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ÖN SÖZ 

Yaptığnnız çahşma, yaşadığı dönem içinde ressam İbrahim 

Çallı'yı konu almaktadır. 

Çahşmanın başlangıç aşamasında dedesi hakkında değerli bilgi1er 

veren ve yardıml.arını esirgemeyen ressam Yaşar Çallı'ya, tablo 

fotoğraflarının temininde koleksiyoncu Yahşi Baraz ile tanışmamızı 

gerçekleştiren değerli yardımlarını gördüğümüz ressam ve müzisyen 

Doç. Erol Deran'a ve bana bu konuda yardımlarını esirgemeyen 

Yahşi Baraz'a müzayedeci Raffı Portakal'a, İst. Atatürk Müzesi ve 

Kütüphanesi personeline, İst. Resim ve Heykel Müzesinde faaliyetleri

miz sırasında yardımlarını esirgemeyen Paşa Akyol'a, Ankara Müzesi 

görevlilerine, tablo fotoğraflarının çekiminde bana yardımlarını esirge

meyen İ.Ü . Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlilerinden Ahmet 

Kamil Gören'e ve son olarak tezi yöneten ve destekleyen değerli 

hocamız Doç.Dr. Gül İrepoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız. 



1- GiRiŞ 

1.1. Konunun Niteliği ve Önemi: 

11 1914 Kuşağı veya "Çallı Kuşağı" olarak Türk Resim Sanatı Ta

rihinin önemli bir bölümüne kendi adını veren İbrahim Çallı'nın, bu 

kuşak içinde yeralan Namık İsmail. Feyhaman Duran, Avni Lifij., 

Hikmet Onat, Nazmi Ziya Güran, Mehmet Ruhi gibi, çağdaşlarına 

oranla güçlü sanatı, bohem yaşantısı ve nükteleriyle kendisinden çok 
fazla söz ettiren bir sanatçı olarak Türk Resim Sanatı Tarihinde 

önemli bir yeri vardır. 

78 yaşında yaşama veda eden sanatçı, birçok öğrenci yetiştirmiş, 

kendinden sonra gelen genç kuşağa yön vermiş ve etkilemiştir. Dost 

meclislerinde aranılan, sevilen bir şahsiyet olan İbrahim Çallı, Türk 

Resim Sanatı içinde yeralan abide isimlerdendir. 

İbrahim Çallı ve kuşağını temsil eden sanatçılar Türk Resim 

Sanatı Tarihi içinde, meşrutiyet öncesi geleneksel anlayıştaki kuşak 

ile, Cumhuriyet sonrası modem anlayıştaki kuşak arasında bir köprü 

görevi görmüşlerdir. 

Bu kuşağın önemli temsilcilerinden olan İbrahim Çallı, Hikmet 

Onat, Avni Lifıj, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi gibi 

sanatçılar figürün çağdaş batı sanatı içindeki önemini görerek Türk 

resminde figür, hatta natürmort ve peysaj çalışmalarına oldukça farklı, 

yeni bir boyut getirmişlerdir. Avrupa'da eğitim görmüş olan bu kuşak 

ressamJarı duygunun ön plana alındığı, daha özgür bir anlayışla 

işlemiş oldukları eserleriyle Türk resim sanatına yeni bir yön 

vermişlerdir. 
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1909 yı1ında Sanayi-i Nefise'den büyük bir başarı ile mezun o1an 

İbrahim Çalh9 eğitiminin geri kalan kısmını 1910 yılında gitmiş 

olduğu Fransa'da tamam1amış ve 1914'de ülkeye dönmüştür. Sanatçı 

1960'da aramızdan ayrılmıştır. Çallı'nın doğduğu yıl olan l882'den 

ölümüne kadar geçen süre zarfında, içinde yaşadığı ortamı da 
gözönüne alarak sanatçının gelişim çizgisini incelemeye çalışacağız. 

Konuyla ilgili yayın azdır. Genelde İbrahim Çallı hakkında 

yazı1an1ar çeşitli ansiklopedilerdeki biyografik bilgilerden oluşmaktadır. 

Ayrıca çeşitli dergilerde zaman zaman hakkında çıkan ilgili makalele

ri de sayabiliriz. Bu sanatçı hakkında, Sanat tarihçesi Kaya 

Özsezgin'in araştırması olan "İbrahim Çallı" isimli kitabı 

çalışmalarımıza ışık tutmuştur. Onun sanat yaşamını, özgeçmişini ya 

da yaşamında gizli kalmış bir takım olayları sağlıklı olarak ortaya 

çıkarmak amacıyla, onu daha yakından tanıyan ve gören kızı Belma 

Çallı'nın 1992'de erken vefatı araştırmalarımız için ne yazık ki büyük 

bir talihsizliktir. Sanatçının ilk evliliğinden olan kızı Sara'nın, bugün 

şöhretli bir ressam olan oğlu Ressam Yaşar Çallı'dan dedesi hakkında 

bazı bilgiler edinebildik. 

Çallı hakkında bilgilerin azlığından başka çalışmamızın başında 

sanatçının koleksiyonlarda bulunan eserlerine ulaşmakta da çeşitli 

güçlüklerle karşılaşılmıştır. Ancak~ Türkiye İş Bankasının kendi kolek

siyonundan derleyerek 1992 tarihinde Ankara'da açmış olduğu Çallı 

sergisinde yeralan tabloları içeren geniş bir kataloğu, arkasından Yapı 

ve Kredi Bankasının 1993 Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirdiği, 

sanatçının çeşitli koleksiyonlardan derlenen eserlerinden oluşan bir 

sergiyi sanatseverlere sunması, bu sorunumuzu bir ölçüde çözmüş bu

lunmaktadır. Bundan başka sanatçının çeşitli müzelerin koleksiyon

larında yeralan eserleri de bu eksikliğimiz gidermiştir. 
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Bu çalışmamızda incelemeye çalıştığ1mız İbrahim Çalh'nın bula

bildiğimiz tüm çahşma1arını teker teker tespit edip fotoğraflarını 

çektik. Daha sonra beHi bir plan dahilinde bunları sınıflayıp 

açıklamaya çahşuk. Tüm bu çalışmalardan çıkardığımız bilgileri 
11 Değerlendirrne" başlığı altında toplayıp, çeşitli sanatçılarla 

karşılaştırıp bir sonuca varmaya çahştık. Ayrıca İbrahim Çallı'nm 

içinde yaşadığı dönemi de gözönüne alarak gerek Türk.iye'deki gerek

se A vrupa'daki sanat hareketlerini, sosyal yönünü de ele alarak ince

ledik. 

Amacımız, İbrahim Çalh'nın üslubu hakkında bir sonuca 

ulaşabilmek, sanat anlayışını çözümleyebilmek, elimizde mevcut olan 

yağhboya resim, poşad, karaka1em ve eskizlerinin tUmilnden yarar

lanıp geniş bir katalog meydana getirmektir. Katalogda eserler tarih 

sırasına göre verilmeye çalışılmıştır. 
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1.2. İbrahim Çallı'nın Özgeçmişi: 

İbrahim Çalb 13 Temmuz (Hicri 1299) Miladi 1882'de eski adı 

Dernirciköy o]an ve o yıJlarda İzmir'e, daha sonra da Denizli iline 

bağlanan Çal ilçesinde doğmuştur (1). Çal'ın ileri ge1en1erinden 

Osman Efendi'nin oğludur (2). İlk ve Orta öğrenimini kendi kasa

basında buluncm . Rüştiye'de, sonra da İzmir Mülki idadisi'nde 

yapmıştır (3). Sanatçı Çallı lakabını, doğduğu yer olan Çal ilçesinden, 

onu arkadaşlarının daima Çallı diye çağırmalarından ötürü sevgi ile 

kabullenmiştir (4). 1934'te yürür1üğe giren soyadı kanunundan sonra 

"Ça11ı İbrahim" olarak geçen lakabını, "Çallı" soyadım kabul ederek, 

"İbrahim Çallı" olarak değiştirmiştir (5). 

Sanatçı ölümünden onbeş gün önce teybe kayıt edilen hayatını, 

dostu Dr. Esat Minkari'ye şöyle anlatmıştır: 

"Çal'da doğdum. İlkokul'u orada okudum. Bir Rum kunduracısı 

vardı mahallemizde, pabuçlarımı o Rum'a pençeletirdim. Dükkfuıın du

varlarında Köroğlu-Ayvaz gibi resimler olmasa delik ayakkabılarla so

kaklarda sürterdim ya... İşte o resimler beni çekerdi. Eve gidince 

Köro~lu-Ayvaz'ı düşünürdüm. Müslüman evi, duvarların altı tirşe, üstü 

beyaz badanalı sedire oturur, siyah kalemle duvara Köroğlu ile 

Ayvaz'ı çizerdim. Her çizişte de zılgıtı yerdim tabii, duvarları kirlettin 

diye. Baktılar ki, adam olmaya niyetim yok, ablam arazimi sattı, bir 

kemer dikti, kemere 95. altın koydu, haydi sağlıcakla deyip beni 

İstanbul1a yolladı. Adam ol gel demeyi de unutmadı11 (6). 

Ablasının onun arazisini satıp kemerine 95 altın koyarak 

İstanbu1'a yolladığı Çallı o zamanlar onyedi yaşındadır. Askeri okula 

girmek için gelmiş olduğu İstanbul'da okulun kayıtlan çoktan ka

panmış, bu arada parasını da çaldırmıştır. Geçinmek için türlü işlerde 

çalışmak zorunda kalnuş, Aşar katipliği, gazete dağıtıcılığı, Yeni 
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Cami'de arzuhakilik yapmıştır. Sonunda ayda 150 kuruş maaşla İcra 

Dairesinde iş bulmuştur. Bu büyük ressamın o zamanki yaşamı 

mükemmel bir azim ve sebat örneğidir. İlk resim bilgilerini kaldığı 

handa Vefa idadisi öğrencilerinin ders aldıkları Fahri Kaptan isimli 

bir öğretmenden a1mıştır. Bir kırtasiyeciden beş para vererek almış 

olduğu bir kartpostalı bütün gece gözünü kırpmaksızm çalışıp 

büyülterek ertesi gün hocasına göstermiş, hocasının eseri pek 

beğendiğini söylemesi genç İbrahim için teşviklerin en büyüğü 

olmuştur. Çarşıkapı'da çalışan Ermeni ressam Roben Efendi'den 50 

kuruş karşılığında üç ay resim dersi almıştır. O sıralarda, Adliye 

Katipliğinde zorunlu bir çalışma sırasında bırakmadığı desen ve kroki

lerini bir rastlantı sonucu gören Şeker Ahmet Paşa'nın oğlu izzet Ka

racabey ile tanışması, bunun sonucu olarak sarayda yabancı konukları 

ağırlama görev yapan ve öze1Jikle resim sanatına hevesli gençlere 

yakın ilgi gösteren Şeker Ahmet Paşa'nın onun sanatta başarılı 

olacağını sezmiş olması, Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi'ne girmesini 

kolaylaştırmıştu (7). Çallı bu suretle 1906'da (H.1324) Sanayi-i Nefise 

Mektebi Alisi'nin resim bölümüne yazılmıştır. Şeker Ahmet Paşa, 
İbrahim Çallı'yı Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürü Osman Hamdi 

Bey'e tanıtmış, onun okula alınmasını sağlamıştır (8). Bu sıralarda 

kendisi 25 yaşında bulunmakta, 150 kuruş maaşla Adliye'deki işinde 

çalışmasını sürdürmektedir. Reisleri Kavürzade Aziz Bey onu koru

muş, rahatça eğitimini sürdürmesine izin vermiştir. Sanatçı hayatı bo

yunca bu adamı büyük bir minnetle anacaktır (9). 

Çallı, İstanbuJ'a geldiğinde bu büyük şehirde geçirdiği mücadeleli 

yılları ve Sanayi-i Nefise'ye girişini şöyle anlatır: 

"Cağaloğlu'nda İzmirlilerin bir kahvesi vardı. orada 10 kuruşa bir 

oda tuttum. O günlerde bir avare oldum sorma.... Bu avareliğim Rum 

kahvecinin hoşuna gitmiş birgün; 'Galata'da balozlar var, oraya hiç 

gittin mi'? ... dedi. O güne kadar balozun adını bile duymamıştım. 
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'Nasıl, iyi mi'? ... dedim. 'İstersen götüreyim' dedi. Yeni urbalarınu gı

ydim, kemerimi bağladım, içine çil çil altmlanrru doldurdum, Gala

ta'ya gittik. Karanlık bir sokakta bir kapı çaldık, 40 ayak merdiven 

çıktık. Rum kadınları, bizi karşıladı. içtikçe keyiflendik. Sızmışım. Bir 

de uyandım ki, çevremde kimse yok.... Kemerimin içindeki çi1 çil 

altınlar uçmuş. Zaptiyelere derdimi anlattım. Zaptiye Acem Rıfat is

minde bir zat'dı. Cebime bir on para koydular, 'köprü parasını al da, 

Cağa1oğlu'na git' dediler. Beş parasız kalmıştım. O kahveye gazete 

muhabirleri uğrardı. Birinin yardımıyla, Baba Tahir'in Malfimat gaze

tesinin müvezzi-i oldum. Asım Hakkı ile dostluk kurdum. O sırada 

'senin yazın güzel' dedi. 'Yeni Cami'de arzuhalcilik yapar mısın'? .... 

Cepte beş para yok ..... İstersen yapma ..... Bir gaz sandığı, mürekkeb, 

kalem aldım, Yeni Cami'de faaliyete geçtim. İ lk gün yüz para ka

zandım. O gece, Asım Hakkı'ya iki karafaki ısmarladım. İkinci gün 

bir aşk mektubu yazıp beş kuruş aldım. Yazım beğeniliyordu. Asım 

Hakkı ile meyhanede demlenirken. Adliye Serkomiseri Osman Bey'le 

tanıştım. Beni sevdi. 'Yarın bana gel' dedi . Gittim. O gün Adliye'ye 

mülazım (mülazım: Eskiden bir işe girmek için önce parasız olarak o 

işe devam eden) kaydoldum. Hem de Mahkeme-i Cinayete ... Cebimiz 

biraz para gördü, insan kılığına girdik. A1tJ parmak gömleği bıraktım. 

kolalı gömlek giydim. Çarşıkapı'da bir ressam vardı, Ermeni ressam .. . 

Durup, ona bakardım her geçişimde, 'Bana resim dersi verir misin'? .. . 

dedim bir gün... 'Olur ama 50 kuruş' cevabını verdi. Paraya kıydım. 

Ermeni'ye büyük ressamlarda geliyordu. Biri bana bu Ermeni'den 

birşey öğrenemezsin. Sanayi-i Nefise Mektebine gir dedi. Sanayi-i 

Nefise'ye girdim (10). 

Atölye arkadaşları kendilerinden epey büyük olan bu beli 

kuşaklı, köylü kılıklı genci önce yadırgamışlar, fakat Çallı sıcak 

kanhhğıyla hepsinin kalbini fethetmesini bilmiştir. Çallı'nm yakın ar

kadaşlarından Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Namık İsmail ve Sami 

Yetik gibi ressamlar, onun hakkında söz açıldığında, özel yaşamında 
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olduğu gibi, okul yaşamında da çalışkan ve dürüst bir insan 

olduğundan övgüyle söz ederlerdi. Çalh'nın bu sıralarda resim hocası 
da İtalyan asıllı Salvatore Va1eri idi (11). 

Çallı, aradan geçen yıllardan sonra doğduğu kasabasına gen 
dönmüş, dayısı Mehmet Ağa vasıtasıyla komşusunun kızı Ayşe'yi 

kendisine eş olarak istetmiştir. Bu sıralarda 25 yaşlarında olan ve 

resmi nikahın henüz yürürlükte olmadığı bir devirde imam nikahı ile 

evlenen Çallı, eşi Ayşe ile birlikte tekrar İstanbul'a geri dönmüştür. 

Daha sonraları Ayşe'den Sara ismini verdikleri bir kızı dünyaya 

gelmiştir (12). 

Çallı, l 906'da gırmış olduğu altı yıllık Akademi eğitimini 

1909'da üç yıl gibi kısa bir zaman süresi içinde pekiyi derece ile bi

tirerek, 1910 yılında Maarif Nezareti'nin açmış olduğu A vrupa'da 
eğitim için yapılan yarışmaya ''Çıplak Adam" ve "Harekat Ordusunun 

Muhafız Alayından Maksut Çavuş" isimli iki eseriyle katılmıştır. 

"Maksut Çavuş" tablosunu çok beğenen Osman Hamdi Bey bu tablo

yu kendisinden beş altına satın alnuştır. Yarışmayı rakipleri arasından 

birincilikle sonuçlandıran sanatçı. bundan sonra öğrenimini tamamla

mak üzere Devlet tarafından Paris'e gönderilmiştir (13). 1910 yılında 

resim eğitimi için Paris'e gönderilen sanatçının yanında yarışmadan 

başarıyla çıknuş olan Mehmet Ruhl'de bulunmaktadır. Aynı yıl Nazmi 

Ziya'da Paris'e gönderilmiştir (14). 

Paris'e resim konusunda bilgi ve tecrübesini geliştirmek için git

mek zorunda kalan Çallı, eşi ve çocuğunu doğduğu yer olan Çal'a, 

ailesinin yanma göndennek zorunda kalmıştır (15). 

Çallı Paris'e gittiği zaman kendisini bu büyük sanat beldesinde 

yalnız hlssetmiştir. Dört yı1 boyunca Paris'te kalan sanatçı bu şehirde 

gerek lisan, gerekse resim sanatının bütün inceliklerini öğrenmiştir 

(16). Paris'te Ecole Nationale Des Beaux Arts (Güzel Sanatlar Okulu) 
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Müdürü Leon Bonnat Çallı'yı Profesör Fernand Piestre Cormon'un 

atölyesine vermiştir (l 7a). Atölyesinde bu genç Türk öğrencinin eşsiz 

yeteneğini en iyi anlayan ve ona hayran kalan Cormon Çalh'dan 

övgü ile söz etmiş, 11Bu çocuk başladığı gibi bitirirse, beşerin en 

büyük sanatkarı olur" demiştir (17). (Cormon'un "Kabil ve OğuJlan" 

(R. 294) gibi gösterişli ve görkemli büyük düzenlemeler yanında 

yaprruş olduğu portreler usta bir sanatçı olarak kendisine büyük bir 

ün kazandırmıştır. Döneminde hayli yaygın olan Empresyonist ve 
Kübist denemelere şiddetle karşı çıkmış olan Cormon,. modem 

eğilimleri bir soysuzlaşma ve resim sanatının bir yozlaşması olarak 

nitelendiren tutuculara katılmıştır). Çallı İbrahim ve bu kuşağa bağlı 

diğer sanatçıların A vrupa'da öğrencilik yıllarında Cormon, Jean Paul 

Laurens gibi tutucu fonnüllere göre eser veren ustalardan ders alma

larına rağmen, hocalarının etkilerinde kalmarruş o1duk1armı, aksine 

empresyonizm'e yakın özgün bir görüş ve tekniği benimsemiş olduk

larını görüyoruz (18) . Hocası Cormon Çallı'yı atölyenin nazırı yapmış, 

Fransız ve yabancı düzinelerce öğrenciyi yöneten, atölyede düzeni 

sağlayan , onların hatalarını düzelten Çallı, bu arkadaşlarından 

bazilarırun tablolarını yıllar sonra Luxembourg Müzesinde görmüştür. 

Bu okulda sınavlarını başarıyla venniş olan Çallı, yabancıların aldığı 

en yüksek Unvan olan "Eleve Definitif'' (daimi öğrenci) olmuştur. Tek 

daimi öğrenci olan Çallı, bu ünvan sayesinde açık hava atölyelerine 

ve müzelere serbestçe girip çıkarak incelemelerde bulunmuştur (19). 

1914 yılında sanatçı Paris'te başarıyla sürdürdüğü eğitimini ta

mamlamış, Paris Güzel Sanatlar Oku1u'ndan, Maarif Nazırı Şükrü 

Bey'e hitaben yazılan mektupta bu genç ressanun mutlaka Roma'ya 

gönderilmesi gereği belirtilmiş, fakat ne yazık ki, I. Dünya savaşı 

patlak venniştir (20). Sanatçı~ 1914 yılında başlayan savaş nedeniyle 

Paris'de bulunan Türk öğrencilerle birlikte .büyük güçlüklerle Rusya'ya 

altın götüren bir gemiye binerek tehlikelerle dolu bir yolculuktan 

sonra İstanbul'a gelebilmiştir (21). Yurda döndüğünde Çal'da bırakmış 
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olduğu eşi Ayşe ve kızı Sara'yı tekrar İstanbul'a getirmeye çahşan 

sanatçı, eşmm ailesinin oldukça tutucu davranışları nedeniyle 

İstanbul'a yalnız olarak dönmüştür. Bu olay sanatçıyı çok sarsmış, eşi 

Ayşe hanım ile bir daha hiç görüşmemiştir (22). Sanatçı yaşamını, 

yaklaşık 1915-1920 yılları arasında Bursa'da, evinde misafir kaldığı 

kaldığı zengin bir boşnak ahbabının onbeş yaşlarında bulunan güzel 
kızı Münire Hanım ile birleştirmiştir. Bu güzel kadın Çallı'yı sanat 

hayatı boyunca desteklemiş, çevresinde elinden geldiği kadar bir sanat 
atmosferi yaratmaya çalışmıştır (23). 

Fransa'dan döndükten sonra Akademi'ye nasıl hoca olduğunu 

sanatçı şöyle anlatmaktadır: 

"Nasıl söz edeyim .... Fransa'dan dönmüştüm. Halil Hoca beni 

Akademi'ye tavsiye etti; iyi öğrencidir" diye, boş kadro varmış. 30 

altınlık bir kadro. Ama akademi müdürü 'Çapkın Çallı senin sicilin 

bozuk' diyerek 8 altın maaş bağladı. Buna da şükür, ya Hilaliahmer 

menfaatine çalıştırsaydı..... Atölye açmak istiyordum. Şükrü Kaya ile 

tanıştım. Muhacirin Umum Müdürüydü. Onun bir portresini yaptım. 

Belki birkaç kuruş dünyalık verir diye düşünmüştüm. Portreyi 

götürdüm. tNe istiyorsun' dedi. 'Beş on kuruş' dedim. Tuttu 50 altın 

verdi (24). O tarihlerde Sanayi-i Nefise'nin Müdürü Halil Ethem 

Bey'di. Çallı 1 Kasım 1914 yılında Akademi'de İtalyan asıllı Salvato

re Valeri'nin önce asistanı daha sonra da atölye öğretmeni olarak 

görev almış ve emekli olduğu 13 Temmuz 1947'ye kadar bu görevde 

kalmıştır (25). Salvatore Valeri ve Hoca Ali Rıza, doğayı kendi 

görüş ve anlayışına göre resmeden bu genç sanatçının eserlerim garip 

bularak eleştirmişlerdir. Hoca Ali Rıza onun bir eserini incelerken 

"Bu ne biçim dam oğul, kiremitler yerinde durmuyor sanki akıyor" 

demiştir (26). 
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Çalh'nın o yıJJarda öğrencisi olan Elif Naci anılarında onun Aka

demi'ye gelişini şöyle tasvir etmektedir: 

"Uzunca boylu, omuzlarına kadar dökülen saçlar ... Reyye panta

lon, siyah kumlu ceket, süet, düğmeli fotin... . Paris'ten geliyordu. 

Genç bir peygamber edası ile girdi atölyeden içeri. Ondan önceki 

hocam1z, göbeğine kadar sakallı, bozuk Türkçesi ile Varnia adında 

Avusturya'lı bir ressamdı. Çallı, soslu ve istomplu yoldan çevirdi bizi, 

ilk işi bize empresyonizmi aşılamak oldu. Bu empresyonizm, onun ve 

arkadaşlarının Paris'te ustaları Cormon'dan öğrendikleri bir sanat 

akımıydı ki çoktan batıda çağmı yitirmiş. en az yarım yüzyıl sonra 

geliyordu bize" (27). 

Şeref Akdik, Ce,·ad Dereli gibi kabiliyetli öğrenciler yetiştirmiş 

olan sanatçının bir diğer talebesi de Veliahd Abdülmecid Efendidir 

(28). 

Çallı ve arkadaşları, Nazmi Ziya Güran, Namık İsmail, Hikmet 

Onat, Ali Sami Boyar ve Feyhaman Duran ile birlikte tnas (Kızlar) 

Sanayi-i Nefise mektebinde görev almışlar, bu görev Sanayi-i 

Nefise'nin başlangıç noktasını ve fe]sefesini değiştirmiştir. Sürekli bir 
etkinlik içinde bulunan bu sanatçıların 1917 yılında üstlendikleri bu 

görev, Türk resminin ulusa1Iaşmasına yeni bir boyut daha getirmiş 

bulunmaktadır (29). 

Galatasaray ~ergileri, tanınmış kişilerin portreleri ve çeşitli konu

larda kompoıisyonlar "e natürmortlar Çallı'nın sanat hayatına atıhşını 

belirten renkli aşamalar olmuştur (30). Sanatçının 1stanbul'da ilk 

katılmış olduğu sergi ise Beyazıt'ta Türk Oca~mda gerçekleştirilen 

resim sergisidir (31 ). 
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1914-1918 yılları arasında savaş konulu resimler meydana getir

mek için Şişli'de kuruJan atölyede bir kaç ressam arkadaşıyla birlikte 

çalışmış, bu resimler daha sonra sergilenmek üzere Berlin ve Viya

na'ya gönderilmiştir (32). 

Sanatçı 1917'de, Paris'te tanıştığı ressam Marcel Duchamp'ın da

veti üzerine, Amerika'da düzenlenecek olan Society Of American Ar

tists (Amerikan Sanatçılar Birliği)nin sergisinde, Osmanlı 

İmparatorluğunu temsilen jüri üyeliği yapmak üzere New-York'a 
gitmiştir (33). 

1920'de Almanya'ya yaptığı bir inceleme gezisi sırasında izlenim
cı anlayışında değişmeler olmuş, sanatçı soyutlamaya yönelmiştir (34). 

Fakat bu tarz oldukça kısa sürmüş sanatçı zevkine en uygun gelen 

empresyonizme dönmüş ve bu yolda birçok öğrenci yetiştirmiştir (35). 
Sanatçı aynı yıl1arda beyaz Rus akınıyla İstanbul'a gelip bir süre 

kalan ressam Alexis Gritchenko ile tanışmış , bu yıllarda konusu 

"Mevlevller" olan bir dizi eser yaratmıştır (36). 

192l 'de daha evvel ismi "Osmanlı Ressamlar Cemiyeti" olan ce

miyet, ismini "Türk Ressamlar Cemiyeti" olarak değiştirerek kendini 

yenilemiştir. Merkezi Türk Ocağında olan bu cemiyetin üyelerini 

yalruzca Türkler oluşturmuş, cemiyetin kurucuları arasında İbrahim 

Çallı'da yer almıştır (37). Bu cemiyetin önemli bir girişimi 1921 'de 

Çemberlitaş'ta Osmanbey basımevinde "Resim Okulu" adıyla bir 

atölye açmasıdır. Bu okulun yalnız bir yıl ayakta kalabilmesine 

karşılık açılışı dolayısıyla 192l'de düzenlenen sergide Çallı "Mev

levller" türünden üç eser sergilemiş, sanatçının bu yeni üslubu seyir

ciler üzerinde çok ilgi uyandırmıştır. Bu sergide teşhir etmiş olduğu 

"İşkence" isimli büyük boyutlardaki tablosu da serginin dikkat çeken 

eserleri arasındaydı (38). 
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Sanatçı 1935'de Moskova, Leningrad, 1936'da Bükreş ve BeJgrad, 

1937'de Atina'da açılan Türk Resim sergilerine katılmıştır (39). 

Atatürk ile yakın ilişkilerde bulunmuş olan sanatçı> 1937 yılında 

onun sivil giysili olarak portresini yapmıştır (40). 1939 yılının ocak 

ayında Maarif Veki11iği tarafından Feyhaman Duran ile birlikte Anka

ra'ya İnönü'nün portresini yapmaya çağınlmış, Ayetullah Sümer de 

İnönü'nün özel izniyle onlara katılarak, üç sanatçı iki buçuk ay süre 

içersinde İnönü 'nün portresi üzerinde çahşmışlardır. ( 41). 

Çallı arkadaşı Feyhaınan Duran ile birlikte savaş yıllarında çok 

sıkıntı çekmiştir. İki sanatçının birlikte deri ve kösele alıp bir ayak

kabı dikmeyi öğrenmek istemeleri bu sıkıntıya bir örnektir (42}. 

Çallı Monet'ler ve Degas'Jar gibi cemiyet hayatına karışmış; 

zekası, esprileri ve tatlı sözleriyle dost meclislerinde aranılan ve sevi

len bir kişi olmuştur. Toplumun aydın kesiminden olan önemli 

kişilerle dostluk kunnuştur (43). 

13 Temmuz 1947'de sanatçının 65 yaşını doldurması nedeniyle 

Akademideki görevi sona ermiş, 1 Ağustos 1947'den itibaren de ken

disine emekli aylığı bağlanmıştır (44). Emekli olduğu 1947 tarihinde 

Akademi'de kendi eserlerinden oluşan bir sergi açılmıştır (45). Emek

liliği nedeniyle Cumhuriyet gazetesinde Metin Toker tarafından 

yazılmış olan bir makalede hakkında şöyle deniliyordu.: 

"Ressam Çallı İbrahim dün 65 yaşını tamaınlıyarak Güzel Sanat

lar Akademisi'ndek.i Profesörlük görevinden ayrılmıştır. Çallı 

İbrahim'in tekaüde sevkedilmesi sanat muhitimizde teessür uyandınnış, 

Akademimizin böyle bir kıymetten mahrum bırakılması esefle 

karışlanmıştır. Şüphe yok ki, sanatkar daha uzun yıllar yaratma 

sahasında bize daha pek çok şahaserler verecektir. Memleketimizin 
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yetiştirdiği bu en büyük ressamımıza muvaffakiyetler dolu mevzuda 

uzun eserler temenni ederim". 

Zamanın MiHi Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer ise kendisine 

gönderdiği mektupta şöyle demektedir: 

"13 Temmuz 1947'de 65 yaşını doldunnakta olmanız nedeniyle, 
bu tarihte Akademi'deki göreviniz sona erecek ve 1 Ağustos l 947'den 

itibaren de emekli aylığınız bağlanacaktır. 

Uzun yıllar, memleket sanatına yaratarak ve öğreterek büyük hiz
metlerde bulunmuş olan sizin gibi değerli bir memleket sanatkarının, 

öğretme ve yaratma alanlarındaki çalışmalarından Güzel Sanatlar Aka

demisi bundan böyle de faydalanması kendisi için şeref sayacaktır. 

Ömrünüzün birçok yıllarını şevkle verdiğiniz bu müessesenin, 13 tem
muz 1947'den itjbaren adınızı alacak ve hatıranızı yaşatacak olan 
"Çallı Atölyesi "nde, dilediğiniz zaman öğretme ve yaratma görevine 

devam edebileceğinizi arzeder, sıhhat ve uzun ömürler dilerim" (45). 

Sanatçı Akademideki görevinden ayrıldıktan sonra yoğun 

çalışmalarını yine sürdünnüştür. Özellikle natürmort ve peysaj türü 

çalışmalarına ağırlık verdiğini, 1950 sonrası yapmış olduğu resimleri 
ortaya koymaktadır ( 46). 

Sanatçı ölümünden çok kısa bir süre önce, 27 Mayıs 1960 devri

mini hazırlayan olaylara sıcak bakmamış, gençleri bu olayların içine 
çeken gelişmeleri kaygıyla izlemiştir. Üzerinde çalıştığı son tablo

larından biri, Yahya Kemal'lıı portresidir. Sanatçı portreyi bitirdiği 

gün hastalanmış, mide kanamasından yatırılmış olduğu Cerrahpaşa 

hastahanesinde, en sevdiği dostlarından şair Yahya Kemal Beyatlı'nın 

vefat ettiği odada pazar günü 22 Mayıs 1960 yılında, sabaha karşı 

saat 4.30'da hayata gözlerini yummuştur. Birçok öğrenci yetiştirmiş~ 

bir devire damgasını vurmuş olan bu büyük sanatçı ölmeden evvel 
"Yahya Kemal'in ruhu beni çağırıyor, orada dostluğumuz devam ede

cek" demiştir. Sanatçı İstanbul'da Merkez Efendi kabristanına defne

dilmiştir (47). 



NOTLAR: 

(l) Anonim, 

(2) Nüzhet İslimyeli, 

(3) Anonim, 

(4) Belma Çallı, 

(5) Anonim, 

(6) Orhan Tahsin, 

(7) Nurullah Berk-Adnan 

Turani, 

(8) Anonim, 

(9) Anonim, 

(10) Tahsin, 

(11) Anonim, 
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"İbrahim Ça111 11
, Türk ve Dünya Ünlüleri 

Ansiklopedisi, C.3, s.1584, (Tarihsiz) 

"İbrahim Çallı", Türk Plastik Sanatçıları 

Ansiklopedisi. İst. l 967, C.I, s.114. 

a.g.e., a.y. 

"Babam İbrahim Çallı", Sanat Çevresi. 

Mayıs 1981, İst. S.31, s.4. 

a.g.e ., a.y. 

''ÖJümünden 13 gün s onra, hayatını 

kendi sesinden dinlediğim insan İbrahim 

Çallı '' , Hayat Mecmuası, 10 Haziran 

1960, İst. S.24. s.8-9 

Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk 

Resim Sanatı, İst. 1981, C.11, s.129. 

a.g.e., a.y. 

a.g.e., a.y. 

a.g.e., a .y. 

a.g.e .. a.y. 
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(12) Yaşar Çallı ile Nişantaşı Toprak Bank'ta açmJş olduğu resim 

sergisinde (15 Mayıs l 993) tarihli yapılan görüşmeden. 

(13) Anonim, a.g.e., a.y. 

(14) Gül İrepoğlu, Feyhaman. İst.1982, s.50. 

(15) Yaşar Çallı ile yapılan görüşme 

(16) Metin Toker, "Emekliye Ayrılan Çallı'run Hayatı", 

Cumhuriyet Gazetesi, 13 Temmuz 

1947, s.4. 

(17) a) CORMON (Fernand-Anne Piestre, 1845-1924) Fransız res
samı . Paris'te doğmuş ve orada ölmüştür. Cabanel, Fromen

tin ve Portaels'ten ders almış, ilk olarak "Nibelungen'ların 

düğünü" ismindeki tablosuyla 1870 yılı resim sergisine 
katılmıştır. Daha sonra Toulouse Müzesinde bulunan "Rava

na'nın Ölümü"; İsa peygamber hahambaşı'nın kızını 

diriltiyor" ismindeki tablolarını sergilemiştir. Bunlardan başka 

"Kaabil 11 (1880), "Taş devrinde ayı avından dönüş" (1884) 

ve son olarak da sanatçıya 1887'de büyük onur madalyasını 

sağlayan 11 Salamis galipleri 11 isimli tabloları tarumruştır. 1900 
yılı sergisine tabii Bilimler Müzesinin bir salonunda yaptığı 

sekiz kartonla katılnuştır. Cormon'un tablolarında renkler 

silik, fakat desen kuvvetlidir. "Kaabil ve Oğul1an" isminde 

bir tablosu vardır. 

Bkz. Türk Ans. s.165, C.5, Ank.1963. 

(17) Toker. 

(18) Berk-Turani, 
(19) Toker, 

a.g.e., a.y. 
a.g.e., a.y. 
a.g.e., a.y. 
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(20) Toker, a.g.e., a.y. 

(21) Toker, a.g.e., a.y. 

(22) Yaşar Çallı ile yapılan görüşmeden 

(23) Metin Toker, 

(24) Tahsin, 

(25) Toker, 

(26) Toker, 

(27) Elif Naci, 

(28) Toker, 

(29) Sezer Tansuğ, 

(30) Tansuğ, 

(31) Anonim, 

(32) Berk-Turani, 

(33) Kemal İskender, 

"Çallı İbrahim Yarın Emekli Oluyor", 

Yeni İstanbul Gazetesi, 13 Temmuz 

1947, s.2. 

a.g.e., a.y. 

a.g.e., a.y. 

a.g.e., a.y. 

Anılardan Damlalar, Ekim 1981, ist. s.26. 

a.g.e., a.y. 

Çağdaş Türk Sanatı, bs.l, 1986, bs.2. 

1991, İst. s.121. 

a.g.e., a.y. 

"İbrahim Çallı11 , Büyük Lügat ve Ansiklo

pedi, İst. 1970, C.33, s.129. 

a.g.e., s.130. 

"Çallı İbrahim Dünya Sanat Tarihinin 

Gidişatını Nasıl Değiştirdi", Sanat Çeyre

fil., Nisan 1992, S.162, s.42. 



(34) Anonim, 

(35) Celal Esat Arseven, 
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"İbrahim Çallı", Büyük Lügat ye Ansik

lopedi, İst.1970, C.33, s.l 29. 

"İbrahim Çallı", Türk Sanat Tarihi, 

(Menşeinden Bugüne Kadar, Heykel, 

Oyma, Resim), İst.1959, C.3, s.186. 

(36) a) GRİCHENKO Aleksis, Rus ressamı (Krolevets 1883-?). Mos

kova Güze) Sanatlar okulunda öğrenim yaptıktan sonra 

Cezanne'in ve ikonaların tekniğine dayanan resimler yapmağa 
başladı. İkonaların tarihiyle ilgili olarak, Rus Resminin Bi

zans ve Batıyla İHşkileri (1913) admda bir eser yazdı. Dev

let Resim koleksiyonunda (Audierne Limanı, 1932) ve Gre
noble müzesinde (Deniz Kestanesi ve Sedef, 1926) eserleri 

vardır. 

Bkz. Meydan Larousse, İst. 1993, C.8, s .147. 

(36) Berk-Turam, 

(37) İrepoğlu, 

(38) İrepoğlu, 

(39) İrepoğlu, 

(40) Gültekin Elibal, 

( 41 ) İrepoğlu, 

(42) İrepoğ1u, 

a.g.e., s.57. 

a.g.e., s.57. 

a.g.e., a.y. 

a.g.e., s.68. 

Atatürk. Resim ve Heykel, İst. 1973, 

(Türkiye İş Bankası Yayınları), s.99. 

a.g.e., s.36. 

a.g.e., s.33. 



(43) Anonim, 

(44) Metin Toker, . 

(45) Toker, 

(46) Kaya Özsezgin, 

(47) Özsezgin, 
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İbrahim Çanı, İst. 1947, s.10, (Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı). 

11Ça1lı İbrahim Yarın Emekli 01uyor", 

Sanat Çevresi, Mayıs 1981, S.31, s.4. 

"Emek1iye Ayrılan Çalh'nm Hayatı", Cum

huriyet Gazetesi", 31 Temmuz 1947, s.1. 

İbrahim Çallı, İst. l 993, s.21. 

a.g.e., a.y. 
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1.3. Batı Anlamında Türk Resmini Oluşturan-Geliştiren Ortam 

XVIII. yüzyıl içinde başlayan batılılaşma isteğinin en önemJi se

bebi, bozulan devlet düzeyinin yeniden kurulması için batı kültürünün 

gerekli olduğu inancıdır (1 ). Devlet adamları Batı'nın teknolojisini 

iyice tarumağa çalışmış, ondan faydalanmayı düşünmüş, batı ise bu 

topraklarda ekonomik, siyasi ve askeri menfaatler edinmeye çalışmıştır. 

Batı anlamında resim Türkiye'ye bu sırada girmiştir. İlk defa olarak 

1773 yılında açılmış olan Mühendishane-i Bahri Hümayun'da öğretime 

başlanmıştır (2). Bu devirde, İstanbul'a birçok yabancı ressam gelmiş, 

bu ressamlar İstanbul manzaralarını Türklerin yaşayış tarzlarını resimle

rinde yansıtmışlardır (3). 

1795 yılında da Batıdaki modellere uygun modem bir eğitim ku

rumu olan Mühendishane-i Berri Humayiin kurulmuş, bu okulda res

min sanat yönüne ağırlık verilmesinden çok, teknik bilgiye önem veril

miştir. Bu okulda desen ve perspektif bilgisini veren hocaların tümünü 

dışarıdan gelen mühendisler oluşturmuştur (4). Bu devirde, Sultan II. 

Mahmut (1785-1839) Enneni ressam Roben Manas tarafından yapılan 

yağhboya portresini ilk defa devlet dairelerinde astırarak yalnız ilerici 

bir adım atmakla kalmamış, aynı zamanda resim sanatının benimsen

mesi açısından da çok yararlı bir adım atmıştır (5). II. Mahmut 

döneminde, 1834 yılında Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) açılmış~ Av

rupa'ya gönderilen ilk öğrenci gurubu onun devrinde gerçekleştirilmiştir 

(6). Bu dönemi izleyen Sultan Abdühnecit (1823-1861) döneminde de 

resim sanatına duyulan ilgi devam etmiştir. Padişahın davetlisi olarak 

saraya gelen batılı ressamlardan Sir Davit Wilkie onun bir portresini 

yapıruştır (7). Abdülmecit devrinde artık batı resmini tanıma, kabul 

etme devresi kapanmıştır. Yağlıboya ve suluboya resim yapan Türk 

sanatçıları az da olsa görülmektedir. Bu sanatçılar arasında Ferik 

İbrahim Paşa, Ferik Tevfik Paşa ve Hüsnü Yusuf Bey'ler sayılabilir 

(8). 1851 tarihlerinden itibaren de özel ve resmi Türk okullarında 

resim dersleri yapılması kabul edilmiştir (9). 1861 'de tahtta çıkan 

Abdülaziz (1830-1876) resim sanatına özel ilgi duymakla birlikte ken-
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disi de resim yapmıştır. Leh ressamı Ch1ebowsky'yi saraya davet 

eden Abdülaziz, ona dokuz yıl boyunca çeşitli tablolar yaptırtmıştır 

(10). 1864'den itibaren "Menşe-i Muallimin Sınıfı" adıyla, Harbiye 

mektebini başanyJa bitiren öğrencilerin devam ederek öğretmen 

çıktık1arı bir oku) tesis ettiren Abdülaziz 1871 yılında C.F. FuHer'e 

heykelini yaptırtarak Beylerbeyi sarayına koydurtmuştur (1). Abdülaziz 

1867 yılında Avrupa'da bulunduğu sırada Paris sergisi açılmış, kendisi 

bu sergiyi gezmiş ve o sırada Paris'te bulunan Şeker Ahmet Paşa'run 

yapmış olduğu karakalem portresini beğenerek ressamla tanışmıştır 

(12). 1873 yılında lise düzeyinde bir okul olan Darüşşafaka kurularak 

burada da resim eğitimine önem verilmeye başlanmıştır. Darüşşafaka'lı 

ressamlar arasında Şefik, Vidin'li Osman Nuri, Kasımpaşa'lı Hilmi, 

Ahmet Ragıp, Salih Molla Aşkl, Necip, Şevki, Ahmet Ziya, Ahmet 

Bedri gibi isimler sayılabilir (13). Bu sanatçıların fotoğraftan faydala

narak oluşturdukları eserlerinde duru, sakin, ıssız bir yorum boyutu 

görülmekte, ortaya koydukları üslfip ortaklığı, adeta anonim bir atölye 

ruhu içinde çalıştıklarını göstermektedir (14). Aynı dönemde , 1860 

yılında Paris'te bir Türk okulu olarak açılan Mekteb-i Osmaru'den iyi 

sonuç alınamadığı ıçın okul 1874 yılında kapatılmıştır (15). 

Kapatılmış olan bu okulun öğrencileri arasında 186l'de Paris'e 

gönderjlen Süleyman Seyyid Bey ve Ahmet Ali (Şeker Ahmet Paşa) 

da eğitim görmüştür (16). Resmini yaptığı Anadolu köşelerine optik 

batı gözüyle bakan ilk ressamımız Servili Ahmet Emin (1865-66) 

Barbizon okulu'na yakın anlayış içinde, doğa karşısında sevdiği 

kimi köşelerin görünümlerini resmederek bir albüm meydana 

getirmiştir (17). 1865'de Abdülaziz'in çağrısı üzerine İstanbul'a 

gelen Guillemet adında bir Fransız ressamı, Beyoğlu'nda "Academie" 

adını verdiği bir resim atölyesi açmış, azınlık ve Türklerden 

oluşan hevesli gençlere desen ve resim dersleri vermiştir (18). 

Yetenekli gençlerin A vrupa'ya gönderilmesinin sanat alanında yol 

açtığı gelişmelerin topluma sunulması, birtakım sergilerin 

düzenlenmesine yol açmıştır. İlk toplu resim sergisi, 1863'te açılan 
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Sergi-i Osmani'dir (19). İstanbul'da azınlık ve yabancı1ann kurmuş ol

dukları Elifba (A B C) kulübü, 1880-82 yı1lannda Mavrokordato 

isimli bir Rum'un girişimleri ve İngiJtere kolonisinin yardımlarıyla 

sergiJer düzenlemiştir. İlk sergide, Osman Hamdi ve Prenses Nazlı 

Hanım gibi Türk sanatçılarının yanında, orientalist su1uboya ressamı 

A. Preziosi ve mimar A. Va11aury'de yer almıştır (20). Aynı kulüp 

1881 'de ikinci sergisini açmış, bu sergiye azınlık ve yabancı 

sanatçılarının yanında Türk sanatçılarıda kaulmıştır (21). XIX. 

yüzyılın ikinci yarısına gelinciye kadar, gerçekçi de olsa soyut 

şemacılığm sınırlarını aşmayan9 daha sonra duvarlarda hayali olarak 

resmedilmiş bir çeşit doğa ferahlığını yaşayan manzara resmi, bu 

dönem içinde Türk sanatçılarının elinde, batıdakinden oldukça farklı 

bir boyut ve duyarlık kazanmıştır. Bu resimlerde adeta doğaya 

yüzyıllar boyunca duyulan dolaysız yaklaşımın özlemi yansımaktadır. 

Bu ressamlar kompozisyonlarını sağlam bir desen üzerine inşa 

etmişler, manzaranın yanında natürmort konusunu da oldukça yoğun 
olarak işlemişlerdir (22). İstanbul'da bir Güzel Sanatlar Okulu 

açılmasının ülkenin çağa ayak uydurabilmesi için gerekli olduğu, ileri 

görüşlü devlet adamlarınca anlaşılmış, Osman Hamdi Bey bu ortanu 

yerinde değerlendirerek 1883'de Sanayi-i Nefise Mektebinin açılmasını 
sağlaıruş ve bu okulun müdürü olmuştur (23). 3 Mart 1883'de 

eğitime başlayan Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi'nde heykeltraş Osgan 

Y ervant Efendi müdür yardımcısı olarak işleri fiilen yürütmüştür. 

Osgan Efendi'nin heykel atölyesinin hocalığını yaptığı okulda resim 

sanatını, yağhboya sınıfında Salvatore Valeri, desen hocası olarak da 

W arnia Zarzecki adlarını taşıyan iki yabancı sanatçı öğretmiştir. 

Başlangıçta yalnız erkek öğrencilerin kabul edildiği bu okula daha 

çok rağbet edenler azınlıklardan gençlerdir. Bu okulun mimarlık 

bölümünün hocaları ise Alexandre Valoury ile Philippe Bello'dur (24). 

Bu dönemin önemli ressamlarından olan Şeker Ahmet Paşa 

(1841-1907), Padişah Sultan Abdülaziz tarafından resim öğrenimi için 
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Paris'e gönderilmiş, sanatçı Paris'te Gustave Boulanger'in atölyesinde 

öğrenim görmüştür. İlk resim sergisini 1872 yılında Sultanahmette bu

lanan Sanat okulunda açmıştır. Büyük boyutlarda yapmış olduğu 

natürmortlarıyla, dikkat1eri üzerine çeken sanatçmın eserlerinde Gusta

ve Courbet'nin tesiri görülmektedir (25). Türk resim sanatının gelişme 

çizgisi üzerinde önemli bir yeri olan Süleyman Seyyid (1842-1913) 

yaşıtları Şeker Ahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey ile birlikte XIX. 

yüzyıl ressamlarımızın ilk üç büyüklerindendir. İlk resim derslerini 

Maçka Askeri Rüştiye'sinde Mösyö Kes1den almıştır. Paris'te Türkler 

için kurulmuş Mekteb-i Osmani'ye yollanan ilk öğrencilerindendir. Ro

bert Flori ve Gustave Boulanger'in atölyelerine devam etmiştir. 

Sanatçı natürmort ressanu olarak tanınmaktadır. Sergilere pek fazla 

katılmamış olan bu sanatçının eserlerinde desen sağlamlığı, fırça haki

miyeti, titiz işçilik ve renk berraklığı görülmektedir (26). Bu dönemin 

diğer bir ismi de Osman Hamdi'dir (1842-1910). Paris'te Güzel Sanat

lar Okulu'nda resim derslerine katılmıştır. Hocaları zamanının tanınmış 

ressamlarından Jean-Leon Gerome ve Boulanger'dir. Arkeoloji dersleri

ne de devam etmiş, bu konuda önemli çalışma ve araştırmalarda bu

lunmuştur. Osman Hamdi portreler, peysajlar, natürmortlar özellikle 

figürlü kompozisyonlar yapmıştır. Orientalizm'e ilgi göstermesi hocası 
,.. 

Gerome'un etkisinin sonucudur. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'ni 

kurmuş, müze müdürlüğüne ilaveten Sanayi-i Nefise müdürlüğünü de 

üstlenmiştir (27). Ömrünün tamamını resim öğreterek geçirdiği için 

Hoca Ali Rıza olarak bilinen Üsküdar'lı Ali Rıza Bey, bu neslin ken

dine mahsus sanatçısıdır (1858-1930). Diğerlerinden farkı Fransa1ya 

gitmemiş, hiç müze görmemiş olmasıdır. İkinci farkı ise, tamamen 

içinden gelen bir duyarlılıkla, çağdaşlarından daha gerçekçi resimler 

yapmış olmasıdır. Nuri Paşa~ Seyyid Bey ve Mösyö Kes'den resim 

dersi almıştır. Eserlerinin konularım çiftlikler, Üsküdar'ın harap 

mahalleleri, Boğaziçi kıyıları, kayalar ve bazen de natünnort'lar 

oluşturmaktadır (28). Asker ressamlar kuşağının son temsilcilerin

den olan Halil Paşa (1856-1940), eserlerinde özellikle Boğaz manza-
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ralarında empresyonist bir yaklaşım içinde görülmektedir. Ha1i1 paşa, 

.Paris'e gitmiş, Uon Gerome ve Courtoise'ın atölyelerinde çalışmıştır. 

Ülkeye döndükten sonra Abbas Hilmi Paşa'nm davetlisi olarak Mısır'a 

gitmiş, bir müddet orada yaşamış, Mısır'ın kızgın ve yakıcı atmosferi

ni yansıtan parlak ve sarı ışıklı nefis eserler meydana getirmiştir 

(29). Bu devrin bir başka ressamı da Hüseyin Zekai Paşa' dır (1859-

1919). Süleyman Seyyid ve Osman Nuri Paşa gibi sanatçıJardan 

resim dersleri almıştır (30). Doğaya bağlı ressamlardan olan Zekai 

Paşa resimlerinde gerçeğe uymaya çalışmıştır. Desen ve içra 

bakımından oldukça başarılı olan bu ressamımız doğa karşısında de

rinlik fikrini çeşitli yollardan sağlamaya özen göstermiştir (31). 

XIX. yüzyılın son yarısı ile XX. yüzyılın ilk on yılı içinde 

insan figürü, portre, figürlü kompozisyon, özellikle çıplak (nü) konu

sundaki çekingenlikte yavaş yavaş kırılmaya başlamıştır. Fotoğraftan 

yararlanmanın yarusıra Sanayi-i Nefise'de giysili modelden çalışmalar 

yoğunlaşmıştır. Şeker Ahmet Paşa, Hüsnü Yusuf, Hasan Rıza gibi 

sanatçılar diğer portrelerden başka kendi portrelerinide yaptıkları 

görülmektedir. Bu portreler arasında Şeker Ahmet Paşa'mn elinde pa

leti ve fırçasıyla kendisini tasvir ettiği portresi, yeni bir resım 

tekniğine Türk sanatçısının da sahip çıktığını simgeleyen bir anlam 

taşımaktadır (32). 

Türkiye'de resim sanatının oldukça hararetli olduğu bir _dönemde, 

Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuş olan Sanayi-i Nefise mektebi

ne seçilerek alman yetenekli öğrenciler, bu okulda ders veren sa

natkar hocalar tarafından eğitilmekte, aldıkları eğitim sonrası ara

larından başarılı seçilen bir grup öğrenci, bilgi ve tecrübelerini 

arttırmak için Devlet hesabına Avrupa'ya tahsile gönderilmekteydiler. 
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1.4. Ibrahim Çalb'nm Yaşadığı Dönemde Fransa'daki Sanat 
Alomlan: 

Çallı, XX. yüzyılın başladığı bir dönemde sanat eğitjmine 

Türkiye'de başlamış. 1910-1914 y1J1arı ara.~mda sanat eğitimi için 

gitmiş olduğu Paris1te, eğitimi yanında gözlem ve inclemelerde de bu
lunmuştur. 

XIX. yUzyıJda Paris sanatın merkezi haline gelmiş, büyük usta

larla çalışmak isteyen ve özellikle sanat üzerine yeni kuramların 

yavaş yavaş oluşmaya başlad1ğı Montmarte kahveleri, hararetli 

tartışmalara katılmaya can atan gençlerin bütün dünyadan akın ettiği 

bir yer olmuştur (1 ). 

Delacroix'nın Romantizmi ve Courbet'nin gerçekçiliğinden sonra 

Fransa'da üçüncü devrim dalgasmı Courbet'nin programını çok ciddiye 

alan Edouard Manet (1832-1883) ve arkadaşları başlatmış (2). 18&6'da 

Grande Rue Des Batignones1de Guerbois kahvesindeki toplanularda, 

Manet ve yazar Emile Zola sanattaki yeni eğilimlerin ateşli birer sa

vunucusu olmuştur (3). Manet, eski sanat ile yeni sanatı birbirine 

bağlayan bir köprü görevi görmüştür (4). 

1874 senesinde doğmuş yeni bir sanat akımı olan Empresyo

nizm'de ressam artık kendi görüş ve duygusunu, yani doğadan aldığı 

izlenimleri ifadeye koyulmuştur. Sanatçılar, artık şeki11eri , olma1an ge

rektiği gibi değil, hava içinde eriterek ve kaynaştırarak, gözün bir an 

içinde eritip, kavradığ1 görünüşü resmetmek yoluna gitmiştir (5). 

Geçmiş resim geleneği ile bütün bağlarım kopararak, modern sanat 
araşurmalanna yol açan izlenimciler, doğanın yalnızca bir öğesini, 

yani ışığı seçmişler ve onu bir üslup olarak geliştirmeye 

yönelmişlerdir. Akademik sanata karşı çıkıp. resimde her türlü tarihsel 
ve mitolojik konuyu atmışlardır. Bu sanatçılar daha çok manzara ko-
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nusuna eğilim göstermişler, açık havada çalışmayı, renkli gölgeleri ve 

renklerin ilişkilerini araştırmayı tercih etmişlerdir (6). 

İzlenimciliğin bilim çağının ürünü olduğu gerçeği, bilinen bir 

şeydir. Tonların bölünmesi üzerine kurulu doğru bir vizyonun gizleri

ni keşfeden Chevreul, Helmholtz ya da N .O. Road ve daha sonra 

Charles Henry'nin son bulguJan, kimi zaman aynen uygulanmış, kimi 

zaman da fizik üzerine dayalı bir sanattan yararlanılmıştır (7). Gele

neksel resim, üç boyutlu, sağlam form ve konturlara dayanan bir 

resim olduğu halde, yeni resim "empresyonist resim", ışık, renk izle

nimlerinin, yüzeyin belirlediği bir resimdir. Bu anlayışta yapıhnış olan 

bir resimde gölgelerin mavi, ışığın turuncuya boyanması yine optik 

yasalara göre olmaktadır (8). Objeleri belirleyen, doğrudan doğruya 

güneş ışığıdır. Ancak bu ışık, bir beyaz ışık değil , tayflardan meyda

na gelmiş prizmatik bir ışıktır (9). 

Bu arada yeni bulunmuş bir teknik olan fotoğraf sanatı, modem 

görüntüyü saptama açısından önemli bir rol oynamıştır. Bazıları 

fotoğrafı bir sanat dalı olarak kabul etmişler, Şair Baudelaire gibi 
diğerleri ise bu yeni yönteme şiddetle tepki göstermişlerdir. Ancak 

fotoğraf, özgün yaklaşımı ve sağladığı dolaysız , kendiliğinden olan 

görüntüyle kuşkusuz hayatta yeni ufuklar açmıştır. Çeşitli fotoğraf 

teknikleri, sanatçılara resimlerinde de aynı şeyi yapma ilhamını 

vermiş, ışığın ve yansımaların ani etkileri, empresyonist sanatçıların 

nesnelere bakış biçiminde değişiklikler yapmıştır (10). Geometrik ku
rallar üzerine kurulmuş olan perspektif artık kullanılmamış, onun yeri

ne boşluğu ve hacmi belirlemek için ön plandan başlayarak gerilerde 

ufka kadar uzanan, dereceli tonlar ve renk çeşitlerinden yarar

lanılmıştır (11). 

Empresyonist deyimi, Claude Monet'nin (1840-1926) sergilemiş 

olduğu "İzlenim-Doğan Güneşn isimli tablonun adındari alınmıştır. Bu 
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tablosunda Monet, Le Havre )imanını sabahın erken, pus)u saatlerinde 

göstennektedir (12). Bu resimde görülen doğa, bizlerin her zaman ob

jektif olarak görmeğe ahştığıffilz doğa değil, sanatçının belli bir an 

içinde kavrayıp, izlenimini duyguyla tuvale geçirmiş olduğu bir 

doğadır (13). Işık ve renk elemanlarının., empresyonist estetik olarak 

objede oynadığı rol, daha önceki dönem sanatlannda oynadığı rolden 

çok farklıdır (14). Empresyonist ressamların yapmış oldukları bu 

çalışmalar bir taslak gibi görünseler de, bir beceriksizliğin değil, tersi

ne derin bir araştırmanın ve ciddi bir gözlemin ürünüdürler (15). 

Böylece yeni arayışlar içine giren sanatçılar, Claude Monet ile birlik

te, Auguste Renoir, Camille Pissarro, İngiliz asıllı Alfred Sisley ve 

daha sonradan katılan Edgar Degas izlenimciliği geliştiren ve 

sürükleyen sanatçılar olmuşlardır (16). 

Paul Cezanne (1839-1906), empresyonist hareketin önemini 

bütünüyle kabul etmiş olmakla beraber, bu aşın derecede serbest ve 

aşırı derecede içgüdüsel resim yapma tekniğinin tehlikelerini de 

sezmiş bir sanatçıdır. Cezanne bazı yönlerden tutucu ve gelenekçi ol

makla birlikte aslında olağanüstü, modern bir sanatçıdır. İleri görüşlü 

ve yeni fikirlere açıktır. Bu nedenle onu, ilk büyük çağdaş ressam 

olarak görüp bağımsız avant-garde (öncü) ressamların olduğu kadar, 

Fovizm ve Kübizm'de en yakın öncüsü olarak kabul edebiliriz (17). 

İzlenimcilik kısa süre içinde doruk noktasına erişmiş, bundan 

sonraki eserlerin hepsi birbirinin aynısı olmaya başlamıştır. Artık re

simde ışık o kadar ön plana geçmiştir ki, yalnızca görsel ve tek 

yönlü bir resım anlayışından söz edilmektedir. Eskiden çok 

önemsenen biçim, resmin anlattığı öykü gibi öğelerin artık pek bir 

anlam taşımadığı görülür. İzlenimci resimde biçimler birbirine 

karışmış öz ve içerik silinmiş, herşey renkli bir ışık seli · haline 

gelmiştir. Dünya parıldayan bir görünüm içinde eriyip gitmiştir ve 

Monet'nin nilüfer çiçeklerinde oJduğu gibi, resmin de giderek kaybol-
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masma yol açmıştır. Bu anlayış tepkisiz kalmamış, bu tepki ise sa

natta yeni yoJların kapısını açmış, bambaşka alanlarında resim kap
samına alınmasına neden olmuştur. Bunlardan birincisi "Yeni 

İzlenimcilik" öncüleri de Camine Pissarro (1830-1903) ile akımın ku

ramcı1ığıru yapan Georges Seurat'dır (1859-1891) (18). 

1886 yılında empresyonizm'den esinlenen yeni bir sanat kuramı 

ortaya atılmıştır. "Neo-Empresyonizm", Seurat, Signac ve bunların 

etrafında toplanan ressamların ortaya atmış oldukları bir görüştür. 

Esası bakımından empresyonist ressamların içgüdü ile yaptıklarım 

daha ilmi bir görüşe vurmaktan ibarettir. Bu esasın temelini, renklerin 

sistemli bir şekilde tahlili teşkil etmektedir (19). Seurat'nm getirdiği 

yenilik resime durgun bir ifade kazandırmakta, empresyonistlerin 

canlı, hareket halindeki resimlerine benzememektedir, Seurat'ya göre 

bu rengi tahlilci değil, terkipçi hale koymaktı. Seurat küçük. nokta 

halindeki tuşlarla çalıştığı, boyayı tuvale noktacıklar halinde koyduğu 

için onun gibi çalışan ressamlara "Pointilliste" (Noktacılar) denmiştir. 

Zaman zaman Signac olsun, Cross hatta Gauguin olsun, bu çığırı de

nemişlerdir (20). Renkleri bölmek demek, herşeyi ışığın, rengin ve 

ahengin lehine düşünmek demekti. Bunun için yapılacak şey saf renk

ler kullanarak bunların gözde karışımını sağlamaktan ibaretti. Bunu 

yaparken de kontrastlar kuralının dikkate alınması gerekiyordu (21). 

Empresyonizmin bazı ilkelerini benimseyipte ona yeni bir yön· 

veren ressamlara Post-Empresyonist (Empresyonizmin ardcıları) denil

mektedir. Bunlar arasında; Van Gogh, Gauguin ve Cezanne sayılabilir 

(22). 

Fotoğrafın bulunması, resmın katı kurallardan kurtulmasına izin 

verecek bir ortam sağlamış ve böylece sanat ile gerçek arasındaki 

ilişkide ortaya çıkan köklü değişikliği de kesinlikle önceden 

hazırlamıştır. Ekspresyonizm (Dışa vurumculuk) bu durumun özgün 

bir örneğidir (23). Klasik manada Ekspression nihtirasların belirtisi, 
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ifade" demektir. İnsan duygularının sırf resım değerlerinden daha 

önemli an1atı1dığı bütün eserlere bu isim verilmektedir. Ekspresyonist

ler için tarafsız bir görüşle, sırf resim sanatının kuraHarına uyarak 

eser vennek söz konusu deği1dir. Duyguların dışa vurulması için bir 

vasıtadır. Resimde mana ve duygu aramak bu görüşün başlıca 

özelliğidir. Bu çığırda eser veren be11i başlı sanatçılardan, Georges 

Rouault, Vincent Van Gogh, Toulouse Lautrec, gibi ressamlar 

sayılabilir. Van Gogh (1853-1890), Hollanda1y1 terkedip Paris'e geldik

ten sonra renk anlayışını tümüyle değiştirmiş, ifadeleri çarpıcı, tutku

lu, coşkulu bir renk ku1lanımı ile yansıtmıştır (24). Van Gogh, her 

fırça vuruşunu yalruzca rengi parçalamak için değil, aynı zamanda 

kendi coşkusunu dile getirmek için kullanmıştır (25). Sanatçı, içini 

yakan duyguları resım diliyle anlatmak ıçın gördüğü şeyleri 

değiştirmekten çekinmemiştir (26). Van Gogh'un sanatı, bir yandan on 

yıl sonra ortaya çıkacak olan Fauve (Vahşi-yırtıcı) ressamlarına hare

ket noktası olmuş, bir yandan da kendisinden önceki devirlerin 

sağlam sanılan geleneklerini bir hamlede yıkmıştır (27). 

18 Eylül 1886 tarihli Figaro'daki beyannamede, Şair Jean More

as, Sembolizmin Sanatta yaratıcı zekanın belirmesine yardım edebile

cek biricik imkan olduğunu ileri sürüyordu. Çeşitli sanat dergileri 

sembolist şair ve ressamların fikirlerini yazmaktaydı. Eleştirmen Al

bert Aurier 1891 martında Mercure de France dergisinde sembolizmi 

şöyle özetlemiştir: "Sanat eserinin gayesi madem ki bir fikrin ifadesi

dir öyleyse bir eser fikirci olmalıdır, düşündürmelidir. Düşünceyi, 

fikri bir biçim altında dışarı vurduğuna göre semboller kullanıyor de

mektir. nesne, nesne olarak değil ancak sanatçıda uyandırdığı fikir 

olarak mevcuttur". Bu özellikler bilhassa Gauguin ile Pont-aven oku

lunun ressamları ve Nabi'lerden Bonnard, Vuillard, Denis, Valotton 

gibi ressamlar tarafından uygulanmıştır (28). 
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İzlenimciliğe bir başka tepki, Paul Gauguin'in (1848-1903) resmi

dir. Batı uygarlığına karşı temeJden duyduğu hoşnutsuzluk Gauguin'i 

içinde temizliği, doğruluğu ve saflığı yeniden bulacağı ilkel bir dünya 

aramaya itmiştir. Sonunda Okyanus'ta, Fransız sömürgesinde küçük bir 

ada oJan tahiti'ye giderek, en güzel eserlerini burada yaratmıştır. Bu 
yolculuk öncesi, sürdürdüğü oldukça iyi olan yaşamını terkederek 

çalışma yeri olarak, Fransa'nın kuzey-batı bölgesinde yeralan Bretag

ne'yı tercih etmiş, burada genç ve akılcı bir eleştirmen ve orta karar 

bir ressam olan Emile Bernard ile tanışmıştır (29). Emile Bemard sa

yesinde, Pont-Aven okulunun sanat görüşü de yavaş yavaş belirmiş, 

"Cloissonnisme (Bölmecilik) adı verilen tarz böylece doğmuştur. Tıpkı 

kilise vitraylarında olduğu gibi kalın çizgilerle bölmelere ayrılan 
s'ftf (""~n \...le t \ t. l.o 0 )Q.fl M'f 

resim yüzeyı, perspektit kaldırılmıştır. Resim sadeleştirilip, bir sentez 

haline getirilmiştir (30). Bölmecilik Gauguin'in eserlerine de bir yüzey 

resmi özelliği vermiştir. Renklerin gittikçe saf olarak kullanılması da, 

hiç şüphesiz Fauve denilen ressamların görüşünü hazırlamıştır (31). 

Bütün bunlar empresyonizmden kesin ve çarpıcı bir biçimde ayrılışa 

tanıklık ederler (32). Gauguin, resme kendi has özelliğini ka

zandınnak için onu görünenin sınırlamasından kurtararak, kübizm'den, 

soyut sanata uzanan güçlü akıma yollarda hazırlamıştır (33). 

XIX.ncu yüzyılın sonuna geldiğinde hem gerçekçilik, hem 

doğalcılık, hem de simgecilik hangi yoldan bakılırsa bakılsın, bütün 

olanaklarını tüketmiş, üslup taklitleri ve yavan çalışmalar da 

yaygınlaşmıştır (34). 

Kendilerine 11Nab111 adını veren bir gurup ressam Gauguin'in 

üslfibunu ilerletmeyi kendilerine amaç edinmişlerdir. Bu ressamlar 

simgesel işaretler, keskin dış çizgiler, yüzeysel bir boyama tekniği ile 

gölgesiz ve ışıksız, alışılmadık perspektiflerle resim yapmışlardır (35). 

Bu okulun temsilcileri; Bonnard, Ibels, Denis, Vuillard, Roussel, Piot, 

Velcade ve Valotton'dur. Nabi ismini onlara veren Şair Casalis 
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olmuştur. Bu kelime İbrani dilinde aydın, peygamber anlamına gel

mektedir (36). 

Bu gurubun dışında, yeni gelişme için önemli sayılabilecek iki 

önemli isim daha vardır. Bunlardan Odilon Redon (1840-1916) düş 

ve hayfil dünyasm1, herhangi bir inanç ile ilişkisi olmaksızın resmet

miştir; başka bir deyişle gerçeği kendi 11Ben11ine göre değiştirerek yo
rumlaıruşur. İkinci büyük isim ise Henri Toulouse Lautrec'tir. (1864-

1901) Lautrec, iğneleyici bir alayla insanları en akla gelmedik durum

larda yansıtmıştlr. Gece kulôpleri, tiyatrolar, sirkler onun eserlerine 

konu olan yerlerdir (37). 

1896 yılının ocak ayında, Münih'te "Jugend" (gençlik) adlı bir 

dergi çıkmış, Jugendstil sözü de bu derginin adından alınmıştır. 

İngi1tere'de 1895-1910 arasında hüküm süren yeni bir sanat anlayışına 

da "Modern Stil" (Yeni Üslup) adı verilmiştir. Çünkü bütün Avru

pa'da çok rağbet görmüştür (38). Yeni sanatın deneylerinde 

bunalımdan çıkabilmek için, Japon estamplarından yararlanılmıştır. 

Aynca Birinci Dünya savaşı öncesi yıllarda doruğuna ulaşan zenci 

heykelciliğine de aşın bir ilgi duyulmuştur. Bazı Afrika kabile mas

keleri, Akademi sanatçılarının atölyelerinin süsü olan Belvedere Apol

lon'unun alçı kopyasının yerini almıştır (39). XIX. yüzyılın sonları, 

sanat bakımından oldukça karışıktır. Tesirler, karşılıklı tesirler, tepki

ler aynı sanatçıyı bir akımdan öbürüne itip dunnuştur. Buna sebep, 

hemen gayet kısa aralarla yepyeni görüşlerin ortaya atılması, bir 

aralık bunların ilgi gönnesidir. Nabi ressamlarıyla Pont-A ven okulu 

mensupları , hatta bir kısım Fauve'lar ve bu arada Matisse açıkça Art 

Nouveau'nun izlerini göstermişlerdir. Fakat bu üslfip çok haklı olarak 

1900 üslubu olarak anılmıştır ( 40). 

Fovizm (Yırtıcılık), bir akım ve bir sanat görüşü olmaktan çok 

bir teknik, bir işleme tarzıdır (41). Fovist resim, Van Gogh'un ya da 
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Gciguin'in basite indirgediği resimden daha başka bir şeydir; artık 

resim üç boyutlu değildir, renk zenginliği ise birkaç saf renk ile 

sınırlıdır. Bu renkJerin işlevi, anlamı ve duyguyu anlatmaktır (42). 

Fovizm. izlenimciliğin bir devamı sayılabilir. İzlenimcilerde pastel ve 

yumuşak olan renk tonları, fovistlerde parlak, geniş ve tek defada 

oluşmuş renk lekeleri anlayışına dönüşmüştür. Bu gurubun öncüsü 

Henri Matisse (1869-1954) olup, diğer üyeleri arasında Georges Rou

ault, Maurice Vlaıninck, Andre Derain ve Raoul Dufy'dir (43). 

Kübizm ise izlenimcilik'e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Geor

ges Braque (1882-1963) ile İspanyol Pablo Picasso' (1881-1973) nun 

önderlik ettiği modem bir resim akınudJr (44). Kübizm, geleneksel 

resim anlayışına yöneltilen en güçlü karşı çıkışlardan biridir. Gelenek

se] resmin konuyu tek bir bakış noktasından ve zaman içinde dondu

rulmuş olarak yansıunasına karşılık, kübistler nesneleri çok sayıda 

değişken bakış noktasından ve farklı anlarda aynı resim düzlemi 

üzerinde yansıtmayı amaçlamışlardır (45). Kübizm'e yön veren ilke, 

üçüncü boyutun tuvalin üstüne, perspektifm göz yanıltıcı etkisine 

başvunnadan yalnız resim öğeleriyle getirilebilmesidir. Perspektif her 

zaman bir mekan yarultmasıruda birlikte getirdiğinden, bundan böyle 

resimde ele ahnmamaktadır. Bu yüzden çizimler parçalanmakta, dışa 

katlanıp açılmakta, önden ve arkadan gösterilmektedir. Biçim ise 

tümüyle ressamın egemenliğindedir, artık yalnız görüldüğü ya da 

algılandığı gibi değil, düşünüldüğü gibi resme geçilmektedir (46). 

Fütürist (Gelecekçilik} akım 1909'da şair Marinetti'nin çağdaş 

makinarun biçimini ve ritmim yücelten makalesiyle başlamıştır (47). 

Çağdaş uygarlığın önemli öğeleri olan hareket. hız ve sürekli 

değişimin karşıtı hareketsizliği içerdiği için, Fütürizm, Kilbizm'i 

suçlamaktadır. Fütürist resim, dinamizm ilkelerini sergilemek zorun

dadır. İlk başlarda sorunun çözümü bir hareketin ince bütün 

aşamalarını canlandırmakta aranır. Bu akımın temsilcilerinden olan 



35 

Giacomo Balla (1871-1958) koşan bir genç kızı, üst üste getirdiği 

birçok bacakla ya da kuyruğunu sa11ayan bir köpeği birçok kuyrukla 

çizmiştir. Bu akımın kuramcısı da Umberto Boccioni'dir (48). Hareket 

ifadesine yönelmiş olan fütürizm, bir İtalyan akımı olarak çağdaşlık 

ve vatansever1ik tutkularına da sahip yorumlar bulmuş, bazı politik 

eğilim1eri de ifade etmiştir (49). Marinetti, çağdaş sanat hakkındaki 

düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: "Çağdaş sanat, çağdaş hayatı ifa

deye elveriş1i olmalıdır. Statik, yani durgun ve sabit tablo devri 

geçmiştir. Hayat demek hareket demektir. Geçmişe yönelen gelenekçi, 

geçmişi tekrarlayan bir sanat yaşayamaz. Asıl sanat ileriye yönelmiş 

olmalıdır. Fütürist adı da esasen buradan gelmektedir. Madem ki, 

çağınuzın karakteri dinamizrn'dir. O halde sanat da her haliyle bunu 

ifade edebilmelidir" (50). Fütüristlere göre herşey kınuldar, koşar, 

çabucak değişir. Hareket halindeki herşey, daha gözde bıraktığı tesir 

idrak edilinceye kadar çoğalır, kımıldar, mesafe dahilinde uyandırdığı 

titreşimleri takip ederek biçimini değiştirir. Bu sebeble, koşan bir at 

dört ayaklı değil, yirmi ayaklıdır ve ayaklarının hareketi de üçgen 

biçimindedir (51). Boccioni'nin ölümüyle Fütürizm de sona ermiştir 

(52). 

Empresyonizm, Fütürizm, Kübizm gibi sanatçıların ya kendileri, 

yahut eleştirmenler veya rakipleri tarafından verilen isimler bir fikir 

etrafında toplanmış bir sanatçı gurubunu anlatmaya yarar. Sonra bu 

gurup dağılır, yahut o görüş geçer gider. Ama Ekspresyonist kelimesi 

için böyle düşünülemez. Bu kelime aksine, sanat tarihine boylu 

boyunca yayılan devamlı ve kalıcı bir halin ifadesidir. Yani, her dev

rin kendine göre ekspresyonist ressamları, heykeltraşları vardır (53). 

Bu sayfalarda öı.etlemeye çalıştığınuz, Avrupa ve özellikle Fran

sa1daki sanat akımlarından Empresyonizm, Fransa'da resim eğitimi 

görmüş, inceıemeler ve gözlemlerde bulunmuş İbrahim Çallı ile 

döneminde Fransa'da resim eğitimi ıçm bulunan diğer Türk 

sanatçılarının üzerinde büyük etki yapnuştır. 
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2.1. Katalog Hakkında: 

İbrahim Çalh'nm resim müzelerinde ve çoğunlukla özel 

koleksiyonlarda bulunan portre, natürmort, nü, peysaj ve tarihsel ko

nulu kompozisyonlarından oluşan eserleri arasından üslilp gelişimi de 

gözönüne alınarak bir seçim yapılmış ve çeşitli türlerde toplam kır~ 

eserden oJuşan bir katalog düzenlenmiştir. Bu tablolar belli bir plan 

dahilinde açıklanacaktır. Burada yapılacak işlem yorum olmayacaktır. 

Sadece ele alınan malzeme en ince detayına kadar incelenecek; 

yorum ise ayrı bir bölüm olan "Değerlendirme" başlığı altında 

yapılacak, bu çalışmalar ilgili kaynaklara dayanılarak geliştirilecektir. 

Karşılaştırma bölümünde sanatçının bazı eserlerinde görmüş 

olduğumuz batı etkileri ele alınmıştır. 

Katoloğa alınan eserlerin ismi, bulunduğu yer, tarihi, boyutları, 

tekniği hakkında bilgiler yazıldıktan sonra konusuna geçilmiş , mevcut 

kaynaklara dayanılarak açıklanmış, çok kısa karşılaştırmalar yapılmış 

ve kaynaklar hakkında bilgi verilmiştir. 



Kat No: 2.1.1 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

42 

Lev. 55 

Yaralı Asker 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihsiz (1914-1918 arası) 

1.93 x 0 .81 cm. 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia .. 1 

Tabloda, savaş ortamındaki iki asker konu 

olarak alınmıştır. 

Sanatçının ilk dönem çalışmaları arasında yer alan bu eser Şişli 

atölyesinde yapılmıştır. Eserde gerçekçi bir anlayış görülmektedir. 

Savaşın dramatik sonuçlarım yansıtmaya çalışmış olan sanatçı, eserde 

bitkinliğin basamaklarım işlemiştir. Yalnızlık, az uzakta görülen beyaz 

at ile ifade edilmiştir. Askerlerden başı sargılı olan başım diğerinin 

omuzuna dayamış, ayakta durmaya çalışmaktadır. Geride güneş bat

maktadır. Çallı askerlerin bitkinliğinin yanısıra herşeye rağmen sonuna 

kadar savaşmaya kararlı olduklarını vurgulamak istemiştir. Eserde 

güçlü bir anlatım görülmektedir. Konu sağlam bir desen anlayışı 

içinde yapılmış, boya yüzeye oldukça kalın ve kaba tuşlar halinde 

uygulanmıştır. Figürler konturlarla sımırlandınhruş, ifade büyük bir 

başarı ile verilmiştir. Yaralı asker figürü üzerinde görülen eğile 

çizgiler dramatik etkiyi güçlendirmektedir. Sanatçı ilgiyi yaralı askerin 

başından güçsüz vücuduna yürütmüştür. Yaralı askerde bir hareket 
görüldüğü halde diğeri sağlamlık ve güvenilirlik simgesi olarak dim

dik durmaktadır. Eser atölye geleneğinde yapılmış, konu büyük bir 

duyarlılıkla işlenmiştir. 

Tablo 1917'de Galatasaray sergisinde halka teşhir edilmiş, 1918 

yılında da sergilenmek üzere Viyana ve Ber1in1e gönderilmiştir. 



Kat No: 2.1.2 

ismi 
Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

43 

Lev. 45 

Türk Topçuları 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

1917 (Şişli Atölyesi) 

2.71 x 1.80 cm. 

Tuval Üzerine Yağhboya 

Dia. 2 

: Çarpışmaya hazırlanan topçuların yürüyüşü 

canlandırılnuştır. 

Şafak sökmekte, günün ilk ışıkları tepeleri kızıla boyarken, bir 

top arabasını tepedeki mevziye yerleştirmeye çahşan askerler, 

düşmana karşı vuruşmak için hazırlıklarını yapmaktadırlar. Atlar 

tarafından tepedeki mevziye çekilmeye çalışılan top arabasını , bütün 

güçleriyle yokuş yukarı çekmeye çalışıyorlar. Eserin sağ tarafında at 

üzerinde bir başka asker, gereken komutu vermektedir. Sol tarafda, 

onlara refakat eden at üzerinde iki asker silüeti farkedilmektedir. 

Sanatçı 1914-1918 yıllan arasında, İstanbul'un Şişli semtinde ku

rulan atölyede, Harbiye Nezareti tarafından birkaç arkadaşı ile birlikte 

görevlendirilerek savaş tabloları meydana getirmiştir. Bu tablo ilk ola

rak 1918 yılında, İstanbul'da Galatasaraylılar Yurdunda sergilendikten 

sonra, ardından sergilenmek üzere Viyana ve Berlin'e gönderilmiştir. 

Bu sergi, Batı'da diğer Türk sanatçılarında katıldığı karma ilk resim 

sergisidir. Bu sergide yera1an tabloların büyük bir kesimi savaşla ilgi

lidir (1). 

Sanatçı milli mücadele y11larmı eser]erinde birçok defa işlemiştir. 

Eserde, güçlü bir dinamizm görülmektedir. Kompozisyonun geometrik 

kuruluşu pek düşünülmemiştir. Eserde koyu tonlara oldukça yer veril

miş, boya yüzeye kalın olarak uygulanmıştır. Güçlü bir desen anlayışı 

görülen eserde,rc~'lantik bir anlayıf sezilmektedir. Eser atölye gele

neğinde boyanmış olup gelenekçi renkler hakimdir. 
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Eserde, hareketi gösteren diyagonal düzenleme, romantik resmin 

Barok resimden aldığı tipik bir öğedir. Sağ tarafta şaha kalkmış at 

ve üzerindekj süvari resme diyagonal bir doğru1tu vermekte, resmin 

duygusal ve trajik yoğunluğunu arttırmaktadır (2). 

E1iba1, sanatçının 1917 yılında yapmış olduğu bu yağlıboya ese

rinde, sanatçı kişi1iğinin bir özelliğinden daha bu yılJarda söz ettiğini, 

bu tabloda bağımsız ve özgür bir fırça ile sanat yam ağır basan bir 

izlenimin aktarıldığından söz etmektedir (3). 

NOTLAR: 

(1) Gültekin Elibal, 

(2) Fulya Erdemci, 

(3) Elibal, 

Atatürk Resim ve HeykeJ. İst. 1973, s.8. 

"İbrahim Çallı'run Sanatında Batı Etkileri" , 

Anons (Plastik Sanatlar Dergisi), Mart 

1994, S.36, s.12. 

a.g.e., s.72. 



Kat No: 2.1.3 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyut] an 

Tekniği 

Konusu 

45 

Lev. 45 

Gece Baskım 

İst. Askeri Müze Koleksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1914-1920) 

175 x 225 cm. 
Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 3 

Tablo, Türk kuvvetlerinin gece vakti düşman 

mevzilerine yapmış oldukları baskını canlan

dırmaktadır. 

Gece vakti, düşman mevzi1erine ani bir baskın yapan Türk kuv

vetleri, hendek içinde kıyasıya bir çarpışma, çığlıklar, panik, tozun 

dumana karıştığı ortamda korkunç mücadele sergilenmektedir. Bir 

Türk askeri tüfeğini kaldırmış olanca gücüyle yere düşmüş olan 

düşmana vurmakta, sağ yanda, köşeye sıkıştırdığı düşmanın boğazına 

sıkı sıkı sarılmış, onu boğmaya çalışan bir başka asker görülmektedir. 

Hendek ·içinde, panik halinde görünen düşman askerlerinin, çaresizlik 

içindeki acı çığlıkları adeta duyulmaktadır. Eserde kin ve nefretin 

kahramanlık duygularıyla yoğurulduğu bir anlatım görlilmektedir. 

Konu Çanakkale savaşlarıyla ilgilidir. Tablonun sol alt köşesinde, 

yerde görülen bir Anzak askerinin şapkası, mücadelenin Anzak mev

zilerinde geçtiğini göstermektedir. Eserde, geometrik bir kompozisyon 

kuruluşu düşünülmemiş, sanatçı oldukça özgür olarak hareket etmiştir. 

Figürler tablonun bütün yüzeylerine dağıtılmıştır. Koyu tonların 

oldukça yoğun olarak uygulandığı~ boyanın kaba tuşlar halinde 

sürüldüğü görülmektedir. Mücadele öyküsünün büyük bir duyarlılıkla 

canlandırılmış olduğu bu kompozisyonda güçlü bir dinamizm, 

figürlerde ekspresyonist ifadeler dikkati çekmektedir. Eserde, ışık ve 

gö1ge temel öğe olarak ele alınmıştır. Figürler ışık ve gölge oyun

larıyla biçimlendirilmiş, panik içinde kıvranan düşman askerlerinin 
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yüzlerinde görülen şaşkınlık, korku ve çaresizliğin ifadesi büyük bir 

ustalıkla yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Eserde başını e11eri arasına a1mış1 dehşet içindeki askerin gözleri 

bize Goya ve Gericault'un resimlerindeki figürleri hatırlatmaktadır. Bu 

ifadeler resmin dramatik efektlerinin güçlendirilmesi doğrultusunda 

kul1anılm1ştır. Sanatçı bu eserinde klasik perspektifi kullanmamıştır. 

Mekanın kJasik perspektifte olduğu gibi geriye doğru gitmemesi ve 

figürler arasındaki boşlukların belirgin olmaması romantik bir eğilime 

işaret etmektedir (1). 

NOTLAR: 

(1) Fulya Erdemci , "İbrahim Çallı'nın Sanatında Batı Etkileri" 

Anons CPJastik Sanatlar Dergisi) Mart 1994, 

S.36, s.13. 
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Kat No: 2.1.4 Lev. 67 Dia. 4 

ismi Bektaşi Şeyhi 

Bulunduğu Yer Sabp Sabancı Koleksiyonu 

Tarihi Tarihsiz (Tahmini 1920- ı 925) 

Boyutl arı 60 x 75 cm. 

Tekniği Tuval Üzerine Yağhboya 

Konusu Tekkede diz çökmüş Bektaşi Şeyhi görü1mek-

tedir. 

Kapalı bir mekan içinde, geyik postu üzerine otunnuş, ellerini 

dizine koymuş bir Bektaşi Şeyhi görülmektedir. Şeyhin boynunda on 

iki imamı temsil eden, yeşim taşından yapılmış bir teslim taşı. omu

zunda asılı cüz kesesi ile başında beyaz renkli bir bektaşi sikkesi 

mevcuttur. Bakışlarını seyirciye çeYirmiştir. Arka planda duvarda asili 

bir kitabe ile zeminde iki şamdan görülmektedir. Figürün sa~ında . du

varda keşküle (dilenci çanağı) benzeyen bir obje ile hemen onun 

altında küçük bir niş içinde kandil bulunmaktadır. Şeyhin yanında J 

üzerinde mürekkep hokkası ile diYit bulunan bir sandık yer almak

tadır. 

Sanatçı 1920 yılında Münih'e gitmiş, ekspresyonist esintilerle 

yurda dönmüştür. Eser sanatçının bu tarihlerde yapmış oldugu "Mev
leviler" (R. 122. 123. 124, 125. 126, 129) dizisiyle aynı üslup 

özeJJiğini göstermektedir. Üslup biçimlerin zorlanarak yalınlaştırılması 

ile oluşturulmuştur. Figür abartılmamış, mekanın mistik atmosferi den

geli, sakin ve yalın bir üslfip ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Nesne 

ve figür biçimlenmesi konturlarla sınırlandırılrru ştır. Fırça tuşları geniş 

ve düz yüzeyler halinde uygulanmış. perspektif dikkate alınmamıştır. 

Figür ve nesnelerin konturlarla sınırlandırılması, aralarındaki renk 

ilişkilerini doğrudan kesmiş, dolayısıyla geçiş ara tonlarına yer verii-
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memiştir. Bu durumda mekan, figür ve nesne görüntülerinin bellekten 

renklendirilmiş olduğu söy1enebi1ir. Sanatçının Galata Mev1evihanesi 

ayinlerini gösteren eserleri de benekten boyanarak oluşturu1muş kom

pozisyon1ardır (R. 122, 124, 125, 126, 129, 130). Bu eserlerde optik 

bir gözlemin söz konusu olmadığını, ara tonların görülmediğini, 

biçimlerin zorlanarak ayrıntılardan arındırılmış sade ve basit, şematik 

bir desen anlayışı içinde yansıtılmış olduğunu söyleyebiliriz. 

Sanatçının fotoğraftan yararlanmış olduğu, figürü biçim anlayışına 

uygun olarak ve kendi tasarladığı bir mekan içine yerleştirerek kom

pozisyonu oluşturmuş olabileceği düşünülebilir. (R. 128). 

Sanatçının 1920 yıl1arından itibaren Galata Mevlevihanesi 

ayinlerini konu olarak aldığı eserlerinden başka "Cami Avlusu", "Ar

zuhalci 11 gibi çahşmalarmda da ayni üslllp özelliklerini görmek 

mümkündür (R. 121). 

1920 yılında tanışmış olduğu Rus ressamı Gritchenko'nun bu tür 

konuları içeren çalışmaları sanatçıyı etkilemiş , bu türden konulan 

işlemeye yöneltmiştir (AraştınnaJarımızda Gritchenko'nun hiçbir yerde 

resmine rastlıyamadık). Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Gritchenko'nun sulu

boyaları ile Paul Klee'nin Ortadoğu gezisindeki suluboyalan arasında 

bir benzerlik bulunduğunu söylemektedir. Bu görüş Rus ressamın 

üslilbu hakkında az çok bir fikir vermektedir (1 ). Gritchenko'nun 

eserlerinde çizgiden çok rengin önem kazandığı , soyut bir üslup 

anlayışının görüldüğü tahmin edilebilir. 

NOTLAR: 

(1) Bedri Rahmi Eyüpoğlu, "Çanı Üzerine", Türkiyemiz, lst. 
Şubat 1976, S.18, s.7. 



Kat No: 2.1.S 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

49 

Lev. 24 

Çocuk Portresi 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

1921 (Env.No: 2278-8780) 

70 x 60 cm. 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 5 

Konusu : Küçük bir Jaz çocuğu, başında Jarmızı eşarbı, 

boynunda bir dizi altın paralardan oluşan kolyesi ile izleyiciye 

masum bir ifade ile bakmaktadır. 

Sanatçının, ilk dönem portreleri arasında yer alan bu sade ve 

başarılı çalışmasında, küçük bir kız çocuğunun bakışlarındaki masum, 

saf ve temiz ifade biçiminin büyük bir ustalıkla yansıtıldığını 

göıüyoruz. Tabloda bizlere bakan bu çocuğun, sanatçının Jazı 

"Belma" olduğu tahmin edilebilir. Portre teknik olarak incelendiğinde 

modelin oldukça basit ve sade olarak yansıtılmaya çalışılınış olduğu 

anlaşılmaktadır. Figürün başında görülen pembe renkli eşarp ve 

üzerindeki koyu elbisesi düz bir yüzey halinde bir çırpıda 

boyanmıştır. Figürün yüzünde daha titiz bir çalışma görülmektedir. 

Oldukça zarif ve küçük fırça tuşlarıyla çehrenin ifadesine çalışılmıştır. 

Boynunda göıülen kolye, leke halinde ve basit fırça tuşlarıyla altın 

sarısı bir renk ile oluşturulmuştur. Figür abartılmamış, boya yüzeye 

oldukça kalın olarak sürülmüştür. Sanatçı ilgiyi figürün yüzünde vur

gulamıştır. 

1921 yılında anlatımcı bir üsliip ile yapmış olduğu "Mev leviler11 

isimli tablosunu "Ç. İbrahim" olarak imzalanuş olan sanatçı aynı ta

rihlerde yapmış olduğu 11Çocuk Portresi 11 isimli eserini Arap harfleriy

le imzalamış olınası oldukça ilginçtir. 



Kat No: 2.L6 

ismi 
Bulunduğu Yer 
Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

50 

Lev. 64 

Cami Avlusu 

Saynur Aral Koleksiyonu 
. 1921 

50 x 60 cm. 
Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 6 

Konusu Bir caminin revakh avlusu görülmekte, sol 

yanda koyu renkli bir sütun, sütunun yanında oturmuş hocalar, 
önlerinde siyah peçeli, kiremit kırmızısı renginde kostümlü bir kadın, 
önündeki hoca ile konuşmaktadır. Arka planda, belli belirsiz sütunlar 
üzerinde yer alan kemerler farkedilmektedir. 

Sanatçı, Almanya dönüşü anlatımcı resme yönelmiş, çoğunlukla 

Galata Mevlevihanesindeki ayinleri yansıtan, alışılmamış ve çok 
değişik bir üslupta eserler çıkannaya başlaITIJştı. Bu çalışmaları 

zamanının eleştirmenleri ve sanatseverleri tarafından beğenilmiş, ken
disinden övgüyle söz edilmişti. Sanatçı bu çalışmalarında biçimleri sa
deleştiriyor, şematik bir desen anlayışı içinde çizmiş olduğu nesne ve 

figürleri ince ve düz sürülmüş uyumlu bir renle zevkiyle boyuyordu. 

Sanatçının "Cami Avlusu" eseri de bu dönem içinde yapmış olduğu 
çalışmalarından biridir. 

Oldukça sade ve basit bir anlaum içinde resmedilmiş olan eserde 

donuk, pastel renklerin dik.kat çektiği görülür. Sanatçı aşın 

süslemelerden ve ayrıntılardan kaçarak, biçimleri geometrik bir desen 

anlayışı içinde yansıtmaya çalışmış, yer yer soyuta yaklaşan bir tutum 

izlemiştir. Konu, buğulu bir atmosfer ışığı altında resmedilmiş gibidir. 
renkler yüzeye ince ve düz olarak süıiilmüştür. Eser, saf ve katıksız 

bir anlayış içinde yansıtılmaya çalışılmış, süslerden, seyircinin 
karşısına çıkmak ve beğeni1mek tasalarından arınmıştır. Konturlar dik
kate alınmamış, figür ve mimari öğeler, geometrik yüzeyler halinde 
ifade edilmeye çalışılmıştır. 



Kat No: 2.1.7 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

51 

Lev. 77 

Gül Koklayan Kadın 

İş Bankası Koleksiyonu 

Tarihsiz (rahmini 1914-1920) 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 7 

Bahçe duvarının önünde genç bir kız görül-

mektedir. Figür profilden gösterilmiştir. Genç kızın üzerinde, kenarları 

dantelli açık renkli bir gecelik, başında da çember görülmektedir. Bir 

eliyle çiçeğin sapından tutarken, diğer eliyle de açılmış gül goncasını 

kokJamaktadır. Tablonun sağ tarafında, bahçe duvarı dibine sıralanmış 

çiçek saksıları bulunmaktadır. Bahçe duvarı önde görülen figür ile 

arka planda farkedilen ağaç ve beyaz badanalı bir evi birbirinden 

ayırmaktadır. 

Sanatçını~ 1914-1923 yıllan arasında yapmış olduğu "Adada Ge

zinti" (R. 147)~ 11Çamlıkta Kadınlar" (R. 146), "Sandalda Dedikodu" 

(R. 151) gibi empresyonist üslUpta yapmış olduğu resimleri, günlük 

yaşam kesitinden alınmış sahneleri yansıtmaktadır. Bu dönem resimle

rinde sağlam bir desen anlayışı~ zarif ve yoğun tuşlar, konturların 

nesne ve figür yüzeylerinde sezdirilerek biçimlerin oluşturulması, ışık

gölge oyunlarının görüldüğü söylenebilir. Sanatçının, bu döneminde 

yapmış olduğu peysajlarmda çoğunlukla figüre yer verdiği 

görülmektedir. 

Figür, Türk Resim Sanatı'nda önemli bir sorun olmuş? 1914 

kuşağı sanatç11arı Türk resminde görülen bu eksikliği gidermeyi amaç 
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edinmişlerdir. Figürü Türk resmine kazandıran Osman hamdi'dir. 1914 

kuşağı sanatçıları tarafından bu sorun daha da yoğun bir şekilde 

değerlendiri1miştir. 

Sanatçının, bu dönemde yapmış olduğu figürlü peysajlarmda, 

akademik eğitimin verdiği disiplinden kaynaklanan titiz bir işçilik 

görülmektedir. Eserde sağlam bir desen anlay1ş1, zarif, ince ve sıkça 

uygulanmış fırça tuşları, tonlarda hafif bir koyuluk görüldüğü 

söylenebilir. Figürün ifadesi ustaca yansıtılmış, eserde huzur dolu bir 

sessizlik içinde paylaşılan yaşam ve doğa sevgisi, mutluluk vurgu

lamruşur. 

Sanatçının bu eseri Osman Hamdi'nin "Leylak Toplayan Kız"' 

isimli eserini konu itibariyle arumsatmaktadu- (R. 277). 



Kat No: 2.L8 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

53 

Lev. 53 Dia. 8 

İşkence (Kayıtlarda Kompozisyon olarak 

geçiyor) 

Özel Koleksiyon 

1921 
178 x 132 cm. 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Konusu : Tabloda düşman zulmüne uğramış bir Anado-

lu köyü ve öldürülen yakınları için ağlayan kadınlar görülmektedir. 

Kompozisyonun merkezinde yeralan kırık dökük bir kağnı arabası 

üzerine halatlarla bağlanmış, yarı beline kadar çıplak durumda bir 

genç kız cesedi görülmektedir. Genç kıza işkence edildiği bellidir. 

Kompozisyonun sol tarafında, yerde yatan yaşlı bir adamın cesedi 

başında da bir kadın oturmuş ağlamaktadır. Kağnı'nın arkasında farke

dilen kuru bir ağaç gövdesinin sağında iki kadın bulunmakta, bunlar

dan birisi ağlarken diğeri kucağındaki çocuğuna sarılmış, kederli 

bakışlarla olayı seyretmektedir. Kağnı'nın arkasında, kompozisyonun 

solunda yeralan bir başka kadın ise bebeğine sıkı sıkı sarılmıştır. 

Arka planda, düşmanın harabe haline getirdiği köyden alev ve du

manlar yükselirken, beş Yunan efzfin askerinin köy köprüsü üzerinden 

koşar adımlarla geçtikleri görülmektedir. 

Milii mücadele yıllarının trajik öyküleri sanatçıyı fazlasıyla etki

lemiş, bu öyküleri büyük bir duyarlılıkla işlemiştir. Sanatçının bu tür 
çalışmaları, güçlü ve milliyetçi bir ruhun göstergesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sanatçının 1914-1918 yılları arasında faaliyet göstermiş 

bulunan Şişli atölyesinde yapmış olduğu, aynı dönemin ürünlerinden 

olan kompozisyonları da aynı duyarlılıkla işlenmiş eserler olarak 

değerlendirilebilir. "General Trikopis'in Atatürk'e Kılıcını Teslim Et

mesi" (R. 91), isimli çalışması da atölye geleneği çerçevesinde 

oluşturulmuştur . 
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Konu merkez.de gelişmektedir. Sanatçı konunun ilgi noktasını 

kağnı arabası üzerinde bağb yatan genç kızın cesedi üzerinde 

yoğunlaştınruştır. Ayrıca eserin en dramatik bölümü de burasıdır. 

Olay bu noktada gelişmekte ve yayılmaktadır. Sahnenin duygusal 

yUkünü düşman zulmüne uğramış insanların uğradığı yıkım, acı ve 

ölilm gibi trajik öğeler oluşturmaktadır. İşkence ve tecavüze uğranuş 

genç kızm perişan bir biçimde sergilenen vücudu ile yerde yatan 

yaşlı ihtiyarın cesedi sahnenin en dokunakh bölgesini oluşturur. 

Atölye geleneğine bağlı olarak yapılmış olan eserde sanatçının 

renkçiliği dikkati çekmektedir. Kompozisyon çatısı piramidal olarak 

düşünillmilştilr. Figürler piramidin tabanında yer almış, resmin diğer 

elemanları ise bu çatıyı tamamlamıştır. Dramatik etki figürler 

üzerinde yer alan eğri çizgilerle oluşturulmuştur. Figürlerin 

çehrelerinde görülen ışık ve gölge efektleri ile de psikolojik duygu 

güçlü bir şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır. Sanatçının Paris'te eğitimi 

sırasmda Louvre'da incelemeler yaptığı dUşilnüJilrse, Delacroix'nın 

"Sakız Adası Katliamı• (R. 2%) isimli eserinde göril1en romantik ve 

güçlü ifadeyi bu eserde de görmek mümkündür. Boyanın oldukça 

kaba tuşlar halinde uygulandığı eserde güçJü bir desen anlayışının da 

görUldUğti söylenebilir. 

Eser 1921'de Çemberlitaş'ta Osman Bey basımevinde "Resim 

Okulu" adıyla açılan atölyede, atölyenin açılışı dolayısıyla dilı.cnlenen 

sergide halka teşhir edilmiştir. Bu eser izleyiciler tarafından çok 

beğeni kazanmışur (1 ) . 

NOTLAR: 

(l) Gül lrepoğlu, Fe.yhaman, lst. 1986, s.57. 
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Lev. 77 

Gezintiye Çıkan Kadınlar 

Demir Hepyaz Koleksiyonu 

Tarihsiz (fahmini 1914-1920) 

110 x 75 cm. 

Tuval Üzerine Yağhboya 

Dia. 9 

Konusu Ada çamları arasında iki genç kadın gezinti

ye çıkmışlar. Önde görülen açık kostümJU figürün eHndc açık renkte 

bir baston bulunmaktadır. Her ilci figür, batılı giysiler içinde 

görünmektedirler. Figürlerden arkada olanı tatlı bir tebessümle seyirci

ye bakmaktadır. Arka planda, ağaçların gölgeleri arasında dolaşan iki 

kadın figürünün silUetleri farkedilmektedir. 

Günlük yaşam kesitini gösteren sahneler, sanatçının eserlerinde 

sık sık canlandırdığı ve çok sevdiği konular arasında yer almaktadır. 

Bu tür konuların işlenmesi, özellikle Fransız empresyonistlerinde, 

XVJII, XIX. yüzyıl İngiliz ve Hollanda ressamlannda görülmektedir. 

Sanatçının bu tür konuian özelJikle sanatının ilk dönemJerinde 

işlediği söylenebilir. "Adada Gezinti" (R. 147), "Adada Sohbet,. (R. 

146), "Gül Koklayan Kadın" (R. 149), •sandalda Dedikodu" (R . 151) 

"Balo" (R. 153) gibi eserleri bu dönemin ürünleri arasındadır. Bu 

dönemde yapmış o1duğu günlük yaşam sahnelerini canlandıran eserleri 

konunun içeri.ği bakınundan, Fransız empresyonistlerinden özellikı.,._e -

Manet ve Renoir'in eserlerini anımsatmaktadır. Eserde fırça tuşları, 

figür ve nesneler üzerine özenle uygulanmış, konturlar yumuşak bir 

şekilde eritilmeye çalışılmıştır. Sanatçı ışığı figür ve nesneler üzerine 
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sert olarak uygwarruş, dikkatli bir gözlem sonucu doğayı oldukça titiz 

ve izlenimci bir anlayış içinde yansıtmaya çalışmıştır. Eserde, dallar 

ve yapraklar arasından süzülen ışığın, figürler ve toprağın üzerine 

düşen titreşimlerini yakalama kaygısı sezilir. Toprak zemin üzerinde 

görülen turuncu, mor ve mavi karışımlı ışıklı titreşimler, Renoir'in 

"Salıncak" isimli tablosundaki toprağın üzerinde oynaşan ışık 

titreşimleri ile hemen hemen aynı özelliği gösterir (R. 298). Eserde 

özenle seçilmiş pastel tonların hakimiyeti görülmektedir. Tablo sol alt 

köşede görülen kırmızı renkte, Arap harfleri ile imzalanmıştır. İmza 

stilinden, sanatçının ilk dönemlerine ait bir çalışması olduğunu 

söyliyebilirz. 

1914 kuşağı ressamları, Türk resmindeki figür sorununa öncelikle 

daha önem vermişler, eserlerinde Türk resminde görülen bu eksikliği 

. gidermek amacıyla sık sık işlemeye özen göstermişlerdir. 
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57 

Lev. 65 Dia. 10 

Mevleviler 

Erol Abiral Koleksiyonu (Bazı kaynaklarda 

Salfilı Cimcoz Koleksiyonunda bulunduğu 

yazıhdır). 

1921 

40 x 50 cm. 

Dura1it Üzerine Yağlıboya 

Galata Mevlevihanesi'nde sema yapan se-

mazen1er ve sema yapmak üzere şeyhlerine selam veren mevlevi 

müridleri, sırayla, şeyhlerinin önünden geçmektedirler. 

Çanı, 1924'lere kadar izlenimci üslupta hayli eser vermişken 

alışılmamış bir üslupta Galata mevlevlhanesi'ndeki ayinleri canlandıran 

bir dizi çıkarmaya başlamıştı. Sanatçı bu eserlerinde farklı bir üslfip 

uyguluyor, yepyeni bir anlayışta düzenlemeler yapıyordu (1). Celal 

Esat Arseven onun için ilk zamanlarda alehinde bulunduğu modem 

sanata daha sonraları anlayışlı davrandığını. "Mevleviler", ncami Av

lusu 11 gibi eserlerinde modem bir anlayış içinde olduğunu 

söylemektedir (2). Çallı'yı tam ve şuurlu bir empresyonist olarak 

değerlendiren Pertev Boyar ise, sanatçının mevlevi konulu eserleriyle 

Avrupa empresyonizmine örnek bir model vermiş olduğunu 

söylemektedir (3). Prof. Hilmi Ziya Ülken onun bu dönemdeki mev

levi konulu çahşmalan için, "Mevleviler onun cazibesine tutulduğu 

renk ve şekil dünyasının ruhunda açılmış bahçeleridir" demektedir 

(4). 
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Sanatçının büyük planlı, genış yüzeyler halinde boyamış olduğu 

"Mevleviler" dizisini teşkil eden resimleri, ekspresyonist üslupta 

yapmış olduğu çalışmalarının en iyi örnekleridir. Sanatçı 1920 yılında 

gitmiş olduğu Almanya'dan ekspresyonist anlayışla ülkeye dönmüştür. 

Bu üslUpta Galata Mevlevihanesi'ndeki mevlevileri tasvir eden bir dizi 

tablolar yapmış, birçok da eskiz çalışmıştır. Aynı yıllarda Rusya'dan 

kaçıp İstanbul'a gelen Rus ressamı Gritchenko, özellikle cami ve tek

kelerin resimlerini guaş ve suluboya tekniği i1e yapmaktaydı. Gritc

henko ile tanışan sanatçının bu ressamdan izlenimci palete yeni bir 

katgı getiren daha serbest bir uygulama tekniği alınış olduğu tahmin 

edilebilir. Sanatçı Rus ressamı Alexis Gritchenko'nun etkisiyle yapmış 

olduğu "Mevleviler" dizisinde anlatım bakımından daha cesaretli, 

plastik karakteri daha belirgin bir üslup benimsemiş, biçimsel düzene 

daha fazla ağırlık veren bir anlayışa yönelerek, ayrıntıların 

ayıklanmasına dayanan bir yüzeysellik anlayışı içinde, düz ve ince 

sürülmüş renklerin uyumunu aramıştır (5). Eserin konusu toplumun 

beğenisi olan manzara ve portreden oldukça farklıdır. Sanatçı 

figürleri şematik bir desen anlayışı içinde tasvir etmeye çalışmıştır. 

Çalh'nın bu eseri kendi çağı için gerçekten ileri sayılabilecek bir de

nemedir (6). 

Tablo, 1921 yılında Türk Ressamlar Cemiyeti'nin İstanbul'da 

Çemberlitaş semtinde bulunan Osmanbey Basımevinde "Resim Ok."Ulu 11 

adıyla açmış oldukları atölyede, atölyenin açılışı nedeniyle sergilen

miştir (7). 
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NOTLAR: 

(1) Nurullah Berk-Kaya Özsezgin, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, 

Ank. 1983, s.27. 

(2) Kaya Özsezgin, İbrahim Çallı, İst. 1993, s.22. 

(3) Berk-Özsezgin, a.g.e., a.y. 

(4) Anonim, İbrarum Çalh, İst. 1947, s.10. 

(5) Nurullah Berk-Adnan Turani, Başlangıcından Bugüne Kadar 

Türk Resim Sanaıı, Ekim 1981, 

c.n. 

(6) Esin Dal, 

(7) Gül İrepoğlu, 

"Resimde TenninoJoji Sorunları" 

Türkiye'de Sanat (Plastik Sa

natlar Der&isil, Ocak-Şubat 

1992, S.34, s.2. 

Feyhaman, İst. 1986, s.60. 
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Lev. 66 

Mevleviler Dizisinden (Galata Mevlevihanesi) 

Fatma Barşal Koleksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1920-1925) 

60 x 74 cm. 

Dııralit Üzerine Yağlıboya 

Konusu : Mevlevi dergahında, yüksek bir kürsü üzerine 

otunnuş Nlevlevi Şeyhi Mesnevi okumaktadır. Mekanın mistik atmos

feri içinde, çevresinde yere oturmuş, Şeyhlerini dikkatle dinleyen 

tarikat üyeleri görülmektedir. 

Sanatçı, Almanya dönüşü Ekspresyonist anlayışta, konusu "Mev

leviler" olan bir dizi tablo yapmıştır. Bu anlayışta yapmış olduğu 

eserleri, devrin sanatçıları ve eleştirmenleri tarafından takdir ve övgü 

ile karşılanmıştır. Sanatçı . soyut resime ilk önceleri öykündüğü halde, 

A vrupa'da sanatçılar arasında moda olan bu akımı daha sonraları be

nimsemiş ve bu üslfipta yapmış olduğu eserleriyle, ilk defa olarak 

resim sanatımıza modern anlayışta eserler kazandıran sanatçıların 

başında gelmiştir. Bu anlayış kendisinde kısa bir müddet devam etmiş 

ise de, Türk Resim Sanatında, çağdaşalan arasında modem resmin 

kapılarını açanın ilk o olduğu düşünülebilir. 

Pastel tonların dikkat çektiği eserde, oldukça sade ve 

abartılmanuş bir üslfip anlayışı farkedilmektedir. Figürler ve mekan 

bölümleri oldukça düz ve geniş yüzeyler halinde ince bir boya taba

kasıy Ja örtülmüştür. Konturlar hafifçe sezdiri1erek verilmeye çalışılmış, 

figürler geometrik biçimler halinde, basit birer kütle olarak ifade edil-
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miştir. Eserde, gölge ve ışık unsurunun pek dikkatle alınmadığı 

söylenebilir. Resime derinlik verme çabasının görülmediği, konunun 

iki boyutlu soyuta yaklaşan bir anlatım içinde yansıtılmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Eserin bir bakıma Paul Gauguin'in üs1Ubunu 

anımsattığı da söylenebilir. Gauguin'in resmı, resım yüzeyını 

bölmelere, yani konturlar ve renk ayırımlarıyla birtakım bölüklere tak

sim eden "Cloissonizme (Bölmecilik)9 yüzey resmi olarak kendini 

göstermektedir. Renklerin düz olarak, figür ve nesneler üzerinde uy

gulanmasını Matisse'in eserlerinde de gönnek mümkündür (R. 310). 

Desenin derinlik ifadesine rağmen, renklerde bunun olmayışı, sanatçıyı 

biraz da Matisse'e yaklaştırmaktadır. Eserin solunda görülen mevlevi 

figürü, sanatçının bu konu ile ilgili, yapmış olduğu desen 

çalışmalarından birine aittir (R. 21). Sanatçının , Galata Mev

lev!hanesi'nde çızmış olduğu desenlerinden faydalanarak bir 

düzenlemeye gittiği ve atölyesinde kendi anlayışına göre eserini 

boyamış olduğunu söyliyebiliriz. 

Eser, 1921 'de Türk Ressamlar Cemiyetinin İstanbul'un 

Çemberlitaş semtinde bulunan Osmanbey basımevinde, "Resim Okulu" 

adıyla açmış oldukları atölyede teşhir edilmiştir (1). Bu sergi nedeni

yle Vakit Gazetesinde yayınlanan eleştiride, Çallı'nın bu yeni 

tarzından birşey anlaşılmadığı belirtilmiş hakkında şu eleştiriye yer 

verilmiştir. 11
• •• (Çallı İbrahim Bey'in) icad gerdeleri olan yeni tarz ter

simden henüz birşeyi anlayamadığımızı ilave ederiz". Aynı gazetede 

ertesi hafta çıkan eleştiride ise, Çallı'nın üslubuna daha bilimsel 

şekilde yaklaşılnuştır: 11 
••• İkincisi Çalb İbrahim Bey'in kemale erdir

mek için çalıştığı modem şeklidir. O eserlerinde form aramıyor ve 

buna dikkat etmiyor. Onda gölge de yoktur, yalnız renk mevzuu 
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ahengi içinde şiir yazıyor ve bu seferki sergiye Çallı İbrahim Bey bu 

nev'iden üç tablo getirmiştir. Çallı eşyanın münferid vaziyetlerinden 

ziyade, kompozisyonundaki mevkiine nazaran ifade edeceği hisleri 

zapt ve tespit gayesindedir. Mesnevi dinleyen dedeler, tennurelerin 

beyaz ve mor haleleri içinde sema eden muhipler, çok muvaffak 

eserlerdir ve bunlarda şarka mahsus mistik bir sanatın fecri mahsus

tur ... " (2). 

NOTLAR: 

(1) Gül İrepoğlu, Feyhaman, İst. 1986, s.57. 

(2) İrepoğlu , a.g.e .• a.y. 
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Lev. 76 

Adada Sohbet 

Lüset-Mustafa Taviloğlu Koleksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1914-1923) 

57 x 65 cm. 

Tuval Üzerine Yağhboya 

Dia. 12 

Konusu : -Bir tepe üzerinde, çaın1arm gölgesinde, san-

dalyeleri üzerinde oturan ve sohbet eden iki genç kadın. Birinin elin

de şemsiye bulunmaktadır. Önlerindeki küçük, yuvarlak bir masa 

üzerinde iki bardak ve bir şişe durmakta, aşağıda_, denizin yüzeyinde 

küçük bir silüet halinde beyaz bir yelkenli görülmektedir. 

Eserin oldukça koyu tonlarda boyandığı, fırça tuşlarının serbest 

bir tarzda tablo yüzeyine uygulandığı görülmektedir. Sanatçı, İstanbul 

doğasına, eğitimini gördüğü akademik ya da klasik atölyelerin 

koşallandırıcı çizgisiyle bakmamış, geniş fırça tuşları ile sarı, yeşil, 

kahverengi ve mavi tonların uyumlu dengesiyle yaklaşmıştır. eserde 

gölge ve ışığın oldukça sert bir biçimde uygulanmış olduğu dikkati 

çekmektedir. Işık, figür ve nesneleri karanlıktan aydınlığa çıkarmış, 

derinlik etkisi ışık ve gölge oyunları ile sağlanmaya çalışılmıştır. 

Sanatçının bu dönem peysaj çalışmalarında da aynı üslfip özelliğini 

görmek mümkündür (R. 147, 148, 149, 150, 151). Eser, akademik

izlenimci bir anlayış içinde yansıtılmaya çalışılmıştır. Sanatçı o günün 

yaşam biçimi ve kostümleriyle bizlere bir hayli ipucu vermektedir. 

1914 sanatçıları, Meşrutiyet öncesi sanatçılarından farklı olarak, 

günlük yaşam sahnelerine eserlerinde geniş yer vermişler, Türk resmi

ne farklı bir yenilik getirmişlerdir. Figür sorununa bu dönemin 

sanatçıları tarafından bir çözüm getirildiğini söyliyebiliriz. 

Kat No: 2oL13 Lev .. 67 Dia .. 13 
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Türbe İçi (Mevlevi Dizisinden) 

Bülent Cimcoz Ko1eksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1920-1925) 

74 x 62 cm. 
Duralit Üzerine Yağhboya 

Konusu Bir türbe içinde iki sanduka görülmekte, sol 

yanda demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır. Arka planda bir 

kapı ve kapının hemen önünde, sandukaların yanında oturmuş Kur'an 

okuyan bir figür ile ön p1ada, sağ yanda, döşeme üzerinde yeralan 

büyük bir şamdan dikkati çekmektedir. 

Eserde, boya tabakası ince ve düz yüzeyler halinde uygulanmış, 

konu oldukça basit ve sade olarak ifade edilmeye çalışılmış ur. Işık 

gölge ilişkisi dikkate alınmamış, biçimler zorlanarak sadeleştirilmiş, 

abartılmarnıştır. Figür ve nesne yüzeyleri konturlarla sınırlandırılma

mış, biçimsel yapıdan çok duygu önem kazanmıştır. Eser soğuk ton

larda işlenmiş, geniş ve düz lekeler halinde boyanmıştır. Biçimlerin 

geometrik bir desen anlayışı içinde oldukça sade ve basit olarak ifade 

edildiği eserde, soyuta yaklaşan bir üsJUp anlayışını görmek 

mümkündür. 

1920 yıllarında A vrupa'da ortaya çıkan soyut sanat, bu yıllarda 

Almanya'ya giden Çallı'nın da dikkatini çekmiş olmalıdır; Sanatçı 

yurda döndüğünde üslfibunda bir değişme olmuş, soyuta yaklaşan bir 

anlayışa yönelmiştir. Bu üslupta bir hayli eser veren sanatçının eserle

rinde görülen figür ve nesneleri basit ve geometrik biçimler olarak 

yansıttığı (R. 121, 122, 124, 125, 129)y boyanın düz ve geniş 

yüzeyler halinde birer leke olarak değerlendirdiğini söyliyebiliriz. 

Sanatçının "Türbe içi" isimli bir seansta bitirilmiş izlenimi veren 

eseri, bu anlayış içinde yapılmış eserlerden biridir. 
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65 

Lev. 79 

Dikiş Diken Kadın 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihsiz (rahmini 1930-1935) 

Dia. 14 

127 x 97 cm. (Env. No: 1022-5858) 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Konusu Sandalyeye oturmuş yeşil elbiseli genç bir 

kadın, elinde mavı renkli bir kumaşı dikmekle meşgul, bacaklarından 

birini önünde bulunan küçük hasır bir iskemle üzerine koymuş, 

dalgın ve düşünceli bir ifade içindedir. Arka plada, üzerinde mev

levileri tasvir eden, turuncu renkli bir paravan bulunmaktadır. Genç 

kadının önünde kilim motifli örtü serilmiş bir masa, bunun üzerinde 

bir dikiş makinası, makara ile birlikte el işi çantası görülmektedir. 

Eserde oldukça canlı ve parlak renklerin kullanıldığı 

görülmektedir. Figür ve nesneler titiz bit biçimde yansıtılmış, renkle

rin seçimine özen gösterilmiştir. Masa il zerinde görülen kilim motifli 

örtü, kompozisyona bir zenginlik katmıştır. Kompozisyonun bu tür 

nesnelerle değerlendirilmesi bize Vermeer'i anımsatmaktadır. Ev 

içlerinde, günlük yaşam kesitlerini tablolarına konu olarak işleyen 

Venneer Van Delft, halı, kilinı gibi nesneleri eserlerinde dekor olarak 

kullanmayı seven bir sanatçıdır. Anadolu'nun küçük bir kasabasında 

doğan ve bir Anadolu çocuğu olarak folklorik motifleri sevdiğini 

düşündüğümüz sanatçı, eserde görüldüğü gibi kilim motiiıni 

natürmortlarında da fon yüzeyinde değer1endirmjştir. Eser içinde yer 

alan figür ve nesneleri, fondaı-ı konturlarla ayınnış, renk seçiminde 

o1dukça özen göstemıiş olan sanatçı, bu resminde olduğu gibi 
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öze11ik1e portre ve çıplaklarında da titiz fırça tuşlarına yer vermiştir. 

Dikiş diken genç kadının daJgm ve düşünceli ifadesi, masa üzerindeki 

dikiş gereçleri, mekanın durumu nedeniyle modelin ressama poz ver

mediği, sanatçının onu doğa1 bir durumda yakalamış olabileceğini 

düşündürmektedir. Eserde hacim, perspektif, ışık-gölge gibi resmin 

plastik değerleri büyük bir ustalıkla yansıblmaya ça1ışıhruş, çarpıcı bir 

renk örtüsü altında konu ifade edilmiştir. 

Eserde Degas'ın resimlerinde rastladığımız güçfü geometrik yapıyı 

ve keskin diyagonal çizgiler (masanın diyagonal çizgileri) kullanılarak 

yaratılan canlı perspektif uygulaması görülmektedir. Bunun yarusıra 

Degas'ın en belirgin özelliklerinden biri olan ve "Anahtar deliği este

tiği" de denilen ifade tarzı (seyredildiğinin farkında olmayan, kendi 

işine dalmış figürlerin resmedilmesi) sanatçının: bu resminde de kul

lanılmıştır (1). 

NOTLAR: 

(1) Fulya Erdemci, "İbrahim Çallı'run 

Anons (Plastik 

1994, S.36, s.14. 

Sanatında Batı Etkileri", 

Sanatlar Dergisi), Mart 
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Lev. 117 

Pembe Manolyalar 

Jale Cimcoz Koleksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1925-1930) 

55 x 40 cm. 
Duralit Üzerine Yağlıboya 

Dia. 15 

Konusu : Koyu lacivert porselen bir vazo jçinde pembe 

renkli manolyalar görülmektedir. Vazo yeşil bfr masa örtüsünün 

üzerinde durmaktadır. 

Ekspresyonist bir üslup anlayışı içinde yapılmış olan eserde 

anlaumın oldukça coşkulu olduğu görülmektedir. Sanatçının bu 

anlayış içinde yapmış olduğu figürlü kompozisyonları yanında, yine 
bu anlayışta natürmort türü eserlerde vermiş olduğunu söyliyebiliriz. 

Eserde konturların tamamen eritildiğini görüyoruz, dolayısıyla vazo ve 

çiçeklerde biçim kaygısı görülmemektedir. Biçim renklerin açık-koyu 

dengesiyle sağlanmaya çalışılmıştır. Sanatçının resmın plastik 

değerlerini yüzeyleştirme çabası içinde olduğu sezilmektedir. Fon kire

mit kırnuzısı renkle boyanmış, fırça tuşları tablo genelinde oldukça 

rahat, düz ve geniş yüzeyler halinde uygulanmıştır. yeşil masa örtüsü 

üzerinde görülen motifler basit birer leke halinde sezdirilerek veril
miştir. Eserde ayrıntılara girilmemiş, konu sade olarak duygulu bir 

anlatımla yansıtılmaya çalışılmıştır. Doğanın biçim ve renklerinin 

yansımasına dayanan bir anlatıma karşı olarak, sanatçının sanki kendi 

duygularını içinden geldiği gibi oldukça sade ve basit olarak 

biçimlendirmeye çalışmış olduğunu söyliyebiliriz. Eserde sıcak ve 

soğuk tonların oluşturduğu zevkli bir armoni görülmektedir. Derinlik 

etkisi iki bölüm halinde görülen sıcak ve soğuk renklerle 

oluşturulmuştur. 

Tablonun sol üst köşesinde yer alan imza ''Ç. İbrahim" olarak 

atılmıştır. Eser 1934 soyadı kanunu yürürlüğe girmeden önceki tarih

Jerde yapılmıştır. Çünkü; sanatçı bu tarihten sonra tablolarını "İ. 
Çallı" olarak imzalamıştır. 



Kat No: 2eL16 

İsmi 

BuJunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 
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Lev. 56 

- Uzanmış Nü 

- ist. Resim ve Heykel Müzesi 

- Tarihsiz (Tahmini 1920-1925) 

100 x 131 cm. (Env. 143-556) 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 16 

Konusu Yatak üzerine uzanmış çıpJak bir kadın, e11e-

rini göğüsleri üzerine kavuşturmuş, başını yana çevirmiş olarak 

görülmektedir. 

Çallı'nm, bugün Resim ve Heykel müzesinde bulunan iki büyük 

çıplaktan biri olan bu tablosu, giysisiz kadın vücuduna yanaşmaktan 

korkan Türk resminin bu türde ilk örneklerindendir (1). 

Kaya Özsezgin, Çalh'nın yapılması doğru olduğuna inandığı 

çıplak konulu resimleri hakkında, bu resimlerin ilk bakışta dönemin 

etkinliği olarak göründüğünü, daha önce çıplak model bulmakta zorla

nan, o nedenle de, bu tür konuları heykellere peşteınal sararak 

işlemeye çalışan ressamların aksjne, özellikle ÇaJJı'da ve Namık 

İsmail'de, bir dönemin aşılmakta olduğunu gösteren çıplak etüdleri, 

çağdaş ve modern sanatın bir göstergesi özelliğini taşıdığını söyler 

(2). 

Adnan Turani ıse, A vrupa'da sanatçıların modern akımlar 

çerçevesinde, deformasyon ve soyutlamaya yöneldikleri tarihlerde, 

Türk sanatçılarının dünya'ya kendi zevk ve anlayışlarına uygun yepye

ni bir çıplak hediye ettiklerini, aynı zamanda, Türk Resim Sanatı ta

rihinde müthiş bir kabuk kırma olayının da gerçekleştiğini 

söylemektedir (3). 
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1914 kuşağı sanatçılarının 1916 yılından itibaren her yılın 

ağustos ayında, Galatasaray lisesinde açmış oldukları sergilerde, pey

saj konulu resimlere halkın büyük ilgi göstermesine rağmen, Çallı 

İbrahim, Namık İsmail, Feyhaman Duran, Avni Lifij gibi sanatçıJarın 

figür ağırlıklı kompozisyonlar ve portre gibi konularda 1srar ettikleri 

görülür. Bu sanatçılar, sergilemiş o1duk1arı eserlerin yanında, 

atölyelerinde meydana getirdikleri çıplaklannı bu tarihlerde henüz ra

hatlıkla teşhir edememişlerdir (4). 

Kemal İskender, Türk resminde çıplak konulu tablolarda, figürün 

çevresinden daha titiz olarak işlendiğini, bu nedenle modelin yapı ve 

dokusunun çevresinden daha belirgin olduğunu, aynca batı resminde 

doğal olan bu farklı özelliğin Türk resminde bu doğallığını biraz 

daha yitirmiş olduğunu söylemektedir (5). Sanatçı figürü çevresinden 

daha belirgin bir şekilde görmüş, figürü diğer nesnelerden farklı, 

varlıksal boyutta vurgulamıştır. Model izleyiciye poz durumunda 

yansıtılmıştır. Güncel (yıkanmak, soyunmak) gibi doğal bir hareketi 

içinde resmedilmemiştir . 1914 kuşağı içinde yeralan ressamların 

yapnuş oldukları bu çalışmalarda, figür daima yalnız olarak 

yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Eserde, model izleyiciden adeta kendisini soyutlamış gibidir. 

Başını yana çevirmiş, poz durumunda yansıalmıştır. Elleri ile 

göğüslerini saklamağa çalıştığı görülmektedir. Sanatç1, figür üzerinde 

fırça tuşlarının zarifliğine önem vermiştir. Işık tablonun tüm yüzünü 

aydınlatmaktadır. Figür dışında kalan öğeler ve mekan oldukça rahat 

ve özgür fırça tuşları ile yansıtılmaya çalışılmış, dolayısıyla figür ön 

plana çıkarılnuştır. Eserde gerçekçi bir yaklaşım ve klasik bir beğeni 

görülmektedir. Renk tonlarının seçiminde oldukça özen gösterilmiş, 

figürün anatomik yapısı sağlam bir desen anlayışı ve fırça ustalığı ile 

biçimlendirilmiştir. Kompozisyon oldukça dengeli bir biçimde 

düzenlenmiştir. Dengeyi, modelin çıplak vücudunun aşağıya doğru 

uzanan eğik doğrultusuna, zıt yönde yerleştirilmiş olan kolların eğik 
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doğrultusu sağlamakta ve bu eğik doğrultular hareketi telkin etmekte

dir. Model göğüslerini gizlemeye çalıştığı halde sanatçı gövdenin alt 

kısmını açıkta bırakmış ve ilgiyi bu noktadan yukarıya doğru 

yürütmüştür. Model sanatçının isteği doğrultusunda özellikle poz

landırıhruş şekilde resmedilmiştir. Sanatçının bu resimdeki renk kul

lanımı, sarı, kavuniçi, kırnuzı tonlarının yeşil ve mavi tonlarıyla 

yanyana kullanılarak kontrast oluşturması~ yani resimdeki açık-koyu 

kontrastının sıcak-soğuk renkler aracılığıyla gerçekleştirilmesi bize De

lacroix'nın, hatta Rubens'in yapısı renk ile kurulmuş kompozisyon

larını hatırlatmaktadır. Sanatçının Paris'te yaptığı çalışmalar hakkında 

fazla bilgimiz olmadığı için orada bulunduğu sırada hangi büyük us

taların eserlerine ilgi duyduğunu ve bunlar üzerinde çalışıp 

çalışmadığını bilmiyoruz. Bu konuda elimizde yalnızca Delacroix'nın 

"Cezayir'li Kadmlar"ı üzerine yaptığı çalışma vardır. Bu kopya ile 

birlikte sanatçının 110rtaköy Camii" (R. 164). "Zeybekler" (R. 96), 

"Türk Topçuları" (R. 85), ve "Kavun ve İncirler" (R. 262) gibi eser

leri, Delacroix'ya (hatta Paul Rubens'e) duyduğu ilgi hakkında ipucu 

vermektedir (6). 

Bu tür resimlerde sanatçıya model seçiminde dalına eşi Münire 

Hanım yardımcı olmuş, hatta, modeli birlikte seçmişlerdir (7). O 

yıllarda , İstanbul'da çıplak olarak sanatçılara modellik etmek isteyen 

kadınlar bollaşmış, bu modelleri de, Rus ihtilali üzerine ülkelerinden 

kaçan paraya muhtaç kadınlar oluşturmuşlardır. Türk kadınları daha 

sonralan modellik mesleğini çekinerek de olsa kabul etmişlerdir. 

1917'den sonra Sanayi-i Nefise'de çıplak modelden çalışmalar 

yapıldığım duyan fanatik çevreler, olaya büyük tepki göstermişler 

ancak. l 923'te Cumhuriyetin ilanı ile, her türlü fanatik düşünce ve 

baskılar zaman içinde ezilmeye mahkum olmuştur (8). 
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NOTLAR: 

(1) Nuru11ah Berk-Kaya Özsezgin, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi. 

(2) Kaya Özsezgin, 

(3) Adnan Turani, 

(4) Anonim, 

(5) Kemal İskender, 

(6) Fulya Erdemci, 

(7) Metin Toker, 

(8) Anonim, 

Ank. 1983, s.27. 

"Dünden Bugüne Ça11ı", Türki-:

ye'de Sanat" .. Mayıs/Ağustos 

1992, S.4, s.22. 

Dünya Sanat Tarihi, bs.4, İst. 

1992, s .669. 

Anadolu Uygarlıkları Ansiklope

disi, İst. 1982, C.6, s.1101. 

"Resimde Çıplak ve Türk Res

minde Çıplaklık"., Türkiye'de Sa

nat (Plastik Sanatlar Dergisi), 

Eylül, Ekim, 1993, S.10, s.84. 

"İbrahim Çallı'nm Sanatında Batı 

Etki1eri", Anons (Plastik Sanatlar 

Dergisi), Mart 1994, S.36, s.12. 

"İbrahim Çallı'nın Hayatı", Cum

huriyet Gazetesi. 1 3 Temmuz 

1947, s.4. 

a.g.e., s.1095. 



Kat No: 2.1.17 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarjhi 

Boyutları 

Tekniği 

72 

Lev. 59 

Defli Kadın 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

1923 

130 x 150 cm. 

Tuval Üzerine Y ağlıboya 

Dia. 17 

Konusu Bir divan üzerine oturmuş, yarı çıplak, genç 

bir kadm görülmektedir. Başında bir çember, üzerinde yeşil renkli, 

kenarları işlemeli bir cepken ile açık renkli bir şalvar bulunmaktadır. 

Cepken yakaları arasından çıplak göğüsleri farkedilmektedir. Def tutan 

kolunu aşağıya sarkıtmış, diğer kolunu da çenesine dayamış, seyirciye 

tebessüm ile bakmaktadır. 

Sanatçı, 1920'li yıllardan itibaren izlenimci anlayışı bırakarak, so

yuta yaklaşan, iki boyutlu anlatımcı resime yönelmiştir. Sanatçı bu 

dönem resimlerinde, foce ve düz sürülmüş renklerin uyumunu 

aramıştır. Fakat, bu üsliip anlayışı uzun sürmemiş, kişiliğine daha 

uygun gelen empresyonizme tekrar yönelmiştir. Sanatçı nü ve portre 

çalışmalarında atölye geleneğini bu dönemde de sürdürmüştür. 

Kaya Özsezgin, Çallı'nın çıplak konulu çalışmalarını. 1920'li 

yıllarda başlayan Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin sergilerinde teşhir 

ettiğini, onun bu sergilerde alabileceği olumsuz tepkilerden çok, 

çıplaklık kavramının sanat açısından kapsadığı değeri, toplum kesimi

ne kabul ettirmeye önem verdiğini söylemektedir (l ) . 



73 

Eserde, def çalmaktan yorulmuş, üzerine tatlı bir rehavetin 

çöktüğü, dinlenen genç çingene kızının, hafif bir tebessümle izleyiciye 

baktığım görüyoruz. Sanatçı mode1in cepkeni arasından görünen 

çıplak vücudunu daha titiz ve zarif fırça tuşlarıyla yansıtmaya 

çal tştt9• halde, elbisesinde bu titizliği göstermek istememiştir. Eserde 

sağlam bir desen anlayışı, güçlü ve zevkJi bir renk uyumu 

görülmektedir. Konturlar yumuşatılmış, vücudun modlesi açık-koyu 

renk değerleri ile sağlanmaya çalışılmıştır. Fırça tuşlarının, elbise ve 

arka fon üzerinde düz ve geniş yüzeyler halinde, oldukça özgür ve 

rahat olarak uygulandığı görülmektedir. Model duygu ve yapısı ile 

birlikte kavranılıp yansıtılmaya çalışılmıştır. Sanatçı ilgiyi genç kızın 

çıplak göğsünden, çehresine doğru yürütmüştür. Eser atölye gele

neğinde yapılmış olup gerçekçi bir üslfip anlayışı sezilmektedir. 

NOTLAR: 

(1) Kaya Özsezgin, İbrahim Çallı, İst. l 993, s.16. 
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Lev. 48 Dia. 18 

· General Trikopis'in Atatiirk'e Kılıcını Tes1im 

Etmesi 

ŞişJi Atatürk Müzesi 

1927 

210.5 x 305.5 cm. (Env. No: 333) 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Konusu Tabloda Yunan orduları Başkomutanı Triko 

pis, kılıcını Atatürk'e teslim etmektedir. Arka planda komuta çadın, 

sol yanda süvarilerin bir kısmı mızraklarıyla tören durumunda, önde, 

merkezde Gazi Paşa, sağında yakınlarından dört komutan, sol 
bölümde Ata'nın yakınında, sağ eliyle kılıcını teslim etmekte olan 

Trikopis, arkasında yenilginin acısıyla utanç ve üzüntüden bakışlarını 

yere çevirmiş üç Yunanlı komutan görülmektedir. 

Elibal, bu düzenlemede Kurtuluş savaşının bitiminde, Trikopis'in 

teslimindeki dokunaklı günleri Çallı'nın tarih önüne çıkardığını söyler 

(1). Eserin konusu Kurtuluş Savaşında bozguna uğrayan Yunan kuv
vetlerinin başkomutanı general Trikopis ile ilgilidir. Trikopis ve 

maiyetindeki üst rütbeli subayların Gazi Mustafa Kemal tarafından 

kabulü olayına şahit olan çeşitli kişilerin anıları, sanatçıları etkisi 

altına alrruştır. Çallı bu konuyla ilgilenmiş, konuyu açık havada, ara

zide sanki savaş alanında bir teslim işlemi olurcasına işlemiştir. Bir 

enteriyör ve tümüyle akademik çerçevede olmayan bir resimdir. 

Toprağın rengi, uzakların toz bulutları, yakın yangınların renk 

yansıması büyük bir sükünet içinde tespit edilmiştir. Olay ressamın 

konuyu tasarlama durumu dışında geçmiş olmakla birlikte, tablonun 

biçimlenmesi ya da kuruluşu, Çalh'run dileği. düşüncesi ve yaratma 

olayındaki tutumunu gösterme yönünden ilgi çekicidir. Çallı bu tablo

sunda olayın gerçek yanının belgeselliğini yazarlara bırakarak, kendi 

gerçeğini-teslim olayım-savaş alanının bir kesiminde gerçekleştirmeyi 

öne getirmekte bir sakınca görmemiştir (2). 
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1922 Ağustos başlarında Türk orduları taarruz için son 

hazırlıklarına girişmiştir. Hazırlanan plana göre taarruzun asıl yükünü 

Afyon yöresinde bulunan I. Ordu karşılayacaktı. Kesin taarruz 26 

Ağustos sabahı Gemlik dolaylarından, Menderes boylarına kadar uza

nan bütün cephe boyunca başladı. Asıl Türk kuvvetleri Afyon'un 

güneyinden akma geçip düşman cephesini parçalayacaktı. Bu plan 

gerçek bir başarıyla uygulanmıştı. I. Ordu birlikleri düşman hatlarını 

yarıp Yunan ordusunun büyük bir kısmını Dumlupınar'da sılaştırdı. 30 

Ağustos'ta buradaki düşman bozguna uğradı ve büyük bir lasmı yok 

edildi. Türk Kuvvetleri kuzeyde henüz tam olarak ezilmeyen Yunan 

birliklerine saldırmadan hızla İzmir'e ulaşmaya karar vermişlerdi. 

Yunan Başkomutanlığına getirilen General Trikopis Uşşak civarındaki 

Türk birliklerine tutsak düşdü (3). 

KompozisyondaTrikopis'in arkasında görülen esir Yunan General

leri, II. kolordu kumandanı General Diyenis, kurmay başkanı Albay 

Yuvanis ve 13. Tümen kumandanı Albay Vandelis'tir (4). Türk gru

bunda ise Fevzi ve İsmet Paşa, il. ordu kumandanı Nurettin Paşa ile 

IV. ordu kumandanı Kemalettin Sami Paşa Mustafa Kemarin 

arkasında görülmektedir (5). Tabloda merkezde yer alan Atatürk ve 

Trikopis dışında, gerek Türk grubunda gerekse Yunan grubunda 

görülen figürlerin çehreleri orijinalleri ile bir benzerlik taşımadığı far

kedilmektedir. Özellikle dikkat edilirse, Türk grubunda önde görülen 

komutanın arkasında yer alan üç figürün çehrelerinin birbirine benze

diğini söyliyebiliriz. Önde görülen profilden gösterilmiş figür ise bir 

az İsmet Paşa'yı andırmaktadır. Yunan grubunda da durumun aynı 

özellikler taşıdığı söylenebilir. Konunun baş kahramanları Trikopis ve 

Atatürk olduğu için sanatçı bu iki figürün çehre karakterini benzetme

ye- özellikle önem göstemıiştir. Çallı'nın bu kompozisyonu için 



76 

Gültekin Elibal şöyle demektedir: "Yağlıboya çalışma, bir belge ola

rak tümüyle olayın akışından uzak olmakla birlikte ayn ve özellik 

taşıyan bir kuruluşa sahiptir. Eserde Mustafa Kemal ve diğer figürler 

bir az abartılmış olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Savaş alanı toprak 

ve çevresiyle iletilmek istenilen sessiz, anlamlı havayı yeterince vere

bilmektedir. Coşkun kişiliğinde Çallı'dan böylesi bir çalışma kuşkusuz 

kazanç olmakla birlikte, eserde yer yer bir bitmemişlik, sanki bir ek

siklik sezinleniyor. Her ne olursa olsun, Çallı'nın Kurtuluş savaşı 

öykülenmesinde hem bir savaşın kesiti ve hem de Atatürk'ü bir arada 

saptaması, bu konulama da bir plastik endişeyi öne alıp, bir 

sonuçlamaya ulaşmış bulunması kendisine uygun düşen bir başarı ola

rak nitelenmelidir" (6). 

Nurullah Berk ve Adnan Turani ise Çallı İbrahim'in "Zeybekler", 

"Trikopis'in Atatürk'e Kılıcını Teslim Etmesi", ''Kentor ve Tritonlar" 

gibi büyük boyutlardaki kompozisyonlarında grupların istif ve denk

liği, koyu ve açık kısımların dağıtılışı , pian düzeni gibi sanat bilgisi

nin eksik olduğu görüşünde birleşmektedirler (7). Çalh'nın 1914-1927 

tarihleri arasında yaptığı tarih konulu resimler, hem romantisizm hem 

de neo-klasisizm etkileri taşırlar. Örneğin "Türk Topçuları", "Mustafa 

Kemal ve Trikopis 11
, 

11K1zıltaş'm Süvarileri" ve "Gece Baskının, neo-

klasisizınde olduğu gibi vatanperverlik ve kahramanlık konularını 

işler, büyük boyutlu olan bu tablolar propaganda amaçlıdır. Sanatçının 

"Trikopis'in Atatürk'e Kılıcını Teslim Etmesi" isim1i tablosunda 

figürlerin konturlarının belirgin ve açık biçimde vurgulanması~ daha 

ince fırça darbeleriyle oluşturulmuş olmaları ve figürlerin klasik poz

larda resmedilmeleri neo-klasik resimlerde rastlanan öze11iklerdir (8). 

Konu merkezde gelişmektedir. Eserde derin bir sükunet _sezilmekte, 

bu sükuneti düşey ve yatay çizgilerin dengesi oluşturmaktadır. 
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Figürlerde Trikopis dışında herhangi bir hareket görülmemektedir. 

Bakışlar Trikopis ve Yunan generallerine yönelmiştir. Mustafa Kemal 

bu sahnenin hakim karakteridir ama iJgi sanki Trikopis1in üzerinde 

yoğunlaştırılmaya çalışılmıştır. Sanatçı Mustafa Kemal'i diğer 

figürlerden biraz daha abartarak onu heybetli bir heykel görünümünde 

yansıtmış ve bu ilgiyi konunun iki baş kahramanı arasında 

paylaştırarak dengeyi sağlamaya çalışmıştır. Gözümüz önce tablonun 

merkezinde yer alan Atatürk ve Trikopis'e takıldıktan sonra, diğer 

bölümlerde gezinmektedir. Bütün figürler kompozisyonun merkezine 

yöneltilmişlerdir. Eser sıcak tonlarda tek bir rengin açık-koyu 

değerleriyle işlenmiştir. Işık tablonun tüm yüzünü aydınlatmaktadır. 

Konu sağlam bir desen anlayışı içinde yansıtılmaya çalışılmıştır. Tab

lonun sağ bölümünde yer alan Türk grubunda düşey çizgiler 

yoğunluk kazanırken, Yunan tarafında kavislenen çizgiler belli belirsiz 

bir hareketi sezdirmektedir. Buradaki hareket fiziki değil, yenilginin 

verdiği utanç, üzüntü, endişe ve korku gibi psikolojik bir harekettir. 

Sanatçı ifadeyi güçlü bir biçimde yansıtmak kaygısıyla, tabloda 

görülen düşey çizgileri Yunan grubunda eğip bükmüştür. Mustafa 

Kema1 kompozisyonun orta yerine anıtsal bir biçimde yerleştirilmiştir. 

Eser 1936 yılında Moskova'da düzenlenen sergide teşhir edil

miştir (9). Sanatçının büyük boyutlardaki bu eseri, Velasquez'in 

"Breda Kalesinin Düşüşü" veya diğer adıyla anılan "Mızraklar" isimli 

tablosunda görüldüğü gibi, konuya yaklaşım ve tasviri açısından bir 
esinlenmenin sezilmekte olduğu söylenebilir. Velasquez'in bu eserinin 
konusu , iV. Felipe'nin Hollanda'hlara karşı kazandığı zaferi temsi) et

mektedir. Tabloda merkezde iki komutan görülmekte, yenik düşen 

tarafın komutanı ga1ip tarafın komutanına şehrin anahtarlarını teslim 
etmektedir. Konunun tasviri savaş alanında geçmektedir (10) (R. 
295). 
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NOTLAR: 

(1) Gültekin E1ibaJ, 

(2) Elibal, 

(3) Anonim, 

(4) Ş. Süreyya Aydemir, 

(5) Elibal, 

(6) Eliba1, 

(7) Nurullah Berk-Adnan Turani, 

(8) Fulya Erdemci, 

(9) Kaya Özsezgin, 

(10) Suut Kema Yetkin, 

Atatürk ve Resim Heykel, İst. 
1973, s.95. 

a.g.e .• s.22. 

Anadolu Uygarlıkları. İst.1982, 
C.5, s.897. 

Tek Adam. Mustafa Kemal, 
İst. 1966, C.Il, s.565, 574. 

a.g.e., s.23. 

a.g.e., s.96. 

Başlangıcından Bugüne Çağdaş 
Türk Resim Sanatı Tarihi, İst. 
1981, C.2. (Sahife Numarası 
yok). 

11İbrahim Çallı'nın Sanatında 

Batı Etkileri" Anons <Plastik 
Sanatlar Dergisi}, İst. Mart 

1994, S.36, s.12. 

İbrahim Çallı, İst. 1993, s.21. 

Büyük Ressamlar, İst. 1968, 
s.58. 



Kat No: 2.1.19 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

79 

Lev. 30 Dia. 19 

Yeşil Elbiseli Kadın (Vicdan Moralı'run Port

resi) 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

1932 

146 x 116 cm. (Env. No: 1153-6070) 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Şark stilinde döşenmiş bir oda içinde divan 

üzerine otunnuş genç bir kadın, izleyiciye bakmaktadır. Üzerinde 

yeşil renkli üç etek ismi verilen bir giysi, turuncu renkli bir şalvar, 

başına bağlamış olduğu açık mavi renkte oyalı bir çember 

görülmektedir. Modelin ayaklarında işlemeli terlikler bulunmaktadır. 

Sol yanda yuvarlak, ahşap bir sehpa üzerine konulmuş türkiivaz renk

li bir gülabdan içinde bir demet pembe gül görülmektedir. Duvarda 

ahşap bir askılık üzerinde lacivert renkli porselen bir şekerlik ile 

figürün sağında duvarda asılı çerçeveli arapça bir kitabe farkedilmek

tedir. Zemin işlemeli bir halı ile kaplıdır. Figürün üzerinde oturmuş 

olduğu divanın örtüsü ve arkada görülen ilci yastık üzerinde de motif

ler görülmektedir. 

Sanatçı portre çalışmalarında atölye geleneğini daima 

sürdürmüştür. Eserde gerçekçi bir anlayış görülmektedir. Oldukça zen

gin ve parlak renklerin göz kamaştırıcı bir uyum içinde uygulandığı 

eserde Orientalist ressam1arm enteriyör eserlerini anımsatan bir 

düzenleme ve üslfip sezilmektedir. Mode1, Osman Hamdi'nin "Harem

den" (R. 278) isimli eserinde, sol başta oturan figürün kıyafeti ve 

poz durumunu anımsatmaktadır. Sanatçının çağdaş1 Feyhaman 
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Duran'm da, zengin renk çeşitleriyle resmettiği 1948 tarihli 11Mavi 

Şalvarh Kız" (R. 287) isimli tablosu, konunun eJe alınışı itibariyle 

sanatçı ile hemen hemen aynı zevk ve görüşü paylaşır. Sanatçının bu 

güzel eseri tam boy bir portredir. Konu orientalist ressamlara özgü 

bir düzenleme içinde yansıtılmıştır. Figür oldukça zengin bir dekor 

içinde, titiz ve zarif tuşlarla işlenmiş olup sanatçı ilgiyi figürün giysi

si ve kolJardan yüze yürütmüştür. Işık tablonun tüm yüzünü 

aydınlatmaktadır. Detaylara büyük bir titizlikle önem verilmiş, nesne

ler ve figür aynı titizlikle işlenmiştir. Sanatçı modelin fiziksel 

görüntüsünün yanında iç dünyasını da büyük bir ustalıkla yansıtmıştır. 

Duygunun parlak renklerle yoğun bir biçimde yansıtıldığı bu resimde 

romantik bir yaklaşım sezilmektedir. 



Kat No: 2 .. 1.20 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

81 

Lev. 51 

Vatan Müdafaasına Koşan Zeybekler 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

1933 

1.87 x 1.56 cm. 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 20 

Ön planda yedi kişi, bunlardan dördü zey-

bektir. Örtülerine bürünmüş üç kadın zeybeklerini uğurluyorlar. Ön 

planda, solda, zeybeklerden biri, elinde silahı, üzeri bir örtü ile 

örtülmüş bir sandık üzerine oturmuş (altında cephane sandığı olsa 

gerek), bir kadınla konuşuyor; arkasında o çağın kılığı ile iki kadın 

görülmektedir. Kırmızı ve mavi çizgili çarşafları içinde herbirinin 

yalnızca bir gözleri açık. Sağda iki zeybek ayakta durmakta, biri 

konuşanlara, biri de çok aniamlı olarak, dağların ardına bakmaktadır; 

hayallerinde vatan aşkı yanmakta olduğu besbellidir. Ortadaki boşluğu 

bir at doldurmakta, atın önündeki dördüncü zeybek onu yolculuğa 

hazırlamaktadır. Arka planda, mor-mavi dağlar, ufka doğru 

bakışlarımızı derinliğe doğru çekmektedir. Geri planda küçük bir köy 

fark edilmektedir. 

Cumhuriyetin onuncu yıldönümü için ressamlara "yurt gezileri" 

düzenlenmiş, bu gezi plastik sanatlar alanında önemli bir yenilik ya

ratmıştır. Sanatçı köşesinden çıkıp, hayal dünyasından sıyrılmış, doğa 

içine atılmıştır. Sanatçılar, Anadolu'nun kucağında üsluplarına en elve

rişli gelen konuların en güzellerini seçmişlerdir. Milli mücadelenin 

tarihçesini yaşatan büyük ölçüde tablolar böyle yaratılmıştır. Çallı bu 

yurt gezilerine katılmamış, İstanbul'da kalmayı tercih etmiştir. 
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Sanatçı bu eserinde, Türk mil1i hayatından bir sahifeyi yaşatmak 

istemiştir. Bu tabloda yeraJan konu bir ayrılma sahnesidir. Vatanın 

müdafaası için ai1e1erine veda eden zeybekler görülmektedir. Tablonun 

ortasındaki boşluğu dolduran at ve atın önündeki zeybek, onu yolcu

luğa hazırlamaktadır. Tablodaki denge, konu ve hareket bu at ile 

sağlanmıştır. Çallı'nm burada yerli bir motifi işlediği görülmektedir. 

Zamanın eleştirmenleri tarafından konu olarak yüksek bulunduğu 

halde, tertip ve tasvir gibi iki mühim noktadan kusurlu bulmuştur. 

Sanatçı, burada tablonun çizgisel kuruluşunu, geometrik düzenini 

düşünmeden fırçaya sarılmış, yapı bölümünün yetersizliğini renk 

uyum ve güzelliğiyle örtmesini bilmiştir. Tabloda duyarlı bir renkçilik 

göze çarpmaktadır. Dengeli bir kompozisyon kaygısının sezildiği bu 

dönem ürünlerinden olan zeybekler tablosu, siyah ve kahverengi gibi 

koyu renklerden arınmış bir palete ve özgür fırça işçiliğine sahiptir. 

Sanatçının zeybekler gibi yakın tarihimizin içinden derlediği tablo

larında izlenimci paletten çok, alışılmış gerçekçi bir tutum egemendir. 

Bu tablo eski Maarif Vekaleti çatısı altında düzenlenen ve "Türk 

İnkilap Sergisi" olarak adlandırılan sergide 1933 yılında halka teşhir 

edilmiştir (1). 

Türk İnkilap sergisini gezen Atatürk, bu sergide heyecanını ve 

memnunluğunu gizlememiş, saatlerce sergilenen eserleri birer birer in

celemiştir. Ulusal utkuyu canlandıran bu tablolar arasında, Çallı'nm 

"İstiklal Harbinde Vatan Müdafaasına Koşan Zeybekler" isimli tablosu 

hakkmda, sanatçı ile fikir tartışmasında bulunmuştur (2). 

NOTLAR: 

(1) Gültekin Elibal, Atatürk ve Resim-Heykel. İst. 1973, s.97. 

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



Kat No: 2.1.21 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

83 

Lev. 120 

Manolyalar 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihsiz (Tahmini 1935-1940) 

59 x 47 cm. 

Tuval Üzerine Yağhboya 

Dia .. 21 

: Cam bir vazo içinde bir demet manolya 

görülmektedir. Vazo yuvarlak ve koyu bir zemin üzerinde bulunmak

tadır. 

Sanatçı manoJyaJarı yansıtan bir dizi çalışmalar yapmıştır. Eserin 

hangi tarihte yapılmış olduğunu kesin olarak belirliyemesek de, tablo

nun sol alt köşesinde, kırmızı renkte belirtilmiş olan "İ. Çallı" imzası, 

eserin 1934 yılmda yürürlüğe ginniş olan soyadı kanunundan sonra 

yapılmış olduğunu göstermektedir. 

Eserin üslUp yapısında, izlenimci palete yakın düşen, renkçi ve 

rahat bir anlatım görülmektedir. Nesnelere biçimlerini veren hacim et

kisi uyandıran konturlar yumuşakça sezdirilmeye çalışılmıştır. Yaprak 

ve çiçekler titiz bir biçimde işlenmiştir. Eserde güçlü bir renkçilik 

görülmektedir. Fon hareketli bir yüzey halinde oldukça coşkulu olarak 

yansıtılmıştır. Sanatçının diğer natürmortlarmda olduğu gibi. konuya 

büyük bir duyarlılıkla yaklaşmış olduğunu söyliyebiliriz. 



Kat No: 2ol.22 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

84 

Lev. 80 

Peysaj 

Yapı ve Kredi Bankası Koleksiyonu 

Tarihsiz 

35 x 52 cm. 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 22 

Sahil kıyısında sandalyelere oturmuş, sohbete 

dalnuş ve denizi seyreden kadınlar görülmekte, sol yanda eski bir 

yapı farkedilmektedir. 

Sanatçının, küçük boyut1arda, izlenimci bir espride yansıtnuş 

olduğu bu titiz çalışması üslup olarak diğer peysaj çalışmalarından 

oldukça farklıdır. Çünkü; bu çalışmasında diğer peysaj çalışmalarından 

farklı olarak daha zarif ve küçük fırça tuşları kullanmış olduğunu 

görüyoruz. Eserde, sol tarafa yerleştirilmiş, güneş ışığı ile yüzeyi par

layan ve çevresi figürlerle çevrilmiş olan eski bir yapı kompozisyo

nun ilgi alanını oluşturmaktadır. Sanatçı, bu yolla, dağılmış, 

planlanmamış gibi duran resimde eski yapı görüntüsü ile bir merkez 

oluşturarak seyircinin ilgisini burada yoğunlaştırmaktadır. Eserde, açık

koyu kantrastı ve gruplama yolu ile bir merkez oluşturulmuştur. Kon

turlar belirsizdir. Nesne ve figürler basit ve yalın lekeler halinde 

abartılmadan sezdirilerek, uyumlu ve zevkli pastel tonlar ile 

işlenmiştir. Perspektif etkisi renk şiddetinin ufka yaklaştıkça derece 

derece düşürülmesi ile sağlanmış, uzaklardaki görünümler buğulu bir 

atmosfer ışığı altında sezdirilmeye çalışılmıştır. Konu şiirsel ve duy

gulu bir anlatımla yansıtılmış, biçimler ışık-gölge etkileri ile 

oluşturulmuştur. 



Kat No: 2.1.23 

ismi 
Bu1unduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

85 

Lev, 50 

Hatay'ın Anavatana Hasreti 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

1936 

Dia. 23 

1.94 x 1.20 cm. (Env. No: 505-518) 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Ön plfinda çimenler üzerine oturmuş bir genç 

kız, bir elini ayağı üzerine koymuş, hasretle Anavatan'ın dağlarını 

seyre dalmıştır. 

Genç kızın, kır ortasında dağlara bakışının asıl anlamı, bir toprak 

parçasından, diğer asıl bir toprağa duyduğu özlemi simgelemektedir. 

Oturan kız, bir elini ayağı üzerine koymuş, hasretle Anavatan'm 

dağlarım seyre dalmış, ondan haberler ve sıcak ilgi beklemektedir (1). 

Genç kız tabloda sembolik olarak yer almakta ve Hatay'ı temsil et

mektedir. Konunun sembolist bir anlayış içinde yansıtılmaya çalışılmış 

olduğu söylenebilir. 

20 Ekim 1921 tarihli Türk-Fransız antlaşması, "Misak-ı Milli" 

gereğince Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı çizmekte, smmn 
ötesinde kalan Hatay için özel bir statü kabul etmektedir. 1936'da 

Fransa, Suriye'ye bağımsızlık verirken bu statüyü saklı tutmayınca 

Hatay Türklerinin akıbeti meçhul kalmıştır. Türkiye Hatay'a 

bağımsızlık verilmesini istemiş, ama Fransa ile anlaşamayınca mesele

yi 1936 sonlarma doğru Cemiyet-i Akvam'a getinniştir. Cemiyet-i 

Akvam 1937 yılında Hatay için özel bir idare tanımış ve bu tarihte 

bir Anayasa kabul etmiştir. Yine bu tarihte Türkiye ile Fransa, 

Hatay'ın toprak bütünlüğü ve siyasi statüsü iki devlet tarafından ko

runması için askeri k"Uvvet gönderilmesini kabul etmişlerdir. Böylece 

1938 yılında Albay Şükrü Kanatlı Komutasındaki Türk askeri kuvvet

leri Hatay'a girmiş, 2 Eylül 1938'de toplanan meclis, bağımsız Hatay 
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Cumhuriyetini kabul ve ilan etmiştir. Türkiye'ye katllmak isteğinin 

gerçekleşmesi ıçın ıse Fransa ile Türkiye arasında yapılan 

müzakereler sonucunda Hatay Türkiye'ye katılmıştır (2). 

Bu tablo, sanatçının siyasi dünyamızdaki dengelenmeyi, özlemi, 

bu beraberliği yoğurmak isteyen başarılı bir plastik uygulamasıdır (3). 

Teknik olarak incelendiğinde, Tabloda, geniş ve düz sürülmüş 

renklerin uyumu göze çarpmaktadır. Eserde pastel tonJarm seçjınine 

oldukça özen gösterilmiş, figür konturlarla sınırlandırılarak 

biçimlendirilmiş, konu sembolizme yakın bir anlayış içinde 

yansıtılmaya çalışılmıştır. Konturlar figürü ön plana çıkarmakta, bir 

derinlik etkisi yaratarak, peysajdan koparmaktadır. Sanatçı geniş fırça 

tuşlarının uyumlu dengesiyle konuya yaklaşmış, kendine özgü bir 

resim türünün doğa sevgisiyle bütünleşen örneklerini vermiştir. 

NOTLAR: 

(1) Gültekin Eli bal. Atatürk ve Resim Heykel, İst. 1973, s.98. 



Kat No: 2.1.24 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

87 

Lev .. 72 Dia. 24 

Atatürk Portresi 

İst. Büyük Şehir Belediye Müzesi 

1937 

1.47 x 1.70 cm. 

Tuval Üzerine Yağhboya 

Konusu Bir koltuk üzerine oturmuş, fraklı, beyaz 

gömleğinin yakasında papyon ile sivil giyinmiş, izleyiciye bakmakta 

o1an büyük kurtarıcının portresi görülmektedir. 

Avusturya'h ressam W.V. Krausz'dan sonra, doğrudan Atatürk re

simleri yapan sanatçılar içinde Çanı ve Feyhaman Duran gelmektedir. 

Doğrudan Atatürk'ün karşısında sehpa kurup çahşmak, daha sonraki 

yıllar içinde pek çok ressamın ulaşamadığı bir üstünlüktür. Çünkü~ 

Atatürk, bir yerde durup poz venneyi, bir süreyi böylece kendi 

açısından dondurmayı istememiş, buna yeterince engel olmaya 

çalışmıştır. Atatürk, ÇaHı'ya poz verdiği gibi, poz veri1meden de 

resim yapılabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur. Ayrıca Çallı, 

Atatürk ile en çok birlikte olabilmiş ressamlardan biridir. Kısa süreli 

poz vermeler bile olsa. Çallı'nın bundan yeterince yararlanabildiği 

düşünülebilir (1). 

Sanatçı bu resminde, genellikle fraklı önderi fonda bazı notlama-

1ar1a, açık bir atmosfer içinde göstermektedir. Yağlı boya portrenin sol 

alt köşesinde "İ. Çallı" imzası bulunmakta, altında da yapım yılı ola

rak 1937 tarihi okunmaktadır. Atatürk, istiklal madalyası ve yakasında 

mendil gibi aksesuarlar ile birlikte sivil giysili olarak resmedilmiştir. 

1.47 x 1 .70 cm. boyutlarıyla, ülkede yapılan Atatürk portreleri içinde 

ve Atatürk'ün sağlığında oluşan bir eser olarak önemli bir resimdir. 

Zamanında bu tablonun 500 liraya İnkilap Müzesi tarafından alındığı 

kayıtlarda geçmektedir (2) (R. 137). Sanatçının, Atatürk'ü koltukta 
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sivil kıyafeti ile gösteren bu eşsiz tablosundan başka, çok az 

farkhhklar gösteren iki tablosu daha mevcuttur. Bunlardan biri 

SeJanik'te, Atatürk'ün doğduğu evde (R. 144), diğeri ise İst. Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi'nde, Müdürlük odasında bulunmaktadır. Bu 

portrelerden dördüncüsü ise Bülent Cimcoz koleksiyonunda olup, 

diğer üçünden, renk ve üslup bakımından oldukça farklı bir karatere 

sahiptir (R. 139). 

Atatürk portreciliği, bu dönemin hemen tüm ressamlarının 

paylaştığı bir etkinlik halinde görünmesi, Cumhuriyet ülküsünün 

somut bir belirtisidir. Hatta bu dönemde portre etkinliğine yol açan 

asıl nedenin bu olduğu da söylenebilir. Başka portrelere yönelme bu

radan kaynaklanır ve izlenimcilerin arkasından gelen başka kuşakların 

elinde kişisel yorum biçimlerinin oluşmasına önemli bir şekilde ortam 

hazırlar (3). Bu portrelerde, Çallı'nm akademik disipline olan saygısı 

ve ilkesine olan bağlılığı göze çarpmaktadır (4). 

Sanatçının bu resime benzeyen ikinci Atatürk portresi de, Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi müdürlük odasında bulunmaktadır (R. 138). 

Bu tablo 1.43 x 1.21 cm. boyutlarında olup 1935 yılında yapılmıştır. 

Atatürk bu resimde de sivil giysili, fraklı olarak canlandırılmıştır. 

Yalnız 1937 tarihli resimde görülen giyside gösterilen mendil, 

madalya, yelek düğmeleri bakımından farklı özellikler taşımaktadır . 

İkinci resim birincisinden iki yıl önce yapıldığına göre, bu resimde 

Çallı, frak yeleğinin düğmeJerini üç beyaz kumaştan, madalya ve 

mendil için leke kullanmadan, ilgiyi ellerden beyaz yelek, gömlek ile 

doğrudan yüze, ya da yüzden başlayan biçimde geriye doğru 

yürütmüştür. Fon, bir bakıma soyut bir değerleme olarak 

düşünülmüştür. Ancak bunu soyut bir değerlemeden çok, Çallı 

yapısına uygun bir sanatçı havasının sağlanması diye nitelemek daha 

doğru olur (5). 
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Bir üçüncü, benzer portre, SeJanik'te bugün müze olan Atatürk'ün 

doğduğu evde bulunmaktadır. Yalnız bu tabloda imza bulunmak1a bir

likte, yapım yılı verilmemiştir. Bu tabloda da Atatürk koltukta otur

makta, frakh, beyaz gömlekli ve papyon'Ju olarak görülmektedir. Bu
rada örneğini verdiğimiz ikinci portredeki gibi, frak yeleği üç 

düğmeli, yakalarda madalya ve mendil için leke kullanmadan, portre

de ilgiyi ellerden, beyaz yelek, gömlek ile doğrudan doğruya yüze ya 

da yüzden başlayan biçimde geriye doğru götürmektedir. Yalnız bu 

tabloda görülen farklı bir özellik, Atatürk'ün başı yana çevrilmiş du

rumda sola bakmaktadır (R. 144). Erol Abiral koleksiyonunda yer 

alan 48 x 38 cm. boyutlarında, yarım bir büst halinde gösterilmiş 

küçük bir Atatürk portresinin bu portreden kopya edilmiş olduğuna 

hiç şüphemiz yoktur (R. 145). 

SeJanik'te bulunan portredeki arka fon, örnek olarak verdiğimiz 

birinci resimdeki fonun aynıdır (R. 137). Atatürk'ün üzerine oturduğu 

koltuk ise, birinci resimdeki koltuktan biraz farklıdır. Bu resimde 

görülen koltuğun kumaş kaplaması üzerindeki motifler şeritler halinde 

gösterilmiştir. Her üç portrede de fırça tuşları aynı özelliği 

taşımaktadır. Bu portrelerde gerçekçi bir yaklaşım ve klasik bir 

beğeni görülmektedir. Sanatçının bu tabloyu diğerlerinden kopya 

yapmış olduğu tahmin edilebilir. Atatürk'ü koltukta, sivil giysili olarak 

yansıttığı bu çalışmalarından araştınnalarımızda dört adet tespit etmiş 

bulunuyoruz. Bu resimler gerçekçi bir yaklaşımla oldukça başarılı ola

rak meydana getirilmişlerdir. Atölye geleneği çerçevisi içinde 

oluşturulmuş bu eserlerde titiz bir işçilik ve zarif fırça tuşları 

görülmektedir. 

Dördüncü benzer portrede (R. 139) Atatürk'ün duruşu, baş ve 

eller, ilk üç örnekte olduğu gibidir. Yalnız bu resimde diğerlerinden 

üslfip olarak bir farklılık görülmektedir. İlk üçü gerçekçi ve akademik 

bir disiplin içinde yansıtıldığı halde, bu portrede izlenimci bir 
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yaklaşım sezilmektedir. Tabloda koyu lacivert rengin farklı tonları ile, 

tende pembe ve eflatun lekeler dikkatimizi çekmektedir. Ayrıntılardan 

ayıklanmış, form bir bütün olarak lekelerle ifade edilmeye 

çahşı1nuştır. Diğer çalışmalarından oldukça farklı, fırça tuşlarının 

özgürce uygulandığı bir üslôp görülür. Bu portre diğerlerinden daha 

erken bir tarihte, 1933 yılında yapılmıştır. Eserde konturların hemen 

hemen eritildiği görülmektedir. 

NOTLAR: 

(1) Gültekin Elibal, 

(2) Eliba1, 

(3) Kaya Özsezgin, 

( 4) Kaya Özsezgin, 

(5) Elibal, 

Atatürk ye Resim Heykel, İst. 1973, 

s.98. 

a.g.e., s.99. 

Sanat Üzerine Yazılar (Tarihsiz), s.180. 

(Anılar ve Denemeler Dizisi) İst. 

İbrahim Çallı, İst. 1993, s.25. 

a.g.e., s.99. 



Kat No: 2.1.25 

İsmi 

Bu1unduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

91 

Lev. 31 Dia. 25 

İsmet İnönü Portresi 

İst. Resim ve Heykel Müzesi (Env. No: 

472-917) 

1939 

130 x 97 cm. 

Tuval Üzerine Y ağlıboya 

: Bir koltuk üzerine oturmuş olan İsmet 

İnönü, fraklı, beyaz gömleği üzerinde görülen kravatı ile sivil giyin

miş olarak yansıtılmıştır. Frak yakasının cebinde beyaz bir mendil, 

diğer yakasında da İstiklfil madalyası görülmektedir. Bakışları seyirci

ye dönüktür. 

Sanatçı, resminde İsmet İnönü'yü açık bir atmosfer içinde 

göstermektedir. Yağlıboya tablonun sağ alt köşesinde 11İ. Çallı" imzası 

bulunmakta, üstünde de 1939 tarihi okunmaktadır. İnönü~ İstiklal ma

dalyası ve yakasında mendil gibi aksesuarlarla birlikte sivil giysili 

olarak resmedilmiştir. Sanatçının 1937 tarihli Atatürk portresiyle aynı 

özellikleri taşımaktadır (R. 137). Portre Atatürk'ün vefatından bir yıl 

sonra yapılmıştır. Sanatçı 1939 yılının ocak ayında Maarif Vekilliği 

tarafından arkadaşı Feyhaman Duran ile birlikte Ankara'ya İnönü'nün 

portresini yapmak için çağınlnuş, daha sonra İnönü'nün özel izni ile 

bu çalışmalara Ayetullah Sümer de katılmıştır. Üç sanatçı iki buçuk 

ay süre içinde İnönü'nün portresi üzerinde çalışmışlardır. 

Portre gerçekçi bir üslfipta yapılmıştır. Madalya ve mendil için 

leke k"llllanar ak ilgiyi e11erden, beyaz gömlek ve kravat ile 

doğrudan yüze götünnüştür. Üzerinde oturduğu koltuk daha evvel 
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Atatürk'ün üzerine oturup sanatçıya poz verdiği koltuktur. Portre 

doğrudan modelden çalışılmıştır. İnönü'nün sağlığında oluşan bir eser 

olarak önemli bir resimdir. Teknik olarak sanatçının akademik disipli

ne olan saygısı ve ilkesine olan bağhhğı bu çalışmada göze 

çarpmaktadır. Eserde gerçekçi bir yak1aşım ve klasik bir beğeni 

görülmektedir. Zarif fırça tuşları ile oldukça titiz olarak çalışılmıştır. 

Resmin bütün plastik değerlerini eserde görmek mümkündür. 

Sanatçının bugün Atatürk müzesinde bulunan 146.5 x 97 cm. 

boyutlarında olan başka bir çalışmasında, İnönü ayakta olarak 

gösterilmiştir. Eserin yapım tarihi belirtilmemiştir, fakat eserin 1940-

45 tarihleri arasında yapılmış olabileceği düşünülebilir. İnönü bu tab

loda da fraklı, frak yakasının cebinde beyaz mendil, diğer yakasında 

İstiklal madalyası, beyaz gömlekli ve kravatlı olarak resmedilmiştir. 

Sıcak, geleneksel renklerin kullanıldığı eser tek bir rengin 

değerleriyle işlenmiştir. Bu tablo da diğeri gibi çok titiz bir 

çalışmanın ürünüdür. Işık-gölge etkileri, çehredeki anlam dolu ifade, 

bakışların canlılığı büyük bir gerçekçilikle yansıtılmıştır. Portre ince 

ve zarif tuşlarla oldukça titiz çalışılmıştır. Sanatçının, portrelerinde 

modelin yüz hatlarını büyük bir başarıyla kavrayıp, ruhun çehreye 

yansıyan çizgilerini yakalamakta büyük bir hüner gösterdiğini 

söyliyebiliriz. 



Kat No: 2.l.26 

ismi 
Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

93 

Lev. 117 

Manolyalar 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

1933 

100 x 75 cm. (Env. No. 140-553). 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 26 

Mavi renkli, desenli keramik vazo içine ko-

nulmuş bir demet manolya görülmektedir. Vazo, sandalye üz.erine se

rilmiş desenli bir halı üzerinde bulunmaktadır. 

Eserde natüralist bir yaklaşım görülmektedir. Konu titiz ve zarif 

fırça tuşları ile yansıtılmaya çalışılmıştır. Konturlar, yaprak ve 

çiçekler üzerinde hafifçe sezdirilerek verilmiştir. Hemen hemen optik 

bir gerçeklikle yansıtılmaya çalışılan eserde derinlik ve hacim duygu

su ışık ve gölge ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Sanatçının en başarılı 

natürmort çalışmalarından biridir. Eserde geleneksel renkler kul

larulmış olup, vazonun üzerinde bulunduğu zemin işlemeli bir halı ile 

değerlendirilmiştir. Sandalyenin altında, döşemede yine işlemeli bir 

halı f arkedilmektedir. Fon bu nesnelerle zenginleştirilmeye 

çalışılmıştır. Natürmort ve portre çalışmalarında fon yüzeyinin yeni 

nesnelerde değerlendirilmesi, 19 l 4 kuşağı ressamlarına özgü bir 

özellik olduğu söylenebilir. Çağdaşı Feyhaman Duran'ın 

natürmortlarında da aynı özellikler görülür. Eserde güçlü bir 

kompozisyon beğenisi, fırça ustalığı ve işçilik görülmektedir. 

Sanatçının bu konuya diğer natürmortlarından daha duyarlı bir 

bakışla baktığı söylenebilir. Manolyaları yansıtan natürmortları büyük 

ilgi görmüş, "Çallı'nın Manolyaları" sözü zamanla bir tür ölçü 

olmuştur. 



Kat No: 2.1.27 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

94 

Levo 87 

Balta Limanı 

Türkiye İş Bankası Koleksiyonu 

Tarihsiz 

78 x 115 cm. 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 27 

Konusu Balta Limanı 'ndan bir köşe. Ön planda iri 

gövdesi ile bir ağaç, sol yanda küçük bir çay bahçesi ve içinde masa 

başında oturan üç figür, sohbete dalmış, ortada sahil kıyısında dört 

balıkçı figürü tekneleriyle meşgul görünmektedir. Eserin orta 

bölümünde boğazın mavi suları her iki yak.ayıda birbirinden 

ayırmaktadır. Sularda seyreden bir balıkçı teknesi ile beyaz bir yel

kenli görülmekte, geri pJanda da karşı yakanın yeşil tepeleri ve tepe

lerde yer alan yapılar farkedilmektedir. 

Boğazın güzel kıyılarında yer alan Baltalimanı, Rumelihisan, 

Bebek ve Emirgan gibi semtler ve bu kıyılarda yaşayan kendi halin

de balıkçılar, ağaçların gölgesinde müşterileri ile cıvıl cıvıl kaynaşan 

çay bahçeleri, sanatçının eserlerinde sık sık işlemiş olduğu konulardır. 

Eser izlenimci bir anlayışta yapılmıştır. Ön planda yer alan, ağaç 

figürü resmin tam ortasına yerleştirilmiştir. Figürler, resimdeki tek 

dikey unsur olan ağacın yanında bulunmaları nedeniyle seyircinin ilgi

sini üzerlerinde toplamaktadır. Sanatçı bu ağaç ile tabloda bir merkez 

oluşturmaktadır. İlk bakışta hiç bir düzenleme endişesi yokmuş gibi 

duran, bir anı görüntüleyen ve fotoğrafı andıran bu tablosu ile 

sanatçının "Tepebaşı Bahçesi" (R. 150) ve "Emirgfuı" (R. 166, 167) 

isimli tablolarını karşılaştıracak olursak bu eserlerde de aynı 

düzenlemenin görüldüğünü söyliyebiliriz. Sanatçı bu eserlerinde açık-
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koyu kontrastı ve· gruplama yoluyla bir merkez oluşturmuştur. Her üç 

resimin renklerine bakıldığında sarılar, mavinin tonları, yeşiller, kavu

niçi ve kırmızıdan oluşan aydınlık, izlenimci bir palet ile karşı1aşılır. 

Eserde görülen fırça tuşları oldukça rahat ve özgürdür. pastel tonların 

seçiminde özen gösteriJmiştir. Figürler abartılmamış, derinlik sıcak ve 

soğuk renk kontrastJanyla sağlanmıştır. Figürler üzerinde hafifçe 

çekilmiş konturlar farkedilmektedir. Sanatçı, ışığın doğa üzerindeki 

titreşimlerini yakalama kaygısı içinde eseri oluşturmuştur. Açıklı , koy

ulu renk lekelerinin yan yana gelişi ve dağılımı sonucu dengeli bir 

kompozisyon ortaya çıkaran sanatçı, renk lekelerini birbiri içinde erit

miş, fırçayı aceleci bir tarzda çok yönlü olarak uygulamıştır. Bu olgu 

Claude Monet'nin birçok peysajlarında da görülmektedir. Renklerde 

Monet'run Argenteuil de yapmış olduğu peysajları anımsatan bir etki

leşim olduğu söylenebilir. İzlenimcilik ilkelerinin peysajda yeralan 

karşıki tepelerde daha yoğun uygulanmış olduğunu eseme görmek 

mümkündür. 



Kat No: 2.1.28 

İsmi 
Bulunduğu Yer 

Tarihi 

96 

Lev. 83 Dia .. 28 

Donanmayı Humayôn Sarayburnu'nda 

Süleyman Erkılıç Koleksiyonu 
Tarihsiz (Tahmini 1935-1940) 

Boyutları 52 x 72 cm. 

Tekniği Tuval Üzerine Yağlıboya 
Konusu : XIX. yüzyılda, Saraybumu açıklarında, bo-
ğazdan geçmekte olan saray donanmasına ait yelkenli kadırgalar, geri 

planda da Sarayburnu görülmektedir. 

Eserin bir minyatür veya duvar resminden kopya yapılıruş olabi

leceği kuvvetli bir ihtimal olarak göriilmektedir. Eserin boya ile 
çerçeve içine alınarak sınırlandırılması düşünülmüştür. Bu özellik 

duvar resimlerinde görülmektedir. Tuvalin soJ alt köşesinde yer alan 

"İ. Çallı" olarak atılmış imza, 1934 soyadı kanununun yürürlüğe gir
mesinden sonra sipariş üzerine orijinalinden kopya edilerek yapılmış 

olduğunu göstermektedir. Aynı eserin iki adet olarak yapılmış olması 

oldukça ilginçtir. Sanatçının bu çalışmalarından biri İst. deniz Müzesi 
koleksiyonunda bulunmaktadır. Her iki tablo da farklı tonlarda 

çalışılmıştır (R. 160. 161). Boya yüzeye çok ince ve düz olarak 

sürülmüş, nesneler abartılmıştır. Nesnelerin tüm ayrıntıları dikkatli ve 

titiz bir fırça ile yansıtılmaya çalışılmıştır. Işık-gölge, derinlik gibi 

resmin plastik öğeleri dikkate alınmamış, bunların gördüğü işi sanatçı 

konturlara yüklemiştir. Bu resimlerde XIX. yüzyıl duvar resminde 

görülen naif bir üslfip anlayışının görüldüğünü söyliyebiliriz. 

Sanatçıyı, çoğunlukla portre, natürmort, peysaj ve çıplak gibi 

yansıttığı konulara ait eserlerden ve bu eserlerde görülen kendine 

özgü üslubundan tanıdığımız halde, bu çalışmasında konunun seçimi 

ve üslup açısından oldukça farklı bir anlayış ile karşılaşmak.tayız. 

XIX. yüzyıl duvar resmi karakteri göriilen bu resimlerde sanatçının 

kendine özgü üslfibundan söz etmek mümkün değildir . Ü slfibuna 
oldukça yabancı bu eserlerin. sipariş üzerine orijinaline sadık 

kalınarak kopya yapılmış olabileceğini söyliyebiliriz. 



Kat No: 2.1.29 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

97 

Lev. 135 

Kavun ve İncirler 

İst. Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihsiz (Tahmini 1935-1940) 

· 35 x 45 cm. 

Tuval Üzerine Yağhboya 

Dia. 29 

Konusu Masa üzerinde, porselen beyaz bir tabak 

içine konulmuş incirler ve üzüm salkımları görü1mektedir. Tabağın 

yanında, masa zemininde yarısı kesilmiş bir kavun ile dilimi bulun

maktadır. Fon kilim motifi ile değerlendirilmiştir. 

Sanatçı'nın pastel tonlarda yansıtmaya çalıştığı natürmort 

çalışmalarından biridir. İzlenimciliğin ilkeleri doğrultusunda renkçi ve 

rahat bir üslfip ile yansıtılmış olan eserde. güçlü bir kompozisyon 

beğenisi görülmektedir. Meyvalara biçimlerini kazandıran ve hacim et

kisi uyandıran konturların oldukça yumuşak bir biçimde eritildiği, 

hacim ve derinlik etkisini ışık-gölge oyunlarına yüklediği 

anlaşılmaktadır. Zemin sıcak bir tonda, düz ve geniş bir yüzey halin

de boyanmış, fon kilim motifi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Fon'un kilim motifi ile değerlendirilmesi, çağdaşı Feyhama Duran'm 

kimi natürmortlarında da görülmektedir. 

Sanatçı, kendine özgü üslllbuyla canlı veya cansız doğa sevgısıy

Je bütünleşen en güzel örnekleri vermiştir. Eserde, meyvalarm üzerine 

yansıyan ışık titreşimlerini etkin bir şekilde yakalama kaygısının sezil

diği görülmektedir. Konu uyumlu tonlarda yansıtılmaya çalışılmıştır. 



Kat No: 2.1.30 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

98 

Lev. 26 

Portre 

Ank. Resim ve Heykel Müzesi 

Tarihsiz 

120 x 79 cm. 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 30 

Bir koltuğa oturmuş, batılı giysiler içinde 

görünen genç bir kız, mahçup ve çekingen bir ifade içinde seyirciye 

bakmaktadır. Kürkü ile yüzünü kapatmaya çalışan genç kızın, izleyici

den kendisini gizlemeye çalışan bir tutum içinde olduğu farkedilmek

tedir. Arkada, duvar üzerinde bir tablo fon yüzeyini doldunnaktadır . 

Portre gerçekçi bir üslUp anlayışı içinde yansıtılmıştır. Modelde 

romantik bir ifade göze çarpmaktadır. Sanatçı ilgiyi kürk tutan eller

den, modelin mahçup ve çekingen bir tarzda seyirciye bakan yüzüne 

yürütmüştür. Güçlü ve uyumlu renk zevkinin görüldüğü eserde model 

doğal bir durumda yansıtılmıştır. Model üzerinde oldukça ince ve 

zarif olan fırça tuşlarının fon yüzeyinde biraz daha coşkulu olduğu 

görülmektedir. Sağlam bir desen anlayışı ile birlikte, ruhun çehreye 

yansıyan ifadesini yakalamakta sanatçının büyük bir hüner gösterdiği 

söylenebilir. Işık-gölge, derinlik ve hacim gibi resmin plastik 

öğelerinin başarıyla uygulandığı eserde klasik bir beğeni 

görülmektedir. Sanatçı bize o günün modası ve yaşam tarzı hakkında 

da yeterli ipucu vermektedir. Dönemin elbise modelleri, ayakkabı stili 

hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. 



Kat No: 2.1.31 

ismi 
Bulunduğu Yer 

Tarihi 
Boyutları 

Tekniği 

99 

Lev. 92 

Peysaj 

Ersan Feray Koleksiyonu 

Tarihsiz 

35 x 45 cm. 
Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 31 

Konusu : Bir dere ve derenin her iki tarafında sıralan-
mış ağaçlar, arkalarında ise binalar farkedilmektedir. Geri planda gri 

renkli bir taş köprü görülmektedir. Suyun titreşen yüzeyi üzerinde 

kıyıya çekilmiş, ağaçların gölgeleri altında dinlenen tekneler. Ön 
planda biri şemsiyeli iki bayan kürek çeken bir kayıkçı refakatinde 

tekneyle gezinti yapmaktadırlar. 

Sanatçının izlenimci bir an1ayış1a yapmış olduğu bu tabloda pas

tel tonlar dikkati çekmektedir. Sanatçı su yüzeyi üzerinde duran tek

nelerin oynaşan gölgelerini~ akıp giden suyun üzerindeki ışık 

titreşimlerini büyük bir ustalıkla vermeye çalışrruştır. Eser üzerinde 

yer alan figür ve nesneler, basit ve sade olarak birer leke halinde 

ifade edilmeye çalışılmış~ konu biçim kaygısından ayıklanmıştır. Eser

de biçim kaygısından ziyade duyguların ifadesine çalışılmıştır. 

Sanatçının empresyonizme bağlı zevkli renk uyumlarıyla çalışmış 

olduğu eserde, titreşen, fırça ustalığı ile yumuşayan, kirlenmemiş ve 

duyarlı bir renkçilik göze çarpmaktadır. 

Çallı kuşağı içinde yer alan sanatçılar, gerek izlenimci ilkelerin 

uygulanışı, gerek doğa karşısında izlenmesi gereken göz1em açısından 
batılı ressamlara oranla daha gevşek bir tutumla hareket etmişlerdir. 

Bu kuşak içinde yer alan Nazmi Zjya Güran bu görüşün dışında tu

tulabilir, Çünkü; Nazmi Ziya izlenimciliğin ilkelerini Türk resminde 
başarıyla uygulamış bir sanatçı olarak değerlendirilmektedir. 1914 

kuşağı sanatçıları, baulı izlenimciler gibi ışığın nesneler üzerinde 

yaptığı değişik etkileri saptamak yerine, duygularını yansıtmaya en el

verişli görüntüleri büyük bir ustalıkla yakalamaya çalışmışlardır. 



Kat No: 2.1.32 

ismi 
Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

arka p1anda 

görülmektedir. 

100 

Lev.116 

Peysaj 
Özel Koleksiyon 
Tarihsiz (Tahmini 1950-1960) 

25 x 37 cm. 
Karton Üzerine Yağlıboya 

Diao 32 

Bir sahil kıyısı, sol yanda oturan iki figür, 

f arkedilen bir yapı ile su yüzeyinde tekneler 

Akademi'deki 1936-1937 reformları sırasında, Fransa'dan davet 

edilerek Resim Bölümü Şefliğine getirilen Leopold Levy'nin çağdaş 

Türk ressamlarının eğitilmesinde ve Güzel Sanatlar Akadernisi'nin 
düzenlenmesinde önemli katkısı olmuştur. Uopold Levy, gerçek soyut 

sanatın Türkiye'de bulunduğunu savunmuş, Türk ressamlarının bu 

kültür mirasından yararlanarak, çağdaş nitelikli eserler ortaya koyma

larını istemiştir (1). Çallı'nın kendi sanat anlayışına ters düşen soyut 
sanat hakkındaki fikir ve görüşleri daha sonra anlayışla karşılayarak, 

kendisinin de bu tür denemelerde bulunması oldukça ilginç bir du
rumdur. Bedri Rahmi Eyüpoğlu, 1925-1930 yıllarında Mühih'te resim 

hocalığı yapan Hoffman'ın Alman Kübizm'ini, Kocamemi ve Ali 
Çelebi eliyle, biraz da Çallı'mn hizmetiyle Türk resminde yer aldığını 

söylemektedir (2). Sanatçının modem resmi anlamakta güçlük çektiği 

de olmuştur. Nitekim, Metin Toker sanatçıyı ziyaretinde Kübist ve 
Fütürist ressamların eserlerinden birşey anlamadığını söylediğinde, 

sanatçı, tlon1arı yalnız siz değil, ben de anlamıyorum" cevabını 

vermiştir. Sanatçı kendisini ziyaret eden dostuna, kalçaları doksan de

recelik bir açı yapan, modern üslupta yapılmış bir kadın resmini 
alaycı bir tavırla gösterirken şunları söylemiştir: "Hiç gürültü, patırtı 

ve propaganda ile sanat olur mu? Belki eserinizi seyreden adamın, 

resim kültürü yoktur; ama o içgüdüselliği ile güzeli çirkinden 

ayırabilir. Karşısındakini aptal yerine koymak, dünyanın en büyük ah
maklığıdır" (3). 

Eserin konusu soyuta yaklaşan bir anlayış içinde işlenmiştir. 

Figür ve nesneler kimlikleri belli belirsiz basit lekelerden oluşmuştur. 
Resim lekeler halinde parçalara bölünmüştür. Renklerde derinlik 
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görülmemektedir. Elektrik direkleri ve deniz kenarındaki parmaklıkların 

formları süsleme amacıyla basitleştirilmiş ve tekrarlanmıştır. Form, pers
pektif, ışık-gölge gibi resmin plastik öğeleri hiç dikkate alınmamış, bütün 
bun] arın gördüğü işi, sanatçı renk ve çizgi oyununa yüklemiştir. Konu 

oldukça basittir, renge ve birkaç temel çizgiye indirgenmiştir. Eserde A . 
Marquet'nin sanatını anımsatan bir anlayış gönnek mümkündür. Sanatçı, 

Matisse'in de dediği gibi fikirleri ve plastik düşünceyi sadeleştirmiş, 

bütünJük fikri tek gayesi olmuştur (4). Demek ki, Çanı çağdaş sanatçıları 

anlamadığını ifade etse de, onlardan zaman zaman etkilenmiştir. Ayrıca 

bu eserde Raoul Dufy'nin çocuk resimlerini anımsatan tablolarındaki ba
sitlik, yalınlık ve içtenliğe de rastlanmaktadır. Sanatçının parlak renkler 
kullanma ve formların uygulanışındaki sadeleşme ve basitleşme eğilimi, 

bu resminde ekspresyonist bir tona ulaşmaktadır. Sanatçımn bu tablosunda 

Fransız ekspresyonistlerinin resimlerinde rastladığımız bazı özellikleri bu
luyoruz. Beyazla yıkanmış tuvali kınnızı, kahverengi ve siyah gibi renk

lerle hareketlendiren sanatçı ayrıca hacimsiz ve düzlemsel fomıları basitçe 

bir iki konturla oluştunnuştur. Hiçbir derinlik ve perspektif endişesi bu
lunmayan bu tabloda nıvalin iki boyutluluğu , Matisse'in resimlerinde 

olduğu gibi iki boyutlu dekoratif unsurlar kul1aru1ara.k vurgulanmJştır (5). 

NOTLAR: 

(1) Anonim, 

(2) Bedri Rahmi Eyüpoğlu, 

(3) Metin Toker, 

(4) Zahir Güvemli, 

(5) Fulya Erdemci, 

"Leopold Levy 11 Gelişim Hachette, İst. 
1993, S.7, s.2460. 

"Çallı Üzerine" Iürkiyemiz, Şubat 1976, 
İst, S.18, s.2. 

"Çallı'run Atölyesi", Cumhuriyet Gazetesi, 
14 Temmuz 194 7, s.2. 

Büyük Ressam ve Heykeltraş1ar, İst. 1964, 
s.l 72. 

"İbrahim Ça11ı'nın Sanatında Batı Etkilerin, 

Anons (Plastik Sanat1ar Dergisi}. Mart 

1994, S.36, s.t41:t. 

' 



Kat No: 2.1 .33 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

ıoı 

Oda İçi 

Naci Terzi Koleksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1940-1950) 

38 x 46 cm. 

Tuval Üzerine Yağhboya 

Dia. 33 

Konusu Duvarları mavi renkli çinilerle dekore edilmiş 

bir oda görülmektedir. Resmin üst bölümünde görülen kemerin 

arkasında, duvarda vitrayh iki pencere bulunmakta, pencerelerin altında 

şerit halinde duvarı çevreleyen bir kitabe farkedilınektedir. Bu kitabenin 

alunda biri kapalı, diğeri ise açık iki adet sö\'eli pencere yer almak

tadır. Açık olan pencereden güneşin ışığı odaya sızmaktadır. Zemin ba

samaklıdır. Sağ tarafta bir kapının söveleri farkedilmektedir. 

Konu basit ve sade bir üslup ile yansıtılmaya çalışılmıştır. Eser 

üzerinde görülen mavi ve kınnızı pastel tonlar. küçük ve lirik fırça 

tuşları ile yüzeye uygulanmıştır. Perspektif etkisi sıcak ve soğuk renk 

kontrastlarıyla sağlanmıştır. Konturların sezdiriJerek verildiği hatta leke

lerden oluştuğu söylenebilir. Dekoratif özellikler taşıyan bölümler ışıklı 

küçük renkli dokunuşlarla beUi belirsiz sezdirilerek yansıtılmaya 

çalışılmıştır. Konu izlenimci bir espride ele alınmıştır. Açık pencereden 

içeriye yansıyan ışık hüzmeleri konunun ilgi alanını oluşturmaktadır. 

Sanatçının "Cami İçi" (R. 133) isimli çalışmasında da aynı üslfip 

özelliğini görmek mümkündür. 



Kat No: 2.1.34 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

103 

Lev. 81 

Haliç 

Rasih İJeri Ko1eksiyonu 

Tarihsiz 

22 x 27 cm. 

Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 34 

: Akşam vakti, alaca karanlıkta Haliç kıyıların-

dan bir görünüm. Sahil kıyısında, küçük bir çay bahçesinde masa 

başında oturan bir erkek figürü görülmekte, Haliç'in karşı kıyısı bir 

siluet halinde farkedilmektedir. 

Sanatçının küçük boytitlardaki bu poşadı serbest bir üslfıpla 

çalışılmıştır. Yüzeye sürülmüş olan boya özgür ve geniş fırça tuşları 

ile kalın olarak uygulanmıştır. Nesne ve figürler birbiri içinde eritile

rek, yavaş yavaş kaybolan kimlikleri ile oldukça yumuşak bir resim 

yüzeyi elde edilmiştir. Birinci planda koyu tonların yer aldığı, gerilere 

gidildikçe ton şiddetinin hafiflediği görülmektedir. Figür ve nesnelerin 

birer leke halinde sezdirilmeye çalışıldığı eserde, biçim kaygısından zi

yade yoğun bir duygu önem kazanmıştır. Eserde hacim ve derinlik 

ışık-gölge oyunları ile oluşturulmuştur. 



Kat No: 2.1.35 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

104 

Lev. 137 

Natürmort 

Özel Koleksiyon 

Tarihsiz (Tahmini 1950-1960) 

34 x 38 cm. 

Duralit Üzerine Yağlıboya 

Dia. 35 

Konusu Satranç motifli mavi bir masa örtüsü üzerin

de9 beyaz porselen bir tabak içinde bir dilim kavun, önünde iki 

armut ve bir salkım üzüm görülmektedir. 

Sanatçı, meyva dolu tabaklar, vazolara konulmuş demet demet 

güller ve manolyalar gibi natürmortlarını yoğun bir doğa sevgisi ve 

zevkli bir renk örtüsü içinde yansıtmaya çalışmıştır. Birçok natürmort 

çalışan sanatçı, özellikle son dönem çalışmalarında bu konuya 

oldukça geniş yer vermiştir. 

Konu izlenimci bir üslfip anlayışı içinde yansıtılmaya 

çalışılmıştır. Sanatçı pastel tonların seçiminde özen göstermiş, nesnele

ri biçimlendiren konturları eriterek hacim ve derinlik etkisini ışık 

gölge oyunlarına yüklemiştir. Eserde duygu yüklü bir anlatım ve 

üslfip görülmektedir. Fırça tuşları zarif dokunuşlarla nesneler üzerine 

uygulanmıştır. Sanatçının son dönem çalışmalarında tonların gittikçe 

donuklaştığı, pastele dönüştüğü dikkati çekmektedir (R. 70, 210, 21 l, 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 226, 227, 255, 267, 272, 273). 
Boyanın nesneler üzerine oldukça kalın yüzeyler halinde uygulandığı 

eserde, renkçi ve rahat bir üsliip sezilmektedir. 



Kat No: 2.1.36 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyut1an 

Tekniği 

Konusu 

105 

Lev. 140 

Natürmort 

özel Koleksiyon 

Tarihsiz 

33 x 43 cm. 

Duralit Üzerine Yağlıboya 

Dia. 36 

: Beyaz porselen bir tabak içinde bir balık, 

yanında yanın limon, iki pırasa görülmekte, tabağın yanında iki do

mates bulunmaktaclır. 

Eser açık ve pastel renklerle boyanmıştır. Sanatçı ton seç1mıne 

oldukça özen göstermiş, nesne biçimlenmesinde konturları hafifçe sez

direrek vermeye çalışmıştır. Sanatçının bu eserini son yıllarında 

yapmış olabileceği tahmin edilebilir. Eser oldukça sade, basit olarak 

işlenmiş ve açık pastel renklerle boyannuştır. Sanatçı ilgiyi balığın 

üzerinde yoğunlaştımuş, ön plana çıkarmaya çalışrruşt.tr. Çünkü balık 

figürü özellikle zarif ve ışıklı tuşlar ile diğer nesnelerden daha özenle 

işlenmiştir. Bu eserinde değişik bir konu ile karşımıza çıkmaktadır. 

Konuyu izlenimci espride resmetmeğe çalJşmış olan sanatçı eserin fon 

ve zemininde pek fazla bir işçilik göstennemiştir. Eserde temiz ve 

sade bir işçilik, zevkli bir renk uyumu görülmektedir. 



Kat No: 2.1.37 

İsmi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

106 

Lev. 134 

Vazoda Güller 

İş Bankası Koleksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1950-1960) 

44 x 60 cm. 

Tuva] Üzerine Yağhboya 

Dia. 37 

Konusu : Turuncu renkte bir masa üzerinde bulunan 

cam bir vazo içinde, sarı ve pembe renkli bir demet gül 

görülmektedir. Masanın arkasında bir koltuk farkedilmektedir. 

Sanatçının natürmort çahşmalarında fonu düz bir yüzey halinde 

mümkün olduğu kadar boş bırakmadığı, kilim motifi, yazma, perde 

gibi nesnelerle ya da hafif fırça tuşları ile yüzeyi noktalarla doldura

rak fonu değerlendirmeye çalıştığını çoğu eserinde görmek 

mümkündür (R. 262, 263 , 264, 265, 266, 269, 276 , 251). Sanatçı bu 

çalışmasında fonu bir koltuk ile değerlendirmiştir. Bir başka 

natürmort çalışmasında da bu koltuk göze çarpar (R. 251). Resmin 

genel armonisi içinde ilk göze çarpan, pembe tomurcukların ve yeşil 

yaprakların arasında sarı renkte açılmış bir gül çiçeğidir. Sanatçı izle

yicinin dikkatini bu noktadan resmin içine çekmekte, resim bu nokta

da gelişmektedir. Sanatçı bu noktayı genel ahengi bozmamak şartı ile 

san renkte kuvvetli bir aksanla oluşturmuştur. Fırça tuşlarının kalın 

ve aceleci bir tarzda uygulandığı eserde, anlatımın oldukça coşkulu 

olduğu görülmektedir. Konturlar hemen hemen kaybolmuştur, 

dolayısıyla nesnelerde biçim kaygısı görülmemektedir. Konturların 

gördüğü işi sanatçı renge yüklemiştir. Çiçekler, yapraklar ve vazo, 

hatta masa canlı ve parlak renklerden oluşmuştur. Sanatçı doğayı 

sanki yeni bir renk ve biçim görüşü ile yansıtmaya çalışmıştır. Eser

de sıcak ve soğuk tonlarla bir annoni oluşturulmuştur. Sanatçının 

lirik bir üsliipla, içten gelen duygularını yansıtma öğesinin ağır 

bastığı görülmektedir. Eserde ekspresyonist bir üsliip görlilmektedir 

fakat renkleri ve biçimleri lirik bir anlayışla kullanan fovist üslfibun 

öze11iklerininin de görüldüğü söylenebilir. 



Kat No: 2.1.38 

ismi 
Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

107 

Lev. 86 

Emirgan 

Naci Terzi Koleksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1950-1960) 
39 x 53 cm. 
Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 38 

Konusu : Asırlık Çınar ağaçlarının gölgesinde, küçük 
bir çay bahçesinde oturan, sohbet eden insanlar. Arka planda, eski 
bir çeşme ve bu çeşmeden su içmekte olan bir erkek figürü, sol 
yanda da ahşap bir yapı farkedilmektedir. 

Sanatçı İstanbul doğasına, eğitimini gördüğü klasik atölyelerin 

koşullandırıcı çizgisiyle bakmamış, geniş fırça tuşları ile sarı, yeşil, 

kahverengi ve mavi tonJarın uyumlu dengesiyle yaklaşmış, kendine 

özgü bir üslfip ile doğa sevgisiyle bütünleşen örneklerini vermiştir. 

İstanbul doğasının ışık altında yıkanan görünümlerini tuvallerine 

yansıtma tutkusu, aldığı eğitimin doğal bir sonucu olarak, bir tür aka

demik izlenimciliği uygulamıştır. Peysajlannda yoğun bir duygu 

içinde yansıttığı Göksu, İstinye, Cihangir, Üsküdar, Küçüksu, Hereke, 

Rumelihisarı, Aşiyan ve Tarabya gibi neredeyse İstanbul'un bütün 

semtleri sanatçının vazgeçemediği konuları oluşturmuştur. Özellikle, 

İstanbul'un en güzel köşelerini gösteren peysajlannda ya da kimi 

natürmortlarında, onun kendine has serbest fırça tuşları eserlerine ne

redeyse bir eskiz çabukluğunda yapılmış izlenimi vermektedir. 

Eserde yer alan nesne ve figürlerin geniş fırça tuşları ile basit 

birer leke halinde, yumuşak ve yalın bir üslfip anlayışı içinde 

oluşturulduğu görülmektedir. Konu izlenimci bir anlayışta 

yansıtılffilştır (R. 166). Sanatç1 konturları çok hafif ve yumuşak bir 

biçimde sezdirerek venneye çalışmış, pastel tonların seçiminde özen 

göstermiştir. Geniş fırça tuşlarıyla oluşturulmuş olan eser, belirsiz 

konturlar ve kompozisyonel düzenlemedeki bilinçli ihmal nedeniyle 
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fotoğrafla yakalanmış bir an izlenimi uyandınnaktadır. Tuvalde, iki 

tarafının da ağaçlarla çerçevelendiği Emirgan çeşmesinin bu ağaçların 

ortasına yakın bir yere yerleştirildiği görülmektedir. Çeşmenin mermer 

yüzeyinin güneş ışığı ile parlaması, ağaç yapraklarının gölgesiyle 

hafif Joş olan bu mekanda ilgi alanı oluştunnaktadır. Sanatçı 

dağılmış, planlanmamış gibi duran resimde çeşme ile merkez 

oluşturarak seyircinin ilgisini burada yoğunlaştırmıştır. İlk bakışta hiç 

bir düzenleme endişesi yokmuş gibi duran, bir anı görüntüleyen ve 

fotoğrafı andıran "Tepebaşı Bahçesi" (R. 150) isimli eserde de benzer 

bir düzenleme görülmektedir. Bu resimlerde figürler serbest ve genış 

fırça tuşlarıyla oluşturulmuş ve fazla detaya yer verilmemiştir. 

Sanatçının aynı konuyu ikinci defa işlediği bir başka eserinde 

(R. 167) atak fırça tuşları ile konuyu daha coşkulu bir anlatım içinde 

resmetmeğe çalıştığı görülmektedir. Figür ve nesneler üzerinde 

görülen ışık ve gölgeler biraz daha sert uygulanmış, duygu daha 

yoğun bir şekilde ifade edilmiştir. Eserde boyanın yoğun olduğu, 

tuşların ise daha lirik bir karakter taşıdığı görülmektedir. Sanatçı 

perspektif et~ini güçlendirmek için ön plandan başlayarak, gerilere 

kadar uzanan dereceli tonlar ve renk çeşidinden yararlanmıştır. Nesne

ler ve figürler üzerinde yer alan ayrıntıları belli bir biçimde 

çizmekten çok hafifçe sezdirerek venneyi uygun görmüştür. 

Sanatçının bu dönem eserlerinde, içten gelen duyguları yansıtma 

tutkusu gittikçe daha ağır basmıştır. Lirik bir fırçanın yarattığı dina

mizm ile nesne ve figürler üzerindeki ışık titreşimlerinin, mekan at

mosferinin yoğun bir duygusallık içinde konunun büyük bir başarıyla 

ifadesine çalışı1ıruş olduğu görülmeliedir. 



Kat.No: 2.1.39. 

ismi 

Bulunduğu Yer 

Tarihi 

Boyutları 

Tekniği 

109 

Lev.105 

Balıkçılar 

İş Bankası Koleksiyonu 

Tarihsiz (Tahmini 1940-1950) 

40x 50cm. 

Tuval Üzerine Y ağhboya 

Dia. 39 

Konusu Deniz kıyısında bir kumsal. Ön planda, dört balıkçı 

figürü, kumsala oturmuşlar, ağlarını onarmakla meşguller. Bunlardan biri

sinin kadın olduğu farkedilmektedir. Geri planda bir başka balıkçı figürü, 

arka arkaya sıralanmış üç teknenin önünde meşgul görünüyor. Sağ yanda, 

güneşte kurumaya bırakılmış asılı halde duran bir balık ağı 

görülmektedir. 

Sanatçının balıkçılarıda sık sık tuvallerine konu aldığı görülmektedir. 

(R. 168, 175, 176, 205, 206, 207, 209, 210, 213). Geçimlerini denizden 

sağlamaya çalışarak yaşam mücadelesi veren bu toplum kesiminin, günlük 

yaşam biçimlerini sanatçı eserlerinde büyük bir duyarlılıkla yansıtmaya 

çalışmıştır. Bu eserlerde figür ve nesnelerin abartılmasından uzak

laşılmıştır. Konu oldukça basit bir biçimde lekelerle ifade edilmiş, renk 

perspektifi ikinci plana itilmiştir. Bu eserlerde sanatçının duygularını 

yansıtma öğesinin daha ağır bastığı bir anlayış sezilmektedir. Nesne ve 

figürler kütlesel bir biçim anlayışı içinde yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Dengeli, sakin ve yalın bir üslllp görülen eserde, sanatçı dış dünyanın 

kendisinde bıraktığı izlenimleri içinden geçirdiği gibi özgürce yansıtma 

kaygısı içinde görülmektedir. Oldukça rahat ve özgür fırça tuşlarının dik

kat çektiği eserde, boyanın düz ve geniş yüzeyler halinde nesne ve 

figürlere uygulandığı görülmektedir. Nesne ve figür biçimlenmesinde, kon

turlar hafifçe sezdirilerek verilmeye çalışılmıştır. Nesne ve figürler leke

lerden oluşmuş, kişisel duygu coşkulu bir biçimde renklerle ifade edilme

ye çalışılmıştır. Sanatçının anlatımcı bir espri içinde konuya yaklaşımı 

sezilmektedir. 



Kat. No: 2.1.40. 

ismi 
Bulunduğu Yer 
Tarihi 
Boyutları 

Tekniği 

Konusu 

110 

Lev.44 

: Yahya Kemal'in Portresi 
: İst. Devlet Resim ve Heykel Müzesi 
: 1960 
: 61x47.5cm. (Env. No: 1619-7361) 
: Tuval Üzerine Yağlıboya 

Dia. 40 

: F.serde büyük şair seyirciye dönük bakışları ile büst 
halinde resmedilmiştir. 

Yahya Kemal (1884-1958), kırk yılı aşan bir süre boyunca, 
düşünceleri ve eserleriyle Türk sanatına hakim olmuş, Türk şairlerinin en 
büyüklerinden biridir (1). 

Sanatçı portreyi büyük şaırın son yıllarında çekilmiş bir 
fotoğrafından faydalanarak yapmıştır. Şairin kendisinden iki yıl evvel 
vefat etmiş olduğu, sanatçının da 1960 yılında, ölümünden evvel bu port
reyi bir fotoğraftan faydalanarak yapmış olduğu görüşümüzü 

doğrulamaktadır. Sanatçı Yahya Kemal'in portresini bitirdiği gün hasta
lanmış, şairin Cerrahpaşa hastahanesinde yatmış olduğu aynı odada 
ölmüştür. Son sözü, "Yahya Kemfü'in ruhu beni çağırıyor, orada dost
luğumuz devam edecek" olmuştur (2). 

Bu tablo, sanatçının en son yapmış olduğu portre türündeki 
çalışmasıdır. Eser oldukça özgür ve rahat fırça tuşlarıyla çalışılmış, boya 
yüzeye çok ince bir tabaka halinde uygulanmıştır. Portrenin tamamlan
mamış olduğu, bir taslak görünümü taşıdığı söylenebilir. Sanatçının port
reyi bitirmeye çalıştığı esnada rahatsızlanıp hastahaneye kaldırılması, ese
rin yarım kalmış olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Portrenin henüz 
hazırlık safhasında olduğu, yüzeye oldukça sulu sürülmüş boyadan 
anlaşılmaktadır. Fakat; sanatçının çalışmasını tamamlamış gibi imzasını 
tuvale atmış olduğunu görüyoruz.. Bu yarım kalmış eser, onun portre türü 
çalışmalarında teknik olarak nasıl bir yol izlediğini de açıkça 

göstermektedir. 

NOTLAR: 
(1) Anonim, "Yahya Kemal Bcyatlı" Meydan Larousse. İsl. 1993, C.3., s.155-

156. 
(2) Orhan Tahsin, 11ÖlümUnden 13 gün sonra hayatını kendi sesinden dinlediğim 

insan İbrahim Çallı", Hayat Mecmuası, 10 Haziran 1 %0, ist., 

S.24., s.8-9. 
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3. DEGERLENDİRME 

3.1. İbrahim Çalh'mn Yağhboya Çahşmalarmm Genel Değerlen° 
dirilmesi: 

Sanatçı yağhboya olarak portre, peysaj, natürmort, nü ve konusu Kur

tuluş Savaşı ile ilgili büyük boyutlardaki kompozisyonları yanında, açık 

havada eskiz mahiyetinde yapılan küçük boyutlarda poşad ismi verilen 

çalışmalar da yapmıştır. Sanatçı her tür konuyu coşkulu ve duygulu 

kişiliğiyle tuvallerine işlemiştir. Bu çalışmalarında kimi savaşla ilgili 

kompozisyonlarındaki gibi oldukça büyük, kimi de poşadlarmda olduğu 

gibi küçük boyutlarda çalışmalardır. 

Sanatçının portre, natürmort, figürlü veya figürsüz peysajJarın~kom

pozisyon ve nü çalışmalarım ayrı başlıklar altında inceleyeceğiz. 

3.1.L Portre Çalışmaları: 

Sanatçı yaratmış olduğu portre türü eserlerinde izlenimci anlayıştan 

uzaklaşnuş, atölye geleneğini devam ettirmiştir. Yüz ifadeleri, vücut hare

ketleri, duygular ve heyecanlar bu çalışmalarda büyük bir ustalıkla tuvale 

yansıtılmıştır. Özellikle kadın portrelerinde modellerin dişiliklerini, zera

fetlerini soylu azametlerini ve ağırbaşlılıklannı usta fırçasıyla yansıtmayı 

başarmış bir sanatçıdır. Sanatçının cemiyet hayatı ile sıkı ilişkileri nede

niyle çevresinde aranılan ve sevilen bir şahsiyet olması, bir çok dost ka

zanmasına neden olmuş, bu nedenle de zamanının bir çok ünlü kişisini 

portrelerinde ebedileştirmiştir (R. 53, 54, 58, 70, 72, 75, 84, 137). Türk 

resminde bir portre geleneği yaratmış olan sanatçının bütün portrelerinde 

hemen hemen klasik bir beğeni hakimdir. Hiç bir zaman akademik bir ya

payh ğa sapmamıştır. Modelin yüz hatlarını büyük bir ustalıkla yansıtan 

sanatçı, ruhun çehreye yansıyan çizgilerini de yakalamakta büyük bir 

ustalık göstermiştir. Bütün bu çalışmalarında üslfip olarak herhangi bir 
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sanatçıya da özentisi görülmemektedir. Modellerini doğal bir biçimde, en 

basit poz ve davranışlarıyla tuvaııerine yansıtmıştır. İlk dönem portreleri 

ince, güze) tuş darbeleri ve derin anlam gücüyle yüklü anıtsal bir nitelik 

taşımaktadır (R. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 

66, 68, 71, 137, 138). 

Sanatçı gerek modelden doğrudan doğruya çahştığı gibi, portresi 

yapılacak kişinin fotoğraflarından da yararlandığı olmuştur. "Yahya 

Kemal", "Mustafa Kemal" portrelerinde olduğu gibi (R. 141, 84). Diğer 

türdeki resimlerine oranla, portre ve nü ttiründeki çalışmalarında akademik 

disiplini mümkün olduğu kadar elden bırakmamağa özen gösterdiği dikkati 

çekmektedir. Portrelerinin başarısı oldukça titiz ve dikkat1i bir gözlem ve 

incelemeye dayanmaktadır. Bu çalışmalarda titiz bir işçilik görülmektedir. 

Portrelerinde figür üzerinde titiz bir çalışma görüldüğü halde, bazı 

çalışmalarında fonda sanatçının bilinen coşkusu, izlenimin stiratle 

çalışılmış etkisi veren fırça ve pentür dokusu görülür. Model kimi ayakta, 

kimi de bir koltukta oturmuş durumda resmedilmiştir. Sanatçı Orientalist 

ressamları hatırlatan bir kompozisyon düzenlemesi içinde, şarkvari bir 

dekor içinde döşenmiş bir odada, modelini Osmanlı kıyafeti içinde göz 

alıcı bir şekilde resmettiği de olmuştur. "Vicdan Moralı'nın Portresi" (R. 

56,57) sanatçının bu espride yapmış olduğu en güzel çalışmalarından biri

dir. Ya da, başında. devrinin moda şapkası, dekolte giysisi ile batılı 

yaşam biçimini anımsatan zamanın sosyetesine mensup güzel hanımları, 

lüks koltuklar üzerine oturtarak yansıtmıştır (R. 48, 49, 50, 52, 55, 63, 64). 

Bu eserlerde zarif fırça tuşları ve titiz bir işçilik görülür. Sanatçının ilk 

portre çalışmalarında renklerin biraz koyu olduğu göze çarpar. Işık genel

de doğaldır. Tablonun bütün yüzeyini aydınlatan gerçek bir ışıktır. Fakat 

"Hüseyin Rahmi Gürpmar'ın Portresi" isimli çalışmasında görüldüğü gibi, 

bir tek noktadan gelen artistik ışık, figürü sadece belirli noktalarda 

aydınlatma, karanlıktan aydınlığa çıkarmaktadır (R. 79) . Sanatçının 

Atatürk ve İsmet İnönü portreleri de Devlet büyüklerini yansıtması 

açısından ayrı bir önemi vardır. (R. 58, 59, 137, 138, 140). Çok titiz bir 
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işçilikle meydana getirilmişlerdir. Bu çalışmalardan bazıları modelden 

doğrudan doğruya çalışılmıştır. Sanatçı bazen portrelerinde yer yer izle

nimci anlayışa kayıyor gibi olsa da, temelde atölye geleneğinin ölçülerini 

gözden uzak tutmamış, portre çalışmalarında bu ölçülere titizlikle uymayı 

ilke edinmiştir. Model aldığı kişilerin genel niteliklerini herhangi bir 

abartmaya yer vermeksizin ölçülü bir gerçekçilik anlayışı içinde 

yansıtmaya özen göstermiştir. "Osman Hamdi" (R. 72), "Yahya Kemal" 

(R. 83, 84), "Ahmet Refik" (R. 70), "Rasim Hayri Cingi" (R. 80, 81, 88) 

burada örnek olarak verilebilir. 
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3.1.2. Figürlü ve Figürsüz Peysaj Çalışmalara: 

Sanatçının çahşma1an içinde peysaj türünde yapmış olduğu eserler 

önemli bir yer tutmaktadır. Sanatçı figürleri bir peysaj içerisine 

yerleştirerek konuyu zenginleştirmiştir. 

Figürlü veya figürüz olsun, sanatçı bu tür çalışmalarını İstanbul'un en 

güzel köşelerinde meydana getirmiştir. Boğaz kıyılarında yer alan Bebek, 

İstinye, Rumeli Hisarı, Balta Limanı, Emirgan, Ada sahillerinde, İstanbul 

dışında Bursa'da çok sayıda peysaj çizip boyamıştır. Sanatçının bu eserle

rinde izlenimci bir üslfip görülmekte ise de,bu üsh1bun tam olarak uygu

landığı söylenemez. Bu dönem sanatçıları manzara resimlerinde önceki 

kuşağa göre daha renkli bir palet ve özgür fırça tuşlarıyla izlenimci olarak 

değerlendirilmektedir. Sanatçının açık havada çalışılmış tuvallerindeki 

renk izlenimlerini gönnemize karşılık, izlenimcilik sorununu, üslilbun ku

raHan içerisinde ele almadığını görmekteyiz. Sanatçı bu eserlerinde 

oldukça özgür bir tutum izlemiş, eserlerini kendi duyuş ve görüşü 

ışığında gerçekleştirmeye çalışmıştır. İzlenimciliğin ilkelerini bir ölçüye 

kadar Nazmi Ziya'nm resimlerinde görüyoruz (R. 284) ama Çallı'nm, 

Namık İsmail'in ya da Feyhaman Duran'ın bu ilkelere bütün resimlerinde 

bağlı kaldıkları söylenemez (1 ). 

Sanatçının ilk dönem figürlü kompozisyonlarında daha disiplinli, aka

demik-izlenimci diyebileceğimiz bir üsh1p farkedilmektedir. "Ada da Ge

zinti" (R. 147), "Ada da Sohbet" (R. 146), "Gezintiye Çıkan Kadınlar" 

(R.148) bu üslfip anlayışına örnek olarak verilebilir. Bu dönem eserlerinde 

doğa görünümleri ve figürlerin daha özenle işlendiği, figürler üzerine 

çekiln1iş hafif konturlar ile, tuşların daha ince \·e bolca yüzeye uygu

lanmış oiduğu göze çarpmaktadır. Sanatçımn sonraki dönemine ait peysaj

larında bu özelliklerin yavaş yavaş kaybolduğu. daha basit ve özgür bir 

anlatım ile eserlerini oluşturduğu görülür. (R. 166, l 69, 177, 179, 181, 

182, 193, 197, 198, 199, 210, 211). AyrıntıJarın tamamen kaybolduğu, 



115 

önceki dönemde görülen ince ve bolca yüzeye vurulan tuşların azaldığı, 

nesne ve figürlerin lekelerden oluşan bir üsliip anlayışı içinde ifade edil

diği eserlerde derinlik, sıcak soğuk renk kontrastlarıyla ifade edilmeye 

çalışılmıştır. 

Boyanın deseni kapatıcı rol oynaması, serbest fırça tuşlarının resim 

yüzeyindeki nesne ve figürlerin biçimlerini etkilemesi nedeniyle, sanatçı 
figür ve nesne biçimlenmesinde konturları düşünmüş olduğu 

görüşündeyiz. Onun bütün peysajlarında konturların görüldüğünü 

söylemek pek doğru olmaz. Nitekim, konturların hiç görülmediği, izlenim

cilik sorununu üs1fibun kuralları içinde ele almış olduğu, yumuşak ve 

küçük tuşlar halinde boyayı yüzeyde birbiri içinde eriterek ışığın nesne ve 

figürler üzerindeki titreşimlerini yakalama kaygısı içinde yapmış olduğu 

çalışmaları da vardır (R. 154, 155, 169, 168, 177, 193, 212, 213). İzlenimi 

yakalama kaygısı nedeniyle son dönem peysajlarının çoğunda aceleci bir 

fırça karakteri görülür. Bu durum onun çalışmalarına bir eskiz ve bitme

mişlik görüntüsü kazandırmaktadır. Nesne ve figürleri abartmadan, konu
yu basit ve sade olarak lekelerle ifadeye çalışmıştır. Bu eserlerde duygu

larını yansıtma öğesinin daha ağır bastığı bir anlayış sezilmekte, dış 

dünyanın kendisinde bıraktığı izlenimleri içinden geçirdiği gibi tuvallerine 

yansıtma kaygısı içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Sanatçının peysaj türünde soyuta yakınlaşan denemeleri de olmuştur 

(R. 227). Bu çalışmalarda form, perspektif, ışık-gölge gibi resmin plastik 

öğeleri hiç dikkate alınmamış, bütün bunların gördüğü işi sanatçı renk ve 

çizgi oyununa yüklemiştir. Konu renge ve bir kaç temel çizgiye indirgen
miştir. 

Empresyonist anlayışta yapılan resimlerde konturlar tamamen eritil

diği halde, Çallı konuyu konturlardan kurtarmaya yanaşmamıştır. Eserle

rinde özgür bir tutum izlemiş, kendi duyuş ve görüşü ışığında 

gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

NOTLAR: Kaya Özsezgin, "İzlenimcilik Üzerine" Sanat Dergisi. .. İst. 

12 Eylül 1975., S.149, s.18. 



116 

3.1.3. Tarihsel Konulu Kompozisyon Çahşmaları: 

Çallı'nm 1914-1927 tarihleri arasında yaptığı tarih konulu resimler, 

hem romantizm hem de neo-kJasizm etkileri taşırlar. Örneğin, "Türk 

Topçuları", "General Trikopis'in Atatürk'e Kılıcını Teslim Etmesi", 

"Kızıltaş'ın Süvarileri" ve "Gece Baskını" isimli eserleri neo-klasizm'de 

olduğu gibi vatanperverlik ve kahramanlık konularını işler. Bu tablolar 

büyük boyutlu olup propaganda amaçlıdır. Ayrıca "General Trikopis'in 

Kılıcını Teslimi (R.91) ve ''Kızıltaş'ın Süvarileri'nde (R. 89) figürlerin 

konturlarının belirgin ve açık biçimde vuıgulanması, daha ince fırça darbe

leri ile oluşturulmuş olmaları, figürlerin klasik pozlarda resmedilmeleri 

yine neo-klasik resimlerde rastlanan özelliklerdir. "Türk Topçuları" (R. 85) 

ve "Kızıltaş'ın Süvarileri"ndeki hareketi gösteren diyagonal düzenleme ro

mantik resmin barok resimden aldığı tipik bir öğedir. Bu eserlerde şaha 

kalkmış atlar ve üzerlerindeki süvariler, resme diyagonal bir doğrultu ve

rirken resmin duygusal ve trajik yoğunluğunu arttırmaktadır (l). 

"Kızıltaş'ın Süvarileri" ve "Gece Baskını"nda romantizme ait tipik 

özellikler görülmektedir. Özellikle "Gece Baskını "nda klasik perspektifin 

kullanılmaması, mekanın klasik perspektifte olduğu gibi geriye doğru git

memesi ve figürler arasındaki boşlukların belirgin olmaması romantik bir 

eğilime işaret etmektedir. Romantik üslüp sanatçılarının tablolarında 

görülen dramatik ifadenin figürlere yansıtılması Çallı'nın kompozisyon

larında da dikkati çeken özelliklerdir. "Müdafaaya koşan Zeybekler" (R. 

96) eserinde ayrılık sahnesini, "Yaralı Asker"de (R. 104) yalnızlığın, 

çaresizliğin, duygu yüklü anlatımı şiddetli bir ifade gücü ile 

yansıtılmıştır. "Gece Baskını'nda oldukça gösterişli ve hareketli bir sahne 

görülmektedir. Panik içinde görünen figürlerin korkudan kasılnuş yüzleri 

büyük bir ustalıkla yansıtılmıştır. Sanatçının kompozisyonlarında yer alan 

kimi figürlerde orantısızlık görüldüğü söylenebilir. "Kızıltaş'ın 

Süvarileri 11nde atın üzerinde görülen figürün başınm gövdeye oranla 

büyük işlenmiş olduğu göze çarpar (R. 89). Sanatçı kompozisyoniannda 

geleneksel yöntemleri az da olsa dikkate aldığı görülür. "İşkence'* (R. 
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100). isimli eserinde kompozisyon şeması piramidal olarak 

düşünülmüştür. Eserde görülen altı figürün piramidin tabanına 

yerleştirilmiş olduğu ve bu şemayı diğer elemanlarında tamamladığı 

görülmektedir. Sanatçının kimi kompozisyonlarında renkçilikte 

görülmektedir. "Vatan Müdafaasına Koşan Zeybekler" isimli eseri buna 

güzel bir örnektir. 

Sanatçının büyük boyutlardaki kompozisyonları için önceden uzun 
etüdler ve incelemeler yapmış olabileceğini kesin olarak söylemek, eskiz

lerine rastlayamadığımızdan pek mümkün değildir. Fakat az da olsa, kimi 

kompozisyonlarında görü1en geleneksel yöntemlerin uygulanışı, 

sanatçının bu eserleri için önceden uzun çalışmalar yapmış olabileceği ih

timalini en azından düşündürmektedir. 

NOTLAR: 

(1) Fulya Erdemci, "İbrahim Çallı'nın Sanatında Batı Etkileri" 

Anons (Plastik Sanatlar Dergisi. İst., Mart 

1994, S.36., s.12. 
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3.1.4. Nü Çalışmaları: 

Çallı kuşağı ressamları arasında Hikmet Onat, Nazmi Ziya, Avni 

Lifij, Ruhi Arel gibileri de konuya el atmış olmakla birlikte çıplak konulu 

resimlere asıl önem verenler İbrahim Çallı ve Namık İsmail'dir. Bu 

dönemde çıplak konu]u bir tablo yapmak için model bulmak çok zordu. 

Sanatçılar bu gibi konuları resmetmek istedikleri zaman çoğunlukla kendi 

eşlerini, ya da 1920 yılında Bolşevik hareketinden kaçıp, Türkiye'ye gelen 

beyaz Rus kadınlarını ve gayri müslim kimseleri model olarak 

seçiyorlardı. 

Ferid Edgü, Çallı'nm izlenimciliği nice kavgalardan sonra kendini 

kabul ettirdiği bir dönemde keşfedip benimsemiş olduğunu, bir çok çıplak 

çizip, boyamış olan sanatçının bu resimlerinde ne izlenimciliği aşma 

çabaları, ne de bu akıma bir katkısının izleri görülmediğini söylemektedir 

(1). 

Sanatçı, akademik olarak pozlandırılmış hareketleri içindeki 

çıplaklarında, son derece kıvrak, dinamik ve ustaca olan fırça işçiliğini 

yansıtmakla birlikte, diğer çalışmalarına oranla izlenimcilikten biraz daha 

uzak ve daha gerçekçi sayılabilecek bir yaklaşım görülmektedir. 

Sanatçının çıplaklarında figürün dışındaki öğeler ve mekan daha rahat bir 

anlayışla ve hayli serbest fırça darbeleriyle belli belirsiz bir şekilde 

biçimlendirilmişken, figürün gerçeğe ve geleneğe yakın bir anlayışla ele 

alındığı görülmektedir (2). Sanatçı, oturan, ayakta duran. uzanan, yan giy

imli vb. gibi her türlü poz durumunu "Nültlerinde denemiştir. Figür ve 

çevresi birbirinden farklı olarak algılanmış ya da biçimlendirilmiştir. 

Onun çıplak konulu tuvallerinde kendisi ile mode1i arasında sıcak bir ilişki 

göremiyoruz, yani sanatçının sanatçı, modelin ise model olduğu derhal far

kedilmektedir. Böyle sıcak bir ilişkinin olmadığı neredeyse vurgulanmış 

gibidir. Model ile ressam arasındaki ilişki soğuk ve mesafelidir (3). 
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Bir kaç tablosu hariç, modeJJerinin çoğu doğal bir durumda değil, 

sanatçıya poz verir durumda resmedilmiştir. Herhangi bir şeyJe meşgul ya 

da iJgisini be1irtecek bir ifade yerine çoğunlukla daJgın , düşünceli bir ifade 

taşımaktadırlar. "Nü"lerinde dinamik değil, statik bir ifade ve duruş ha

kimdir. Sanatçının Edgar Degas'm "nü"leri gibi (R. 305) güncel,doğal bir 

hareket içinde resimlediği çok az sayıda çıplağına rastlamaktayız. "Giyi

nen Çıplak", "Banyodan Sonra Giyinen Çıplak" gibi (R. 112, 113). Sanatçı 

"Nü"lerinde modeli çevresinden daha titiz bir tutumla işlemiştir. Bu an

lamda model çevresinden daha belirleyici olmaktadır. Çıplaklık herşeyden 

önce tensel güzelliği vurgulamaktadır. Sanatçının çıplaklarında tensel 

güzellikten ziyade daha çok optik özelliklerin dikkate alındığını 

söyleyebiliriz. Model ayrıca tablo yüzeyinde yalnız olarak düşünülmüş, 

yanına bir başka figür yerleştirilmemiştir. Bu öze1lik Namık İsmail, Fey

haman Duran, Hikmet Onat'm çıplaklarında da görülür (R. 285, 288). 

Sanatçı izlenimcilikten, gerçekçiliğe kadar çeşitlenen farklı, ancak 

hepsinde de kendine özgü arayışlar sergileyen çıplaklar vermiştir ( 4). 

Çıplaklarında desen anlayışından çok fırça tuşlarının güzelliğine önem 

verdiği anlaşılmaktadır. Sanatçının çıplak modellerden süratli, geniş 

fırçalı rahat bir paletle çalışmalar yaptığı görülmektedir. Bu tür eserlerin

de ona güzel modelleri bulan, tüm sanat yaşamı boyunca onu destekleyen, 

çevresinde bir sanat atmosferi yaratmaya çalışan eşi Münire Hanım 

olmuştur. Bu modelleri eşi Münire Hanım ve sanatçının birlikte 

seçtiklerini de kayıtlardan öğreniyoruz (5) 



NOTLAR: 

(1) Ferid Edgü, 

(2) Kemal İskender, 

(3) İskender, 

(4) İskender, 

(5) Metin Toker, 
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"Çağlar Boyunca Dünya Resminde Çıplak", 

Milliyet Sanat Dergisi. 20 Mart 1978, S.265, 

s.20. 

"Çıplakhk, Resimde Çıplak ve Türk Res

minde Çıplaklık", Türkiye'de Sanat. Plastik 

Sanatlar Dergisi. Eylül-Ekim 1993, İst., 

S.10., s.83. 

a.g.e., s.64. 

a.g.e., a.y. 

"Çallı Emekli Oluyor", Cumhuriyet Gazete

si. 14 Temmuz 1947,s.2. 
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3.1.5. Natürmort Çalışmaları: 

Natürmort türünde de bir hayli eser vermiş olan sanatçı, bu konuya 

30'lu yıllardan önce pek ilgi göstermemiştir. Ancak bu yıllardan 

başlayarak eserlerinde yer tutmaya başlayan meyva ve çiçeklerden oluşan 

düzenlemeleri onun doğa ilgisinin birer yakın plan çalışması olarak yo

rumlanabilir. Natürmort çalışmaları genel izlenimden çok, nesnelerin do

kunsal ve dokusal niteliklerini, yansıtmayı amaçlar. Sanatçının önceki 

yıllara ait bulabildiğimiz tek eseri de l 925-30 yılları arasında yapmış 

olduğunu tahmin ettiğimiz ekspresyonist uslfipta çalışmasıdır (R. 228). 

Ayrıca 1929 yılında gerçekleştirilen onüçüncü Galatasaray sergisinde de 

sanatçının dört adet çiçek konulu natürmort sergilemiş olduğunu 

kayıtlardan öğreniyoruz. Kataloğumuzda yer alan natürmort çalışması 

(Kat. No: 2.1.15) 1934 soyadı kanunundan önce yapılmıştır. Eserin sol üst 

köşesinde"Çalh İbrahim" imzası okunmaktadır. Ekspresyonist anlayışta 

yapılmış olan "Manolya'' konulu bir çalışmadır. Biçimin, renklerin açık

koyu dengesi ile oluşturulduğu eserde resmin plastik değerleri 

yüzeyleştirilmeye çalışılmıştır. Fırça tuşları düz ve geniştir. Sanatçı 

doğanın biçim ve renklerinin yansımasına dayanan bir anlatımdan 

kaçınmış, resmi içinden geldiği gibi basit ve sade olarak biçimlendirmeye 

çalışmıştır. 

Sanatçının l 934 öncesi yıllarına ait iki çalışmasında da, gözlenıe da

yanmayan, katı bir biçimlilikle görüntünün olduğu gibi resmedildiği 

görülmektedir (R. 229, 236). Bu resimlerin yapılış tarihi olarak tuvallerin 

üzerine bir kayıt düşürülmemiştir. Sanatçının 1920'li yıllarda anlatımcı 

resme yöneldiği, fakat bu tarzı kısa bir müddet devam ettirip tekrar empre

syonist üsluba döndüğü yıllarda bu eserleri oluşturmuş olduğu 

düşünülebilir. 1930'lu yıllardan itibaren yapmış olduğu çalışmalarında 

nesne biçimlenmesinin çok hafifte olsa konturlarla sınırlandırıldığı 

görülür. Yapraklar özenle işlenmiştir. Ancak fon daha coşkulu fırça dar

be) eriyle oluşturulmuştur. Bir kaç manolya konulu eserinde görüldüğü 

gibi fon fırça tuşlarıyla gelişigüzel serpiştirilmiş lekeler ile. hareketli bir 
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yüzey haline getirilmiştir (R. 231, 239, 241, 234). Noktacıların üslfiplarına 

özgü bu olguyu Vangogh'un kimi natürmort ve portrelerinde de görmek 

mümkündür. Sonraki çahşmalarmda, fırça tuşlarının kalınlaşıp, 1ekeci-

1iğe varan bir arayış içerisinde formların eritildiği ve özgür fırça tuşlarıyla 

kompozisyonun bütününden gelen anlama önem verdiğini söyleyebiliriz 

(R. 259, 260, 261). 

Sanatçının meyva konulu natürmortlarında da nesne görünümlerinin 

hafif çekilmiş konturlarla sınırlandırılmış olduğu, canlı ve parlak renkler

le de boyandığı dikkatli .ve rahat bir çalışma görülür. Sonraki 

çalışmalarında renklerin daha da pastele dönüştüğü, formların gittikçe 

yumuşadığı bir üslUp eserlerine hakim olmaya başlar (R. 270, 271, 272, 

273). Fon yüzeyini kilim, perde, yazma ve koltuk gibi nesnelerle 

değerlendirmiş olan sanatçı, zemine yerleştirmiş olduğu sürahi ve değişik 

formda vazolar ile konuya zengin ve çarpıcı bir görünüm kazandırmıştır 

(R. 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 276). Bu özellik çağdaşı Feyhaman 

Duran'da da görülür. Sanatçının meyva konulu düzenlemelerinde konuyu 

çeşitli geometrik yapıda nesneler ile zenginleştirerek esere çarpıcı bir 

görünüm kazandırması bize Paul Cezanne'ın natürmortlarını 

anımsatmaktadır (R. 306). 

Sanatçının, bu tür eserlerinde konuyu dengeli bir düzenleme içinde ve 

özenle seçilmiş renklerle oldukça duygulu olarak yansıtmış olduğunu 

söyleyebiliriz. 

J.2. Desen Çalışmaları: 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda, sanatçının desen ve eskizlerine 

ait çok az miktarda örnek bulabildik. Sanatçının daima cebinde taşıdığı 

küçük boyutlardaki eskiz defterinde bulunan bazı çizimleri, yapmayı tasar

ladığı tabloları için birer not niteliğindedir. Defterde yer alan bu eskizler 

özellikle ince uçlu kurşun kalemle yapılmış olup, bu çizimlerde oldukça 
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yumuşak, akıcı, sade ve kıvrak bir çizgi karakterini görmek mümkündür 

(R. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38). Figür ve nesnelerin 

biçimlerini bir çırpıda kavrayan sanatçı, gözlediği doğayı akıcı, kesiksiz, 

oldukça olgun ve sade çizgilerle aceleci bir tarzda yansıtmaya çalışmıştır. 

Ayrıntılardan tamamen ayıklanmış görülen bu temiz çizim1erde konunun 

sadece ana hatları belirtilmiştir. Kimi çizimlerinde figür ve nesnelerin 

biçimlerini oluşturan konturlar oldukça yumuşak bir çizgi karakteriyle 

oluşturulmuş, tarama çizgilerle de gölgelendirilerek modle edilmeye 

çalışılmıştır (R. 27, 31, 33, 36, 37, 40, 43). Çizgilerde monotonluk 

görülmemektedir yani; çizgi kalınlığı gerektiği yerde kalınlaşmakta gerek

tiği yerde de incelmektedir. Sanatçının 40x30 cm boyutlarındaki "Oturan 

Çıplak" (R. 24) deseninde modelin anatomik formunun güçlü bir desenle 

yansıtılmış olduğu; desende Akademik denilebilecek bir çalışmanın 

görüldüğü söylenebilir. Sanatçının bir başka çıplak konulu deseninde de 

aynı özellikleri görmek mümkündür (R. 25). Sanatçı 1931 yılında çizmiş 

olduğu "Arzuhalci" isimli deseninde (R.22) figürleri ayrıntılardan 

ayıklamış, konuyu şematik denilebilecek bir desen anlayışı içinde 

yansıtmayı düşünmüştür. Sanatçının "mevleviler" dizisi için de bir çok 

eskiz ve desen çalışması yapmış olduğunu ve bu çizimlerin de diğer 

çalışmaları gibi eskiz niteliğinde olduklarını görmekteyiz. Oldukça sade 

ve yumuşak bir çizgi karakteri görülen bu eskizlerde, figürlerin sadece ha

reket ve duruşlarının ifadesine çalışılmıştır. Bu eskizlerin kimisinde 

gölgelendirme görülmez; sanatçının Galata Mevlevihanesi•ndeki 

gözlemlerinden elde ettiği birikimleri belleğinde oluşturup çizmiş olduğu 

düşünülebilir (R. 19, 20). Bu konuyla ilgili bir başka deseninde çizgilerin 

temiz oluşu ve desenin sadeliği dikkatimizi çekmektedir. 1920'lerden itiba

ren Almanya dönüşü anlatımcı resimden etkilenen sanatçı bu anlayışta 

Ga1ata Mevlevlhanesi'ndeki ayinleri konu alan bir dizi çalışma yapmıştır. 

Sanatçının o yıllarda yapmış olduğu tablolarından birinde kullanmış 

olduğu bu desen, şematik bir desen anlayışı içinde değildir (R. 21). 

Gölgeler ile de modle edilen figür, doğrudan modelden çalışılmış olduğu 

izlenimi vermektedir. 1934 yılından sonraki yıllarda yapmış olduğu 
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Bursa'nın türbelerini yansıtan 14x20 cm. boyutlarındaki bir başka deseni 

de, (R. 26) yağlıboya tablosu için bir ön çalışmasıdır . Konunun sadece 

kesin hatlarının belirtildiği bu desende, o]dukça temiz ve sade bir çizgi ka

rakteri görülmektedir. 

Batıdaki izlenimcilerin desenlerini incelediğimizde, bu desenlerde es

kilerin desenlerinde görüldüğü gibi titiz, ayrıntılı, gerçekçi bir çizim 

özelliği görmek pek mümkün değildir. İzlenimcilerin desenleri daha sade, 

temiz, konunun hatlarını kabataslak gösteren eskiz nitel iği taşıyan 

çizimlerdir. Fakat izlenimciler arasında Renoir'ın, Degas'nın, Lautrec'in 

hatta Van Gogh'un sağlam ve Akademik anlayışta desenlerinin de mevcut 

olduğu söylenebilir. Bu sanatçıların Akademik özellikler gösteren desenle

ri sanat yaşamlarının ilk yıllarına aittir. İzlenimcilerin doğanın karşısına 

geçip eskizsiz, hiç bir hazırlık yapmadan doğrudan çalıştıklarını biliyoruz. 

Fakat; bazen çizmiş oldukları eskizlerin üzerlerine renklerle ilgili notlar 

düştüklerini kimi çalışmaları üzerinde görmek mümkündür. İzlenimciliğin 

ilkeleri ve renk kuramları bilindiğine göre, bu ressamların doğadan almış 

oldukları notlara göre eserlerini kendi atölyelerinde boyadıkları da 

olmuştur. Bu yöntemin net bir şekilde uygulanışını Neo-Empresyonist 

kuramcılardan Georges Seurat'da görüldüğünü söyleyebiliriz. Sanatçının 

"l'lle de la Grande Jatte" eseri için açıkhavada bir çok eskiz ve desen 

yaptığını biliyoruz~ fakat tablo atölyede boyanmıştır. 

Çallı'nın da doğada çizmiş olduğu eskiz çalışmalarından faydalana

rak atölyesinde bir kaç eserini boyamış olduğu düşünülebilir. 
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3.3. Sanatçı Olarak AJdığı Eğitim: 

Sanatçı ilk okulu doğduğu yer oJan Çal kasabasında okumuş, daha 

sonra aynı kasabada bulunan Rüştiye'den mezun olmuştur. 1900 yılında 

İzmir'de bulunan Mü1k1 İdadisi'nde okuyarak lise öğrenimini tamam

lamıştır. En büyük arzusu Askeri okula girmek olan Çal1ı, bu amacını 

gerçekleştirmek için istanbul'a gelmiş fakat okulun kayıtları ka

pandığından bu okula girmesi mümkün olmamıştır. Arazisini satan 

ablasının ona vermiş olduğu altmlan da çaldıran Çallı, yalnız başına bu 

şehirde çeşitli işlerde çalışmak zorunda kalmıştır. 

Çallı yatıp kalktığı bir handa Vefa İdadisi öğrencilerinin ders aldığı 

Fahri Kaptan isimli bir hocadan ilk resim derslerini almış, daha sonra 

Kapahçarşı'da bulunan Ermeni Roben Efendi isimli bir ressamdan da 50 

kuruş karşılığında üç ay resim dersi görmüştür. Bu yıllarda Şeker Ahmet 

Paşa'nın oğlu İzzet Karacabey ile tanışmış, İzzet Bey de onu babasına 

tanıştırmıştır. Şeker Ahmet Paşa zamanın Akademi Müdürü Osman 

Haindi Bey'e bir tavsiye mektubu yazarak Katip Hüsnü Tengüz ve Şevket 

Dağ'ın aracılığıyla Çallı'nın Sanayi-i Neflse'ye girmesini sağlamıştır 

(1906). Çallı bu sanat yuvasında İtalyan asıllı Salvatore Valeri'nin 

öğrencisi olmuştur. Zamanında altı yıl olan Akademi 'yi üç yıl gibi kısa bir 

sürede pekiyi derece ile bitiren Çallı, yetenekli öğrencilerin A vrupatda 

resim eğitimi görmeleri için zamanın Maarif Nezareti'nin açmış olduğu 

Avrupa sınavına katılmış ve bu yarışmada rakipleri arasından birinci 

olmuştur. Çallı 1910 yılında Devlet hesabına resim tahsili için Fransa'ya 

gönderilmiş, Paris Güzel Sanatlar Okulu Müdürü Leon Bonnat genç Türk 

sanatçısını Profesör Fernand Cormon'un atölyesine vermiştir. Cormon, 

Çallı'nın eşsiz yeteneğini en iyi anlayan ve ona hayran olan kimseler 

arasındadır. Çallı bu okulda sınavlarını başarıyla vermiş ve yetenekli ya

bancılara verilen "Eleve Definitif' (Daimi Öğrenci) Unvanını alnuştır. Bu 

ünvan sayesinde Çallı açık hava atölyelerine ve müzelere serbestçe girip 

çıkmış ve inceJemelerde bulunmuştur. 

1914 yılında Paris'te tahsilini tamamlamış olan Çallı Birinci Dünya 

Savaşı patlak verince ülkeye geri dönmüş, Sanayi-i Nefise de önce Vale

ri'nin asistanı daha sonra da emekli olduğu 1 Ağustos 1947 yılına kadar 

süren Öğretim üyesi görevini üstlenmiştir. 
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3.4. Döneminde Gelişen Sanat Etkinlikleri: 

1908'de Padişah il. Abdülhamid'in tahttan indirilerek il. Meşrutiyetin 

ilanı, basında? bazı resmi ve özel kurumlarda yeni girişimlere yol 

hazırlamıştır. 1909'da kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Şerif 

Abdülkadirzade Hüseyin Haşim Bey'in yönetiminde ve cemiyetin yayın 

organı niteliğinde olan bir gazeteyi Mart 1911 ile Temmuz 1914 arasında 

18 sayı ile sürdürmüştür. Bu gazetenin sorumlusu Sanayi-i Nefise Resim 

Böltimü mezunu Osman Asaf dır. Bu gazete 20. yüzyılda ilk kez plastik sa

natların önemi üstünde durmuş ve her vesileyle basının etkili diğer organ

ları ve ilgililere seslenen ilgi çekici özelliklerini sürdürmüştür (1). Osmanlı 

Ressamlar Cemiyetini kurmayı ilk öneren Sanayi-i Nefise mezunu ressam 

Ruhi olmuştur. Cemiyet başta Ruhi, Çallı İbrahim ve Sami olmak üzere 

diğer sanatçılardan oluşmuştur. Bu cemiyete daha sonra Halil Paşa, Zekai 

Paşa, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, Avni Lifij adlı ressamlar da 

katılmıştır. Şehzadebaşı'nda bir binada açılan bu cemiyet, etkinliğinin 

genişlemesi ve üyelerinin çoğalmasıyla merkezini Cağaloğlu'na, Sait Bey 
konağına taşımıştır (2). Osman Hamdi Bey'in aracılığıyla A vrupa'ya yol

lanacak resim öğrencisi sınavını Sanayi-i Nefise Mektebini bitirmiş olan 

Çallı İbrahim ve Ruhi kazanmış ve 1910 yılında Paris'e yollanmıştır. 

1910 yılında Hikmet Onat'da Paris'e giderek Cormon'un atölyesinde 

çalışmıştır (3). Avni Lifij 1909 yılında Şehzade Abdülmecit Efendi 

tarafından Paris'e yollanmıştır (4). Sanayi-i Nefise'de eğitim görmemiş 

olan Feyhaman Duran da Abbas Halim Paşa tarafından 191 O yılında 

Paris'e gönderilmiştir. Namık İsmail Sanayi-i Nefise'yi bitirince Paris'e 

yollanmış, 191 O yılında kendi maaşıyla Paris'e giden Sami Yetik de bu 

gruba katılmıştır (5). Bu sanatçılar Paris'te bir yandan Ecole Nationale 

Des Beaux-Arts ve Academie Julian'a devam edip. bu okullarda Akademik 

bir eğitim alırken, öte yandan Paris'in müzeleri veya açıkhava atölyelerinde 

incelemeler ve gözlemlerde bulunmuşlardır (6). Bu sanatçılar 1914 yılında 

patlak veren Birinci Dünya savaşı nedeniyle ülkeye dönmüşlerdir. Ülkeye 

dönüşlerinden sonra Sanayi-i Nefise ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebinde 
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Çallı, Nazmi Ziya, N. İsmail, Hikmet Onat, A.S. Boyar ve F. Duran'm 

görev almaları, Sanayi-i Nefise'nin başlangıç noktası ve felsefesini 

değiştirmiştir. Sürekli bir etkinlik içinde bulunan bu sanatçıların 1917 

yılında üstlendikleri bu önemli görev, Türk resminin ulusallaşmasma yeni 

bir boyut getirmiştir (7). 

Kızların henüz Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi'ne kabul edilmedikleri 

bir dönemde, ilgili makamlara başvurularak yoğun girişimler sonucunda 
1914'de, Beyazit'daki Zeynep Hanım konağının bir kaç odası tahsis edile

rek sadece kızlar için İnas Sanayi-i Nefise Mektebi kurulmuştur. Bu mek

tebin Müdürlüğüne de Mihri Müşfik (Mihri Besim) Hanım atanmıştır (8). 

Bu okul l 926'da kapatılmış ve bu okulun kız öğrencileri Sanayi-i Nefise 

Mektebi Alisi'ne kabul edilmişlerdir (9). 

Harbiye Nazın Enver Paşa'nın emriyle İstanbul'da Şişli semtinde bir 
0Savaş Resimleri Atölyesi" kurulmuş, bu atölyede üretilen eserler 1917'de 

önce Galatasaraylılar Yurdu'nda sonra 1918'de Viyana ve Berlin'de sergi

lenmiştir. Bu atölyede görevlendirilen sanatçılar Adil Bey, Ali Sami Bey, 

Feyhaman Bey, Halil Paşa, Hikmet Bey, İbrahim Bey, Tahsin Bey, Avni 

Bey, Cevat, Namık İsmail isimli ressamlardan oluşmaktadır (10). 1918 

yılında Beyoğlu Tepebaşı'nda Alman ressamları da bir sergi 

düzenlemişlerdir (11). İstanbul'da daha önce bir İtalyan lokali olarak sergi 

etkinliklerine de sahne olan "Societa Operaia" Galatasaraylılar Yurdu adı 

altında bir Türk Kulübü haline getirilmiş ve 1914 kuşağı sanatçıları 1916 

yılından itibaren her yılın ağustos ayında sergiler düzenlemeye 

başlamışlardır. Bu sergi etkinlikleri değişik kesime mensup sanatçılar ile 

birlikte yürütülmüştür ( 12). Türk resmine yenilikler getiren 1914 kuşağı 

sanatçıları doğayı objektif bir görüşle resmeden kopyacılık devrini 

kapatıp kişisel yorumlar eğiliminin temelini atmışlardır. Genç ressamlar 

hem çalışma stili, hem konu seçiş bakımından birbirlerinden farklılıklar 

göstermişlerdir. Ustalıkla da olsa doğaya boyun eğmek sona ermiş. konu
larını portre, figür, çıplak, kompozisyon, natürmort, doğa görüntüleri 
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oluştunnuştur. Empresyonizme yakın bir teknik uygulamışlar, paletlerin

den siyah, kahverengi ve her çeşit koyu tonları atmışlar, atölyelerine ka

panmaktan çok açık havaya çıkıp İstanbul'un pırıltılı aydınlığını tuvalleri

ne yansıtmışlardır (13). Beyoğlu'nda açılan sergilerde teşhir edilen eserler 

cazip ve parlak renklerle boyannuş ve cesaretle atılmış fırça darbeleri ile 

oluşturulmuş olarak seyircinin karşısına çıkmıştır. Türk resminde kendi

ni gösteren bu yeni görüş başlangıçta pek çok seyirciyi ürkütmüş, önceki 

kuşak resamlarının eserlerine alışan halk, ilk bakışta birer boya yığını 

gibi görünen bu tabloları görme kanununun dışında oluşturulmuş eserler 

olarak yorumlamıştır. Ancak Çallı İbrahim ve arkadaşlarının yeni 

yaptıkları bu çalışmalar Fransız Empresyonizminin artık formülleşmiş, 

akademikleşmiş bir şeklinden ibarettir (14). 

1923, 24 ve 25 yılları Türk Ressamlar Cemiyeti tarafından açılan ser

gilerin en başarılı yıllarıdır. Eleştirilerde o zamanlar olgunluk çağma 

girmiş bulunan bu sanatçılar hakkında türlü yorumlarda bulunulmuştur. 

Büyük şairimiz Ahmet Haşim, Türk resminin o devri hakkında şunları 

yazmıştır: "Belçikalı edip Maurice Maeter1ink'in "Körler" isimli piyesinde 

anlatılmaz bir fecaati haiz olan bir sahne cereyan eder. Bir rehberin 

peşinde, ıssız ve büyük bir ormanda amalar geçerken rehber ansızın 

ölüveriyor. Rehberin bu ölümü ile amalar yeniden ve ikinci defa ama 

olmuş demektir. Şimdi gece, soğuk, açlık ve ölüm gelecek, ne yapmalı? ... 

Gözlerinin gecesinde artık müebbeten kaybolmuş olan bu zavallılar derin 

bir f adanın tüyler ürpertici haşyet ve sükutu içinde aranırlar, araşırlar. 

Ressamlarımızın hali bana daima bu kısa f adayı hatırlatmıştır. Fakat 

hayır, şüphesiz ki ressamlarımız ama değildir. Nasıl olsunlar ki, onlar ne 

kulaktır, ne burundur, ne ayaktır. Fakat yalnız, hayata ziyaya ve esrarı ha

vaya doğru açılmış birer çift gözdür. Fakat görmezler ve girilecek, 

çıkılacak yerleri kendilerince meçhul olan ruhlarının ormanlarında boca

layıp duruyorlar. Gözleri açık duran zihayat bir çehre bir çehreye müşabih 

değildir. Dikkat edenler bilirler ki, biribirine benzeyen yüzler amaların 
yüzleridir., ( 15). 



129 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti l 921 'de yeni bir tüzük hazırlayıp "Türk 

Ressamlar Cemiyeti" adını alarak kendini yenilemiştir. Merkezi Türk 

Ocağı'nda olan cemiyetin üyeleri yalnızca Türklerden oluşmuştur. Kuru

cuları ise Sami Yetik, Şevket Dağ, İbrahim ÇalJı, Hikmet Onat, Feyhaman 

Duran idi. Bu cemiyetin önemli bir girişimi 1921 'de Çemberlitaş'ta Os

manbey Basımevi'nde "Resim Okulu" adıyla bir atölye açmasıdır. Bu okul 

yalnız bir yıl ayakta kalabilmiştir (16). Türk Ressamlar Cemiyeti 1923 

ağustosunda Ankara'da Türk Ocağında da bir sergi açarak Ankara sergileri

ni başlatmıştır. Bundan böyle her yılın Ağustos ayında Galatasaray Lise

si'nde, her ilkbaharda da Ankara'da sergiler açılmaya başlamıştır ( 17). 15 

Mayıs l 924'de Sultanahmet'te bir evde "Yeni Resim Cemiyeti" adıyla bir 

cemiyet kurulmuştur. Bu cemiyet Akademi'de öğretmen olan ve 

dolayısıyla devletin birinci planda ilgi gösterdiği 1914 kuşağı ressamlarına 

karşı yeni yetişen gençler tarafından bir tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır 

(18). Milli Mücadelede İstanbul 'un işgal edildiği yıllarda, sanatçıları ve 

eserleri işgalciler ve saltanat çevrelerince hor görülen sanat eğitimi kuru

munun cumhuriyetin ilanını izleyen yıllarda bina sorunu çözümlenmiştir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin henüz Sanayi-i Nefise olduğu 

yıl1arda bir yönetim tutarlığına tamamiyle kavuşmamış olan tüm sorunları 

da çözümlenmiş ve 1926 yılında ressam Namık İsmaiJ kuruma müdür 

olmuştur (19). Namık İsmail Kültür Vekaletine ayrıntılı bir rapor yazarak, 

sanatın ve sanatçının sorunlarını dile getirmiş ve devletin sanatın 

gelişimine katkıda bulunması için çeşitli tedbirler önermiştir (20). Cum

huriyet ilan edildiği zaman, memlekette bir tek sanat cemiyeti; 1909 

yılında kurulmuş olan Türk Ressamlar Cemiyeti (Osmanlı Sanayi-i Nefise 

Birliği) bulunmaktadır. Türk Ressamlar Cemiyeti çalışmalarını daha 

genişletmek amacıyla yani heykel gibi başka sanat kollarını da kucaklaya

bilmek için 1926 yılında yerini Güzel Sanatlar Birliğine terketmiştir (21). 

1914 kuşağının önemli sanatçılarından Ruhi (1883-1931) Türk resmi

ne milli bir tarz, yerli bir karakter vermeye çalışmıştır. Eserlerinde Anado

lu köy hayatından alınmış konuları tercih etmiştir. Eser1erinin üslubu eski 
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türk işlemelerini, yazmalarını hatırlatır, bazıları kalın fırça vuruşlarıyla 

örtülü, adeta birer halı gibi örülüdür (22). Nazmi Ziya gibi kendini hemen 

hemen sırf peysaj konusuna veren bir ressam da Hikmet Onafur (1885-

1977). Kuvvetli güneş ışığı altında parlayan doğa parçalarını, sahilleri 

konu olarak işlemiştir (23). Hikmet Onat, 1914 kuşağının bazen hafif ışık 

titreşimlerine yöne) en üslup anlayışına farklı boyutlar getirmiş, geniş ve 

enli tuş darbelerinden oluşan bir tarz geliştirmiştir (24). Bu devrin önemli 

bir ressanu da Sami Yetik'tir (1878-1945). Sanayi-i Nefise Mektebi'ni bitir

dikten sonra 1910-1912 yılları arasında Paris'te Jean-Paul Laurens'in 

atölyesinde çalışmıştır. Savaş konulu kompozisyonları yanında son za

manlarında manzara ve çiçek resimleri de yapmıştır (25). Eğitici etkin

liğinin yanısıra, empresyonizme yakın doğrultuda bir üslup çabası 

göstermiş olan Sami Yetik, renkçi değerler yönünden ölçülü bir uyum dav

ranışı ortaya koyar (26). Feyhaman Duran (1886-1970) Abbas Halim Paşa 

tarafından Paris'e gönderilmiş, orada Cormon ve Jean-Paul Laurens'in 

atölyelerinde çalışmıştır. Türk ressamları arasında figür ve portre res

samlığı yolunda en güçlü hamleyi yapmış olan bir sanatçıdır (27). Bu 

dönemin önemli isimlerinden olan Namık İsmail (1890-1933), ustaca ve 

özgür fırça oyunlarını seven, Corinth ve Liebermann gibi Alman ressam

larının etkisi altında değişik ve istikrarsız bir mizaca sahiptir (28). Bu 

dönemin bir başka ismi de Nazmi Ziya Güran'dır (1881-1937). Mülkiye 

Mektebini bitirdikten sonra Sanayi-i Nefise'ye girmiş, Paris'te de Julian 

Akademisinde çalışmıştır. Empresyonizm tekniğini memleketimizde en 

ileri götüren odur. Nazmi Ziya'nın resimlerinde doğa parçaları ışığı 

emmiş yoğun renk kümeleri halinde ve şiirsel ifade yükleriyle doludur 

(29). 

Veliaht Abdülmecit tarafından Fransa'ya gönderilen ve orada Cor

mon'un atölyesinde beş yıl çalışan Avni Lifij (1889-1927) ülkeye 

döndükten sonra tarihi konuları, İstanbul'un eski köşelerini. doğa 

parçalarının nemli,buğulu, hüzünlü taraflarını konu alarak işlemiştir (30). 

Bu dönemin kendisinden en fazla söz ettiren ve bu döneme kendi adını 

veren sanatçısı ise İbrahim Çallı'dır. 



13 ı 

1928 yılında adını geçen yüzyılın Fransa'smdaki bir kurumdan alan 

"Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği" meydana gelmiştir. Muhit

tin Sebati, Hale Asaf, Saim Özeren, Şeref Akdik, Cevat Dereli, Refik Epik

man, Turgut Zaim, Ali Avni, Zeki Kocamemi gibi isimler bu birliğe dahil 

sanatçılar arasında yer almıştır. Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Birliği memleketimizde gerçek anlamıyla modern resmin temelini atmış, 

kavgasını yapmış olan ilk cemiyettir (31). Bu cemiyetin ilk sergileri, ilk 

faaliyeti gerçek bir mücadele şeklini almıştır. Bu grubun üyelerinden olan 

Muhittin Sebati basında sistemli bir mücadeleye girişmiş, bilhassa 

İstanbul'da bir resim galerisi ve Güzel Sanatlar Müzesi açılması için elin

den geleni yapmıştır (32). 

1933 yılında altı sanatçı bir araya gelerek "D" grubunu kurmuşlardır. 

Cemal Tollu, 7.eki Faik izer, Nurullah Berk, Eşref Üren, Elif Naci, Abidin 

Dino ve Zühtü müridoğlu gibi sanatçılar bu grubun kurucuları arasında bu

lunmaktadır. Çoğu Paris'te çalışmış olan bu sanatçıların oradaki hocaları 

da Marcel Gromaire, Fernand Leger, Andre Lhote. Othon Friesz, Marcel 

Gimond gibi ileri görüşlü sanatçılardır. "D"' grubunu oluşturan 

sanatçıların iddiaları Müstakiller'inkinden çok daha kesindir. Bu grubun 

sanatçıları duygudan, romantik eğilimlerden, hele empresyonist 

kalıntılardan sıyrılmak amacı ile sanatın enteJlektüel, düşünsel yönünü sa

vunmuşlardır. Sanat eserini bir duygu ürünü, fiziksel bir jest olmaktan çok 

derinlemesine bir düşünüşün sonucu olarak görmüşler, Türk resim ve hey

kelini tatlılık ve "hoş"luktan kurtarıp çağdaş Batı ekollerinden örnek alan 

fikir temelleri üstüne oturtmak gerektiğini savunmuşlardır (33). Arif Kap

tan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Eren Eyüpoğlu, Elif Naci, Eşref Üren, Nurul

lah Berk, Salih Urallı, Cemal Tollu, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel ve hey

keltraş Zühtü Müridoğlu gibi isimlerden oluşan "D" grubu sanatçıları 8 

Ekim 1933 yılında ülkemizde ilk defa bir desen sergisi gerçekleştirmiştir. 

1937 yılında Atatürk'ün emriyle Beşiktaş'ta kurulan Resim ve Heykel 

müzesinde, Akademinin bütün atölyelerini de kapsayan "Elli Yıllık Türk 

Resmi Sergisi" yılın en önemli o]ayı olmuştur. 1939 yılı ekim ayından 
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başlayarak, Devlet Resim ve Heykel sergisi Ankara'daki Sergi Evi'nde 

bütün ülke sanatçılarına kapısını açmış, o zamandan beri de düzenli ola

rak açılmıştır. Sergide birinci, ikinci ve üçüncü mükafatlar da konularak 

sanatçının teşvik edilmesine gidilmiştir (34). 1933'te Cumhuriyetin onun

cu yıldönümü için yurt gezileri düzenlenmiş, bu gezi plastik sanatların 

yaşamında önemli yenilikler yaratmıştır. Sanatçı köşesinden çıkarak 

hayal dünyasından sıyrılmış, doğa içine atılmıştır. Anadolu'nun 

kucağında üsluplarına en uygun konuları seçen sanatçılar Milli 

Mücadelenin tarihçesini yaşatan büyük ölçüde tablolar yaratmışlardır. Bu 

eserler "Türk İnkiiap Sergisi" adıyla Maarif Vekaleti çatısı altında 

düzenlenen sergide teşhir edilmiştir (35). 1939 yılında iktidarda olan 

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da sanatçılara ikinci bir yurt gezisi 

düzenlenmiştir (36). 

Güzel Sanatlar Akademisi'nde, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hik

met Onat ve Nazmi Ziya Güran gibi hocaların uygulamaya devam ettikleri 

sistem, plastik sanatların dünyadaki değişimleri ve yeni eğilimleri ile 

barışamamıştır. Akademinin artık daha "modern" pedagojik sistemlere 

kavuşması gençliğin yararına olacağı düşünülmüş, bu nedenle resim 

bölümünün başına da Alman Rudolf Belling getirilmiştir. Leopold Levy, 

aşırı tarzlara eğilmemek, klasik geleneklere bağlı olmakla beraber Anclre 

Derain, Dunoyer de Segonzac gibi ustaların izinde yürümüş, doğa anlayış 

ve yorumuna yeni, daha özgür bir hava getirmiş olan Rudolf Belling ise sa

natta modern, hocalıkta Rönesans ilkelerine bağlı bir klasisizm taraflısı 

olarak klasik kurallara bağlılığı ile dikkati çekmiştir. Leopold Levy 

atölyesinden Nuri İyem, Selim Turan, Turgut Atalay, Avni Arbaş, Nejat 

Devrim, Ferruh Başağa gibi sanatçılar yetişmiş, bu sanatçılar "D" grubu

nun 1933'de açmış olduğu yeni akımlara değişik eğilimlerle 

katılmışlardır. Bu eğilimler Türk resminde yeni bir teknik değil, daha fazla 

sosyal sorunlarla ilgili, topluma seslenmek isteyen bir sanat anlayışı getir

mek istemiştir. Bu sanatçıların topluluk olarak ülkedeki çalışmaları uzun 

sürmemiş, Akademi'den diploma alan bir kaç genç sanatçı da Fransız 

bursu ile Paris'e giderek orada yerleşmişlerdir (37). 
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3.5. Çalh'mn Sanat Anlayışı: 

Çallı, kendinden önce Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretilen gele

neklere bağlı, konuyu olduğu gibi tuvale geçiren objektif görüşe karşı 

olan kuşağın başında gelen bir sanatçıdır. Renkleri karanlıktan aydınlığa 

çıkaran, serbest bir işleyişe önem veren bir anlayış içinde Türk resmine 

yeni bir ruh ve teknik getirmiş, doğaya daha çağdaş bir tutumla bakmıştır. 

Kendi inancı yolunda bir metod uygulamaktan çok öğrencilerinin 

araştırmalara girişmelerini daima anlayışla karşılamıştır (1 ). 

Elif Naci onunla ilgili anılarında şöyle anlatmaktadır: 

"Efendim, ilk önce akademide, hocamız Çallı İbrahim'in talebesi 

olduk. Tabii, Çallı İbrahim'den aldığımız feyz empresyonist tarzında 

çünkü; onlar, Çallı ve arkadaşları Paris'te çalışmışlardı ve bir çeşit emp

resyonizmi Türkiye'ye getiren insanlardı. Akademi'ye gelir gelmez, elimiz

deki stompu ve sos'u bıraktırarak, yanmış kömürü (füzen) veren hocamız 

Çallı İbrahim oldu. Varniya'nın aksine yağlıboya sınıfına geçince batı'da 

çoktan ömrünü tamamlamış olan empresyonizm görüşü bize aşıladı ve 

biz hepimiz birer Çallı, birer empresyonist olduk" (2). 

Çallı, Paris'te çalıştığı 1910-1914 yılları arası Avrupa'da etkin olan 

kübizm ve soyut sanata ilgi duymamış, ülkeye izlenimcilik etkileri taşıyan 

bir teknik ile dönmüştür. Tam anlamıyla uygulamamış olsa bile bu 

anlayışını ölümüne kadar sürdümüş olduğu söylenebilir. Çallı'nm uygu

ladığı izlenimcilik aslında A vrupa'da akademikleşmeye yüz tutan bir 

anlayışı yansıtmaktadır. Bu nedenle İbrahim Çalh'nm sanatını Akadenlik

İzlenimci bir çizgide görmek daha doğru olur. Özellikle portrelerinde ve 

figürlü kompozisyonlarında oldukça özgür çalışılmış klasik bir beğeninin 

egemen olduğu görülmektedir. Bu beğeniyi ustaca bir uygulamayla 

birleştiren sanatçı hiç bir zaman akademik bir yapaylığa sapmamıştır. 

Akademi'de yetiştirdiği öğrencileri, belirli oranlarda Çallı'nın sanatından 

etkilenmişler~ Çallı'nın kişiliğinde anlamını bulan bir resim anlayışı son

raki kuşak temsilcileri tarafından ya olduğu gibi ya da küçük farklarla 

sürdürülmüştür. Onun izlenimcilik sonrası sanat akımlarından hiçbirine 
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yakınlık duymamış olması yenilikçi eğilimlere karşı olduğu anlamına gel

mez. Nitekim atölyesinde yetişen ressamlar, Çallı'nın kötü de olsa yeni bir 

şey yapılması yolunda öğrencilerini sürekli olarak teşvik ettiğini yeri gel

dikçe belirtmişlerdir. 

Belli sanat görüşlerinin etkinlik kazanması, Türkiye'de kuşak ya da 

grup çıkışları ile mümkün olmuştur. Sonraki yıllarda izlenimciliğin yerini 

yeni eğilimlere terketmesi de 1930 kuşağının çıkışıyla mümkün oJabpe

cektir. Hatta, 1930 kuşağının bile izlenimci resimle bağını bütünüyle 

kesmiş olduğu düşünülemez. Bu görüş açısından Çallı, bir anlamda 1930 

kuşağına ilk değişimin işaretlerini sevdirmiş olan kişilerden biridir. 

Ancak, değişimin temelde desen ve renk bilgisine, doğa etüdüne, mutlaka 

dayanması gerektiği yolundaki klasik öğretiyi sanatçı her zaman savun

muştur (3). Çallı, cumhuriyetle birlikte yönetimin Güzel Sanatlara 

gösterdiği ilgiyi arttırma çabaları içinde bulunurken, Maarif Vekili Necati 

bey'e ve diğerlerine çeşitli istekler taşıyan yazılar göndermiştir. Sanatçı 

bu yazılarından birinde şöyle demektedir: 

"Biz Türk Milleti resim tedrisatı yaparız, yaparız ama bu tedrisat, 

memlekette bir anane mevcut olmadığı için köksöz olur. Anane 

yaratılmadan sanat yapılamaz. A vrupa'ya talebe gönderelim. Bu gençler, 

öteki milletlerin resim evolüsyonlarını tetkik etsinler. Şahaserlerin kopya

larını yapsınlar, müzelere tasdik ettirsinler ve getirsinler burada galeriler 

açalım" (4). 

Sanatçı bu istek yazısında eğitimde köklü bir geleneğe ihtiyaç gerek

tiğini, gelenek yaratılmadan sanatında asla yaratılamıyacağını vurgula

makta, bu problemin çözümü için de tek çarenin A vrupa'ya öğrenci 

gönderilmesi ve öğrencilerin diğer milletlerin resim evrimlerini tetkik et

meleri gerektiğini ısrarla belirtmektedir. Öğrenciler tarafından yapılmış ve 

müzelere tasdik ettirilmiş olan şaheserlerin kopyaları ile de ülkede 

açılacak galeriler sayesinde eğitimin daha mükemmel olabileceği 

görüşünü savunmaktadır. 
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Sanatçı 1920 yılında Münih'e gitmiş, Alman ekspresyonizmi 

etkileriyle ülkeye dönmüştür. Sanatçı bu yıllarda alışılmışın ötesinde 

yeni bir üslup ve anlayış ile eserler meydana getirmeye başlamıştır. Bu 

yılJarda İstanbu1'a gelen Rus ressamı Alexis Gritchenko'nun etkisiyle 

yaptığı Galata Mevlevihanesi Ayinlerini konu alan eserlerinde biçimsel 

düzene daha fazla ağırlık veren bir anlayışa yönelmiştir. Ayrıntıların 

ayıklanmasına dayanan bir yüzeysellik anlayışı içinde düz ve mce 

sürülmüş renklerin uyumunu aramıştır. Sanatçının bu dönemi kısa 

sürmüş, karakterine daha uygun gelen empresyonizme tekrar dönüş 

yapmıştır. 

Leopold l...evy, bütün sanat akımlarını anlayan ve kabul eden Çalh'nın 

sanat anlayışının geniş olduğunu, kendi üslubu içinde daima canlı olan 

hislerini anlatmaktan başka hiç bir problem ile meşgul olmadığını 

söylemektedir (5). 

Nurullah Berk ise, Çallı ve arkadaşlarının Paris'teki çalışmaları 

süresince ne Louvre'daki klasikler üzerinde ne de Monet, Sisley, Pissarro 

gibi empresyonistler üzerinde durmuş olduklarım, izlenimciliği bir çeşit 

ileri akademizm olarak uygulayan Lucien Simon, Albert Besnard, Aman

Jean Zorn, Rene Menard gibi ustaların tarzlarına yönelmiş oldukları fikrini 

savunmaktadır (6). 

Namık İsmail Akademi'de müdür olduğu yıllarda arkadaşı Çallı ile 

birlikte, başarılı seçilen öğrencileri resim eğitimi için Avrupa'ya yollamış, 

fakat bu gençlerin A vrupa'da etkin olan Fütürizm ve Kübizm gibi akımları 

ülkeye dönüşlerinde Akademi'ye sokmak istemeleri Namık İsmail ve Çallı 

tarafından doğru bulunmamıştır. Bu akımları savunan genç sanatçılar 

özellikle Çallı aleyhine tepki göstermişler, onun için tfCehaletin Timsali-
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dir" demişlerdir. Sanatçı bu tepkilere karşılık şu sözlerle kendini savunma 

ihtiyacını duymuştur: 

"Ben vekaletçe de müseccel olan cehaletimi de tekaüdlüğüme kadar 

değil mezarıma kadar musir kalacağım. Eğer dünyada sanat öğretmeyen 

tek bir müessese varsa, o da Güzel Sanatlar Akademisi'dir. Burada resim ve 

heykel mesleğinin, tıpkı kunduracılık gibi yalnız öğretilebilecek tarafı ile 

genç kabiliyetlere, tabiatı görme bilgisi tedris edilir" . Sanatçı daha sonra

ları bu görüşlerine şunları da eklemiştir. "Biz hiç bir memlekette icad 

edilmemiş payeyi keşfettik. Güzel sanatlarda mütehassıs bulduk. A vru

pa'lı bir ressamı (Uopold Uvy) Güzel Sanatlar Akademisi'ne mütehassıs 

olarak getirdik. Bu zat şimdi orada modern sanat tedris ediyor, kendisi 

mektebçi olmadığı için, bizim mektebimizi bütün milletlerin gittiği yoldan 

ayırdı. Halbuki her memlekette Güzel Sanatlar Akademisi aynı tiptir. Tah

sil sistemi birdir. Güzel Sanatlar Mektebine mücerret sanat duygusu gire

mez, orada sanat değil, sanatın icablan tedris edilir" (7). 

Sanatçı, aleyhine bu kadar konuştuğu modern sanata önceleri tepki 

göstermiş, sonradan bu görüşleri anlayışla karşılamıştır. Sanatçının 

sanat anlayışına ters düşen bu görüşler doğrultusunda kendisininde bu 

türden denemeler yapmış olması oldukça ilginçtir. Fakat, sanat 

anlayışının temelinde almış olduğu klasik eğitimin büyük payı olduğu 

düşünülürse, izlenimci anlayışla yapmış olduğu çeşitli konuları yansıtan 

eserleri gerçek sanat anlayışını ortaya koymaktadır. 
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3.6o İbrahim Çalh'nın Tekniği: 

Atmosferik değişimleri tuvale yansıtma kaygısı ile renk faktörünü ön 

plana alan batılı empresyonistler eserlerinde desen ve çizgi yapısına önem 

vermemişler, biçimleri ve planları çizgilerle deği1, sıcak ve soğuk olarak 

iki gruba ayrılan renklerle, renklerin ifade ettikleri ışık daha doğrusu 

güneş oyunları ile konuyu tasvir etmişlerdir. 

İbrahim Çalh'da gördüğümüz teknik bu sisteme dayalıdır. Ancak; 

batılı empresyonistlerde görülen plan ve tablo düzeni sanatçıda daha 

yumuşak, daha belirsiz görülmektedir. Çallı coşkun ve aceleci mizacının 

etkisiyle hiç bir hazırlık yapmadan (eskiz ve taslak) deseni fırça ucuyla 

çizmekle yetinerek eserin içine girmiştir. Böylesine aceleci çalışma türü: 

"Salah Cimcoz Portresi", "Reşit Safvet Bey'in Portresi", "Çamlıkta 

Kadınlar", "Lütfiye izzet Hanım'ın Portresi", ve daha birçok eserinde göz 

ahcı başarıya ulaşırken , çok figürlü kompozisyonlarda aynı etkin1iği 

sağlayamamJştır (1). 

Bir iki seansta çalışılmış izlenimi uyandıran tabloları son derecede 

işlek ve hareketlidir. Konunun çizgisel düzenine sırtını dönmeyen sanatçı 

tersine bir çizgiyle, doğanın ve figürün ayırıcı niteliğini vurgulamak iste

miştir. Öte yandan renkçiliği hemen tüm eserlerinde denetlenmiş bir 

coşkunun ürünü olarak kendini gösterir. Sanatçı konuyu renk örtüsü 

altında eritmez. Portre türündeki resimlerine oranla natürmort ve peysaj

larmda izlenimci anlayışa daha yakın olduğu görülmektedir (2). Türk res

minde bir portre geleneği yaratan sanatçı, ışık-gölgede, renk armonisinde 

ve fırça kullanımında zor erişilir bir teknik ve ustalığa sahiptir (3). Kendi

sinden öncekilerden en büyük farkı, çok daha rahat fırça vuruşlarıyla daha 

canlı renkler kullanmasıdır. Çallı'nın sanatında çizgi yapısından çok 

titreşen, fırça ustalığı ile yumuşayan. kirlenmemiş, duyarlı bir renkçilik 

göze çarpmaktadır (4). Çallı'da ışıklar sarı, turuncu; gölgeler mor ve mavi

dir. Işık gölge unsuru onda kendine özgü bir armoni meydana getirmiştir 
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(5). Sanatçı bazen empresyonizme bağlı zevkli renk armonileriyle 
çalışırken bazen de ışık-gölge terkiplerine dayanarak hacim ve form 
üzerinde durmuştur (6). Kendinden öncekiler doğayı bütün ayrıntıları ile 
kopya ederlerken, Çanı e)e aldığı konunun ayrıntılarını büyük bir ustalıkla 
ayıklamasını bilmiştir (7). Sanatçının peysaj konularına değişik bir yorum 
kattığı görülür. Natürmort temasına yönelişinde de bu köklü geleneği yeni 
deneyler ve yeni nesnelerle güçlendirmiştir (8). 

Sanatçı bulabildiği her malzeme üzerine resim yapmıştı r . Bunlar 
arasında başta tuval olmak üzere, duralit, kontraplak, karton, mukavva'dır. 
ÖzeJlikle 1940'lı yıllarda maddi imkansızlıklar nedeniyle üzerine resim 
yaptığı malzemenin arka yüzeyine de çalıştığı olmuştur. Bunlar genelde 
küçük boyutlarda çalışmalardır. 

Poşadlarında sanatçının imzasını göremiyoruz. Bu tür çalışmalar 
birer not niteliğinde olduğundan sanatçı imza atmaya da gerek duy
mamıştır. Tablolarını imzaladığı halde özellikle peysaj ve natürmort 
çalıŞmalarının hangi tarihlerde yapılmış olduğuna dair bir kayıt 

göremiyoruz. İlk dönem eserlerini Arap harfleriyle imzalayan sanatçı, 
Cumhuriyetin ilanından sonra tablolarını Latin harfleri ile "Çalh İbrahim" 
olarak imzalamaya başlamıştır. Fakat portrelerinin çoğunu Arap harfleri 
ile imzalamış olduğunu söyleyebiliriz. 1934 yılından itibaren soyadı kanu
nunun yürürlüğe girmesinden sonra "Çallı İbrahim" olarak atmış olduğu 
imza şeklide "İ. Çallı" olarak değişmiştir. 

Sanatçının ilk dönem resimlerinde koyu tonların görüldüğü, son 
dönem eserlerinde ise paletinin zenginleştiği özelikle peysaj ve natürmort 
konulu eserlerinde renklerin açıldığı, yumuşak, katışıksız pastel tonlara 
dönüştüğü söylenebilir. Paletinde boyayı ezmeye yarayan yağ yerine tere
bentin tercih etmiştir. Buna sebep, terebentin ile sulandırılmış boyanın 
tuval üzerinde akıcılığı ve fırçanın yüzey üzerinde daha rahat hareket et
mesini sağladığından dolayıdır. 

Sanatçı yapmayı tasarladığı konularda doğadan kurşun kalemle eskiz 
çalışmaları da yapmıştır. Bazı tablolarının kurşun kalemle yapılmış es
kizlerini yaptığımız araştırmalarda tespit etmiş bulunuyoruz (R. 21, 26, 
28, 31, 32, 40). Sanatçının bu eskizlerden faydalanarak atölyesinde 
çalıştığını da söyleyebiliriz. 
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3.7. Çalh'mn Üslup Gelişimi: 

İbrahim Çallı Sanayi-i Nefise'deki öğreniminden sonra 1910 yılında 

Devlet hesabına resim eğitimi için Paris'e gitmiş, Cormon'un atölyesine gi

rerek onun öğrencisi olmuştur. Cormon tamamen akademik kuralları uygu

layan ve uygulatan katı ve disiplinli bir hocadır. Çallı bu dönemlerde her 

ne kadar bu kurallara bağlı kalmak zorunda olsa da en azından, düşünce 

açısından ve okulun bitmesiyle tarzını tamamen değiştireceğini biliyoruz. 

Fakat akademik eğitimin tamamen de karşısında olduğunu söylemek pek 

doğru olmaz. Sanatçı resim sanatının temelde desen ve renk biJgisine, doğa 

etüdüne mutlaka dayanması gerektiği yolundaki klasik öğretiyi her zaman 

savunmuştur (1 ). Bu dönem Paris'te çağdaş sanatta Kübizm akımının 

yaşandığı, Wassily Kandinsky'nin soyut sanat hakkındaki fikir ve 

görüşlerini sanat çevrelerine önerdiği yıllardır. Sanatçı bu yeni akım ve 

görüşlerle ilgilenmemiştir. 1914 yılında patlak veren I. Dünya savaşı ne

deniyle arkadaşları ile birlikte, ülkeye klasik-izlenimci kanşımı bir 

üslupla dönmüştür (2). 

Sanatçının sanatında 1914-1923 yılları ilk dönem sayılabilir. Cumhu

riyetin kuruluşuna kadar olan bu evrede özellikle Galatasaray sergilerinde 

teşhir ettiği eserlerde dönemin sosyal yaşamı ile ilgili konular yer 

almıştır. Bu dönem içinde yapmış olduğu eserler arasında, Ada gezintileri 

(R. 146, 147, 148, 151), Balo (R. 153), süslü odalar içinde giyimli, 

kuşamlı kadınların portreleri (R. 48, 49, 50, 52, 64), çıplaklar (R. 106, 

107, 108, 112) çok çekici bir üslup ve hoş bir renk cümbüşü içinde meyda

na getirilmişlerdir (3). Sanatçı Cormon'un akademik, geleneklere bağlı 

anlayışı içinde kalmamış, doğayı kendi görüş ve anlayışı içinde 

yansıtmaya özen göstermiştir. Sanatçının ele aldığı konu ile bütünleşmesi 

ve ona kendi kişiliğinden bir şeyler katabilmesi en önemli 

özelliklerdendir. Bu eserlerde titiz bir işçilik, yüzeye uygulanmış zarif 

fırça tuşları, uyumlu ve zevkli bir renk seçiminin görüldüğü söylenebilir. 

Portrelerinde modelin yüz hatlarını kavramakta ve ruhun çehreye yansıyan 
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çizgilerini yakalamakta büyük bir ustalık gösterdiği dikkati çekmektedir 

(4). Özellikle portrelerinde ve figürlü kompozisyonlarında özgür 

çalışılmış klasik bir beğeni hakimdir. Ama hiç bir zaman akademik bir ya
paylığa sapmamıştır (5). Sanatçı kompozisyonlarında ve çıplaklarında 

Fransa'da gördüğü ya da orada öğrenimi sırasında kendisine önerilen kimi 

klasik kalıpları da dikkate almamıştır. Ulusal Kurtuluş savaşımız için 

düzenlediği kompozisyonlarında bir yerellik, bir doğu, hatta Anadolu'nun 

ana karakteri görülebilir (6). Türk resminde ilk görülen çıplaklarında 

sanatçı lirik ve coşkun bir fırça karakteri göstennektedir (7). Sanatçının bu 

döneminde, eğitimini gördüğü klasik atölyelerin kendisine sağladığı disip

lini, çalışmalarında mümkün olduğu kadar elden bırakmamaya özen 

göstermiş olduğu anlaşılmaktadır. 

1914-1918 yıllan arasında Şişli'de faaliyet gösteren atölye'de yapmış 

olduğu eserlerinde duygulu ve coşkulu bir anlatım görülür. Bu tablolar 

atölye geleneği ölçülerinde oluşturulmuştur. "Türk Topçuları" isimli eseri 

buna güzel bir örnektir (R. 85). 

1920 yılında Münih'e giden sanatçı bu gezinin etkisiyle anlatımcı 

resme yönelmiş, o zamana kadar uygulamış olduğu kl~sik izlenimci 

anlayışı bırakmıştır. Bu dönemde Galata Mevlev1hanesi ayinlerini konu 

olarak işlediği bir dizi eser meydana getirmiştir. Onun bu konudaki 

çalışmalarını hızlandıran başlıca nedenlerden biri, aynı tarihlerde 

istanbul'a gelen Alexis Gritchenko adında bir Rus ressamıdır. Bu ressamın 

İstanbul'da özellikle Galata Mevlevihanesi'ni konu alan resimleri Çalh'nın 

oldukça ilgisini çekmiştir. Mevlevihane'de 11sema" yapan mevleviler sonra

dan Gritchenko'nun albümü halinde Paris'te basılmış, albüm daha sonra 

Çalh'nın eline geçmiştir (8). 

Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Gritchenko ve Çallı hakkındaki anılarından 

şöy~e bahsetmektedir: "Çallı'yı tanıdığım günlerde oturduğu ev yangından 

önce Akademiye eklenmiş iki katlı ahşap bir yapıydı. Bizim 
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öğrenciliğimizde bu bölümde Çallı ile Hikmet hoca otururlardı. Çallı'nm 

gelen gideni çoktu. O günlerde Rusya'dan kaçanların çoğu bir süre 

İstanbu1'da kalırlardı. Gritchenko adında bir ressam bunlardan biriydi. 

Çallı, onu Tophane'de suluboya resimler yaparken görmüş, çalışmalarını 

beğenmiş ve evine davet etmişti. Günlerden beri yarı aç, yarı tok 

İstanbul'u aşındıran, yaptığı suluboyalardan bir kaç tanesini zorla bir 

yemek parasına satabilen Gritchenko'yu Çallı evinde aylarca misafir 

etmişti, sonradan Fransa'da eserlerini Çallı'nın hiç bir zaman 

ulaşamıyacağı fiyatlara satacak olan Gritchenko, daha o günlerde ortanın 

hayli üstünde suluboyalar yapıyordu. Şimdi düşünüyorum da, bu suluboy

alarla Klee'nin Ortadoğu gezisindeki suluboyaları arasında inanılmaz bir 

kardeşlik vardır" . 

Çallı'yı meslek arkadaşlarından kesin olarak ayıran özellikler bu 

karşılaşmadan sonra iyice belli olmakta, "Mev 1eviler" (R. 122, 124, 125, 

129,: 130) adlı tablolarında Gritchenko'dan zekice etkilenmeler sezilmekte

dir (9). Çallı bu eserlerinde, Gritchenko dönemine kadar uyguladığı 

empresyonist tekniği bırakmış, Rus ressamının grafiğine uygun, şematik 

bir desen anlayışı ve bu deseni örten az karışımlı renkleri benimsemiştir. 

Çallı'nm bu eserlerinde anlatım bakımından daha cesaretli, plastik karakte

ri daha belirgin bir üslup görülmektedir ( 1 O). Bu dönemin ürünleri arasında 

t!Cami Avlusu" (R. 12), "Türbe" (R. 126), "Galata Mevlevihanesi" (R. 123, 

124), gibi eserleri sayılabilir. Sanatçı bu dönem içinde yapmış olduğu 

çıplak ve portre çalışmalarını da atölye geleneği ö1çiilerinde sürdürmüştür 

(R. 47, 48, 49, 52, 106, 107, 108, 112). Sanatçının bu dönenlİ kısa sürmüş, 

anlayışına daha uygun gelen empresyonist üsluba dönüş yapmıştır. 

1923'ten sonraki dönemde İstiklal savaşı ve devrimlerle ilgili kompo

zisyonlar, Atatürk ve İsmet İnönü portreleri (R. 58, 59, 137, 138, 96), zey

bekler gibi konuları işleyen sanatçı, manzara ve natürmort çalışmalarında 

özellikle nmanolyalar" (R. 232, 237, 238, 239, 240, 241, 242), severek 

işlediği konular arasında yer almıştır. Sanatçı bu dönemde de portre ve 
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çok figürlü kompozisyonlarında atölye geleneğini devam ettirmiştir. Daha 

sonraki yıllarda özellikle çok figürlü büyük boyutlardaki kompozisyon 

çalışmalarını bırakmış daha çok natürmort ve peysaj konulu çahşmalara 

ağırlık vermiştir. Son yıllarında portre çalışmaları az da olsa 

görülmektedir (R. 75, 77, 80, 81, 82). Peysaj ve natürmort çalışmalarında 

izlenimci bir üslup görülmektedir. Renkler biraz daha açılmış, pastel ton

ları eserlerine hakim olmaya başlamıştır. Natürmortlarında özellikle "ma

noJ ya" konulu çalışmalarında çiçek ve yaprakların yansıtılmasında 

tuşların biraz daha dikkatli olduğu, biçim kaygısından ötürü konturların 

sezdirilerek verilmeye çalışıldığı, bazen de konunun daha coşkulu bir du

yarlılıkla işlendiği dikkati çekmektedir. Natürmort çalışmaları kapalı bir 

mekan içinde yapılmış olduğundan bu eserlerde tam izlenimci bir 

anlayışın görüldüğü söylenemez. Peysajlarında da tam izlenimci bir görüş 

hakim değildir. Çünkü~ bu resimlerin çoğunda yer alan figür ve nesnelerin, 

biçim kaygısı nedeniyle hafifçe çekilmiş konturlar ile sınırland ırıldığı 

görülmektedir. Perspektif etkisi içinde sıcak ve soğuk renk kontrast

larından yararlanılmıştır. Bir eskiz çabukluğu ile yapılmış bu resimlerde 

resim yüzeyine uygulanan fırça tuşlarının ilk dönem resimlerine oranla 

daha özgür, anlatımın oldukça coşkulu ve duygu yüklü olduğu 

görülmektedir. 

Sanatçı son yıllarında modern anlayışta denemelerde yapmıştır. 

Özellikle bu denemeler 1930 kuşağının çıkışıyla paraleldir. Zeki Kocame

mi, Ali Çelebi, Hale Asaf, Muhittin Sebati gibi Türk resminin ustalarından 

sayılan eski öğrencileri ülkeye döndükleri zaman Çallı Avrupa'daki 

gelişmeleri onlardan izlemiş, onların yapmış oldukları· eserleri büyük bir 

dikkatle incelemiştir. Bu dikkatli incelemenin sonucu sanatçının da mo

dern üslfipta denemeler yapnuş olduğunu söyleyebiliriz. (R. 227. 119, 120, 

273, 210, 211). 1925-1930 yılları arası Münih1te resim hocalığı yapan 

Hoffman•ın Alman Kübizmi, Kocamemi ve Ali Çelebi eliyle biraz da 

Çallı'nın hizmetiyle Türk resminde yer almıştır (12). Sanatçıyı kesin ola

rak tek bir sanat akımının temsilcisi olarak saymak güçtür. Zaman zaman 

izlenimci, zaman zaman ekspresyonistt bazen sembolist kimi zaman da so

yuta yakın anlayışta yapmış olduğu eserlerinin örneklerini görebiliriz. 
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3.8. Katildığı Sergiler: 

Sanatçı eserlerini çoğunlukla karma sergilerde teşhir etmiştir. Onun 

İstanbul'da ilk katıldığı sergi, Beyazıt'da Türk ocağında açılan resim sergi

sidir (1). Sanatçı 1916 yılında Osmanlı ressamlar cemiyetinin Galatasaray 

yurdunda açmış olduğu sergiye katılmıştır (2). 1917 yılının haziran 

ayında Galatasaray'lılar yurdunda açılan ikinci resim sergisi hakkında, 

zamanın yayın organlarından "Tanin" gazetesinde çıkan eleştiride, Çallı 

İbrahim Bey'in tabloları gözden geçirildiğinde, sergilediği portrenin nefis 

bir eser olduğu "Taksim Bahçesinde Bir Akşam" isimli tablosundaki renk 

ahengi anlatılmaktadır (3). 

Sanatçı l 914-1918 yılları arasında İ~tanbul'un Şişli semtinde kurulan 

atölyede Harbiye Nezareti tarafından bir kaç arkadaşıyla birlikte 

görevlendirilerek savaş tabloları meydana getirmiş, tablolar ilk kez 

l 918'de İstanbul Galatasaray'Jılar Yurdunda halka teşhir edildikten sonra 

sergilenmek üzere Viyana ve Berlin'e gönderilmiştir (4). Galatasaraylılar 

yurdunda 1918 yılında düzenlenen sergide Çallı'nm bir Sanayi-i Nefise 

madalyası aldığı bilinmektedir (5). Çallı bu sergide 0 Türk Topçuları", 

"Yaralı Asker", "Siperde Gün Ağarırken", "Çadır Önünde", "Boğalı 

Kadın", "Bir Konağın İçi", "Natürmort", "Cephenin Savunmasındatl ve ka

rakalem olarak yapılmış "Subay" isimli tablolarım sergilemiştir (6). 

24 Temmuz 1919'da Galatasaray Sultanisi'nde açılan sergide, Çallı 

İbrahim'in "Gece Kadın Oynatan Z.eybekler" adlı tablosu, önce değişik ko

nusuyla, sonra ustaca işlenişiyle ilgi çeken tabloların başında gelmiştir. 

Sanatçının sergilediği diğer eserleri ise "Haliç Sahilleri 11
, "Şehzade 

Türbeleri", "Ada'da Gezinti", pastel olarak çalıştığı "Bir Genç Kız" \'e "İki 

Hanım''dır (7). 

1920 Tarihinde Galatasaray sergisine katılan Çallıtnın eserleri 

eleştirmenler tarafından "Hazine-i Elvan" ve "Meşher-i Ziya" o]arak tarif 

edilmekte, sanatçı, "Fırçanın Abdülhak Hamid'i" olarak tanımlanmaktadır. 
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l 921 'de Türk Ressamlar Cemiyetinin İstanbul'un Çemberli taş semtinde bu

lunan Osmanbey basımevinde "Resim Okulu" adıyla açmış oldukları 

atölyede, atölyenin açılışı dolayısıyla düzenlenen sergide sanatçı "Mev

leviler"i tasvir eden üç eser ile, Anadolu insanının savaş yıJJarmda maruz 

kaldığı "İşkence .. yi anlatan eserini teşhir etmiştir ... Mevlevller"in konusu, 

Mesnevi dinleyen dedeler ve tennure1erin beyaz ve mor haleleri içinde 

sema eden semazenlerdir (8). Sanatçı aynı tarihlerde açılmış oJan bir 

başka Galatasaray sergisine "Derviş", .. Kadın Portresi 11 ve "Peysaj" isimli 

eserleriyle katılmıştır (9). 

Sanatçı 1922 aH.tnc' · Galatasaray sergisine sekiz eseriyle katılmış 
olup, sergi broşüründe kendisi İstanbul ve Paris Sanayi-i Nefise mektepleri 

mezunu olarak tanıtılmaktadır. Sanatçının bu sergide teşhir ettiği eserleri 

"Mehtap Avcıları", "Bir Kadın", "Bekleyen Kadın", "Hünkar Suyunda Ge

zinti", "Ata", "Portre" ve iki adet "Nü" dür (10). 

1923 yılının temmuz ayında açılan yedil\ct · Galatasaray sergisinde 

sanatçıların teşhir etmiş oldukları eserlerin sayısı takriben 240 kadardır. 

Açılışta Çallı bir konuşma yapmış, bu konuşmanın ardında da onu Ham

dullah Suphi takip etmiştir. Çallı'nın bu sergide teşhir ettiği "Fecir", "De

nizdeki Santur", "Bahar", "İzmir Harabelerinden", ·"Sanatçının Ailesi" ve 

"Mevlevi" isimli tabloları çok beğeni kazanmıştır (11). Aynı tarihte Anlca

ra Türk Ocağı salonlarında açılan Türk Ressamlar Cemiyeti'nin ilk sergi

sinde sanatçının sergilediği eserler "Maltepe Sahilinde Sabah". "Ada'da 

Sabah Gezintisi", "Aydın'da Harabeler Ortasında" ve "Dolmabahçe Camii" 

dir (12). 

1924 yılının Ağustos ayında Türk Ressamlar Cemiyeti'nin Ankara'da 

Türk Ocağında açmış olduğu altıncı resim sergisine altmış sanatçı 

katıimış olup, sergi broşürü bu sanatçıları İstanbul ve Paris Sanayi-i 

Nefise Mektebi öğrencileri olarak belirtmektedir. (Bu tarihlerde Çallı Aka

demi'de hoca olarak görev yapmaktadır) Sergi broşüründe sanatçı ilk 
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sırada yer almıştır. Sanatçı bu sergiye on eser göndermiştir. "Yunan Esir

lerinin Millet Meclisi Önünden Geçişi", "Reşit Saffet Bey'in Portresi", 

"Afyon Karahisar'ına Akıncılar", "Yunus Nadi Bey'in Portresi", *'Alaşehir 

Önünde Zeybekler", 0Boğaziçi'nde Bir Sabah Gezintisi", "Ankara'da Tuz 

Pazarı", "Tuvalet Yapan Kadın", "Peysaj" ve "Etüd" dür (13). 

1929 yılında Güzel Sanatlar Birliğinin Galatasaray'da açmış olduğu 

Onüçüncü resim sergisine Çallı dört adet konusu çiçek olan natürmort 

göndermiş, bunun üzerine bu tabloları gören Elif Naci o zamanlar "Bu 

sene, Çallı'nm atölyesinde bahar var ve bu çiçekler döküldükten sonra 

Çalh'nın olgun meyvelerini bekleyebiliriz" demiştir. Elif Naci bir müddet 

sonra da yakınarak "Maamafih o zamandan beri Çallı bize bir armut bile 

veremedi" diyerek sanatçıyı kınamıştır (14). 

Sanatçı 1933 yılında Maarif Vekaletinde açılan Cumhuriyetin 

lO'uncu yıl dönümü için "Türk Inkilap Sergisi" ismiyle adlandırılan sergi

de "Vatan Müdafaasına Koşan Zeybekler"i sergilemiştir. Bu tablo sergiyi 

ziyaret eden Atatürk'tin çok hoşuna gitmiş, sanatçı ile bu tablo hakkında 

fikir tartışmasında bulunmuştur (15). 

Güzel Sanatlar Fakültesinin 1935 yılı Ekim ayının 10-3 l tarihleri 

arasında Ankara'da açmış olduğu onüçüncü resim sergisine sanatçı dört 

eseriyle katılmJştır. Sergi salonu Dil-Tarih Fakültesinde yer almıştır. 

Sanatçının bu sergide teşhir ettiği eserler şunlardır: "Hisar'dan", "Mano

lya", "İstinye'den" ve "Cihangir'de Kar" (16). 

Sanatçı ayrıca yurt dışında 1935 Moskova veLeningrad; 1936 yılında 

Bükreş; 1937'de Atina'da açılan karma Türk resim sergilerine de 

katılmıştır ( 17). Moskova'da 1935 yılında düzenlenen "Çağdaş Türk 

Resmi Sergisi" nedeniyle devlet tarafından ısmarlanmış olan "Trikopis'in 

Atatürk'e Kılıcını Teslim Etmesi" isimli büyük boyutlardaki tablosunu bu 

sergide teşhir etmiştir ( 18). 
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1937 yılında Ankara'da açılan Güzel Sanatlar Birliği resim şubesinin 
ondördüncü resim sergisine Çallı "Manolyalar" , 'Ada'da Sabah", 
"Martılar", "Manzara" ve "Yörük Ali" isimli beş eseriyle katılmıştır (19). 
Aynı tarihte Güzel Sanatlar Birliği resim şubesinin İstanbul'da açmış 
olduğu yirmibirinci Galatasaray sergisine sanatçı üç eseriyle katılmıştır. 

Bu eserler şunlardır: "Manolyalar", "MartıJar" ve "Manzara" (20). 

1942'deki yurt gezisi programı nedeniyle Anadolu'ya gönderilen 
sanatçıların eserlerinden oluşan sergide ÇaJlı'nın İstanbul'da çalıştığı re

simler yer almıştır. Bu resimler halk evlerinin lO'uncu kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle aynı yıl Ankara'da sergilenmiştir (21 ). 

1943 yılında Güzel Sanatlar Akademisi binasında açılan, Türk res

samlar ve Heykeltraşlar Cemiyeti'nin "Birinci Plastik Sanatlar" sergisine 
sanatçı beş eserini göndermiştir. Bu eserler şunlardır: "Mevleviler", "Ru
melihisarı" , "Boğaziçi", "Bursa'dan Peysaj " ve "Manolyalar" (22). 

Sanatçının 1947 yılında Akademi 'den emekliliği nedeniyle kendi 
eserlerinden oluşan kişisel sergisi düzenlenmiştir (23). 

Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi salonunda, 15 Nisan 1953 ta
rihle rinde açılan MiHi Eğitim VekilJiği, Ondördüncü Devlet Resim ve Hey
kel sergisine sanatçı "Manolyalar", 0 Lfileler", "Plaj" ve "Boğaz" isimli dört 

eseriyle katılmıştır (24). 

Çallı ilki 1939 yılında açılan Devlet sergilerine pek aı. : katılmıştır. 
Sanatçının 1943 yılında 9 eseriyle katılmış olduğu Devlet sergisi tablo 
sayısı bakımından en yoğun olduğu sergidir. 1947 ve 1951 yılında 

düzenlenen Devlet sergilerine sanatçı 8 eser gönderebilmiştir. Bu resimle

rin büyük bir bölümü peysaj ağırlıklı, pek azı da natürmort'ları 

içermektedir (25). 

Bir ilginç nokta da Devlet sergilerinde Çallı'nın ödülle 

değerlendirilmemiş olmasıdır. Devlet sergilerine katılan genç ya da olgun 
yaşlardaki sanatçıların Devlet tarafından ödüllendirilmesi bu sanatçıları 
teşvik etmek ve özendirmek amacıyla düşünülmüştür. Sanatçının Devlet 

sergilerinin kulislerine pek rağbet etmediği, bu alanı daha çok genç mes
lektaşlarına ve öğrencilerine bıraktığını söyleyebiliriz (26). 
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4-KARŞILAŞTIRMA 

Sanat yaşamı boyunca yaratmış olduğu güçlü eserleri ve kendine 

özgü zeki esprileri ile tanınmış olan İbrahim Çallı,bir çok öğrenci 

yetiştirmiş, kendinden sonra gelen kuşakları etkilemiş ve yol 

göstermiştir. Çağdaşlarına oranla oldukça yaygın olan şöhreti nedeniyle, 

"Ça11ı Kuşağı" adıyla anılan bir döneme kendi damgasını vuran İbrahim 

Çallı, Türk Resim Sanatı tarihinin en özgün temsilcilerinden biridir. 

Hemen hemen bütün sanatçılarda olduğu gibi, sanat yaşamının beni 

dönemlerinde, belli sanatçılardan, üslOplardan ve tekniklerden etkilenmiş 

olan sanatçı, bütün bu etkileri kişisel görüş ve sanat anlayışı içinde kendi 

süzgecinden geçirmesini bilerek, kendine özgü bir üslfip yaratmıştır. 

Sanatçının eserlerinde etki olması bile bazı benzerliklerden söz etmek 

mümkündür. 

Kendinden önce akademide öğretilen geleneksel teknik kuralları 

içeren basmakalıp sanata karşı savaş açan kuşağın başında gelen Çallı, 

Türk Resim Sanatında yeni bir dönemi başlatan reformculardan biridir. 

Sanatçının eserlerinde izlenimci, bazen anlatımcı, kimi zaman roman

tik hatta kimi çalışmalarında da soyuta yaklaşan izlenimci sonrası modem 

akımların etkilerinin görüld.tiğünü söyleyebiliriz. 

Karşılaştırmamızda portre, peysaj, kompozisyon, natürmort \'e nü 

gibi çeşitli türlerde eserler veren sanatçının eserlerini tezimizin bu 

bölümünde başlıklar altında incelemeye çalışacağız. 
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4.1. Portre Çalışmaları: 

1914 kuşağı ressamlarının tümünde portre konusuna büyük bir ilgi 
görülür. Türk Resim Sanatı tarihinde ilk defa olarak portre türü resime faz

lasıyla bu dönemde i1gi gösterilmiştir. Bu dönem ressamlarından 

bazılarının yapmış oldukları portrelerde, yapılan çalışmanın modele ben

zemesi yanında, önceki dönem sanatçılarından farklı olarak modelin iç 
dünyasını da çehreye yansıtabilmiş oimalandır. Bu dönemde portre sanatı 

Feyhaman Duran'da gelişmesini göstermiştir. 

1914 kuşağı öncesi ressamları enderde olsa portre türünde resimler 
yapıyorlardı. Ama yapılan portreler tamamiyle objektif açıdan ele almıyor, 

geleneksel bir teknik kullanılıyor ve bu nedenle duygu ikinci planda 

kalıyordu. Osman Hamdi'nin portreleri fotoğrafik, gerçekçi bir anlayışla 

yansıtılmıştır. Bu eserlerde gerçekçi görüntünün yanında, modelin ruhu

nun çehreye yansıyan ifadesi ikinci plana itilmiştir. Bunun nedeni Osman 

Hamdi'nin geleneksel, farklı bir tekniği uygulaması, en küçük ayrıntıları 

gözden kaçırmayacak kadar objektif tutumu ve titiz çalışmasıdır. 

Yaptığımız araştırmada sanatçının kendi fırçasından yapılmış oto

portresine rastlayamadık. Sipariş olarak yapmış olduğu portrelerin 

çoğunda da atölye geleneğini sürdürmüş olan sanatçının portre 

çalışmalarında sağlam bir desen anlayışı ve titiz bir çalışma görüldüğünü 
söyleyebiliriz. Kimi portrelerinde ışık figürün yüzünü tek bir yönden 

aydınlatırken, kimi portrelerinde ise tüm yüzeyi aydınlatmaktadır. 

Sanatçının en başarılı çalışmalarından olan "Vicdan Moralı'nın Portre

si "nde (R. 56, 57) figür çok değişik bir görünüm içinde yansıtıhnıştu. 

Tam boy portre özelliği gösteren bu eserinde, sanatçı figürü Osmanlı giysi

leri içinde, şark stili döşenmiş bir oda içinde yansıtmıştır. Modelin, 

Osman Harndi'nin "Haremden" (R. 278) isimli eserinde görülen sol başta 

oturan figürün kıyafet ve poz durumunu anımsattığı söylenebilir. Zengin 

ve parlak renklerin göz kamaştırıcı bir uyum içinde uygulandığı ve titiz 

bir çalışmanın görüldüğü bu portrede,orientalist ressamlara özgü bir 

düzenleme ve üslup anlayışı sezilmektedir. 
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Sanatçının Atatürk portre]eri ile Feyhaman Durantın yapmış olduğu 

Atatürk portreleri arasında da hemen hemen aynı üslfip ve anlayış sezilir. 

Bu portrelerde titiz bir çalışma ve klasik bir beğeni görülmektedir. Sanatçı 

özellikle portre türü çalışmalarında oldukça başarılıdır. Çağdaşı Feyha

man Duran ile bu türde aynı çizgide görülebilir. Çünkü; gerçekçi 

görüntünün yanında iç dünyanın da çehreye aksedi1mesi her ikisinde de 

görülen özelliktir. Fakat bir Avni Lifij de bu özelliği görmek mümkün 

değildir. Avni Lifij yapmış olduğu serbest portre çalışmalarında hep iç 

dünyaların tuvale aktarılması peşindedir. Portre çalışmalarını başarıyla 

gerçekleştirmesine rağmen bir portre sanatçısı olarak görülmemektedir. 

Portre siparişleri sanatçılar için her zaman güçlük yaratmıştır. 

Gerçekçi görüntünün yanında. iç dünyanın da çehreye yansıtılmaya 

çalışılması ressam için bir sorun olmaktadır. Sonuçta modelin istek ve ar

zuları doğrultusunda yapılmış olan çalışma sanatçının kendi kişisel 

üslfibunu bir ölçüde etkilemekte, özgürce davranmasını engellemektedir. 

Sanatçı için bu durum hiç bir zaman sorun olmamıştır. Kendisi bu konuda 

oldukça özgür davranan bir sanatçı olarak kalmayı başarmıştır. 

1914 kuşağı döneminde Avrupa'da modern eğilimlerin kendisini 

gösterdiği, artık sanatçıların portresi yapılacak modelin arzuları 

doğrultusunda hareket etmedikleri, sadece kendi görüş ve anlayışlarının 

ışığı altında, tüm geleneklerden farklı bir üslfipta portreler yaptıkları 
görülür. Matisse, Modigliani ve Picasso gibi ressamların yapmış oldukları 

portrelerde bu özelliği görmek mümkündür. Türk resminde modern 

anlayışta, portreler, ancak 1914 kuşağından sonraki kuşaklarda 

gelişmesini bulacaktır. Çallı'nın 1920'lerdeki anlatımcı üsJOptaki eserlerin

de, gerek son dönem peysaj ve natürmortlarında, hatta nü'lerinde modern 

eğilimlerin izleri görülebilirse de, portre konusunun daha ciddiyet taşıdığı, 

modele bağlılık, benzetme ve iç dünyanın çehreye yansıtılma kaygısı ne

deniyle bu tür çalışmalarda atölye geleneğini koruduğu, özellikle akade

mik eğitimin kendisine kazandırdığı disiplini portre çahşmalarında elden 

bırakmamağa yeteri kadar özen gösterdiği anlaşılmaktadır. 
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4.2. Figürlü ve Figürsüz Peysaj Çahşmaları: 

İbrahim Çallı portrelerinde az çok akademik bir reçete uygulamışsa 
da, peysajlarmda hemen hemen bu özelliği göremiyoruz. Peysajlarmı 

çoğunlukla izlenimci anlayışla ele almış, izlenimciler gibi rengi ön planda 
tutmuş, fakat tam bir izlenimci anlayışta konuyu ifade yoluna gitmemiştir. 

Son dönem peysajJannda renk birinci planda ele alınmış, figür ve 

nesne biçimlenmesi ikinci planda kalmıştır. Fakat sanatının ilk döneminde 
yapmış olduğu figürlü peysaj çalışmalarında izlenimci renkler görülmekle 

beraber, figürün ikinci plana itilmesi hiç görülmez, hatta, yer yer figür ve 
nesne çevresinde dikkatli bir şekilde çizilmiş konturların sezildiği, konu

nun oldukça titiz bir biçimde yansıtılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır (R. 

146, 147, 148, 150). 

ilk dönem figürlü peysajlannda görülen bu titiz çalışma tarzının aka

demik eğitimin kendisine kazandırdığı disiplinin sonucu olduğu 

düşünülebilir. Ama son dönem çalışmalarında bu disiplinden uzaklaştığı, 

oldukça özgür ve rahat, duygunun ön planda yer aldığı bir tutum görülür 
(R. 162, 163, 166, 167, 168, 169, 177, 182, 193, 194, 199,201,202, 203, 

211). Bu çalışmalarında fırça tuşlarının daha bir serbestlik kazandığı ve 
yaratıcı gücün ağır bastığı söylenebilir. Aynı özellik çağdaşı Feyhaman'da 

da görülmektedir. Feyhaman da olduğu gibi sanatçının ilk peysajlarında 
gözleme dayanmayan, özentili ve dikkatli tuşlarla konunun yansıtıldığı bir 

üslfip farkedilmektedir. Son dönem çalışmalarında doğayı Feyhaman gibi 
gözlemlemiş ve izlenimlerini saptamaya çalışmıştır. Bu izlenimler onun 

doğa karşısında değişik ruh hallerinin ifadesi olmuş, doğa karşısında ko
nuyu coşkulu ve duygulu bir anlatımla yansıtmaya özen göstermiştir. 

Çalh'nın sanatında önemli bir Cezanne etkisinin görüldüğü söylenebilir. 
Özellikle "Manolyalar" serisi, (R. 232, 234, 235, 236, 237, 238) "Adalar

dan" (R. 193) ve ''Oturan Çıplak" (R. 119) resimleri Cezanne'm Çallı 
üzerindeki etkisini göstermektedir. Sanatçının 1938'de Ankara Halkevi'nde 

sergilenen ''.Adalardan" isimli tablosundaki fırça darbeleri özellikle 
ağaçların yapraklarına uyguladığı geniş renk lekeleri oluşturan 
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dikdörtgenimsi fırça darbeleri yardımıyla tuval yüzeyinin hareketlendiril

mesi, Cezanne'ın kullandığı renklere yakın renklerin kullanılması, 

sanatçının sanatında Cezanne bağlantısına işaret etmektedir. Cezanne bir 

çok defa yapmış olduğu ltLe Mont Sainte Victoire" isim1i eserinde görü1en 

kahverengi, yeşil, mavi ve sarı tonlar ve Cezanne'yi anımsatan fırça darbe

lerini "Demiryolu ve Köylüler" (R. 194) tablosunda da görmek 

mümkündtir. Özellikle, sanatçının akademik anlayış çerçevesi içinde belir

li ilke ve kurallarla bir araya getirilmiş öğelerin görülmediği , algıladığı 

renkleri tuvalinde somutlaştırdığı ve uyum içinde birleştirdiği bir resmi 

olan "Adalardan" isimli peysajında Cezannewm Estaque ve Aix-en Proven

ce de yapmış olduğu (R. 304) peysajJannı, üsh1p benzerliği açısından 

anımsatan bir yaklaşım görülür. Konuyu ekspresyonist bir anlayışta 

yoğun bir duygu içinde yansıtmaya çalışmıştır. Sanatçının "Emirgan" (R. 

166, 167) ve "Tepebaşı Bahçesi" (R. 150) tabloları, Renoir'ıh 1876 tarihli 

"Le Moulin de la Galette"(R. 297) isimli tablosuyla karşılaştırılabilir. Her 

iki sanatçının resimleri de dönemlerinin popüler mekanlarını konu almak

tadır. Geniş fırça darbeleriyle oluşturulmuş bu resimler, belirsiz kontur

ları ve kompozisyonel düzenlemelerindeki bilinçli ihmal nedeniyle, 

fotoğrafta yakalanmış bir an izlenimi uyandırmaktadır. Her iki resimde de 

açık-koyu kontrastı ve gruplama yoluyla bir merkez oluşturulmuş, konu

nun ilgi noktası tuvalin ortasına yakın bir yerde toplanmıştır. Bu resimler

de figürler serbest ve geniş fırça darbeleri ile yapılmış bu nedenle fazla 

detaya yer verilmemiştir. Sanatçının bir başka tablosu olan "Gezintiye 

Çıkan Kadınlar" isimli eserinde (R. 148) Renoir'ı anımsatan bir üslup sezi

lir. Renoir'in "Le Balancier" (Salıncak) (R. 298) isimli eserinde toprak 

zen1in üzerinde görülen ışık oyunlarını Çalh'nm bu tablosunda da gönnek 

mümkündür. Sanatçınm parlak renkler kullanma ve formların uygu

lanışındaki sadeleşme ve basitleşme eğilimi özellikle "Peysaj" (R.227) 

isimli eserinde ekspresyonist bir tona ulaşmaktadır. Eserde görülen hacim

siz ve düzlemsel formlar basitçe bir iki konturJa oluşturulmuş, tuval 

kırmızı, kahverengi ve siyah gibi renklerle hareketlendirilmiştir. Eserde 

hiçbir derinlik ve perspektif endişesi bulunmamaktadır. Tuvalin iki boyut
luluğu Matisse'in resimlerinde olduğu gibi, iki boyutlu dekoratif unsurlar 
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kullanılarak vurgulanmıştır. Sanatçının bu eserinde, Raoul Duf y'nin çocuk 
resimlerini anımsatan tablolarındaki basitlik, yalınlık ve içtenliğe de rast
landığını söyleyebi1iriz (R. 309). Sanatçmm resimlerinde geneJlikJe çizgi 

ve renk, bunları temsil eden akımlar doğrultusunda kullanılmış ve resim
lerdeki üslOp birliği bozulmamıştır (1 ). 

Peysaj çalışmaları Türk Resim Sanatı tarihinde çok eskilere kadar 

uzanır. Fakat bu tür resimlerde doğa görünümleri bir fotoğraf hassaslığı ile 

yorumsuz, duygunun ikinci plana itildiği görüntüler olarak tuvale 
aktarılmışlardır. Bu doğa görüntüleri tek düze bir ritm içinde aynı donuk 

ışık altında gösterilmişlerdir. Daha sonra gelen Şeker Ahmet Paşa, 

Hüseyin Zekai Paşa, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi, Halil Paşa gibi 
sanatçılar sokakları, cami ve çeşmeleri, ormanları, kırları, pek az sayıda 

da figürü resme sokarak peysaj türü resimlere yeni bir boyut getinnişlerdir. 
Bu türde izlenimci anlayışta peysajlar yapan, 1914 kuşağı öncesi 

sanatçılarıyla bir bağı olmayan, hatta 1914 kuşağı sanatçılarıyla önceki 

kuşak arasında bir geçiş rolü oynayan Halil Paşa izlenimci anlayışı 
çağrıştıran tablolar yapmıştır. Onun özellikle "Bostancı'da Kayık 
İskelesi" (R. 279) izlenimci bir anlayışı yansıtır. Halil Paşa'nın empresyo

nizme yaklaşan bu tür çalışmaları manzara çalışmalarının gelişmesine 

son derece iyi bir örnektir. Bundan başka 1914 kuşağı içinde yer alan 
Nazmi Ziya Güran'ın izlenimci anlayışla yapmış olduğu peysajlan, ışığın 

doğa üzerindeki anlık etkisinin yakalanmasının mümkün olduğunu gözler 

önüne serer. 

Batıdaki örneklerde ise izlenimci bir anlayışa göre yapılmış peysaj

ların başta CJaude Monet, Alfred Sisley, Camille Pissaro, Auguste Renoir 
gibi sanatçıların eserlerinde en mükemmel bir şekilde uygulandığını 
görüyoruz (R. 302, 303, 307). 

İbrahim Çallı'nın peysajlarına baktığımızda, sanatçının renk seçme 

ve fırça kullanımında iz1enimci1ere yaklaştığını göm1ekteyiz. 

NOTLAR: 

(1) Fulya Erdemci, 0İbrahim Çalh'nın Sanatında Batı Etkileri" 

Anons (Plastik Sanatlar Dergisi), Mart 1994, 
S.36., s.13-14. 
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4.3. Tarihsel Konulu Kompozisyon Çah§maJarı: 

İbrahim Çallı'nın Sanayi-i Nefise'de ve Paris'te aldığı eğitim Neo

kJasizm ve romantizm ağırlıklıdır. Bu iki stil Çaııı·nm özellikle tarih konu

lu resimlerinde kendini belirgin biçimde gösterir. 

Sanatçının sayıca fazla olmasa da yaratmış olduğu yakın tarihimizle 

ilgili önemli konuları içine alan "General Trikopis'in Atatürk'e kılıcını tes

limi", "Gece Baskını", "Yaralı Asker", "İşkence", "Türk Topçuları", "Zey

bekler" gibi tablolarının ilk bakışta izleyiciyi kavradığım söyleyebiliriz. 

Paris'te yaptığı çalışmalar hakkında fazla bilgimiz olmadığı için orada bu

lunduğu sırada hangi büyük ustaların eserlerine ilgi duyduğunu ve bunlar 

üzerinde çalışıp çalışmadığnı bilmiyoruz. Bu konuda elimizde yalnızca 

Delacroix'nin "Cezayir'li Kadınları" ile Titian'dan kopya etmiş olduğu 

"Danae" isimli çalışmaları vardır (R. 170, 118). Özellikle 2le1acroix kopy

ası ile sanatçının "Zeybekler", ''Türk Topçuları", "İşkence" gibi eserleri 

Delacroix'ya duyduğu ilgi hakkında ipucu vermektedir.Bu resimlerdeki 

renk kullanımı sarı, kavuniçi, kırmızı ve kızılkahve tonlarının yeşil ve 

mavi tonlarıyla yanyana kullanılarak kontrast oluşturması, yani resimdeki 

açık-koyu kontrastının sıcak-soğuk renkler aracılığı ile gerçekleştirilmesi 

bize Delacroix'nın yapısı renk ile kurulmuş kompozisyonlarını hatırlatır 

(1). Sanatçının "İşkence" (R. 100, 101, 102, 103) isimli eserinde konunun 

romantik olarak tasvir edildiği görülmektedir. Eserde duyguların şiddetli 

ifadesi ve fırça tuşlarında büyük bir serbestlik dikkati çeker. Sanatçının 

Paris'te eğitimi sırasında Louvre'da incelemeler yaptığı düşünüliirse,De

lacroix'in Louvre'da bulunan "Sakız Adası Katliamı" (R. 296) eserinde 

görülen romantik ve güçlü ifadeyi bu eserde de görmek mümkündür. De

lacroix'nin bu eserinde isyan eden yirmi bin Yunanlının Osmanlılar 

tarafından kılıçtan geçirilişlerinin trajik öyküsü yansıtılmıştır. Bu eser 

gerçek bir romantik anlayışı vurgulamaktadır (2). 
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Sanatçmm bir başka büyük boyutlu kompozisyonu olan "General Tri

kopis'in Atatürk'e Kılıcını Teslim Etmesi" (R. 91, 92, 93, 94) isimli eseri 

Velasquez'in "Breda Kalesi'nin Düşüşü" (R.195) isimJi eserini konunun 

işlenişi bakımından anımsatır. Her iki eserde de konu merkezde 

gelişmektedir. Çallı olayı gerçek akışı içinde değil, kendi tasarladığı gibi 

işlemiştir. Velasquez'in bu tablosunun orijinal büyüklükte bir kopyası, 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yanmadan önce okulun büyük 

holündeki duvarlardan birini süslüyordu (3). Sanatçının Velasquez'in bu 

eserinden esinlenmiş olabileceği düşünü1ebilir. 

Sanatçının, "Kızıltaş'ın Süvarileri" (R. 89) isimli eserinde ise şaha 

kalkmış atın ürkmüş gözleri ve "Gece Baskını"nda (R. 86) başını elleri 

arasına almış dehşet içindeki askerin gözleri bize Goya ve Gericault'un re

simlerindeki figürleri anımsatmaktadır. Ama bu ifadeler aklın 

eleştirisinden çok, resmin dramatik efektlerinin güçlendirilmesi 

doğrultusunda kullanılmıştır (4). 

Sanatçının tarihsel konulu kompozisyon çalışmalarında büyük usta

ların eserlerinden az da olsa etkilenmiş olabileceği söylenebilir. 

NOTLAR: 

(1) Fulya Erdemci, "İbrahim Çallı'mn Sanatında Batı Etkileri" Anons 

(Plastik Sanatlar Dergisi), İst., Mart 1994, S.36~ 

s.13. 

(2) Francis Claudon, Romantizm Sanat Ansiklopedisi. İst., 1988, s. 72. 

(3) Sadun Ahuna, 

(4) Erdemci, 

Büyük Ressamlar Hayadan ve Eserleri. ist.. l 970, 

s.142. 

a.g.e., .... s. 12. 
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4.4. Nü Çahşmaları: 

1914 kuşağı öncesi sanatçılarının, çoğunlukla peysaj ve natürmort 

konusunu içeren resimlere ağırlık verdikleri görülür. Çoğu askeri okullar

dan yetişen bu sanatçılar, figür resmi yapmaktan adeta çekinmişlerdir. 

Çünkü; figür resmi yapmak için öncelikle akademik bir eğitimden geçmek 

gerekiyordu. 1914 kuşağı öncesi sanatçılarından Şeker Ahmet Paşa veya 

Süleyman Seyyid'in peysajlannda yer aJan bazı figürler, daha çok işlemiş 
oldukları peysaj ve natürmort konulu resimlerdeki başarıyı aynı derecede 

göstermemektedir. Buna sebeb akademik eğitim gördüğü halde sanatçının 

figüre karşı duyduğu çekingenliktir. Bu çekingenliğin sebebi de 

yaşadıkları çağın dinsel ve toplumsal nedenlerinin rol oynadığı suret 

yapma yasağıdır. Bu durum Türk resim sanatında figüre geçilmesini 

zorlaştırmış, dolayısıyla geciktirmiştir. Figürü Türk resminde ele alan 

Osman Hamdi'dir. Ama kendisi çıplak konusuna hiç ilgi duymamıştır. 

1914 öncesi kuşakla hemen hemen üslfip açısından hiç bir bağı olmayan 

ve 1914kuşağı ile bir geçiş dönemi ressamı olarak değerlendirilen Halil 

Paşa'da sağlam portre ve figürler görülmektedir. Çıplak kadın vücudunun 

Türk resmine girişi 1914 kuşağı ressamları ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

dönemde bu konuya asıl önem verenler İbrahim Çallı ve NarnJk İsmail'dir. 

Çallı çıplaklarını 1920'lerden itibaren sergilediği halde, bu dönem ressam

larının bu türden eserlerini cesaretle sergilemiş oldukları yıllar Cumhuriy

etin ilanından sonraki yıllara rastlar. 

Çallı, izlenimcilikten gerçekçiliğe, hatta modern üslOplarda çıplaklar 

da yapmıştır. Hepsinde de kendine özgü anlayışı sergilemiştir. Çanı 

çıplaklarında genelde modeli rahat bir şekilde pozlandırdığı halde (R. 106, 

107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117) Namık İsmail'de bu akademik ola

rak ele alınmış, izlenimcilikten uzak, gerçekçi bir yaklaşımla tasvir edil

miştir (R. 288). Çallı'nın çıplaklarma figür çevresinden daha özenle 

işlenmiş, figürün çevresi oldukça serbest ve rahat fırça tuşları ile 

yansıtılmaya çahşılmıştır. Bu durumda figür ön plana çıkmaktadır. 
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Figürlerde bir hareketsizlik görülür. Çanı çıpJakJarında her türlü pozu de

nemiş, Namık İsmail'de ise daha çok ışığm ve hareketli fırça darbeleriyle 

tanımladığı bir biçimselliği tercih etmiştir. Namık İsmail'in çıplakları 

Çallı'nın çıplakları gibi çok değişik duruşlarda ama her an hareket edecek

miş gibi bir öze11ik göstermektedir. Çıplak figürün anatomik özellikleri 

güçlü bir şekilde vurgulanmış, gerçekçi olarak yapılmışlardır ( 1 ). Anato

mi bilgisi Namık İsmail'de olduğu gibi Feyhaman'da da görülür. Ama o ko

nusu çıplak olan resimlere fazla rağbet etmemiştir. Model karşısında her 

üç sanatçının da birlikte çalıştıkları olmuştur (R. 285, 114). 

Hikmet Onat ve Ruhi Arel'de ise çıplaklar özellikle akademik diyebi

leceğimiz daha geleneksel üslfipları ile dikkati çekmektedirler (2). 

Türk resminde hangi çıplağa bakılırsa bakılsın, sanatçının sanatçı, 

modelin de model olduğu derhal hissedilir. Bu ikisi arasında en ufak bir 

sıcak ilişki bile yoktur. İlle de böyle bir ilişki olması gerekmez ama, böyle 

bir ilişki olmadığı neredeyse özel olarak vurgulanmış gibidir. Bir diğer 

deyişle, çıplak sanki mutlaka başkalarının da bulunduğu bir atölyede boy

anmışçasına, model ile ressam arasındaki ilişki soğuk, mesafeli, durağan 

ve hatta yalnızca meslekidir. Model özellikle pozlandırılmıştır. Neredeyse 

hiç bir zaman hareket halinde değildir. Hele örneğin yıkanmak ya da soy

unmak gibi güncel, doğal bir hareketi içindeki çıplak hiç değildir. Ressam 

ise gerçek de çıplaklığa verdiği önemin bedelini; modelle arasına mesafe 

koyarak ilişkisini kişiliksizleştirdiği ya da kendi bakış açısını 

"nötr"leştirdiği oranda ödeyen bir kimse ya da sadece modeli tuvale akta

ran bir aracı konumundadır. John Berger'in Batı çıplak geleneğinin en 

önemli figürü olarak vurguladığı voyorist izleyici, Türk resminin çıplak 

örneklerinde ya hiç yoktur ya da çok ender olarak vardır. Bu hiç de hafife 

alınamayacak kadar farklı bir özelliktir. Ve de Türk resminde çıplağa bir 

"etüd" ya da çalışma tadı kazandıran özellikte yine budur. Buna bağlı o1a

rak da Türk çıplağı tensel değil, optik özellikleri ön planda tutulan bir ol

gudur (3). Çallı güncel hareketleri içinde yansıttığı çıplaklarda yapmış, 
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Türk resminde görülen çıplak konulu tablolarda bu eksikliği biraz da olsa 

gidermeye çalışmıştır (R. l 13, 112). 

Batıdaki örneklere göz attığımızda Renoir, Degas gibi sanatçıların 

eserlerinde konunun oldukça özgür olarak güncel hareketleri içinde ve 

doğal bir ortamda yansıtıldığı görülmektedir. Konu tek bir figür olarak ele 

alındığı gibi grup halinde de yansıtılmıştır. Model ve ressam arasındaki 

soğuk, mesafeli bir ilişkide görülmemektedir. 

Çallı'nın "Oturan Çıplak" (R. 119) adh eseri Cezanne'ın Çallı 

üzerindeki etkisini gösterir. Cezanne'ın çıplaklarında görülen heykelsi 

özellik, Çallı'nın "Oturan Çıplak0ında da vardır. Cezanne'daki geometri 

sevgisini andıran bir geometrikleşme, bu resimdeki figürün en belirgin 

özelliklerinden biridir ( 4). 

Çallı'nın portrelerinde olduğu gibi "nü" çalışmalarında da başarılı 

olduğunu söyleyebiliriz 1914 kuşağı sanatçıları, özel1ikle Çallı ve Namık 

İsmail'e gelinceye kadar, Türk Resim Sanatı tarihinde bir tabu olarak 

görülen konusu çıplak olan resmi cesaretle Türk Resim sanatı içine soka

rak bu türün öncüsü olmuşlar ve bu türde resim sanatımıza katkıda bulun

muşJardır. 

NOTLAR: 

(1) Kemal İskender, 

(2) İskender, 

(3) İskender, 

(4) Fulya Erdemci, 

"Çıplaklık, Resimde Çıplak ve Türk Resminde 

Çıplaklık", Türkiye'de Sanat (Plastik Sanatlar 

Dergsi). ist., Eylül-Ekim, 1993, S.1 O, s.83-84. 

a.g.e., a.y. 

a.g.e., s.84. 

İbrahim Çallı'nın Sanatında Batı Etkileri" 

Anons (Plastik Sanatlar Dergisi) Mart 1994, 

S.36, s.14. 
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4.S. Natürmort Çahşmaları: 

Sanatçının çeşitli türde eserleri arasında özellikle natörmort konusu

nu yansıtan çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. 1914 kuşağı öncesi 

sanatçıları manzara resmi yanında natürmort konusuna da ilgi duymuşlar, 

özgür fırça vuruşları, ışık ve gölge oyunlarıyla konuyu yansıtmaya 

çalışmışlardı. Bu çalışmalarda natüralist bir anlayış görülmektedir. Asker 

kökenli bir sanatçı olan Süleyman Seyyid Bey, Türk resminde natürmort 

konulu resimleriyle tanınan ilk ressamlardan biridir. Sanatçının özeJlikJe 

soyulmuş portakal dil imleri, kavun ve incirler ya da şebboy, Jale, sümbül 

gibi çiçekleri vazo içindeki görünümleriyle yansıtan resimleri natüralist bir 

anlayışı yansıtır. Şeker Ahmet Paşa'nın sayıca az olan natürmortlarında 

ise ince bir renk işçiliği, gerçekçi bir anlayış görülür. 

Natürmort konusuna ilgi 19 14 kuşağı ressamlarından Feyhan1an 

Duran ve Çallı'da güçlü bir şekilde farkediJir. Bu çalışmalarda l 914 

kuşağı öncesi sanatçılarından farklı olarak daha özgür ve serbest bir 

tekniğin görüldüğü, konunun yarı izlenimci bir espiride ele alındığını 

söyleyebiliriz. 

Özel1ikle manolyalar konusuna çalışmalarında genış yer veren 

sanatçının ilk eserlerinde natüralist bir yaklaşım sezildiği, gözleme dayan

mayan, yapma tuşları yansıtan bir anlatım ve katı bir biçimlilikle 

görüntüyü olduğu gibi resmettiği görülür (R. 229,236). 

Zamanla fırça tuşlarının daha bir özgürlük kazandığı ve yaratma 

gücünün ağır bastığı eserlerinde izlenimler geniş boya lekeleri halindedir 

(R. 225, 253, 254, 255, 260, 261, 273). Çağdaşı Feyhaman'ın sonraki 

çalışmalarında "Pembe Manolyalar0 ve "Gelincikler" gibi eserlerinde de 

empresyonist espride fırça tuşları görülür. Her iki ressamda da aynı 

çizgide seyreden bir üs lüp f arkedilmektedir. Sanatçı ekspresyonist iislOpta 

yapnuş olduğu "Vazoda Gülter" (R. 261) isimli eserinde doğayı sanki yeni 
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bir renk ve biçim görüşü ile yansıtmaya çalışmıştır. Bu eserde sanatçının 

içten gelen duygularını yansıtma öğesinin ağır bastığı görülür. Çallı'nın 

sanatında önemli bir Cezanne etkisinin görüldüğü , hatta bu etkinin alıntı 

boyutuna vardığını söyleyebiliriz. Öze1likle "Manolyalar" serisi, "Adalar

dan" ve "Oturan Çıplak" resimleri Cezanne'ın Çallı üzerindeki etkisini 

gösterir. "Manolyalar" serisinde manolyalar kalın yaprak dokusu 

abartılarak Cezanne'vari bir yapıtsallığa ulaşmıştır ( 1) (R. 232, 234, 235, 

236, 237, 238, 239). 

Sanatçının natürmort konusuna geniş ilgi duyduğunu sayıca fazla 

olan çahşmalarından anlıyoruz. Bu çalışmalarda 1914 kuşağı öncesi res

samlarından farklı olarak konuyu yeni nesnelerle güçlendirdiği 

görülmektedir. Fon kilim, yazma ve koltuk gibi nesnelerle 

değerlendirilmiştir. Fonun bu tür nesnelerle değerlendirilmesi Feyhaman'ın 

kimi natürmortlarında da görmek mümkündür. 

Sanatçının çalışmalarının hemen hemen tamamında fırça özelliği 

gözönüne alınırsa, bunu izlenimcilerin tekniğine yakın tuşh;udan oluştuğu 

anlaşılmaktadır. Meyva konulu çalışmalarında da ayni özellikler 

görülmektedir. Natürmort türü eserlerinde hemen hemen Feyhaman ile 

aynı çizgide kaldığı söylenebilir. 

NOTLAR: 

(1) Fulya Erdemci, "İbrahim Çallı'nın Sanatında Batı Etkileri", Anons 

(Plastik Sanatlar Dergisi), İst., Mart 1994, S.36, 

s.14. 
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4.6e Şişli Atölyesi: 

Türk Resim Sanatı Tarihinin en önemli olaylarından biri, 1914-1918 

yıllan arasında İstanbul'un Şişli semtinde, konusu savaş ile ilgili resimler 

yaptırılmak amacıyla bir resim atölyesinin kurulmasıdır. Şişli atölyesinin 

kurulma emrini Harbiye Nazırı Enver Paşa vermiş ve bu atölyede 1914 

kuşağı ressamları konusu savaş sahneleri ve askerler ile ilgili olan irili 

ufaklı resimler yapmışlardır (1 ). Bu atölyenin bir resim heyecanına sahne 

olmasının başlıca nedeni, Dünya savaş tarihinin en büyük olaylarından 

biri sayılan Çanakkale Boğazı savunması ve cephede gösterilen büyük as

keri başarının derin ve geniş yankılar uyandırmasıdır (2). Bu atölyede 

yapılan eserler 1918 yılında ilk defa İstanbul'da Galatasaray'h1ar yurdunda 

karma olarak sergilenmiş, daha sonra sergilenmek üzere Viyana ve Ber

lin'e gönderilmiştir. Bu sergi adına da Viyana'da Ausstellung Türkischer 

Maler" adında bir katalog düzenlenmiştir. Bu atölyede savaş sahnelerini 

bir destan havası içinde göstermiş olan sanatçılar eserlerinde konuyu ya 

büyük bir hareket dinamizmi içinde ortaya koymuş ya da savaşın duygusal 

yanını vurgulamışlardır (3). Şişli atölyesinde 1914 kuşağının hemen 

hemen bütün ressamları çalışmıştır. Bu ressamlar arasında İbrahim Çallı, 

İbrahim Tahsin Bey, Hikmet Onat, Ruhi, Sami Yetik, Feyhaman Duran, 

Nazmi Ziya Güran, Namık İsmail , Ali Cemal, Kaymakam İsmail Hakkı vs. 

gibi sanatçılar sayılabilir (4). Çallı İbrahim'in bu atölyede yapmış olduğu 

eserleri "Türk Topçuları 11 , "Yaralı Asker", "Siperde Gün Ağarırken", 

"Çadır Önünde", "Boğalı Kadın", "Bir Konağın İçi". "Natürmort". "Cephe

nin Savunmasında" ve karakalem olarak yapmış olduğu "Subay" isimli 

çalışmalardan oluşur (5). Bu atölyede çalışan diğer ressamların eserlerine 

de örnek olarak; Hikmet Onat "Siperde Mektup Okuyanlar" (R. 290) isimli 

eserinde, köyden gelen mektubun cephede okunuşunu, cephe ve erleri 

güzel bir düzenleme içinde ışıklandırmakta, Namık İsmail 0 Al Bir Daha" 
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(R. 289) düzenlemesi ile topbaşı çevresinde ayakta, yaralı, başı sarılı bir 

askeri elinde mermi ile topbaşına yaklaşmış ve arkadaşına emaneti vere

bilmiş anını saptamaktadır. Avni Lifij, 0Savaş" sonraki yı11arda "Alegori" 

ismini verdiği eserinde ölümü ve yalnızlık duygusunu vurgulamaktadır. 

Çalh'nın ''Türk Topçuları" isimli eserinde ise top ve topçuları, çekilen 

çilenin görüntüsü yansıtılmaktadır (6). 

NOTLAR: 

(1) Sezer Tansuğ, Çağda~ Türk Sanatı. İst., 1986, s.151. 

(2)Tansuğ, a.g.e., s.152. 

(3) Tansuğ, a.g.e., a.y. 

(4) Gültekin Elibal, Atatürk ve Resim-Heykel. İst., 1973, s.72. 

(5) Elibal, a.g.e., s.78. 

(6) Elibal, a.g.e., s.79-83. 
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5~ SONUÇ 

1914 kuşağı ressamları arasında yer alan İbrahim Çallı batıda eğitim 

görmüş, Meşrutiyet döneminden başlayarak Türk Resim Sanatı'nda insan 

figürünün batılı anlamda yer alma çabalarına önemli hizmetler vermiştir. 

Sanayi-i Nefise ilk defa onun elinde Avrupa} bir sisteme kavuşmuştur. 

Renkli kişiliği ve yönlendirici katkılarıyla bir çok öğrenci yetiştiren 

İbrahim Çallı, kendine özgü bir kişilik oluşturmayı başarmış değerli bir 

sanatçımızdır. 

1914 kuşağı içinde yer alan sanatçıların sanata yön vermeleri, çağdaş 

resim sanatımızın Meşrutiyet öncesiyle Cumhuriyet sonrasına bağlayan 

çok duyarlı bir kesitinde yer almaları, bu kesitin içinde yer alan İbrahim 

Çallı ve arkadaşlarının batıda eğitim görmeleri yanında, çağın hızla 

değişen teknolojisiyle birlikte resim akımlarını da yakından inceleme ve 

izleme fırsatı bulabilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu sanatçılar 

batıdan etkilenmişler fakat kendilerinden önce Türk resminde beliren 

değişim ihtiyaçlarını yerine getirme ödevi asıl işlevleri olmuştur. 

Çallı'nın Paris'te dört yıl süren klasik eğitimi yanında, eğitiminin 

yanısıra diğer sanatçıların eserlerini de yakmdan tanıyıp inceleme fırsatını 

bulabilmesi, onun sanatçı kişiliği üzerinde derin etkiler yapmış olabilir. 

Eserlerinde empresyonisHerden renk ve ışık, ekspresyonistlerden de 

duyguların dışa vurulması özelliği dikkati çeker. 

Sanatı üslup açısından Feyhaman Duran ile aynı çizgide 

gösterilebilir. İlk çalışmalarında görülen klasik ve izlenimci anlayışı bir 

aralık terketmesi, ekspresyonist anlayışta eserler vermesi, sonradan 

anlayışına en uygun gelen empresyonizme yönelmesi onun bir takım 

arayışlar içinde olduğunu göstermektedir. 
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Çalışmaları arasında özellikle peysaj, natürmort, portre türü 

ağırlıktadır. Ayrıca sanatçının çalışmaları arasında kendi portresine de 

rast]ayamadık. Eserlerinin çoğunda tam bir izlenimci anlayış 

görülmemektedir. Sayıca az olmasına rağmen klasik kalıplar içinde ele 

alınmayan büyük çapta düzenlemelerinin de başarılı olduğu söylenebilir. 

Kendine özgü serbest fırça tuşları bütün eserlerinde bir üslfip karakteri ola

rak gözükür. Sanatçının en başarılı çalışmalarının konusunu portre, 

natürmort ve çıplakları oluşturmaktadır. Özellikle portre ve çıplaklarında 

atölye geleneğinin görüldüğü söylenebilir. Empresyonist olarak 

değerlendirilen peysaj ve natürmort çalışmaları tümüyle empresyonist 

özellik göstermeseler bile, sanatçının kendi üsh1p ve anlayışı içinde 

başarılı çalışmalardır. Ayrıca, "Mevlevller"i konu alan anlatımcı üslfipta 

yapmış olduğu eserleri de en başarılı çalışmaları olarak 

değerlendirilebilir. 

Sanatçı kendinden sonra gelen kuşaklar üzerinde, gerek bir sanat 

eğitimcisi, gerek bir sanatçı olarak olumlu etki yaratmıştır. Aldığı eğitimi 

kendi kültürü ve sanatçı kişiliği ile birleştiren sanatçı ortaya çok etkileyici 

eserler çıkarmıştır. Özetleyecek olursak: 

l) Türkiyetde batılı anlamda ikinci kuşak ressamların en önemli tem

silcilerinden biri olan ve bu kuşağa ismini veren İbrahim Çallı, Fransa'da 

eğitim görmüş, ayrıca dönemin sanat akımlarını yakından tanıyıp, incele

me fırsatını bulmuştur. 

2) Türk resim sanatı içinde batılı anlamda figür anlayışının 

gelişmesine, en az dönemin diğer sanatçıları kadar katkıda bulunmuştur. 

3) Sanayi-i Nefise onun elinde ilk defa Avrupai bir sisteme kavuşarak 

gerçek bir akademi manzarası almıştır. 
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4) Avrupa'da öğrencilik yıllarında Cormon gibi tutucu formüllere göre 

eser vermiş bir ustadan ders almasına karşın, etkisinde kalmamış, aksine 

empresyonizme yakın özgür bir görüş ve tekniği benimsemiştir. 

5) 1920'de Münih'e gitmiş ve bu gezinin etkisiyle anlatımcı resme 

yönelmiş ama bu dönemi kısa sürmüş, sanatının genel çizgilerini de fazla 

etkilememiştir. 

6) Eserlerinde görülen gerçekçilik, izlenimcilik, ekspresyonist ve soy

uta yaklaşan anlayış onun çeşitli arayışlarını göstermektedir. Her birini 

örnekleyen tabloları vardır. 

7) Portre, nü, natürmort, peysaj türünde çok başarılı eserler vermiştir. 

Eserleri özellik1e üslup açısından Feyhaman Duran ile hemen hemen aynı 

çizgide görülmektedir. 

8) Kendinden önce Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretilen geleneksel 

sanata, eşyayı olduğu gibi tuvale geçiren objektif görüşe savaş açan 

kuşağın başında gelen bir sanatçı olarak, doğaya kendi dönemine göre 

daha çağdaş bir tutumla bakmıştır. 

9) Renkleri karanlıktan aydınlığa çıkaran, serbest bir işleyişe önem 

veren bir an1ayışJa, Türk resmine yeni bir ruh ve teknik getirmiştir. 

1 O) İzlenimcilik sonrası sanat akımlarından hiç birine gerçek bir 

yakınlık duymamış olsa bile yenilikçi eğilimlere karşı olmamıştır. Kendi

sinin de daha sonra değişik denemeleri olmuştur. Kendi inancı yolunda bir 

metod uygulamaktan çok öğrencilerinin araştırmalara girişmelerini daima

anlayışla karşılamıştır. 1930 kuşağına ilk değişim işaretlerini sevdirmiş 

bir kişi olarak, değişimin temelde desen ve renk bilgisine, doğa etüdüne, 

mutlaka dayanması gerektiği yolundaki görüşünü her zaman savunnrnştur. 
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6.ÖZET 

Türk Resim Sanatı tarihi içinde önemli bir yeri olan "1914 Kuşağı" 

veya "Çallı Kuşağı" ismiyle anılan döneme kendi adım vermiş olan ibra

him Çallı, döneminin diğer sanatçılarıyla birlikte Türk Resim Sanatına 

yepyeni bir yön vermiş, figürün çağdaş batı sanatı anlamında yerleşmesi 

için büyük çaba harcamıştır. 

1882 yılında Denizli'nin ÇaJ kazasmda doğan sanatçı 17 yaşlarında 

Askeri okula girmek için ablasının cebine koyduğu para ile İstanbul 'a 

gelmiş, kayıtların kapanması nedeniyle okula girememiş, çeşitli işlerde 

çalışmak zorunda kalmıştır. Bir tesadüf sonucu yeteneğini sezen Şeker 

Ahmet Paşa'nın yardımları ile de Sanayi-i Nefise'ye girmiştir. Bu okulda 

atölye hocası İtalyan Salvatore Valeri'dir. Sanat hayatının başlangıcında 

Şeker Ahmet Paşa'nm oğlu İzzet Karacabey ile tanışması Çalh'nın gele

ceğini etkileyen önemli bir olaydır. Çallı, yeteneği ve çalışkanlığı sayesin

de bu okulu üç sene gibi kısa bir sürede bitirmiş, ardından katılmış olduğu 

Avrupa konkurunda rakipleri arasından "Çıplak Adam" ve "Harekat Ordu

sunun Muhafız Alayından Maksut Çavuş" isimli eseriyle birinci seçilerek, 

bir kaç arkadaşı ile birlikte sanat eğitimi için Devlet tarafından burslu ola

rak Paris'e gitmiştir. Çallı, Paris'te "L'ecole Nationale Des Beaux Arts'a 

girmiş, burada Cormon'un öğrencisi olmuştur. 1910-1914 yılları arasında 

bu okulda eğitim gören Çallı, l.Dünya savaşının çıkması nedeniyle de 

1914 yılında ülkeye dönmüştür. Akademide öğretmenlik görevini üstlenen 

Çallı sanat yaşamında çeşitli karma sergilere katılmıştır. Çallı'nın 

yaşadığı dönemde A vrupa'da gerek teknolojik, gerekse sanatın her dalında 

önemli ölçüde büyük yenilikler yaşanıyordu. Çallı böyle bir dönemde 

Paris'te bulunmakla bu yenilikleri yaşama ve izleme şansına sahip 

olmuştur. xıx. yüzyılın içinde gelişip xx. yüzyılın başlarında oluşan ve 

diğer sanat akımlarını da etkileyen gerçekçilik, izlenimcilik, ekspresyo

nizm, kübizm gibi akımların temsilcilerinin eserlerini de yakından tanıma 

ve inceleme fırsatı bulmuştur. 
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Ça11ı'nın eserlerine baktığımızda fazla sayıda natürmort ve peysaj 

görüyoruz. Bu çalışmalarının yanında sanatçının bir hayli nü ve portre 

çalışmaları da mevcuttur. Pek fazla olmamakla birlikte önem1i denilebile

cek konusu savaş ile ilgili büyük boyutlarda kompozisyonları da bu arada 

söylenebilir. Peysajlarını figürlü ve figürsüz olarak iki gruba ayırabiliriz... 

İlk dönem peysajları genelde figür ağırlıktadır. Bu çalışmalarda ince ve 

sık fırça tuşları, hafif sezdirilerek belirtilmiş konturlar, karanlıktan 

aydınlığa çıkan figür ve nesne görüntüleri bu dönemin özellikleri olarak 

görülebilir. 1914-1923 yılları arasında yer alan bu çalışmalarda yarı

izlenimci bir anlayış görülmektedir. Çal1ı portre türü çalışmalarında 

atölye geleneğini sanat yaşamı boyunca devam ettirmiştir. Portrelerinde 

klasik bir beğeni sezilmektedir. 1914-1918 yılları arasında faaliyet 

gösteren Şişli atölyesinde dönemin sanatçıları ile birlikte çalışmış, savaş 

ve askerle ilgili tablolar yapmıştır. 1920 yılında Almanya'ya giden Çallı 

oradan ekspresyonist esintilerle ülkeye dönmüş, bu arada Rus ressamı Ale

xis Gritchenko ile de tanışarak Galata Mev1evihanesi Ayinlerini konu alan 

anlatımcı tarzda bir dizi eser vermiştir. Bu resimlerde şematik bir desen 

anlayışı, ince ve düz sürülmüş renkler, ayrıntılardan ayıklanmış figürler 

göze çarpmaktadır. Sanatçının bu dönemi kısa sürmüş, yine empresyoniz

me dönüş yapmıştır. Bu arada büyük boyutlarda kompozisyonlar 

yaptığını ve bu eserlerde atölye geleneğini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. 

Çallı portre çalışmalarını 1930'lu yıllarda da sürdürmüştür ama bu 

yıllarda onun asıl ilgilendiği ve sürekli olarak işlediği konu manolyalar 

olmuştur. Bu arada sanatçı meyva konulu natürmortlar da sık sıt 

işlemiştir. Çallı'nm bu yıllardan sonra çalıştığı natürmort ve peysajlan 

oldukça fazla sayıdadır. Bu eserlerde fırçanın bazen lirik, bazen de sakin 

olduğu, paletinin açıldığı, renklerin pastel tonlara dönüştüğü, perspektifin 

sıcak-soğuk kontrastlar iJe sağlandığı, duygulu ve çoşkulu bir üsluba 

kavuştuğu görülmektedir. Peysaj konularını daha çok boğaz kıyıları, ada

lar, İstanbul dışında da Bursa o1uşturmaktadır. Sanatçı, 1947 yılında Aka

demi'deki görevinden emek1i olarak ayrılmış, yaşamının bundan sonra 

kalan kısmında da resimle uğraşarak değerli eserler yaratmıştır. Bir çok 
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sergilere katılmış, değerli öğrenciler yetiştirmiş olan Ça1Jı modern 

anlayışta eserlerde yapmıştır. İki defa evlenmiş olan sanatçının birinci 

eşi Ayşe ile olan ev1i1iği kısa sürmüş, ikinci evliliğini ise Münire Hanım 

isminde zengin bir boşnak kızıyla gerçekleştirmiştir. Münire Hanım 

Çalh'yı yaşamı boyunca daima desteklemiş, çevresinde bir sanat atmosferi 

yaratmaya çalışmıştır. Çallı 1960 yılında geçirdiği mide kanamasından 

yatırıldığı Cerrahpaşa hastahanesinde, daha önce çok sevdiği şair dostu 

Yahya Kemal Beyatlı'nm yattığı odada hayata gözlerini yummuştur. 

Sanatçı Merkez Efendi mezarlığına defnolunmuştur. 
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176. Balıkçılar (Özel Kol.) 

177. Peysaj (Türkiyemiz Dergisi) 

178. Detay 
179. Yıldız Parkından Boğaziçi (Özel KoJ.) 

180. Yağlı Güreş (Özel Kol.) 

181. Peysaj (Nazar Büyüm Kol.) 
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182. Peysaj (Özel Kol.) 

J 83. Plajda Kadınlar (Yahşi Baraz'dan) 

184. Adalardan (Ali Poyrazoğlu Kol.) 

185. Karpuzlar (Ali Poyrazoğlu Kol.) 

186. Güvercinler (Özel Koi.) 
187. Karda Yürüyen Adam (Sakıp Sabancı Kol.) 

188. Peysaj (Yahşi Baraz'dan) 

189. Çeşme (Özel Kol.) 

190. Peysaj (İst. Büytikşehir Belediyesi Şehir Müzesi) 

191. Detay 

192. Peysaj (Nur-Selçuk Altun Kol.) 

193. Adalardan (Türkiye İş Bankası Kol.) 

194. Demiryolu ve Köylüler (İ.R.H.M.) 

195. Bebek Camii (Türkiye İş Bankası Kol.) 

196. Türbelerden "Bursa" (Türkiye iş Bankası Kol.) 

197. Boğaziçi (fürkiye İş Bankası Kol.) 

198. Boğaz (Türkiye İş Bankası Kol.) 

199. Peysaj (Özel Kol.) 

200. Peysaj (Gülseren Kazgan Kol.) 

201. Peysaj (Özel Kol.) 

202. Peysaj (Özel Kol.) 

203. Balıkçılar (Türkiye İş Bankası Kol.) 

204. Detay 

205. Balıkçılar (Yahşi Baraz'dan) 

206. Balıkçılar (ÖZel Kol.) 

207. Balıkçı (Yahşi Baraz'dan) 

208. Peysaj (Seyman Erkılıç Kol.) 

209. Balıkçılar (Bülent Cimcoz Kol.) 

21 O. Balıkçılar (ÖZel Kol.) 

21 l . Peysaj (Ahmet Biçener Kol.) 

212. Bebek'den İstanbul (Türkiye İş Bankası Kol.) 

213. Balıkçı (Türkiye İş Bankası Kol.) 
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214. Göksu Deresi (Antik A.Ş. Arşivinden) 

215. Peysaj (Özel Kol.) 

216. Peysaj (Afife Cingi Kol.) 

217. Peysaj (Öz.el Kol.) 

218. Peysaj (Demir Hepyaz Ko1.) 

219. Göksu Deresi (Antik A.Ş. Arşivinden) 

220. Rumeli Hisarı Balta Limanı (Türkiye İş Bankası Kol.) 

221. Hisar'dan Boğaziçi (Özel Kol.) 

222. Bebek İskelesi Önü (Türkiye İş Bankası Kol.) 

223. Posad (Artist Sanat Dergisi) 

224. Topkapı Müzesi Medresesi (Türkiye İş Bankası Kol.) 

225. Türbelerden "Bursa" (Türkiye İş Bankası Kol.) 

226. Peysaj (Özel Kol.) 

227. Peysaj (Özel Kol.) 

228. Pembe Manolyalar (Jale Cimcoz Kol.) 

229. Manolyalar (İ.R.H.M.) 

230. Vazoda Çİç.ekler (Haluk Erbel Kol.) 

231. Manolyalar (Türkiye İş Bankası Kol.) 

232. Manolyalar (Türkiye İş Bankası Kol.) 

233. Manolyalar (Erol Abiral Kol.) 

234. Manolyalar (İ.R.H.M .) 

235. Manolyalar (Türkiye İş Bankası Kol.) 

236. Manolyalar (Emel Korutürk Kol. ) 

237. Manolyalar (A.R.H.B.) 

238. Manolyalar (Antik A.Ş. Müzayede Arşivinden) 

239. Manolyalar (Demir Hepyaz Kol.) 

240. Manolyalar (Erol Abiral Kol.) 

241 . Vazoda Manolyalar (T.D.İ. Liman Lokantası MüdürJtiğü) 

242. Manolyalar (Yahşi Baraz'dan) 

243. Vazoda Pembe Güller (Lean Mızraki KoJ.) 

244. Vazoda Çiçekler (T.D.İ. Liman Lokantası Müd.) 

245. Vazoda Güller (T.D.i. Liman Lokantası Müd.) 
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246. Vazoda Gü1ler (Türkiye İş Bankası Kol.) 

247. Vazoda Çiçekler (T.D.i. Liman Lokantası Müd.) 

248. Vazoda Kriıamtemler (T.D.i. Liman Lokantası Müd.) 

249. Kasımpatları (Erol Abira1 Kol.) 

250. Mor Salkımlar (Türkiye İş Bankası Kol.) 

251. Vazoda Çiçekler (Türkiye İş Bankası Kol.) 

252.- Vazoda Sarı Güller (Özel Kol.) 

253. Ayçiçekleri (Türkiye İş Bankası Kol.) 

254. Karanfiller (Özel Kol.) 

255. Vazoda Çiçekler (Özel Kol.) 

256. Vazoda Çiçekler (Yahşi Baraz'dan) 

257. Saksıda Çiçek (Yahşi Baraz'dan) 

258. Vazoda Çiçekler (Yahşi Baraz'dan) 

259. Bardakta Çiçekler (Özel Kol.) 

260. Vazoda Pembe Güller (Özel Kol.) 

261. Vazoda Güller (Türkiye İş Bankası Kol.) 

262. Kavun ve İncirler (İ.R.H .M.) 

263. Sürahili Natürmort (Türkiye İş Bankası Kol.) 

264. Meyveler (Türkiye İş Bankası Kol.) 

265. Natürmort (İ.R.H.M.) 

266. Natürmort (Özel Kol.) 

267. Natürmort (Özel Kol.) 

268. Natürmort (Yahşi Baraz'dan) 

269. Natürmort (Sezer Tansuğ "Türk Sanatı" Kitabından) 

270 Natürmort (Özel Ko1.) 

271. Natürmort (Haluk Erbel Kol.) 

272. Natürmort (Özel Kol.) 

273. Natürmort (Ahmet Biçener Kol.) 

274. Natürmort (Yahşi Baraz'dan) 

275. Sepet İçinde Meyvalar (Yahşi Baraz'dan) 

276. Natürmort (Özel Kol.) 

277. Leylak Toplayan Kız (Osman Hamdi, Özel Kol.) 
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278. Haremden (Osman Hamdi~ Özel KoJ.) 
279. Bostancı'da Kayık İskelesi (Hali1 Paşa, İ.K.H.M.) 

280. Cami Kapısı (Şevket Dağ, Sakıp Sabancı Kol.) 

281. Üsküdar'da Bir Sokak (Hoca Ali Razı, i.R.H.M.) 

282. Karpuzlu Natürmort (Şeker Ahmet Paşa, İ .R.H.M.) 

283. Kavun ve İncirler (Süleyman Seyyid, i.R.H.M.) 

284. Peysaj (Nazmi Ziya Güran, Özel Kol.) 

285. Çıplak (Namık İsmail, Özel Kol.) 

286. Portre (Feyhaman Duran, Özel Kol.) 

287. Mavi Şalvarlı Kız (Feyhaman Duran, Özel. Kol.) 

288. Çıplak (Feyhaman Duran, İ.R.H.M.) 

289. Al Bir Daha (İ.R.H.M.) 
290. Cephede Mektup Okuyanlar (İ.R.H.M.) 

291. Peysaj (Öze) Kol.) 

292. Sarıyer'de Kayıklar (Hikmet Onat, Sakıp Sabancı Kol.) 

293. Femand Cormon (Fotoğraf Türk Ansiklopedisi) 

294. Kabil ve Oğulları (Louvre Müzesi, Paris) 
295. Mızraklar ''Breda'nın Teslimi" (Ve1asquez, Prado Müzesi, Madrid) 

296. Scio Katliamı (Delacroix, Louvre Müzesi, Paris) 

297. Le Moulin De La Galette (Renoir, Orsay Müzesi, Paris) 

298. Le Balancier "Salıncak" (Renoir, Orsay Müzesi, Paris) 

299. Olimpia (Manet, Louvre Müzesi, Paris) 

300. Arles'den Görünüş (Vangogh, Nene Pinakothek, Münib) 

301. Nevermore (P. Gauguin, Gourtauld Enstitute Of Arts Londra) 

302. Çİt (Monet, Özel Kol., Paris) 

303. Yol (Pissaro, Louvre MOzesi, Paris) 

304. L'Estaque (Cezanne, R.A. Butler Kol.) 

305. Banyodan Sonra (E. Degas, Louvre Müzesi, Paris) 

306. Natürmort (Cezanne, Öze1 Kol., Münih) 

307. Louveciennes'de Kar (Sisley, Louvre Müzesi, Paris) 

308. Grande Satte Adasından Görünüş (Seurat Şikago Sanat Müzesi, Ame-

rika) 

309. Deauville'de At Yarışı (Dufy, Özel Kol., Paris) 

310. Kırmızı Balıklı Natürmort (Matisse Modern Sanat Müzesi, Paris) 

311. Tamigi Köprüsü (A. Derain, Saint Tropez Müzesi) 
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9. DİA-POZİTİF LİSTESİ 

ı. Yaralı Asker (İ.R.H.M.) 

2. Türk Topçuları (İ.R.H.M. ) 

3. Gece Baskını (İst. Askeri Müzesi Kol.) 

4. Bektaşi Şeyhi (Sakıp Sabancı Kol.) 

5. Çocuk Portresi (İ.R.H.M.) 

6. Cami Avlusu (Saynur Aral Kol.) 

7. Gül Koklayan Kadın (İş Bankası Kol.) 

8. İşkence (Özel Kol.) 

9. Gezintiye Çıkan Kadınlar (Demir Hepyaz Kol.) 

10. Mevleviler (Erol Abiral Kol.) 

11. Adada Sohbet (Lüset-Mustafa Taviloğlu Kol.) 

12. Türbe İçi (Bülent Cimcoz Kol.) 

13. Dikiş Diken Kadın (İ.R.H.M.) 

14. Pembe Manolyalar (Jale Cimcoz Kol.) 

15. Uzanmış Nü (İ.R.H.M.) 

16. Defli Kadın (İ.R.H.M.) 

17. General Trikopis'in Atatürk'e Kılıcını Teslim Etmesi (Şişli Atatürk 

Müzesi) 

18. Yeşil Elbiseli Kadın (Vicdan Moralı'mn Portresi, İ.R.H.M.) 

19. Vatan Müdafaasına Koşan Zeybekler (İ.R.H.M.) 

20. Manolyalar (İ.R.H.M.) 

21. Peysaj (Yapı ve Kredi Bankası Kol.) 

22. Hatay'ın Anavatana Hasreti (İ.R.H.M.7 

23. Atatürk Portresi (İst. Büyük Şehir Belediye Müzesi) 

24. İsmet İnönü Portresi (İ.R.H.M.) 

25. Manolyalar (İ.R.H.M.) 

26. Balta Limanı (Türkiye İş Bankası Kol.) 

27. Donanmayı Humayun Saraybumu'nda (Sü1eyman Erkılıç Kol.) 

28. Kavun ve İncirler (İ.R.H.M.) 

29. Portre (A.R.H.M.) 
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30. Peysaj (Ersan Feray Kol.) 

31. Peysaj (Özel Kol.) 

32. Oda İçi (Naci Terzi Kol.) 

33. Haliç (Rasih İleri Kol.) 

34. Natürmort (Özel Kol.) 

35. Natürmort (Özel Kol.) 

36. Vazoda Güller (Türkiye İş Bankası Kol.) 

37. Emirgan'da Çeşme (Naci Terzi Kol.) 

38. Balıkçılar (Türkiye İş Bankası Kol.) 

39. Yahya Kemfil Beyatlı'nın Portresi (İ.R.H.M.) 

40. Haremden (Osman Hamdi, Özel Kol.) 

41. Le Mont Sainte Victoire (Cezanne, Louvre Müzesi, Paris) 

42. L'Estaque (Cezanne, Şikago Müzesi, Amerika) 

43. Le Moulin De La Galette (Renoir, Orsay Müzesi, Paris) 

44. Le Balancier "Salıncak" (Renoir, Orsay Müzesi, Paris) 

45. Scio Katliamı (Delacroix, Louvre Müzesi, Paris) 

46. Mızraklar "Breda'nın Teslimi" (Velasquez, Prado Müzesi, Madrit) 

47. Olimpia (Manet, Louvre Müzesi, Paris) 

48. Banyodan Sonra (Degas, Louvre Müzesi, Paris) 

49. Natürmort (Cezanne, Özel Kol., Münib) 

50. Kurşuna Dizilenler (Goya, Prado Müzesi, Madrit) 

51. Peysaj (H.Matisse) 
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Tuv.uz.ra~lıboya,\l . u.H . M . ) 

< 
• 
"-'· 
1-' 
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\ ı. ·.r-: .... 

R.60 Detay (Ismet İnönü rortresi) 

R.61 İnönü•nün rortresi,28X2lcm . 
Dur ali t Üz. Yağıı ooy a , \Nazar 

Hüy'.:. n Ko l~ksiy onu; 

ı:-ı 
CD 
<: .. 
vı 
f\) 



R. 62 ~ortre,112A77 cm . Tu v.Uz . ıağlıboyn 

t l . H. H.M.) 

R.63 lliye Moralı· nın ~ortresi,119X79cm. 

1uv. Uz . ıagJıbofu , ,A . R . H .M . ) 
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lL,64 Dekolte ~adın, ~uv~~z.iağlıboya 

(Antik A~Şb Arşivinden) 

R,.65 1\us K..adını, 'l'UVo Üz.rağlıboya 
(Antik A 9Şo Arşivinden) 



R .. 66 

~~ 

.. ~'~~~ 

Cevriye Meray Portresi, 1936 ~ 

Tuv .. uz. Yağlı boya, (]:min Bursa' 

lı h.oleksiyonu) 

.. ~. 

R.67 Kızı Helma Çallı•nın Portresi 
100L5vcmo Duralit üz.ıağlıboya 

( A.hmet .tıi çener Aoleksiyonu) 
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<l .., 
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R.68 Detay ~Portre; 

H.69 ~ortre, TuvoUz. tağlıboya 

\Özel ~oleksiyon; 

Lev~36 



H .. ?u .J..hmet Hefik 1 in ıJortresi , 1932 , 
40X33cm.,Tuv. ~ z.ıağlıboya, 
Naci ~erzioglu ~olek siyonu 

tt .71 Balkonda uturan Hanımlar, 1934, 
148.All'/cm., 'fuval U z .Yağl ıboya 

Emel I\o:cutürl< .l<r lel<Siyonu 

• 



Lev .. 38 

vsman Ha.ııdi bey' in rortresi, 66:;~ 87ı::::n,. , 

Tu v. Üz 9 Yağ1 ı boya ( İ • :-' . • :rt .. ~: • ) 



ıt.73 

R.74 .l:'ortre.4'3ı...38cm. l"ıukavva Uz. 

·.,.,, ıaelıboya, ~ Rafı·i .l:'ortakal 

~.oleksiyonu) 

~ortre, ~uv.uz.ıağlıboya, 

(Yahşi .oar az 1 dan '.t.'emin .c:ctil-

di ) 

, 
i 

\. ' ı, 



H.76 

Heykel traş lhsan Beyı in Portre si , 15A.27 cm. Mukavva 

üz. YaElıboya, \. G-i..ilseren ~azGa:-ı. ~\. olelr;_si~ronu) 

f 

Heykeltraş İhsan Bey 1 in rortre3i, )1A38cm. Tuv.üz. 

ıağlıboya, lİcR.H.M.) 
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R. 7'7 :Portre' 40X30cm • ' NUl<:avva u z• 
r at?; 1 ı boya \ A hm e t .t i çene :r ı<. 01 • ) 

R. 78 Subay ~ortresi, 40X3lcm.,Duralit 

Uz.Yağlıboya, (İst . veniz _ Milz.Kol.) 



R.79 llliaeyin l\ahnıi vilrpıuar 1 J.n 

J?ortresi ,2'7A2lcm . , 'eu\T ,1iz .. 
V:ı.41.,l-)rı-.r~ (p~~ih .. ,, .,...; fl~.,.. · "'ı ) 

~ . ,-

R .80 

s. 

;J 

.: 
... i 

-it •J t 
~f..I' 

Rasim Hayri Oingi'nin ~or~resi, 

60X50cm.,~uv . Llz.Yaeııboya ,lAfiıe 
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, 

.. i~.ı . 
1' 

1 

H. RJ. Rasim Hayri cin gl ' nin Po r tro ı:;J. , 

70X~O cm •• Tuv. Üz. r aglı boya , ~ Aoını 

} .. .. . 
- <: . \ . 

R .. 82 tıayri Rasim Uingı · n.i.n l:'ortresi, 

o5X55cm • • ruv. Uz.Yaelıboya , \Afife 

Cingi Y.olch~ıvonu) 
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! 
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H. 83 

•' .\ .· 
,. 

', 

Yahya Kem~l Beyatlı · nın 

.Portresi, 41A38cm,. ,ııura-
1 i t lİ z • l'. ağ 1 ı b o va .:' j z e 1 rr o 1 • ) 

R.84 Yahya Kemal Beyatlı · nın 

~ort~esi~ 61X47cm., Tuv.~z • 
ta~lıboya . <İ.RaHoMo) 



~~~~T~f;,i~~·~:; .... ~ 
.,'-i~'>;":' • ~ ... ;.'=+ı~-,-..:~ .. ~·- ~~~,~~~ • 

-" • h· ~~-~-~:; -p .~~~~~-~-f-.N' 

~-;::;~;.:..-;.,,; 

Türk Topçuları, 18uX270cm., •ı•uv.Uz,.rağl:J.ooya, 

\İ.R.H.M.) 

Lev.45 

R.,86 Gece baskınıt l75A225cm. 
~üze ~oleksiyonu) 

1.J.:uy.Üz,.l'.ağlıboya, (:tst,.Askeri 



--· 

"'. •~ ·- ·· -··· .. 

. . 
Milli Nücadele , 46.;d3cm. J Tuv. uz .. 

Yatlıbuya, l Portakal Sanat ve ~Ul -

R.8d 

• ı - -

.. ..-

• • ' 1: ~ 

........ 
"· ·-...-· ·- . 

::,ilah Arl<adaşlıtı, 14-6Xllbcm ., 'l'uv . 

ı.ı z . YaC;lıboya t (İst.Asl-c eri t·ılize ı.ol.) 
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R.89 

., 

R.90 

.Lev .. 47 

-~ - .. 
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. ' ... ..... · 

.' 

·/ ... -. 
' • <" 

Kızıtaşın Süvarileri, 14üX200cm.,Tuv.üz.rağlıboya, 
İbrahim Çallı -,:ı.li vemal 1924 ,\C~::-.·1riyet lraz.r .. oı.) 

' • 

~. ,,. .. 

J3orneri Tuv.uz~raglıboya, \Ahmet Biçener Kol.) 
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R.91 General ·ı-rikopis 1 in Atatürk· e l\.ılıcını 'ı:eslim Etmesi, 

207A305cın., Tuv.uz . ı.ağ.Lıboya, \.Lst . Askeri t-.ü z,, .Kol.) 

R.92 ı.ıetay ( 'l' riKopis' in Kı lıcını A .. tatLlr~c- e Teslimi) 
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R "93 JJetay, l 'J:rikopi s • :tn Kılıcını 

Ata~Urk · e Teslimi) 
Detay,lTrikopis·in Atatlirk 1 e 
Kılıcını Teslimi) 



Lev-50 

R. 95 rıatay · ın Ana-vatana Hasreti, 194ı..12vcm .. , 

Tuvoüz.ıağlıboya, (İ.R.H.M.) 



Lev.51 

R.96 Vatan Fıüdafaasına Koşan Zeybekler, 118Al54cso, Tuv.üz. 
Yağlıboya, lA.R .H.M.) 

R"97 Detay ~(Vatan hlidafaasına Koşan z.eybekier) 





R.100 İşkence, 178Xl32cm., Tuv.üz.rağlıboya, 
\Ozel Koleksiyen) 

R9101 Detay• ( ! şkence J 

.Lev.,53 



R.102 

"" 

Detay ,(iıkence) 
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' 

.· ... 

Detay 9 (İşkence) 

.Lev .. 5.+ 
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R.104 Yaralı Asker, l.9}A0.8lcm ., 
Tuv.üz.~ağlıboya , l! . k,H . h . J 

R,105 Detay,\Yaralı Aske~) 

Lev .. 5~ 



ııev.,56 

R.,106 Uzanmış Çıplak, 84.A.96cm., Tuv.uz.Yağlıboya,(İ.R.H.r·1.) 

K.,107 



Oturan ı:ı' ıplak, Tuv . u z.Yaglıboya, 

(özel ~oleksiyonJ 

Len. 57 



R.109 

.Levo58 

Yatan (}ıplak , Tuv.Uz. J?ağlıboya,(Ozel Ko lc .Fotoğ 

raf rabşi baraz ' dan Alınmıştır.) 

R.110 Yatan Vıplak, 100Xl 46 cm. ,Tuv.Uz ~ ıağlıboya , {A.H.H o Mo) 



R. 111 Del' ' l :L !\.ad ın , lOOiı.7.? cm. 1 ·ı·uv.uz. 

l arlı boya ' \ l . B. .. t-ı • ıvı • ) 

H .• 112 t,;ıplal<t 161.X.95.5cm. , '.euv.tts., 

Yaf.:;lı.boya) (Halil .bezmen l\.ol.) 



R o 113 \.:t .~_yinen ()ıplak, 44X35 cm. , J)urali t 

Uz~ Xagıı·boya, \ ı;se l h.olekôife.n) 

. \' 
\

t 

\ • 

ı 
ı. 

, .. 
· ı 

h .114 u tura.n ..,_ıplak, 5)A37cm., Lıuralit 

uz.iaglıboya, lnlilent Cimcoz Kol.) 



I\ .J.15 Ç .ı. plo.k , 14 3X.100 cm. 1 J'UV . Üz . 

ı a:JlJ,boyu , ( l . n . H . ~· . • ) 

rt .116 \( :ı.ıü~ık 1 'i!uv. Uz . Yaı~ J ı boya 

( ' ·1,cl .o.leL:.üyon) 



s .• ıı 7 Yatan () ıplat< , 1959, t+3~'>-60cr.ı., ~uv.uz.ıa.;';;lıboya, 

E.118 Danae (Titien'ı:::.Bn /:opya) ~Yata.n ';· ı plak,:55L44cm ., 
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!\ . ll 9 O t;u ra n l' ı. plak , 12 :> ;.llY? c:ıı • , ııtiJ. ı•;d. J. l; 

O z . :>. ..ı.._,lıuo~ a , ~ ~ e_/ .. 8.l1 i rk.ı.J.ıc; 1 ol .) 

ı; . 120 r~ ıplal< l\1odol, ıı.u .. ;uc:rı ., J.1uralit 

J z . 'ı.:ı t;.Lıboya , ~ () zel !.ole 1-:~iyon) 

o-. 
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H . • 1 21 Cami A·Jlusu, ? ')A6.J cın . , reu v .üz. 

Yağlı boya, ( Saynur f~ral f:oı.) 

Lev .. b4 
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~L~ l 
? .• : 22 ı·ıevlev!ıer, 40X5uc:n., vuralit Uz , l'.ağlıboya , ,~rol 

Abiral '/ oleksiyonu ; 

~-· :..23 
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.. 
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~ 

·' .,· 
~ ,,. 

1 !~ . . , 
#. ' 4 .. . 

.l ır' 1 
·' 

Konya ,. evla na ·rürbe3i , ':)7 Ao2cm. , 1'.ontraplak Uz. t::ı.ğiı 

boya, (Antik A .Ş. ı·üzayede Arş i-vlnden ) 
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.. 

R,124 ıvıevlevi .ı.ıizisinden , ö0Ab?cm. , ·ı·uv . 

Uz . ıaglıboya, ~Jale ~imcoz Kol.) 

. " 
1 

' . 

. { 

R.125 Mevlevi vizisınden , 6ui74cm., Duralit 
1 z.Yaglıb~ya , ( Fatma ~ar~al Kol.) 
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1·. ~ \ 

- ~ . . .. . .,, 

tı'.evlevı :Dizis:=_"!l.:en, 74X.62c::ı ., t uralit Uz.ın:?:l ıooya 

~ bli lent .-i:ncoz ::oleksiyonu, 

R.127 Bektaşi ~eyhi, 65X75cm., 

1uv.Uz.Yaglıboya,(Sakıp 

~abancı loleksıy~nu) 
R.l?~ Bektaşi ~eyhi,( toto~raf) 



Mevlana ~~rbesi, 30X5~cm. ,A3 ' ton 
uz .! agl~boya,\Bülent ~ımcoz ~ol . ) 

.. . 

, 

.:• , ·~. .. 

,. 
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'., • ... '·' b, ' .' .,,! ·: :J 
't~' ;! ~ 't~ ) ·ı .. ; . ,, -. \ . : . 

l" 1 

" . 

8. .. lJU Me'Vlevi J..1iziuinacI1,l4 ..... J.'jcm., ıvıukavva 

Llz.ıa~ııboya ,( Kemdı ~ilrkeri ~ol.) 

• 



H.131 \Jami ~çi ,88.A7Ucm., l'>..Orit rplik 

uz.ıağlıboya ,~ .ttüştü :.:ıungur .K.Ola) 

,, 
R.l.?2 ı~eyzen, 45..n.3lcm., .ı<.ontrplak uz .. 

Yağlıboya,(~~.İş bankasJ. t\.ol. J 
o 
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' 

\ 
, . ... . 

... -- ,. .. .. ..... . ., .. . 
~ 

11 .1 )J ı..;am.i. ıçi , 40X33cnı , , Du.r:nıi.t 

Uz.xağlıboya ,~ uzel ~ol .) 

H. • ı) L~ i,; arn i .ı. ç 1 , 4 b .1ı. -' 8 cm • , .ı: u v • u z .. 
ıağlı boya , ı.. t~aci ·ı ' orzj. ,,ol .) 

t:
(1) 

< • 
- .J c 



r... ~ n ti i ı · k .t' o r ı,ı: e ~:: i , .l.'J ') '/ , l .ı\ ' ( • ') x J : ı : ' t" ıı t • 

~uv. uz .~ağlıboya , l lst. DUyukşen1r ıe l. 

ı•ıUze si / 

R. 156 ... to. türk 1. .Ve tay J t't 
C'O 

< • 
-.) 
1-' 



R . 13~ Ata~Urk ror~~ebi , İuv . ~z . 

Yağ:1boya 1 19~ı ,ıs~ . "Uylık 

şehir neleC.ıyeo.ı. ,.,uzesı ı 

R. 133 

. .... -... 
• f 

..... 

.,, - . 
:, r 
• 
• , t; 

. t . 
~ . 

=t~~~k ror~resi,1935 , 14,hl2lcm., 

ıuv . uz . ıağııboya,\G . ~ . Akudemisi 

~ekanlık udası" a; 



.ı-ttatürk .rortresi,1953, 40X32cm. , 

Tuv.Uz.1ağlıboya 1 l~lilent Llimcoz 
K.oleırntyonu) 

!'\. 14u · · 1"2X94cnı • . 1•:uvA Ataturk ~or~resı, ~ , ~ • 
üz 0 rağlıboya,,Curnhuriy~t Gaz.Kol.J 



c.: ' """"" .... ..;- . . .. .. 
. -'* • 

. ' ·" • f. . ·• ·.• •_ ıır;·, 
( . (; . 

. ... . ""' 

R. 141 Kalpak.ıı J\ ta-;; • .,..!r 1 .... _ n '"'L :ı.:uv . uz . ıağJ.ı ., , , ';;3o ~7lcm ~ oo·ıa ı "' • • ' ~ , ,O?.el !'.Ol . ) 

·~ tatUl'k \ rOi:O• .,.,..ı· 

l 

. ....... 4•· r oı)etıJ •·i • ..ı. 1.< -~n-=ı.r _ 
• y ıH . •;! n ..., n " ı ı. 'un ..ı. , t ··, ır. J 

Ata tHrK • rOT.tl'c:"'. Yagııboya ~tj ... ı , 'J.'uv . ıJz . 
zeı tol.l 



R.144 Atattirk rortresi , Tuv.Uz . ıa~ııboya 

\. Sel~nik Atatürk ı>.üzesi; 

R.145 Atatürk ~ortresi, 48x38cm. j ~uv,uz. 

1ağlıboya, \..l!;rol .ıı.biraı Kol~) 



... ..-.: • 
'• J ,. 

~ ·,..:+') .... 

... . . . 

·• ' .. 

; 

Lev,,76 

. . 

, -
/ _ .. 

R.146 Adada ~ ohbet, 57X65cm,,, ·ruv. Uz. Yağlı boya, ( Lüset -

r:;ustafa Tavi loğlu Koleksiyonu) 

R.147 Adada Gezinti, 70Xl00cm., Iuv.üz.Yağlıboya,,Antik 
A.Ş. ~üzayeue ArşivLnden) 
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' • ~ 1 , , 

" ....... -:- •• ~ .!ı • . . 
ı.:·p, 

. ... 

Ge zi.r1tiye t.,;ı kan ... ac"' .u ı lar, llü.x.75cm ~ , 
Tuv . Uz . ıaglıboya, lvemir hepyaz Kol .) 

R. 149 li-ül f~okla.y an ~' a.d ı n, Tu v. uz . J. ağlı boJa , 

( TUrkiye lş Bankası KoleksiyGnu) 



rr. ısu 

Lev .. 78 

Tepebaşı Bahçesi, 49X55cm8, vuralit Oz.Yağlıuoya, 
,, :el tem Akverai Kole.rniyonu) 
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j \ .... 
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·'C ;..:; • . ~ -
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~ · '!..· · ..... - . 
-~ .. 1 ..- . - _;: ··~ 
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R.151 Sandalda Dedikow ,.ı..uv,Üz,Yağlıboya , 

(Özel Koleksiyon) 



R.1?2 ıı:i.l<:J.ı;ı JJil<erı ı\.adJ.n, 127X9'(crn., 

'J'UV.Llz . ıaj!ln.boya,ı..! .H.H.M.) 

H.1?5 nalo , 75A80Cm., LUV . Uz.ıa~lı 

boya, \vzel KoleksiyonJ 



R.154 

R~l55 

Levc80 

~eysaj 35A52cmo, Tuv.tlz . ıağlıboya, (lapı ve Aredi 

Bankası ~oleKsiyo~uı 

Han İçi, ~OX26 cm.,, Karton Uz~ Yağlı.boya~ (T.İş Ban

kası ~oleksiyonu) 



R~l57 

R .. 156 ~oşad, ~uv.Uz.Yağlıboya, (Özel 
Kol. ) 

,. ~ ;;,·; 
·• .. ,, 

. l .. ·~~ ~t 
... 

Lev .. 81 

, ... 

Haliç, 2~A27cm., Tuv.llz~Yağlıboya,lnasih Nuri Ileri 

Koleksiyo:m) 



R.158 

• l .. 
t • - "' .. 

' ' 

H.159 

ıeysaj, ~vX40c~., vuralit uz.ıagl ıboya , 

~özel ~oleksıyon 1 

J ev ~82 

'.Cephane ~amii ve Türbesi, 29A37.5cm.,~.·q_·ton 

O z. Yağlı boya, (Nekfure ~ erbetçi Kolek~;iyonu J 



R.160 

' . , 
'"-

Lev.83 

Donan~ayı .ı:ıumayun Cıarayburnu Cnunde , 90Xl45c:n ., ·xuv, 
Uz,ıaglıboya, ~.ı.st.Deıliz Muzesi .r_oleKsiyonu, 

.. " ... 
' ; 

A~)• • --
ttc ~ ..... "lı.lol. 

'cl •.• 
- il' • 

1 .~ r:ı 

.· 
--~-J -. 

1 ~-

L 
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j_ 

lJonan.nayı üumaytin Saraybur nu vnünde , 52A 72cm.' :.ruv. 
uz . Yağlı boya, \ Seyrnan Erkılıç Kolek ı:;iyonu ı 



Lev.84 

•: . ., 
... l .. ,_ 

' 'ı ..... J 
l c 
1. r 

i 
ı 

R.162 Peysaj , 65.A.8'.)cm ., :!.::ıv . J z . rağııboya, ~ ~k ::-eı;: Topçu K.ol:] 

R.163 J:leysaj, \ 1'ursa,'l'ürbelerden; ,"j7 .A46crıı., .1.1u:rali t üs. 
Yaelıboya, ('ıürki;e iş .ı:ıankası t.oJeksiyonuJ 



'.•lt. 

f ·~: ' ,;; 
.. •. . t:.~ 

.. '. 

~ . 
! ) 

R.164 Ort ak öy Gam . . · .. ı1.' 48.x.37cm •' Dural i t 
Uz.ıaglıboya .. ' l Yapı ve t\ redi Nln n 

Koleksiyonu) 

R.165 Cami Onü, •.ı::uv. u z. 

l ÜZel no l eksiyon) 

:ı:a8lıboya 

t:-·ı 
(!) 
<' • • 



Lev.86 

··!;;~.,,_'>t;- , , ' 
-~-~--: J 

-~ 
;· 1) 

R.166 Emirg§.n 'aa 1:<e'?me ~ 5~h80cm# 1 ·ıuv.Uz . ıağlıboya,(T. tş 

Bankası 'oleksiyo~u , 

......... . .. ,. 

,. • . 
'P\ 
I' " I 

! , 

ı 
1 

! I 

j 

: 
~ . . ı 

R.167 Emirgan'da ~eşme, )9~59cm., fuv.uz. Yağlıboya, \Naci 

Terzi Koleksiyonuı 



Lev.87 

R.168 Balta Limanı, 78Al l?cm., Tuır . tl z . ıağlıboya, \T . Iş n an 

kası KoJ:eksiyonu ,ı 

•4 

.. 
-. r J 

·'' 

-· .. . 
..as.~, ....... ~ 

.. , 

ı'R,..:. .. .o- - .,:~ 
.... ~~~~,: - e.:_.~'· ;. ~· 

R.169 Peysaj, c:21>..28cm. , vurali t ıJ zeri ne r ağlı boya, ( Erol 

Abiral Y._oleksiyonU J 



Lev . 88 

R.170 Ce~:ı.yir ' li ~2-~ ınlar "E. elo.croix• dı:?n ·.opya J 

1J3Al2)c~., ~ura~it Uz . \ağlıooya ,( Seyman 

Er!<ılıç ;:oleksiyonu) 



:. 

.tı .. l 71 Oturan Kadın, 19'.'..Sl, 41A28cm., 

n.ontrplak Uz.Yağlıboya1,. Gül

seren Kasgan Koleksiyonu) 

\ : 
~ ,': 

.... 

R.l72 Atö~ye, ~uv.uz.ıağlıooya 

1,.0zel ~oleksiyonJ 

• 1 



Le v . 9u 

R.173 Peysaj 1 ıu?.Üz . ıa;ıı ooya , \~Zel Kol . ) 

' .... 

.... ... 

\. ... 
·- . ' . . " · .. 

R. 174 oturan .!\ad ı n , •ı·uv .. Oz • .ıağlıboya , 
(Oze.l r~ol~ ) 

I 



R~l75 Balı ! «;ılar, 6v..X.70cm Q 

(~zel ~oleksiyon) 

~uv. Uz.~aglıboya 

l1alıkçılarr 'ı:uv.Uz.:ı.ağlıboya, \A..\.cbank 

Koleksiyonu) 

Lev,,91 
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R.. 178 

R~l77 reysaj, 35A45cm., ~uv.0z.lağlıboya, 
\"Ersan l!·eray l' ... o leksiyonu) 

ı..1 e tay l reysaj) 



R.179 

R.ltıu 

Lev. 93 

Yıldız :J:>ar~ından boğaziçi , 51A'75cm., Tuv.Uz. 
ıa~lıboya, \özel t-.olek3iyonJ 

Yağlı i.Iüre1, 38A4lcm., .wrali t Uz . rağlıboya 

~tzel AOleksiyon; 



R. 181 

n.ıa2 

Lev.94 

Peysaj, Zi8A46crı. ,.!ı~;.rali l: uz . ıatlıooya , l1.azar liuj·um 

t·o lt::k ,ıyonuJ 
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ıeyaaj , 37A46cm ., ~uralit Llzerine ta~lıhoya, (Llzel 
Koleksiyon) 



n.103 

---~-~ f' • 

rlAjaa ~acınlar , ~uv. uz . ınğlı ooya 

1,.vzel r.ol . ) 

Lev~ 95 

Ada.Lardan,19A26cm .• , Karton ~z .ı. a~ lıboya., lAli l:'oy

razo~lu Koleksiyonu) 
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Lev,,96 

Karpu zlar, 3JA4lcm., .uuralit U z.Yağlıboya, \Ali 

~oyrazo~lu Koleksiyonu) 

uUverc~nler 1 ~5X4ucm. 
Erkılıç Koleksiyonu) 

1.l.1ahta Uz .. ı ağlıboya, (Sayman 



R.lu7 - &il 3v.XA, ı cm. , !'.arda .ı. üruyen .n.a ' 
.. . · lıboya (~'aKıp !::ıa -Tuv. u z.1~5 > 

b2.ncı ı.oleK siy onu) 

h .lBS ~ayır ve ~vler , 6vx7lcm., 
~uv.Üz.Yaglıboya \ Uzel 
ı.olek siyon) 



R .. 189 

~ ~· • ,, . 91» 

ttl. ,,.. •. · . 
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La:v.98 

o le!<:s :'.. y on ; 

Bebek '.5UX4 lc:n. , 'l'uv ,Ü z . ia~lı '::ı oya , 

ı..ı:.uyii!qetı.ir .ı.; e J.e r.:: i ye si ~ e ~ür ~· .üze ai) 



l': .191 

H.192 

Lev.99 

. ........ l"ı~;!.' 

De bek . o._:u l_ ı:etay) 

.l:'eysaj, 30X4ucm. : liurali t Uz .1 ağlı boyat \t'•Ur -.Selçuk 

Al tun ı..o le ırniyonu J 



P.. .193 

R.194 

LevolOO 

ıtd alarô =ı.n , 6ux&.J cm ., Tuv.üz . ıağlıboya , (T . 2.. ;: banka.:;ı 

Ko l e i<.ai •ronu) 

JJemi ryo l u v e ı ..... öy cı.iler, 64 A8vcm. 1 Tuv. tJ z. J:.g_gl ı boya, 

\ İ . R G H. l'~ . ) 



R.195 Bebek Gami:L , 62X50 cm. , ~'uv. Uz . U-\t: 

.ıağl ıboya, ( ~~. i:ş ban:.;:as ı Kol.) 

····------ --ıi 
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l'\' . lOb~ , b . ( -:; 'J:ür elerden Bursa) , 46X39cm. , 

1.mrali t v z. xa ·ı;ııo oya,\ r.r.İş 

Jsankc:tsı ,, olek::.~ i yonu) 
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J:o6azi;i , 41A;ıı.c.~ . ı Tuv . Uz • . a:.:.lıboy- , l~ . 1:~ Dan .. 
_.ol eA.-:;!. ıonu / 

R.198 tio~az , 4u~51cm ., Tuv.uz . ın~lıboy~ , ~~ . t~ fankan ı Aol. ) 
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R.199 ~eysaj , 36A45cm. 
soy :oleksiyonu) 

.iJuralit Uz.ıaglıboya, ( Doean Pal -
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n.200 Peysaj, 15J..27cm$ ; r-mkavva tiz .. ıaglıboya,(t.rülseren 

Kazgan rolek~iyonu) 
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Lev.104 

Peysaj , l l X)OCm., L~~alıt ü z.Yaelıboya , \Özel nol. ) 
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Peysaj,36A4)cm .. , .LJuralit Uz ., iağlıboya,(L zel Kol.) 
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Leır .. 105 

R.203 Balıkçılar, 40XSvcm., Tuv. U z.Yağlıboya (T .. 
Iş r.ankası ~oleksiyonu) 

' 
l · . .. 

"' .... J 

,{ 

R~2v4 Balıkçılar tvetay) 



R. 20 5 

R. ?06 

L~v.106 

.Ealı 1<çılar 1 Tuv. Uz . Yaglıboya , \ Özel .:ol. ) 

Ealı icçı lar 1 :> 6.XA ) cm. , .uural i. t Uz , ı aglı boya 

(Lzel Kolekaiyon) 



Balıkçı, iuv.uz.Yağlıboya, 

(Ozel ~oleksiyon) 

.. \ 

Lev.107 

R.209 Balıkçılar, 46Al?cm., 
Duralit tiz. Yeb$ 

~ ,,,.., (Bülent <..;imcoz .Kol .. ) 

R.208 ~eysaj, 48A42cm.# ~arton Üzo 

Y~glıboya, ~Seyman Erkılıç Kol.J 
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Peysaj, ~4A44cme, .uuralit Uz.ıağlıboya, jzel Kol,) 

Peysaj, 20x27cm~, 'l'uv.,üz.ı.ağlıboya, \Ahmet biçener 

Koleksiyonu) 



R. 212 

R.213 

Lev.109 

Debek•ten _stanbul.33A4lcm ., _uv . Uz .1 a5ııboya,(T . İş 

Bankası .• oleKsıyonu / 
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Balıkçı, ~.'.>A))cmo, 'l'uv. u z . J.alçlıboya, ( 1r.Iş bankası 

.K.oleırniyonu) 



K. 214 ~bksu ueresi, b7A44cm., ~u v. uz . ı . b. 

(A nt ik A . ;J . t>ıüza.yede .tı.r~ıvJ.nden ) 

R. 215 

\ 

Peyşaj , 4bA37cm ., ~uralit uz .1 . b . 

l UZe l Koleksiyon ) 
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H. 21 '( 

Lev.111 
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~eysaj , 42A52crn . , ~~v.~z.~ağlıooya , ~~fiıe ~ingı ~ol . ) 

. 
\ 

ı-eysaj 

;:~ . 

;_.f ~ 
·>-ı -!.- . - .. 

"'· ·.: -~ 

- .r 
'! .. t• , ı 

.:- -ç 

:.. 

• 1 

•, - . . 
' ..... 

'53A40cm ~ , ıJUrali t Ü z. l. aglıboya, ı,Ozel rı.ols) 



Lev. 112 

. t . 218 .t'eysaj, 4:,, ,,..5 , c;;j ., -ı:u~. ·ı z . Yağlıboya, ı..Demir ttepyaz Zol . ) 
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tröksu uereısi , br( ,~44cm., ı:uv . uz.ıağJ ıboya ,\ Anti..k A ~ 'Ş . 

Nil zayeae 'U'(l i viıta.en) 



n.221 

:Lev.113 

Rumelihisar7~aı~alinıanı, )~A46cm ., üUrali~ Üz .Y.b. 

(Türkiye ~ ş nan~~sı Koleksıyonu; 

Hisardan boC:.a~içi, 2:::A35cm., JJuralit uz.ıağlıboya 

~Ozel Kolek3iyon; 



, .... . . 
·' 

Lev- .114 
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R. 21:13 

.. 

Bebek ıs~eleai ö~e , 4bA5~cn . , uuralit 
t '.Cüra<ıye .L :;ı Hafü~ası :_ole!~&iyo':'l'..l) 

z.1ağlıboya , 

Po~ad , 28J\;ocın. , _uural i t Uz . :ı:au lı boya , ( 1.Jognn .ı. aks oy 

Koleksiyonu) 
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R .. 2~3 

Lev. 114 
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Bebek ıs~elesi 
.. 
ünü , 46.t54Cm., 

.. 
vuralit Uz.ıağlıboya, 

(. 'l'iirki~-e l ş bankası ~olelcsiyonu) 

Poşad, 28.l\.3bcm., iJUralit Uz.x.a~J.ı ooya,(Dogan ı·al<soy 

.Koleksiyonu) 



R. 224 

R~225 

Lev.115 

il ... _ 1 -~r tt' . . 
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,,1· · ·:si ı.. edrese si ,5L.64 cm., .uura1i t üz. ·x.. b., 

( Türlci ye .L ş ..:..;arücc.s ı :-.o lelrni yonu ) 

Türbelerden \ Bursa),58X49cm~, Tuv.,üz.Yağlıboya, 

~Türkiye İş Hankası Koleksiyonu; 



Lev.116 

? . ~26 Peysaj , )9>.?:.>c;;, . , ·~:!lv.Uz.Yağlıboya , ı..Czel r oleksiyon· 

R.2~7 Eeysaj, 2~A37cm. 1 ~arton Üz . ~ağlı boya, ,0~e l Kol.) 



R~228 Pembe Manolyalar, ~5A4U Cm., 
Dur ali t Üz .. Yağlı boya, ı.. Jale 

Ci.mcoz h.Olek ~3iyonu ) 

R. 229 Manolyalar, l OOX7 4cm. , 'l'uv. uz. 

Yağlıboya, \İ. tt . H.M .) 
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ıt. 230 Vazoda 1-}içekler, 50X.4-ucm. , J)urali t 

Uz .. .ı.a6ııooya , ( Haluk Erbe l (Coleicı:.ııyorıu) 

R.231 Manolyalar, 684)4cm., '.l:uv.uz. 

1agl1 boya , (T.lı:; ha.n!<a.sı Kol .. ) 
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R.23~ Manoı.ya.La.r, ?4.1ı.4 4cm ,, .Durıü1t H. 2)3 Muııolyalar, 50.X.4ucrn ., JJuraJ.it 

Uz . ... a[;lltJoya , ~T .. lş l ~ anl<a.SJ . .l\.Ol.) ~ z . tal.1 lı boya, l 'Erol ıı. b.J.ral Kol . ) 



n..2'34 Ma.no.lyalar ~ 59A4 '/crıı., '1.' nvwuz. 
ıagııboya , ~I.M.H.M.) 

1 • 

R.235 Manolyalar, 4Y~39cm., ~uv.uz. 

1ağlıboya, ,'J.'.1ş J)an.kasl. Kol.; 
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r\.2)6 ManoJıyal.ar, 6lx4.9cuı., jjural i.t 

üz~ .ı.a.ğl:Lboya,(Bmel t\orutUr!< ho1~) 

R. 2 j"f 

,- . 

Manolyalar, 54A64cm. 9 Tuv.Uz. Y.b. 
(Aa R.H .M.) 
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rt.238 ~anolyalar, 47A58cm~, Kontrp~aR 

üz . ı ... b o\. Autik A .. ~. Müzayede Arşj. vı nd ı:;n ) 

\ 

· ' i·~· .ıf ' . \~ . , 
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R. 2"59 ı·ıanolyalar , :H,,.,.4.scm . , ·J..uv . Üz. 

Yağlıboya,lDemir h epyaz Kol~) 

.. • 



R .. 240 f·ianolyalar, Du:.ı:.•<.:.lıt üz.Yağlıboya,\:Srol Abi ral Kol.) 
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R.241 Vazoda Manolyalar, 7vX5Ucm., Tuv. Uz. 
Y.ağlıboya,('1:.D.I.Liman [Lokantası 11ıud .) 

,. 
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; ~. . ! 
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n..242 l'ıanolyalar, 111uv. l,z,. :ı:agJ.ıooya 

lüzeı ~oleksiyon) 
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11.. 24, vazoda .l."embe Uüller, 4411.'?tJcm. , 

JJU rı:ılJ. t U :ı:: .. Y. b ~ ' lıe on J'( :L ı.r,r.·<.ıld. 

l\.Ol.) 

~ az oda ~ :! çek l c J' , .ı. u v. uz • .L b • 

l ~I' , lJ. l:. J.ıiım;ı.n J,Ol<autuıu MUd.) 
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H. 24·'.> vazoda. Gül.un., 'ı"vA? ıJcın., 'J~u v. uı • 
.ı.~b- ,, 11· • . u. Llıiman l.ıol<autr.ı...:.1J. ıwtUd.) 

R. 246 vazoda. (iULl.cr: , ?'X4l.cm. , ·ı·u,:. U zo 

ı.b.('r . ı~ ı ,r.nKanı .ı-.o J elunyonuJ 



t • .. 

R. 247 vazoda ~i çekler , 70A~ucm ., ~uv . 

Uz.l :b . ,( 'J: .D.İ.ııinıan J,okuu t;nın 

ı .. linu r.1.ut.U) 
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K . L~ö vazoaa ~rızantemler , ?uA~ucm. , ~uv. 

1i z • . :ı.. U .. , ( ~ 1 • D. L.lılırımı l ;okantası 

h Ur. .. ür.l ugU ) 

• 
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t\ . 249 t<.as:ı.ın patları , 56.-..46cm., ~uv . uz . 

ıa.ğLı.boyu , ( t~rol .-tbir.al ı ol . ) 
ı\ . ??0 ı.: or 8alkını.l.~r , OüA?•Jçnı. ,'!'uv. u z. 

ıağlıboya , l l.' . J.ry ı·aı.l<a- ı r.o l. J 

• ...... 
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Lev.129 
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.. 

K. i?l vazoaa içex.leı- 1 )d~~?c-ı ., Tuv . z . ıa lıboya;(T . I 

ı.ıan :ası oJ.e ~ · :. .. c :::.:. ) 

" ı I · ' \ 

.· 

H.252 ve.zorlrı .".:>Ut'ı vllller, ?6A1':Jcm., uurrilit ·J z . ıa~lıbo.va 
(Ot.el l.olel~.,i,yon; 



H.25? Ayç i ~ek~erl , 8U~6l~o ., tuv . uz . 

~a~lıaoJa , l T .İş ~anKa~ı ~oı ~) 

·. 
.. 
!~ 

ı>.aranfill.er , LJ-8 ..... '.Suc~n . , .l.)ur ali t 

Uz . ta~lıboy~ , \0zel · olekaiyon) 
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\.>l 
c 
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R.255 
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vazoda (; içelr l . , , , er 

Y ağlıboya, \ v ze~ 
ı<. a:rton LJ z. 

t,o lel< s iyan J 



R . 25rı Saksıc.a yiçel< , '! .üz . iağlıho~·u 
( J zel •.oleksiyon) 

n. . 25 ..... Vazoda ı..içe:<.ler , .·.uka'1'va "J z. 

Yae,lıooyu, (Ö~el r~olekSl..,yOnj 



R.259 

R. 260 

Lev.13 5 

.Parc a ,{ ta ~:içekler , 27.A~ocm. , _uralit uz. ı.aglıboya, 
( t zel · ole~s~yon ) 

~· -... 

Vazoda r embe Güller , 36A4? cm . , Dura lit Üz •. Yaglıboya, 
\Ü ze l ~.o leKsiyon ) 



R.261 vazoG.a .::rt.ller, 44Ao0 cm c 

:Va. {ı ":a.:: ı :-. o le .~ sıfo:m ) 

Lov.,1)4 

Tuv.üz.Yag.ı.ıboya, ( T.,lş 
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R~263 

n.avu;ı ve Incirl.er, .:5'.:>A44cm., ..ı.u•; .üz.rağlıboya. 
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Sürahili Naturmort, )l:l.l.45cm., 'ı:uv. Üz .• Yağlı boya. 

~TilrKiye lş Hankası holeksiyonuı 
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.LeV ,.136 

_,eyveler, ? lX.'f~cm. , Tuv. uz. ı'a~lı boya, ( T. Lş nanlças:;.. 

.:'~ol ı::ksiyonu; 

·. 

-·-..... .. -

Naturmort, 37A4bcm., ~uve uz .~a~lıooya, (İ.H.H.M.) 



Lev. 137 

n . 206 Natürrnorii , -"~A38c::: ., ~uralit Üü . Yağlıboya, 1.,Özel 

KoleKsiyonı 

:-__ :,, 
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... : _ _, . , ' ~ ,., 
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R.267 Natıırmo ·rt , )4.ı-38cm., IJuralit ijz. iağlıboya, \Özel 

Koleksiyon) 
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~.2b8 ~atur~o=t, Tuv. u z.ıağlıtoya 

\ 0 zel ~oleksiyonı 
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R.2b9 ı.ıatürmort, 40.:.5dc~ı ., ı.:uv. ı z. 

ıağlıboya, lÖZel ~oleksiyon; 
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R.271 

Naturmort 1 )2X40 ct:ı. ,JJurali t i.i zbıağlıbo:ra,l.Ozel 
K.oleKsiyon) 

... 
~· 

Natürmort, 54~48cm., vur alit uz~taglıboya, \Haluk 

Erbel ~oleksiyonuı 



R.272 

R,.273 

Lev,. 140 

.balıklı ı·. atürmort, 33A43cm., lJı.ırali t üz~ rağlıboya 
~özel ~o leksiyon ) 

Natürmort, 45.l\. 7ucm. , Tuv. ttz 9 Yağlı boya, ( Almıet .ı:.üçe -
ner r,_oleKsiyonu) 
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ı.aı;üruıort • , uv. ~~ . :..'C1c;J..ı.boya , 

• .it K.S.ı..YOll} \l....Ze.l o 
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.K .. 27"t 

f\.2'/o l!<.:ı.reı?ıden, ?6Allbc.n . ,·r ·, .. ;Jz.Y . b. , 

~ Ozel r oleırniyon) , Osman ı-ıamdi J>ey 

J.Jey.Lak ·.toplayan ıüz , 56A)C..')cııı . , 
•I •• 

'l'uv.uz . ı.b. , t.Ozeı. , : olek sı.,o'"ı J 

.., 1nıan ııamdi ı.ey 
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n. .279 ?oste.nc ı• da ,_ayı:.: ~S.\:8.l.e5i, Tuv . •; z • .ı. , J .,, 

.i.k.n.l'i.;, tialil :?aşa 
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R.2".AJ lJ&"Tli ı_a:pısı, 6UA9bcm . , 

~uv.CTz.t.b., l S.Saoancı 

Kol. ; ,~ev~et ~ağ 

R ~ 2bl ·.~s.kliaar' d a .dir :::ıokak,'l'uv. 

Ü z 6 '{ o b • , , İ • K , H .. i'·: • } , Hoca 

Ali Rıza 
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R.28'3 f1..av-unlu N°atürmort, '.lUV •UZ • l agl::.. boya, 

(İ.R.H.M.J, ~iileyman ~ eyyid 

Le v ,, 144 
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R. 284 Peysaj, 1uv.Uz.)ağlıboya, 
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