetinin ön plana çıkarıldığı, 
1931 tarihli Alice Tör (R. 114) portresinde, ışık-gölge, ince 
çizgiye yaklaşan tuşlamalarla çok güçlü verilmiştir. Saçlardaki 
serbest çalışma, figürün ışıklı bir atmosfer içinde görülmesini 
sağlamıştır. 
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1932 tarihinde yaptığı Çıplak'ında (R. 83), ışık kaynağının 
aynaya yansımasıyla çift taraflı aydınlık elde edilmiştir. 
Figürün anatomik yapısına dönük çalışılmıştır. Leke ve form 
anlayışı içinde tamamlanan yapıtta, modelin kalkan kollarıyla 
birçok çıplakta olduğu gibi yüzün anlatımı ustaca saklanmıştır. 

Sanatçının ölümünden bir yıl önce yaptığı resimlerden Çıplak 
(R. 84), ince bir dokunun kullanıldığı klasik bir çalışmadır. 
Empresyonist etkili bu çalışmada, daha önceki çalışmalarının 

aksine renk lekelerle verilmemiş, boya belirgin tuşlarla 
konmamıştır. Soldan gelen ışık bütün figürü aydınlatmış, 
ressam modelin başına ters ve zor bir duruş vermekten 
kaçınmamıştır. Yine 1934 tarihli Suya Yansıyan Ağaçlar (R. 
58), sanatçının bütün birikimini ve vardığı noktayı gösteren 
bir çalışma olarak nitelendirilebilir. Sert, keskin, neredeyse 
geometrik formlarla ağaçlar ve doğa birbirinden koparılmış, 
soyuta yaklaşacak kadar serbest boyama tekniği 
kullanılmıştır. Renkler ve ve doğadaki parçalanmaya dönük 
anlayış, Cezanne ve Gauguin'in bazı resimlerinde kullandığı 
tekniği anımsatmaktadır. Sanatçı, yeşilin tonlarını, rengin 
doğal yapısını bozmadan yan yana getirerek hacimlendirmeye 
çalışan bir teknikle kullanmıştır. Aralardaki seyrek konturlar, 
perspektifin varlığını hissettirmek için konmuştur. Peyzaj ve 
suya yansıyan görünümü, tamamiyle birbirine karıştırılarak 
sunulmuştur. 

Sanatçının gezilerindeki anlık güzellikleri tuvale aktarma 
alışkanlığının başka bir örneği, Yunanistan gezisinde yaptığı 

Tapınak (R. 33) adlı çalışmadır. Sanatçı, Pantheonu anımsatan, 
dor sütun düzenindeki bu yapının mimari değerlerini, ustaca 
resimsel değerlere dönüştürmeyi başarmıştır. Çok az renk 
kullanarak ve çok hızlı çalışılarak bitirildiği belli olan bu 
çalışmada, hiç detaya kaçmadan tapınağın bütün görkemi 
verilmiştir. Sütunlar arka köşeye toplanmış, sütun başlıkları 
birkaç iddiasız koyu renkle geçiştirilmiştir. Bulutla bütünleşen 
beyaz mermer alınlık, tapınağın göğe yükselişini ve Yunan 
mitolojisindeki Tanrılarla bütünleşmesini hissettirmektedir. 
Gök mavisi ve arka tepelerde kullanılan laciverde kaçan koyu 
mavi, tapınağın anıtsallığını vurgulamaktadır. Ressam, 
konturlardaki renk değişikliğine bile önem vermeden daha 
uygun gördüğü mavi rengi, kahverengi ve siyah kontura 
yeğleyerek, ama daha önce yaptıklarını da bozmadan yerinde 
bırakacak kadar rahat bir çalışma yapmıştır. 
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Sanatçının son yapıtları Denizde Vapur ve Çıplak'tır. 1935 
tarihli bu iki yapıttan Denizde Vapur (R. 171), son 
dönemlerine doğru sık olarak kullandığı yakın ve serbest 
renk tonlamalarındaki ustalığın bir örneğidir. 1928 tarihli 
Gemi'yle teknik ve üslup yönünden çok benzerlikler vardır. 
Aynı boyama tekniği kullanılmış, gökyüzü ve geniş bir planda 
yer verilen deniz, mavinin değişik tonlarıyla belirtilmiştir. 
Vapurdaki koyu pembe üzerine atılan siyahla bir onarımın söz 
konusu olduğu anlatılmıştır. Bacasından çıkan koyu gri duman, 
gökyüzündeki bulutlarla bütünleşerek iddiasız bir şekilde 
renk kompozisyonunun içine girmiştir. Her iki gemi resminde 
de ufuk çizgisi yukarılara çekilerek derinliğin artması 
sağlanmıştır. 

Son Çıplak 'ındaysa (R. 85) Namık İsmail'in, Renoir'ın 
çıplaklarının tadına ulaştığını görüyoruz. Bir bacağını altına 
alarak oturan çıplak figürün zerafeti, her şeyden önce dikkati 
çekmektedir. Beyaz çarşaf, modelin oturduğu zeminde ve 
fonda da devam ederek derinliği sağlamıştır. Sağ arkadaki 
siyah lekeler, kırmızı yer döşemesi ve yeşil vazo 
kompozisyonda kontrastı sağlamak için kullanılmıştır. Modelin 
kusursuz anatomik yapısı özellikle vurgulanmıştır. Karnını 
özellikle içeri çektiği göğüs altındaki kasların duruşundan 

anlaşılmakta, belki de tek kusur sayılabilecek nokta böylelikle 
ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Soldan gelen yapay ve 
güçlü ışık kaynağı modeli tam anlamıyla aydınlatmakta, yer 
yer kullanılan kontrastla figürün etkisi arttırılmaktadır. 
Sanatçı el, ayak parmaklarında ve yüzde detaya inmemesine 
karşın, vücudun diğer bölgelerinde detaycı bir üslup 
kullanmaktan çekinmemiştir. Gerek ışıklı kadın teni gerekse 
fonda devam eden çarşafın pembeli akıcı yumuşaklığı, resmin 
olgunluk çağındaki bir ustanın işi olduğunu ortaya 
koymaktadır. Dönemin en iyi empresyonist örneklerinden biri 
olan bu çalışmayla, Namık İsmail çıplak konusuna lirik bir 
yaklaşım getirmiştir. 

Tarihli ilk yapıtlarından başlayarak üslup ve teknik gelişimini 
incelediğimiz ressamın, belli bir çizgide gitmediği açıkça 
görülmekte, aynı yıl içinde bile birbirinden farklı teknik ve 
üslupta resimler yaptığı gözlenmektedir. Sanatçı, Fransa'da 
empresyonist, Almanya'da akademik, empresyonist ve 
ekspresyonist ressamlardan etkilenmesine karşın, konuya göre 
içinden geldiği gibi çalışmayı yeğlemiştir. Namık İsmail, bazen 
paletinde hafif fırça vuruşları ve ışıltılı renklerin görüldüğü 
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empresyonist, zaman zaman parlak renklerin ve karşıt 

tonların egemenliğinin hissedildiği ekspresyonist bir doğa 
ressamı, bazen realist bir figür ressamı, sırasında akademik bir 
çıplak ressamı olmuştur. İkinci dönem resimlerinde renklerin 
ve boya dokusunun, konunun önüne geçtiği yoğun boya 
tabakaları dikkati çekmektedir. Bu döneminde empresyonist 
anlayıştan uzaklaşıp, anlık izlenimlerinden çok kalıcı olanı 
yakalamaya çalışmıştır. 

Güçlü desen bilgisinin egemen olduğu portrelerinde, figürü ön 
plana çıkarmak, etkisini vurgulamak için fonda çoğu zaman 
düz bir renk ve durağan bir zemin kullanmıştır. Çıplaklarında, 

figürleri zor pozlarda çalıştığı için, fondaki yatak, yastık, 
sandalye, kanepe, ayna, örtü gibi öğeleri, kompozisyonu 
dengelemek üzere yerleştirmiş, bu objeler bazen fonla aynı 

renkte, bazen de çok kontrast renklerde seçilmiştir. Güçlü 
anatomi bilgisini vurgulamak için çıplak modelleri her zaman 
uzun süre zor durulabilecek ters yönde hareketler verdirerek 
resmetmeyi, figürü her an hareket edecekmiş gibi 
betimlemeyi yeğlemiştir. Peyzaj ve natürmortlarında bile 
nesneler durağan değildir. Bir manolya ya da karanfil, 
dalından yeni düşmüş koklanmayı bekler gibidir. Mimari 
konulu peyzajlarında, yapının mimari değerlerini resimsel 
değerlere dönüştürerek vermiştir. Fazla ayrıntıya girmeden 
küçük tuşlarla ve lekelerle yapının bütün özelliklerini 
yansıtabilmiştir. İç mekan görünümlerinde, genellikle köşe 
perspektiflerini ele almış, ışık kaynağını pencere ya da kapı 

oluşturmuştur. Bu kaynaktan gelen ışık, bazen genel bir 
aydınlatma, bazen de sanatçının vurgulamak istediği bir eşya 

üzerinde toplanıp onu öne çıkarmak içindir. Figürlü 
kompozisyonlarında, değişik öğeleri tuvalin içine dengeli bir 
biçimde yerleştirmede çok ustadır. Renklerden en çok sarıyı 
sevdiği, ona çok sayıdaki resminde özel bir önem 
yüklemesinden anlaşılmakta, gözde rengi sarının bütün 
tonlarını her zaman severek kullandığı açıkça görülmektedir. 

Bütün bu teknik ve üslup özellikleriyle Namık İsmail bir 
yağlıboya ressamıdır. Yağlıboya dışında az sayıda karakalem 
(Gönüllü Çerkez, R. 135; Kazak Esiri, R. 136; Kadın, R. 134; 
Münevver Ayaşlı Portresi, R. 139), füzen ( Eski Evler, R. 
142), pastel (Kadın Portresi, R. 123; Tuval Başında, R. 158) 
çalışmaları vardır. Les Desenchantees desenleriniyse (R. 210-
253) suluboya, pastel ve çini tarama karışımıyla yapmıştır. 
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Sanatçı, yağlıboyayı ışık, renk, hacirn ve hareket değerlerine 
önem vererek, son derece dengeli olarak kullanmıştır. Çok hızlı 
çalışma sisteminin izlerini çoğu yapıtında görmek olasıdır. 
Anlık izlenimleri yakalayıp, değerlendirmiş ve bunları 

paletinde ölümsüzleştirmekten zevk almıştır. Genellikle 
paletinde çok zengin renkler kullanmayı sevmeyen ressam, 
yakın tonları birbirinin içinde eriterek kısıtlı renklerle 
vermiştir. Bunun yanı · sıra bazı yapıtlarında bir renk 
cümbüşünü yaşamaktan da kaçınmamıştır. Işık-gölge 
oyunlarını, formları ve kontrastları renk lekeleriyle vermiş, 
kontur kullanmayı pek fazla sevmediği için ikinci plana 
atmıştır. Perspektif ve çizgi kaygısı taşımadan, boyanın tadını 
alarak çalışmayı seçmiştir. Perspektifi renk lekelerinin 
kırılmalarıyla yansıtabildiği gibi, düz yüzeylerde birkaç 
konturla da aynı etkiyi yaratmıştır. Bazen kalın ve yoğun 

tabakalar halinde kullandığı boyayı, bazen bir suluboya 
çalışması sanılacak kadar inceltmiştir. Büyük boyutlu 
ısmarlama tablolarda kendini özgür hissetmediğinden, tarzının 
dışında çalışmıştır. Zemin ve fonda genellikle tek renk 
kullanmıştır. Serbest, uçucu, hafif fırça vuruşlarının ışıltılı 
etkisi yanında, bazen karşıt ve parlak renkli kalın fırça 

vuruşlarını da denemiştir. 

Çok sağlam bir tekniğe sahip olan Namık İsmail, her tablosuna 
göre üslubunu ve tekniğini değiştirmekten hiçbir döneminde 
çekinmemiştir. Birçok resmindeki şiirsel romantizm yerini 
başka resimlerinde çok realist bir anlatıma bırakabilmiştir. 

NOTLAR 

(1). Yeni Türk Mecmuası, Şubat 1933, S. 5, s.415 

(2). Nurullah Berk, "Ressam Namık İsmail", Sanat Çevresi, 
Ağustos 1981, S.34 

(3). Tanin Gazetesi, 25 Haziran 1333 (1917); Gül İrepoğlu, 
Feyhaman Duran, İst.1986, s. 50'den 

(4). Yeni Türk Mecmuası, S. 5, s.416 

(5). Tasvir-i Efkar Gazetesi; 10 Ağustos 1336 (1920); hepoğlu, 
a.g.k., s. 56'dan 
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(6). Vakit Gazetesi, Ağustos 1337 (1921); İrepoğlu, a.g.k., s. 
60'dan 

(7). ikdam Gazetesi, Ağustos 1337 ; İrepoğlu, a.g.k., s. 62'den 

(8). ikdam Gazetesi, Ağustos 1923; İrepoğlu, a.g.k., s. 62'den 

(9). Vatan Gazetesi, 26 Temmuz 1340; Tevhid-i Efkar Gazetesi, 
26 Temmuz 1340 (1924); İrepoğlu, a.g.k., s. 63'ten 

(10). Turgay Gönenç, "Namık İsmail'in Dört Resmi", Sanat 
Çevresi, Ağustos 1981, S.34, s. 6-7 

( 11 ). Mehmet Ergüven, "İki Çıplağın Ardında", Gergedan 
Dergisi, Eylül 1988, S.19, s. 42-44 

(12). Gönenç, a.g.m., s. 8 

(13). Hayat Mecmuası, Ankara, 7 Haziran 1928, S. 80, s. 13-14; 
İrepoğlu, a.g.k., s. 64'ten 

(14). Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ağustos 1928; İrepoğlu, 
a.g.k., s. 64'ten 
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2.5- İmza çe§itliliği 

Namık İsmail tablolarında çok çeşitli imzalar kullanmıştır. Latin 
ve arap harfleriyle attığı imzalarda (ve tarihlerde) belli bir 
döneme ve stile bağlı kalmamıştır. Arap harfleriyle attığı 
imzaların kimilerinde müselsel, kendine has bir üslup 
kullanmıştır. Ulaşabildiğimiz tablolardan Köy Evi'ni (R. 37 ve R. 
194), "Mehmed Namık", Gemi ve Hüsnü Yeğenoğlu'nu "M. 
Namık" biçiminde, arap harfleriyle imzalamıştır. Yelpazeli 
Kadın 'da (R.120 ve 209) tablonun sağ üst köşesine arap 
harfleriyle "Hatice Hanımefendi" yazmış ve kendine özgü bir şekil 
koymuştur. Bazı tablolarında arap harfleriyle atılan imzanın 

altına, tarihi hicri takvimle (Deniz ve Köy Sahili-1349/1929; 
Balıklar-1340/1921; Harman-1339/1920; Kasımpatı-
1339/1920, R.196; Yusuf Akçura - 1349/1929), bazılarına 
miladi takvimle (Güller, R. 184; Mehtapta Cami, R. 45; Bursa 
Ulucami İçi, R. 71 ve 72) yazmayı yeğlemiştir. 

Duvara Yaslanan Çıplak'ta (R. 201), adını büyük, soyadım 

küçük harflerle yazmıştır. Bazı resimlerine, arap harfleriyle 
tabloyu yaptığı kenti (R. 139 Ankara'da; R. 200 ve 201 Paris'te 
yapılmış) not etmiş, bazılarına küçük açıklamalar eklemiştir: 

Gönüllü Çerkez, Hasankale-Erzurum1915 (R. 135); Kazak 
Esiri, Mayıs 1331-Erzurum (R.136); Erzurum Şeyhler Camii, 
Erzurum-1331 (R.141). İmzalardaki en önemli özellikler "N" ve 
"K" harflerinin yukarı ve aşağı bakan uçlarını uzatması, soyadım 

yazarken "İ" harfini "J" biçiminde yapmasıdır (Denizde Vapur, 
R.207). Latin harfleriyle imzaladığı tablolarının büyük bir 
çoğunluğunda ismini "NAMİK" olarak yazmıştır (R. 203, 204, 
207). Bir tablosunda "NAMUK" (R. 202), çok azında "NAMIK" 
şeklindedir (R. 205). Mehtapta Yalılar (R. 208) tablosunda 
soyadı "İSMİL", Çar§aflı İki Kadın tablosundaysa (R. 150 ve 
206) "İsmel" şeklindedir. 

Bütün bu farklı imza stillerinin yanı sıra, ressamın bazı 
çalışmalarında kendine özgü şekilller görüyoruz: Kayıklar 

tablosunda arap harfleriyle attığı imzasının altına ve Yelpazeli 
Kadın (R. 209) tablosunda resmin üst sağ köşesine modelinin 
adını yazdıktan sonra, birbirinden oldukça farklı şekiller 
çizmiştir. 

Sanatçı, 1918 yılında latin harfleriyle imzasını atarken (R.195), 
1929'da arap harfleri ve hicri takvimle karşılaşıyoruz. Ressamın, 
Fransa' da resmettiği 1925 tarihli tablolarından, ulaşabildiğimiz 
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çalışmaların hemen hepsinde arap harflerini yeğlemesine karşın, 

Almanya'da bulunduğu 1918'de ve İtalya'da olduğu 1921 yılında 
latin harflerini kullandığı görüyoruz. 

Harf devriminden çok önce !atin harfleriyle imzasını atarken, 
1928'den sonraki tablolarında da arap harflerine rastlamamız, 
sanatçının imza konusunda da belli bir çizgi izlemediğinin en 
açık kanıtıdır. 

"Katalog" 
biçimlerini 

bölümümüzde, sanatçının çalışmalarında hangi 
kullandığını tek tek belirtmeye çalıştık. 

imza 



60 

3 .. YÖNETİCİ NAMIK İSMAİL 

Namık İsmail, Atatürk ilkelerine inanmış ve bu ilkelerin 
uygulayıcısı bir sanatçı-yönetici olduğunu, yöneticiliği sırasında 

yaptığı köklü ve kapsamlı reformlarla kanıtlamıştır. Sanatın, 
sanatçının değerini ve yaşamda layık olduğu yeri alması 
konusunda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmiş bir 

- yönetici olarak, gözlem, düşünce ve önerilerini, ilgili birimlere 
sunarak, kendinden sonraki kuşaklara yeniliğe açık bir ortam 
hazırlamıştır. 

1917 yılında, arkadaşı İzmirli ressam Kadri vasıtasıyla, 
Beşiktaş'taki evinde Namık İsmail'le tanışan, onun hem öğrencisi 
hem de arkadaşı olan Elif N aci'nin, sanatçının yönetici yönüne 
ilişkin anlattıkları şöyledir: "Namık İsmail hakkında yazdığım 
yazıların birinde, onun için Osman Hamdi' den sonra Akademi'nin 
ikinci kurucusu demiş ve bunda ne kadar haklı olduğumu da 
anlatmışım: Bugün Eski Şark Eserleri olan ilk binasından çıktıktan 
sonra, Akademi bir yerde karar kılamadan oradan oraya taşındı 

durdu. Cağaloğlu'ndaki Akşam Kız Sanat Okulu~ Divanyolu'ndaki 
Sıhhiye Müzesi, Şehzadebaşı'ndaki konak; bunların hepsinin 
atölyeleri, dershaneleri Allahlıktı. Akademi'yi bu göçebelikten 
kurtarıp Fındıklı'daki Adile Sultan'ın sarayına yerleştirmeyi 

başaran Namık İsmail'dir. Yalnız bina meselesi değil, Maarif 
Vekaleti'nden oldukça yüklü, geniş tahsisat kopardı. Avrupa'dan 
uzmanlar getirtti. Değerli kitapları kapsayan zengin bir kitaplık 

yaptı. Milletlerarası kongreye sunulan programa göre mektebi 
modern mimarının uygulanmasını sağlayabilecek araçlarla 
donattı. Boğaz'ın iyot kokulu rüzgarları ile beslenen geniş 
pencereli, aydınlık, resim, mimari ve heykel atölyelerinden başka 
fresk, dekoratif sanatlar, laboratuvarlar, marangozhane ve döküm 
atölyeleri gibi birtakım bölümler ekledi Akademi'ye. Bir ara 
kapanma tehlikesi bile geçiren bu müessesenin ikinci kurucusu 
demek yerinde olmuştur sanırım" (1). 

Namık İsmail'in müdürlüğü sırasında, Akademi döneminin en 
parlak ve gösterişli yıllarını yaşamıştır. Sanatçı, Fındıklı Sarayı'na 

eski Sanayi-i Nefise'nin o durgun, tutucu, formüllere bağlı 
hareketsizliği yerine, Batılı bir dinamizm getirmeyi başarmıştır 
(2). 

İkinci olarak Akademi'deki eğitimi ele alan Namık İsmail, tüm 
bölümleri yeniden düzenlemiştir. 1925 Paris Uluslararası 
Dekoratif Sergisi'nin etkisi ile 1927'de Tezyinat Şubesi'ni 
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(Dekoratif Sanatlar Bölümü) yeniden düzenlemiş, 1929'da Philiph 
Ginther'i Avusturya'dan bölüm başkanı olarak getirtmiş, grafik ve 
çinicilik atölyelerine ek olarak "dahili tezyinat" (iç mimarlık) 
atölyesini kurmuştur. Daha sonra "umumi tezyinat" adıyla bir 
atölye daha açmış ve burada öğrencilere kumaş, halı, kilim 
desenleri öğretilmiştir. Mimarlık Şubesi'nde 1934 yılında yaptığı 
yönetmelik değişikliğindeyse 1930'da Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından İsviçre'den çağrılan mimar Ernst Egli'nin önemli 
katkıları vardır(3 ). Namık İsmail bu yönetmeliği hazırlarken 
1926 Uluslararası Mimari Kongresi'nde benimsenen eğitim 
biçimini kabul etmiş, Resim ve Heykel bölümlerini de Paris Güzel 
Sanatlar Akademisi'nde uygulanan program doğrultusunda 
düzenlemiştir. Öğrencilerin bir arada, çıplak modelden 
çalışabilmeleri için gece atölyesi açmış ve mimarlık öğrencilerinin 
de bu atölyeye devamını zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra, fresk 
atölyesinin açılmasını da sağlamıştır (4). 

Namık İsmail Akademi'nin bölümlerini yeniden düzenlemek, yeni 
bölümler açmak, yurt dışından uzman getirtmek, Avrupa'ya 
eğitime öğrenci göndermenin yanı sıra, dönemin Maarif 
Vekaleti'ne, devletin sanatçıyı sahiplenmesi, yönlendirmesi 
konusunda kapsamlı bir rapor yazarak, bu konudaki önerilerini 
bildirmiştir. Bu raporun bir kopyası Namık İsmail'in imzasıyla, o 
günlerde yönetimde olan Halk Partisi'nin yetkili kişilerinden 
Necip Ali Küçüka'ya sunulmuştur (5). Her yönden önemli 
görüşleri içeren, . uygulanmaya hazır program niteliğindeki 
raporun daha ilk satırlarında bir kültür devriminin zorunluluğu 

üzerinde durulmakta, "Cumhuriyetin saygınlığı, ulusun bütünlüğü 
bu kültür devrimi ile sağlanacaktır" denilmekte ve kültürün 
temel öğesinin güzel sanatlar olduğu vurgulanmaktadır (6). 

Namık İsmail, Galatasaray kulübünün yönetim kurulunda da aktif 
görevler yüklenmiş (7), Galatasaray sergilerinin hemen hepsine 
katılmıştır. 
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NOTLAR 

(1). Elif Naci, "Zamanın Ünlü Ressamı Namık İsmail", Türkiyemiz, 
Ekim 1979, S. 29, s. 31 

(2). Nurullah Berk, "Namık İsmail, Çağdaş Sanatımızın 
Temsilcileri", Sanat Dünyamız, S. 18, Ocak 1980, s. 44 

(3). Mustafa Cezar, Güzel Sanatlar Eğitiminde 100 Yıl, MSÜ 
Yayınları, İst. 1983; Zeynep Rona, Namık lsmail, s. 32'den 

(4). 1.S. Günay, Büyük Türk Sanatkarı Namık lsmail, 1937, s.26 

(5). Arkitekt Dergisi, Şubat 1933, S. 7, 9, 10, 11. sayılarından 

alınan rapor "Ekler" bölümünde sunulmuştur 

(6). Arslan Kaynardağ, "Eski Bir Rapor Açısından Sanatımız ve 
Toplumumuz", Çevre Mimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi, 
Temmuz-Ağustos 1979, S. 4, s. 86 

(7). Kaya Özsezgin, "Sonraki Kuşaklara Ortam Hazırlayan Namık 
İsmail' in Resimlerinde Boyama Hazzının İncelikleri Egemendir", 
Milliyet Sanat Dergisi, Eylül 1975, S. 149, s. 19 



KATALOG 
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Katalog No: 1 Resim No: 159 

İsmi: 

Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

. 
TOPÇULAR-SON MERMİ 

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 

1917 

145 x 205 cm 

Tuval üzerine yağlıboya 

Yarı yarıya parçalanmış bir top arabası, ölü ve yaralı askerlerin 
ortasında, ayakta bir eliyle mermiyi tutan başı sargılı bir asker ve 
topu atışa hazırlayan başka bir asker, savaş meydanına dağılmış boş 
mermiler ve araçlar görülmektedir. 
Top arabası, savaş boyunca yazgılarını paylaştığı yaşamda 
kalabilenlere son bir menni atma olanağını vermek için sanki son 
gücünü harcar gibidir. Yaşamda kalabilen iki askerden başı bantlı ve 
elinde mermiyi tutanı, son mermiyi tehditkar bir tavırla düşmana 
doğru tutmaktadır. 
Namık İsmail'in Şişli Atölyesi'nde yaptığı bu çalışma, sembolik 
akımın etkilerini taşır. Ankara Resim ve Heykel Müzesi 
Kataloğu'nda Topçular adıyla verilen, İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi'nde Son Mermi ismiyle kayıtlı bu tablo, aralarında Celal 
Esad Arseven'in de olduğu birçok sanat tarihçisince AI Bir Daha, 
Elvahı Nakşiye Koleksiyonu'ndaysa Bir Tane Daha adıyla anılır. 

Katalog No: 2 Resim No: 76 

İsmi: SALZBURG'TAKl ATÖLYE 

Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

Kimde olduğu bilinmiyor 

1917 

25 x 33 cm 

Karton üzerine yağlıboya 

Bir ocak ve üstünde kapların yer aldığı bir iç mekan çalışması. 
Sağda, karşıda kapalı bir kapının bir bölümü görülmektedir. 
Sanatçının iç mekan çalışmalarında sık sık kullandığı köşe 
perspektifi bu çalışmada da yer almıştır. Kirli beyaz ve açık 
kahverengi tonların kullanıldığı tabloda detaycı bir anlatım 
egemendir. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail", latin 
harfleriyle "1917" yazılmıştır. 
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Katalog No: 3 Resim No: 189 

İsmi: KAP iÇİNDE PORTAKALLAR 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1933 

Boyutları: 74.5 x 71 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Kınruzı kumaş kaplı zemin ve fon üzerine, eğile durumda konmuş 
iki kulplu pirinç kabın içinden döküldüğü izlenimi verilmiş 
portakalların ve siyah modern bir heykelin görüldüğü bir natürmort 
çalışmasıdır. 
Tablonun sol alt köşesine "NAMIK İS MAİL 1933" yazılmıştır. 
Klasik tarzda kompozisyon hazırlanarak çalışılmış natürmortta, 
portakalın turuncusu, zeminin ve fonun kırmızısı, san pirincin 
dışardan gelen ışığıyla içbükey bir görüntü oluşturmuştur. Sıcak 
renklerin içindeki siyah heykelle (Namık İsmail'in, Akademi'deki 
çalışma odasında, Resim 4'te görülen büst), san, kırmızı, 
turuncunun etkisi artınlmış ve çanaktan çıkan ışıkla zengin bir 
kompozisyon elde edilmiştir. Fonun bütünlüğü objelerin 
vurgulanmasını sağlamış, ışığın kuvvetini ve uçuculuğunu 
arttırmıştır.Işık, portakalların durduğu san pirinç çanağın içinde 
toplanmıştır. İzleyicinin gözüne yansıyan bu ışık, çanağın içinden 
çıkıyormuş izlenimi uyandırmaktadır. 

Katalog No: 4 Resim No: 190 

İsmi: PORTAKALLAR VE PİRİNÇ KAP 
Bulunduğu Yer: Selim Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 39 x 31 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Beyaz zemin üzerine konmuş biri büyük diğeri daha küçük iki kabın 
içine ve dışına yerleştirilmiş portakalların görüldüğü natürmort. 
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Katalog No: 5 Resim No: 184 

İsmi: GÜLLER 
Bulunduğu Yer: Halil Bezmen Koleksiyonu 

Tarihi: 1925 

Boyutları: 85 x 100 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Fildişi seramik vazo içine yerleştirilmiş ve zemine dökülmüş kırmızı 
güllerin görüldüğü bir başka natürmort çalışma: Zeminde yer alan 
birkaç kopuk gül yaprağı ve yeşil bir çiçek, fonun bütünlüğüne 
katlarla bulunmaktadır. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1925" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 6 Resim No: 185 

İsmi: MANOLYALAR VE KARANFiLLER 
Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi 

1925 

85 x lOOcm 

Tuval üzerine yağlı.boya 

Tek renkli zemin üzerinde, gri-lacivert seramik vazo içinde beyaz 
manolyalar ve kırmızı karanfiller kompozisyonu oluşturmaktadır; 
arkada küçük desenli boş bir kap, önde zeminde görülen yeşil ve 
sarı yapraklar, vazonunu dibine düşmüş izlenimi uyandıran bir 
manolya ve karanfil kompozisyonu bütünleyen öğeler olarak 
sunulmuştur. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1925" 
yazılmıştır. 
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Katalog No: 7 Resim No: 161 

İsmi: SAHİLDEN AKADEMİ VE MAVNALAR 

Bulunduğu Yer: Kimde olduğu bilinmiyor 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 32.5 x 26 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: önde sıralanmış kayık ve mavnaların, fonda Akademi binasının 
görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine ''NAMİK İSMAİL"yazılınıştır. 
Kahve tonlu bir renk kompozisyonunun kullanıldığı bu çalışmada, 
denize düşen gölgelerle resme ışıltı ve hareket kazandırılmıştır.Leke 
halindeki formların ön planda tutulduğu resimde, konturdan uzak, 
soyut kavramına yakın renk arayışları dikkati çekmektedir. 

Katalog No: 8 Resim No: 173 

İsmi: SANDALLAR 

Bulunduğu Yer: Kimde olduğu bilinmiyor 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 26.5 x 19 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Yan yana dizilmiş beş sandalın görüldüğü deniz peyzajı. Resme 
egemen olan gri ve kahverengi tonlar, resme bir kış havası 
vermektedir. 

Katalog No: 9 Resim No: 162 

İsmi: HALİÇ TERSANESİ 

Bulunduğu Yer: İstanbul Ticaret Odası 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 227 x 75 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Haliç Tersanesi'nde buharlı gemiler, bir Osmanlı yelkenlisi ve 
kayıklar. Bu resim, tekniğin buluşlarına (buharlı gemiler) direnmek 
isteyen eski İstanbul'un (Osmanlı yelkenlisi ve kayıklar) son 
çırpınışlarını yansıtır gibidir. Bu izlenim, kompozisyonun 
bütünlüğüne egemen olan kirli sarı tonlar, bulutlu bir gökyüzü ve 
bunların arasında kaybolmuş belli belirsiz binalarla vurgulanmıştır. 
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Katalog No: 10 Resim No: 181 

İsmi: PEYZAJ 
Bulunduğu Yer: İstanbul Ticaret Odası 

Tarihi: 1926 
Boyutları: 119 x 78 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: İstanbul Boğazı'ndaki evlerin, cami silüetlerinin ve ilci yaka arasında 
ulaşımı sağlayan gemilerin, teknelerin, mavnaların görüldüğü, 
günbatımına yakın resmedilmiş peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık 1926 " 
yazılmıştır. 

Katalog No: 11 

İsmi: ÇİFT SÜREN ADAM 

Bulunduğu Yer: İstanbul Ticaret Odası 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 78 x 58 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 157 

Tanımı: Bir çift siyah atın koşulu olduğupulluğuyla tarlasını süren 
köylünün, harmanlanmış üıiinlerin ve ağaçların görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 12 Resim No: 152 

İsmi: MADEN OCAGI 

Bulunduğu Yer: İstanbul Ticaret Odası 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 78 x 57 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Ellerinde kazına kürekleriyle maden ocağında çalışan erkek figürleri 
görülmektedir.Yoğun bir çalışmanın ortasında bütün dikkatler 
yapılan işe verilmiştir. Serbest fırça vuruşlarıyla çalışılmış bu 
figürler, Corinth'in tiplemelerini anımsatmaktadır. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık" yazılmıştır. 
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Katalog No: 13 Resim No: 156 

İsmi: KAPALIÇARŞI- YORGANCILAR 
Bulunduğu Yer: İstanbul Ticaret Odası 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 58 x 77 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Kapalıçarşıda yorgancılar; çuvallar içinde pamuklar, dükkanlara 
asılmış renkli kumaşlar ve alışveriş amacıyla dolaşan erkek - kadın 
figürleri görülmektedir. Lekeci bir üslupla ve serbest fırça 
vuruşlarıyla çalışılmıştır. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 14 Resim No: 55 

İsmi: FESLİ ADAM VE SONBAHAR 
Bulunduğu Yer: Halil Bezmen Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 33.2 x 26.6 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Bir sonbahar görüntüsü çalışması: Resmi önde boydan boya geçen 
bir yol ve ona koşut uzanan beyaz duvar, yaprakları dökülmüş 
ağaçlar ve yağmur izlenimi, doğanın ölümünü haber veren 
sonbaharın betimleyici öğeleridir. 

Katalog No: 15 Resim No: 41 

İsmi: EVLER, SOKAK VE KADINLAR 
Bulunduğu Yer: Emine Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1920 

Boyutları: 17.5 x 25.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Kirli beyaz boyalı dik duvarlar ve iç içe sokaklarla bir Akdeniz kenti 
izlenimi veren evlerin ve sokakta uzun elbiseli kadın figürlerinin 
görüldüğü bir peyzaj çalışması. 
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Katalog No: 16 Resim No: 58 

İsmi: SUYA YANSIYAN AGAÇLAR 

Bulunduğu Yer: Bülent Barım Koleksiyonu 

Tarihi: 1934 
Boyutları: 40 x 32.5 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Çok canlı renklerle çalışılmış, ağaçların ve toprağın lekeler halinde 
suya yansıdığı peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine "NAMİK İsmail 1934" yazılmıştır. 

Katalog No: 17 Resim No: 18 

İsmi: VENEDIK'TE SARAY 

Bulunduğu Yer: Emine Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1921 
Boyutları: 25.5 x 17 .5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Büyük Kanal kenarındaki Dukalar Sarayı'nın güney cephesinin 
görüldüğü özet çalışma. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık", !atin harfleriyle 
"NAMİK 1921" yazılmıştır. 

Katalog No: 18 Resim No: 21 

İsmi: SUYA YANSIYAN PEMBE YAPILAR 
Bulunduğu Yer: Metin Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1921 

Boyutları: 24.7 x 17 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Venedik'te bir köprüyü ve bu kentin kendine özgü evlerini 
betimleyen peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık", !atin harfleriyle 
"NAMİK 1921" yazılmıştır. 
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Katalog No: 19 Resim No: 20 

İsmi: VENEDlK PEYZAJI 
Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

·Tarihi: Tarihsiz (1921 olabilir) 

Boyutları: 18.5 x 26.5 cm 

Tekniği: Duralit üı;erine yağlıboya 

Tanımı: Solda köprünün, sağda arka planda ağaçların ve binaların 
görüldüğü ışıklı bir Venedik peyz.ajı. 
Tablonun sağ alt köşesine !atin harfleriyle "NAMİK" imzası 
atılmıştır. 

Katalog No: 20 Resim No: 19 

İsmi: VENEDlK'TE KÖPRÜ 

Bulunduğu Yer: Lüset-Mustafa Taviloğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1921 

Boyutları: 16.5 x 26 cm 

Tekniği: Karton üzerine yağlıboya 

Tanımı: Akisleri suya yansımış köprü ve evlerin görüldüğü Venedik peyz.ajı. 
Ressam, Venedik (hatta İtalya'yı konu alan) tablolarında sık 
kullandığı sarı pastel tonlarının yanı sıra bu çalışmada mavi ve 
beyazı öne çıkannıştır. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık", latin harfleriyle 
"NAMİK 1921" yazılmıştır. 

Katalog No: 21 Resim No: 17 

İsmi: KANALDA EVLER 

Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

Keskin Koleksiyonu 

1921 

68.2 x 48.5 cm 
Duralit üı;erine yağlıboya 

Görüntüleri kanala düşmüş yan yana binaların ve sağ ön planda bir 
gondolun görüldüğü tipik bir Venedik peyz.ajı. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık", latin hafleriyle 
"NAMİK 1921" yazılmıştır. 
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Katalog No: 22 Resim No: 46 

İsmi: ANKARA KALESİ 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1927 

Boyutları: 120 x 160 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Önde bir evin ve tek tük ağaçların, fondaysa gri gökyüzünün altında 
kalenin yükseldiği peyzaj. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1927" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 23 Resim No: 63 

İsmi: KÜLLİYEDEN 
Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 26.8 x 18.7 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Külliyenin ve öndeki ağacın gövdesiyle yapraklarının bir 
bölümünün görüldüğü peyzaj. 
Yeşil ve sarının kullanıldığı kompozisyonda, derinlik arkadaki 
yapıda kullanılan açık-koyu tonlamalarıyla verilmiştir. Işıklı kısımda 
boya ve tuşlama, çizgiye dikkat etmeden serbest vuruşlarla 
yapılmıştır. Yumuşak geçişlerde yakın tonlar kullanılmıştır; öndeki 
koyu lekeyle binanın açık tonları, kompozisyonu tamamlamaktadır. 

Katalog No: 24 

İsmi: ŞADIRVAN 

Bulunduğu Yer: Selim Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 39.5 x 33 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 62 

Tanımı: Fonda Muradiye Camii'nin kubbe ve minaresinin, önde 
şadırvanının yer aldığı peyzaj. İki mimari öğeyle (cami ve şadırvan) 
eşleşen bir görüntü oluşnıran su ve ağaçlar, doğal bütünlüğü de 
sağlamıştır. 
Ressamın, aynı peyzajı değişik ışık altında resmettiği tablolardan 
biridir ("Muradiye Camisi", Necip Sarıcı Koleksiyonu,D. 31). 
Caminin geometrik biçimine sadık kalınarak çalışılmış, ağaçlar 
detaya inmeden keskin hatlarla çizilen renk lekeleriyle sunulmuştur. 
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Katalog No: 25 

İsmi: KÖY EVI 
Bulunduğu Yer: Rasih Nuri lleri Koleksiyonu 

Tarihi: 1911 

Boyutları: 33 x 24 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 37 

Tanımı: Birkaç ağacın ve çalılıkların bulunduğu tepenin yamacında bir 
kulübenin görüldüğü peyzaj. 
Tablonun alt orta bölümüne arap harfleriyle "Mehmed Namık 1911" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 26 

İsmi: PEYZAJ 
Bulunduğu Yer: Rasih Nuri lleri Koleksiyonu 

Tarihi: 1914 
Boyutları: 26 x 12 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 38 

Tanımı: Pe.,Yzaj. 
Cezanne'ın peyzajlarında kullanılan leke ve geometrik fornılu 
tuşlarla tamamlanmış çalışmada, derinlikten çok soyut anlayışı 
çağrıştıran bir arayışa tanık olunur . 

Katalog No: 27 Resim No: 32 

İsmi: CEBELIT ARIK 

Bulunduğu Yer: Rasih Nuri lleri Koleksiyonu 

Tarihi: 1920 
Boyutları: 33 x 24 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Deniz kıyısında evlerin ve arka planda dağların görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine !atin harfleriyle, "NAM1K 1920" 
yazılmıştır. 
Sanatçının Almanya'dan döndükten bir yıl sonra yaptığı çalışmada, 
fonnlar renk lekeleriyle verilmiştir. Kalın boya dokusunun göze 
çarptığı resimde yer yer çatlamalar vardır. 
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Katalog No: 28 Resim No: 177 

İsmi: SAHiL VE TEPELER 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 26 x 17.9 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Tablonun yansını denizin, diğer yansını gökyüzü ve dağlar 
arasındaki evlerin kapladığı peyzaj. 
Ressamın Almanya dönüşünde edindiği tekniğin algılandığı ve 
fonnların renk lekeleriyle verildiği çalışmada, serbest ve geniş fırça 
vuruşları belirgin bir nitelik taşımaktadır. 

Katalog No: 29 

İsmi: PEYZAJ 
Bulunduğu Yer: Rasih Nuri ileri Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 19 x 26 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 50 

Tanımı: Evlerin çatılannın ve arada birkaç ağacın görüldüğü peyzaj. 
Birbirine çok yakın san ve yeşil tonlarla çalışılmış poşadda, serbest 
ve kalın fırça vuruşları resme egemendir. Yoğun boya tabakasıyla 
çalışılmış kompozisyon, soyuta kaçan bir anlayışla tamamlanmıştır. 

Katalog No: 30 

İsmi: HAVUZ 
Bulunduğu Yer: Selim Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1921 

Boyutları: 25 x 18 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 22 

Tanımı: önde havuz, fonda kemerli bir yapının ve palmiye ağaçlarının 
görüldüğü bu peyzaj Akdeniz görüntüsü çağrıştırmaktadır: Tarih, 
mekan ve çalışmanın üslubuna bakılırsa ressamın İtalya'da yapmış 
olabileceği poşadda, serbest fırça vuruşları ve kalın boya tabakası 
dikkati çekmektedir. San, kahverengi ve yeşilin tonlanyla 
tamamlanmış peyzaj, empresyonist bir üslupla verilmiştir. 
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Katalog No: 31 

İsmi: MONAKO 

Bulunduğu Yer: Rasih Nuri ileri Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 30 x 24 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 31 

Tanımı: Ağaçların ve sarayın görüldüğü peyzaj. 
Binanın mimari değerlerinin resim değerlerine dönüştürülerek 
verildiği çalışmada, serbest ve kalın fırça vuruşları egemendir. 

Katalog No: 32 

İsmi: PEYZAJ 

Bulunduğu Yer: Rasih Nuri ileri Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 22.5 x 16 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Peyzaj. 

Resim No: 35 

Sanatçının tamamiyle geniş lekeler ve kalın fuça vuruşlarıyla 
çalıştığı, çok az renkle tamamladığı poşadlanndan biridir. 

Katalog No: 33 

İsmi: AVLU 

Bulunduğu Yer: Sellin Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1921 

Boyutları: 18 x 26 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 23 

Tanımı: Bir evin bahçesinin görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık", latin harfleriyle 
"NAMİK 1921" yazılmıştır. 
Sanatçının İtalya'da yaptığı (1) resimde, sarı, kahverengi ve koyu 
yeşil tonları kullanılmıştır. Tablo üzerinde aşınma söz konusudur. 
(1).İ.S.Günay, Namık 1smail 
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Katalog No: 34 Resim No: 30 

İsmi: KEMERLER 

Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 26.7 x 18.8 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Kemerli yapıya dayanmış, arkası izleyiciye dönük iki kadın 
figürünün görüldüğü kompozisyon. 
Kemerler, yapının yurt dışında bir yer olduğu izlenimini 
vermektedir. Figürlerin eğilerek baktığı kemerlerin içindeki koyu 
gölge, arada bir su geçişi olabileceğini düşündürmektedir. 
Kemerlerin ön yüzündeki ışık ve iç kısımdaki koyu renk, resimdeki 
kontrastı sağlamıştır. Serbest fırça vuruşlarıyla yapının mimari 
öğeleri geri plana atılmıştır. Detaylar, boya tekniğiyle verilerek renk 
lekesi olarak sunulmuştur. 

Katalog No: 35 Resim No: 56 

İsmi: YAMAÇTAKİ SERViLER 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 22.1x15.8 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Ağaçlık bir alanın görüldüğü peyzaj .. 
Sonbahar renklerinin kullanıldığı tabloda yamacın eğimi ile ağaçların 
dik gövdelerinin oluşturduğu kontrast, kompozisyona ekspresyonist 
bir hava vermektedir. Ağaçların yamaca vunnuş gölgeleri koyu 
lekeler halinde dikkati çekmektedir. Gölgelerden zamanın günbatımı 
olduğu anlaşılmaktadır. Koyu konturlarla resmin aşağıdan yukarıya 
doğru hareketi çarpıcı bir biçimde verilmiştir. Rahat ve özgür fırça 
vuruşlarının görüldüğü yapıtta, boya kalın tabakalar halinde 
uygulanmıştır. 
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Katalog No: 36 Resim No: 180 

İsmi: PEYZAJ 
Bulunduğu Yer: Gencer Taştanyılrnaz Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 41.5 x 40 cm 

Tekniği: Karton üzerine yağlıboya 

Tanımı: Tam karşıdaki köprünün üzerinde karaltı şeklinde tren vagonları, 
solda iki kayık ile toprağın ve köprünün suda akislerinin görüldüğü 
peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine "NAMİK" yazılmıştır. 
Sanatçının Almanya dönüşü yapmış olabileceği tablodaki bütün 
öğeler renk lekeleriyle verilmiştir. Serbest fırça vuruşları ve 
tonlamalar dikkati çekmektedir. 

Katalog No: 37 Resim No: 64 

İsmi: REVAKLAR VE ŞADIRVAN 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 17 x 24.8 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: 1ki katlı ve revaklı binanın ve ön planda şadırvanın bir bölümünün 
görüldüğü peyzaj. 
Sanatçı, boyayı kalın tabakalarla kullandığı tabloda, sütun 
başlıklarını ve kemerlerin gölgelerini usta fırça vuruşlarıyla 
vermiştir. Binanın mimari yapısının kontrastlarla vurgulandığı 
resim, kısıtlı renklerle bitirilmiştir. 
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Katalog No: 38 Resim No: 53 

İsmi: SARI YAPI VE AGAÇ 
Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 23.3 x 34.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Solda üç katlı san bir binanın, sağda pek belirgin olmayan başka bir 
yapının ve arada ağaçların görüldüğü peyzaj çalışması. 
Sanatçının, gözde rengi sarının en çarpıcı tonunu çekinmeden 
kullandığı bu tabloda ilginç bir renk uyumu dikkati çekmektedir. 
San-kırmızı-yeşiller Gauguin ve Van Gogh'un kullandığı tonlar 
kadar cesurdur.Sanatçı, sarı yapının pencerelerine attığı birkaç 
serbest fırça vuruşuyla bütün özelliğini verebilmiştir. Namık 
İsmail'in perspektif ve çizgi kaygısı taşımadan, güçlü renkleri 
seyirciyi rahatsız etmeden ustalıkla verdiği çalışmalarından biridir. 

Katalog No: 39 

İsmi: ·PEYZAJ 
Bulunduğu Yer: Ekrem Topçu Koleksiyonu 

Tarihi: 1928 

Boyutları: 40.5 x 33 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Resim No: 47 

Tanımı: Çalılık bir alanın görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine "NAMIK İSMAİL 1928" yazılmıştır. 
Sanatçının kalın boya tabakası, serbest fırça vuruşları, yeşil ve 
kahve tonlarıyla tamamladığı bir tablosudur. 

. Katalog No: 40 Resim No: 36 

İsmi: KULELER 
Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 26.3 x 17.8 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: 1ki beyaz kulenin egemen olduğu yapılar bütünü. 
Doğanın çokrenkliliği içinde beyazın ve derinliğin vurgulandığı bir 
Avrupa peyzajı. 
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Katalog No: 41 Resim No: 48 

İsmi: PEYZAJ 
Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 41 x 33 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Mezarlıkta, önde birkaç servinin, arkadaysa beyaz ev silüetlerinin 
görüldüğü peyzaj: Mezarlık, servi ve ev temalarının iç içe kullanılmış 
olması, resme Osmanlı yaşam biçimini çağrıştıran bir hava 
vermiştir. 

Katalog No: 42 

İsmi: AGAÇ 
Bulunduğu Yer: Bülent Barım Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 26.5 x 18.8 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Bir ağaç öbeğinin görüldüğü peyzaj. 

Resim No: 52 

Formların renk lekeleriyle ve geometrik biçimlerle verildiği, 
Corinth 'in W alchensee (R. 268) düzenlemelerini anımsatan, 
kontrast renklerin ve kalın fırça vuruşlarının kullanıldığı bir poşad. 

Katalog No: 43 

İsmi: BAYIR 

Bulunduğu Yer: Emine Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1923 
Boyutları: 39.5 x 31.6 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Resim No: 43 

Tanımı: Canlı renklerle çalışılmış kır peyzajı. 
Tablonun sol alt köşesine latin harfleriyle "NAMİK 1. 1923" 
yazılmıştır. 
Sanatçının fazla kullanmaktan kaçındığı pembe tonlar, mor ve 
turuncu, öteki tablolardan farklı olarak, bu çalışmada yeşil ve 
maviyle uyumlu bir bileşim içindedir. 
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Katalog No: 44 Resim No: 60 

İsmi: BAKLA TARLASI 

Bulunduğu Yer: Sellin Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 34 x 31 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Tarla ve sağ üst kenarda küçük bir evin görüldüğü peyzaj. 
Canlı renklerin kullanıldığı tablo, Van Gogh'un tarlalarını (R.267) 
anımsatmaktadır. Yeşilin değişik tonlarının ve biribirine kontrast 
düşecek renklerin kullanıldığı bu resimde, sanatçı tarzının dışında 
konturlar, formlar, lekeler, kısa kesik fırça vuruşlarını denemiştir. 

Katalog No: 45 Resim No: 61 

İsmi: PEYZAJ 

Bulunduğu Yer: Hüsnü YeğenoğluKoleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 38 x 36.5 cm 

Tekniği: Duralit üz.erine yağlı.boya 

Tanımı: Aşiyan tepesinden mezarlığın ve Boğaz'ın görünümü. 
Tamamlanmamış başka bir poşad üzerine yapılmış bir çalışmadır. 

Katalog No: 46 Resim No: 39 

İsmi: EV, SOKAK VE SERVİLER 1 

Bulunduğu Yer: Murteza Hatipoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

Tarihsiz 

17x24cm 

Duralit üz.erine yağlı.boya 

Sağda bir yapının ve eğimli bahçesinin içinde aşağıya doğru 
sıralanmış servilerin görüldüğü peyzaj. 
Yukardan aşağıya doğru perspektifin vurgulandığı çalışmada, 
Namık İsmail servileri çok koyu yeşille vermiş, arkadaki alanı 
maviyle belirtmiş, bu alanı gökyüzünden ayırmak içinse araya 
turuncu rengi eklemeyi yeğlemiştir. Ev, sanatçının gözde rengi 
sarıya boyalıdır. 
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Katalog No: 47 Resim No: 40 

İsmi: EV, SOKAK VE SERVİLER il 
Bulunduğu Yer: Murteza Hatipoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 18.5 x 25.9 cm 

Tekniği: Duralit ürerine yağlıboya 

Tanımı: Bir önceki peyzajdaki yerin, bu kez sokağın ya da merdivenlerin 
altında oturularak resmedilmiş görünüşüdür. Sanatçı bu 
çalışmasında ev temasından farklı olarak, duvarı ve ağaçları ön 
plana çıkarmıştır. 

Katalog No: 48 

İsmi: PARlS'TE SOKAK . 

Bulunduğu Yer: Halil Bezmen Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 26.5 x 19 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 29 

Tanımı: Karşıdaki yapıya uzanan köprüde yürüyen ve ağacın altındaki 
banklarda oturan figürlerin resmedildiği Paris sokaklarından 
yaşamın yansıtıldığı kompozisyon. 
Çalışmadaki ışık ve figürler, sanatçının empresyonist ressamların 
etkisi altında olduğunu göstermektedir. Figürler lekelerle 
betimlenmiştir, arkada eski bir yapı sağda yeşil bir alan 
görülmektedir. Arka planı ön planla bağlayan köprü ve zemin, 
figürlerin koyu renkleriyle kontrast oluşturacak biçimde açık tonda 
düşünülmüştür. Sağdaki figürün başındaki kırmızı leke, soğuk 
atmosferi bir an için ısıtmak üzere konmuş olabilir. 
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Katalog No: 49 

İsmi: DERE VE KÖPRtl 
Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Keskin Koleksiyonu 

1921 

27x 19cm 

Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 24 

Tanımı: Bir derenin üzerine uzanan köprünün ve arkada ağaçlık bölgeyle 
evlerin görüldüğü peyzaj. 
Akisleri suya düşmüş ağaçların ve evlerin renk lekeleriyle, serbest 
tuşlarla verildiği çalışmada, köprünün mimari değerleri, gölgeli ve 
hızlı tuşlamalarla yansıtılmıştır. Tablonun tarihine ve mekana 
bakılırsa İtalya'dan bir peyzajla karşı karşıya olduğumuz 
düşünülebilir. 
Tablonun sağ alt köşesinde arap harfleriyle "Namık", latin 
harfleriyle "Namık 1921" yazılmıştır. 

Katalog No: 50 

İsmi: TAPINAK 

Bulunduğu Yer: Emine Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1934 
Boyutları: 23.3 x 40 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 33 

Tanımı: Göğe doğru görkemli biçimde yükselen bir tapınağın görünümü. 
Tablonun sol alt köşesine "NAMIK tSMAh. 1934" yazılmıştır. 

Katalog No: 51 

İsmi: KOLONAD 
Bulunduğu Yer: Canan Barım Alioğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 19 x 26.6 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 34 

Tanımı: Anıtsal bir binanın kolonlarının detaycı bir anlatımla verildiği mimari 
konulu peyzaj çalışması.Sütun başlıkları korint düzenindedir. 
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Katalog No: 52 Resim No: 51 

İsmi: PEYZAJ 
Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 81x28 cm 
Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Bir evin damının görüldüğü kır peyzajı. Resmin boyutları ve 
kompozisyonun üst bölümünün görünüşü, tablonun üstünün 
kesilmiş olduğu izlenimini vermektedir. 

Katalog No: 53 Resim No: 54 

İsmi: BOGAZIÇI 
Bulunduğu Yer: Kimde olduğu bilinmiyor 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 40.2 x 34. 5 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Boğazın iki yakasının görüldüğü peyzaj. 
Renkler yakın tonlamalarla kullanılmış, perspektif açık-koyu 
bağlantısıyla verilmiştir. Karşı kıyıdaki belirsiz şekiller renk 
lekeleriyle sağlanmış ve yoğun boya tabakası kullanılmıştır. 

Katalog No: 54 

İsmi: ÇOBANLAR 
Bulunduğu Yer: Canan Barım Alioğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 33 x 34 cm 
Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Resim No: 143 

Tanımı: Dağ yamaçlarında, yakılmış ateşlerin dumanının, üç çoban 
figürünün ve dağların arasındaki vadiden geçmekte olan sürünün 
görüldüğü peyzaj çalışması. 
Sanatçının diğer çalışmalarından farklı bir üslubun gözlendiği 
kompozisyonda, figürler ve yeryüzü formları kurşunkalem 
konturlarla bölünmüştür. Ortadaki beyaz dağı oluşturan lekeyle ön 
ve arka plan koparılmış, insan ve hayvan figürleri çizgi halinde 
bırakılmıştır. Soğuk bir kış günü yakılan ateşin dumanı, arkadaki 
çobanın ateşinin dumanıyla perspektif sağlanmıştır. 
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Katalog No: 55 Resim No: 59 

İsmi: BAHAR 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1927 

Boyutları: 60 x 50 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: önde pembe çiçekli ağacın, sağ üstte bir evin görüldüğü pastel 
renklerle çalışılmış peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine, arap harfleriyle "Namık İsmail 1927" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 56 Resim No: 70 

İsmi: BURSA'DAN 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1930 

Boyutları: 39.8 x 31.4 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Pembe ve leylak rengiyle verilmiş Uludağ'ın eteklerini, servileri ve 
bu ağaçların arasına serpilmiş kenti gösteren peyzaj. 

Katalog No: 57 

İsmi: PEYZAJ 
Bulunduğu Yer: tş Bankası Resim Koleksiyonu 

Tarihi: 1920 
Boyutları: 58 x 49 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 42 

Tanımı: Mavi gökyüzü altında, san renkle verilmiş geniş bir yamacın iki 
yanındaki ağaçlık alanın ve evlerin görüntülendiği peyzaj. 
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Katalog No: 58 Resim No: 142 

İsmi: ESKl EVLER 
Bulunduğu Yer: Rasih Nuri İleri Koleksiyonu 

Tarihi: 1920 

Boyutları: 12 x 17 cm 

Tekniği: Karton üzerine füzen 

Tanımı: Arkasında ağaçlık bahçesiyle, tam karşıdaki kapalı kapıya uzanan 
merdivenlerin ve sağ yanında eski Türk mimarisiyle inşa edilmiş 
ahşap bir evin görüldüğü peyzaj. 
Resmin sol alt köşesinde arap harfleriyle "Namık İsmail 1920" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 59 

İsmi: MERDiVEN 
Bulunduğu Yer: Selim Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1925 

Boyutları: 46 x 69 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 44 

Tanımı: Uzaktaki servilerin altında bir merdivenin görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık lsmail 1925" 
yazılmıştır. 
Perspektifın kusursuz olarak vurgulandığı, taşlardaki ve 
merdivenlerdeki detayların üstünde özenle durularak verildiği resim, 
sanatçının mezannın bulunduğu Şeyh Yahya Efendi Dergahı'ndaki 
aile mezarlığına giden yolu anımsatmaktadır. Ressamın, annesi, 
kızkardeşi ve ağabeyi kendisinden sonra öldüğüne göre, babasının 
mezarına yaptığı bir ziyaret sırasında bu tabloyu resmetmiş 
olmalıdır. 
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Katalog No: 60 Resim No: 25 

İsmi: PARIS, KARPO ÇEŞMESi 

Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1924 

Boyutları: 41x33 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Sağ arkada ağaçların ve heykellerin görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail Paris 
1924" yazılmıştır. 

Katalog No: 61 Resim No: 26 

İsmi: LlJKSEMBURG BAHÇESl'NDEN ARSLAN HEYKELİ 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1924 

Boyutları: 41 X 32 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Cepheden kaidesi üzerinde arslan heykelinin, fonda ağaçlık alanın 
görüldüğü peyzaj: Avını yakalamış olan aslan, mağrur bir tavırla 
çevresine bakmaktadır. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail Paris 
1924" yazılmıştır. 

Katalog No: 62 Resim No: 27 
u 

İsmi: LUKSEMBURG PARKI 

Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1925 

Boyutları: 41 x 32 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Yandan görünen, kaidesi üzerinde arslan heykeli ve fonu ağaçların 
kapladığı peyzaj. 
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Katalog No: 63 Resim No: 172 

İsmi: KAYIKLAR 

Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 57 x 79 cm 
Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Limana yanaşmakta olan kayıkların görüldüğü peyzaj. 
Ressam tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık" yazmış, 
imzanın altınaysa kendine özgü bir şekil yapmıştır. 
Ressamın arkadaki sisi fon olarak kullandığı tabloda, sudaki 
parlaklık ve gölgeler kontrastlarla verilmiştir, atmosferdeki sisli ışık 
kompozisyonun tümüne egemendir. 

Katalog No: 64 Resim No: 49 

İsmi: ÇARDAK ALTINDA 

Bulunduğu Yer: Murteza Hatipoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 21.3 x 14.8 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Tepeye doğru Uzal1!!11 bir alanda evlerin çatılarının ve gökyüzünün 
görüldüğü peyzaj. On planda bir çardak görüntüsü çalışmayı 
bütünlemektedir. 

Katalog No: 65 Resim N o: 166 

İsmi: LİMAN PEYZAJI 

Bulunduğu Yer: Murteza Hatipoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1924 

Boyutları: 70 x 50 cm 
Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Bir köprü ve kıyıya yanaşmış teknelerin görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sol alt köşesine "NAMİK 1924" yazılmıştır. 
Pastel tonların egemen olduğu, hızlı çalışılmış ve eskiz izlenimi 
bırakan resimde, suyun şeffaflığını sanatçı birkaç fırça vuruşuyla 
verebilmiştir. Renk lekeleriyle tamamladığı kompozisyon, sanatçının 
empresyonist etkili çalışmalarındandır. 
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Katalog No: 66 Resim No: 154 

İsmi: GÜVERTEDE ADAMLAR 

Bulunduğu Yer: Canan Barım Alioğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 40.8 x 32.8 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Olasılıkla askeri bir gemi güvertesindeki fi.gürlerin görüldüğü 
kompozisyondaki adamların saç tıraşları. ve bıyık stilleri, yabancı 
kökenli olabilecekleri izlenimi uyandırmaktadır. 

Katalog N o: 67 Resim No: 167 

İsmi: MAVNA VE SAHIL 

Bulunduğu Yer: Selim Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 22.5 x 16 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Deniz peyzajı. 
Mavnanın dumanında, denizin ışıltısında ve gökyüzünde aynı rengi 
rahatça ve ustalıkla kullanan ressam, kara parçasındaki öğeleri yalın 
renk lekeleriyle vermiştir. 

Katalog No: 68 Resim No: 165 

İsmi: DENİZ VE KÖY SAHİLİ 
Bulunduğu Yer: Halil Bezmen Koleksiyonu 

Tarihi: 1349 (1929) 

Boyutları: 40 x 33 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Limanda demirlemiş mavnalarla iç içe geçmiş ev !erin görüldüğü 
peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1349" 
yazılmıştır. 
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Katalog No: 69 
" İsmi: ETUD - SAHIL 

Bulunduğu Yer: lş Bankası Resim Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 42 x 33 cm 
Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Resim No: 176 

Tanımı: Geniş bir alanı kaplayan deniz kenarında uz.anan kara parçalarının ve 
dağların görüldüğü peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine "NAMIK İSMAİL" yazılmıştır. 

Katalog No: 70 Resim No: 169 

İsmi: DENİZ VE KAYALAR 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1924 
Boyutları: 40.5 x 32.4 cm 
Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Ressamın gözde rengi sarıyı denize de güneş ışığına büründürerek 
yansıttığı bir peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine "NAMUK İSMAİL" yazılmıştır. 
Çizgi ve perspektif kaygısı taşımadan, belirgin fırça vuruşlarıyla 
sınırlar çizilerek pastel tonlarla resim tamamlanmıştır. 
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Katalog No: 71 Resim No: 57 

İsmi: BURGAZ 1Ç1 
Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 39.8 x 32.1 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Birbirinden renk lekeleriyle aynlrnış boş bir alanın, çalılıklı bir 
kayanın ve iki kıyı arasından denizin görüldüğü bir peyzaj. 
Sanatçı, Almanya dönüşü yapmış olabileceği bu tabloda, canlı 
renkleri cömertçe kullanmıştır. 7.aıif fırça vuruşları ve sağlam bir 
işçiliğin dikkati çektiği resimde, belli alan aynmları renk lekeleriyle 
verilmiştir. Yer yer konturlarla kuvvetlendirilmiş formlar, Van Gogh 
çalışmalarını anımsatmaktadır. Resmin dokusu pastel çalışmasını 
andıran çizgilerle hareketlendirilerek kompozisyon sol alt ve sağ üst 
köşelerde toplanmıştır. Denizin maviden yeşile yumuşak 
tonlamalarla geçen rengi, suluboya çalışmasını andınnaktadır. 
Çizgisel bir üslubun egemen olduğu resimde, yalnızca kayanın 
etrafındaki bitkilerde detaycı bir anlatım sezilmektedir. 

Katalog No: 72 Resim No: 168 

İsmi: KIRMIZI MAVNA 
Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 38.5 x 31.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Denizde ilerleyen ya da durmakta olan mavnanın ve yelkeninin bir 
bölümünün görüldüğü deniz peyzajı. 
Ressainın çok severek çalıştığı deniz konulu resimlerden olan bu 
tabloda soyut ve lekeci bir üslup egemendir. Sanatçı san, kırmızı, 
mavi, siyah ve mor gibi sıcak renkleri, perspektifi önemsemeden 
rahatça kullanmıştır. Mavnanın aksinin düştüğü denizde, kırmızı ve 
sarıyı lekeler halinde vermiş, ön ve arka planı neredeyse 
birleştirmiştir. Detay çalışmasını andıran resimde, denizin mavi 
kontrastı, teknenin üstündeki siyah renk lekesiyle dengelenmiş, 
böylece kompozisyonun tümüyle sağa kaçmaması 
sağlanmıştır.Sanatçı, çok sevdiği sarının açık tonlarını yelkenlide ve 
teknenin aksinin düştüğü denizde kullanarak, çaıpıcı bir uyum 
yaratmıştır. Geniş fırça vuruşları resmin tümüne yayılmıştır. Namık 
Ismail, güçlü renkleri seyirciyi rahatsız etmeden korkusuzca ve 
ustalıkla kullanan sanatçılardan biridir. 
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Katalog No: 73 

İsmi: SANDALLAR 
Bulunduğu Yer: Murteza Hatipoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 26 x 18 cm 

Tekniği: Duralit üz.erine yağlı.boya 

Resim No: 175 

Tanımı: ön planda iki sandalın, sağ arka planda mendireğin görüldüğü deniz 
peyzajı. 
Tablonun sağ alt köşesine, hem arap hem de latin harfleriyle sanatçı 
yalnız.ca adını yazmıştır. 

Katalog No: 74 

İsmi: GEMİ 

Bulunduğu Yer: Münevver Ayaşlı Koleksiyonu 

Tarihi: 1928 

Boyutları: 39.5 x.32 cm 

Tekniği: Duralit üz.erine yağlı.boya 

Resim No: 170 

Tanımı: Sakin denizin ortasında durmakta ya da çok yavaş gitmekte olan 
geminin görüldüğü deniz peyzajı. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail", latin 
harfleriyle "1928" yazılmıştır. 

Katalog No: 75 

İsmi: GEMİ 

Bulunduğu Yer: Bülent Barım Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 22 x 16 cm 

Tekniği: Duralit üz.erine yağlı.boya 

Resim No: 179 

Tanımı: Gecenin karanlığı içinde, kara bulutların kapladığı gökyüzü altında, 
dalgalı denizde ilerleyen, kamaralarının ışıkları yanmış siyah büyük 
bir geminin görüldüğü deniz peyzajL 
Tablonun sol alt köşesine, arap harfleriyle "M. Namık" yazılmıştır. 
Tarzının dışında çalıştığı bu resimde, hem geminin konumu hem de 
çalışma tekniği açısından, sanatçının düşgücünü zorladığı 
anlaşılmaktadır. 
Seyrettiği bir filmin ya da okuduğu bir kitabın etkisinde kalarak 
yapmış olabileceği çalışmada, hızlı fırça vuruşları dikkati 
çekmektedir. Resmin tümünü kaplayan kasvetli havayı, sanatçı 
birkaç sarı ve kırmızı ışıkla giz.emli bir atmosfere dönüştürmeyi 
ustalıkla başarmıştır. 
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Katalog No: 76 Resim No: 171 

İsmi: DENİZDE VAPUR 

Bulunduğu Yer: Mersin Güzel Sanatlar Galerisi 

Tarihi: 1935 

Boyutları: 40.5 x 31.5 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Durgun denizin ortasında ilerlemekte olan bir şilebin görüldüğü 
deniz peyzajL 
Tablonun sağ alt köşesinde," 1935 NAMİK İ." yazılmıştır. 

Katalog No: 77 Resim No: 174 

İsmi: KAYIKLAR VE DENİZ 

Bulunduğu Yer: Süleymaniye Kütüphanesi 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 26 x 16.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Fonda tahta iskelelerin bulunduğu denizde durmakta olan iki balıkçı 
kayığının görüldüğü deniz peyzajı. 
Ressam, tablonun sol alt köşesine, hem latin hem de arap harfleriyle 
yalnızca adını yazmıştır. 

Katalog No: 78 Resim No: 178 

İsmi: DENİZDE SABAH 

Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1925 
Boyutları: 85x100 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: İstanbul camilerinden birinin silüetinin, iki yelkenlinin ve içinde iki 
erkek figürü bulunan kayığın görüldüğü deniz peyzajı. 
Tablonun sağ alt köşesinde arap harfleriyle "Namık İsmail 1925" 
yazılmıştır. 
Sandalın karakteristik özelliği, adaların hareketi, yelkenlilerin 
tamamlayıcı olarak kullanılması, caminin tek bir tonla verilişi, küçük 
ışıkların sularda derinliği sağlaması, sabahın durgun atmosferini 
başanlı bir biçimde yansıtmaktadır. 



Katalog No: 79 

İsmi: CAMİ 
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Bulunduğu Yer: Halil Bezmen Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 31.7 x 41 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Resim No: 69 

Tanımı: Açık mavi gökyüzü altında yükselen cami peyzajı. 
Sanatçı kontur olarak kullandığı turuncu ve pastel geçişli vuruşlarla 
caminin hacmini vermiştir. Farklı üslup özellikleri taşıyan çalışmada 
yapuiın anıtsallığını yansıtma kaygısı hissedilmektedir. Ressam, 
mimari değerleri detaycı bir anlatımla vemıiş, sıcak etki vermesi 
açısından bazı konturları turuncuyla boyamayı yeğlemiştir. 

Katalog No: 80 Resim No: 45 

İsmi: MEHTAPTA CAMİ 

Bulunduğu Yer: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1925 
Boyutları: 100 x 84.5 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Fonda görkemli bir caminin ve camiye neredeyse bitişik yapılanmış 
evlerin, arada ağaçların, türbe duvarının önünde yürüyen karaltı 
halinde bir figürün ve bir baykuşun görüldüğü gece peyzajı. 
Tablonun sol alt köşesine arap haıfleriyle "Namık İsmail 1925" 
yazılmıştır. 



93 

Katalog No: 81 Resim No: 73 

İsmi: BURSA YEŞiL CAMii UST KAT PENCERESi 
Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1926 

Boyutları: 32 x 39.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Köşe perspektifinden açılan pencereden servilerin görüldüğü bir iç 
mekan betimlemesi. 
Tablonun sağ alt köşesine, arap harfleriyle "Namık İsmail", latin 
harfleriyle "NAM1K İSMAİL 1926" yazılmıştır. 
Gerçekçi servilerden ve renk lekelerinden gelecekte yapacağı geniş 
lekelere dönük olarak çalıştığı bu tabloda, kenar süslemelerindeki 
çiniler serbest tuşlamalarla siyah-mavi renkleriyle verilmiştir. 

Katalog No: 82 Resim No: 74 

İsmi: YEŞiL CAMll lÇI 
Bulunduğu Yer: İstanbul Ticaret Odası 

Tarihi: 1925 
Boyutları: 84 x 99 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Köşe perspektifinden alınarak, çini süslemelerin ve kaligrafilerin 
detaycı ve gerçekçi bir üslupla verildiği iç mekan betimlemesi. 
Tablonun sol alt köşesine, arap harfleriyle "Namık İsmail 1925" 
yazılmıştır. 



94 

Katalog No: 83 Resim No: 75 

İsmi: BlR ŞARK ODASI 

Bulunduğu Yer: Kimde olduğu bilinmiyor 

Tarihi: 1920 

Boyutları: 91x72 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Kompozisyonun sol bölümünü, üstünde çizgili bir yatak örtüsü ve 
yastıkların olduğu ahşap bir karyola kaplamıştır.Sağda tam karşıda 
desenli demir korkuluklu büyük bir pencere, onun sol yanında 
duvara dayalı şövaleye benzeyen tahtadan bir obje ve yerde 
minderler görülmektedir. Kompozisyonun sağında üzerinde yeşil 
çiçeklerin olduğu tahta bir sandık ve sedefli bir sehpa vardır. 
Sehpanın üstünde bir çan ve çeşitli objeler, altında tepsi içinde bir 
tas, hemen sağ yanında mumlu şamdan dikkati çekmektedir. 
Sanatçı, sol alt köşeye adını ve soyadım, hem !atin hem arap 
harfleriyle yazmış, tarihi !atin harfleriyle atmıştır. 
Ressamın değişik öğeleri tuval içinde başarılı bir biçimde 
yerleştirdiği, farklı anlayıştaki resimlerindendir. 

Katalog No: 84 Resim No: 192 

İsmi: SEMAVER 
Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 44.5 x 59.7 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Fonda bir köşe perspektifinden yararlanıldığı, öndeki masanın 
üzerinde bir tepsinin içinde semaver, fincan ve kaşığın görüldüğü 
natürmort. 
Resmin sağ alt köşesine 11NAMİK11 yazılmıştır. 
Fonda uçuk tonlar kullanılarak semaverin ön plana çıkarıldığı resmin 
bütününü mavi-gri tonlamaları oluşturmuştur. Arka plan bir anlamda 
ışık kaynağı olarak kullanılmıştır. Seyircinin metalin ışıltısını yoğun 
olarak algıladığı tabloda, semaverin ayrıntıları kalın fırça vuruşlarıyla 
verilmiştir. Bütün olarak usta işi bir çalışmadır. 
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Katalog No: 85 

İsmi: PORTAKALLAR VE KAPLAR 
Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 48.3 x 34.5 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Resim No: 191 

Tanımı: Masanın üzerindeki pirinç kabın içine ve dışına gelişigüzel 
yerleştirilmiş portakalların ve küçük bir kabın daha görüldüğü 
natürmort. 
Kap İçinde Portakallar' ın benzeri bir çalışmadır. 

Katalog No: 86 Resim No: 193 

İsmi: KULPLU SAHAN 

Bulunduğu Yer: Canan Barım Alioğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: · 21.8 x 33 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: San-yeşil renkli fonun önüne, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş 
akik izlenimi veren kulplu bir sahanın görüldüğü natürmort. 
Sahan, fonda görülen diyagonal fonnlarla verilmiş sertliği 
kaybedip kompozisyondaki geçişi sağlamaktadır. Objeden yansıyan 
ışığın sertliği, sahan yumuşak bir atmosfere oturtularak gizlenmiş, 
beyaz tonlarla kontrast sağlanmıştır. Hızlı çalışıldığı anlaşılan 
resimde, masanın çevresindeki lacivertler, resme perspektif 
kazandırmaktadır. 
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Katalog No: 87 Resim No: 183 

İsmi: KIRMIZI ÇİÇEKLER 
Bulunduğu Yer: Şükriye Dikmen Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 23 x 35.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Beyaz seramik bir vazo içine yeşil yapraklı kırmızı çiçeklerin 
yerleştirildiği natürmort 
Çiçeklerin kınnızısının ortada toplanması kompozisyonun 
bütünlüğünü sağlamıştır. Vazonun üzerinde durduğu zemin ve arka 
plan tek renkli bir yüzey olarak düşünülmüş ve kırmızıyı ön plana 
çıkarmıştır. 

Katalog No: 88 Resim No: 182 

İsmi: KASIMPATI 

Bulunduğu Yer: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1339 (1920) 
Boyutları: 66 x 92 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Zümrüt yeşili, büyükçe seramik bir vazonun ve hemen önündeki 
küçük koyu pembemsi kabın içine yerleştirilmiş, birkaçı da zemine 
dökülmüş, çeşitli renklerdeki kasımpatıların görüldüğü natürmort 
Tablonun sol alt köşesine, arap harfleriyle "Namık İsmail 1339" 
yazılmıştır. 
Sanatçının az sayıdaki natürmortlarının en canlılarından biri olan 
tablodaki çiçekler sanki dallarından yeni kopmuş, vazoya 
yerleştirilirken dökülenlerin bile devingenliğinin seyirciye 
hissettirildiği çiçek natürmortlarından biridir. 
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Katalog No: 89 Resim No: 188 

İsmi: BALIKLAR 

Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1340 (1921) 

Boyutları: 100 x 75 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Masa ya da tezgahın üzerinde, birisi tabağın içinde diğerleri zemine 
saçılmış balıkların, salata yapraklarının, turpların ve bir içki 
şişesinin görüldüğü natürmort. 
Tablonun sol alt köşesine, arap harfleriyle "Namık İsmail 1340" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 90 Resim No: 186 

İsmi: NATÜRMORT 

Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 74 x 100 cm 
Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Koyu yeşil renkli bir örtünün fon ve zemin olarak kullanıldığı 
yüzeye, içine pembe tonlarında çiçekler yerleştirilmiş san seramik 
bir vazonun ve onun hemen yanında seramikten yapılmış oturan 
bir ayı heykelciğinin görüldüğü natürmort. 
Renk kompozisyonun kuvvetli olarak hissedildiği resimde, birkaç 
kontrast resmi canlı ve dinamik bir hale getirmeye yetmiştir. 
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Katalog No: 91 Resim No: 187 

İsmi: NATURMORT 

Bulunduğu Yer: Ozel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 35 x 50 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Beyaza boyalı bir saksının içinde pembe tonlarındaki siklamenin, 
koyu yeşil ve kahve tonlarındaki yapraklarının görüldüğü natürmort. 
Ressam boyayı kalın tabakalar halinde kullandığı tabloda, çiçek ve 
yaprağın formunu ikinci plana atıp, açık-koyu renk anlayışı içinde 
serbest bir çalışma yapmıştır. Fondaki sarıya kontrast olabilecek 
rengi, zeminde, sağ üst ve alt köşedeki geometrik formlarda 
kullanmıştır. Tabloya, öteki natürmortlarına oranla ekspresyonist 
bir anlayış egemendir. 

Katalog No: 92 Resim No: 151 

İsmi: HAMAM DÖNÜŞÜ 
Bulunduğu Yer: Yapı Kredi Resim Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 48 x 38 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Rüzgarlı bir havada ellerinde çıkınlarıyla, başları öne eğile olarak 
yürüyen, yüzleri peçeli, yandan görünen çarşaflı kadın figürleri ve 
küçük bir köy camisinin görüldüğü figürlü kompozisyon. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail" 
yazılmıştır. 
Soyutlamaya giden bir renk kompozisyonunun söz konusu olduğu 
resimde, figürlerin gölgelerinden ve uçuşan çarşaflarından sıcak, 
kurak, rüzgarlı bir atmosfer sezilmektedir. Rüzgarın etkisiyle 
havalanan çarşaflar, parlak yuvarlak renk lekeleriyle verilmiştir. 
Kırmızı-yeşil kontrastı ve koyu-açık renk dengesi başarılı bir 
biçimde yansıtılmış, binaların üstünde ve yerdeki doku, tek renk 
tonunda birleştirilmiştir. Figürlerdeki büyük ve küçük gölgeler 
derinliği sağlamıştır. Sanatçı bu kompozisyonundaki lekeci renk ve 
form anlayışıyla, üstün bir anlatım gücüne erişmiştir. 
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Katalog No: 93 Resim No: 144 

İsmi: TİFÜS 

Bulunduğu Yer: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1917 

Boyutları: 170 x 130 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Fonda kubbesiyle ve minaresiyle caminin, sağda taş evin önünde 
biri kafasını ellerinin içine almış oturan, diğeri başı öne eğik ayakta 
üzgün görünümlü siyah çarşaflı iki kadın figürünün, onların önünde 
bir kazanın karşısında oturan, biraz ilerde kovayla ona su taşıyan 
aynı giysiler içinde başka bir kadın figürünün, soldaysa ellerinde 
kazma ·kürekleriyle bir tabut taşıyan iki erkek figürünün ve onlara 
doğru ilerlemekte olan elinden küçük çoçuğunu tutmuş kara çarşaflı 
bir kadın figürünün seçildiği, iç karartıcı bir kompozisyon. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle, "Namık İsmail 1917" 
yazılmıştır. 
Yüzü seyirciye dönük kadın figürleri, Edvard Munch'un Çığlık 
tablosundaki, "sanrılı, solgun bakışlı, aşın yalınlığa ulaşmış anlatım 
biçimlerini içeren ekspretif" etkili yüzü anımsatır (1). 

(1). Jean Cassou, Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, s.27, 116 

Katalog No: 94 

İsmi: HARMAN 
Bulunduğu Yer: İş Bankası Resim Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 96 x 81 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 145 

Tanımı: İki çiftçinin hayvan koşulmuş düvenleriyle sürdükleri harman 
yerinde, sol alt köşede içi dolu bir bakraç ve tahtadan bir yabanın 
görüldüğü figürlü kompozisyon. Arka planda saplarından 
ayıklanmayı bekleyen başak yığınları ve deniz dikkati çekmektedir. 
Tablonun sağ alt köşesinde arap harfleriyle "Namık İsmail" 
yazılmıştır. 



100 

Katalog No: 95 Resim No: 146 

İsmi: HARMAN 

Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1339 (1920) 

Boyutları: 200x165 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Hannan yerinin yakıcı öğle sıcağında işlerine ara vermiş çitçilerden 
birinin testiden su içmesini, diğerinin yabasını omuza atmış 
dinlenme anını gösteren peyzajda, içi dolu bakraç bu kez, su içen 
köylünün ayakları dibinde durmaktadır. 
Tablonun sol alt köşesinde arap harfleriyle "Namık İsmail 1339" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 96 Resim No: 128 

İsmi: ATATt'.JRK ÇİFTÇİLER ARASINDA 

Bulunduğu Yer: T.C. Ziraat Bankası Gn. Md. Ankara 

Tarihi: 1929 

Boyutları: 500 x 450 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Ekilip biçilmeye hazır boş bir arazi ve küçük bir evin görüldüğü 
kompozisyonun sol bölümünde Atatürk, üniformalı bir asker ve 
köylülerden oluşan kadın, erkek ve çocuk figürleri, sağında 
kurumuş ağaçların arasında ellerini karnında kavuşturmuş bir genç 
.kız figürü dikkati çekmektedir. Kompozisyonun tam ortasında 
traktörü kullanan kasketli bir köylü figürü vardır. 
Traktör ve giysilerden açıkça anlaşıldığ]. gibi büyük önder 
Atatürk'ün devrimleri vurgulanmıştır. Uretimde karasabanın yerini 
alan traktörle, toprağın çağa uygun bir teknikle işlenmesi gerektiği 
anlatılmak için, Ziraat Bankası'nca ısmarlama yaptırılan bu tablo 
karşılığında sanatçı 3500 lira aldığını, bunun da resimden yurt 
içinde kazandığı en fazla para olduğunu söylemiştir (1). 
İStek üzerine yaptığı bu resimde, diğer çalışmalarından farklı olarak 
çizgisel bir anlatımın egemen olduğu görülmektedir. Çok sevdiği 
sarıları bir kez daha kullandığı bu tabloda, ufuk çizgisini 
gökyüzünden konturla ayırmış, figürlerde de kontura kaçmıştır. 
Sembolik anlayışta yapılmış bu resimde, genç kız üretkenliği, kadın 
figürün elindeki küçük çocuksa bozkırdan yeşerecek umutları 
vurgulamak için seçilmiş olabilir. 

(1).İ.S.Günay, Namık lsmail, s.16 
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Katalog No: 97 Resim No: 147 

İsmi: KÖYLÜ AlLE 

Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 89 x 71 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Sedirin üzerinde köşeye oturmuş, kadın, erkek, kız çocuğu 
figürlerinin görüldüğü kompozisyon. 
Osman Hamdi Bey'in fotoğraf çalışmalarını andıran bir anlatımda, 
sanatçının tarzının dışında bir çalışmadır. Sağdaki ve soldaki 
figürler, ışığı arkalarındaki iki pencereden almaktadırlar. İçerde 
geleneksel olarak kullanılan bir hat örneği, altında bir üzerlik ve 
Kur'anı Kerim vardır. Kaba sıvayla yapılmış duvar, sedir ve 
üstündeki döşemelik kumaş, figürlerin üstlerindeki giysiler bir Türk 
köylü evinin özelliklerini yansıtmaktadır. Giysiler temiz ve 
bakımlıdır. Erkek, sağ elindeki sigara ve mekana egemenliğiyle, 
ataerkil aile yapısının özelliklerini göstermektedir. Saygılı, anaç 
kadın koruyucu eş durumundadır, kız çocuğu rüzgar yanığı yüzüyle 
ve kumral saçlarıyla Ege ve Akeniz tiplemelerini andırmaktadır. Tam 
köşede tavana yakın bir yerden duvara çakılmış tahta sıra üzerinde 
kurumaya bırakılmış meyveler görülmektedir. 

Katalog No: 98 Resim No: 148 

İsmi: PAZAR YERiNDE KADIN VE BEBEK 

Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

Emine Keskin Koleksiyonu 

1929 

19 x 27.3 cm 

Tuval üzerine yağlıboya 

Fonda tezgahlan açık pazar yerinde, elinde kundağı içindeki 
bebeğini tutan, önünde içi aldığı yiyeceklerle dolu sepeti olan yöresel 
renkli çarşafı içindeki genç kadın figürünün görüldüğü 
kompozisyon. 
Tablonun sol alt köşesine "NAMIK İSMAİL 1929" yazılmıştır. 
İllüstrasyon havasında, Les Desenchantees desenlerini anımsatan 
bir çalışmadır. Arkadaki serviler, pazarın mezarlığa yakın bir 
ortamda kurulduğu izlenimi vermektedir. Yerel giysili figürler silüet 
halinde bırakılmıştır. Genç figürün üzerindeki çok renkli giysi yeni 
gelin olabileceğini ve bir dinlenme anının resmedildiğini 
düşündürmektedir. Solda yukarda ortaya kadar inen pazar tezgahı, 
kompozisyonu dengelemektedir. 
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Katalog No: 99 Resim No: 153 
" İsmi: LiMANDA YUK TAŞIYANLAR 

Bulunduğu Yer: İstanbul Ticaret odası 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 78 x 57 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Fonda iki minaresiyle cami silüetinin, limana yanaşmış bir mavnanın 
ve hamal figürlerinin görüldüğü kompozisyon. Solda sırtlarında 
arkalıkları olan kasketli iki hamal birbiriyle konuşmakta, sağda 
mavnadan inmeye hazırlanan başka hamallar görülmektedir. 
Hamalların bazısında kasket, bazısında kenarlı şapka vardır. 
Mavnanın içinde taşınacak yükler seçilmektedir. 
Tablonun sağ alt köşesine, arap harfleriyle "Namık İsmail" 
yazılmıştır. 
Bu tabloda, yaptıkları işle orantılı fiziksel yapıda, güçlü kuvvetli 
figürler görülmektedir.Sanatçının gökyüzünden konturlarla ayırdığı 
İstanbul görünümü, Eminönü halini ve Yenicami'yi 
çağrıştırmaktadır. Mavnaların direkleri ve toplanmış yelkenleri, ön 
planla arka plan arasında geçişi sağlayan öğeler olarak kullanılmıştır. 
Aynı tondaki renklerle çalışılmış, mavnanın üstündeki figürler 
lekelerle verilmiştir. Figürler konturla verilmiştir. Limanla mavna 
arasında görülen denizin köpüğü, gökyüzünün rengini 
dengelemiştir. 

Katalog No: 100 Resim No: 158 

İsmi: TUVAL BAŞINDA 

Bulunduğu Yer: Kimde olduğu bilinmiyor 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: ? x? 
Tekniği: Pastel 

Tanımı: Bir elinde paleti diğer eli tuvaline uzanmış durumda, yüzü belirsiz, 
yandan, olasılıkla bir kadın ressam figürünün görüldüğü 
kompozisyon. 
Ekspresyonist anlayışla çalışılmış tablo, geometrik formlarla 
ayrılmıştır. Ressamın paleti tutuşuna dikkat çekilmiş, tuval 
üzerindeki kolu yay şeklindeki tek bir çizgiyle verilmiştir. 
Kompozisyonu boydan boya geçen tuval görüntüsü, izleyicinin 
dikkatinin toplandığı noktadır. Boyaların ve ressama ait eşyaların 
durduğu masa, figürü tamamlayan koyu bir leke olarak 
kompozisyona yerleştirilmiştir. Tuvalin yerini bulabilmek için 
sanatçı birçok çizgi denemesi yapmıştır.Serbest, araştırma tarzında 
bir çalışmadır. 
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Katalog No: 101 Resim N o: 150 

İsmi: ÇARŞAFLI lKI KADIN 

Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: 1929 

Boyutları: 18 x 26 cm 

Tekniği: Duralit üz.erine yağlıboya 

Tanımı: Fonda İstanbul silüetinin, önde renkli çarşaflı iki kadın figürünün 
görüldüğü kompozisyon. 
Tablonun sağ alt köşesine "Namık İsmel 1929" yazılmıştır. 
Çizgiye dayalı bir çalışmadır. Işık, iki figürün ortasından geçerek 
fstanbul camilerini aydınlatmaktadır. Z'.emin, gökyüzü ve fondaki 
camilerin rengi yakın tonlarda çalışılmıştır. 

Katalog No: 102 Resim No: 149 

İsmi: ÇARŞAFLI KADINLAR 

Bulunduğu Yer: Emine Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 18.5 x 25.5 cm 

Tekniği: Tuval üz.erine yağlıboya 
Tanımı: Bir yanı deniz, bir yanı yeşillik yolda, arkası dönük hızla yürümekte 

olan dört çarşaflı kadın figürü görülmektedir. 
Kırmızı-siyah figürler açık tonlu zemin üzerinde daha etkili kontrast 
fonlar oluşturmak için kullanılmıştır.Renk lekeleriyle betimlenen 
çarşaflar, deniz, g§kyüzü ve çimen, kompozisyonu 
bütünlemektedir. Ozellikle ön plandaki iki figür, yatay mavi bir leke 
olarak verilen denizi dengelemek istercesine yere dikey lekeler 
olarak kullanılmıştır. Serbest fırça vuruşlarıyla verilmiş özet bir 
çalışmadır. 
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Katalog No: 103 

İsmi: SU KENARINDA ANNE-KIZ 
Bulunduğu Yer: Bülent Barım Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 27 x 19 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 155 

Tanımı: Kız çocuğunu elinden tutmuş yürüyen şapkalı bir kadın figürü, 
deniz ve karşı kıyı görülmektedir. 
Kompozisyonun solundan neredeyse çıkmakta olan anne - kız 
figürleri ve karşı kıyıdaki evler .serbest renk lekeleriyle verilmiştir. 
Kalın ve serbest fırça vuruşlarıyla yapılan tablo, Alınan 
ekspresyonizminden etkilenmiş olabilecek bir çalışmadır. 
Çoğunlukla turuncu, yeşil, mavi ve sarı tonlarının egemen olduğu 
resimde, renk perspektifi kullanılmış, ayrıca uz.aklık-yakınlık 
anlayışı, mavi-yeşil tuşlamalar ve figürlerin ön plana 
yerleştirilmeleriyle sağlanmıştır. Kompozisyonun sol alt köşesindeki 
koyu renk figür lekeleri, sağ üstte görülen kıyıdaki binaların sarı 
lekeleriyle dengelenmiştir. 

Katalog No: 104 Resim No: 123 

İsmi: KADIN PORTRESİ 
Bulunduğu Yer: Canan Barım Alioğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 30 x 38 cm 

Tekniği: Pastel 
Tanımı: Cepheden siyah kısa saçlı, beyaz giysili genç kadın portresi. 

Yüz detay verilmeden çok yumuşak renk verilerek hazırlandıktan 
sonra, kaş ve gözler yüzdeki anlatımı vurgulayacak biçimde 
belirtilmiştir. Figürün bakışlardaki sertlik saçtaki koyu lekeyle 
dengelenmiş, dudaktaki çok hafif turuncu, yüzün canlılığını 
arttırmıştır. Fonda kullanılan mavi, portrenin öne çıkmasını 
sağlamıştır. Vücudun hafif yan duruşu, boyundaki hafif hareket, 
resimdeki dinamik yapıyı arttırmıştır. 
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Katalog No: 105 
•• •• 

İsmi: MA VI GOZLU KADIN 

Bulunduğu Yer: Emine Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 32 x 42 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 124 

Tanımı: Cepheden, kısa kumral saçlı ve kahküllü, başı hafif yana eğile genç 
kadın portresi. 
Modelin karakteri yeşil gözlerdeki etkili çalışmada toplanmış, 
fondaki mavi renk yüzü ön plana çıkarmak için kullanılmıştır. 
Işık-gölge oyunlarının vurgulandığı tabloda, renk lekeleri geniş 
formlar halinde kullanılmıştır. 

Katalog No: 106 
. il 

İsmi: ATATURK 

Bulunduğu Yer: Moda Deniz Klubü 

Tarihi: 1935 

Boyutları: 90x120 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 129 

Tanımı: Ceketinin yakasının altından gazilik madalyasının görüldüğü, fraklı 
bir Atatürk portresi. 
Ressamın son çalışmalarından olan portrede yüzdeki anlatım etkin 
biçimde yansıtılmıştır. Boyayı ince tabakalar halinde kullandığı 
geleneksel-klasik Atatürk portreleri çizgisindedir. Dikkatli, titiz, 
ince ve zarif fırça vuruşları dikkati çekmektedir. 
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Katalog No: 107 Resim No: 130 
il 

İsmi: ATATURK 

Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihsiz 

113x168 cm 

Tuval üzerine yağlı.boya 

Büyük boy çalışılmış, ayakta, fraklı bir Atatürk tablosudur.Büyük 
önder, sağ eli pantolon cebinde, sol eli masadaki bir kitabın 
üzerinde, ileri bakmaktadır. 
"NAMIK İSMAİL" imzası, resmin sağ alt köşesine atılmıştır. 
Bu çalışmada da yüzdeki anlatım ön planda tutulmuştur. Zarif, ince 
fırça vuruşlarının uygulandığı tablo, dikkatli bir çalışmanın 
ürünüdür. Fon, nötr renklerle boyanmıştır. 

Katalog No: 108 Resim No: 122 

İsmi: KALPAKLI ÇOCUK 

Bulunduğu Yer: Halil Bezmen Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 22.5 x 28.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Başında beyaz kalpak olan, yandan görünen bir erkek çoçuk 
portresi. 
Serbest ve lekeci anlayışın egemen olduğu resimde, renklerin 
dağıtımındaki çabukluk ve kararlılık, renk kompozisyonunun 
sağlamlığını açıkça göstermektedir. Resmin nere.deyse yansı, beyaz 
tonlamalarıyla soyut bir renk çalışmasına dönüştürülmüştür. 
Fondaki beyazlık ve giysinin rengi, yüzün etkili olarak ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. 
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Katalog No: 109 Resim No: 121 

İsmi: DEKOLTE ELBİSELİ KADIN 

Bulunduğu Yer: Bülent Barım Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 25 x 35.3 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Yandan, kızıl saçlı bir kadın figürü görülmektedir. 
Bitmemiş izlenimi veren, eskiz havasında bir tablodur.Figürün yüz 
hatları ince bir çizgiyle belirtilmesine karşın, saçları, giysisi ve 
odadaki diğer öğeler abartılı renklerle ve keskin hatlarla verilmiştir. 
Kompozisyon kalın ve kıvrak fırça vuruşlarıyla çalışılmış, anatomi 
ikinci plana itilmiştir. Renk kompozisyonuna gidilmiş, ayrıntılar 

-önemsenmemiştir. Hızlı çalışılmış bu resimde, geniş boya lekeleri 
kullanılmıştır. Soldaki siyah panodaki beyaz çiçek motifleri, figürü 
ön plana çıkarmış, derinliği sağlamıştır . Tablo, teknik bakımdan H. 
Mati.sse ve T. Lautrec'in çalışmalarındaki anlayışı çağrıştırmakta, 
konu bakımından Paris'in kabarelerinde can-can yapan bir dansçının 
soyunma odasını anımsatmaktadır. Namık İsınail'in "bütün 
enerjisini harcayarak bir seansta çıkardığı" tablolarından biridir. 

Katalog No: 110 Resim No: 117 

İsmi: PORTRE 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 32.3 x 40.4 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Başı hafif yana dönük, saçları alından dökülmüş, gözlüklü erkek 
portresi. 
Duyarlı bir kişiliği yansıtan titreşimli bir çalışma tekniğinin 
kullanıldığı portrede, modelin giysisinde kullanılan renk tonlarıyla 
fonun karıştınlrnası yüzdeki anlatımı ön plana çıkarınıştır. Fon, 
suluboya çalışmasını anımsatan teknikle yumuşatılmış, saç 
diplerinde ve dudaklarda sıcak renkler ku11anılmıştır. Portrelerinde 
her zaman realist bir sanatçı olan Namık İsmail, modelin 
papyonunu, gözlüğünü ve çenesindeki çukuru bile yansıtmayı ihmal 
etmemiştir. 
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Katalog No: 111 Resim No: 115 

İsmi: AHMET HAŞIM 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 50 x 70 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Cepheden çalışılmış Ahmet Haşim portresi.Resimde altta ve tersten 
görülen bir başka portre, bu çalışmanın daha önce kullanılan bir 
tuval üzerine yapıldığını ortaya koymak.tadır. 
Serbest fırça vuruşlarının net olarak görüldüğü resimde, sanatçının 
portre çalışmalarındaki becerisine tanık olunur.Modelinin karakterini 
birkaç tuşla verebilen ender ressamlardan olan Namık lsmail'in 
resimlerinde hissedilen tad, sanatçının boyayı daha rahat 
kullanmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Katalog No: 112 Resim No: 114 

İsmi: ALİCE TÖR 

Bulunduğu Yer: Alice-Vedat Nedim Tör Koleksiyonu 

Tarihi: 1931 

Boyutları: 44 x 53.5 cm (çap) 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Başı iyice sola dönük olmasına karşın yüzünün bütün hatları 
görülebilen, bir kolunu yüksekçe bir yere dayamış, kısa dalgalı saçlı 
Alice Tör portresi. 
Narin çizgiler taşıyan modelin omzu ve bakışlardaki gizemli anlatım 
çarpıcı bir biçimde aktarılmıştır. 

Katalog No: 113 Resim No: 139 .. 
İsmi: MUNEVVER AYAŞLI PORTRESi 

Bulunduğu Yer: Münevver Ayaşlı Koleksiyonu 

Tarihi: 1927 

Boyutları: 28.5 x 36.5 cm 

Tekniği: Karakalem 

Tanımı: Profilden, karakalemle çalışılmış Münevver Ay~lı portresi. 
Resmin sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık Ismail 
Ankara 1927" yazılmıştır. 
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Katalog No: 114 Resim No: 107 

İsmi: HÜSNÜ YEGENOGLU PORTRESİ 
Bulunduğu Yer: Sellin Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1925 

Boyutları: 16 x.22 cm 
Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Alınan subay üniforması giymiş, profilden bir erkek portresi. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle, "M.Namık 1925" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 115 

İsmi: PORTRE 
Bulunduğu Yer: Canan Barım Alioğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1925 

Boyutları: 49.5 x 62 cm 
Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Resim No: 108 

Tanımı: Yöresel giysili, başında aynı kumaştan yapılmış ilginç bir şapka 
taşıyan, hafifçe sola dönük, ileriye bakan erkek figürü 
görülmektedir. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1925" 
yazılmıştır. 
Hint kökenli bir giysiyi yansıtmak için yapılmış olan bu çalışmada, 
kuvvetli ışık, canlı renkler ve konturlar kullanılarak tablo 
tamamlanmıştır. 
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Katalog No: 116 Resim No: 105 

İsmi: DÜŞÖNCE • SEDİRDE UZANAN KADIN 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1917 

Boyutları: 180 x 131 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Başını uzandığı kanepenin koluna dayamış, sol kolu aşağı sarkmış, 
sağ elini çenesine dayamış, uzun siyah giysili, kısa saçlarının bir 
kısmım şık türbanının örttüğü zarif kadın figürünün ana temayı 
oluşturduğu kompozisyonu bütünleyen öteki öğeler; duvardaki 
büyük boyutlu hat levha, sedirin yanında kitaplarla dolu bir kitaplık, 
üstünde, kırmızı çiçekler yerleştirilmiş seramik vazoyla pirinç bir 
kabın olduğu sedefli bir sehpa, yerde minderler ve içinde porselen 
fincanla zarfının olduğu madeni tepsi. 
1917 Galatasarayhlar Yurdu'ndaki sergiye, Tefekkür-Düşünce 
adlı bu tablosuyla katılan ressam, dekoratif sanatlara gönül verdiğini 
bu yapıtıyla daha o tarihlerde duyuruyordu. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık 1. ", latin 
harfleriyle "NAMİKI. 1917" yazılmıştır. 

Katalog No: 117 Resim No: 101 

İsmi: MEDİHA HANIM 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1920 

Boyutları: 36 X 40 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Yan durarak sağa bakmış, almna kadar bütün başını örterek 
omuzlarına dökülen siyah şifon cinsi kumaştan örtüsü, siyah giysisi 
ve boyunda siyah kolyesiyle Mediha Hanım portresi. 
Gizemli, sevgiye açık, sevecen ruh yapısının hissedildiği portrede, 
resim bittikten sonra sol köşeye konan beyazla, modelin zarif ve ince 
yapısı vurgulanmış, siyahın ağırlığı belli oranda yok edilmiştir. 
Kalın boya kullanımı, sanatçının hızlı çalışma tekniğini 
yansıtmaktadır. 
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Katalog No: 118 Resim No: 102 

İsmi: MEDİHA HANIM 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1920 

Boyutları: 56 x 62 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Cepheden, siyah V yakalı, dökümlü giysisi ve aynı kumaştan başını 
örten uzun türbanıyla, sağ elini beline dayamış Mediha Hanım'ın, 
3/4 büst portresi. 
Tablonun sağ alt köşesine, arap harfleriyle "Namık İsmail", !atin 
harfleriyle "NAMİK 1920" yazılmıştır. 
Kat kat doku araştınnalanndan kaynaklanan çatlamaların görüldüğü 
tabloda, sanatçı modelinin ruhsal durumunu ustaca vermiştir. 

Katalog No: 119 - Resim N o: 103 

İsmi: MEDffiA HANIM 

Bulunduğu Yer: İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1920 
Boyutları: 45 x 36 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Cepheden büst portre. 
tmZa tablonun sağına, figürün omuz hizasına, arap harfleriyle 
atılmıştır. 
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Katalog No: 120 Resim No: 120 

İsmi: YELPAZELİ KADIN 
Bulunduğu Yer: Canan Banın Alioğlu Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 49 x 70 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Arkalığı kafesli sandalyeye oturmuş, sağa bakan, yakası hafif açık 
beyaz giysili, elinde kare biçimli yelpazesi olan, 3/4 kadın portresi. 
Sanatçı tablonun sağ üst köşesine arap harfleriyle "Hatice 
Hanımefendi" yazmış ve kendine özgü bir şekil (R. 209) 
koymuştur. 
Çok hafif, yumuşak ve iddiasız bir fonun kullanıldığı tabloda, 
modelin elbisesi konturlarla hızlı çalışılmıştır. Figürün yüzündeki 
anlam gözlerindeki ışıkla anlatılmıştır. Yelpazenin deseni ve kafesli 
çizgiler, kompozisyonun dengesini sağlamak için düşünülmüştür. 
Ekspresyonist bir çalışmadır. · 

Katalog No: 121 Resim No: 110 

İsmi: OTURMUŞ KADIN PORTRESİ 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1927 
Boyutları: 92 x 92 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Cepheden bir kadın figürü; askısız, sarı üzerine kırmızı büyük 
çiçekli giysisi sağ omzunu ve kolunu açıkta bırakmaktadır. Sol omzu 
ve kolu aynı kumaştan şalla örtülmüş, bir elini beline dayamış, 
çıplak bacaklarını dizden bükerek altına alınış, kısa siyah saçına 
kırmızı çiçek takmış bir biçimde kırmızı ve sarı bir zemin üzerinde 
serbestçe oturmaktadır. 
Tablonun sol alt köşesine "NAMIK 1SMAİL 1927" yazılmıştır. 
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Katalog No: 122 Resim No: 97 

İsmi: KENDi PORTRESİ 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1918 

Boyutları: 41 x 51.5 cm 

Tekniği: Duralit üz.erine yağlıboya 

Tanımı: Beyaz gömlekli, kravatlı, 3/4 profilden büst portre.Ressam, aynı 
yılda yaptığı bir sonraki portresine göre, kendisini oldukça genç - -
resmetmiştir. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "1918 İsmail" yazılmıştır. 

Katalog No: 123 Resim No: 99 

İsmi: KENDİ PORTRESİ 

Bulunduğu Yer: Selim Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1918 

Boyutları: 36 x 39.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya. 

Tanımı: Kahverengi ceket ya da hırkasının yakasına, boynunu örtecek 
biçimde koyu gri bir fular ya da kaşkol bağlamış, saçları alnından 
hafifçe dökülmeye başlamış, sert bakışlı, profilden Namık İsmail 
portresi. 
Duvarda, deseni belirsiz, çerçeveli bir tablo asılıdır. 
Tablonun sağ alt köşesine "NAMİK 1918" yazılmıştır. 

Katalog No: 124 Resim No: 100 

İsmi: KENDİ PORTRESİ 

Bulunduğu Yer: Bülent Barım Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 55 x 80.9 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya (R.90'ın arkası) 

Tanımı: Beyaz gömlekli, saçları alından iyice dökülmüş, başı hafifçe sola 
dönük, 3/4 büst portre.Sanatçının, bütün otoportrelerinde aynı yüz 
anlatımını 
korumaya özen göstermesi dikkat çekicidir. 
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Katalog No: 125 Resim No: 109 

İsmi: lSPANYOL KADIN 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1927 

Boyutları: 142 x 191 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Elinin birini beline dayamış, kırmızı uzun geniş etek, kahve tonunda 
askılı bluzlu bir İspanyol giysisi taşıyan genç kadın figürü. 
Kulağına kırmızı bir çiçek takmış, .kahküllü kısa saçlarının üzerine 
oturtulmuş bir şapkadan aşağılara kadar uzanan siyah tül şalı ve 
siyah-kınnızı ayakkabısıyla görülmektedir. 
Tablonun sağ alt köşesine, arap harfleriyle "1927 Namık İsmail" 
yazılmıştır. 

Katalog No: 126 Resim No: 119 

İsmi: AYAKTA KADIN 
Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1927 

Boyutları: 98 x 94 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Duvara dayanmış ayaktaki kadın figürü, aynı zamanda yanında 
duran,üzerinde mavi-beyaz kareli desenlerden oluşan bir örtünün 
bulunduğu masadan da destek almaktadır. Başı hafifçe sağa dönük 
figür, sağ eliyle bir kitabı tutmuş, yana sarkmış sol kolunu arkaya 
gizlemiştir. Sağ elindeki kitap, figürün §ağa eğimini masaya 
dayanarak dengelemesini sağlamıştır. U zerinde koyu leylak renkli 
uzun bir elbise ve ressam gömleği olarak nitelendirilebilecek bir üst 
giysi vardır. Figürün yaslandığı duvarda çerçeveli bir resim 
bulunmaktadır. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1927" 
yazılmış ur. 
Dönemin modasına uygun olarak kesilmiş kısa ve dalgalı saçları, 
figürün ince, uzun ve zarif yapısını ön plana çıkarmıştır. Giysinin 
koyu renkli seçilmesiyle yüzün neşeli anlatımı vurgulanmıştır. 
Masada kullanılan kareli örtü, yüzeye derinlik ve renk katmış, 
duvardaki çerçeve figürün arkasındaki boşluk hissinin 
dengelenmesini sağlamıştır. Modelin gölgesiyle aynı renkteki fon ve 
beyaz giysi, düşey, koyu fırça vuruşlarıyla verilmiştir. Koyu leylak 
renkli giysi, vücudun ve kompozisyonun dikey hatlarını 
güçlendirmiştir. 
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Katalog No: 127 Resim No: 106 

İsmi: BAVYERALI KADIN 
Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: 1923 

Boyutları: 49 x 70 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Tanımı: San uzun kollu giysisinin üzerine, başından omuzlarına sarkıttığı 
bir şal ile örtünmüş, saçları alnından hafifçe gözüken, aynca koyu 
renkli bir örtüyle örttüğü dizlerinin üzerinde, toprak renkli bir kap 
tutan, yaşlı, hüzünlü bakışlı bir kadın görülmektedir. 
Yöresel Bavyera giysileri içinde, elindeki kabı silmekte olan kadının 
resmedildiği tabloda, karakteristik tipleme açıkça görülmektedir. 
Ekspresyonizmin getirdiği serbest, rahat tuşlamalarla boyayı 
kullanan sanatçı, ışık-gölge oyunları, kontrast renkler, yakın 
tonlamalarla, modelinin iç dünyasını başarılı bir biçimde 
yansıtmıştır. 

Katalog No: 128 Resim No: 77 

İsmi: KADIN PORTRESİ 

Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 48.8 x 35 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Yandan duvara dayanmış, vücudunun yalnızca göğüslerine kadar 
olan bölümünün görüldüğü, saçlarını topuz yaparak toplamış, 
hüzünlü bakışlı kadın figürü görülmektedir. 
Modelin üzgün iç dünyasının, ışık-gölge ve kontrastlarla etkili bir 
biçimde verildiği tabloda, boya kalın tabakalar halinde kullanılmıştır. 
Soluk tonl~daki renk lekeleri yüzün anlatımını başarıyla 
vurgulamıştır. Sanatçının güçlü anatomi bilgisinin hissedildiği bir 
çalışmadır. Çıplak olabilecek figürün vücudunun üst bölümü 
verilmiştir. 
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Katalog No: 129 

İsmi: ÇIPLAK 

Resim No: 91 

Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 44 x 54 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Arkalıklı deri bir sandalye üzerine neredeyse yatar biçimde otunnuş, 
yüzü çok belirgin olmayan kadın çıplak. 
Fon ve sandalyenin arkası, figürü ön plana çıkarmak için 
kullanılmış, yüzdeki düşey tuşlarla modelin iç huzuru 
yansıtılmıştır. 

Katalog No: 130 Resim No: 88 

İsmi: UZANMIŞ ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: 
Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

. Katalog No: 

İsmi: 

Bulunduğu Yer: 
Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

Keskin Koleksiyonu 

Tarihsiz 

26x 18cm 

Duralit üzerine yağlıboya 

Yan yatmış, bir bacağı dizden kıvrık diğeri ileriye uzatılmış, bir 
kolunun üzerine abanmış, kısa siyah saçlı, yüzü belirtilmemiş çıplak 
bir kadın figürü görülmektedir. 
Atölye çalışması ya da bir ön çalışma olabilecek resimde, anatomik 
yapı ön planda tutulmamıştır. Plan ayrımı yapılmadan, renklerle 
yakın tonlarda kontrast kullanılarak bir çırpıda çıkarılmış izlenimi 
veren bir çalışmadır. 

131 

ÇIPLAK 

Bülent Barım Koleksiyonu 

Tarihsiz 

55 x 80.9 cm 

Resim No: 90 

Duralit üzerine yağlıboya (R. lOO'ün arkası) 

Dizlerini altına alarak oturmuş, sağ elini dirseğinden yüksek kırmızı 
örtülü bir yere dayamış, sol elini lacivert, mindere benzeyen bir 
zemine koymuş, kısa siyah saçlı, başı öne eğik kadın çıplak. 



Katalog No: 132 

İsmi: ÇIPLAK 
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Bulunduğu Yer: Murteza Hatipoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1922 
Boyutları: 112 x 82 cm 
Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 78 

Tanımı: Bacakları dizden bükülmüş, kolunun biriyle üstünde yattığı zemine 
dayanmış, yüzü görülmeyen, arkası dönük bir kadın çıplak. 
Tablonun sol alt köşesine "NAMİK 1922" yazılmıştır. 

Katalog No: 133 

İsmi: ÇIPLAK 
Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 45.5 x 93 cm 
Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 94 

Tanımı: Kısa saçlı, sol bacağını dizden bükmüş, sağ kolunu dirsekten 
kıvırmış, başını sağ omzuna doğru eğmiş, arkadan görünen kadın 
çıplak. 
Vücut anatomisinin kuvvetli olarak hissedildiği, akademik anlayışta 
çalışılmış, sanatçının ilk yapıtlarından olabilecek, diğer çıplaklardan 
farklı bir tablodur. Bu tabloyu, hocası F. Connon'un atölyesinde 
yapmış olabilir. 



Katalog No: 134 

İsmi: ÇIPLAK 
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Bulunduğu Yer: Kimde olduğu bilinmiyor 

Tarihi: 1932 

Boyutları: 52 x 66 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Resim No: 83 

Tanımı: Duvardaki oval aynadan da vücudunun bir kısmı görülebilen, 
kollarını dirsekten bükerek yüzünün görülmesini engellemiş, siyah 
üzerine kınnızı desenli bir örtüye oturmuş kadın çıplak. 
Tablonun sol alt köşesine "NAMIK İSMAİL 1932" yazılmıştır. 
Işığın aynaya yansımasıyla çift taraflı ışık elde edilmiştir. Modelin 
anatomik yapısına dönük çalışılmış, fon ve oturduğu yer, figürü ön 
plana çıkarmıştır. Leke ve form anlayışı içinde tamamlanmış bir 
yapıttır. 

Katalog No: 135 

İsmi: ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: 1934 

Boyutları: 74 x 78 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Resim No: 84 

Tanımı: Pastel renkli bir kanepenin köşesine dizlerini bükerek yatmış, 
başının kanepenin koluna koymuş, yüzünde uykulu bir anlatım olan 
kadın çıplak. 
Tablonun sol alt köşesine "NAMIK İSMAİL 1934" yazılmıştır. 
İnce doku kullanılarak, birbirine yakın tonlamalarla tamamlanmış, 
empresyonist etkili bir çalışmadır. 
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Katalog No: 136 Resim No: 92 

İsmi: YATAN YARIM ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: Zeynep Rona Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 34 x 49.5 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Yeşil zemin üzerine yatmış, başı izleyene dönük, göğsünün ve 
kolunun biri görülebilen kadın çıplak. 
Renk kompozisyonu düşünülerek yapılmış çalışmada, resimsel 
değerler öne çıkarılmıştır. Serbest fırça vuruşları ve büyük lekelerle, 
hızlı çalışılmış, detay izlenimi bırakan bir tablodur. 

Katalog No: 137 Resim No: 93 

İsmi: BOYNU BÜKÖK KADIN 

Bulunduğu Yer: Zeynep Rona Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 
Boyutları: 34 x 49.5 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Koyu renk saçlarını arkada toplamış, başı hafifçe yana eğik, orta 
yaşlı bir kadın çıplak. 
Tablonun sağ alt köşesine "NAMIK" yazılmıştır. 

Katalog No: 138 Resim No: 80 

İsmi: YATAN ÇIPLAK 
Bulunduğu Yer: Selim Küsefoğlu Koleksiyonu 

Tarihi: 1924 
Boyutları: 61.5 x 40 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Koyu renkli zemin üzerine atılmış kahverengi peluş veya kürkün 
üzerine arkası izleyiciye dönük, yan yatmış biçimde resmedilmiş 
kadın çıplak. 
Tablonun sol altına "NAMİK 1924" yazılmıştır. 
Leke-form anlayışına dönük figüratif bir çalışmadır. Ressam, 
gölgeleri koyu renkli titreşimli tuşlamalarla, cesaretle ve geniş fırça 
vuruşlarıyla kullanarak, figürün etkisini arttırmıştır. 
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Katalog No: 139 Resim No: 89 

İsmi: ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 59.2 x 78.5 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: 1ki koluyla da sırayı tutmuş, bacağının birini dizden kıvırarak sıranın 
basamağına dayamış, diğerini öne uzatmış; yüzü belirgin, başını 
sola eğmiş, oturan, cepheden resmedilmiş kadın çıplak. 
Bir atölye çalışması olan bu tabloda da, sağlam anatomi bilgisi 
dikkati çekmektedir. Realist bir anlayışla verilen figürün vücudunun 
adaleleri, elleri ve ayaklan erkeksi bir sertlikle verilmiştir. Hızlı 
çalışılmış, hareket eller ve bacaklarda kesintisiz devam etmektedir. 
Yüzdeki anlatımda detaycı bir anlayışa yer verilmesine karşın, 
vücutta bundan kaçınılmıştır. Ressamın birçok tablosunda olduğu 
gibi, fon ve zemin yine aynı renk tonlarıyla aktarılmıştır. 

Katalog No: 140 Resim No: 86 

İsmi: KANEPEDE OTURAN ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: ? x? 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Çizgili örtülü kanepenin üzerine bacak bacak üzerine atarak otunnuş, 
kollarını göğüslerinin görülmesini engellemek istercesine öne 
uzatmış, ipek çoraplı ve bantlı ayakkabılı, kısa saçlarıyla yüzünü 
saklamış kadın çıplak. 
Sanatçı, fondaki turuncu üzerine attığı renkli çizgilerle ve kanepe 
örtüsünün desenleriyle, figürün etkisini arttınruş ve 
kompozisyondaki bütünlüğü sağlamıştır. Ressam, ipek çorap 
altındaki rengi vücuduna taşıyarak şeffaf bir çekicilik yaratmış, 
modelin yüzünü koyu renkli saçıyla kapatarak açık-koyu kontrastını 
yakalamıştır. 
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Katalog No: 141 Resim No: 79 

İsmi: YARIM ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: Ozel Koleksiyon 

Tarihi: 1924 

Boyutları: 44 x 55 cm 

Tekniği: Duralit üz.erine yağlıboya 

Tanımı: Kollarını kaldırarak başının üzerinde birleştirmiş, böylece yüzünün 
anlatımını da saklamayı başannış, yandan 3/4 kadın çıplak. Bu 
tabloda kolların ve omzun uyumlu geçişi, ustalıkla vurgunlanmıştır. 

Katalog No: 142 

İsmi: ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: Saynur Aral Koleksiyonu 

Tarihi: 1935 

Boyutları: 50 x 60 cm 
Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 85 

Tanımı: Beyaz ipeksi çarşaflı zemin üzerine, başı hafif yana dönük, 
bacağının birini dimen kıvırarak altına alarak oturmuş, kollarının 
birini oturduğu koltuğun kenarına dayamış, diğerini yana açarak 
zemini tutmuş, kısa koyu renk saçlı, kadın çıplak. Odada ayrıca 
yerlere kadar inen çarşafın kenarında, içinde pembe çiçeklerin 
olduğu siyah çizgili desenli koyu yeşil seramik vazo vardır. 
Tablonun sağ alt köşesinde "NAMIK İSMİL 1935" yazılmıştır. 

Katalog No: 143 

İsmi: ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: Y. Erimtan Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 77 x 74 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Resim No: 95 

Tanımı: Siyah deri koltuk üzerine kollarını yana açarak bir kalçasını yana 
atmış olarak rahatça oturmuş, koltuğun kenarına bir kolunu 
dayamış, diğer kolunu dirsekten bükerek saçını tutmuş, kahküllü 
kısa koyu renk saçlı kadın çıplak. Yerde, figürün açık renkli giysisi 
göıiilmektedir. Figürün oturduğu deri koltuk, Namık İsmail'in 
çalışma odasındaki koltuğu (R. 8) anımsatmaktadır. 
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Katalog No: 144 Resim No: 81 

İsmi: DUVARA YASLANAN ÇIPLAK 
Bulunduğu Yer: Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1924 

Boyutları: 17.8 x 26 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Ayakta, sol kolunu dirsekten bükerek arkaya gizlemiş, sağ kolu 
hafifçe yana açık, sol bacağını dizden belli belirsiz biçimde 
kıvırmış, yüzü görülmeyen kadın çıplak. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail Paris 
1924", 
!atin harfleriyle "NAMİK İsmail 1924" yazılmıştır. 

Katalog No: 145 Resim No: 87 

İsmi: İSKEMLEDE OTURAN ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: Halil Bezmen Koleksiyonu 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 33.3 x 40.8 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Üzerine kumaş serilmiş sandalyeye bacak bacak üstüne atarak 
oturmuş, bir kolunu sandalyenin arkasına dayamış, yüzü belirsiz 
kadın çıplak. 
Gölge-ışığın formlarla ve geniş lekelerle verildiği çalışmada, fon ön 
planla bütünlük sağlamıştır. Vazo, halı, döşemeler, birkaç obje ve 
oturma grubunun renkleri kompozisyona bütünlük kazandırmıştır. 

· Katalog No: 146 Resim No: 82 

İsmi: YATAN ÇIPLAK 

Bulunduğu Yer: İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1925 

Boyutları: 78 x 63 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Yatarken gerinirmişcesine ellerini başının arkasında birleştirmiş 
olarak görülen çıplak kadın figüründe dizler ve vücudun alt kısmı ön 
plandadır. İlk bakışta geri planda yer almalarına karşın, görünen sol 
ayak ve sağ kolun duruşu özenli bir inceliği yansıtmıştır. Bu özgün 
poz, tabloya ayrıcalıklı bir nitelik kazandırmaktadır. Fonu oluşturan 
pencere izlenimli çerçevelerden süzülen ışıkla, vücut hatları ustalıkla 
aktanlmıştır. 
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Katalog No: 147 

İsmi: ÇIPLAK 

Resim No: 96 

Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tam mı: 

Ozel Koleksiyon 

1924 

26.5 x 18.5 cm 

Tuval üzerine yağlıboya 

Arkadan görülen, sol elinden destek alır biçimde hafifçe sola 
kaykılarak oturmuş, başı hafif sağa dönük kadın çıplak. Başın üst 
bölümü ve bacaklar görülmemektedir. Çıplağın poz verdiği ortam, 
bir iç mekan olabileceği gibi dış çevre de olabilir. Tablonun sağ alt 
köşesine hem arap hem de lalin harfleriyle "NAMIK İsmail 1924" 
yazılmıştır. · 

Katalog No: 148 Resim No: 71 

İsmi: BURSA ULUCAMl lÇI 
Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tamını: 

Katalog No: 

İsmi: 

Bulunduğu Yer: 

Ozel Koleksiyon 

1925 

100 x 84cm 

Tuval üzerine yağlı boya 

Bursa Ulucami iç mekanı ve şadırvanı. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1925" 
yazılmıştır. 

149 

BURSA ULUCAMl iÇi 

İstanbul Ticaret Odası 

Resim No: 72 

Tarihi: 1926 

Boyutları: 98 x 84 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı boya 

Tamını: Aynı noktadan resimlenmiş bir başka Bursa Ulucami iç mekan 
çalışması. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1926" 
yazılmıştır. 
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Katalog No: 150 Resim No: 98 

İsmi: KENDi PORTRESi 

Bulunduğu Yer: Metin Keskin Koleksiyonu 

Tarihi: 1917 

Boyutları: 66 x 73 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: 3/4 yarım portre. 
Beyaz boğazlı kaz.ağının üstüne gri yakalı kırmızı bir gömlek giymiş, 
yandan durmuş, başı hafif sola dönük, bıyıklı bir Namık İsmail 
portresi. Tende kullanılan solgun renkler, ressamın savaşta 
yakalandığı tifüsten yeni kalkmış hastalıklı durumunu 
yansıtmaktadır. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail", latin 
harfleriyle "NAMIK I. 1917" yazılmıştır. 

Katalog No: 151 Resim No: 112 

İsmi: FEYHAMAN DURAN 

Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: Tarihsiz 

Boyutları: 57 x 47 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: · Sağ elini oturduğu koltuğun koluna dayamış, dostça bakışlarını 
belli bir noktada toplayan modelin arkasında, yeşil örtülü masa 
görülmektedir. 
Namık İsmail'in realist üsluptaki başarılı yapıtlarından biridir. Titiz, 
zarif fırça vuruşlarıyla, arkadaşı Feyhaman'ın tekniğine yakın bir 
çalışmayla yapılmış portrede, adeta iki ressamın sohbet anı 
hissedilmektedir. Modelin sevecen kişiliği ve ruhsal durumu, sağdan 
gelen güçlü ışığın belirginleştirdiği yüzünden yansımaktadır. 
Feyhaman'ın ceketinin yaka, omuz ve kol kıvrımlarında Namık 
İsmail'in genellikle az kullandığı konturlar dikkat çekmektedir. 
Koltuk ve fondaki masa, özelliği olmayan, kompozisyonu 
tamamlayıcı nitelikteki öğelerdir. 
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Katalog No: 152 Resim No: 111 

İsmi: MAHlR TOMRUK 

Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1930 

Boyutları: 100 x 80 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Siyah deri koltuk üzerine oturmuş, bir elini pantolonunun cebine 
sokmuş, öteki eliyle koltuğun kenarındaki kitabı tutmuş, koyu renkli 
takım elbisesinin içinde yeleği, kravatı, beyaz gömleğiyle, gözlüklü 
beyaz saçlı, ciddi bakışlı heykeltraş Mahir Tomruk görülmektedir. 
Tablonun sağ alt köşesine "1930 NAMIK İSMAİL" yazılmıştır. 

Katalog No: 153 Resim No: 131 

İsmi: ATATÜRK 

Bulunduğu Yer: T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 

Tarihi: 1928 

Boyutları: 150 x 100 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Fonda Ankara Kalesi'nin görüldüğü ayakta boydan bir Atatürk 
çalışması. 
Namık İsmail'in kataloğumuzda yer alan öteki Atatürk portrelerinde 
olduğu gibi bu tabloda da modem giysiler görülmektedir: Koyu 
renk bir palto ve beyaz bir gömleğin üzerine takılmış açık renk bir 
kravat. 

Katalog No: 154 Resim No: 126 

İsmi: MITHAT PAŞA 

Bulunduğu Yer: T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 

Tarihi: 1928 

Boyutları: 150 x 100 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: M. Gören'in 99 x73 cm boyutlarındaki Mithat Paşa adlı, tuval 
üzerine yağlıboya tablosundan (R.125 ) kopya edilmiş bir çalışma. 
Kırmızı fesli ve paltolu, Mithat Paşa portresi. 
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Katalog No: 155 

İsmi: SÜHEYL ÜNVER 
Bulunduğu Yer: özel Koleksiyon 

Tarihi: . Tarihsiz 

Boyutları: 65 x 46 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlı.boya 

Resim No: 127 

Tanımı: Beyaz gömlek üzerine koyu renkli bir ceket ve ona uyın!n bir 
kravatla resmedilmiş, başı hafif sola dönük bir Süheyl Unver 
portresi. 
Hızlı fırça vuruşlarıyla ince bir boya tabakası kullanlılarak yapılmış 
bu çalışmada modelin yüzünde belirgin ama ne olduğu 
anlaşılamayan bir gölge görülmektedir. Ressamın portrelerinde 
genellikle kullanmadığı bir üslup resme egemendir. 

Katalog No: 156 Resim No: 104 
•• İsmi: FAHRUNNlSA HANIM 

Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: 1922 

Boyutları: 45.5 x 62 cm 

Tekniği: Mukavva üzerine yağlı.boya 

Tanımı: Yakası hafif açık siyah giysisi, siyah kısa saçlarıyla, yan durarak 
başını sağa çevirmiş yarım portre. 
Bu çalışmada, boynun narinliği ve bakışlardaki derin anlam özellikle 
vurgulanmıştır. 

Katalog No: 157 Resim No: 28 
• İsmi: LUKSEMBURG PARKI 

Bulunduğu Yer: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihi: 1925 

Boyutları: 33 x 42 cm 

Tekniği: Duralit üzerine yağlıboya 

Tanımı: Bir ağaç ve çevresinde yer alan Paris parklarına özgü yeşil ahşaptan 
dekoratif bir korumalık, kaidesi üzerinde hayvan heykeli ve 
demirden portatif iki sandalyenin görüldüğü Lüksemburg 
Bahçesi'nden karakteristik bir köşe. 
Tablonun sol alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1925" 
yazılmıştır. 
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Katalog No: 158 Resim No: 68 

İsmi: BOGAZ GÖRÜNTÜSÜ 

Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: 1340 (1921) 

Boyutları: 25 x 33 cm 

Tekniği: Karton üzerine yağlıboya 

Tanımı: Bir ağacın gölgesinde denizi seyreden figürlerin yer aldığı 
kompozisyon. Fonda denizde bir yelkenli ve karşı sahil 
görülmektedir. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1340" 
yazılmıştır. 
lbrahim Çallı'nın Boğaz peyzajlarını anımsatan, lekeci bir üslupla 
gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. 

Katalog No: 159 Resim No: " 67 .. 
İsmi: EYUP SULTAN 

Bulunduğu Yer: Özel Koleksiyon 

Tarihi: 1331 (1912-3) 

Boyutları: 34 x 46 cm 

Tekniği: Tuval üzerine yağlıboya 

Tanımı: Eyüp Sultan tepelerinden bir Haliç peyzajı. 
Tablonun sağ alt köşesine arap harfleriyle "Namık İsmail 1331" 
yazılmıştır. 
Sanatçının sürekli yinelediği temalardan olan mezarlık görüntüsü ve 
servi ağaçlan, Osmanlı gravürlerini anımsatan bir anlayışla 
yansıtılmıştır. Renklerin dağılımı sanatçının peyzajlarında 
çoğunlukla kullandığı tonlamalardadır. 

Katalog No: 160 Resim No: 66 

İsmi: 

Bulunduğu Yer: 

Tarihi: 

Boyutları: 

Tekniği: 

Tanımı: 

PEYZAJ-DİKMEN BAGLARI 

Özel Koleksiyon 

1920 

50 x 60 cm 

Duralit üzerine yağlıboya 

Geniş bir vadide yer alan tek bir evin ve birkaç ağacın görüldüğü 
peyzaj çalışması. 
Tablonun sağ alt köşesinde arap harfleriyle "Namık İsmail 1920" 
yazılmıştır. 
Sanatçının tarzının dışında yaptığı çizgici üslupla gerçekleştirilmiş 
bir çalışmadır. 



Katalog No: 161 

İsmi: PEYZAJ 
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Bulunduğu Yer: Ozel Koleksiyon 

Tarihi: 1917 

Boyutları: 27 x 18.5 cm 

Tekniği: Duralit üz.erine yağlı.boya 

Resim No: 65 

Tanımı: Fonda gökyüzü ve cami siluetinin, ön planda ve sağda bir yapının 
göıiildüğü peyzaj. 
Tablonun sağ alt köşesine "NAMİK 1917" yazılmıştır. 
Sanatçının formları lekelerle yansıttığı peyzaj çalışmalarından biridir. 
Güçlü ve karşıt renklerin cesaretle kullanıldığı bu çalışmada, renk 
geçişlerindeki uyumluluk üstün bir beceriyle sunulmuştur. 
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5-SONUÇ 

1.911-1914 yılları arasında Fransa' da J ulian Akademisi ve 
Fernand Cormon Atölyesi'nde resim eğitimi alarak, önceleri 
empresyonizm ilkelerinden yola çıkan, 1918-1919 döneminde 
Almanya'da Max Liebermann ve Lovis Corinth'in atölyelerinde 
tekniğini geliştirerek realizmden ekspesyonizme uzanan bir 
gelişim çizgısı izlemesine karşın, hiçbir sanat akımına 
bağlanmayan Namık İsmail, 1928'den 1935'teki ölümüne kadar 
Güzel Sanatlar Akademisi'nin yöneticiliğini yapmış, bir anlamda 
Akademi'nin ikinci kurucusu olmuştur. Sanatçının özelliklerini 
şöyle sıralayabiliriz: 

1. Türkiye' de ikinci kuşak ressamların öncülerinden biri olan 
Namık İsmail, Fransa'da ve Almanya'da aldığı eğitime, İtalya'daki 
gözlemlerini ve birikimlerini katmış, dönemin sanat akımlarını 

incelemiş ve denemiştir. 
2. Türk Resim Sanatı içinde batılı anlamda figür ve çıplak 
anlayışının gelişmesine öncü olmuştur. 

3. Figürleri zor ve alışılmışın dışında pozlarda resmetmiş, güçlü 
desen ve anatomi bilgisiyle seyircide, modelinin her an hareket 
edecekmiş izlenimini bırakmıştır. 
4.Sanayi-i Nefise Mektebi'ndeki yöneticiliği döneminde, batılı bir 
dinamizme kavuşan Güzel Sanatlar Akademisi, döneminin en 
parlak ve verimli günlerini yaşamıştır. 
5.Akademi'deki Dekoratif Sanatlar Bölümü'nü yeniden 
düzenleyen Namık İsmail, Grafik ve Çinicilik atölyelerine ek 
olarak, İç Mimarlık Atölyesi'ni ve Fresk Atölyesi'ni de açmıştır. 
6. Öğrencilerin bir arada çıplak modelden çalışabilmeleri için 
Gece Atölyesi açmış, mimarlık öğrencilerinin bu atölyeye 
devamını zorunlu kılmıştır. 

7. 1933 tarihinde, Maarif Vekaleti'ne devletin sanatçıyı 

sahiplenmesi ve yönlendirmesi gerektiği konusunda, 
uygulanmaya hazır program niteliğinde, kapsamlı bir rapor 
sunmuştur. 

8.Döneminin sanatçılarının sorunlarını bilen, sorumluluklarının 

bilincinde bir yönetici olarak, kendinden sonraki kuşaklara, 
yenileşmeye açık bir ortam hazırlamıştır. 
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6- ÖZET 

"1914 Kuşağı" ya da "Çallı Kuşağı" ismiyle resim tarihimize geçen 
ressamlardan biri olan Namık İsmail, 1890 (H.1308) yılında 
doğdu. Öğrenimini Şemsülmekatip, Hamidiye Mektebi, Ste 
Pulcherie, St. Benoit ve Galatasaray Lisesi'nde yaptı; 1911 yılında 
babası tarafından resim yeteneğini geliştirmek üzere Fransa'ya 
gönderildi. Kısa bir süre Julian Akademisi'ne devam etti, o 
dönemde devlet bursuyla Paris'te bulunan İbrahim Çallı 
aracılığıyla Fernand Cormon'la tanıştı ve 1914'e kadar Cormon 
Atölyesi'nde çalıştı. 

Fransız sanatçılarının ve Barbizon Okulu ressamlarının 

yapıtlarından etkilendiği ilk dönem resimlerine, şiirsellik, 
düşgücü ve romantizm egemendir. Empresyonist etkilerin yoğun 
olduğu bu dönem tablolarında pastel renkler, birbirine yakın 

tonlamalar ve ince fırça vuruşları görülür. 

Tatil için geldiği İstanbul'dan Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 
Kafkas Cephesi'ne gönderilen sanatçı, cephede resim çalışmalarını 
sürdürdü; karakalem asker figürleri ve Erzurum'dan görünümler 
yaptı. 

Kafkas Cephesi'nde tifüse yakalanınca İstanbul'a döndü. Harbiye 
nazırı Enver Paşa'nın desteğiyle Şişli'de kurulan atölyede, 
İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Ruhi Arel, Sami Yetik, Ali Cemal, Ali 
Sami Boyar gibi öteki ressam arkadaşlarıyla birlikte savaş konulu 
resimler yaptı. Bu atölyenin ürünü olan tablolar, 1917 
Galatasaray Sergisi'nde halka gösterildikten sonra, Viyana ve 
Berlin'de sergilenmeleri söz konusu olunca, sergi sorumlusu Celal 
Esad Arseven'le birlikte Berlin'e gitti. Almanya'dan hemen 
dönmeyen ressam, Max Liebermann ve Lovis Corinth'in 
atölyelerinde çalışarak tekniğini geliştirdi. 1919' da yurda dönen 
sanatçının yapıtlarında, atölyelerinde çalıştığı ressamların 

etkisiyle, sağlam kuruluşlu teknik bir yetkinliğe ulaştığı görüldü. 
Tuvalinde, Corinth'in resimlerinde gözlemlenen, kalın boya 
tabakaları ve parlak renk lekeleri dikkati çekmeye başladı. 
Serbest fırça vuruşlarıyla boyayı ve renkleri dilediğince kullandı. 

1920 yılında Mediha Hanım'la yaşamını birleştiren sanatçı, 
ölümünden kısa süre öncesine kadar evliliğini sürdürmeyi 
denedi. Fakat eşiyle arasındaki karakter f arklılıklanndan dolayı 
evliliklerinin beş yılı ayrı geçti ve1935 yazında boşanmayla 
sonuçlandı. 
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Namık İsmail, 1921 yılında İtalya'ya gitmek için Gazi Osman Paşa 
Ortaokulu'ndaki resim öğretmenliği görevinden istifa etti. Bir yıl 
boyunca ülkeyi gezdi ve resimler yaptı. 1921 yılının sonundan 
1922'nin ortalarına kadar Sanayi-i Nefise Mektebi'ndeki müdür 
yardımcılığı görevini sürdürdü; yaz sonunda buradan da istifa eti 
ve Paris'e gitti. Paris'te bulunduğu sırada (1924), Pierre Loti'nin 
"Les D~senchantees" romanını resimlemek üzere açılan yarışmayı 
kazandı ve kitabın desenlerini çizdi. 

Resimlerinde fazla kontur kullanmaktan hoşlanmayan, formları 

lekelerle veren, perspektif ve çizgi kaygısı taşımadan, serbest, 
rahat ve hızlı fırça vuruşlarını yeğleyen ressamın, yapıtlarında en 
fazla dikkati çeken iki öğe, ışık ve harekettir. Işık kaynağını 
hareketin vurgulandığı ana temanın üzerinde odaklaştırır, 
figürlerini alışılmışın dışında zor pozlarda resmederdi. Güçlü bir 
desen ve anatomi bilgisine, oturmuş bir tekniğe sahipti. Uyumlu 
mavileri, sarıları, yeşilleri ve kahve tonlarını kullanmayı 
sevmesine karşın, bazen zıt ve parlak renk tonlarını denemekten 
de çekinmezdi. Perspektifi renk lekelerinin kırılmalarıyla 
yansıtabildiği gibi, düz yüzeylerde birkaç konturla da aynı etkiyi 
yaratabilirdi. Mimari değerleri resim değerlerine dönüştürerek 
vermede ustaydı. Figürlerinde realist, peyzajlarında 
empresyonist ve natüralist, bazen de ekspresyonistti. 
Portrelerinde, modelinin ruhsal durumunu bütün gerçekliğiyle 
tuvaline yansıtırdı. Çıplaklarında, modelini en zor pozlarda bile 
hareketliliğini vurgulayarak verebilen, güçlü renkleri izleyeni 
rahatsız etmeden ustalıkla kullanabilen sanatçılardan biriydi. 

Empresyonist ve realist ilkelerden yola çıkarak, ekspresyonizme 
ve soyuta varan bir gelişim çizgisi izlemesine karşın hiçbir sanat 
anlayışına ve çizgiye sürekli bağlı kalmadı. Her tabloya göre, 
üslubunu ve çalışma tekniğini değiştirdi, her tablosunda bir 
öncekini aşmayı hedefledi. 

Döneminin diğer sanatçılarının çalıştığı bütün konuları denedi: 
Peyzajlar, mimari konulu tablolar, portreler, figürlü 
kompozisyonlar, çıplaklar, natürmortlar, deniz konulu tablolar, iç 
mekan görünümleri, karakalem çalışmaları, illüstrasyon 
denemeleri yaptı. Ayrıca aynı kompozisyonu, peyzajı, iç mekanı 

değişik zamanlarda, farklı ışık altında birkaç kez resmetmeyi de 
denedi. 
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Tablolarına attığı imzalarda tutarlı bir çizgi izlemedi. 1918 yılında 
latin harfleriyle imzaladığı tablolarının yanında, 1929 yılında 
arap harflerini ve hicri takvimi kullandığı görüldü. 

1928 yılında başladığı Sanayi-i Nefise Mektebi'ndeki müdürlük 
görevini ölümüne değin sürdürdü. Namık İsmail'in yöneticiliği 
sırasında Güzel Sanatlar Akademisi, döneminin en parlak ve 
verimli günlerini yaşadı. Öncelikle okulun Fındıklı Sarayı'ndaki 
binaya taşınmasını sağladı, ardından Akademi'de bir dizi yenilik 
ve düzenleme yaptı: Akademi kütüphanesini yurt dışından 

getirttiği yayınlar ve kitaplarla genişletti; yurt dışında eğitim 
görmüş Türk sanatçılarını göreve çağırdı; Avrupa'dan hocalar 
getirtti; dekoratif sanatlar bölümünü yeniden düzenledi; grafik 
ve çinicilik atölyelerine ek olarak, iç mimarlık ve fresk 
atölyelerini açtı; öğrencilerin canlı ve çıplak modelden 
çalışabilmeleri için "Gece Atölyesi" açtı ve mimarlık öğrencilerinin 
de atölyeye devamını sağladı. Resim ve Heykel bölümlerinde, 
Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nin ders programı izlenmeye 
başlandı. Yetenekli gençleri yetişmek üzere sınav la yurt dışına 

gönderdi. Okulun eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla önemli 
kararnameler yayınladı: Mimarlık bölümüne yalnız lise 
mezunlarının, diğer bölümlere ortaokulu bitirenlerden sınavı 
kazananların alınması koşulunu koydu. Derslere, atölyelere ve 
seminerlere devam zorunluğu getirdi ve öğrenci kalitesini 
yükseltmek için diploma sınavlarına yeni bir boyut kazandırdı. 

1933 yılında Maarif Vekaleti'ne kapsamlı bir rapor hazırlayarak, 

devletin sanata, sanatçıya sahip çıkması ve yönlendirmesi 
konusundaki önerilerini sundu. Ayrıca okullardaki resim 
eğitiminin çağdaş bir kimliğe kavuşması konusunda önerilerini, 
A vrupa'daki resim eğitiminin amacı, uygulama şekli ve bizim 
okullarımızda yapılması gereken değişiklikleri belirten 
açıklamalar yaptı. 

30 Ağustos 1935'te Kadıköy'den hareket eden şehir hatları 

vapurunda geçirdiği kalp krizi sonunda yaşama veda etti. 
Çırağan Sarayı'nın karşısındaki Şeyh Yahya Efendi Mezarlığı'nda 
yatmaktadır. 



7- KAYNAKÇA 

KİTAPLAR 

ARSEVEN,Celal E., 

ARSEVEN, Celal E., 

ARSEVEN, Celal E., 

BAZIN, Germain, 

BERK, Nurullah, 

BERK, Nurullah, 

BERK, Nurullah, 

BERK, Nurullah
Adnan TURANİ, 

BERK, Nurullah
Hüseyin GEZER, 

BOY AR, Pertev S., 

CEZAR, Mustafa, 

CEZAR, Mustafa, 

CLAUDON, Francis, 

ÇOKER,Adnan, 

133 

Türk Sanatı Tarihi, C. III, Milli Eğitim 
Basımevi,İst. 1959 

Sanat Ansiklopedisi, C. I-III, İst. 1943-1950 

Sanat ve Siyaset Hatıralarım (Yay. Haz~ Ekrem 
Işın), İst. 1993 

A History of Art from Prehistoric Times to the 
Present, London, 1958 

La Peinture Turque, Basın Yayın ve Turizm 
Müdürlüğü, Ankara, 1950 

lstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Ak 
Yayınları, İst .. 1972 

Resim Bilgisi, Varlık Yayınları, İst. 1982 

Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim 
Tarihi, C. 2, Tiglat Basımevi, İst. 1981 

Elli Yılın Türk Resim ve Heykeli, T. İş Bankası 
Kültür Yayınları, İst. 1973 

Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devirlerinde Türk Ressamları, 

Ankara, 1948 

Sanatta Batıya Açılış. ve Osman Hamdi, 
T. İş Bankası Yayınları, İst. 1971 

Güzel Sanatlar Egitiminde 100 Yıl, MSÜ 
Yayınları, İst. 1983 

Romantizm Sanat Ansiklopedisi (Çev. Özdemir 
İnce, İlhan Usmanbaş), Remzi Kitabevi, İst. 
1988 

Avni Lifij-Poşadlar, İstanbul 1984 



134 

DEMİRSAR, Belgin, Osman Hamdi Tablolarında Gerçekle ilişkiler, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989 

DERi, Max, Die Malerei im XIX. Jahrhundert, Bedin, 1923 

EDHEM, Halil, Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu, İst. 1924 
(bugünkü dile aktaran Gültekin ELİBAL, 
Milliyet Yayınları, İst. 1970) 

ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, T. İş Bankası Kültür 
Yayınları, İst. 1973 

EROGLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, Sanem Matbaası, 
Ankara 1981 

GERMANER, Semra- Oryantalizm ve Türkiye, İst. 1989 
Zeynep İNANKUR, 

GO:MBRICH, E. H., 

GÖREN, A. Kamil, 

GÜNAY, İsmail S., 

GÜVEMLİ, Zahir, 

GÜVEMLİ, Zahir, 

İNAN, Afet, 

1PŞ1ROGLU, Nazan
Mazhar, 

1PŞ1ROGLU, Nazan
Mazhar, 

Sanatın Öyküsü (Çev. Bedrettin Cömert), Remzi 
Kitabevi, İst. 1992 

Hüseyin Avni Lifij, Yayımlanmamış Y. L. Tezi, 
1.Ü. Ed. Fak. Ark. Sanat Tarihi Böl., tst. 1990 

Büyük Türk Sanatkarı Namık lsmail'in Hayatı 
ve Eserleri, M. Barok Basımevi, İst. 1937 

Büyük Ressam ve Heykeltraşlar, Varlık 

Yayınları, İst. 1964 

Resim Sanatı ve Türk Resmi, Ak Yayınları, İst. 
1987 

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 19 91 

Oluşum Süreci içinde Sanatın Tarihi, Cem 
Yayınevi, İst. 1983 

Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, İst. 1991 



İPŞİROGLU, M.Ş.
S. EYÜBOGLU, 

İREPOGLU, Gül, 

135 

Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, 1.ü. E 
Edebiyat Fak.Yayınları,İstanbul, 1972 

Feyhaman Duran, İst. 1986 

1SL1MYEL1, Nüzhet, Asker Ressamlar ve Ekoller, Ankara, 1965 

KINAY, Cahid, 

LOTI, Pierre, 

L YNTON, Norbert, 

MULLER, Joseph
Fernand 

NACİ, Elif, 

ÖZSEZGİN, Kaya, 

ÖZSEZGİN, Kaya, 

ÖZSEZGİN, Kaya, 

PARRAMON, J. M., 

PISCHEL, Gina, 

RENDA, Günsel, 

Sanat Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ank. 
1993 

Hayal Kadınlar (Çev. Can Kayabal), Altın Kalem 
Klasik Romanlar, lst. Tarihsiz 

Modern Sanatın Öyküsü (Çev. Prof.Dr. Cevat 
Çapan-Prof.Dr. Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İst. 
1982 

La Peinture Moderne de Manet a Mondrian, 
Emile Hazan, Paris 1960 

Anılardan Damlalar, Karacan Yayınları, 
İst.1981 

Sanat Üzerine Yazılar, Anılar-Deneme. Dizisi, 
Cumalı Sanat Evi Yay., lst. Tarihsiz 

Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim 
Sanatı Tarihi, C 3, İstanbul 1982 · 

lbrahim Çallı, Yapı Kredi Yayınları Türk 
Ressamları Dizisi 2, İst. 1993 

Resimde Renk ve Uygulanışı (Çev. Erol 
Erduran), Remzi Kitabevi, İst. 1991 

Sanat Tarihi Ansiklopedisi (Çev. Hasan 
Kuruyazıcı-Üstün Alsaç}, C. III, Görsel 
Yayınlar, lst.1981 

Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 
1700-1850, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1977 



RENDA, Günsel, 

RICHARD, Lionel, 

136 

Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 
Tarihi , C.1,lstanbul, 1980 

Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedisi (Çev. Beral 
Madra-Sinem Gürsoy-İlhan Usmanbaş), Remzi 
Kitabevi, İst.1984 

ROETHEL, H.Konrad, Modern German Painting, New York, Tarihsiz 

RONA, Zeynep, Namık lsmail, Yapı Kredi Yayınları Türk 
·Ressamları Dizisi 1, İst. 1992 

SCHMIDT, Paul F., Geschichte der Modernen Malerei, Stuttgart, 
1952 

SCHAPIRO, Meyer, The Library of Great Painters, New York 1950 
, 

SERULLAZ, Maurice, Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi (Çev. 

SÖZEN, Metin
Uğur TANYELİ, 

TANSUÖ, Sezer, 

TANSUÖ, Sezer, 

TANSUÖ, Sezer, 

TURANİ,· Adnan, 

TURANİ, Adnan, 

WÖLFFLIN, H., 

YETİK, Sami, 

YETKİN, S. Kemal, 

Devrim Erbil), Remzi Kitabevi, İst. 1983 

Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, 
Remzi Kitabevi, İst. 1986 

Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, · İst. 1991 

Resim Sanatının Tarihi, Remzi Kitabevi, İst. 
1992 

Resim Kılavuzu, Milliyet Yayınları, İst. 1973 

Örneklerle Batı Anlayışına Dönük Türk Resim 
Sanatı, T. İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 
1977 

Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, İst. 1992 

Sanat Tarihinin Temel Kavramları (Çev. 
Hayrullah Örs), Remzi Kitabevi, İst. 1990 

Ressamlarımız, İst. 1940 

Büyük Ressamlar, Varlık Yayınları, İst. 1955 



137 

YILDIZ, H. Dursun Doğuştan Günümüze Büyük lslam Tarihi, 
Çağ Yayınları, lst. 1989 · 

MAKALELER 

ANONİM, 

ANONİM, 

ANONİM, 

ANONİM, 

ANONİM, 

ANONİM, 

ANONİM, 

ANONİM, 

AYATAÇ, M., 

BERK, Nurullah, 

BERK, Nurullah, 

Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi 
Ansiklopedisi, C.6, Görsel Yayınlar, İst. 1982, 
s. 1079-1088 

"Namık İsmail", Anabritannica Genel Kültür 
Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, C.14, İst. 1993 

"Namık İsmail", Büyük Larousse Sözlük ve 
Ansiklopedisi, C.14, Gelişim Yayınları, İst. 
1986 

"Namık İsmail", Gelişim Hachette Alfabetik 
Genel Kültür Ansiklopedisi, İst. 1983 

"Namık İsmail", Türk ve Dünya Ünlüleri 
Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, C. 8, 
İstanbul 

Arkitekt Aylık Yapı San'atı, Şehircilik ve 
Tezyini San'atlar Mecmuası, S. 7, 9, 10, 11, 
İst. 1933, s.252-257, 322-329, 359 

"N. İsmail Dün Büyük Törenle Gömüldü" 
Cumhuriyet Gazetesi, 1.9.1935 

"Namık İsmail'in Cenazesi Büyük Törenle 
Kaldırıldı", Tan Gazetesi, 1.9.1935; 3.9.1935; 
6.9.1935; 10.11.1935 

"Ressam Namık İsmail ve Harman", Sanat 
Çevresi, S. 34, Ağustos 1981 

"Namık İsmail", Sanat Dünyamız.a. Yapı 
Kredi Yayınları, S. 18, Ocak 1980, s. 43-44 

"Ressam Namık İsmail", Sanat Çevresi, 
S.34, Ağustos 1981 



138 

CÖMERT, Bedrettin, "İlk Kez Resim Sanatında Görülen 
Empresyonizmi, Öteki Sanat Dallarında 
ve Eleştiride de Buluyoruz", Milliyet 
Sanat Dergisi, S. 92, Ağustos 1974, s. 11-13 

ERGÜVEN, Mehmet, "İki Çıplağın Ardında", Gergedan Türk 
Resim Sanatı Özel Sayısı , S. 19, Eylül 1988, 
s. 42-44 

EROL, Turan, 

EYÜBOGLU, Bedri R.> 

FERİDUN, Hikmet, 

GÖNENÇ, Turgay, 

GÖVSA, İbrahim A, 

GÖVSA, İbrahim A., 

GÜRSEL, Yücel, 

GÜNYOL, Vedat, 

İSKENDER, Kemal, 

"Sanayi-i Nefise Mektebi'nin İlk Mezunları 
ve Çallı Kuşağı", Kültür ve Sanat, Eylül 1990, 
s. 10-16 

.. "Empresyonistlerin Resim Çizgisine, Resim 
Zincirine Ekledikleri En Önemli Halka, Renge 
Yöneliştir", Milliyet Sanat Dergisi ... S.92, 
Ağustos 1974, s. 14-17 

"Değerli Bir Ressam ve İdareci Namık İsmail 
Sanat Hakkındaki Düşüncelerini Anlatıyor" 
7 Gün, C. 5, S.110, 17 Nisan 1935, s. 7-10 

"Namık İsmail'in Dört Resmi", Sanat Çevresi, 
S.34, Ağustos 1981, s.6-8 

"Namık İsmail", Meşhur Adamlar 
Hayatları ve Eserleri (Haz. ve Yay. Sedat 
Simavi), C. 3, İst. 1933-1935 

"Namık İsmail", Türk Meşhurları 
Ansiklopedisi, Yedigün Neşriyatı, İst. 1945 

"Dünden Bugüne Güzel Sanatlar Akademisi: 
Akademi, Artık O Eski Akademi değildir", 
Milliyet Sanat Dergisi, S.210, 17 Aralık 1976 

"Batılılaşma", Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi, C.1, İst. 1983, s. 255-259 

"Türk Resminin Dünü, Bugünü ve Geleceği", 
Gergedan Türk Resim Sanatı Özel Sayısı , 
16 Eylül 1988 · 



139 

KAYNARDAG,Arslan,"Eski Bir Rapor Açısından Sanatımız ve 
Toplumumuz", Çevre Mimarlık ve Görsel 
Sanatlar Dergisi, S.4, Tem.-Ağus. 1979, 
·s. 86-88 

KINIK, Zeynep, 

KÖKSAL, Ahmet, 

MADRA, Bera!, 

NACİ, Elif, 

NACİ, Elif 

NACİ, Elif, 

NAMIK İSMAİL, 

NİRVEN, Nur, 

ÖZSEZGİN, Kaya, 

ÖZSEZGİN, Kaya, 

"Namık İsmail", Boyut, S. 1, 15 Ocak 1981, 
s. 12 

"Namık İsmail'in Anısına", Milliyet Gazetesi, 
11 Ocakl 992, s. 12 

"Plastik Sanatlarda Belgeleme ve Namık 
İsmail", Sanat Çevresi, S.34, Ağustos 1981, 
s. 10-12 

'!Namık İsmail, San'ati, Şahsiyeti, Eserleri ve 
Hayatı", Yeni Türk Mecmuası, S. 5, Şubat 
1933, s.415-419 

"Namık· İsmail 1890-1935", Türkiyemiz, 
S.29, Ekim 1979, s. 24-31 

"Namık İsmail", Çağdaş Türk Resminden 
Örnekler, Ak Yayınları, 1982, s.26-29 

"Cumhuriyet Devrinde Güzel San'atler", Yeni 
Türk Mecmuası, 29 Birinciteşrin 1933, 
s.1133-1134 

"Namık İsmail Üzerine Zeynep Rona ile 
Söyleşi", Artist Plastik Sanatlar Dergisi, S.16, 
Ocak 1993, s. 17-21 

"Sonraki Kuşaklara Ortam Hazırlayan Namık 
İsmail'in Resimlerinde Boyama Hazzının 
İncelikleri Egemendir", Milliyet Sanat Dergisi, 
S.149, Eylül 1975, s.18-20 

"Empresyonizm Türk Resmine Zorunlu Bir 
Dönem Olarak Yansımış Çevreyle İlişki 
Kurmayı Sağlamıştır", Milliyet Sanat Dergisi, 
S.149, Eylül 1975, s. 9-10 



ÖZ.SEZGİN, Kaya, 

ÖZ.SEZGİN, Kaya, 

PARLATIR, İsmail, 

RADO, Şevket
Hikmet F. ES 

RENDA, Günsel, 

RONA, Zeynep, 

140 

"Namık İsmail Toplu Sergisi", Milliyet Sanat 
Dergisi, 15 Kasım 1981, S. 36, s. 48 

"Namık İsmail (1890-1935), Milliyet Sanat 
Dergisi Eki, Türk Ressamları 21 

"Namık İsmail",Türk Ansiklopedisi, C. 
XXV, Ank. 1977 

"Namık İsmail", Hayat Ansiklopedisi, C. 5, 
İst. 1961 

"Çağdaş Türk Resmi", Başlangıcından Bugüne 
Türk Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, İst.1993 

"Namık İsmail Üzerine", Türkiye'de Sanat, 
S.7, Ocak-Şubat 1993 

SERGİ KATALOGLARI 

ANONİM, 

ANONİM, 

ANONİM, 

ANONİM, 

ÇOKER, Adnan, 

GROTE, Ludwig, 

KINIK, Zeynep, 

La Peinture Turque, 1983 

19. yy'dan Cumhuriyet Öncesine Türk Resmi 
Türkiye İş Bankası Koleksiyonu, 
2-28 Ekim1992 Sergi Broşürü 

Türk Resminde Modernleşme Süreci, Galeri 
Baraz, 15 Nisan-15 Mayıs 1987, İstanbul 

Fahrünnisa Zeid 1951-1961 Retrospektif 
Sergi Broşürü, Güzel Sanatlar Akademisi, 
26 Mayıs 1964, İstanbul 

Osman Hamdi ve Sanayi-i Nefise Mektebi, 
MSÜ Toplu Sergiler 8, İst. 1983 

I 

La Peinture Europeenne dans les Galeries 
Allemandes XIX. siecle, Munich 

Namık lsmail Toplu Sergisi, İst. 1981 



141 

8- RESİM VE DİYAPOZİTİF LİSTESİ 

1. Namık İsmail bir buçuk yaşındayken uzun saçları ve kız 
elbisesiyle (1. S. Günay, Namık lsmail ... 1931) 
2. Kızkardeşi Ulviye ve ağabeyi Hüsnü'yle (Zeynep Rona, Namık 
lsmail ... 1992) 
3. Kızkardeşi Ulviye'yle (Z.R.) 
4. Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki çalışma odasında (Z.R.) 
5. Atölyesinde (Z.R.) 
6. Çalışma odasında (7 Gün, 17.4.1935) 
7. Atölyesinde (7 Gün) 
8. Akademi'deki çalışma odasında (1.S.G.) 
9. Namık İsmail'in son resimlerinden (1.S.G.) 
10. Kotrasında (Z.R.) 
11. Kotrası "Korsan" (Z.R.) 
12. Abdülmecit Efendi'nin Şişli Atölyesi'ni ziyareti: Soldan sağa 
Ruhi Arel, Ali Cemal, Abdülmecid Efendi, Namık İsmail (beyaz 
gömlekli), İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Sami Yetik (Z.R.) 
13. Abdülmecid Efendi, Bulgar Çarşısı'ndaki Şişli Atölyesi'ni 
ziyaret ederken, 8.9.1333 (1917). Soldan sağa; Ali Sami Boyar, Ali 
Cemal, Namık İsmail, Abdülmecid Efendi, İbrahim Çallı, Hikmet 
Onat, Sami Yetik, Ruhi Arel (A. Kaynardağ, Çevre Dergisi, 1979) 
14. Akademi'de resim atölyesinde canlı modelden çalışılırken 
(1.S~G.) 
15. Akademi'de heykel atölyesinde canlı modelden çalışılırken 

(İ.S.G.) 
16. Şeyh Yahya Efendi Dergahı'daki aile mezarlığı 
(fotoğraf; Sevgi Gürtuna) 
17. Kanalda Evler (Z.R.) 
18. Venedik'te Saray (Z.R.) 
19. Venedik'te Köprü (Z.R.) 
20. Venedik Peyzajı (fotoğraf, S. G.; Özel Koleksiyon'dan) 
21. Suya Yansıyan Pembe Yapılar (Z.R.) 
22. Havuz (Z.R.) 
23. Avlu (Z.R.) 
24. Dere ve Köprü (Z.R.) 
25. Paris, Karpo Çeşmesi (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi) 
26. Lüksemburg Bahçesi'nden Arslan Heykeli (1.R.H.M.) 
27. Lüksemburg Parkı (İ.R.H.M.) 
28. Lüksemburg Parkı (İ.R.H.M.) 
29. Paris'te Sokak (Z.R.) 
30. Kemerler (Z.R.) 
31. Monako (Z.R.) 
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32. Cebelitank: (Z.R.) 
33. Tapınak (Z.R.) 
34. Kolonad (Z.R.) 
35. Peyzaj (Z.R.) 
36. Kuleler (Z.R.) 
37. Köy Evi (Z.R.) 
38. Peyzaj (Z.R.) _ 
39. Ev, Sokak ·ve Serviler ı (Z.R.) 
40. Ev, Sokak ve Serviler il (Z.R.) 
41. Evler, Sokak ve Kadınlar (Z.R.) 
42. Peyzaj (İş Bankası Kol. Sergisi, 2-28 Ekim 1992, AKM) 
43. Bayır (Z.R.) 
44. Merdiven (Z.R.) 
45. Mehtapta Cami (A.R.H~M. Kat.) .•.. 
46. Ankara Kalesi (1.R.H.M.) 
47. Peyzaj-1928 (Z.R.) _ 
48. Peyzaj (Antik Dekor Müz. Kat., , S.147) 
49. Çardak Altında (Z.R.) 
50. Peyzaj (Z.R.) 
51. Peyzaj (Z.R.) 
52. Ağaç (Z.R.) 
53. Sarı Yapı ve Ağaç (Z.R.) 
54. Boğaziçi (Z.R.) 
55. Fesli Adam ve Sonbahar (Z.R.) 
56. Yamaçtaki Serviler (Z.R.) 
57. Burgaz İçi (Z.R.) . 
58. Suya Yansıyan Ağaçlar (Z.R.) 
59. Bahar (Z.R.) 
60. Bakla Tarlası (Z.R.) 
61. Peyzaj (Z.R.) 
62. Şadırvan (Z.R.) 
63. Külliyeden (Z.R.) 
64. Revaklar ve Şadırvan (Z.R.) 
65. Peyzaj (Maçka Mezat Müz. Kat., 24.10. 1993) 
66. Peyzaj-Dikmen Bağları (Raffi Portakal Müz. Kat., 22.11.1987) 
67. Eyüp Sultan (Antik Dekor Müz. Kat., S. 129) 
68. Boğaz Görüntüsü (Galeri BM Broşürü, 25 Ocak-25 Şubat 1990) 
69. Cami (Z.R.) 
70. Bursa'dan (Z.R.) 
71. Blll'.sa Ulucami İçi-1925 (Z.;R.) 
72. Bursa Ulucami İçi-1926 (İstanbul Ticaret Odası) 
73. Bursa Yeşil Cami Üst Kat Penceresi (Z.R.) 
74. Yeşil Camii İçi (l.T.O.) 
75. Bir Şark Odası (Z.R.) 
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77. Kadın Portresi (Z.R.) 
78. Çıplak-1922 (Z.R.) 
79. Yarım Çıplak (Z.R.) 
80. Yatan Çıplak (Z.R.) 
81. Duvara Yaslanan Çıplak (Z.R.) 
82. Yatan Çıplak (Z.R.) 
83. Çıplak-1932 (Z.R.) 
84. Çıplak-1934 (Raffi Portakal Müz. Kat., 19.1.1992) 
85. Çıplak-1935 (Z.R.) 
86. Kanepede Oturan Çıplak (Z.R.) 
87. İskemlede Oturan Çıplak (Z.R.) 
88. Uzanmış Çıplak 
89. Çıplak (Z.R.) 
90. Çıplak (Z.R.) 
91. Çıplak (Z.R.) 
92. Yatan Yarım Çıplak (Z.R.) 
93. Boynu Bükük Kadın (Z.R.) 
94. Çıplak (Maçka Mezat Müz. Kat., 18.10.1992) 
95. Çıplak (La Peinture Turque, 1983) 
96. Çıplak (S.Tansuğ, Turkish Figurative Painting,. R.35) 
97. Kendi Portresi (Z.R.) 
98. Kendi Portresi-1917 (Z.R.) 
99. Kendi Portresi-1918 (Z.R.) 
100. Kendi Portresi (Z.R.) 
101. Mediha Hanım {İ.R.H.M.) 
102. Mediha Hanım {İ.R.H.M.) 
103. Mediha Hanım (Z.R.) 
104. Fahrünnisa Hanım (Z.R.) 
105. Düşünce-Sedirde Uzanan Kadın (İ.R.H.M.) 
106. Bavyeralı Kadın (Z.R.) 
107. Hüsnü Yeğenoğlu (Z.R.) 
108. Portre (Z.R.) 
109. İspanyol Kadın {İ.R.H.M .. ) 
110. Oturmuş Kadın Portresi (İ.R.H.M.) 
111. Mahir Tomruk {İ.R.H.M.) 
112. Feyhaman Duran (Z.R.) 
113. Vedat Nedim Tör, 1918, 25x 29.5 cm (Z.R.) 
114. Alice Tör (Z.R.) 
115. Ahmet Haşim (Z.R.) 
116. Ahmet Haşim, 34.5 x 48.5 cm (Z.R.) 
117. Portre (Z.R.) 
118. Portre, 33 x 48.8 cm (Z.R.) 
119. Ayakta Kadın (İ.R.H.M.) 
120. Yelpazeli Kadın (Z.R.) 
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120. Yelpazeli Kadın (Z.R.) 
121. Dekolte Elbiseli Kadın (Z.R.) 
122. Kalpaklı Çocuk (Z.R.) 
123. Kadın Portresi (Z.R.) 
124. Mavi Gözlü Kadın (Z.R.) 
125. M. Gören, "Mithat Paşa", 73x99 cm (Ziraat Ban. Kol. Kat.1992) 
126. Mithat Paşa (Ziraat Bankası Kol. Kat. 1992) 
127. Süheyl Ünver (Maçka Mezat Müz. Kat. 24.10.1993) 
128. Atatürk Çiftçiler Arasında (Ziraat Ban. Kol. Kat. 1992) 
129. Atatürk (Z.R.) 
130. Atatürk (1.R.H.M.) 
131. Atatürk (Ziraat Ban. Kol. Kat. 1992) 
132. Atatürk (Gültekin Elibal, Atatürk ve Resim Heykel) 
133. Kızkardeşi Ulviye, 19 x 24 cm (Z.R.) 
134. Kadın, 51 x 60 cm (Z.R.) 
135. Gönüllü Çerkez, Hasankale, 1915, 25 x 33 cm (Z.R.) 
136. Kazak Esiri, Erzurum, 1915, 22.5 x· 31 cm (Z.R.) 
137. Asker, 1917 (Z.R.) 
138. Yaşlı Adam (Z.R.) 
139. Münevver Ayaşlı (Z.R.) 
140. Yusuf Akçura, 1929 (Z.R.) 
141. Erzurum Şeyhler Camisi,1915 (Z.R.) 
142. Eski Evler (Z.R.) 
143. Çobanlar (Z.R.) 
144. Tifüs (A.R.H.M. ;-: ~, ) 
145. Harman (İş Ban. Kol.) 
146. Harman (1.R.H.M.) 
147. Köylü Aile (Z.R.) 
148. Pazar Yerinde Kadın ve Bebek (Z.R.) 
149. Çarşaflı Kadınlar (Z.R.) 
150. Çarşaflı İki Kadın (Z.R.) 
151. Hamam Dönüşü (Yapı Kredi Sergisi, 1992) 
152. Maden Ocağı (İ.T.O.) 
153. Limanda Yük Taşıyanlar (İ.T.O.) 
154. Güvertede Adamlar (Z.R.) 
155. Su Kenarında Anne-Kız (Z.R.) 
156. Kapalıçarşı - Yorgancılar (İ.T.0.) 
157. Çift Süren Adam (İ.T.0.) 
158. Tuval Başında (Z.R.) 
159. Topçular-Son Mermi (A.R.H.M.; A.K. Gören arşivi) 
160. Lale Devri-Nedim Zamanından (C. E. Arseven, Türk Sanatı 
Tarihi, C. ill) 
161. Sahilden Akademi ve Mavnalar (Z.R.) 
162. Haliç Tersanesi (İ.T.O.) 
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163. Detay 
164. Detay 
165. Deniz ve Köy Sahili (Z.R.) 
166. Liman Peyzajı (Z.R.) 
167. Mavna ve Sahil (Z.R.) 
168. Kırmızı Mavna (Z.R.) 
169. Deniz ve Kayalar (Z.R.) 
170. Gemi-1928 (Z.R.) 
171. Denizde Vapur (Z.R.) 
172. Kayıklar (İ.R.H.M.) 
173. Sandallar (Kile Sanat. Gal. Müz. Kat. 3.4.1994) 
174. Kayıklar ve Deniz (Z.R.) 
175. Sandallar (Z.R.) 
176. Etüd - Sahil (İş Ban. Kol., AKM) 
177. Sahil ve Tepeler (Z.R.) 
178. Denizde Sabah (İ.R.H.M.) 
179. Gemi (Z.R.) 
180. Peyzaj (Z.R.) 
181. Peyzaj (İ.T.O.) 
182. Kasımpatı (A.R.H.M. Kat.) 
183. Kırmızı Çiçekler (Z.R.) 
184. Güller (Z.R.) 
185. Manolyalar ve Karanfiller (Z.R.) 
186. Natürmort (Z.R.) 
187. Natürmort (Maçka Mezat Müz. Kat., 15.12.1991) 
188. Balıklar (İ.R.H.M.) 
189. Kap İçinde Portakallar (İ.R.H.M.) 
190. Portakallar ve Pirinç Kap (Z.R.) 
191. Portakallar ve Kaplar (Z.R.) 
192. Semaver (Z.R.) 
193. Kulplu Sahan (Z.R.) 
194. "Köy Evi 0 nin imzası, 1911 
l 95. "Kendi Portresi "nin imzası, 1918 
196. "Kasımpatınnın imzası, 1920 
197. "Eski Evler"in imzası, 1920 
198. nMediha Hanımnın imzası,1920 
199. nAvlunnun imzası,1921 

200. "Lüksemburg Bahçesi'nden Arslan Heykeli"nin imzası, 1924 
201. nDuvara Yaslanan Çıplak"ın imzası, 1924 
202. nDeniz ve Kayalar"ın imzası, 1924 
203. "Liman Peyzajı"nın imzası, 1924 
204. "Oturmuş Kadın Portresi"nin imzası, 1927 
205. "Peyzaj "ın imzası, 1928 
206. "Çarşaflı İki Kadın"ın imzası, 1929 
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207. "Denizde Vapur"un imzası, 1935 
208. "Mehtapta Yalılar"ın imzası, 1929 
209. "Yelpazeli Kadın"ın imzası 
210-253. Les Desenchantees desenleri (Z.R.) 
254-265. Karakalem çizimleri (Z.R.) 
266. Van Gogh, "Yemiş Bahçesi, İlkbahar", 1888, 25.5 x 31 (M. 
Schapiro, Vincent Van Gogh) 
267. Van Gogh, "Tarla", 1889, 28 x 36 (Schapiro) 
268. Lovis Corinth, "Walchensee'deki Karaçam", 1921 (La peinture 
Europlenne dans les Galeries Allemandes) 
269. Lovis Corinth, "Walchensee", 1924, 28 x 33 (Modern German 
Paintingl 
270. Lovis Corinth, "Banyodan Sonra", 1906 (Empresyonizm Sanat 
Ansiklopedisil 
271. Lovis Corinth, "Yatan Çıplak", 1899 (Emp. San. AnsJ 
272. Lovis Corinth, "Stüdyodan Peyzaj", 1891 (Emp. San. Ans.) 
273. Max Liebermann, "Wannsee'deki Ev", 1918 (Emp. San. Ans.) 
274. Max Liebermann, "Ayçiçekli Bahçe", 1895 (Emp. San.Ans.) 
275. Max Liebermann, "Elbe Üzerindeki Nienstedten'de 
Restaurant Jacob'un Terası", 1902-1903 (Emp. San. Ans.) 
Sanatçının, elimizde yalnızca siyah-beyaz fotoğrafları 
olan ve Kataloğumuzda yer almayan, öteki çalışmaları: 

1. Erzurum'dan Görünüş, 1917, 34 x 47 cm (Z. R.) 
2. Peyzaj, 1919 (İ. S. G.) 
3. Manolyalar, 1922, 49 x 69 cm (Z. R.) 
4. Lüksemburg Bahçesi'nde Medici Çeşmesi,1924, 33 x 41 (Z.R.) 
5. Peyzaj, 1929, 45 x 40.5 cm (Z. R.) 
6. İki Kadın, 1929, 19 x 26 cm (Z. R.) 
7. Mehtapta Yalılar, 1929, 74 x 43 cm (Z. R.) 
8. Mezarlık, 27.5 x 19 cm (Z. R.) 
9. Çıplak Erkek, 45 x 60 cm (Z. R.) 
10. Divanda Oturan Kadın, 60.5 x 51.5 cm (Z. R.) 
ll. Güller, 71 x 95 cm (Z. R.) 
12. Kase, 32.8 x 41 cm (Z. R.) 
13. Savaş Sahnesi, 44 x 29 cm (Z. R.) 
14. Yelkenli, 22.5 x 16 cm (Z. R.) 
15. Bursa'dan Peyzaj, 40.8 x 33 cm (Z. R.) 
16. Köprü, 22 x 15. 7 cm (Z. R.) 
17. İtalya'dan, 26.8 x 18.5 cm (Z. R.) 
18. Eski Ankara (Z. R.) 
19. Evler (Z. R.) · 
20. Deniz (Z. R.) 
21. Süvari Hücumu (C. E. Arseven) 
22. Mezarlıkta Akşam (C. E. A.) 
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23. Kanal (Z.R.) 
24. Merdivenler (Z.R.) 
25. Celal Bayar'ın Portresi, 1935 (İ. S. G.) 
26. Kadın Portresi, 1918 (1. S. G.) 
27. Çıplak, 1933 (1. S. G.) 
28. Natürmort ve Kadın, 1929 {İ.S.G.) 

DİYAPOZİTİF LİSTESİ 
1. Kendi Portresi (Z.R.) 
2. Mediha Hanım (İ.R.H.M.) 
3. Feyhaman Duran (Z.R.) 
4. Ahmet Haşim (Z.R.) 
5. Sedirde Uzanan Kadın (1.R.H.M.) 
6. Tifüs (A.R.H.M. Kat.) 
7. İspanyol Kadın (1.R.H.M.) 
8. Çarşaflı İki Kadın (Z.R.) 
9. Çarşaflı Kadınlar (Z.R.) 
10. Pazar Yerinde Kadın ve Bebek (Z.R.) 
11. Tuval Başında (Z.R.) 
12. Kadın Portresi (Z.R.) 
13. Çıplak (Z.R.) 
14. Yatan Çıplak (Z.R.) 
15. Çıplak (Z.R.) 
16. Bir Şark Odası (Z.R.) 
17. Bursa Yeşil Camii Üst Kat Penceresi (Z.R.) 
18. Yeşil Camii İçi {1.T.O.) 
19. Bursa Ulucami İçi (İ.T.0.) 
20. Semaver (Z.R.) 
21. Manolyalar ve Karanfiller (Z.R.) 
22. Kasımpatı (A.R.H.M.) 
23. Köy Evi (Z.R.) 
24. Venedik'te Köprü (Z.R.) 
25. Suya Yansıyan Pembe Yapılar (Z.R.) 
26. Lüksemburg Bahçesi'nden Arslan Heykeli (İ.R.H.M.) 
27. Eski Evler (Z.R.) 
28. Harman (İ.R.H.M.) 
29. Harman (İş Bank. Kol.) 
30. Bakla Tarlası (Z.R.) 
31. Muradiye Camii (Yapı Kredi Sergisi'nden) 
32. Mehtapta Cami (A.R.H.M.) 
33. Yamaçtaki Serviler (Z.R.) 
34. Suya Yansıyan Ağaçlar (Z.R.) 
35. Kırmızı Mavna (Z.R.) 
36.-37. Les Desenchantees desenleri (Z.R.) 
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9- EKLER 

1. "Güzel san'atların memleketimizde inkişafına dair proje ve kanun 
layihaları esbabı mucibe raporu"nun, dönemin iktidar partisi 
yetkililerinden Necip Küçüka'ya sunuş yazısının fotokopisi (Arslan 
Kaynardağ, Çevre Mimarlık Dergisi, Temmuz-Ağustos 1979, s. 88) 

2. "Güzel san'atların memleketimizde inkişafına dair proje ve kanun 
layihaları esbabı mucibe raporu" (Arkitekt Dergisi, 1933, S. 7, 9-10, 
11, s. 252-257, 322-329, ~59); Talebe vaziyeti ve talimatnamede 
yapılan değişiklikler (İ.S. Günay, Büyük Türk Sanatkarı Namık 
lsmail'in Hayatı ve Eserleri, 1937, s. 27-31, 41-50) 

3. Namık İsmail'in ardından 

4. 1 Eylül 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin 1. sayfasının 

fotokopisi 

5. 1 Eylül 1935 tarihli Tan Gazetesi'nin 1. sayfasının fotokopisi 

6. 1918 Viyana-Berlin Sergisi Kataloğu kapağı ve sanatçıyla ilgili 
bölümün fotokopisi (Zeynep Rona, Namık lsmail, s. 171) 
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Güzel San'atların memleketimizde inkişafına dair proje 
ve kanun layihaları esbabı mucibe raporu 

Son zamanlarda, memleketimizde, açılmağa başlıyan, müsabakaların, bir 
esasa istinat ederek kanuni ve nizami bir şekilde icrasını temin için bir 
müddet evvel Maarif Vekaleti tarafından, Güzel San'atlar akademisinde 
mevcut, Vekalet San'at akademisinde mevcut.Vekalet San'at müşavere 
heyetine, tanzim ettirilmiş ve ayrıca, Türk Güzel San'atlar Birliği şubeleri 
idare heyetleri tarafından görülerek, tesvip edilen, Güzel San'atları 
koruma kanununun esbabı mucibe layihasını mecmuamızda neşrediyoruz. 
Birçok Avrupa memleketlerinin bu yoldaki kanun ve nizamnamelerinden 
istifade edilerek, memleketimiz için, tanzim edilen ve bu sene Maarif 
Vekaleti tarafından kabul edilerek resmiyet kesbedecek olan bu 
nizamname sayesinde, memleketimizin her tarafında açılacak 
müsabakalar, en emin ve en iyi bir surette icra edilebilecektir. 

Son seneler zarfında, müsabaka usulü hakkında, memleket idarecileri 
tarafından, gösterilen alaka neticesinde, açılan müsabakaların, tarzı ' 
cereyanı hakkında elde bir nizamname bulunmamasından, mükafatların, 
müddetin ve nihayet jürilerinin tertip ve tanziminde çekilen müşkülat ve 
başkalıklar, müsabakaların icrasını işgal etmekte idi. Çok kuvvetli ve 
esaslı görüşleri ihtiva eden nizamname yukarıda söylediğimiz gibi 
mütekamil Avrupa memleketlerinin, mevcut nizamnamelerinden istifade 
edilerek vücude getirilmiştir. Mad~e madde okunduğu zaman, en ufak 
teferruatın bile nazari itibara alınmış olduğu görülmektedir. Temennimiz, 
yakın bir zaman sonra resmiyet kesbedecek olan bu nizamnameden, 
elyevm açılmış ve açılacak müsabakalar için istifade edilmesidir. 

**** 

"Milli varlığımızın harsi tekamül ve inkişafı ve medeni alemde 
milletimizin işgal etmeye layık olduğu mevkiini temin maksadile 
Cumhuriyet hükümetimiz tarafından her sahada vücude getirilen mes'ut 
inkılapların en mühimi; milli duygularımızı kuvvetlendirecek, milli 
yekpareliği vücude getirecek olan hars inkilapı olacaktır. 

Milli emelleri, milli aşkları kuvvetli sirayet hassasile bütün millet için 
müşterek yapan Güzel san'atların hars vadisinde esas ana hat olduğuna 
şüphe yoktur. 

Güzel san'atlanmız bugün henüz milli olmaktan uzak, milli varlıkla alakası 
sun'i şarkın ve garbın muhtelif tesirleri altında mektebini tesbit 
edememiş ve salikleri bezgin velhasıl umumiyet itibarile veçhesini tesbit 
edememiş başıboş, bakımsız bir anarşi manzarası arzetmektedir. 

Milli varlık, vatan hizmetini, memleket sıhhati, ziraati nasıl 
teşkilatlandırılmış, mürakabesi altına almış ise medeni ve milli hayatta 
bunlardan daha ehemmiyetli olmıyan ve bu hislerin tekamülüne büyük 
bir hadim olan Güzel san'atlarla da böyle yakından alakadar olması ve 
bunu temin için kanuni hükümler ve kayıtlar vaz ve tedvin etmesi 
zaruridir. 
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Medeniyet manzumesi müsbet ilimlere müstenit Avrupa milletlerinde 
Güzel san'atlara ait birçok kanuni kayıtlar olmakla beraber bu kanunların 
fevkinde ve bunlardan çok daha kuvvetli olan büyük bir an'ane vardır. 

Bugün memleketemizde milyonlarca lira sarfile vücude getirilmiş olan 
umumi bir binaya Güzel san'atlara ait bir şey koymağı düşünmemekteyiz. 
A vrupa'nın herhangi bir memleketinde bu ehemmiyetin bir kaç misli 
dununda dahi olsa umumi bir bina yapıldığı zaman kanunlardan daha 
kuvvetli olan an'ane bu binaya Güzel sanatlardan bütün şubelerine ait 
eserleri derhal ithal eder. Bu suretle herhangi bir yerde daima o milletin 
tarihile, mefahirile, hassasiyetile karşı karşıya kalınır. 

Güzel san'atlar bir milletin medeniyetinin, benliğinin çehresini tesbit 
eder ve o milletin, mazisini, halini, medeniyetini bu eserler vasıtasile 
görürüz. Gözün hafızası hafızaların en kuvvetlisi olduğu için, bir millet, 
resim veya heykel şeklinde gördüğü tarihini yazı şeklinde okuduğu 
tarihinden daha iyi tanır ve sever. 

Bir Avrupa şehrinin umumi yerlerinde mebzulen bulunan 
eserlerinin, o milletin tatil günlerinde çocuklarının ellerinden 
fevç fevç seyre gelen halkının şuurlu vatanperverliğini 
ettirmekte büyük bir amil olduğu kabili inkar değildir. 

san'at 
tutmuş 

inkişaf 

Yukarda bahsettiğimiz an'anenin bizde de bir vakit mevcut olduğuna 
mesela bir Süleymaniye camii güzel bir misaldir. Bu an'anenin vücududur 
ki mimarın yanında, çiniciyi, hattatı, müzehhibi, camcıyı, boyacıyı, 
halıcıyı, oymacıyı yetiştirmiş ve bugün Avrupa san'at müzelerini dolduran 
ve garp tezyini san'atlarının menbaını teşkil eyleyen o Türk eserleri 
vücude gelmiştir. 

O an'ane, binaları için, çiniciyi istememiş olsaydı Türk çiniciliği vücut 
bulmazdı. Nitekim, binalarda çini kullanılmadığı gün Kütahya çiniciliği 
derhal ölmüştür. Umumiyetle Güzel san'atlar hakkındaki fikirlerimiz, 
hükümlerimiz henüz mistik olmaktan kurtulmamıştır. Güzel sanatların 
inkişafı ve san'atkarların yetişmesi yakından tetkik edilir ve mesele ilmi 
ve müsbet görüşlerin ziyası altına konulursa içtimai amillerin, içtimai 
talebin Güzel san'atların yegane inkişaf saiki olduğu görülür. 

Sanatkar, muhitinin arzusu olmadan, kendi kendine yetişemez. Eski 
Mısırlılar, Yunanlılar ve İtalyan Rönesans devirlerinde san'atkarların 
ıiıebzuliyeti, büyüklüğü bu içtimai talebin çokluğu ve kuvvetile 
mütenasiptir. Vücut kendine lazım olan uzvi icat ettiği gibi cemiyet de 
kendine lazım olan sanatkarı icat eder. Denilebilir ki, Mimar Sinan 
yüzlerce eserini değil fakat yüzlerce eser, Mimar Sinan'ı yaratmıştır. 
Çünkü bu eserleri yaptıran içtimai talep olmasaydı Sinan, Kasım, 
Haydeddin, Dalgıç Ahmet gibi büyük mimarlar vücut bulmazdı. Bu kaideyi 
Güzel sanatların her şubesine bila tereddüt tatbik edebiliriz. Bina 
yapmadan mimar, resim yapmadan ressam, heykel yapmadan heykeltraş 
yetişmesi imkanı yoktur. San'atkarın yetişmesi için işlemesi birinci 
şarttır. Bugün cemiyetimizin talebi yoktur ve san'atları işletmiyor. Milli 
varlığı yekun halinden çıkararak sevgileri, emelleri müşterek, şuurlu bir 
cemiyet haline getirmek vazifesini üstüne almış olan devletin bu vaziyeti 
sadece müşahede etmiyerek sıhhatımızı, ziraatımızı, tahsilimizi birtakım 
ahkam ve kuyut ile kendi keyif ve lakaydimize terketmediği gibi, Güzel 
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san'atların inkişafını da tesadüf ve hadisata bırakmıyarak eşkilat ve 
delaleti ile temin etmesi icap eder. 
Memleketimiz Güzel san'atlar hayatında görülen hastalıkların mühimleri 
şöyle telhis edilmiştir. 
1.- Devletin, memlekette Güzel san'atların inkişaf ve tamimi için yaptığı 
faaliyet yalnız sanatkarı yetiştirmeye inhisar etmektedir. En mükemmel 
vesaik ve büyük mali fedakarlıklarla yetiştirilen bu gençler mekteple 
alakalarını keser kesmez cemiyet içinde muallakta ve işsiz kalmaktadırlar. 
Bu vaziyet karşısında ya san'atkarın medeni bir cemiyete lüzumu varsa 
tıpkı milletinin sıhhatini zamin olan devletin yetiştirdiği genç . doktorları 
vazifeye davet ettiği gibi bu lüzumu icap ettiren iş yoluna sevkedilmeleri 
icap eder. 
2.- Bugünkü şerait altında sanatkarlarımız için gayet az olarak inevcut 
olan faaliyet Sahasını ecnebiler işgal etmişlerdir. Türk sanatkarı belki 
başlangıçta mütekamil eserler yapamıyacaktır. Fakat iyi yapmak için, fena 
da olsa, bir defa başlamak şarttır. Her milletin sanat tekamülü bu 
safhalardan geçmiştir. Sanatkarın işlemeden tekamül edebilmesi kabil 
olmayacağından bu tekamülün kendi kendine olmasını beklemek, yeniden 
başlamak için vakit kaybetmekten başka bir netice vermeyecektir ve 
nihayet memleketine karşı bütün sivil ve vatani vazifelerini yapmakta 
olan bir sanatkarın o memleketin vatandaşı olmanın bahşettiği haklardan 
doktorlar, avukatlar gibi istifade edebilmesi icap eder. 
Esasen membaları milli vicdan ve hassasiyet olan Güzel san'atlar, fenni ve 
teknik işler gibi beynelminel olmadığı cihetle bir milletin yabancıları 
tarafından yapılması imkanı olmadığını mükerrer misaller ile görmüş 
bulunmaktayız. Bundan dolayıdır ki, Türk sanatkarlarının inkişafına 
hizmet ve mesai sahalarını tevsi için, Türkiye'de yapılacak ve yaptırılacak 
her nevi resmi ve hususi bina, heykel, tablo ve tezyini işlerin münhasıran 
Türk sanatkarlarına yaptırılması mecburiyetinin kanuni hükümlerle 
tesbitine dair bir kanunun tedvin edilmesi elzemdir. 
3.- Memlekette güzelliğin tahribi, umumi zevki bozan fena eserlerin ve 
ehliyetsiz sanatkarların hiçbir kontrola tabi tutulmaması, şehirlerimiz, 
kırlarımız, eski ve yeni abidatımız, velhasıl bütün güzelliklerimiz zamanın 
ve insanların daimi tahribatına maruzdur. 
Komşularımız Bulgaristan'da ve Yunanistan'da bile kırların güzelliğinin 
muhafazası kanunların tekeffülünde iken bütün beledi faaliyetlerimiz 
güzellik endişesinden tamamiyle azade olarak yapılır. Mesela İstanbul'da 
güzel bir abide bir tramvay mevkifi saçağile kapatılır, Boğaz'ın en güzel 
bir mahalline bir kömür deposu veya bir fabrika kurulabilir. Ve heykeller 
şehirlerimizde cabeca yapılan apartımanlar hiçbir bedii nizama tabi 
değildir. 
Paris'te, Berlin'de sokaktaki mektup kutuları ve elektrik direklerinin 
şekilleri bile sanatkarlar arasında müsabaka ile tesbit edilirken Edime'de 
rekzedilecek Gazi heykeli tıpkı bir duvar inşa ettirilir gibi gazetelerde ilan 
edilmiştir. 
Sinemaların veya bazı ticari müesseselerin en güzeli değil en ucuzu 
bulmak endişesile sanatkar geçinen birtakım ehliyetsiz kimselere 
yaptırdıkları ilan, afiş vesair resimlerle halkın ve gençliğin bedii 
mefb.umları üzerinde tahribat ve tahrifat yapılmaktadır. 
Mutatabbibin doktorluk yapması, berberin diş çekmesi cemiyetin 
sıhhatini · korumak için kanuni ahkam ile nasıl menedilmişse; cemiyetin 
zevk ve bedii terbiyesini korumak için muayyen ahkam vazedilmelidir. 
Nasıl ki herkes doktorluk, avukatlık, mühendislik, mimarlık edemezse 
halkın safiyetinden ve sipariş verenlerin hissetinden serbestçe istifade 
edebilen rasgele herkesin de halkın zevkini bozması mümkün 
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olmamalıdır. Umuma hitap eden birçok eserler vardır ki; tesir ve şümulleri 
itibarile sokağa atılması nizamen memnu olan kağıt parçalarının 
yapabileceği fenalıktan çok daha muzırdırlar. Ve buna rağmen hiçbir 
kayıt ve şarta tabi değillerdir. Tiyatro, sinema ilanları, sokak afişleri, milli 
sergiler ve tertibatı ve milli bayramlarda yapılan zafer takları ve tenviratı 
ilaahır gibi işler bu kabildendir. Bu mülahazalara mebnidir ki, tamamile 
ihtisasa müstenit olan ve Güzel san'atlara taalluk eden işleri bu 
keşmekeşten kurtararak milli inkişaf yolunda faideli kılacak bir nizam 
altına almak üzere her medeni memlekette mevcut olduğu gibi bir Güzel 
san'atlar şurası yapmak bir zaruret haline gelmiştir. 
Bugün takdim ettiğimiz projeleri hazırlayan muvakkat Akademi meclisi 
mes'ul, muvazzaf ve resmi bir şekle ifrağ edildiği takdirde bu zarureti 
tehvin edebilir. 
4.- Milli hayatımızda sanatkara düşen mühim vazifeler olduğu halde 
sanatkarların atıl kalması. Resim ve şekil, söz ve yazıdan çok kuvvetli bir 
neşir vasıtasıdır. Gerek içtimai telkin ve gerek terbiye sahasında garpta 
resim ve heykele tevdi edilmiş vazifenin çokluğu karşısında, okuma yazma 
bilenlerin nisbeti onlara nazaran çok dun olan bizde, Güzel san'atların bu 
şubelerinin görebileceği vazifelerin ne kadar büyük olacağı aşikardır. 
Çocuk, halk ve köylüyü okutmak güçtür ve ekseriya mümkün değildir. 
Devletin vereceği terbiye, inkılabın yerleştireceği, tamim edeceği fikir ve 
kanaatları telkin etmek için Güzel san'atlar en anlayışlı ve en açık bir 
lisandır. Ciltlerle kitabın canlandıramadığı tarih, bir tablo ile zihinlere 
ebediyen nakşedilebilir. İnkılapların halka hitap eden en beliğ lisanı 
Güzel san'atlardır. Biz san'atkarların inkılaba yabancı kaldıklarından 
daima şikayet ederiz. Herkes vatanını sever. Fakat bu vatan sevgisi 
teşkilatlandırılmazsa muntazam bir asker halinde sevk ve idare edilmezse, 
müsmir olamıyacağı gibi sanatkar da inkılap saflarında bir asker gibi 
vazife almadıkça münferit gayretleri heba olur. · 
Halka telkin edecek muayyen idealleri olan inkılapçı hükümetler 
sanatkarı emirlerinde kullanmışlar ve resim denilen herkese hitap 
edebilen lisanla kitleler üzerinde çalışmışlardır. Rusların inkılaplarına ait 
teksir edilmiş resimleri muhtevi olarak Vekaleti Celiyeye mukaddema 
takdim edilmiş olan bir albüm bu tarzı faaliyet hakkında bir fikir 
verebilir. 
Bizim inkılabımızın yerleştirmek istediği fikirler ise, henüz bir iki şehrin 
hudutları haricine kadar çıkmış ve köylümüz inkılap fikirleriyle katiyen 
işlenmiş değildir. Bu elzem ve büyük iş sanatkarlarımız için geniş bir 
faaliyet sahası teşkil eder. 
Her Vekaletin kendi alakası dahilinde halka ve köylüye telkin ve tamim 
edeceği, öğreteceği birçok şeyler vardır: Askerlik muhabbetini tarsin, 
sıhhati koruma veya yeni usul ziraatin eski usul ziraate tefevvukunu 
göstermek, sakim adetlerle mücadele etmek ilah için tevzi edilecek matbu 
resimler memleketin her köyüne kadar bir anda duyurulabilen birer 
mukni sestir. Sanatkar bugün cemiyetimiz içinde vazifesi olmayan, 
hocalıkla veya Devletin her sene sergilerde verdiği sadaka ile geçinen 
(parazit) bir mahluk halindedir . . Bu hal sanatkarı ve sanatı öldürür. Ona 
bir servet vermiyelim, fakat cemiyet hayatında kendisinin lüzumlu ve 
faideli olduğuna kanaat veren iş verelim. Ve yalnız emeğini ödeyelim. 
Çok işlesin ve az kazansın, san'atı terakki ettiren budur. Rönesans 
ressamlarının her birinin yaptığı eserlerin yekunu memleketimizin 
yarım asırlık san'at mahsulünden belki de fazladır. Cemiyet ve Kilise 
onları bu kadar çalıştırmıştır. 
5.-Güzel san'atlar hareket ve tezahürünün ancak bir iki şehre münhasır 
kalarak memleket içlerine intişar etmesi. Memleketimizde Güzel 
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san'atların yegane tezahür yeri olan sergiler, senede bir defa 1stanbul'da 
ve bir defa da Ankara'da açılır. Memleketin diğer taraflarındaki insanlar, 
hatta şehirlerin bir yağlıboya tabloyu henüz görmemiş olanları yüzde 
yetmişi geçer. Bu şerait dahilinde Güzel san'atların kendine muhit 
bulmayışı gayet tabii addedilmelidir. Resmi senede bir defa gören veya hiç 
görmeyen kimsenin neden dolayı resmi sevebileceği cayi şüphedir. 
Memleketin her köşesinde, hatta ufak köylerinde bile bina yapılmaktadır. 
Memlekette Devlet tarafından yaptırılan her binaya bir san'at eseri bile 
konsa hem san'atkarların hemen hepsi çalışmış ve hem de Güzel san'atlar 
ve buna istinat eden tarihimiz, inkılabımız hakkında telkin fikirleri ta 
köylere kadar gönderilmiş olur. 

Yukarda yazdığımız sebeplere, müşahede ve miilahazalara istinaden, Güzel 
san'atların ıslah ve inkişafını zirdeki esasların teminine vabeste gördük: 
1.- Umumi, hususi ve mülhak bütçeler tahsisatıyle yapılan binalarla, satın 
alınacak vapurlarda milli tarihimize, inkılabımıza veyahut inşa edilecek 
binalarla, satın alınacak vapurların, inşa ve istimal maksadına uygun 
duvar resimleri ve san'at eserleri koymak. Bu eserleri keşifnamelere ve 
müteahhitlerin taahhüdüne ithal ederek müsabaka ile Türk 
san'atkarlarına yaptırmak. 
2.- Asılları İnkılap müzemizin nüvesini teşkil etmek ve teksir edilerek 
mekteplere, kışlalara, köylere tevzi edilmek üzere tarihimize, milli 
mefahirimize, inkılabımıza, milli mücadelemize ait tablolar yaptırmak. 
3.- Halkın, gençliğin, köylünün, ilmi teknik, içtimai, siyasi, askeri, zirai, 
ilaahır terbiyesine hadim teksir edilmiş levhalar yaptırmak. 
4.- Türkiye'de yapılacak hususi ve resmi bina ve abidelerle bilumum Güzel 
san'atlar işlerinin heyeti Vekile olmadıkça yalnız ihtisas şeraitini haiz 
Türk san'atkarlarına yaptırılması. 
Doktorluk, avukatlık gibi mesleklerin kanunen mevcut hukukunun 
san'atkarlara da teşmili. 
5.- Güzel san'atlar işlerini tanzim, tedvir ve devletin Güzel san'atlara 
taalluk eden bütün işlerinde salahiyetli bir müşavir olmak üzere resmen 
bir Güzel san'atlar şurası teşkili. 
Bu esaslar üzerinde hareket eden Akademi Meclisi bağlı olarak takdim 
edilen program ve projeleri uzun tetkikat neticesinde ihzar etmiştir. 
Elyevm Akademi Meclisi'nin bu projelere zeyil olarak yakında takdim 
edeceği Güzel san' atlar birlik ve teşekküllerine dair nizamname, Güzel 
san'atlar sergileri nizaµınamesi, Akademi Meclisi teşkilat nizamnamesi 
üzerinde çalışmakta olduğu maruzdur efendim. 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü 
ve Akademi Meclisi Reisi 

Namık İsmail 
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Bina, heykel, tablo ve tezyini işlerin Türk san'atkarlarına 
tahsisi hakkında kanun layihası 
Madde 1.-Umumi ve hususi ve mülhak bütçelere konulmuş olan tahsisatla 
veya hükmi ve hususi şahıslar tarafından Türkiye'de yaptırılacak . bina, 
heykel ve tabloların ve her nevi resmi, hususi menkul ve gayri menkul 
eşya ve üzerlerindeki resim, heykel ve tezyini işler Türk san'atkarlarına 
yaptırılır. · 
Madde 2.- Birinci maddede yazılı işlerden birini yaptırmak isteyen 
Vekalet veya daire veyahut hükmi ve hususi şahıslar tarafından 
gösterilecek vazıh esbabı mucibeye göre eserin fevkalade ihtisasa muhtaç 
olduğu ve bunu vücude getirecek, memlekette kafi derece ihtisas sahibi 
bulunmadığı tahakkuk ettiği takdirde icra vekilleri heyetince bu eserin 
ecnebi san'atkara yaptırılmasına karar verilebilir. 
Madde 3.- Bina, heykel, resim ve tezyini işleri yapabilecek Türk 
san'atkarlarının kanuni ehliyet ve evsafı ve bu işlerin ihalesi ve bunlar 
için açılacak müsabakaların sureti icrası hususi nizamnameyi mahsus ile 
muayyendir. 
Madde 4.- Türkiye'de icrayi san'at eden Türk mimar, ressam, heykeltraş 
ve tezyini sanatlar mütehassısları doğrudan doğruya Maarif Vekaleti'nin 
nezaret ve mürakabasına tabi olmak üzere aralarında mesleki cemiyet 

·veya birlikler teşkil edeceklerdir. 
Bu cemiyet ve birliklerin sureti teşkilleri ve Türk sanatkarları ve 
mütehassısları üzerinde icra edecekleri mesleki mürakabanın ve haiz 
olacağı inzibatı selahiyetin hudut ve vüs'atı nizamnamei mahsus ile 
muayyendir. Mesleki cemiyet ve birliklere şeraiti muayyeneyi haiz olarak 
girenlerden mada hiçbir kimse memlekette, mimarlık, ressamlık, 
heykeltraşlık ve tezyinatçılık sahalarında icrayi meslek edemez. 
Madde 5.- Bu kanunun neşrinden evvel icrası ecnebi sanatkarlara tevdi 
olunan yukarda yazılı işler için münakit mukavele ve şartnamelerde 
muayyen olan hükümler ve şartlar muteberdir. 
Madde 6.- Bu kanun hükümleri neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
Madde 7.- Bu kanunun hükümlerini icraya icra vekilleri heyeti 
memurdur. 
Yaptırılacak binalara, satın alınacak veya yaptırılacak yolcu 
vapurlarına sanat eserleri konmasına dair nizamname 
Madde 1.-Umumi, hususi ve mülhak bütçelere mevzu tahsisatla 
yaptırılacak binalara satın alınacak veya yaptırılacak yolcu vapurlarına 
san'at eserleri konmak üzere sarfedilmesi lazım gelen meblağ yekunu 
yolcu vapurlarında satın alma bedeli üzerinden % nisbetile, binalarda ise 
binaların sınıflarına göre keşif bedeli üzerinden keza % nisbetile tayin 
olunur. 
Madde 2.-Yolcu vapurlarında bulunacak olan sanat eserlerine 
sarfedilmesi lazım gelen meblağ, satın alma bedeli 100. 000 liradan yukarı 
olan yolcu vapurlarında satın alma bedelinin % 3'ü miktarıdır. 
Madde 3.-Binalarda san'at eserlerine sarfedilmesi lazım gelen meblağ: 
I. Fevkalade inşaatlarda keşif bedeli yekununun (% 10) 
il. Birinci sınıf inşaatlarda """"'"'" """" """"" ( % 7 ) 
111. İkinci sınıf binalarda """"'"'" """"" "'"' ( % 5 ) 
iV. Üçüncü sınıf inşaatlarda ""'"' """'"'" """ ( % 3 ) 
V. Dördüncü sınıf inşaatlarda """ "'""'" "'""' ( % 2 ) 
olarak tayin olunur. 
Beşinci, altıncı ve yedinci sınıf binalarda san'at eseri bulundurmak 
hususunda bina mimarı, muhtardır. 
Bulundurduğu takdirde tahsis edilecek meblağ miktarı mimarı tarafından 
tayin olunur. 
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Madde 4.- Binalarda bulunacak sanat eserlerine sarfedilmesi lazım gelen 
mebaliğin tayini esas olan sınıflar inşaatta mevcut kaba işin miktarına 
göre tasnif edilir. 
Madde 5.- (Kaba iş) Binanın müvazenet ve mukavemetile alakadar 
kısımlarile binalarda fennen bulunması zaruri olan aksamından ibarettir. 
Madde 6.- Binalarda bulunacak sanat eserlerine sarfedilmesi lazım gelen 
meblağın tayinine esas olan sınıflar ihtiva ettikleri kaba iş nisbeti ve bina 
nevileri itibarile berveçhi alidir. 
1. Fevkalade inşaat: Kaba iş miktarı keşif bedelinin % lO'unu geçmeyen 
miktar; sırf tezyinat ve mefruşata taalluk eden işlerle mağaza medhalleri 
ve vitrin tesisatı, gazino, otel, kahve, şarkılı kahve vesaire gibi mahallerin 
lüks tezyinat ve tertibatına taalluk eden işler ve mümasilleri. 
il. Birinci sınıf: Kaba iş miktarı keşif bedellerinin % 20'sini geçmeyen 
inşaat. Büyük istasyonlar, bankalar, kütüphaneler, konser salonları ve 
tiyatro binaları, yüksek mektepler, müzeler, kahvehaneler, Vekalet ve 
Meclis binaları. 
III. İkinci sınıf: Kaba iş miktarı keşif bedellerinin % 30'unu geçmeyen 
inşaat. Köşkler, sade, umumi ve resmi binalar; ilk ve orta mektepler, ana 
mektepleri, hasta ve aceze binaları, jimnastik ve pazar halleri, küçük 
istasyonlar, küçük hükümet binaları, hapishaneler, sergi binaları, evrak 
mahzeni binaları, taşra otel ve hanları. 
iV. Üçüncü sınıf inşaat: Kaba iş miktarı keşif bedelinin % 40'ını geçmeyen 
inşaat. 
V. Dördüncü sınıf inşaat: Kaba iş miktarı keşif bedelinin % 50'sini 
geçmeyen inşaat: En sade cinsten şehir apartmanları. Hususiyeti haiz 
fabrika binaları (mesela) bira fabrikaları, şeker, ipek fabrikaları. Matbaa, 
binicilik mektepleri, lüks at ahırları, mezbahalar ve emsali. 
VI. Beşinci sınıf inşaat: Kaba iş miktarı keşif bedelinin % 60'ını geçmeyen 
inşaat: İmalathaneler, silolar, fabrikalar, garajlar, su kuleleri, 
transförmatör binaları, hayvan depoları. 
VII. Altıncı sınıf inşaat: Kaba iş miktarı keşif bedelinin % 70'ini geçmeyen 
inşaat: Serler, ahırlar, samanlıklar, ziraat binaları, basit imalathaneler, 
depolar. 
VIII. Yedinci sınıf inşaat: Kaba iş miktarı keşif bedelinin % 80'ini 
geçmeyen inşaat: Depolar, anbarlar, barakalar, büyük ballar. 
Madde 7.- Yaptırılacak binalarda da ve satın alınacak veya yaptırılacak 
yolcu vapurlarına konulacak sanat eserlerine sarfedilmek üzere tahakkuk 
ettirilmiş olan meblağlar ait olduğu bina veya yolcu vapurunun resim, 
heykel ve tezyini sanat eserlerinden bir veya birkaçı dahil olmak üzere 
mezkur sanat eserlerinin satın alınmasına sarfolunur. 
Madde 8.- Sanat eserlerine sarfedilmek üzere tahakkuk ettirilmiş 
meblağlar binayı yaptıran veya vapuru mübayaa ve siparış eden 
makamlar tarafından keşif, şartnameler, münakasa evrakı veya takdiri 
kıymet raporlarına ithal veya ilave ettirilir. Bu meblağlar münakasa ve 
müzayede kanunu ahkamı haricinde kalan yeddi vahit esasına müsteniden 
re'sen münhasıran eseri satın alınan sanatkara veya mümessiline tediye 
olunur. 
Madde 9.- Eserlerin münakasa tarikile intihabı, sipariş ve kabulleri 
Maarif Vekaletinin bu nizamnameye merbut formiiHine tevfikan icra 
olunur. 
Madde 10.- Binalara konacak olan eserlerin bina bünyesile yakından 
alakası, heykel, resim ve tezyini san'at eserlerinden ne nisbette 
bulunacağı ve vazolunacak mahallerin tesbiti bu mahallerin 
mevzularının kıymet ve ehemmiyetile münasebeti, kompozisyonun ana 
hatları bina projesinin vucüde getirilen mimar tarafından evvelce derpiş 
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projeleri ve şartnamesi üzerinde sarahaten tavzih ve tesbit olunacak ve bu 
hususta binayı vücude getiren mimarın reyi ve kanaati esas tutulacaktır. 
Satın alınacak ve yaptırılacak yolcu vapurlarından bu keyfiyet vapur 
satın alan makamla Maarif Vekaleti arasında takarrür ettirilir. 
Madde 11.- Binaların sınıflarına ve nevilerine göre dahillerine konacak 
san'at eserlerinin mevzuları milli tarihimize ve mefahirimize uygun, 
inkılaplarımızı yaşatacak mahiyette veya binaların tezyini sanatlar 
vasıtalarile kullanışlarına uygun bir tarzda itmam ve tekamülüne yarar 
olarak bina projelerini yapan mimar tarafından tayin ve Maarif Vekaleti 
tarafından tastik ve tasvip olunur. Satın alınacak veya yaptırılacak yolcu 
vapurlarından bu keyfiyet o vapuru satın alan makamla Maarif Vekaleti 
arasında takarrür ettirilir. 
Madde 12.- Eserlerin sipariş ve iştirası Türk sanatkarları arasında 
müsabaka küşadile yapılır. Mezkur müsabakalarda nizamnamenin mevadı 
mahsusası ahkamı caridir. Yalnız binalar için intihap ve iştira edilecek 
san'at eserlerinin müsabakası jürisinde binayı yapan mimar jüri heyeti 
reisi olarak bulunur. Ve tesaviyi ara vukuunda çift rey sahibi olur. 
Madde 13.- Bu nizamnameye göre halledilmeyen veya bu nizamname 
mevadı dahilinde bulunmayan ahvalde hadis olan anlaşılamamazlıklarda 
inşaat veya müsabakayı yapan makam tarafından Maarif vekilinin 
İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki Akademi meclisine müracaat 
olunur. Ve meclisçe her müracaatta bu nizamnamenin umumi mevadına 
kıyasen mukarrerat ittihaz olunarak müracaat eden makama tebliğ edilir. 
Müracaatlara cevaben Akademi meclisi tarafından bildirilen 
mukarreratın tatbiki meşruttur. 

İnkılap Müzesi 
Madde 1.-İnkılap · fikirlerini telkin ıçın, 
menkıbelerine, milli tarihimize, milli mefahirimize 
Türk sanatkarlarına, Maarif Vekaletinin murakabesi 
ve şeraiti dahilinde müsabaka ile yaptırılır. 

milli mücadelemiz 
ait tablolar, heykeller 
altında muayyen usul 

Madde 2.-Bu eserlerin asılları ile milli bir müze teşkil edilir. 
Madde 3.-Bu eserlerden, istinsah edilecek yapma veya matbu 
mekteplere, kışlalara, kasabalara ve köylerde müçtemi olan 
asılmak üzere tevzi edilir. 

İnkılap terbiyesi ve propaganda resimleri 

kopyalar, 
yerlerde 

Madde 1.-Halkın, gençliğin, köylünün, içtimai, siyasi, tedrisi, sıhhi, zırai, 
iktisadi, askeri ilaahır terbiyesine hadim ve inkılabın esas fikirlerini 
telkin eden, semerelerini gösteren afişler, grafikler, kartpostallar ilaahır 
yaptırılarak memleketin her tarafına tevzi ve talik olunur. 
Madde 2.-Halk Fırkası ve muhtelif Vekalet mümessillerinden mürekkep 
bir komisyon Başvekalete merbut olarak bu propaganda faaliyetini, halk 
fırka ve halkevleri şubelerinin bildirecekleri mevzu ve mahalli 
ihtiyaçlara tevfikan idare eder. 
Madde 3.-tnkılap propaganda resimlerinin tahsisatı müştereken Vekalet 
bütçelerinden ayrılır. 

Mimari müsabakalarının sureti icrası ıçın esasat 
1.- Müsabakalardan beklenen maksat: Her müsabaka ile ancak mimari 
sahada İdee'ler, eskizler veyahut projeler elde etmek istihdaf edilir. Fakat 
hiçbir zaman inşaata başlanabilecek derecede mükemmel projeler talep 
edilemez. 



157 

il.- Müsabakaların neyi: Müsabakalar umumi, yani her meslekdaşın 
iştirak edebileceği bir surette veyahut da sırf mahdut grubun iştirak 
edeceği surette olmak üzere umumi veyahut hususi müsabaka şeklinde ilan 
edilebilir. Bu şekillerin her birisinde de İdee, eskiz veya proje müsabakası 
birbirinden tefrik edilmelidir. 
Büyük veyahut hususiyeti 
müsabakalarda evvela bir 
tavsiyedir. 

mahsusayı haiz inşaat için yapılacak 
eskiz müsabakasının yapılması şayanı 

A. Umumi müsabakalar: Umumi müsabakalar şu nevilerde olabilir: 
1. Dünya müsabakaları: Bu müsabakaya bila istisna her meslek adamı 

iştirak edebilir ve böyle bir müsabakanın ilanı ancak fevkalade ahvalde 
mevzuu bahis olabilir. 
2. Milli müsabakalar: Bunlara yalnız Türk mimarları iştirak edebilir. 
3. Memleket müsabakaları (Mahalli müsabakalar): Bu müsabakalara ancak 
mevzuu bahis mahalde ve memlekette daimi olarak sakin Türk mimarları 
iştirak edebilirler. Müsabaka ilanı bu husustaki tahdidatı sarih bir surette 
ihtiva etmelidir. Böyle memleket müsabakaları mahalli mahsusa kafi 
miktarda ve iktidarda meslek erbabı mevcut olduğu ve meselenin halli için 
ahvali mahsusayi mahalliyeye vukuf icap ettiğinden; icap ettirdiği 
takdirde ilan olunur. 
4. Hususi müsabakalar: Hususi ·müsabaka yalnız mahdut bir miktarda 
meslek erbabının iştirak ettirildiği müsabakalara denilir. Bir sahai 
mahsusada ihtisas ve tecrübe muktazi olduğu takdirde ve bu ihtisasa ancak 
mahdut miktarda meslek erbabının muktezi derecede malik olduğu malum 
olduğu takdirde ve meselenin halli için müsabakaya iştirak eden 
mütehassıs ile müsabakayı ilan eden makam veya şahıs arasında temas 
edilmesi icap ettiği takdirde yapılır. 
111.- Hakem heyetinin intihabı: Müsabakayı ilan edecek bir kimsenin 
yapacağı ilk iş, hakem heyetini tesbit ve temin etmek olmalıdır. Ancak bu 
hakem heyetinin müşterek mesaisi ile müsabakayı ilan eden şahıs 
programı tesbit ve bütün müsabaka muamelatını tedvir edecektir. 
iV.- Müsabakanın ilanı: Müsabaka ilanı şunları ihtiva etmelidir: 
A. Müsabakayı ilan eden zat veya şahsiyeti hukukiyenin ye i hti 1 af 
zuhurunda müracaat edilecek mahkemenin tesbiti: Bir müsabaka için 
arzularını neşir ve ilan ve mütekabil hukuk ve vezaifi tesbit suretile 
meslek adamlarını müsabakaya iştirake davet eden şahsiyeti zatiye 
veyahut hukukiye müsabakanın mürettibidir. Müsabaka ilanı bu 
müsabaka mürettibinin ismi, meslek ve mahalli ikameti ve icabında 
vekilinin adresi, kat'i ve şüpheyi dai olmayacak bir serahatle ihtiva 
edecek ve ihtilaf zuhuru takdirinde müracaat edilecek olan mahkemenin 
ismi ve bulunduğu mahalli tesbit edecektir. 
B. Müsabaka hakem heyetinin kimlerden ibaret olduğu: Hakem heyeti 
azasının adeti tek bir sayıyı teşkil edecektir. Ve miktarı, meselenin 
ehemmiyetine göre tesbit edilecektir. Hakem heyeti azasının asgari üçte 
ikisi mevzua ait fen ve meslek erbabından teşekkül edecektir. Mütebaki 
azaya göre müsabaka mevzuu ile münasebettar mesleklerine ve 
malumatına göre hiç olmazsa mesleki kritik hakkı verilmelidir. 
Dünya müsabakaları için teşkil edilecek hakem heyetlerine ecnebi meslek 
ve ihtisas erbabının daveti icap eder. Esas hakem heyetlerile beraber 
bunlardan bir veyahut birkaçının mazereti zuhur edebilmesi imkanı 
nazarı itibara alınarak aza vekillerinin de tesbiti icap eder. Gerek esas 
hakem heyeti azaları ve gerekse bunların vekilleri müsabakaya iştirak 
edemezler. Bunlar müsabakaya iştirak edenlerin mesaisi üzerine hiçbir 
veçhile icrayı tesir etmiyeceklerdir. Ve müsabakaya iştirak edenlerin 
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isimlerinin mahremiyetini muhafaza edeceklerdir. Hakem heyeti azası 
üzerine müsabakaya iştirak edenlerin icrayi tesir etmeleri caiz değildir. 
Hakem heyetinin aza vekilleri esas azanın mesaisine iştirak etmelidirler. 
Vekiller ancak bir esas azaya vekalet ettikleri takdirde rey vermek 
hakkını ihraz ederler. Hakem heyetine sonradan fazla aza intihabı 
memnudur. Müsabakayı ilan eden kimse kendisi tarafından intihap edilen 
hakem heyetinin iştirakile müsabakanın program ve nevini tesbit etmeğe 
mecburdur. Müsabakaya ait esasat müsabaka mürettibi tarafından evvelce 
tesbit edilmiş olduğu takdirde bunların hakem heyetinin bilcümle azası 
tarafından tetkik ve kabul edilmeleri şarttır. Bu vazifeyi yapmaları 
mümkün olmadığı takdirde hakem heyetine iştirak etmekten de istifade 
edeceklerdir. Hakem heyetinin azasının isimleri müsabaka ilanında 
zikredilmeli ve kendilerine miktarı kafi bir ücret verilmelidir. 
C. Program: Mimari müsabakalarında program aşağıdaki malumatı ihtiva 
etmelidir. 
1. Müsabakanın cinsi. Müsabakanın cinsi ile müsabakaya iştirak için 
yapılmış olan taahhüdat programında tamamen sarih bir surette yazılı 
olmalıdır. Evvela bir eskiz (İdee) müsabakası, bunun verdiği neticelere 
göre bir proje müsabakası yapılmak arzu edildiği takdirde bu ikinci 
müsabakaya iştirakin ne gibi şartlara bağlı olduğu ve bu iki müsabakaya 
iştirak edenlerin ne gibi haklara kesbi istihkak ettikleri evvelden 
sarahatan · tesbit edilmelidirler. Hususi müsabaka arzu edildiği takdirde 
iştirake davet edilecek mütehassısların evvela muvaffakiyetleri istihsal 
edildikten sonra isim, şöhret ve adresleri tadat edilecektir. 
2. Müsabakaya iştirak ettirilecek projelerin. mahal ve yakti teslimi: 
Projelerin teslim edileceği yer sarahaten tesbit edilecektir. Verilen 
vazifenin cinsi ve büyüklüğüne göre bir teslim tarihi tayin ve tesbit 
edilecektir. Teslim tarihi sonradan değiştirilemez. Teslim mahallinde sakin 
olan kimseler projelerini muayyen gün ve saate kadar teslim etmiş 
bulunacaktır. Müsabakaya iştirak edip de teslim mahallinde sakin olmayan 
meslek erbabı yukarıda mevzuu bahs müddeti muayyeneye kadar 
projelerini postaya teslim edeceklerdir. Ve aynı zamanda teslim mahalline 
bir telgrafla keyfiyeti bildireceklerdir. Bu veçhile muayyen teslim 
müddetinin nihayetinde müsabakaya iştirak edenlerin tamam bir listesi 
tanzim edilmiş olabilir. Bundan başka taşradan iştirak edenler taahhütlü 
bir mektupla proje paketinin teslim makbuzunu müsabaka mürettibine 
göstereceklerdir. Postadan proje paketlerinin çıkarılıp hakem heyeti 
emrine amade kılınması müsabaka mürettibine aittir. Geç vasıl olan 
projelerin nazarı itibara alınması ancak bu teahhürde mürsilinin mesul 
bulunmadığı sabit bulunduğu takdirde mümkündür. 
3. İnşaat mahalli: İnşaat mahallinin bulunduğu mevki ile hudutları tesbit 
edilecektir. Binanın vaz ve inşası üzerine haizi tesir olacak bilcümle 
hususat (cihatı erbaası bina teşkilatı, arazinin her türlü rutubet ve su 
hususatını) muhtevi bir vaziyet planı ile tesbit edilecektir. 
4. Proje esasatı: Binanın tesisi ve kullanılması üzerine esaslı surette haizi 
tesir olabilecek bilcümle zirdeki hususatı tesbit edilmiş olacaktır. Matlup 
dairelerin adet ve vüs'atlarile hangi cihetlere doğru vaz'ı ne suretle tenvir 
ve ne maksat için tesis edilecek oldukları hakkında mulümatı kafiye ile bu 
dairelerin birbirile olan irtibat ve sureti istimalleri tesbit edilecektir. 
Bundan başka istimal edilecek olan malzeme ve konstrüksiyonlar, matlup 
mukavemetin derecesi, binanın işlenmesinin sureti ve istihdaf edilen 
tesirde tesbit edilmelidir. Mukavemet hesapları için muktazi esasat inşa 
edilecek yapıdan beklenen hizmet vesair bilcümle malumatı da tesbit 
edilmelidir. Bütün bu şeraite kat'i surette talep edilen şeylerle temini 
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yalnız (şayanı arzu) hususatı arasında sarih ve açık bir ·surette belli 
edilmelidir. 
5. Matlup pilan. hesabat. vs. evrakın adet ye cinsinin tesbiti: Talep 
edilmekte olan pilanlar ve resimlerin miktarı ve mikyası tesbit edilmeli, 
bundan başka bir bina tarifnamesinin esbabı mucibe raporunun veyahut 
hesabatı talep edilip edilmediği de zikredilecektir. Mütehassıs hakem 
heyeti azalarının ufak mikyasta pilanlarda da inşaatın esas düşüncelerini 
açık bir surette kavrayıp takdir edilebileceği ahvalde müsabaka için 
yalnız sade eskizler talep edilmelidir. Tersimatın şekil ve sureti hakkında 
mahsusi şerait ve talepler serdedilebilirler. Bina inşaatı için müsabaka 
projeleri 1:100 ve ondan küçük (yani 1:200, 1:400) mikyasında talep 
edilebilir. Daha büyük mikyasta bir müsabaka projesi talebi caiz değildir. 
Yalnız icabında daha büyük mikyasta bir cephe tafsilat resmi ve maktaı 
talep edilebilir. İstenen (perspektiv-menazıri) resim için başka bakış 
noktası tesbit edilecektir. tiışaat mahallinin bu bakış noktasından alınmış 
bir fotoğrafının programa raptedilmesi muvafıktır. Programı tertip 
ederken müsabakaya iştirak eden meslek erbabına tahmil edilecek olan 
mesai yekununun mutlaka lazım olan haddi asgariyi tecavüz etmemesine 
hakem heyeti behemehal dikkat etmelidir. 
6. Yapı için tahsis edilen mebla~ın miktarı: Bu hususta aşağıdaki veçhile 
sarahat temin edilmelidir. 
A. İnşaat fiatı, miktarı muayyeni ve sabiti aşmayacak. 
B. Bina takriben bir miktarı muayyeneye mal olacaktır. 
C. Muayyen bir inşaat fıatının nazarı itibara alınmasına lüzum yoktur. 
Birinci şık mevzuu bahis olduğu yani inşaat fiatı miktarı muayyen ve 
sabiti aşacağı takdirde, proje müsabakadan hariç tutulur. 
İkinci şık mevzuu bahis olduğu inşaat fiatının daha yüksek çıkması 
J?.rojeyi red için yegane sebep teşkil etmemelidir. 
Uçüncü şık mevzuu olduğu surette inşaat fıatı projenin takdiri üzerinde 
hiçbir ·rol oynamayacak ve hakem heyeti fenni ve sanatkarane hususatı 
tetkik ve takdir edecektir. Keşif talep edildiği takdirde ancak takribi hesap 
mevzuu bahis olabilecektir. Keşifnamenin sureti tertibi ve hesabata esas 
olacak vahidi kiyasinin tesbiti hakem heyetine mensup meslek 
adamlarının vezaifi cümlesindendir. Mümkün olduğu takdirde aynı 
cinsten inşa edilmiş ve tanınmış misallere ait binaların hesabatına esas 
olan vahidi kıyaslarla bu binaların mal olduğu fiatlar hakkında malumat 
verilecektir. Bu suretle hakem heyetinin kendine esas ittihaz etmiş olduğu 
hususat hakkında müsabakaya iştirak etmiş olan meslek erbabın da 
malumat verilmiş olur. icabında mahalli malzeme fiatlarının vahidi 
kıyaslarile amele yevmiyelerinin miktarı hakkında malumat verilecektir. 
Keşfin göz göre yanlış veyahut yeniden yapılmadan ve tetkik ve 
muayenesi mümkün olmayan projeler müsabakadan ihraç edilir. 
7. Projelerin üzerine yazılacak isim ve rumuz: Umumi müsabakalarda 
projeye ait her bir parçanın üzerine bir rumuz yazılacaktır. Her proje 
bundan başka bir de aynı rumuzu taşıyan bir kapalı zarf ilave edilecektir. 
Ve bu kapalı zarfın içerisinde proje sahibinin ismi, şöhret ve adresini 
muhtevi bir kağıt bulunacaktır. Kapalı zarfın arkasında projenin iadesi 
için bir adres yazılı olabilir ise de bu adres proje sahibinin kim olduğunu 
ifade etmeyecek bir surette olacaktır. (Mesela posta kutusu numarası 
vesaire gibi.) 
Hakem heyetinin vazifesine başlamasından evvel veyahutta icrayi vazife 
ettiği sırada azalarından birine veyahut heyeti umumiyeye direkt veyahut 
endirekt herhangi bir surette isim mahremiyetini ihlal edecek olan 
kimselerin projeleri müsabakadan ihraç edilir. 



160 

Hususi müsabakalarda rumuza ihtiyaç yoktur. Projeler ve bunlara ait 
bütün evrak üzerine projeyi yapanın tam ismi yazılır. 
Umumi müsabakalarda da arzu edildiği takdirde projelere rumuz 
yazılmayıp projeyi yapanın isminin yazılması talep edilebilir. 
8. Müsabakaya iştirak eden projelerin mülkiyeti meselesi: Hakem 
heyetinin takdir ve kararı üzerine mükafat kazanan veya satın alınan 
projeler müsabakayı tertip ve ilan edenin mali olur. Bu mülkiyet ancak 
yalnız maddi bir mülkiyetten ibaret kalıp, mülkiyeti maneviye hususuna 
(Otör) hakkı teşmil edilemez. 
Müsabakaya iştirak eden projelerden fikirler seçip inşa edilecek projede 
tatbik etmeğe müsabaka mürettibinin hakkı yoktur. Bu hususta fikir 
sahiplerinin rızasını almak şarttır. Müsabakaya iştirak eden kimselerin 
proje muhteviyatı hususundaki, mali manevi hakları herhal ve ihtimalde 
de bakidir. Hatta mükafat kazanmış veya satın alınmış bir projesini bile 
bir yere tatbik ve inşa etmek, başka projelerine esas teşkil ettirmek ve 
hatta her arzu ettiği surette neşretmek hakkını daima haizdir. Ancak bir 
kazanç kasti olmamak ve sahibinin muvafakatini istihsal etmek şartile 
mükafat kazanmış veya satın alınmış projeleri neşretmeğe müsabaka 
mürettibi mezundur. 
9. Mükafatların adedi ye miktarı: Umumiyet itibarile mükafatların yekunu 
umumisi mimar kanununa nazaran aynı iş için tediyesi; icap eden ücretin 
iki misline baliğ olmalıdır. 
Mamafih vaziyeti mahsusaya göre hakem heyeti bu hususta kararlar 
ittihaz eder. Küçük vazifeler için mükafat miktarı üç adet olur. Vazifeler 
büyüdükçe· ehemmiyet ve ahvale göre mükafat adedi çoğalabilir. Herhalde 
üç nevi ve sınıftan fazla (yani birinci, ikinci, üçüncü) mükafat ihdas 
edilemez. Mükafatlar birbirine nazaran 1:0,75 0,50 nisbetinde olmalıdır. 
Mükafatların tevzii sırasında bunların adet ve miktarı üzerinde tediyat 
yapılmak hakkı hakem heyetine verilmiş olduğu takdirde müsabaka 
ilanında bu husus dahi işaret edilmelidir. 
Hususi müsabakalarda derece derece mükafat itası yerine, davete icabet ile 
proje vermiş olan kimselere aynı miktarda birer mükafat verilmesi de 
mümkündür. Bu takdirde verilecek olan mükafat hiçbir zaman aynı işin 
mimar kanunu mucibince istihkakı olan ücretin yüzde ellisinden aşağı 
olmamalıdır. Hususi müsabakalarda mükafat ile taltif esas kabul edilmiş 
olduğu takdirde davet üzerine gelen her projeye bir mükafat verilmelidir. 
Bu takdirde birinciliği alan binanın tatbik ve inşası hususunda tevdi 
edilir. Ve bu iş için asgari olarak mimar kanunu mucibince icap eden 
ücret verilir. 
10. Mükafat kazanmayan projelerin bazılarının satın alınması hususu: 
Müsabaka mürettibi ilanında mükafat kazanmayan eserlerden bir 
miktarının satın alınması için bir meblağı mahsus tahsis etmiş olduğu ve 
hakem heyeti tarafından satın alınmağa layık eser mevcut olduğu ifade 
edildiği takdirde bu meblağı mübayaat için sarfa mecburdur. 
Bu mübayaa dahi taltif suretinde telakki olunarak hakem heyetinin 
mazbatasında zikredilecektir. Mükafat kazanmayan eserlerin mübayaa 
ücreti en son mükafatın asgari yüzde ellisi ve azami olarak da tamamı 
miktarında olmalıdır. Hakem heyeti tarafından mübayaa edilmeleri tavsiye 
olunan asardan başka diğer bazı eserleri de mübayaa etmek arzusunda 
bulunduğu takdirde müsabaka mürettibi bu hususta mezundur. 
Ancak bu nevi mübayaat hususi olarak telakki edilecek ve bunun için 
müsabaka ilanında mübayaat için tahsis edilecek meblağ 
kullanılmayacaktır. Eserini mübayaa etmek hususundaki verilecek karara 
eserin sahibi her zaman itiraza mezundur. 
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11. Mükafatların tevzii ye siparişat icrası hususundaki mükellefiyet: 
Mükafat tevzii veyahut mübayaa için tahsis meblağın sarfı hakkındaki 
mükellefiyet ve mezuniyet ancak program ahkamına tabiiyet eden ve 
hakem heyetince mükafat veya mübayaaya layık bulunan esaslar için 
mevzuu bahis olabilir. 
12. Mükafatların kazananlara tevdii: Bir müsabaka münasebetile verilecek 
olan ücretler, mükafatlar ve mübayaa meblağları hakem heyetinin 
kararından sonra azami on beş gün zarfında kesbi istihkak eden kimselere 
tediye edilmiş bulunmalıdır. 
13. inşa edilecek eserlerin intihabı: Müsabakada muvaffak olanlardan 
birisine inşaatın tatbik ve inşası tevdii arzu edildiği takdirde bu husustaki 
şerait müsabaka ilanında tesbit edilmiş olmalıdır. 
Bir hakem heyetinin verdiği hükmün kıymetli ihtisas eseri temsil ettiği 
nazarı itibara alınarak heyeti mezkure tarafından birinci mükafata layık 
görülmüş olan veyahutta tatbik edilmek üzere tavsiye olunan eserin sahibi 

. binanın tatbikat projesini yapmakla tavzif edilmelidir. 
Projesi müsabaka mürettibi tarafından inşa edilmek üzere intihap edilen 
mimar umumiyetle inşaat projelerini ve inşaata nezareti der'uhte etmeğe 
ve mimar kanunu mucibince istihkakı olacak olan ücretle iktifa ile 
mükelleftir. 
Tatbik ve inşa edilmek üzere intihap olunan eserin sahibi inşaat 
planlarını yapmak ve inşaata nezareti icra etmek imkanını bulmadığı 
takdirde hakem heyeti tarafından tesbit ·ve teklif edilecek olan bir 
tazminat tediye edilmek suretile eseri manevi muhteviyatı itibarile de 
müsabaka mürettibine mal edilir. Ve mumaileyh tarafından intihap 
edilecek olan bir mütehassıs proje ve binanın tatbikile tavzif edilir. Böyle 
bir vaziyetin tahaddüsünden projesinin ihtiva ettiği inşaat fikirlerinin en 
muvafık bir surette tatbikinin temini için ancak eser müellifinin 
tavsiyesile proje ve binayı tatbik edecek olan mimar intihap olunur. 
Müsabaka mürettibi ilan ettiği müsabaka ile yalnız ldee'ler ve eskizler elde 
etmek arzusunda bulunduğu ve inşaatı başkasına yaptırmak arzusunda 
bulunduğu takdirde bu husus dahi programda serahatle zikredilmelidir. 
14. Eserlerin teşhiri: Hakem heyetinin kararları tesbit edilmesi üzerine 
müsabaka mürettibi bilcümle eserleri umuma açık bir sergi suretile 
müsabaka ilanında tesbit olunan mahalde ve müddette teşhir edecek ve bu 
serginin vakti yevmi ve mesleki matbuatta vakti zamanile ilan edilecektir. 
Mükafat kazanmış ve mübayaa edilmiş olan eserler behemehal takdirle 
zikredilmiş olan eserlerle mütebaki eserler ancak sahiplerinin arzusu 
üzerine isimleri gösterilmek suretile teşhir edilirler. 
Mükafat kazanmış veyahut mübayaa edilmiş eserleri milli bir meslek 
gazetesinde neşredilmesi şayanı arzudur. 
15. Eserlerin iadesi: Mükafat kazanmayan ve mübayaa edilmeyen eserler 
sergının kapanmasından sonra nihayet dört hafta zarfında sahipleri 
tarafından aldırılacaktır. Bu eserlerin sahipleri taşrada bulundukları 
takdirde arzuları üzerine eserleri .. kendilerine posta ile iade edilmelidir. 
Mezkur dört haftanın mürurundan sonra adresin bulunamamasından 
dolayı iade edilmeyen eserler için müsabaka mürettibine bir guna 
mes'uliyet terettüp etmez. 
16. Hakem heyetinin mazbatası: Hakem heyetinin mazbatası teksir edilecek 
ve mükafat kazanan veya eserleri satın alınan kimselere istihkaklarının 
teslimi anında birer nüsha olarak tevdi edilecektir. Mükafat kazanmayan 
eserlerin sahiplerine projelerinin iadesinde bunlara da birer suret 
leffedilecek ve serginin devamı müddetince bir protokol sureti asar ile 
beraber teşhir edilecektir. 
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Mazbatanın bir milli meslek gazetesinde neşrini temine hakem heyeti 
çalışmalıdır. 
Bu protokol müsabaka ilanını neşretmiş olan gazetelerde neşredilmelidir. 
1 7. Hukuk ye mükellefiyetler: Müsabaka ilanının ihtiva ettiği bilcümle 
şerait ve ahkama riayet edilmesi hususunda ve bunlara riayet edilmemesi 
dolayısıyle müsabakaya iştirak edenlerden herhangisi hesabına zuhur 
edecek zarar ve ziyandan müsabakayı ilan eden mesuldur. 
Hakem heyetinin kararlarına ne müsabaka mürettibi ve ne de bunun 
mutemetleri tarafından tatil edilemez. 
Müsabaka ilanı dolayısile zuhur edecek bilcümle masarif müsabaka 
mürettibine · ait olup kendisi tarafından tesviye edilecektir. Bu sebepten 
projelere esas teşkil edecek bilcümle evrak vesaireyi müsabakaya iştirak 
edenlere bila ücret verilecektir. 
Program tevdii sırasında bir ücret almış olduğu takdirde hitamından sonra 
bu meblağı müsabakaya iştirak edenlerin cümlesine iade edilecektir. 
Müsabakaya iştirak etmeden programı iade eden kimselere programın geri· 
geldiği anda meblağı mezbur iade edilecektir. 

Resim müsabakasının sureti · icrası için esasat · 
Müsabakalar 
Umumi, hususi ve mülhak bütçelerle yaptırılacak resim, heykel, mimari 
projeleri ve sanayii tezyiniyeye ait bilumum sanat eserleri müsabaka ile 
yaptırılır. Muhtelif sanat şubelerine ait müsabaka formülleri berveçhi ati 

·tesbit edilmiştir. 

Resim müsabakası 
1. Resim müsabakaları mevzuların nevi ve şekillerine göre ya mahdut ve 

· isimleri muayyen sanatkarlar arasında yahut umum Türk sanatkarları 
arasında olabileceği gibi beynelminel dahi olabilir. Müsabakaların bu 
tasnifine nazaran herhangi şekilde yapılacağı Akademi meclisinin 
ekseriyeti arasile tesbit edilebilir. 
2. Yaptırılacak eserlerin mevzuları ve mevzulara müteallik tafsilat ve 
vesaik şayanı arzu olan esasın, tabloların ebadı ve kullanılacak 
malzemenin nevi, teslim olunacak mahal, sipariş veren makam tarafından 
tesbit edilerek Akademi meclisine gönderilir. Meclis bu esasata göre 
müsabaka projelerini tanzim ve alakadara tebliğ veya gazetelerle ilan 
eder. İlan üç yevmi gazete ile ve ikişer gün fasıla ile iki defa yapılır. 
3. Müsabakanın müddeti mevzuun ehemmiyetine göre değişeceğine 
nazaran Akademi meclisi tarafından tesbit olunur. 
A. Müsabakaya birden fazla taslakla iştirak olunabilir. 
B. Müsabakaya iştirak edenlerin isim ve adresleri gayet sarih olarak kapalı 
bir zarfla resimlere raptolunur. Taslaklara imza yerine konulacak olan 
rumuzun bir eşi bu zarf üzerine konulur. 
C. Müstaar bir namla müsabakaya iştirak olunamaz. 
D. Tayin ve ilan olunan müddetin neticesinden sonra gönderilen eserler 
müsabakaya ithal edilemez. 
E. Müsabaka projesinde tesbit edilmiş olan ölçülere uymayan eserler 
müsabakaya kabul edilmez. 
F. Taslaklar bitmiş olmalıdır. Kazanmayan eserlerin isimlerini havi zarflar 
açılmaz. 
Müsabakaya gönderilen bütün eserler sahiplerine iade edilir. 
4. Jüri heyeti Akademi meclisi resim şubesi azalarile mezkur meclis 
azalarından bir heykeltraş, bir mimar, bir tezyinat mütehassısı ve sipariş 
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veren makam tarafından intihap edilecek mürahhaslardan mürekkeptir. 
Bu mürahhasların yekunu jüri yekununun nısfını geçemez. 
5. Jüri azası müsbakaya iştirak edemez. Jüride aza olup da müsabakaya 
iştirak edenler iştiraklerini Akademi meclisine bildirirler. Ve yerlerine 
Akademi meclisi heykeltraş, mimar ve tezyinat şubeleri azalarından meclis 
tarafından intihap edilecekler kaim olur. · 
6. Jüri reyleri hafidir. 
Sipariş 
7. Taslak müsabakasında birinci gelen resim sahibine tablo sipariş edilir. 
Muayyen olan bedelin beşte biri peşin olarak verilir. 
8. Taslak müsabakasında ikinci gelen resim sahibine sipariş bedelinin 
onda biri, üçüncü gelen resim sahibine yirmide biri mükafat olarak 
verilir. Mükafatlar bedeli sipariş bedelinden tenzil edilir. 
9. Siparişin ifası müddeti kullanılacak malzeme vesair şerait Akademi 
meclisi reyinin inzimamile sipariş veren makamla sanatkar arasında bir 
mukavele ile tesbit edilir. 
10. Sipariş eden makamla sanatkar arasında çıkacak ihtilaf ihtisas ve 
teknik işine taalluk ettiği takdirde Akademi meclisinin hakemliğile 
halledilir. 
11. Birinci gelen taslak, tabibine fotoğraf alındıktan sonra iade edilir. 
Sanatkar taslakta sipariş veren makamla kendi arasında bir uyuşma 
neticesi olarak tesbit edilecek tadilatı yapabilir. Ancak tadilat taslağın 
esasını bozmayacak kadar ehemmiyetsiz olmak icap eder. 

Heykel müsabakası 
1. Memlekette yaptırılacak bilumum abide ve heykeller Güzel Sanatlar 
Akademisi'nden veya Avrupa Akademisi'nden muteber tasdiknameyi haiz 
veya resim sergilerinde eserler teşhir ederek tanınmış olan Türk 
sanatkarları arasında müsabaka ile yaptırılır. 
2. Yapılacak heykelin rekzedileceği mahallin haritası, bu mahallin 
muhtelif cihetlerinden alınmış fotoğrafları abidenin kıyafet vesair 
hususiyetleri, bunlara ait ve vesaik ve tafsil at tahsis edilmiş olan meblağ 
miktarı, abide veya heykel yaptıracak makam tarafından evvelce tesbit 
edilerek müsabaka projesine ilsak edilir. 
3. Müsabakanın müddeti ve abidenin imali için lazım gelecek müddet 
yapılacak işin ehemmiyetine göre Akademi meclisi tarafından tesbit edilir. 
4. Her müsabakaya azami üç maket (taslak) verilir. 
5. Maketler alçıya dökülmüş ve kaide dahil olduğu halde en büyük buudu 
asgari 50 santim olmalıdır. 
6. Eserler müsabakada tesbit edilen müddet zarfında müsabaka ilanında 
gösterilecek mahalle teslim olmalıdır. Müddetin hitamından sonra 

· getirilecek eserler kabul edilmez. 
7. Müsabakaya iştirak eden sanatkarlar isim ve adreslerini sarih olarak 
kapalı bir zarf derununda taslaklarına raptedeceklerdir. Ve bu zarf 
üzerine esere imza olarak koyacakları rumuzun bir aynını koyacaklardır. 
Mükafat kazanmayan eserlere merbut zarflar açılmaz. 
Jüri heyeti 
8. Jüri heyeti Akademi meclisi tarafından müntahip ve mezkur meclis 
azalarından üç heykeltraş, bir mimar, bir ressam ve bir de sipariş veren 
makam tarafından gösterilecek bir mürahhastan mürekkeptir. 
Müsabakaya giren sanatkarlar jüri heyetine dahil olamaz. 
9. Jüri azasından olup da müsabakaya iştirak edenlerin veya herhangibir 
sebeple jüriden infikak edenlerin yerine Akademi meclisi tarafından 
müntahip ve mezkur meclis azalarından ressam, mimar ve tezyinatçı 
intihap edilir. 
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10. Jüri gönderilen eserleri bittetkik birinci, ikinci ve tlçilncüyil tayin 
eder. Reyler hafidir. 
Mükafat 
11. Müsabakada siparişe tahsis edilen miktar asgari 10 000 lira olduğu 
takdirde birinciye bu miktarın 20'de biri, ikinciye lOO'de biri, üçüncüye 
200'de biri mükafat olarak verilir. Bu miktar 10 000 liradan aşağı olduğu 
takdirde mükafatlar miktarı jüri tarafından tayin edilir. 
12. Sipariş yaptırılmadığı takdirde mükafatlar verilir. Mükafat 
kazanmayan eserler sahiplerine iade edilir. Mükafat alan eserler sipariş 
makamı tarafından inşa hukuku sahiplerine ait olmak üzere muhafaza 
edilebilir. 
13. Mükafat olarak verilecek meblağ müsabakanın ilanında alakadar 
makam veya şahıs · . tarafından mükafat kazananlara verilmek üzere 
müsabakanın icra edildiği mahal noterliğine ve jüri emrine tevdii edilir. 
Sipariş 
14. Sipariş müsabakada birinci gelen eser sahibine verilir. Abide veya 
heykelin tarzı inşa ve teslimi hakkında şeraiti umumiye ve hususiye 
sipariş veren makam ile sanatkar arasında tesbit edilerek mukaveleye 
raptedilir. Bu mukavele mucibince tarafeyn arasında tahaddüs edecek 
itilaf sanat veya tekniğe ait olduğu takdirde Akademi meclisinin 
hakemliğine müracaat edilir. 
15. Birinci gelen maket bir fotoğrafı alındıktan sonra sipariş yapan zata 
iade edilir. Sanatkar bu makette sipariş veren makamla kendisinin 
muvafakatı dahilinde ve maketin esasatını ihlal etmiyecek ehemmiyetsiz 
bazı tadilat yapabilir. 
Sanatkar eskizinde sanat zarureti hasabile lüzum gördüğü tadilatı 
yapmakta serbesttir. 
16. Umumi, hususi ve mülhak bütçelerle yaptırılacak olan abideler ve 
heykellerin yukarıdaki maddelerde zikredilen esasat dahilinde müsabaka 
şeklini tesbit etmek üzere sipariş makamatı müsabaka ilanından bir ay 
evvel Akademi meclisine müracaatla bu müsabaka formülünün mezkur 

· siparişlere uygun şeklinin ve yapılacak ilanatın tespit edilmiş şeklini 
talep edebilir. 
Tezyini sanatlar için yapılacak müsabakaların. tatbik edileceği yerler 
l.(Binalarda tezyini sanatlar): Bir binanın dahili ve harici kısımlarında 
pano dekoratif, fresk, seramik, pentür mürai, ferforje, karton piyer, ziya 
tertibatı ve tesisatı, mobilya, kumaş, halı, kilim ve duvar kağıtları, süs 
eşyası ve ilan. 
2.(Tesisatı hariciye): Kompozisyon ve tatbikatı ve buna mümasil 
kuyumculuğa ait mücevherat, vazo ve emsali, madeniyat üzerine çekiç ile 
tezyinat, mağaza vitrinlerinin tertip ve tanzimi. 
3.(Neşriyat): Kitap, mecmua, gazete resimleri, reklam. Ambalaj etiketleri, 
vs. 
4.(Seramik): Sınai ve ticari bilumum çini eşya şekilleri. Artistik seramik 
bilumum vazolar, sofra, çay, kahve takımları ve biblolar. Sanayi seramiği, 
kaba seramik inşaat ve sanayiin bilumum şubelerinde kullanılan izolatör 
vesaire gibi eşya. 
5.Sinema ve tiyatroların dahili ve barici tezyinatı, film, tiyatro dekorları, 
kostüm ve maketleri. 
6.(Milli sergiler): Memleket dahilinde yapılacak sanayi, ticari ve zirai ve 
beynelminel sergilerin umumi tezyinatı, pavyonları tertip ve tesisatı. 
Sergilerde tatbik edilecek projeler. Beynelminel sergilere iştirak. 
Milli bayramlarda şehirlerin muhtelif yerlerine yapılacak taklar ve 
ışıklar tesisatı ve bu bayramlarda merasimin ismine göre icap ettiği 
şekilde dekorlar. 
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Tezyini işler müsabakasının icrası için esasat. 
Madde 1. Sanayii tezyiniye müsabakaları mevzularının nevine ve 
şekillerine göre ya mahdut ve isimleri muayyen sanatkarlar arasında 
yahutta umum Türk sanatkarları arasında olabileceği gibi beynelminel 
dahi olabilir. Müsabakaların bu vaziyetine nazaran hangi şekilde 
yapılacağı Akademi meclisinin ekseriyeti arasile tesbit edilir. Beynelminel 
müsabakalar Heyeti Vekile kararile yapılır. 
Madde 2. Tezyini sanatlar müsabakalarına girebilmek için sanatkarların 
Güzel Sanatlar Akademisi Tezyini Sanatlar şubesinden veya bu mektebe 
muadil Avrupa mekteplerinden mezun veyahut memleket dahilinde açılan 
sergilerde eserlerini üç defa teşhir ederek ınuvaffakiyet kazanmış 
olmaları şarttır. · 
Madde 3. Yaptırılacak eserlerin mevzuları ve mevzulara müteallik tafsilat 
ve vesaik şayanı arzu olan esasat, eşyaların hakiki eb'adı ve kullanılacak 
malzemenin nev'i teslim olunacak mahal, sipariş veren makam tarafından 
tesbit edilerek Akademi meclisine gönderilir. Meclis bu esasata göre 
müsabakada projelerin tanzim, alakadarlara tebliğ veya gazetelerle ilan 
eder. İlan üç yevmi gazete ile ve ikişer gün fasıla ile iki defa yapılır. 
Madde 4. Müsabakanın müddeti, mevzuun ehemmiyetine, göre 
değişeceğinden Akademi meclisi tarafından tesbit olunur. 
Madde 5. Müsabakaya birden fazla eserle iştirak olunabilir. 
Madde 6. Müsabakaya iştirak edenlerin isim ve adresleri gayet sarih olarak 
kapalı bir zarfla eserlere raptolunur. Ve eserlere imza konulacak olan 
işaretin bir eşi zarf üzerine konur. 
Madde 7. Müstear bir namla müsabakaya iştirak olunamaz. 
Madde 8. Tayin olunan müddetin bitmesinden sonra gönderilecek eserler 
müsabakaya kabul olunmaz. 
Madde 9. Müsabaka projesinde tesbit edilmiş olan ölçülere uymayan eserler 
müsabakaya ithal edilemez. 
Madde 10. Müsabakaya gönderilen eserler yani maketler ve resimler 
derhal ustalar tarafından tetkik edilecek şekilde bitirilmiş olmalıdır. 
Madde 11. Müsabakaya gönderilen eserlerden mükafat almayanlar bütün 
hukukuyla sahiplerine iade edilir. 
Jüri 
Madde 12. Jüri heyeti Akademi meclisi azasından üç dekoratör, bir ressam, 
bir mimar, bir heykeltraş ve sipariş veren makam tarafından gösterilecek 
iki mürahhastan mürekkeptir. 
Madde 13. Jüri azası müsabakaya iştirak edemez. Jüriden olup da 
müsabakaya iştirak edenler iştiraklerini Akademi meclisine bildirirler. Ve 
yerlerine Akademi meclisi tarafından tezyiniciler birliğine mensup 
zevattan intihap edilecek olanlar kaim olur. 
Madde 14. Jüri reyleri hafidir. 
Madde 15. Müsabakalarda yaptırılacak eserin ehemmiyetine göre iki veya 
üç mükafat verilir. Mükafat miktarı işin ehemmiyetine göre sipariş veren 
makamla Akademi meclisi tarafından tesbit edilir. Birinci gelen eser 
sahibine mükafatla beraber sipariş verilir. 
Madde 16. Mükafat iki olduğu takdirde birinciye mükafata tahsis edilen 
meblağ yekununun % 60'ı ikinciye % 40, üç mükafat olduğu takdirde bu 
nisbet birinci için % 50, ikinci için % 30, üçüncü için % 20'dir. 
Madde 17. Sipariş alan sanatkar projesinin tatbiki esasında memleket 
haricindeki ihtisas ve malzemeden istifade etmek zarureti Akademi 
meclisinin tasdikile tesbit edilmedikçe yalnız Türk sanatkarlarını 
çalıştıracak ve yerli malzeme kullanmağa mecburdur. 
Madde 18. Sipariş alan sanatkar projesini tatbikinin mesuliyetini 
mütekeffil ve işin hitamına kadar nezareti taahhüt eder. 
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Madde 19. Mükafat olarak verilecek madde müsabakanın ilanında alakadar 
makam veya şahıs tarafından kazananlara verilmek üzere müsabakanın 
icra edildiği mahal nöterliğine ve jüri emrine tevdi edilir. 
Madde 20. Mükafatlar sipariş yaptırılmadığı takdirde dahi verilir. 
Madde 21. Siparişin icrası, müddet, malzeme ve tediyat şeraiti sipariş veren 
makam ile siparişi alan sanatkar arasında yapılacak bir mukavele ile tesbit 
edilir. 
Madde 22. Sipariş veren makamla sanatkar arasında çıkacak ihtilaf ve 
teknik işine taalluk ettiği takdirde Akademi meclisi hükümlülüğüne 
müracaat edilir. 
Madde 23. Birinci gelen proje sahibine fotoğrafı alındıktan sonra iade 
edilir. Sanatkar bu projede sipariş veren makamla kendi arasında bir 
uyuşma neticesi olarak tesbit edilen kısımlardan maada hiçbir tadilat 
yapamaz. 
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Talebe vaziyeti ve talimatnamede yapılan değişiklikler: 
A- Bir talebenin iki senelik ihzari tahsilini üç yılda, üç senelik atölye 
tahsilini beş yılda bitirmesi; 
B- Derslere, atölyelere bütün talebelerin dörtte üç devam etmesi; 
C- Atölye talebelerinin her sene atölye tahsilinde 6 semineredevamla 
tahriri ve tatbikatı imtihana tabi tutulması ve Milli Mimari seminerine 
bütün talebenin devama mecbur olması; 
D- Bir talebenin ihzari tahsilini bitirerek atölyeye geçebilmesi için 12 
dersten 84 numara alması yani her dersten vasati olarak 7 numara 
kazanması. 
Bir talebenin Mimari şubesinden diploma alabilmesi için, seminer ve 
atölye imtihanlarından başka jüri huzurunda 8 saatlik bir eskiz imtihanile 
bir saatlik şifahi imtihana tabi tutulması mecburiyeti kabul edildi. 

Resim ve Heykel şubesi talimatnamelerinde yapılan tadilat 
Resim ve Heykel şubesinin tedrisatı ve ikmal müddeti sene ile tahdit 
edilmiş olmayıp talebenin istidadına göre; nazari ve ameli imtihanlarda 
göstereceği muvaffakiyete bağlıdır. 
Resim ve Heykel şubesi talebeliği üç dereceye ayrılmıştır: Namzet 
talebelik; muvakkat talebelik; asli talebelik. 
Kaydı icra edilen talebenin derecesi namzet talebedir. Evvelki 
talimatnamede, Resim ve Heykel şubelerinde ders yılı içersinde yapılan _ 
müsabakalara bütün talebe iştirak eder. birinci gelenler asli talebe 
sayılırdı. Ve asli talebe imtihanlarında birinci gelenlere de diploma 
verilirdi. Nazari derslere ve atölyelere devam mecburi değildi. Az fakat 
kalite itibarile yüksek sanatkar yetiştirilmesi için talimatnamedeki bu 
kayıtlar tamamen kaldırıldı. 
A- Yeni talimatnamede; Resim ve Heykel şubesi müsabakalarına, yalnız 
muvakkat ve asli talebenin girmesi, 
B- Nazari derslere ve atölyelere -bu derslerin bir sene zarfında 
gösterildiği müddetin- dörtte üçü nisbetinde devam edilmesi mecburiyeti 
kabul edildi, 
C- Bir talebenin asli talebe olabilmesi için de; Teşrih modlaj ve menazir 
derslerile birer hafta devam eden füzenle Akademi ve antik 
imtihanlarında tam numara yekununun dörtte üçünü kazanmaları şart 
konuldu. 

Resim ve Heykel Şubesi diploma imtihanı 
D- Diploma imtihanının ne suretle yapıldığını gösteren Resim ve Heykel 
şubesi talimatnamesinin 16, 17, 18. maddeleri aynen alınmıŞtır. 

Madde 16.- Diploma müsabakası her sene 14. maddede zikredilen asli talebe 
kabul müsabakalarının sonunda başlar ve asli talebeye mahsustur.Diploma 
müsabakasına girebilmek için tekmil derslerin imtihanlarını vermiş 
olmak lazımdır. 

Madde 17.- Diploma müsabakası 3 derecelidir. 
1- Yağlıboya eskiz. Eb'at (65 x 81 santim). Günde dört saat, altı gün. Bu 
müsabakaya eskiz müsabakasında muvaffak olanlarla eski diploma 
müsabakalarında tablo müsabakasına girmeye muvaffak olanlar dahil 
olur. 
3- Tablo müsabakası. Eb'at (125 x 150 santim). Bu müsabakaya tam vücut 
müsabakasında birinciden itibaren tefrik edilen beş kişi girer. Bu miktar 
müsabakaya girenlerin adedine göre Muallimler meclisince artırılır ve 
eksiltilir. Tefrik edilen beş kişi kendilerine verilen mevzuun bir hafta 



168 

zarfında (65 x 81 santim) ebadında bir eskizini ihzar ve iki ay zarfında 
tablosunu ikmal eder. Eskiz ve . tablolar müsabıklara tahsis edilen ayrı 
atölyelerde yapılır. Tablo ve eskizde kompozisyonun esasını tağyir edecek 
(değiştirecek) şekilde tadilat yapılamaz. 

Madde 18.- Jüri tarafından intihap edilecek birinci ve ikinci gelen 
eserlerin sahipleri diploma alırlar ve birinci gelen tahsisat olduğu 
takdirde devlet hesabına Avrupa'ya tahsil ve tetebbü (araştırma) için 
gönderilir. Nazarı dikkate! 

Güzel Sanatlar Akademisi'nden ressam ve heykeltraşlık diploması almanın 
ne kadar ağır şartlara tabi tutulduğu ve ne derece müşkül olduğu 
yukardaki izahtan anlaşılmaktadır. Bu talimatnamenin tabik edildiği üç 
yıl zarfında Resim ve Heykel şubesinden beş, Tezyini Sanatlar şubesinden 
üç kişinin diploma alması iyi talebe yetiştirilmesi hususunda gösterilen 
hassasiyet ve ihtimama en güzel bir misaldir. 
Henüz yeni olan Tezyini Sanatlar şubesi talimatnamesi de bu esaslara göre 
hazırlandı. 

Meclisler 
Muallimler Meclisi: Tedrisatın muntazam bir şekilde yürütülmesi için 
tedrisat ve teknik işlerle meşgul olmak üzere her şubede bir Muallimler 
meclisi vücude getirildi. Bu meclislerin, haftada birer defa toplanarak 
kendi şubelerine ait faydalı kararlar vermesi için yeni bir talimatname 
yapıldı (Üniversitenin Fakülteler meclisi yerindedir). Bundan başka, şube 
şeflerinden ve şefi bulunmayan şubelerde Muallimler meclisince seçilen 
bir mürahhastan teşekkül etmek üzere, bir Murahhaslar meclisi kuruldu 
(Üniversite Dekanlar içtimaı yerindedir.) 
Mürahhaslar Meclisi: Muallimler meclisi tarafından verilen kararları 
ikinci derecede tetkik ve kat'i karar vermek vazifesile mükellef olup 
haftada bir defa muntazaman toplanmakta idi. 
Akademi Meclisi: Akademinin tedrisatı haricinde kalan sanat 
meselelerini halletmek için Akademi atölye muallimleriyle memlekette 
tanınmış bilgililerden ve mevcut sanat teşekküllerinden seçilen 
murahhaslardan müteşekkildir (Avrupa'da bulunan "Güzel Sanatlar 
Şurası" yerindedir). 
Akademi Direktörlüğünün Başkanlığı altında toplanan Akademi 
Meclisi'nde aşağıda yazılı zevat vardı. 
Mimarlardan: Profesör Egli, Arif Hikmet, Sedat Eldem, Semih Rüstem. 
Ressamlardan: Namık İsmail, Nazmi Ziya, Çallı İbrahim, Feyhaman Duran, 
Hikmet Onat. 
Heykeltraşlardan: Mahir, Ali Hadi. 
Tezyini Sanatlardan: Profesör Ginther, Mitat, Edip Hakkı, İsmail Hakkı, 
Vedat, Zeki Kocamemi. 
Hukukçu: Ahmet Sakı Derin. 
İlmi selahiyetlerden: Profesör Mustafa Şefik, Profesör İsmail Hakkı, Celal 
Esad, Hamdi Tanpınar. 
Sanat teşekküllerinden: Mimar Samih, Ressam Sami, Cevad, heykeltraş 
Nejad, İhsan, Müzehhip İsmail Hakkı. 

Mekteplerde resim tedrisatının ıslahı için teklifler: 
Resim tedrisatı hakkında rapor 
Ondokuzuncu asır bidayetinden (başlangıcından) itibaren Avrupa 
mekteplerinde resim bir ihtisas sayi olmaktan ziyade bir terbiye vasıtası 
olarak tedris edilmeğe başlanmıştır. Bu hareket onsekizinci asır 
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sonlarında İngiliz feylezofu Spencer'ın "dimaği, cismani terbiye" 
namındaki eserinde Rönesans zamanından kalma klasik resim tedrisine 
şiddetli itirazı ile başlamıştır. "Mekteplerdeki resim tedrisatında gaye 
sanatkar yetiştirmek değil! çocukların bedii kabiliyetlerini inkişaf 
ettirmektir. Bunun _için çocuğa en büyük zevk veren usuli tersimi istimal 
etmek (kullanmak) lazımdır. Bir çocuk için bir kutu boya ve bir fırça 
hazinedir. Çizgi onun için boyaya tabi bir şeydir. Resmi, üstüne boya 
sürebilmek için yapar. Hatta kendisine resimleri hazır bir defter verilse 
mesut olur. Binanaleyh çocuğa resmi boya ile başlatmalıyız; klasik usüle 
göre, boyayı birtakım usandırıcı kaidelerden sonraya bırakan üstadlara 
gülünç görünse bile, biz kaniiz ki tabiat tarafından irae edilen yol, 
yolların en doğrusudur". Klasik resim tedrisatına Spencer tarafından 
yapılan bu ilk itirazdan sonra muhtelif terbiyeciler tarafından muhtelif 
tersim usulleri vaz ve teklif edilmiştir. Bugüne kadar kısım kısım 
memleketlerde tatbik edilegelmiş olan bu muhtelif resim tedris usullerinin 
belli başlılarının esaslarını bir iki kelime ile izah edelim. 

Ravesson'un usulü: Fransa'da on dokuzuncu asrın birinci nısfında tatbik 
edilmiş ve el'an birçok yerlerde edilmektedir. Resim üstadlarından 
(Leonardo da Vinci, lngres, Delacroix, Flandren) tarafından tavsiye 
edilmiş olan bu usul hiç resim yapmamış bir çocuğu doğrudan doğruya 
resmin en güç ve en mütekamil bir modeli olan vücudu beşerin önüne 
koymaktır. Çocuğa birtakım basit eşkali göstermeden ve hiçbir resim 
kaidesi öğretmeden en mürekkep bir modelin müşkülatına maruz 
bırakmağı tavsiye eden Ravesson'a nazaran çocuk, konuşabilmek için 
evvela sarf ve nahv öğrenmeğe muhtaç olmadığı: gibi resmin de sarf ve 
nahvi demek olan kaideleri öğrenmeden resim yapabilmelidir. Şahsiyeti 
öldüren kaidelerdir. Çünki, kaide başkalarının vazettiği kolaylık 
usulleridir. Bu usulleri çocuk kendisi bulmalıdır. 
Bu usule nazaran; talebe, hiçbir tavsiye ·ve kaide ile tesir icra edilmeden 
ilk resim yapan insan gibi tabiatla baş başa bırakılmalıdır. 

Heykeltraş Gillaume'un usulü: Gillaume'a nazaran Ravesson'un usulünün 
aksine olarak en iyi usulu tersim, basitten mürekkebe doğru gitmektir. 
Çocuğa ilk önce hendesi şekillerle hatların envaını, birbirine 
nisbetlerini, sonra satıhları, cisimleri ve en sonra hendesi eşkale 
uydurulmuş olarak vücudu beşer öğretilmelidir. Çünkü insanın dimağı 
tekemmülünü yapan büyük kanuna tevfikan sadeden mürekkebe gitmek 
ve bunun ıçın, aklımızın icadı olmayan ve mevcudatın esası olan 
hendeseyi kullanmak en muvafık bir yoldur, her şekil sade eşkali 
hendesiyeye icra edilebilir. 

Gaston'un usulü: Gaston'a nazaran resim çocuk için ne sanat ne de ilimdir. 
Yalnız gördüğünü göstermek, his ve tahayyül ettiğini izhar etmek için 
hadise ve tabiiterbiyeye hadim bir vasıtadır. Binanaleyh talebenin önüne 
hiçbir model koymamak icap eder. Çünkü ondan beklediğimiz eşyanın 
taklidi değil eşyayı haricinin kendisinde bıraktığı tesiratı bize sirayet 
ettiren hatların mürekkep bir lisandır. 
"Çocuğun doğru resim yapmasına lüzum yoktur. Resimde doğruluğu ve 
sarahatı kendisi tecrübe ile bulacaktır. Arzu edilen şey çocuğun meknuz 
olması muhtemel olan sanatkar şahsiyetini meldana çıkarmak için tabiata 
avdet eylemesi ve tabiatı başkalarının değil, fakat kendi zatı görüş ve 
vesaiti ile tedkik eylemesidir. Bu isteğe vasıl olmak için Gaston'un tavsiye 
ettiği program şöyledir: Çocuk kelimelerle olduğu gibi çizgilerle dahi 
düşündüğünü ve gördüğünü istediği gibi anlatabilmesi için 8 yaşına kadar 
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istediği resmi yapmakta serbest bırakılacaktır. 8-10 yaşına kadar çocuk 
hikayelerinin tasviri, veyahut hendesi çizgiler esası üzerinde basit tezyini 
terkibat yapmakla meşgul olacak. 10-12 yaşına kadar tasvir edilecek 
hikayeler milli tarihten veya tarihi kadimden intihap. edilecek. 13 yaşlan 
çocuğun muhakeme kabiliyetlerinin uyandığı bir zamana tesadüf eder. 
işte bu zaman onun nazarı tetkikine tabiat konulur. Ve kaideye tabi 
olmadan peyzaj, insan, hayvan ve nebat resimleri yaptırılır. Ve mektep 
hayatı bitinceye kadar bu tarzda çalıştırılır. Mektebi bitiren genç 
kendisinde ressam olmak istidadını hissediyorsa ancak o zaman meslek 
mektebine devam ederek teşrihi, menazır vesaire gibi ihtisas dersleri 
görür." 

Nalde'ın usulü: Amerikalı Nalde'in usulü elyevm bütün Amerika'da, 
İngiltere'de ve Almanya'da münteşirdir (yaygındır). Nalde'a nazaran; 
"resim bir nevi yazıdır. Yazı yazmak için harf dediğimiz bazı eşkali 
ezberleyerek mihaniki (mekanik) ve şuursuz bir surette hatıramazda 
hıfzettiğimiz gibi, resim için de bu harfler mesabesinde (eşitliğinde) olan 
birtakım eşkali ezberlemek lazımdır. Eşyanın resmi, alfabenin harfleri 
gibi ezber ve hazır bulundurulmalıdır. Talebe ilk önce sade eşkalı 
ezberlemeli, daire, hattı müstakim (doğru çizgi), mühani (eğri çizgi) ve 
bunların mürekkebatı olan zencir, helezon, yaprak, çiçek resimleri ve 
bunlardan sonra insan ve hayvan resimleri gelmelidir". Nalde'in bu şekil 
tedrisatta aradığı şey eşkalin sıhhat ve sarahatı değil, fakat yapılıştaki 
sürat ve hafızadır. Bu mesaide talebe farksız olarak sağ ve sol elini 
kullanmalıdır. Ayrı ayrı dimağı, bedii, uzvi kabiliyetlerin inkişafını 
istihdaf eyleyen bu muhtelif usullerden gayet muhtasar (kısa) olarak 
bahsettikten sonra 1909'da kanun şeklinde intişar ederek(yayımlayarak) 
elyevm Fransa mekteplerinde mer'i (yürürlükte) olan resim programları 
esasatını gözden geçirelim. 

Fransız mekteplerinde resim dersi programlarının esasları 
1- Çocuğun nazarına model olarak ancak hakiki eşya vaz edilecek ve 
ekseriya model konmayarak, görmüş olduğu bir şeyi ezberden tersim veya 
tahayyül eylediği bir sahneyi tasvir etmesi talep edilecektir. Tezyini resme 
mühim bir mevki verilecek ve talebe muallimin tayin ve tahdit eylediği 
bir sahayı hayvanat, nebatat resimleri gibi tabiattan aldığı anasırla tezyin 
edecektir. 
2- Tersim için muhtelif · tarzlara musamaha edilecek ve talebenin renkli 
kalem, pastel, suluboya kullanması ilzam edilecektir. Resim derslerinde 
çamurla eşya numuneleri dahi gösterilecektir. 
3- Resim tedrisatı umumi terbiyeye rabtedilmelidir. Bundan dolayı talebe 
(lisan, tarihi tabii, tarih ve coğrafya) dersleri vazifelerini tasvir 
eyleyecektir. 
4- Resimde doğruluk talebeden istenecek birinci meziyet değildir. Bilhassa 
yeni başlayanlarda resmin doğruluğuna değil, fikir ve tesbitine dikkat 
etmek lazımdır. Gittikçe çocuk doğru ve sarahatla çizmeğe sevk edilecek, 
ölçülere, nisbetlere menazır kaidelerine ve ton farklarına alıştırılacaktır. 
5- Her şeyden evvel talebenin kendi resim zevkinin inkişafını serbest 
bırakmak ve resim dersini mümkün olduğu kadar cazip kılmağa çalışmak 
lazımdır. Muallimin nazariyat yapmaması şarttır. Resme başlamazdan 
evvel umumi bir-iki izahat kafidir.Muallim talebenin resmını tashih 
etmek için ona dokunmaktan sakınmalıdır. Talebeden gördüğü eşyanın 
kendisinde bıraktığı tesiratı ifham etmesini isteyen bu usulde muallimin 
resim yapmayı bilmesine dahi lüzum yoktur. Zevki selimi olması kafidir. 
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Hatsı ve Hendesi usul: 
Resmin tedris usulüne aid bu muhtelif sistemleri hadsi ve hendesi usul 
olarak ikiye tasnif etmek mümkündür. Birincisi mevcut eşya hakkındaki 
görüşümüzü terbiye, ikincisi hendesi eşkal üzerinde sadeden mürekkebe 
doğru yürüyerek ruhi tekamül kaidesine uymak gayesini istihdaf 
eylemektir. Fransa hükümetince kabul edilmiş olan bu program bu iki 
gayeyi mümkün olduğu kadar tavsiye eyleyen bir usuldür. 
İtalya mekteplerinde ise hendesi usul kabul edilmiş ve tezyini resme 
fevkalade ehemmiyet verilmiştir. Esasen beş, fakat yakınında orta mektep 
bulunmadığı takdirde yedi sınıf olan ilk mekteplerde resim tedrisatı 
hendesi hatlarla basit tezyini eşkali vücude getirmekten ibarettir. Birisi 
ameli bir tahsil veren (Ecole Complementaire) ve diğeri üniversiteye ihzar 
ve bizim liselerimize tekabül eyleyen (lnstitue Technique) namiyle iki 
cins mektepten mürekkep olan orta mektepler resim tedrisatı birincisinde 
ameli ve sınai diğerinde tamamiyle tezyini (D6coratif) tir. 
Avrupa mekteplerinde resim tedrisatı bu muhtelif usullere münhasır 
kalmamaktadır. Resim dersleri umumi terbiyeye hadim bir vasıta sayıldığı 
gibi diğer dersler mekteple talebenin muhitini yapan bina, eşya, hatta 
kitapların şekli bile resim tedrisatından beklenilen bedii terbiyeye 
müştereken yardım etmektedir. Resim tedrisatından daha mühim addedilen 
bu husus için muhtelif terbiyeciler, ciltlerle eserler yazmış, birçok hususi 
cemiyetler teşekkül eylemiş, mekteplerde maarif idareleri ve mektep 
müdürleri tarafından hususi tedabir alınmıştır. Bu meyanda 1906'da 
Fransa'da (maktapta sanat) cemiyeti tarafından teklif edilerek ve Fransa 
Maarif Nezareti'nce kabul ve mekteplerde tatbik edilen şu mevad 
(maddeler) zikredilebilir. 

1- Mektep dahili duvarlarının daima açık yeşil veya açık sarı gibi 
renklerle boyanarak sade ve güzel (fresque)lerle tezyini. (Bu tezyinat 
muallimlerin yardu.nıyle talebeler tarafından yapılabilir.) 
2- Dershane duvarlarına meşhur tablolardan istinsah edilmiş renkli ve 
renksiz matbu resimler veya güzel sanatkarane afişler taliki. 
3- Talebeye mükafat olarak güzel resimli kartposttallar ve kitaplar 
verilmesi. 
4- Yeni ve güzel bir mimari tarzı üzerine birkaç tip mektep binası 
numunesi kabul edilerek yeniden inşa edilecek mektep binalarının bu 
numunelere tevafuk ettirilmesi. 
5- Bila istisna bütün mekteplerin dahilleri ve hariçleri sarmaşık, çiçek ve 
taflan gibi yeşilliklerle . tezyini. 

Avrupa'da resim tedrisatının gayesi 
Talebenin bedii bir terbiye alması ve resmin tedris usulü hakkında bu 
muhtelif usulleri kısaca tetkik eyledikten sonra vasıl olduğumuz netice, 
Avrupa mekteplerinde resim tedrisatının sanatkar yetiştirmekten ziyade 
talebeye güzelliği sevdirmek ve onun muhtelif melekatını tenmiye etmek 
için . yapılan bir terbiye faaliyetidir. Bu noktai nazardan hareket ederek 
bizim mekteplerimizdeki resim tedrisatını ve bunun için evvela resim 
tedrisatına rehber olan müfredat programımızı tetkik eyleyelim: 
Müfredat programımız yeni resim tedrisatı nazariyatını kabul eylemiş ve 
Fransa programlarından mülhem olmuş görünmekle beraber esasta 
ayrılan farklar vardır. Mesela Fransa programları talebenin hatta ana 
mekteplerinde bile boya ile çalışmasını ilzam eylediği halde bizim 
programımız bunu ancak liselerin birinci devresinin ikinci senesinde 
kabul eylemektedir ki; talebenin vesaitinde serbest olması esasına 
mugayirdir. tık mekteplerimizin birinci senesinde mektep haricinde 
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yaptırılan resimlerden bahsedilmektedir. Resme ilk başlayan çocukların 
kırda peyzaj yapabilmelerini kabul etmek güç olduğu gibi esasen elli 
dakikadan ibaret olan ders saatleri gidip, gelmek ve resim yapmak için 
lazım gelen istihzarata ancak kafi gelebilir. Menazır ve gölgenin ameli 
olarak gösterilmesine bizde ilk mektebin üçüncü senesinde 
başlanmaktadır. Halbuki Fransa programlarında kaide iraesi son senelere 
bırakılmıştır. tık mekteplerin beşinci senesinde sınai resim namıyle; 
makine resimleri, makta'ları (kesitleri), planları, bina makta'ları, tersim 
ve ibda gibi bir madde vardır ki fevkalade güç ve resim tedrisatının 
gayesine tevafuk etmemektedir. 

Resim müfredat programının mekteplerimizde tatbik şekli 
Şimdi elimizde mevcut ve mekteplerimizdeki resim tedrisatına verilen 
vecheyi irae eyleyen bu programın mekteplerimizde nasıl tatbik 
edildiğini tetkik eyleyelim. 
Elimizdeki resim tedrisatı müfredat programını tatbik edecek bir 
muallimin tedrisatta takip edeceği bedii ve terbiyevi yollar dimağı, basari, 
ibdai olmak üzere üçe taksim edilebilir. 
1- Dimağı terbiye: (Ezber ve hayali resimler). Çocukların dimağı ve 
bünyevi kabiliyetlerini inkişaf ettirmek için resmin bir vasıta olarak 

.kullanılmasıdır. Mesela bir çocuğun beş dakika müddetle nazarı müşahade 
ve tetkikine koyacağımız bir eşya çocuğun evvela tetkik ve tahlil 
kabiliyetini tenmiye ve badehu o eşyayı saklayarak ezberden resmini 
yaptırmamız hafızasını faaliyete geçirerek bir nevi dimağı idman 
yapmasını intac içindir. Yine bir çocuğun faraza bir masalı veya hikayeyi 
(hayali) olarak tersim etmesini istememiz çocuğun sarf edeceği sayin 
muhayelesinin inkişafına yardım etmesini temin içindir. Talebeye bu 
resimleri yaptırmakla elde etmek istediğimiz gaye; bu resimlerin resim 
kavaidine uygun olmasından ziyade bu sayi yapmakla, elde edeceği diğer 
kaideleri temin etmektir. Nitekim beden terbiyesi talimlerinde çocukları 
koşturmaktan maksat, çocuğun fevkalade hızlı koşmasını talep değil, fakat 
o hareket vasıtasıyle uzvi faide ve inkişafını temin eylemektir. 
2- Basari terbiye: (Tabiata bakarak yapılan renkli, renksiz resimler). 
Talebenin basari hassasiyetini tenmiye, kendisini dikkate alıştırmak ve 
bazı çocuklarda saklı olması muhtemel olan sanatkar kabiliyetinin 
inkişafına imkan vermek için yaptırılan resimdir. 
3- İbdai terbiye: (Tezyini resim). Çocuklarda ibda ve neşir kabiliyetlerini 
tenmiye ve ellerini düzgün işlere alıştırmak ve zevki selimlerinin 
inkişafına hizmet etmek için yaptırılır. Bu sayin hayati ve ameli bir 
kıymeti vardır. Mesela, bir kutunun veya bir kitabın kabını tezyin veya 
tasvir, ısmarlayacağı bir masaya bedii bir şekil verebilmek, hanımlar için 
işleyecekleri nakışın veya bir abajurun tezyinatını çizebilmek gibi; bu 
sayi, önce bakarak tabiattan yaptırdığımız yaprak ve çiçek gibi anasıra 
tezyini bir sadelik vererek muayyen bir sahaya istif etmektir. Tabii bir 
unsurun ne yolda sadeleştirileceği (stilizasyon) ve istif edileceği hakkında 
usulleri gösteren tezyini sanat -(art decoratif) namındaki sanattan 
muallimin behredar olması lazımdır. Buna nazaran resim tedrisatı yapacak 
muallimlerin yalnız resim yapinayı bilmeleri kafi olmayıp zikredilen 
terbiyevi gayelere uygun .iedris usullerini görmüş olmaları lazımdır. 
Resim muallimlerinin, . meiişe'lerinin muhtelif olması dolayısıyle bu eski 
usul tedrisatta da vahdet . görünmemektedir. Denebilir ki mevcut resim 
muallimi miktarı kadar tedris usulü vardır. tık mekteplerin resim tedrisatı 
da bazı muallim mekteplerinden, mezun muallimi olan sınıflar istisna 
edilirse aynı vaziyettedir. Esasen muallim mekteplerinden mezun 
muallimler ekseriyeti teşkil etmemektedir. İlk mekteplerde resim ve el 
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işleri derslerinin sınıf muallimleri tarafından gösterilmesi hakkında 
vekaleti celilenin son karan bu iki derse fikrimce son darbeyi vurmuştur. 
Esas itibariyle pek doğru olan bu kararın bilhassa resim ve el işleri gibi 
terbiyeye daha yakından temas eden derslere muzir olmaması için bütün 
muallimlerin muallim mekteplerinden mezun olmaları lazımdır. Gerek 
mekteplerimizin bu hususi şeraitten dolayı ve gerek bugünkü vaziyette 
resim ve el işi derslerinde ihtisas. hatta lüzumu kadar bilginin bir merak 
istidadın mahsulu olacağına nazaran. dört beş muallimi bulunan bir ilk 
mektepte resim ve el işleri derslerinin bu muallimlerden yalnız birisine 
havale edilmiş olması o muallimin kendisine bir ihtisas edinerek 
tetebbuatını ve tetkikatını ilerletmesini ve binnetice o dersleriri daha iyi 
tedris edilmesini intac eder fikrindeyim. Mezun ve ehliyetli muallimlerin 
hemen hepsi haftada yalnız iki saat meşgul oldukları resim ve el işleri 
dersleri için. sümmettedarik edinilmiş bir iki müphem malumatla kanaat 
etmekte. bu yüzden çocuklar kartpostal kopya etmek veya kağıt yırtmak ve 
bükmek gibi birtakım mihaniki . ve şuursuz say ilerle vakit 
kaybetmektedirler. Tek muallimli mekteplerde bu bir zaruret ise de daha 
fazla muallimli mekteplerde ihtisas usulünün kabulünü çok faydalı 
addetmekteyim. Bursa'da muallimlere resmin usulü tedrisi hakkında 
vermiş olduğum bir konferans nihayetinde muallimlerle resim ve el işleri 
tedrisatı hakkında yaptığım hasbihal esnasında bütün muallimlerin bu 
noktada ittihad etmekte olduklarını gördüm. 
Muallim mekteplerine gelince; bu mekteplerin resim dersleri ilk 
mekteplerin ve orta mekteplerinkinden daha ziyade mühimdir. Bu ders 
muallimlerinin vazifesi ilk mekteplerin müstakbel muallimlerini 
yetiştirmek ve onlara küçük çocuklara resim talim eylemenin usullerini 
öğretmek olduğuna nazaran; kendilerinin ressam oldukları kadar ve belki 
daha ziyade terbiye ilmine ve resmin tedris usullerine vakıf bulunmaları 
iktiza eder. 

Mekteplerimizde resim tedrisatının ıslahı çareleri 
Mekteplerimizdeki resim tedrisatının bugünkü vaziyeti tetkik ve tespit 
edildikten sonra ıslahı çarelerini taharri eylemek iktiza eder. 
Bulunacak çareler yapılmayacak gibi ise. netice bulunamamış demektir. 
Binaenaleyh aklıma gelen gayet ameli ve yapılmasında en az külfet olan 
bir-iki tedbiri zikredeyim. 
1- Muallim yetiştirmek: Bunun için evvela muallim yetiştirecek olan 
müesseselerimizi muallimi yetiştirecek bir hale ifrag eylemek lazımdır. 
Muallim mekteplerimizde son terbiye nazariyatına uygun bir . surette 
resim ve el işi tedris edecek muallimlerimiz pek azdır. Bundan dolayı 
evvela Avrupa'dan bir mütehassıs getirerek Sanayii Nefise mektebinde bir 
resim muallimliği dersi açmak lazımdır. Esasen ressam olarak hazırlanmış 
olan gençler. bu derslerde görecekleri terbiye ve tedris usulleriyle 
eksiklerini çabuk ikmal edeceklerdir. Muallim mekteplerimizin resim ve 
elişi tedrisatını ancak bu derslerden icazet almış olan muallimlere teslim 
etmek lazımdır. Zira. bir muallim mektebinde resim tedris eden bir 
muallimin zararı aynı evsafta bir orta mektep resim mualliminden daha 
fazla ve şumulludur. 
2- Seyyar talim heyetleri: Bir taraftan muallim yetiştirmekle beraber o 
muallimler yetişinceye kadar mevcut muallimlerin eksiklerini itmam ve 
telafi mümkündür. Esasen ekserisi büyük bir hüsnüniyetle mücehhez olan 
ve kusurları yeni esasata muvafık bir tedris usulü görmemiş bulunmaktan 
ibaret olan muallimlere; tatil zamanında mekteplerin mütekasif 
bulunduğu bazı merkezlerde bir terbiye mütehassısı ve bir mütehassıs 
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resim muallimi tarafından usulü tedris hakkında nazari ve ameli -bir-iki 
hafta süren- dersler verilmesi büyük faydalar temin eder fikrindeyim. 
3- Resmin tedris usulü hakkında bir muallim rehberi ihzarı: Müfredat 
programlarımızın resim tedrisatı hakkındaki maddeleri muallim 
mekteplerinden mezun olmayan muallimler için anlaşılması gayrikabil 
birer muamma olarak kalmaktadır. Bu müphemiyetten dolayı resim 
muallimleri programı takip şöyle dursun, birçok defa yanlış tefsirlerle 
sakim yollara saptıkları vaki olmaktadır. Gaston vesair müelliflerin 
resmin tedris usulü hakkında musavver teklifleri var. Onlardan birisini 
tercüme ettirerek programlarımıza uygun bir rehber vucude getirilmesi 
maksadın husulüne kafi geleceği kanatindeyim. 

Demokraside ve kültür ıslahatında bedii terbiyenin ehemmiyeti 
Bizde şimdiye kadar yapılagelen Maarif ıslahatında bedii terbiye 
endişesinin maatteessüf büyük bir mevki tutmamış olduğunu bu terbiyeye 
hadim tedrisatın bugünkü vaziyetinden istihraç etmek zaruridir. İnkılap 
hükümetimizin, hiçbir inkılap hükümetinin ihmal etmediği sanat ve bedii 
terbiyeye layık olduğu ehemmiyeti vererek bu husustaki esasatı son 
terbiye nazariyelerine tevafuk ettirmeyi, muasırı medeniyete uymak için 
bir luzum addeceğinden ve bunun için lazım gelen teşebbüsatta 
bulunacağından eminim; sözümü bitirirken; "sanat ve çocuk" Unvanlı 
eserin mukaddimesini yazan Fransız terbiyecisi Jean Lahore'un bir 
cümlesini zikredeceğim: "Demokrasiyi yalnız, siyasi, içtimai esasatı 
demokratlaştırmakla tesis edemeyiz. Bunlardan daha büyük bir müessese 
ve kuvvet vardır ki, o da sanattır. Şimdiye kadar kırallann, asilzadelerin 
ve zenginlerin silahı olan sanatı demokratlaştırmak ve zindegi taşıyan bu 
kuvveti ta uzak köylere kadar göndermek lazımdır. (Herkes için sanat) işte 
demokratik sanat şiarı. Fakat halka sanatı sevdirmek yine mektepten ve 
çocuktan başlamakla mümkündür". 
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Namık İsmail'in ardından 

1. S. GÜNAY'IN, NAMIK İSMAİL'İN MEZARI BAŞINDAKİ SÖYLEVİ 
( Günay, a. g. k., s. 51-52) 
"Cumhuriyet Türkiye'sinde parlayan bir sanat yıldızının söndüğünü 
görüyoruz. Bu acı habere herkes gibi ben de inanmak istemiyorum. Ne 
yazık ki, kara toprak yaratıcı bir sanatkar, yüksek bir idareci, samimi bir 
dost, ideal bir artist olan Namık lsmail'i elimizden aldı. Onun fikir ve sanat 
hayatındaki varlığını, yüceliğini güzel sanatları seven gazetecilerimiz 
ölümünün ilk gününde yazdılar. Türkiye'de bulunan bütün fikir ve sanat 
adamlarımız bundan sonra durmadan yazacaklardır. Çünkü o, Atatürk 
Türkiye'sinde bir sanat abidesi, bir fikir varlığı idi. 
Bundan yedi yıl evvel kaybettiğimiz büyük kişi Maarif Vekili Necati Bey, 
Akademiyi Avrupa'dakiler derecesine çıkarmak üzere, Namık lsmail'i 
Akademiye direktör yapmıştı. Dokuz sene büyük bir vukuf ve ehliyetle bu 
işi başardı. Her sene Akademiyi ziyaret eden birçok ecnebi seyyahlara 
iftiharla gösterebildiğimiz, yepyeni bir Devlet Akademisi meydana getirdi. 
Bu itibarla, Namık İsmail Akademinin ikinci banisidir. Bundan elli beş yıl 
evvel kurulan bu kültür ve sanat Akademisinin 3 Mart nasıl ki bayramı 
sayılıyorsa, 31 Ağustos da matem günü olacaktır. İki sene beraber 
çalıştığım Namık İsmail'in sanat aşkına, sanat zevkine hayranım. Bunu ne 
yazmakla ve ne de söylemekle anlatamam. Ey büyük ölü, sizi 
karatopraklara değil, kalbimize gömüyoruz. Türk gençliği, Türk 
münevverleri, Türk sanatkarları sizi unutamaz." 

MAZHAR ŞEVKET İPŞİROGLU 
(Tan Gazetesi, 6.9.1935) 
"Durmadan değişen dünyanın aksamaz kanunudur. Varlık ölüme giden 
hayattır. Hayat, ölüme doğru mütemadi bir yaklaşış. Sonrasızlık alanında 
sonu olan varlıklarız. 

Böyle olduğu halde ölümün yüzü bize ne kadar yabancı gelir. Namık İsmail 
öleli üç gün oluyor. Bu gerçeğe aramızda kim alışabildi? Hakikaten çok 
uzak yapılmış, bir dünya içinde yaşıyoruz. Durmadan değişen dünyanın 
bu merhametsiz kanununu, en emin ve en gerçek sonucunu daima 
yadırgayacağız, ona karşı daima isyan edeceğiz. 

On beş sene oluyor. Beşiktaş'ta büyük ahşap bir konak, Şark üslubunda 
döşemeler. Aydınlık bir atölye. İçinde çok genç bir adam · bir modelin 
karşısında çalışıyor. Oraya giriyorum, duymuyor bile. Bir visionun 
harikulade cazibesine kendisini teslim etmiş, onu seyrediyorum. Ayakta 
çalışıyor, dikkat kesilmiş. Görünmeyen bir hayali tutmak ister gibi, 
elleriyle havada müphem çizgiler çiziyor. Resimden uzaklaşıyor, resme 
yaklaşıyor, paletin üstünde bir şeyler arıyor. Sonra emin bir elle tuvalin 
üstünde hızla fırçası işlemeğe başlıyor. Bir müddet geçtikten sonra model 
dinlenmek istiyor. Genç adam paleti ve fırçaları yerine koyuyor ve bana 
dönüyor. Kumral saçlarla çevrili geniş ve çıkıntılı güzel bir alnın 
altından, bir rüyadan uyanmış gibi yorgun ve ciddi gözlerle bana bakıyor. 
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Sonra nazik bir tavırla elini uzatıyor. Geniş ve iradeli elleri var. İşte 
Namık 1smail'i ben böyle tanıdım. 

Üç gün evvel Kalamış'ta yine onu gördüm. 1stanbul'a inmek üzere 
tramvaya gidiyordu. Arkasından baktım. On beş sene evvel Beşiktaş'ta onu 
ilk gördüğümden beri hemen hiç değişmemişti. Aynı sporcu vücudu, aynı 
atik yürüyüşü, aynı genç adam. Zaman ona ne insaflı davranıyor diye 
düşündüm. 

Zamanın insafı... Zavallı Namık, meğer son saatini yaşıyormuş. Yolu 
İstanbul'a değil, ölüme gidiyormuş. Ertesi sabah "Namık öldü!" dediler. 

Bu iki tarih arasında Namık 1smail'i çok yakından tanıdım. Onu taşımak 
mecburiyetinde bulundukları ödevin ağırlığı karşısında nihayet bir avuç 
insandılar ve kendi iradelerinden başka güvenecek şeyleri yoktu. Her 
büyük idealist gibi Namık da, o zamandan üç gün evveline kadar, 
memlekette bir resim çevresi yaratabilmek için, bu amaca ulaşabilmek 
için çalışmadan, her türlü çareye başvurmadan bir an geri kalmamıştır. 
Kendisini, etrafından ayırt eden atölye çalışması bu sebepten pek kısa 
sürmüştür. Genç nesli yetiştirmek için hoca olması icap ediyordu. Namık 
bu vazifeden kaçmadı. Talebeleri onun ne kadar mazbut bir hoca 
olduğunu, ne kadar isabetli bir münekkit olduğunu pek iyi bilirler. Fakat o 
hiçbir zaman önder ve örnek olmak istememiştir. Talebeleri onda, bilgisini 
satan hocayı değil, genç istidatları arayan ve sezen, onların serbestçe 
gelişmesine imkan veren arkadaşı buluyorlardı. Az hocaya talebesine 
kendisini bu kadar sevdirmek nasip olmuştur. 

Namık, bundan sekiz sene evvel hocalıktan daha mesuliyetli bir vazifeyi 
almaya mecbur kalmıştı. Güzel Sanatlar Akademisi'nin müdürü oldu. Hamdi 
Bey'in kurduğu bu müessese o zamanki haliyle dağınık bir ocağı 
hatırlatırdı. Bu mektebe nizam ve disiplin Namık'la birlikte ayağını 
atmıştır. Bugün Akademi ile iftihar ediyoruz. Bu müessese onun eseridir. 
Bir idealin tahakkuku için Namık'ın kurduğu bir anıt olarak kalacaktır. 

İmpressioniste stilde çalışmış ve "epique" bir tavır taşıyan eserleriyle, 
dersleri ve mektebiyle memlekette evrensel Türk devrimine yaraşan yeni 
sanat çığırını açan bu sessiz adamı hepimiz şükran ve minnetle yad 
etmeliyiz. 

Namık İsmail, kıymetli bir sanatkar, mükemmel bir idareci ve mükemmel 
bir hoca idi. Fakat gariptir, bu kelimelerle onun şahsiyeti ne kadar eksik 
ve silik ifade edilmiş oluyor. Halbuki o, her şeyden evvel bir "şahsiyet"ti. 
Şüphesiz eserleri müstesna şahsiyetinin ifadeleridir. Fakat eserle insan bu 
mudur? Bir insanı anlamak için dıştan içe, eserden insana gitmek icap 
etmez mi? 

Hümanist bir terbiye alarak yetişen Namık, her haliyle gözlerimin önüne 
muvazenenin ve ölçünün sembolü olarak gelir. O, biraz XVIII. asrın 
"honnete homme"unu hatırlatırdı. Kalbi kadar kafası, kafası kadar vücudu 
tekemmül etmiş mazbut bir insan! Fakat bu mazbut görünüş her şeyden 
evvel içsel bir kalp adamını gizliyordu. İçine çevrili, zengin bir iç 
dünyasını anlamak ne kadar güç! Gündelik hayatın kaygusuyla durmadan 
etrafımızla didiniyoruz. Ruhun derin akordlu ahenkleri bize artık yabancı 
ve uzak geliyor. Namık'ın arasıra Karadeniz'de, dalgaların arasında yalnız, 
birkaç balıkçı ile birlikte günlerce kaldığını bilirim. Orada ne yaptığını, 
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oraya neden gittiğini bilmiyorum. Sorun ona, mazbut ve ölçülü benliği 
açık denizde hangi sergüzeştin hayali peşinde koşuyordu. Sakin varlığını 
kaplayan hangi iç sıkıntısını orada dağıtmak, onu kemiren hangi hicranı 
orada unutmak, dinmek bilmeyen hangi ihtirası orada avutmak istiyordu. 
Namık, bizim için daima biraz bilinmez olarak kalacak. Fakat gene 
"bilinmemezlik" kelimesi onun şahsiyetini -menfi bir şekilde bile olsa
ne kadar güzel ifade ediyor''. 

RESSAM ELİF NACİ 
(Tan Gazetesi, 1.9.1935) 
"Onun için haykırmak istiyorum. O kadar çok şeyler anlatmak istiyorum 
ki, içim dışım dopdolu... içimde ürpermeler, çenelerimde bir tekallüs var ... 
Yarım saattir böyle bekledim, onun için ne ağlayabiliyorum, ne 
yazabiliyorum. 
Ölü ile gömülen diriyi hatırlar mıyız? Ağlamak da, sızlamak da hayatın 
marifetidir. Ölüme ölümle iştirak edilebilir. Ona ağlamak~ ölümü hayatla 
karşılamak, ölümle istihza etmektir. 
Ne Hamlet Ofelya için bunların birini yapabildi, ne de ben Namık İsmail 
için bir şey yapabiliyorum. Benim de Namık lsmail'e muhabbetim 
Hamlet'in Ofelya'ya olan sevgisinden aşağı değildi; Hazreti Adem'den beri 
ölümün ardından söylenen en güzel şey nedir, bilir misiniz? Allah rahmet 
eylesin .. " 

Güzel Sanatlar Akademisi'nin derslere başlaması 
nedeniyle 9.11.1935 tarihinde yapılan anma 
toplantısında Elif Naci'nin söylevi ( Günay, a.g.k., s. 62-65) 
"Galatasaray'ın köşesini dönüyorum. Sene: 1333. Akademi talebesiyim. 
Yanımızdan şık bir süvari zabiti geçti. Arkadaşım: "Namık İsmail" dedi. 
Harbi umumi, Galatasaraylılar yurdunda bir "Harp Levhaları Resim 
Sergisi" açılmıştı. Namık lsmail'e rastladığımız zaman işte bu sergiden 
dönüyorduk. "Namık İsmail". Bu imzayı ilk defa orada görmüş, tanımış, 
beğenmiş ve merak etmiştim. Topuklarına kadar açık gri bir kaput, 
kulaklarına kadar geçmiş kocaman tüylü ve cakalı bir kalpak, güzel, 
yakışıklı bir delikanlı. 
Ben biraz evvel gördüğüm resimlerle bu süvari zabiti arasında daha o 
zaman bir münasebet aramağa başlamıştım. Şahsile eserleri arasında bu 
araştırma zaten son günlerine kadar ahengini bozmadı. 
"Tifüs", "Girdabı Zafer" isimli tablolarını burada görmüştüm. Sonradan 
öğreniyorum ki Namık İsmail, Harbi Umumi'de şark cephesinde tifüse 
yakalanmış ve tedavi için mezunen lstanbul'a gelmiş. Burada tifüs 
buhranı içinde bu tabloyu yapmış. 
"Girdabı Zafe,r" şahlanmış atlardır. Henüz süvari olduğunu bilmediğim 
halde bu resmi yapan herhalde güzel ata binmesini biliyor, diye 
düşünmüştüm o zaman. 
Ona ilk rastladığım gün yanımdaki arkadaşım, bugün İzmir Lisesi resim 
muallimi Kadri, beni birkaç gün sonra Namık'ın Beşiktaş'taki evine 
götürdü. Ahşap, şarkkari döşenmiş, kafesli bir eski zaman konağı. 
Namık lsmail'i kocaman -bana o zaman kırk elli metroluk kadar büyük 
görünen- bir resim önünde çalışıyor bulduk. Elinde koskoca bir palet 
vardı. Bu kadar büyük palet ilk defa o gün görüyordum. Zaten o gün 
gördüğüm her şey bana hayret veriyordu. Ben Namık İsmail ile böyle 
tanıştım. 
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Namık 1smail'i büyük ressam diye tanırız. Ona ilk hürmet ve muhabbetim 
buradan başlar. içimizde onun resimlerini görmeyen, onun ressamlık 
kudretine şahit olmamış kim var ki? 
Ben, burada resimlerinin sanat kıymetlerine dokunmak, onlar hakkında 
tenkidi fikirler yürütmek niyetinde olmadığım için, onun bıraktığı her 
aziz hatıra gibi çocukluğumun güzel günlerinde gördüğüm bu resimleri 
birer silüet gibi hatırlıyorum. Kasdım da zaten onu hatırlamak, resim 
tenkidi yapmak değil. Zaten ressam Namık İsmail, resimlerf için benim 
tezkiyeme muhtaç mı sanki? 
Namık 1smail'i Güzel Sanatlar çatısı altında Güzel Sanatlar Akademisi'nin 
kurtarıcısı olarak hatırlamak gerekir. Bugün onun atölyesinde bulunmuş, 
onun yeniden kurduğu bu yuvada çalışmak bahtiyarlığına nail olmuş 
talebesine ve hepimize şunları hatırlatmak istiyorum. Bundan on beş sene 
evvel, ben de Akademi talebesi idim. Bugünkü nesil arkadaşlarımla 
beraber, üstad İbrahim Çallı'nın atölyesinde çalışıyordum. Zaman geldi ki 
atölyemiz modelsiz kaldı ve biz haneberduş olduk. Mektep, Müzeden 
Şehzadebaşı'na, oradan da Türbeye, eski Darülmuallimin binasına, daha 
sonra da şimdiki Sıhhi Müzenin bulunduğu binaya taşındı durdu. 
Venüsler, Diskopollar, Laüfon kabartmalar, şimdi sarayın çifte 
merdivenleri arasına rahatça yerleşmiş Viktuvar Samatras yollarda 
sersefil oldu. Şövaleler kırıldı, heykeller paramparça oldu ve nihayet ne 
atölyemizde model, ne sobamızda odun kaldı. Vesika ekmeği dağıtılan bir 
devirde biz bölük kumandanlarından koparabildiğimiz izin günlerimizde 
mektebin bu sefil manzarasını şenlendirmeğe koşardık ve aramızdan 
paralar toplar, model tutar, odun alır, çalışırdık. 
Halbuki bugün Namık İsmail'in himmetiyle Kültür Bakanhğı'nın geniş 
himayesine kavuşan Akademi ne mesuttur ve Namık lsmail'i kaybettiği 
için ne bahtsız. 
Biz işte böyle siyah günlerin misafiri idik. Bizden evvel ise lsmail'in 
büyüklüğünü, devrinin saadetini ve bugünkü talebe arkadaşlarımızın 
bahtiyarlığını . daha güzel izah edecektir sanıyorum. 
17 Teşrinievvel 1293 Maarif Nezaretine gelen tezkere. "Peni resim ve 
mimari talim ve tedris olunmak üzere Dersaadette bir mektep küşadı 
hakkında varıt olan tezkerei behiyeleri üzerine ceryan eden susu 
vükelada kıraat olunan mazbatada gösterilmiş olunup meclisi mahfeni 
resmin, mebadisi hayli zamandan beri bazı mekatipte talim olunmakta ise 
de esbabı intişar ve terakkisine layıkıyle teşebbüs olunmamış olduğu gibi 
mektep müdürlüğüyle beraber aynı zamanda resim muallimliği ile ifa 
edecek zata ve bir muavin ile iki odacıya verilecek maaşı ve masarifi 
müteferrika için şehri üç bin dokuz yüz kuruş tahsis ve bir defaya 
mahsusen tedarik olunacak edevat ve eşya için yirmi bin kuruş sarfı lazım 
geleceği: Ve dersler türkçe olarak tedris kılınmak şartıyle şimdilik şu iki 
fennin talimi için muhtasar bir mektep küşadı tensip kılınmış ve tastir 
oluna buyruldu. Leffen savbi utufilerine tesyir kılınmış olmakla icabının 
icrasına himmet olunması siyakında tezkerei senaveri terkim kılındı. 17 
Teşrinievvel 1293. 
Bugün Akademinin senevi tahsisatı elli bin liradır. Abdülaziz zamanında 
kurulan bu mektep bir müddet sonra kapanmış ve nihayet müze müdürü 
Bay Hamdi'nin Hükümete verdiği layiha üzerine "böyle bir mektebin 
lüzumu var mıdır, yok mudur?" münakaşası başlamış ve bu münakaşa 
yirmi sene kadar sürmüş. Sonra o sıralarda Ticaret nazırı bulunan Arif 
Paşa merhum tarafından gösterilen alaka ve yardımla müzenin 
bahçesinde bir pavyon kurulmuş 1883 senesi martının 3. gününde resmi 
küşadı yapılmıştır. lşte asıl bu bina akademinin temel taşıdır. Bunun 
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içindir ki her sene martın üçüncü günü bu salonda toplanır ve bu kuruluş 
gününü anarız. 
Bay Hamdi'nin müdürlüğü zamanında mektep müzeye bağlı idi. 
1913'te bir de kız Sanayii Nefise mektebi açıldı. 1917'de Haçlılar gelip 
mektebi işgal ettiler, hastane yaptılar. Biz de o tarihten sonra her sene bir 
yeni binaya taşındık. Tedrisata güya devam ettik. Nihayet Cumhuriyetin 
ilanından sonra Namık İsmail'in gayreti, Maarif vekili Necati beyin 
himmetile mektep göçebelikten kurtuldu ve buraya Fındıklı sarayına 
yerleşti. 
Boğazın iyot kokulu rüzgarlarına geniş pencerelerini açmış aydınlık 
atölyeler kuruldu, laboratuvarlar açıldı, beynelminel programlar tatbik 
edildi. Avrupa'dan mütehassıslar getirildi, kütüphanesi kıymetli kitaplarla 
büyütüldü. Modem mimarinin tatbiki imkanını elde edebilmek için 1926 
senesi beynelminel mimari kongresinde kabul edilen mimari tedrisat 
programına göre yepyeni vesaitle techiz edildi. Maarif bütçesinden 
mektep için geniş bir tahsisat ayrıldı. Fresk, tezyini sanatlar şubeleri 
marangozluk ve döküm atölyesi gibi kısımlar kuruldu. Bunlar hep Namık 
İsmail 'in eseridir. 
Gün geldi ki mektebi kaldırmak istediler "madem ki sair liseleri, 
Galatasaray lisesi derecesine çıkaramıyoruz o halde Galatasaray Lisesini 
ötekiler derecesine indirelim ti zihniyeti ile bir tesviye ameliyesi yapıldığı 
günlerde talebesinin azlığından dolayı mektebi kapatmak veya müzeye 
iade etmek niyetinde bulundular. İşte o zaman büyük ressam ve 
Akademinin büyük kurtarıcısı bütün zeka ve dirayetini toplayarak büyük 
bir ikna kudretile öne atıldı ve mücadele etti. İşte bugünkü bu güzel 
müessese, bu mücadeledeki muvaffakiyetin eseridir. Bay Hamdi'den sonra 
Namık İsmail'e Akademinin ikinci banisi demekte nasıl tereddüt edilebilir. 
Namık İsmail bu mücadelelerde kalemini de fırçasını da seferber etmiş, 
her ikisini de sivri bir mızrak gibi kullanmasını bilmiştir. 
Meslekdaşlarını, ressam arkadaşlarını kıskandıracak kadar şiirli renkli 
tablolar yaptı. Muharrirleri imrendirecek kadar güzel tatlı yazılar yazdı. 
Güzel nesirler yazan Namık 1smail'in keskin kalemi, fikir ve sanat 
mücadelelerinde de işledi ve muarrızlarını iskat etti. Akademiye yapılan 
hücumları titiz fakat sinirsiz, makul, mukni ve terbiyeli cevaplar vererek 
susturdu. 
Onun ölümü ile yerinin doldurulmaz olduğunu anlamak ve anlatmak için 
fazla söze ne hacet? 
En güzel en veciz misal. 
İşte üç aydan beri boş kalan sandalyesi. ti 

AHMET HAŞİM 
(Tan Gazetesi, 10.11.1935) 
Haşim ile Namık birbirinden hemen hemen hiç ayrılmayan iki dosttular. 
Birbirini çok seven, birbirinin çok nazını çeken iki sadık arkadaştılar. 
Haşim öldü, Namık da. 
İki ölüm arasında büyük bir zaman ve mesafe yoktur. Onların dostlukları, 
birbirlerinin sanat kudretine kuvvetli bir inançla bağlanmış sağlam bir 
temele dayanırdı. Namık'ın resimlerine Haşim, Haşim'in yazılarına Namık 
bayılırdı. Hususi hayatlarında Haşim, bir şair hassasiyetiyle belki biraz 
fazla sinirli, fazla asabi davranmasına rağmen, Namık ölçülü ve tartılı 
mantığı ile daima onu teskin etmiştir. 
Sanat konuşmaları haricinde aralarında ekseriya gençlik ve ihtiyarlık 
münakaşaları yapılırdı. Haşim biraz titiz, ötekisi biraz emin, mübahase ne 
de olsa tatlıya bağlanırdı. Onların esprilerle, nüktelerle dolu sohbetlerine 
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doyum olmazdı. Bütün münakaşalarından birbirine olan muhabbet ve 
hürmetleri gayet iyi anlaşılan bu iki dost bugün toprak altında buluştular. 
Henüz gözyaşlarımız kurumadığı halde onların müşterek ve tatlı 
hatıralarından bahsederek teselli bulmak istedik. Namık'ın otomobilini ve 
kotrasını ima ederek, Haşim'in "Devlet gibi adam, Kuvayi berriye ve 
bahriyesi var" dediği anları hatırlamak isteyenlerin birbirlerine 
anlattıkları tatlı bir hikayedir. Biz burada Haşim ile Namık arasınd~ 
cereyan etmiş eğlenceli bir sanat hatırasından bahsedeceğiz. Ahmet Haşim 
bir vakitler resim tenkidi yapar, Namık İsmail de yazı yazardı. Haşim 
yazılarında tablolar çizerdi, Namık'ın yazıları ise baştan başa şiirdi. Gerek 
yevmi gazetelerde, gerekse haftalık mecmualarda Namık · lsmail'in 
edebiyatçıları kıskandıracak kadar güzel yazıları çıkmıştır. 
1339 senesi Galatasaray sergisi hakkında Ahmet Haşim'in bir tenkidi 
vardır. Haşim, ressam Nevzat hanımın bir portresi hakkında bazı kusurlar 
serdeder ve şayet bu kusurlar düzelirse resmin güzel olacağını ilave eder. 
Namık İsmail Haşim'e hak verir ve bu husustaki tenkidinin gayet yerinde 
olduğunu ve kendisinin cidden resimden anladığını ilave eder. Bir başka 
gün sergiye geldiği zaman Haşim'i kolundan tutarak mevzuubahis 
tablonun ·önüne götürür ve der ki: Arkadaşlar hepimiz ittifakla senin 
tenkidi muvafık gördük ve resmi duvardan indirerek tablonun sahibine 
senin söylediklerini nazarı dikkate alarak tashih ettirdik. Bak bakalım 
şimdi nasıl olmuş? 
Haşim de: "Hah işte gördünüz mü, şimdi olmuş" der. 
Halbuki resme d'Okunulmamış bile. 
Bu hadiseyi Namık İsmail akşam gazetesinde yazdığı bir hikayenin 
haşiyesinde zikrederek resim tenkidi yapabilmek için, münekkidin resim 
terbiyesine sahip olması lazım geldiğini söylemişti. Bunun üzerine Ahmet 
Haşim Akşam gazetesinin 15 Kanunusani 1339 tarihli nüshasında "Resim 
karşısında sükut" serlevhalı bir yazı ile Namık İsmail'e cevap vermişti. 

Resim karşısında sükut 
Bizde resim yapmak usulü, hakkında geçenlerde yazdığımız bir fıkraya 
aziz sanatkar Namık İsmail bey, perşembe günkü Akşam'da intişar eden 
makalesine ilave ettiği haşiye ile cevap veriyor. Namık İsmail bey, 
ressamlar hakkında yazı yazmanın bazı muharrirler için eğlenceli bir 
spor haline geldiğini söylüyor. Ressamlar hakkında yazı yazmak, iddia 
olunduğu gibi, bazıları için bir sporsa, bu sporun bilasebep arzu 
olunmayacak derecede tehlikeli bir eğlence olduğunu itiraf etmeli. 
Hassasiyeti müfrit, atılgan bir alem ortasında, yanlış anlaşılmaksızın, 
hüsnüniyeti konuşturmanın, ne müşkül bir iş olduğuna bu satırların 
Sahibi herkesten daha iyi vakıftır. Namık İsmail beyin resimden ve 
ressamdan patavatsızca bahseden muharririn, muharriri olmak sıfatıyle 
bu işten pek de fazla bir şey anlamadığını ihsas için cevabında bahsettiği 
masumane fıkrayı biz de eğlenceli bulduk. Filhakika son resim sergisinde 
teşhir edilen levhalar içinde bir hanım imzasını taşıyan portrenin şayanı 
hayret derecede zayıf bulduğumuz bazı aksamı hakkında serdettiğimiz 
basit tenkidatın nazarı itibare alınarak, bir müddet sonra levhanın o yolda 
tashih edildiğini görmüştük. Sonraları, levhayı hiçbir elin dokunmadığı 
iddia olunmak suretiyle, lisanı muharriş ve takdiri nakafi görülen bir 
muharririn huşunetini çocukça bir saffetle tehzil edilmek istenilmişti. Bu 
türlü ithamattan korunmak için bundan böyle her kusurlu telakki olunan 
levha hakkında mütalaa beyan etmeden evvel muteber şuhut huzurunda 
levhanın fotoğrafını aldırmak ve alınan fotoğrafın bir suretini, remi bir 
kasada hifzettirmek gibi gülünç bir ihtiyata riayetten başka bize ne 
tavsiye edilebilir? 
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Resimden anlayışın münhasıran ressama mahsus bir imtiyaz olmadığını 
hatırlattıktan sonra güzelliği yaratmakta fırçasından geri kalmayan bir 
kalemin sahibi şirin, levhası ressamının iddiasını çürütmek üzere, sihirli 
bir buhurdan gibi, hayatın mahzun simasına doğru, her safhasından ayrı 
bir rayihanın renkli dumanını intişar eden kendi ruhunun feyizli 
tenevvüünü zikrile iktifa ederiz. 

PEYAMİ SAFA 
(Tan Gazetesi, 10.11.1935) 
Namık İsmail, şahsı, ·hayatı ve eseri birbirine o kadar muvazi gitmiş 
insandır ki, varlığının zarif tenazurunu toptan seyretmek isteyenler, bu 
müsesellesin birbirine belki tıpatıp müsavi dılılarından herhangi birine 
baksalar ötekilerini de hemen görmüş gibi olacaklardır. 
Konuşurken, onun, boşluğu gizli bir modele göre oyuyormuş gibi 
kımıldayan şuurlu ellerinde, resim yaparken muşambasını ağır ağır 
boyayan fırçasının dikkati, ihtiyatı ve hesabı vardı. Havayı muntazam 
hatlarla buruşturan temkinli sesi, tablolarının hiçbir noktası üstünde 
azmayan mutedil tonu andırır. Hiçbir ani çığlığı, umulmadık, beklenmedik 
hiçbir yükselişi, kabarışı ve köpürüşü olmayan bu sesle, Namık İsmail'in 
taşkın bir jeste, büyük bir sergüzeşte asla meyletmemiş, mazbut ve 
muntazam hayatı arasındaki münasebet çok açıktır. Onda kızarak bir 
ayağını yere vuruş yahut şiddetli bir kol hareketi gören nasıl yoksa, 
resimlerinde de öfkeli bir renge, oturduğunuz zaman, enkaza yere düşen 
cigara küllerini toplamak, yahut da yerinden oynayan ellerinin gösterdiği 
titizlik, eserlerinde klasik bir safiyat ve hayatında da bütün münasebette 
bulunduğu insanlara karşı tam bir dürüstlük ve adalet halinde görünürdü. 
Namık İsmail zarif bir disiplindi. Deruni azgınlıklarını zarif bir disiplin 
altında yatıştırmış insandı ki, zerafeti onun güzellikle münasebetini tayin 
eden artist tarafını, disiplini de idareciliğini izah eder. Fakat asıl dikkat 
edilecek nokta, bu zerafetin ve bu disiplinin içiçe geçmiş muhtevalar 
olarak onun estetiğini olduğu kadar idareciliğini de müştereken tayin 
etmesiydi: Zerafetinde bir disiplin ve disiplininde bir zerafet vardı. Bu 
nokta layık olduğu dikkatle müşahede edilince Namık İsmail, ruhunun 
plastik intibaklarile Eski Yunan sanatkarının endam ahengine ve 
estetiğine yaklaşan bir meşrep sahibi olarak görünür. Aydınlık 
perspektifleri, emniyetli ve sağlam nisbetleri, açık vizyonları, eşyanın 
berrak ve şeffaf, net ve temiz ittilalarını seven bu ruh, kendi içinden, 
hayatından ve eserinden bütün sırları kazmak için müstebit bir aklın ve 
muhakemenin zaferlerine koşmuştur. Eserlerini mensup farzedeceğimiz 
ekol ne olursa olsun, bütün resimlerinin az çok modem zerafeti altında bu 
klasik inzibata doğru hamle eden bariz bir iştiyak farkedilir. 
Bunun için Namık İsmail hiç mistik değildi. Yahut da içinin mistik 
tuğyanlarını, garbe hasretle bakan bütün kenar şarkılara mahsus derin 
bir şarklı olmak utancı ve nefreti altında Namık İsmail, ilk önce, her 
şarklı sanatkarın içine hakim olan başıboş meczubu, ilahi meczubu 
tepeledi. Şark sanatkarlarının belki de mistik bünyelerinden dolayı bizde 
de hatta son günlere kadar sanatkar, ilhamını cezbe halinde, mağşuş ve 
müşevveş bir teknik sahibi, savruk bir derviş örneğidir. Kemer küsiste, 
perakende küşei destar .. 
Türk sanatkarlarına izafe edilmesi mutat olan coşkun, deli bozuk, avare, 
derbeder, perişan, dervişmeşrep, deryadil sıfatları onu gaiple gizli gizli 
fısıldaşan bir Allahlık gibi tanıtmıştı. Namık İsmail bu baskı altında 
ruhunun mistik cevherini de ezerken biraz ileri gitmişti, sanıyorum. 
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Deruni asayişini temin gayesile kendi içindeki disiplini, ruhun mukaddes 
öfkelerini boğmak için istibdada kadar vardırır gibi oldu. Aklının baskısı 
altında kalbini de ezmeye başlamıştı. Halbuki sanat, kalbin isyanına, 
cinnet anarşisine benzer bir tuğyan imkanı verdikten sonra estetik bir 
nizamı empoze etmek ceddidir. Bu isyan kopmadan evvel müdrike 
tarafından önlenecek ve bastırılacak olursa kalp ezilir, tıkanır, susar ve 
susuşun ebedi olmak tehlikesi vardır. 
Namık İsmail nefsine reva görmeğe başladığı bu istibdat yüzündendir ki 
son yıllarda kalbini inkara kadar vardı. Ruhun idraki arkada bırakan 
toptan akışına, sanatın maddeyi ancak ifade vasıtası olarak kullanıp da 
tecrübe alemini aşan asıl cevherine ve aşka inanmıyordu. Resmin yarın 
bir makine işi olmasını isteyecek kadar materyelist hayelere teslim oldu. 
Kalbini unutmak için sıkıştırdıkça sıkıştırıyordu. Deruni isyanların en 
halis sanat şekli içinde bile haricileşmesini teşvik etmeyen hareketsiz bir 
muhitte, ancak Namık'ın maddi ve praük zekası, kalbine karşı haklı 
çıkmak için muhtaç olduğu kuşyemini tedarik edebildi. 
Fakat güzel düşmanını ezebilmiş miydi? 
Ne gezer: Onun son seneleri, nefsile boğuşmasının en dastani safbarile 
doludur. Artık fazla inkar ve tazyik edilen kalbi isyana başlamıştı. Aşkla 
dolup taşıyordu. Namık İsmail, inkar ettiği ihtirasların en büyüğüyle 
karşılaştı. Son bir disiplin hamlesile kalbini kaç kere boğmaya kalkmıştı. 
Muvaffak olamıyordu. Belki uzviyette bu manevi tazyikleri aynen duyduğu 
için Namık İsmail kalbinin etini de ebediyen susmaya mahkum etti. Bu 
kalp susmasaydı, içindeki büyük duygu Namık İsmail'in sonraki eserlerine 
kimbilir ne sıcak parıltılarla vuracaktı; kimbilir, hürriyetine kavuşan 
mahkum ihtiraslar, aklın istibdadı değil şahsiyetin müşfik otoritesi altında 
tam bir sanat asayişine girerek muşambaya ne ebedi akislerle 
geçeceklerdi. Tam olgunluk çağında bizi bırakan Namık İsmail, harikulade 
eserlerinin eskizlerini de, resim tarihimizin en güzel sırları halinde 
beraber götürdü. Fakat, sanata ait herşey namına gebertici bir kıtlık bu 
memlekette Namık lsmail'in bıraktığı nice eserler ve en küçük parçasına, 
her köşesine, bucağına varıncaya kadar gözünün nurunu karıştırdı. 
Yeniden tesis ettiği bu Akademi nemize yetmez? Bu binanın içine bütün 
insanların ve eşyanın ruhuna onun sanatkar mizacı sinmiştir. Burada 
herkes ve her şey bana ve herkese onu hatırlatır. Akademi Namık 
İsmail'in eseridir ve atölyeleri de hazırlanan Namık İsmail'lerin evidir. 
Onlar yarın Namık lsmail'in bugün dolmayan boşluğunu doldurup 
taşıracak olan kalitelerile bizi teselli edecekler. Bugün verdikleri ümit de 
bir teselli sayılır. 
Ve bu milletin hafızası Sanayii Nefise'nin ilk müessisi büyük Hamdi'nin 
yanında Namık İsmail'i de hemen hatırlayacak ve Türk resminin bu iki 
müstesna fırçasını, bu iki büyük organizatörünü Türkiye'de resim 
tarihinin de baş yapıcıları olarak aynı minnet ve şükranla anacaktır." 

NAZMİ ZİYA GÜRAN 
(Namık İsmail'in ölüm yıldönümünde Beyoğlu Halkevi'nde 
yapılan anma töreninden; Günay, a.g.k., s. 69) 
"Sert bir ayak sesi, sinirli bir kapı vuruşu oldu mu onu geldi sanırım, 
içeriye başkasının girdiğini gördüğüm zaman başımdan aşağı bir sıcak su 
dökülmüş gibi olur, göğsümde bir acı hissederim. Sanıyorum ki yaşadıkça 
bu acıyı her zaman duyacağım, odama geldiği zaman daima neşeli ve 
düşüncelidir. O günün mühim mevzuları hakkında birkaç kelime, her 
şeyin gülünç tarafları, kahkahalar daha dudaklarda iken işlerimize ait bir 



183 

mesele ortaya çıkar, müzakere bazı kerre münakaşaya inkilap eder. O gün · 
bir şeye karar vermiştir, ben tasdik edersem rahat eder ve güler, itiraz 
edersem daha fazla güler artık sözü uzatmaz; yemeği gelmiştir, benim 
dağınık ve boya kokulu resim odasında öğle yemeğini yemekten zevk alır. 
Mektebin yorucu işlerinden, müracaatlarından usandığı zaman kaçtığı yer 
gene orasıdır. Bu güler yüzlü ve sevimli arkadaşım artık gelmiyor. 
Namık on seneye yakın mektepte müdürlük etti, yapılması pek kolay 
olmayan birçok şey yaptı, sessiz sedasız. Memlekete · layık bir müessese, 
istikbali kucaklayan bir sanat abidesi vücuda getirdi. Sanatkarların 
hayalimizdeki arzularının büyük kısmını meydana getirdi. Ne yazık ki asıl 
yapılacak işlerini bitirmeden aramızdan ayrıldı. Namık sanatta olduğu 
kadar idarede de büyük yenilikler yaptı. Bu hususta da kendisinden ders 
alanlar çoktur. Memlekete yaptığı bu hizmet de ayrıca zikre şayandır. 
Namık az konuşan ve çok iş gören bir arkadaştı. İşte hiçbir za'fa düşmeden 

·.karar verir ve verdiği kararı tamamen yapar, kararını yaparken hiçbir 
güçlük onu tereddüde düşürmez, mesuliyet onu düşündürmez ve yaptığı 
işten hiç pişman olmaz. Hiçbir işiyle iftihar ettiği ve öğündüğünü gören 
olmamıştır. Resmi hayatında tereddütsüz, korkusuz ve çabuk hareket onu 
ifade eder ve hususiyle tarafgirlik zafına hiç düşmemiştir, bir asker gibi. 
Resmi hayatta bu kadar zorlu olan bu arkadaşın hususi hayatının en bariz 
seciyeleri, merhamet-nezaket-asaletle hulasa edilir." 

Nazmi Ziya Güran'ın, Namık İsmail'in sanatıyla ilgili yorumu 
(Günay, a.g.k., s.14) 
"Namık İsmail empresyonizm ekolüne mensuptur. Fakat, yalnız 
empresyonizm değil..Akademik empresyonizm. Onun kıymetli birçok resmi 
vardır. Eserlerinin yegane hususiyeti çok renkli olmasıdır. Resimlerinde 
de halinde olduğu gibi bir kibarlık ve asalet mevcuttur. Yaptığı resimlerin 
hepsini gördümve bilirim. Bunlar içerisinde çok güzel ve değerli olanları 
vardır. Bilhassa umumi harpte yaptığı "Son Mermi" adındaki tablosu çok 
mükemmeldir... Sonra "Lale Devri" tablosu ile "Kı.iınızı Senfoni" gibi 
resimleri cidden güzeldir. Ölümüyle sanat aleminde kolay kolay 
doldurulamayacak bir boşluk bıraktı. Memleketimizde sanatkar adedi az 
olmasına rağmen, bu azlık içerisinde Namık İsmail büyük bir varlıktı. 
Namık yalnız idari hayatında değil, sanat aleminde de birçok engellerle 
karşılaştı ve çarpıştı. Direktörlüğü zamanında Akademi'ye son derece 
faydalı olmuştur. Mektebin teşkilatı ve maddi noksanları imkan nisbetinde 
tamamlanmıştı. Bundan sonra yapacağı işler için benden yardım istedi. 
Kendisine azami derecede yardımda bulunacağıma söz verdim. Ne yazık ki, 
bütün düşüncelerini tatbik edemeden bu kıymetli sanatkar ebedi olarak 
aramızdan ayrıldı." 

SEDAT HAKKI ELDEM 
(Zeynep Rona,_Namık lsmail, s. 37-38) 

"Bir gün (1929 senesi), yeni müdür beni odasına çağırdı. Kendisini henüz 
yeni görmeğe başlamış, daha tanıyamamıştık. Ben bu sıralarda son sınıf 
öğrencisiydim. Müdür odası yeni taşındığımız Akademi binasının en iyi 
döşenmiş odası idi. Yeni takım henüz gelmiş, parkeler gıcır gıcırdı. Ben 
odaya girdiğimde Namık İsmail ayağa kalktı (daha önce hiçbir müdür 
bizim için ayağa kalkmamıştır) ve bana "siz" diye hitap etti (bu da 
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görülmemiş bir şeydi). "Siz" demesinde biraz resmiyet, biraz soğukluk 
olmasına karşın. o meşhur gülümseyişi ve nazik hareketleri bu ilk itici 
intibaı değiştiriyor. adeta sıcak bir yakınlık tesis oluyordu. Yoksa bu, bana 
mahsus bir davranış mı idi? 
Beni çağırmasının nedeni, bir ahbabının kendisinden bir plan istemiş 
olup. onun da bunu "yapar mısınız?" diye benden isteyişiydi. Ben de 
"elbette" dedim. (Bu zat birkaç sene sonra büyük bir yalı siparişinde 
bulunacaktı.) Böylece Namık ile tanıştım. O zamandan itibaren beni her 
fırsatta yanına çağırmaya, bazen de Belediye ve Vakıflar'daki toplantılara 
beraberinde götürmeğe başladı. 
Namık ·çok yakışıklıydı, ilaveten aydınlık, havalı bir kişiliği vardı. Onu 
ağabey gibi sever, hayranlık beslerdim. Sadece sanatçı kişiliğine değil. 
Namık'ın biz gençlerin takdir ve ibretle izlediğimiz pek çok yönü vardı. O 
zamanlar lstanbul'da belki kimsenin spor adabası yoktu. Namık'ın alçak 
Lancia'sı hala gözümün önündedir. Bu arabanın güzelliği Namık içinde 
olduğu ve kullandığı zamanlarda tamamlanırdı. O zamanlar, Akademi 
binasına dik, Arapzade dergahına kadar uzanan üç katlı bir heykel ve 
resim atelyesi vardı. Bina herhalde Vedad Bey'in münasebetsiz bir yapıtı 
sayılabilirdi (Şimdi yıkıldı). Özelliği eski binaya 4 metre kadar yaklaşması 
ve arada dar bir boğaz bırakması idi. Namık Lancia'sını bu dar boğazdan 
öyle bir ustalık ve süratle geçirirdi ki tarifsiz zevk ve hayranlık duyardık. 
Akşamları da (Namık Akademi'de otururdu) aynı süratle evine dönerdi. 
Fakat o zaman yalnız olmazdı. İsmail Çavuş'un ifadesine göre o kadar ayık 
da olmazmış. 
Akademi, yangına kadar - birçok sanatkarın atelyesi olduğu kadar, evi de 
olmuştur. Namık'tan başka Çallı, Nazmi Ziya. bazen de Hikmet Bey, 
sonraları da Ginter buraya yerleşmişlerdi. Onların mevcudiyetleri 
Akademi'ye başka bir hava verirdi. Her sene tekrarlanan Akademi Balosu 
bu özel daireler sayesinde ayrı bir renk ve cazibe kazanırdı. Üstatların 
kendi dairelerinde adeta özel ağırlama ve ikramlarda bulunurlardı. Bu 
balolar İstanbul'un en parlak sosyal ve eğlence hadisesi sayılırdı. 
İstanbul'un en güzel hanımları burada buluşurlardı. Adeta Ecole des Beaux 
Arts'ın Bal des Gnats-Arts'ın İstanbul edisyonu idi. O zamanlar Akademi, 
İstanbul'un en güzel kızlarının bulunduğu yer sayılırdı. Daha büyük 
hanımlar da eksik olmazlardı. Durumun bu şekilde gelişmesinde, 
Akademinin memleket çapındaki şöhreti ve çekiciliği yanında herhalde 
Namık'ın da büyük hissesi vardı. 

- Sanayi-i Nefise Mektebi Akademi olup, Fındıklı Sarayı'na taşındıktan 
sonra, her fırsatta daha fazla gelişmeye ve Türkiye'deki bütün sanat 
hareket ve temayüllerini içinde toplamaya başladı. Akademi denince, Harp 
Akademisi'nden önce akla Sanat Akademisi gelirdi. Şimdi uzun bir zaman 
aşımından sonra daha iyi takdir edebiliyorum. O senelerde Akademi 
herhalde Türkiye'nin en ileri ve medeni tahsil ve araştırma merkezi idi. 
Üniversite ve Mühendis Mektebi hala eski havalarında idiler. Bu şöhretin 
doğmasına herhalde Akademi'ye getirtilen birçok yabancı sanatkarın 
yardımı da olmuştur. Nedenler arasında yeni binanın mevkii ve istisnai 
güzelliği de düşünülebilir. Ancak şimdi kesinlikle görüyorum ki, 
Akademi'mizi o hale sokan ve şöhretini yaratan tereddütsüz Namık'ın 
varlığı ve kişiliği idi. O böyle bir Akademi'nin başında olmak için 
yaratılmıştı sanki. Vazifesini görürkenki rahatlığını, tabiiliğini ondan 
sonraki hiçbir müdürde görmedim. Zerre kadar kompleksi veya gerilimi 
yoktu. Memleketin bütün sanat olaylarının ve faaliyetlerinin Akademi'de 
toplanması onun için en tabii olaydı. Nitekim böyle de oldu. Jüriler, abide 
komisyonları (o zamanlar öncelikle Gazi'nin heykelleri için) hep 
Akademi'de yapılırdı. Her türlü sanat ve mimarinin Türkiye'deki son 
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mercii ve merkezi Akademi idi. Akademi'de bu gibi faaliyetin yürütücüsü, 
tabii önderi Namık idi. Herkes (başta ben) bunda mutabıktık. 
Namık'ın kişisel hayatı da güzeldi; zevk yaşantısı içinde de dengeli idi. 
Çallı, benden yaşı itibariyle çok daha yaşlı olduğu için, ona karşı başka 
şekilde bağlılık hissederdim. O da beni adeta himayesine almıştı. Kendisine 
karşı hayranlığım büyüktü. Fakat yaşantısını bir türlü kabul edemiyor, 
sanatıyla bağdaştıramıyordum. Namık tam manasıyla hayatın güzellikleri 
içinde yaşayan bir insandı. Bu, yüz ifadesinden, bazen müstehzi fakat her 
zaman sevimli gülümseyişinden anlaşılabilirdi. Dudaklarının kıvrıntılı, 
dalgalı hatları hayata ve yaşantı zevklerine bağlılığını gösterirdi. Bunun 
yanında görünüşü, hareketleri ve davranışları tam erkekçe, sportmence 
idi. Zaten boyu posu, fizik yapısı bunu icap ettiriyordu. Kısacası fazlasıyla 
yakışıklı bir adamdı. Bunu herhalde biliyordu. Kendine uyan bir yaşantı 
çaresini ve havayı arar, ister ve herhalde çoğu zaman da bulurdu. Ondan 
neşet eden etki ve cazibeden kimse kolay kolay kendini alamazdı. Namık 
her zaman güzel kadınlarla çevrili idi. "Korsan" isimli kotrası 
penceresinin önünde nazlı nazlı arzı endam ederdi. Bir gün öldüğünü 
öğrendim. Peri masalının prensi ölmüştü. Akademi onsuz hiçbir zaman 
aynı Akademi olamadı." 

Ressam Hikmet Onat, arkadaşı Namık İsmail'i anlatıyor: 
(Günay, a. g. k., s.14-15) 
"Namık İsmail şu veya bu ekole mensuptur diyemem. Çünkü Namık, daima 
usul değiştiren ve her ekolde eser yapan yüksek bir sanatkardı. Onu 1909 · 
senesinde Paris'ten tanırım. Paris'te iken fazla dostluğumuz yoktu. 
İstanbul'a geldikten sonra temasımız arttı. Umumi harpte karargah 
tarafından yaptırılan harp resimleri sergısı ıçın Şişli'deki atölyede 
beraber çalıştık. Eserlerini her zaman takdir eder ve severim. 
Namık İsmail çok ciddi mesaisiyle Akademi'ye büyük hizmetlerde bulundu. 
Genç yaşta ölen, bu değerli sanatkar ati için Türk sanat alemine çok parlak 
ümitler vaat ediyordu. Memleket büyük bir sanatkarı kayıp ettiği için 
bütün arkadaşlar gibi ben de müteessirim." 

Ressam Feyhaman Duran'ın sanatçıyla ilgili düşünceleri: 
(Günay, a. g. k., s.15) 
"Namık İsmail'i Galatasaray Lisesi'nde talebe iken tanıdım. Resme olan 
fevkalade isti'dadile temayüz etmişti. Gerek Paris'te gerek Münih'te resim 
tahsil ettikten sonra meslekdaşları arasında cidden mümtaz bir 
mevki'ihraz etti, muhtelif janrda yapılmış olan eserlerinde, bir çalaki 
vuzuh ve incelik göze çarpar. Tablolarının ekserisinde tabiat ile 
dekorasyonun imtizaçından husule gelme bir çeşni sezilir. "Yusuf Akçura" 
nın portresi, "Harman", "Kırmızı Senfoni" ve "Nü" gibi şaheserleri vardır. 
Akademi direktörlüğü kendisini tamamiyle sanata vermesine fırsat 
bırakmazdı. Mamafi, sanatını bütün dünyaya tanıtacak bir çağda ve genç 
yaşta aramızdan ebediyen ayrılmasıbüyük bir zayidir." 
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