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ÖZ 

 
19. yüzyılın sonunda İngiltere’de doruk noktasına ulaşan endüstriyel gelişmeler 

beraberinde, makineleşme ve seri üretimi getirmiştir. Sanat değeri taşıyan el 

yapımını savunan dönemin sanatçıları tarafından hoş karşılanmayan bu durum, kısa 

sürede tüm Avrupa’da yankı bulmuştur. Bu düşüncelerden beslenip, dönemin sosyal 

ve kültürel yapısından yoğun bir biçimde  etkilenerek 19. yüzyılın sonunda ortaya 

çıkan Art Nouveau akımında; resim, mimari ve uygulamalı sanatlar gibi  farklı 

alanlarda ürün  verilmiştir. Bu dönemde kadınların toplum içinde değişen rolleri ve 

özgürleşen davranışları, akımda kadın figürünün yoğun bir biçimde kullanılmasıyla 

sonuçlanmıştır. Aynı şekilde doğa bilimlerinde elde edilen gelişmeler, akımın 

karakteristiklerinden olan böcekler ve bitkisel formların kullanımında etkili olurken; 

Sembolizm akımı ve yeni yeni ortaya çıkan psikoanaliz, karışık varlıklardan oluşan 

insan imgesinin oluşmasında katkıda bulunmuştur. Tez, Art Nouveau akımında 

üretilen resim, illüstrasyon, afiş, mimari, mobilya, küçük eşya ve takıda kullanılan 

insan figürünü incelemekte ve ülkeler arasındaki üslup farklılıklarını göz önünde 

bulundurarak genel bir tablo çizmektedir.   
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ABSTRACT 

 
At the end of the 19th century in England, industrial development reached its peak, 

mechanized industry and mass production came to fashion inline with this situation. 

Artists and craftsmen who favored the hand made art objects, expressed growing 

dissatisfaction about mass production. This feeling of disapproval was immediately 

shared by the artists all over Europe. Thus, Art Nouveau was born inspired by this 

aesthetics ideas and general social and cultural situation at the end of the 19th 

century. Art Nouveau, was a movement that was applied in various areas of art like 

painting, architecture and decorative arts.  In this era,  woman and her changing role 

in the society brought about the extensive use of the female motif in Art Nouveau. 

Likewise, developments in natural sciences provided the plant and insects motives, 

which were among the movement’s characteristics. Symbolism and progresses  in 

psychoanalysis also provided the hybrid image of beings. This thesis, while 

investigating the use of human image in Art Nouveau movement in painting, 

illustration, poster, architecture, little objects and jewelry, at the same time also 

provides a general picture about the topic, by paying attention to the difference in 

styles in different countries.  
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GİRİŞ 

 

  19. yüzyıl boyunca sanatçılar, çok çeşitli sanat akımlarını yapıtlarında 

kullanmayı seçmişlerdi: Antik uygarlıklar dönemine ait sanatsal üsluplardan, Mısır, 

Suriye ve Uzakdoğu gibi uzaktaki coğrafyaların sanatlarına, ülkelerin  yerel 

sanatlarından ve Rokoko gibi dönemin gerisinde kalan akımlara kadar çok çeşitli 

üslup ve akım 19. yüzyılda sanatçıların ilgisini çekmişti.1 Arabesk eğilimler, 

Uzakdoğu kaplarının formları, Çin cam sanatında kullanılan teknik ve süslemeler, 

Japon Orta Krallık Dönemi’nin kraliyet seramiklerinin pişirilme yöntemleri Batı’nın 

biçim dilini etkilemiş ve özgürleştirmişti. Yarı unutulmuş sanatsal dönemler  

özellikle de Gotik Dönem yeniden gündeme gelmişti. Örnekler, Keltler’in 

motiflerinden antik dünyanın cam objelerine kadar genişletilebilirdi. Böyle bir 

ortamda Art Nouveau 19. yüzyılın sonunda, çağların ve kültürlerin bir bilmecesi, 

yüzyıl sonuna hakim olan Sembolizm ve aklın birleşimi olarak  doğmuştu.2 

 

Art Nouveau’yu etkileyen ve onun gelişmesine katkıda bulunan eski ve yeni 

sanat akımları, yenilikler ve olayların incelendiği ilk bölümde; Art Nouveau’nun 

ortaya çıkmaya başladığı  böyle bir ortamda toplumsal ve kültürel açıdan Avrupa’nın 

bu dönemdeki genel durumu, yenilikler ve tarihsel ilişkiler  değerlendirilmektedir. 

 

1859’da yayımlanan  Charles Darwin’in  “ On the Origin of Species by 

Means Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for 

Life” (Türlerin Kökeni) adlı kitabı, yeni endüstriyel gelişmelerle, şiirsel hayal 

gücünün dünyasını uzlaştırmada etkili olmuştu.3 Yüzyıl sonu sanatçıları Darwin’in 

evrim ve türlerin ayrışması teorilerinin bir sonucu olarak doğaya karşı daha farklı bir 

tavır takınmışlardı. “Doğaya geri dönüş” deyimi, vücut kavramını özellikle, kadın 

vücudunu yeni ve farklı bir biçimde ele almak için bir fırsat yaratırken, yüz yıl sonu 

mantığını en çok meşgul eden doğanın güçlerinden biri de hem fiziksel hem de 

psikolojik yönüyle cinsellik olmuştu. Paris Dünya Sergisi’nin açıldığı yıl olan 1900 

                                                           
1 Malcolm, Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.16. 
2 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.22. 
3 Mario, Amaya, Art Nouveau, London, Studio Vista Publishers, 1971, s.11. 
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yılı aynı zamanda Sigmund Freud’un “Die Traumdeutung” (Rüyalar ve 

Yorumları)’nın yayımlandığı yıldı.4 Bu dönemde sanatçıların işlerinde durağan 

şekillerden çok, hareketli çizgiler ön plana çıkıyordu ki, bu da mobilya, küçük eşya 

ve mimaride Art Nouveau’nun karakteristiklerinden birini oluşturuyordu.5 Bu 

dönemde bir kısım sanatçının yapıtlarında yoğun bir soyutlama görülürken, çoğu 

sanatçının yapıtlarında da döneme damgasını vuran saçları uçuşan kadınlar, dans 

edip eğlenen deniz kızları gibi figürlere rastlanıyordu.6  

 

Art Nouveau akımının karakteristiğini oluşturan uçuşan saçlar ve kıvrılan 

bitki motifleri, mürekkep hokkalarının yanına uzanan ya da ayna çerçevelerinin 

köşelerinden sarkan  çekici nympheler, çoğu zaman Sembolizm’in etkisini taşıyan 

kuğular, yarasalar, yusufçuklar, zambaklar, ağaçlar ve çiçeklerle harmanlanarak, 

mimariden, mobilyaya ve takıya kadar her şeyi süslüyorlardı.7 

 

Bu çalışmada Art Nouveau akımında üretilen resim, illüstrasyon, mimari, 

mobilya, küçük obje ve takı gibi konularda görülen insan imgesi sırasıyla konular ve 

ülkelere göre alt başlıklar halinde incelenmiştir. Bu bölümlerde, insan imgesinin ne 

şekillerde görüldüğü ve bunların kaynakları araştırılmıştır. Ülkelerin gösterdikleri 

üslup farklılıkları da göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, çalışmada bu dönemde 

üretilen romanlar, şiirler ve anılar gibi yazılı kaynaklardan yararlanılarak akımın 

edebiyatta bulduğu yankılar üzerinde de durulmaktadır. 
  

Katalog bölümünde plandaki sınıflandırmaya bağlı kalınarak, seçilen 

yapıtlardan örnekler verilmektedir. Yapıtlar konusundaki seçim, konuyu en iyi 

şekilde ifade etmesi, uluslararası müze ve koleksiyonlarda kabul görmesi kriterlerine 

göre yapılmıştır. Sınıflandırılan yapıt grupları hakkında görsel malzeme için, 

yapıtlara yerinde ulaşmak mümkün olmadığından, yayınlardan yararlanılmış ve bu 

bilgilerle yetinilmiştir.  

 

                                                           
4 Haslam, a.g.e., s.8. 
5 Klaus-Jürgen, Sembach, Art Nouveau, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1991, s.11. 
6 A.e., s.12. 
7 Haslam, a.g.e., s.6. 



 3

Katalogda yer alan örnekler metin içinde sadece katalog numarası ve levha 

numarası ile belirtilmiş, katalog maddesi altında açıklama yapılmıştır. Metinde geçen 

kişi adlarında doğum ve ölüm tarihleri parantez içinde yazılmıştır. Tezin metin 

kısmında kullanılan “mousa”, “nymphe”, “menead”, “slyph”, “khimeira” gibi 

sözcüklerin Türkçe karşılıklarında tam bir görüş birliği bulunmadığından Grekçe ve 

Latince kökenli sözcükler aynı şekilde orijinallerine sadık kalınarak kullanılmıştır. 

Metin kısmında adı geçen kitap ve dergi adlarının Türkçe anlamları da parantez 

içinde verilmiştir.  
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1. ART NOUVEAU’YU HAZIRLAYAN ETKENLER 
 

Art Nouveau’nun kökenleri hakkında yapılan bir araştırma bizi 18. yüzyıla ve 

doğruca William Blake (1757-1827)’e taşır. Yapıtlarında edebiyatı, düşleri ve grafik 

sanatları harmanlayan bir romantik olan William Blake’in çizimleri ve 

illüstrasyonlarında görülen dalgalı hareketler, perspektif kurallarına karşı gelen 

asimetrik kompozisyonlar ve siluetler şeklinde iki boyutlu olarak ele alınan inceltilip 

uzatılmış figürler ve bunların yuvarlanıyormuş izlenimi veren vücutları (Kat. no. 1/1; 

Lev. 1a), 19. yüzyılda  Art Nouveau tarafından benimsenmişti.1 Blake, İncil’den 

esinlendiği çoğu yapıtında, belirli bir saydamlık yaratıyor ve kendine özgü çizgisel 

tarzıyla, figürlerin ruhlarını yuvarlanan formlarla ifade ediyordu.2   

 

Blake’in üzerinde çok çalıştığı kitap resimleri de, metin, süsleme ve 

illüstrasyonları harmanlaması açısından önemliydi. 18. yüzyılın bilinen kaligrafisini, 

keskin çizgilerle süslenmiş kişisel el yazısı şeklinde değiştiren Blake, figüratif 

çizimlerinde de aynı keskin hareketlerden oluşan çizgileri yineliyordu. Yazı, süsleme 

ve illüstrasyonu homojen bir şekilde tek bir bütün olarak ele alan Art Nouveau 

sanatçılarıyla, Blake’in yapıtları bu bağlamda birbirlerine yaklaşıyorlardı.3 Blake 

İngiliz’lere özgü manzara resmi geleneğinden uzak çalışmalarında yine de doğaya 

özgü yapraklar, farklı formlardaki böcekler, örümcekler gibi motiflere yer veriyordu 

ki, bu gibi motifler Art Nouveau’da da kendilerine sıklıkla yer bulmuşlardı.4 

 

Art Nouveau üzerinde belirgin bir etkisi olmasa da Philipp Otto Runge (1777-

1810)’nin arabesklerle ifade ettiği yapraklar ve çiçekler gibi doğaya özgü formları 

belli bir geometri içinde ele alışı, bunları ideal bitki formlarına dönüştürmesi bir 

noktada Art Nouveau’yla kesişmektedir.5 Runge, resimlerinde doğaya özgü motifleri 

doğaya tamamen ters düşen simetrik formlar, insan figürlerini de Blake gibi figüratif 

süslemeler olarak kullanıyordu. Çiçeklerden doğan çocuk figürleriyle insanın ve 

                                                           
1 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.35. 
2 Kathleen Raine, William Blake, London, Thames and Hudson Ltd., 1993, s.21. 
3 Schmutzler, a.g.e., s.48. 
4 Raine, a.g.e., s.113. 
5 Schmutzler, a.g.e., s.53. 
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doğanın varoluşunun gizeminin altını çiziyordu (Kat. no. 1/2; Lev. 1b). Ayrıca 

resimleriyle bir bütünlük sağlayan çerçeveleriyle, bütünüyle bir sanat yapıtı üreten 

Runge’nin yapıtlarında zambaklar ve kuğular gibi Art Nouveau’da da çok kullanılan 

motiflere  rastlanmaktadır.6  

 

Art Nouveau’nun gelişimine etki eden bir diğer önemli etken de, Japon 

Sanatı’ydı. Japon Sanatı’nın, Batı zevki üzerinde yaptığı etki, Art Nouveau’nun ana 

özelliklerinin gelişmesine katkıda bulunmuştu.7 Japon yelpazeleri, seramikler, 

maskeler, paravanlar ve kimonolar 1850’lerden itibaren Avrupa’yı etkisi altına 

almaya başlamış, 1862 Londra Sergisi ve 1867 Paris Dünya Sergisi bu etkinin doruk 

noktasına çıkmasına yol açmıştı.8 İlginin giderek artması sonucunda 1862 yılında, 

Paris’te La Porte Chinoise, Londra’da da Farmer and Rogers’ Oriental Warehouse 

olmak üzere Japon ve Çin objeleri satan dükkanlar açılmıştı. Bunu daha sonra 

1875’te Arthur Lesenby Liberty (1843-1917) tarafından açılan Liberty Company 

takip etmişti. Samuel Bing (1838-1905) ise Japon objeleri ithal ederek işe 

başlamıştı.9 

 

  Japon Sanatı’yla olan ilk karşılaşmalar dünya sergileriyle eş tarihli olsa da, 

Samuel Bing, 1890’da 725 tane Japon baskısı ve 428 tane resimli kitabı Ecole des 

Beaux-Arts’da sergilediğinde bütün Avrupa’dan sanatçıların dikkatini çekmiş, 

böylece Japon üslubu bir avuç ressam için esin kaynağı olmaktan çıkarak, bütün bir 

sanatçı kuşağını etkilemişti.10 

 

Japon Sanatı’nın, Art Nouveau ve yüzyıl sonu sanatının genelindeki etkisi 

çok yönlü olsa da Japon Sanatı’na özgü birçok form ve süsleme; asimetrik 

kompozisyonlar, doğadaki yeni motifler, kompozisyonlardaki boş alan kullanımı ve 

çizginin yalın güzelliği fikrinin oluşmasında etkili olmuştur.11 

                                                           
6 A.e., s.54. 
7 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.18. 
8 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.15. 
9 Schmutzler, a.g.e., s.73.  
10 Gabriele, Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.9. 
11 A.e. 
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Batılı sanatçılar Japon Sanatı’na özgü kompozisyon anlayışından da 

etkilenmişlerdi. İki boyutlu resim düzlemi, kuş bakışı görünümler, blok halinde 

kullanılan renkler ve siluetler şeklindeki betimlemeler, özellikle Henri Toulouse-

Lautrec (1864-1901) ve  James McNeill Whistler (1834-1903)’ın işlerinde yer 

almıştı.12 

 

Batılı sanatçıların etkilendikleri Japon sanat formlarından biri de Katsushika 

Hokusai (1760-1849), Ando Hiroshige (1797-1858) ve Kitagawa Utamaro (1753-

1806) gibi sanatçıların ürün verdikleri Ukiyo-e baskılarıydı (Kat. no. 1/3; Lev. 2a). 

Hokusai’nin “Mangva” adlı baskı albümü Japon motifleri için temel bir kaynak 

görevi görmüştü.13 Kitagawa Utamaro, kadınları betimleyen bir dizi çalışma 

yapmıştı. Bu baskılarda banyo yapan, saçlarını toplayan ya da kimonosunu giyen 

kadınları betimleyen Utamaro’nun duyarlı çizgileri, zengin renkleri ve hareketli 

kompozisyonları Toulouse-Lautrec gibi sanatçıların yapıtlarını etkilemişti.14 

 

Art Nouveau’nun gelişimine katkıda bulunan bir diğer etken de Kelt 

Sanatı’ydı. Kelt sanatı  kavramı Avrupa’da İ.Ö. 5. yüzyıldan  İ.S. 1. yüzyıla kadar 

olan dönemde üretilen sanatı kapsarken, İngiltere’de Keltler, İ.S. 12. yüzyıla kadar 

hüküm sürmüşlerdi.15 Daha çok madeni objeler ve el yazmalarını süsleme konusunda 

uzmanlaşan Kelt sanatçıları (Kat. no. 1/4; Lev. 2b), düz çizgi kullanımını en aza 

indirgeyip, sembolik anlamlar içeren karmaşık süsleme formlarını kullanmayı tercih 

ediyorlardı. İ.S. 9. yüzyıla tarihlenen “Book Of Kells” (Kells Kitabı) kitabının içinde 

yer alan Erken Hristiyanlık dönemi Kelt sanatının süsleme formlarının 19. ve 20. 

yüzyıllarda geri dönüşü de ayrıca bilinmektedir. 16  İngiltere’de öncelikle, Pre-

Raphaelit ressamlar Merlin, Vivien ya da Tristram ve Isolde, Kral Arthur gibi Kelt 

efsanelerinden figürleri yapıtlarında kullanarak, Kelt faktörünün sanatta bir zafer 

kazanmasına yardımcı olmuşlardı.17 Yine İngiltere’de hemen hemen Art 

                                                           
12 Duncan, a.g.e., s.15. 
13 A.e. 
14 Joan, Stanley-Baker, Japanese Art, London, Thames and Hudson Ltd., 1992, s.188. 
15 Lloyd, Jennifer Laing, Art Of The Celts, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.7.  
16 A.e., s.6.  
17 Schmutzler, a.g.e., s.16.  
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Nouveau’yla aynı anlamı taşıyan Liberty Company de ürettiği takı ve ev eşyalarında 

Keltler’e özgü örgü ve düğüm motiflerini kullanmıştı.18  

 

Art Nouveau’nun gelişiminde önemli bir yeri olan İngiltere, tıpkı Japonya 

gibi bir ada ülkesiydi. 1900’ün hemen ardından İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans 

tarafından ortaya çıkarılan Girit adasındaki Kral Minos dönemine ait buluntular da 

(Kat. no. 1/5; Lev. 3a), suya ait öğeler barındıran motifleriyle Art Nouveau üzerinde, 

tıpkı Hokusai’nin dalga ve şelale motiflerinin bıraktığı gibi bir etki bırakmışlardı.19  

 

Art Nouveau tasarımcıları, antik zamanlardan, Mısır, Suriye, Uzak Doğu 

sanatına kadar ya da kendilerine daha yakın gördükleri yerel sanatlardan daha güncel 

olan Rokoko gibi bildikleri her akımdan etkilenmişlerdi.20 Art Nouveau geçmişte 

kullanılan tarihsel yaklaşımla bağlarını koparsa da, bir derecede geçmişten 

etkileniyordu. Japon baskıları, mimarisi ve mobilyaları, Rokoko’nun yumuşak ve 

organik kıvrımları, Kelt el yazmaları ve “Book of Kells” (Kells Kitabı) kitabı, 

Bizans, Rönesans ve Gotik sanat, Art Nouveau için ilham kaynağı olmuştu.21 Ayrıca, 

Owen Jones (1809-1874)’un    1856’da   yayımladığı “Grammer of Ornament”              

( Süslemenin Grameri), 19. yüzyılda süsleme üzerine yazılmış en önemli kaynaktı. 

Çin, Hint, İran ve Memluk duvar süslemeleri; Mısır motifleri, Antik Yunan 

keramiklerinin kenar süslemeleri ve Kelt kitap süslemeleri gibi Pre-historik dekoratif 

formlara geniş yer ayıran kitap, geçmişe ait süsleme formlarının tanınmasına ve 

benimsenmesine katkıda bulunmuştu.22 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Mario Amaya, Art Nouveau, London, Studio Vista Publishers, 1971, s.65. 
19 Schmutzler, a.g.e., s.15. 
20 Haslam, a.g.e., s.16. 
21 Amaya, a.g.e., s.15. 
22 Schmutzler, a.g.e., s.99. 
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2. RESİMDE İNSAN İMGESİ 

 2.1. İNGİLTERE VE İSKOÇYA 

 
 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, İngiliz Pre-Raphaelitler’in resimlerinde 

kullandıkları yalın kompozisyonlar, güçlü aksial çizgiler gibi birçok özellikle birlikte, 

onların kadın tipi de  Art Nouveau’ya yansımıştır.1 İlk olarak, Dante Gabriel Rossetti 

(1828-1882)’nin 1850’de yaptığı “Ecce Ancilia Domini”, (Meryem’e Müjde) (Kat. no. 

2.1/1; Lev. 3b) ve kız kardeşi Christina Rossetti (1830-1894)’nin portresini kullandığı 

“Bakire Meryem’in Çocukluğu”nda (Kat. no. 2.1/2; Lev. 4a) göze çarpan tıpkı bir 

şeride benzeyen, zayıf ve uzun figürler ve bunun devamında ortaya çıkan genç kız 

figürleri İngiltere’de  Art Nouveau geleneğine öncülük etmiştir.2 

  

  Sembolistler, İngiliz Estetik Hareketi ve Pre-Raphaelitler arasındaki güçlü 

etkileşim sonucunda, Sembolistler’in Realizme karşı duydukları hoşnutsuzluk, 

Baudelaire’in “Güzel ve hüzünlü” idealiyle bütünleşmiş ve bu ideal de, Dante Gabriel 

Rossetti’nin “Beata Beatrix” 3inde (Kat. no.2.1/3; Lev. 4b) vücut bulmuştu.4 William 

Morris (1834-1896)’in Sembolist-Romantik idealleri de Art Nouveau’da en çok 

kullanılan motiflerden biri olan hayali, dalgalı saçlı, giysileri uçuşan çekici görünümlü 

kadın imgesinin gelişmesini sağlamıştı.5  

 

Rossetti’nin çok sayıda  portresini yaptığı Jane Burden6,1850’lerden beri uzun 

ince boyunlu, iri gözlü, dolgun ve biçimli dudaklı, uzun dalgalı saçları uçuşan kadınlar 

şeklindeki Pre-Raphaelit tarzı güzelliğin kaynağı olmuştu. William Morris, 1858 

                                                           
1 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.29. 
2 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.63. 
3 Dante’nin “İlahi Komedya”sındaki karakterlerden biri olan Bea Betrix, yazarın Beatrice Poritnari’ye 
karşı duyduğu fiziksel aşkın ötesindeki ilahi ve ruhsal aşkı sembolize etmektedir. Ayırca Bkz., Gertrude 
Jobes, Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols, C. I., New York, The Scarecrow Press Inc., 
1961, s.191. 
4 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.188. 
5 Mario Amaya, Art Nouveau, London, Studio Vista Limited, 1971, s.31. 
6 1859 yılında William Morris’le evlenen Jane Burden, sonraki yıllarda Rossetti’nin resimlerinde 
sıklıkla yer almıştı. Ayrıca Bkz. Timothy Hilton, The Pre-Raphaelites, London, Thames and Hudson 
Ltd., 1993, s.166. 
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tarihli “Kraliçe Guinevère”7 (Kat. no. 2.1/4; Lev. 5a) adlı resminde, Rossetti’nin erken 

dönem çalışmalarında görülen gerçek dışı bir mekan anlayışı içinde yer alan ve sanki 

cansızmış gibi görünen Guinevère figüründe, model olarak Jane Morris’i kullanmıştır. 

Bu resimde kraliçenin odasındaki zengin goblenler ve çeşitli aksesuarlar resme bir 

gerçeklik ve canlılık katmaktadır.8 Ayrıca, bu dönemde William Blake’in sanatında da 

görülen şiir-resim ilişkisi ön plana çıkmaktadır ki, hem William Morris hem de Dante 

Gabriel Rossetti bu iki alanda ürün vermişlerdir. Özellikle, Dante Gabriel Rossetti 

kimi şiirleri için resimler yapmış, kimi resimlerinin üzerine de şiirler yazmıştır.9  

       

19. yüzyılın son üçlüğünde, Dante Gabriel Rossetti’nin “Astarte Syriaca” (Kat. 

no. 2.1/5; Lev. 5b)10, “Proserpina” ( Kat. no. 2.1/6; Lev. 6a)11; Edward Burne-Jones 

(1833-1898)’un “Prenses Sabra” (Kat. no. 2.1/7; Lev. 6b)12, “Merlin’in Coşkusu” 

(Kat.no. 2.1/8; Lev. 7a)13, “Sponsa da Libano” (Kat. no. 2.1/9; Lev. 7b); William 

Morris’in “Kraliçe Guinevère” gibi, konularını genellikle Kuzey Avrupa, Yunan   

mitolojisi ve  çeşitli Hristiyan ve Kelt efsanelerinden alan resimlerinde 

karşılaştığımız;14 uzun ve zayıf boyunlu, büyük gözlü, dolgun ve biçimli ağızlı, uzun 

                                                           
7 Efsanevi Kral Arthur’un karısı olan Kraliçe Guinevère ve kralın en yakın arkadaşı olan Yuvarlak Masa 
şövalyelerinden Sir Lancelot ile arsındaki gizli aşk bir çok efsaneye konu olmuştur. Ayrıca Bkz. Helen 
McDonnell, England In Literature, Illinois, Scott, Foresman and Company, 1982, s.96. 
8 A.e. 
9 Schmutzler, a.g.e., s.11. 
10 Fenikeliler’in en önemli tanrıçalarından biri olan Astarte, su ve bereket tanrıçası olarak kabul 
görmektedir. Bazı kaynaklara göre ay tanrıçası olarak da bilinen Astarte, Fenike kültünde Adonis ile 
birlikte kışın sona ermesi ve baharın gelişini simgeler, düzenlenen büyük şenliklerle tapım görürdü. 
Eski Mısır ve Yunan’da da Isis’le eş tutulan Astarte’den, Eski Ahit’te de Asterah adında bir ağaç olarak 
söz edilmektedir. Ayıca Bkz. Jobes, a.g.e., s.144.   
11 Antik Yunan mitolojisinde Persephone ile eş tutulan Proserpine, Hades tarafından yeraltına kaçırılan 
Zeus ile Demeter’in kızıdır. Hades, aşık olduğu Persephone’yi kaçırdıktan sonra, bir daha yer yüzüne 
çıkmasını önlemek için bir nar tanesi yedirmiş, Hades ülkesinde ağzına bir şey koyan bir daha oradan 
ayrılamazdı, sonra da onu yer altı ülkesinin kraliçesi yapmıştı. Ayrıca Bkz. Azra Erhat, Mitoloji 
Sözlüğü, 8. b.s., İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s.120, 242. 
12 Efsanevi Mısır Kralı Ptolemaios’un kızı olan Sabra, Saint George tarafından kendisini esir alan 
ejderhadan kurtarılmış ve onunla evlenmiştir. Mükemmel bir kız, eş ve iyi bir karakteri simgeleyen 
Sabra’nın, Alexander, David ve Guy adında üç oğlu olduğundan bahsedilmektedir. Bir gün eline bir 
diken batan bir diken yüzünden ölmüştür. Ayrıca Bkz. Gertrude Jobes, Dictionary of Mythology, 
Folklore and Symbols, C.II., New York, The Scarecrow Press Inc., 1961, s.1357. 
13 Kral Arthur efsanelerinde bir canavarla bir Gal prensesinin oğlu olduğundan bahsedilen Merlin,  bir 
büyücü, keşiş ve dünyadaki her sesi duyma yeteneğine sahip bir varlık olarak karşımıza çıkar. Yuvarlak 
Masa’nın kurucusu ve Guinevere’nin Arthur’a düğün hediyesi olan küre şeklindeki bereket kaynağının 
sahibidir. Fırtına tanrıçası Elen Lwyddawg’la evli olan Merlin, Göller Kraliçesi Vivien tarafından 
kandırılmış ve ormanda bir meşe ağacının içine hapsedilmiştir. Kimi efsanelere göreyse, İngiltere’nin 
on üç hazinesiyle birlikte denize açılmış ve kaybolmuştur. Ayrıca Bkz., Jobes, a.g.e, s.1092. 
14 Hilton, a.g.e., s.195. 
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ve dalgalı saçları uçuşan, kadın figürleri Pre-Raphaelit’lerin Art Nouveau tarafından  

benimsenen, güzellik anlayışını tamamlamaktadır.15 Bu figürler, bir yandan çekici 

gülümsemeleri bir yandan da hafif de olsa melankolik görünümleriyle dikkat 

çekmektedirler.16 

 

Dante Gabriel Rossetti’nin 1874 tarihli “Proserpine” adlı resminde Hades’in 

hükümdarı Pluto’nun, yediği bir nar tanesi yüzünden dünyaya geri dönme şansını 

kaybeden, karısı Proserpine figüründe yine Jane Morris model olarak kullanılmıştır. 

Bu resimde Jane Morris’in William Morris ve Dante Gabriel Rossetti’yle olan ilişkisi 

de vurgulanmıştır. 17 Resmin sağ üst köşesinde bir kağıt rulosu içine İtalyanca yazılan 

Rossetti’ye ait olan sone şöyledir: “ Çok uzak soğuk neşeyi getiren ışık/ Bu duvara 

kadar, -sadece bir anlığına/ Uzak sarayımın kapısından içeri giren./ Çok uzak 

Enna’nın çiçekleri bu kasvetten/ Bir kez tattığım uğursuz meyve olmalı beni buraya 

esir eden./ Çok uzak gökler bu tortu grisinden/ Beni ürperten: Çok uzak, ne kadar 

uzak,/ Günlerden gelen geceler.” 18 

 

Rossetti’nin Jane Morris’i model olarak kullandığı bir diğer resmi “Astarte 

Syriaca”da, antik Doğu dinlerinde ve özellikle Fenikeliler’in kültünde Yunan tanrıçası 

Aphrodite’yle aynı anlamları taşıyan aşk ve bereket tanrıçası Astarte, betimlenmiştir. 

Astarte figürünün arkasında, kısmen tutulan güneşe bakan karşılıklı iki melek figürü 

yer almaktadır. Resimde genel olarak su renkleri ve yeşilin çeşitli tonları 

kullanılmıştır.19 Rossetti, Astarte figürüne Venüs’ten çok aşkta bulduğu özellikleri 

katmıştır ki, sanatçı bunu resimle ilişkili olan bir sonede de açıkça vurgulamaktadır.20 

“GİZEM: yatar güneş ve ayın arasında/ Suriyelilerin Astartesi: Venüs Kraliçesi/ 

Aphrodite’den önce vardı. Gümüş pırıltısında/ İki büklümlü kemeri kavrar sonsuz 

nimeti/ Neşesinden cennet ve dünyanın birleştiği/ Çiçek sapları eğilir uzanan 

boynunda/ Vazgeçirir aşk yüklü dudakları ve sonsuz gözleri/ Kalp atışlarını dünyanın 

                                                           
15 A.e., s.166. 
16 Fahr- Becker, a.g.e., s.29. 
17 David, Rodgers, Rossetti, London, Phaidon Press Limited, 1996, s.144. 
18 A.e. 
19 A.e. 
20 Hilton, a.g.e., s.187. 
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baskın ahenkli.”21 Rossetti’nin resim kariyerinin bir özeti sayılan bu çalışma efsane, 

din, sanat ve aşkı bir araya getirerek onun ilham dünyasının bütünü gözler önüne 

sermektedir.22 

  

William Blake’in insan figürünü başlı başına bir süsleme öğesi olarak görme 

fikrinden  etkilenen Rossetti ve Pre-Raphaelit’ler, bazı örneklerde  insan figürlerini 

aynı seviyede  tekrarlayarak resim zemini üzerinde bir friz görünümü elde ediyorlardı. 

Sanatçılar bunu yaparken, kol ve bacakların; iki boyutlu, dar ve şeride benzer 

vücutlarla, birbirlerine paralel konturlar çizmesine özen gösteriyorlardı. 23 Aynı durum 

Edward Burne-Jones (1833- 1898)’un “Üç Güzeller”24 ve “Venüs’ün Aynası”25 adlı 

resimlerinde de mevcuttu. İki resimde de hareketsiz denecek kadar ağır hareket eden 

ve hepsi birbirine benzeyen bir dizi genç kız yer alıyordu.26  Ayrıca, Burne-Jones, 

“Sponsa da Libano”,  “Merlin’in Coşkusu” ve “Venüs’ün Aynası” gibi büyük boyutta 

çalıştığı resimlerde, hareketsiz duran figürleriyle kontrast yaratacak şekilde onların 

arkalarına bütün alanı kaplayan uzun ve kıvrımlı çizgiler ya da formlar 

yerleştiriyordu.27  

 

       19. yüzyılın sonunda kariyerine William Morris ve Pre-Raphaelit’lerin 

takipçisi olarak başlayan Walter Crane (1845-1915), sonradan dönemin modern 

eğilimlerinden de etkilenerek Art Nouveau’nun şekillenmesine katkıda bulunmuştur. 

Crane, Keltler’den beri İngiliz Sanatı’nda görülen ve William Blake’le birlikte yeniden 

gündeme gelen, Edward Burne-Jones’un da benimsediği ritmik çizgilerden ve düşsel 

figürlerden etkilenmişti.28  Crane’in resimlerinde kullandığı, bir çeşit peri masalından 

ya da rüyalar aleminden kopup gelmiş gibi görünen figürler, dekoratif nitelikler 

                                                           
21 Rodgers, a.g.e., s.122. 
22 Hilton, a.g.e., s.187. 
23 Schmutzler, a.g.e., s.110.  
24 Kökeni Yunan mitosundaki Kharit’lere dayanan Üç Güzeller, tanrıların ve insanların yüreğine neşe ve 
sevinç veren tanrıçalardır. Her çeşit sanat işini esinleyen ve koruyan Üç Güzeller, insanda ve tanrıda 
yaratıcılık doğururlar. Ayrıca Bkz., Erhat, a.g.e., s.173. 
25 İlk olarak meyve bahçalerinin koruyucusu olarak kabul gören eski bir Latin tanrıçası olan Venüs, 
sonradan Aphrodite ile özdeşleştirilerek aşk ve güzellik tanrıçasına dönüşmüş, imparatorluk çağında da 
kutsal soyun atası olarak kabul görmüştür. Ayrıca Bkz., A.e., s.290. 
26 Hilton, a.g.e., s.194. 
27 A.e., s.197. 
28 Fahr-Becker, a.g.e., s.43. 
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taşımaktadır. “Neptün’ün Atları”29 adlı resminde (Kat. no. 2.1/10; Lev. 8a) Crane, 

sıraya dizdiği atları ve onları idare eden Neptün figürünü birbirine paralel çizgilerden 

oluşan dalga motifleriyle çevreleyerek konu olarak alegorik, görünüm olarak da 

dekoratif bir etki yaratmaktadır.30 Ayrıca, resmin neredeyse tamamına yakın bir 

kısmını kaplayan dalga motifleri, Japon grafiklerini ve Hokusai’nin “Büyük 

Dalga”sındaki resim zemininin  tümüne hakim olan ünlü dalga motifini 

hatırlatmaktadır.31  

 

Yüzyıl sonunda Japon Sanatı’na karşı duyulan ilgi resimlerde yer alan objeler 

ve motifler kadar figürleri de etkilemişti. Bu dönemde, dikkat çeken bir diğer sanatçı 

da James Abbott McNeill Whistler’dı. Whistler, Londra’da hem yaşamında hem de 

yapıtlarında Japon etkilerini doğrudan ortaya koyan ilk ve en önemli sanatçıydı. 1863-

64 tarihli “Porselen Ülkesi Prensesi” adlı yağlıboyasında (Kat. no. 2.1/11; Lev. 8b) 

Japon ağaç baskılarının etkisini taşıyan basit bir kompozisyon ve konturlar göze 

çarpmaktadır.32  Whistler’ın  Japon Sanatı ve uygulamalı sanatlara olan ilgisi 

1860’larda yaptığı resimlere yansımıştı: “Lady  Lange Lissen” , “Altın Paravan”, 

“Beyaz Senfoni No:2” (Kat. no. 2.1/12; Lev. 9a) gibi resimlerinde, kadın figürlerinin 

arkasına ve etrafına Japon sanatına özgü paravanlar, vazolar gibi çeşitli öğeler 

yerleştirmiştir.33 Whistler’ın, sanki ışığı geçirecek gibi saydam duran figürlerinin 

konturlarında ve derin siluetlerinde Japon süsleme sanatının iki boyutluluğunun 

etkileri görülmektedir.34 Ayrıca,  “Beyaz Senfoni No:4”ün de (Kat. no. 2.1/13; Lev. 

9b) dahil olduğu birçok resminde  Japon ve Antik Yunan öğelerini birbirleriyle 

harmanlamayı seçmiştir. Bu resimlerde, tutamlar şeklinde toplanmış saçları; basit,  

drapeli giysileri  ve Yunan heykellerini andıran duruşlarıyla Antik Yunan güzelliğinin 

bir örneği gibi görünen genç kız figürlerinin, arkalarında yer alan çiçek açmış vişne 

                                                           
29 Yunan mitolojisinde Poseidon ile bir tutulan Neptün, denizi simgeler ve denizin mutlak hakimi 
sayılır. Yeri sarsma ve titretme becerisine sahip olan Neptün, elinde tuttuğu üç çatallı asayla dalgaları 
kabartıp denizi alt üst ettiği gibi yeri de sarsabilmektedir. Ayrıca Bkz. Erhat, a.g.e., s.251.  
30 Fahr-Becker, a.g.e., s.45. 
31 A.e., s.46. 
32 Duncan, a.g.e., s.17.  
33 Schmutzler, a.g.e., s.75. 
34 Fahr-Becker, a.g.e., s.47. 
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ağaçları ve ellerinde tuttukları şemsiyeler de bir yandan, Japon etkisini  

hissettirmektedir.35 

 

İskoçya’nın İngiltere’ye olan coğrafi yakınlığına karşın, soyut tarzları daha çok 

Koloman Moser (1868-1918) ve Gustav Klimt (1862-1918) gibi Viyanalı 

Secessionistler’i hatırlatan The Four36 Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), 

Margaret Macdonald (1865-1933), Herbert MacNair ve Francis Macdonald 

MacNair’den (1874-1921) oluşuyordu.37 Charles Rennie Mackintosh’un başını çektiği 

grup, resimden çok mimari ve uygulamalı sanatlar alanında ürün vermişti. Erken 

dönem çalışmalarının hemen hemen tümü suluboyalardan oluşuyordu. Bu resimler, 

Jan Toorop (1858-1928)’un 1893’te The Studio (Stüdyo), (1893-) dergisinde 

yayımlanan “Üç Gelin” adlı resminin güçlü etkilerini taşıyordu. Bunun yanı sıra Kelt 

mitolojisinden de etkiler taşıyan resimler nedeniyle grubun üslubu “Hayalet Okulu” 

olarak da adlandırılmıştır.38 Grup,1893 yılında, The  Studio’da 39 daha sonra tarzlarını 

etkileyecek olan Jan Toorop’un resimlerini tanıma imkanı bulmuştu. Charles Rennie 

Mackintosh’un “Denizlerin Operası” (Kat. no. 2.1/14; Lev. 10a) adlı resminde; stilize 

su dalgalarından oluşan motiflerle çevrelenen çeşitli açılardan betimlenen dörtlü 

gruplar halindeki stilize kadın figürleri görülmektedir. Figürlerin kıvrımlı çizgilerden 

oluşan saçları ve dalga motifleri vücutlarını kamufle etmektedir.40 Grubun 

resimlerinde kullandıkları figürler uzun, ince, kırılgan ve hayali görünümleriyle Pre-

Raphaelitler’in kullandığı figürlerin  soyut hale gelmiş şekilleridir.41 Ayrıca, 

resimlerinde bütün Art Nouveau akımında etkisi olan William Blake’in etkilerini de 

kullandıkları kompozisyonlarda  bulmak mümkündür. Frances Macdonald 

MacNair’in, 1896 tarihli “Havva” (Kat. no. 2.1/15; Lev.10b) adlı çalışması William 

                                                           
35 Schmutzler, a.g.e., s.85. 
36 İskoçyalı Charles Rennie Mackintosh, Margaret Macdonald, Herbert MacNair ve Francis 
Macdonald’tan oluşan grup ,1896’da  Londra’da Arts and Crafts Society’nin düzenlediği sergiye, ilk 
kez bu isimle katılmış ve bundan sonra da bu şekilde adlandırılmıştır. Bkz. Fahr-Becker, a.g.e., s.57. 
37 Amaya, a.g.e., s.50. 
38 Roger Billcliffe, “The Glasgow Style”, World Antiques, Vol. X, London, The Caxton Publishing 
Company Limited, 1970, s.1917. 
39 Sanattaki son eğilimleri ve olayları duyurmak amacıyla 1893’te Londra’da yayımlanmaya başlayan 
dergi, kısa süre sonra İngiltere’nin dışına çıkarak tüm Avrupa’dan sanatçıların işlerine ve makalelerine 
yer vermiştir. Bkz. Fahr-Becker, a.g.e., s.34. Ayrıca Bkz., Duncan, a.g.e., London, s.23. 
40 Amaya, a.g.e., s.50. 
41 Fahr-Becker, a.g.e., s.54. 



 14

Blake’in mistik çalışmalarını anımsatmaktadır.42 Bunun yanında, İskoç sanatçılar, 

zaman zaman  tıpkı Toorop gibi Maurice Maeterlick’in Sembolist metaforlarından 

etkilenmişlerdir.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
42 James Steele,Charles Rennie Mackintosh, Synthesis In Form, London, Academy Group Ltd., 
1994, s.11. 
43 Fahr-Becker, a.g.e., s.54. 
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2.2. FRANSA  

 

       19. yüzyılda, Fransa’nın sanatsal etkinliklerinde resimden çok, dekoratif ve 

uygulamalı sanatlar ön plana çıkmıştı.1 Ancak, 1890 öncesinde Eugéne Grasset (1841- 

1917)’nin resimlerinde Art Nouveau’nun ilk etkilerine rastlamak mümkündü.2  Grasset 

resimlerinde, “Bahçede Genç Kadın” ( Kat. no. 2.2/1; Lev.11a) adlı suluboya resminde 

de etkisi hissedilen Pre-Raphaelitler’den, Walter Crane, Japon ağaç baskıları ve Kelt 

minyatürlerinden etkilenmiş ve kendi tarzını geliştirmişti.3   

 

Resimlerinde Art Nouveau öğelere yer veren diğer ressamlar arasında, Pierre 

Puvis de Chavannes (1824-1898), Gustave Moreau (1826-1898) ve Odilon Redon 

(1840-1916)’da sayılabilirdi.4 Mallarmé ve Verlaine’ın sembolist şiirleriyle, Odilon 

Redon ve Gustave Moureau’nun egzotik ve gizemli temaları arasında ilişkiler kurmak 

mümkündü.5 Puvis de Chavannes, Ingres’dan miras kalan çizgisel kompozisyon 

geleneğine sadık kalmıştı ama, figürleri basit formlara indirgeyerek ele alışı, 

Romantizmin konularına sırtını dönüşü ve özlü anlatımıyla Fransa’da Art 

Nouveau’nun gelişimine katkıda bulunmuştu. Gustave  Moreau’nun zengin, figüratif 

ve Sembolizm etkili resimleri Puvis de Chavannes’ınkilerden daha egzotik ve 

farklıydı. Moreau, antik mitolojik konuları seçmiş ve bu konulara uygun olarak da 

resimlerinde, sirenleri, nympheleri, sfenksleri ve diğer karışık yaratıkları kullanmıştı. 

“Alacakaranlık” (Kat. no. 2.2/2; Lev. 11b) adlı resmindeki alacakaranlığı temsil eden 

hacimsiz kadın figürü adeta yer çekimi kurallarına karşı koymaktadır. Figürün kuğu 

gibi uzun boynu ve süzülen vücudu Art Nouveau’daki kadın figürleri için çok tipiktir. 

Moreau’nun genellikle, bir mimari öğe ya da manzarayla çevrelenen figürleri ince 

detaylarla verilen giysiler ve takılarla da süslenmektedir.6  

 

                                                           
1 Robert, Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.116. 
2 A.e., s.115. 
3 A.e. 
4 A.e.,s.116. 
5 Mario, Amaya, Art Nouveau, London, Studio Vista Limited, 1971, s.18. 
6 Schmutzler, a.g.e., s.116. 
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Moreau’nun  resimleri  dönemin diğer Fransız ressamları gibi İngiliz Pre-

Raphaelit’leri, Rossetti ve Burne-Jones’la büyük benzerlikler göstermektedir.7 

Moreau’nun kışkırtıcı tavırlı Salome’leri ve Galateia’ları8 ya da likornları okşayan 

gizemli genç kızları işlediği mitolojik ya da Ortaçağ’a özgü konulu resimleri dönemin 

pek çok yazarını da etkilemişti.9 J.K. Huysmans (1848-1907),  “A Rebours” (Tersine) 

adlı romanında Moreau’nun Salome’sini şöyle anlatıyordu: “... Gustave Moreau’nun 

İncil’in tüm verileri dışında tasarlanmış yapıtında, Des Esseintes düşlediği o insan 

üstü Salomé’yi en sonunda gerçekleşmiş görüyordu... Salomé’sini bu belirsiz ve 

görkemli biçemli, olağan üstü saraya koymakla, onu şatafatlı ve düşsel giysilerle 

donatmakla, başına Salammbo’nun taşıdığı türden, Fenike kulesi biçiminde, belirsiz 

bir taç giydirmekle, son olarak da eline Isis’in asasını, Mısır’ın ve Hindistan’ın kutsal 

çiçeğini, büyük lotusu vermekle, yüzyılların dışında kalma, köken, ülke, çağ 

belirtmeme istemini kesinlemek istemişe benziyordu.” 10  

 

Henri de Toulouse-Lautrec, tamamıyla Art Nouveau’nun içinde yer almasa da; 

resimlerindeki görsel öğelerin basit kullanımı, boş ve dolu alanlar arasındaki kontrast, 

farklı siluetler şeklinde verdiği figürleri ve onların giysileriyle, tavırlarıyla dönemin 

genel havasını yansıtışı Art Nouveau’yu şekillendirmiştir.11 Lautrec’in yapıtlarında, 

1884 yılında yerleştiği Montmartre’ın gece yaşamının etkileri görülüyordu.12 Canlı ve 

enerjik güzel kadınların, müziğin ve alkolün etkisiyle gerçek doğalarını dans pistinde 

açığa çıkaran insanları, yanıp sönen ışıkların ve renklerin oluşturduğu yapay dünyada 

bir araya getiren kabare yaşamı Lautrec’in temel konularından biriydi.13 1889 tarihli, 

dönemin kabarelerinden biri olan Moulin de la Galette’i betimlediği aynı adlı 

resminde (Kat. no. 2.2/3; Lev. 12a), bu klübün atmosferinden bir anı gözler önüne 

sermiştir.14 1890 tarihli “Moulin Rouge’da Dans” adlı resminde de (Kat. no. 2.2/4; 

                                                           
7 A.e., s.123. 
8 Homeros ve Haesiodos’ta adı geçen Nereus kızlarından biridir. Adı sütbeyaz anlamına gelmektedir. 
Sicilya’lı Kyklops Polyphemos’un kendisine duyduğu karşılıksız aşkla ilgili bir efsaneye de konu 
olmuştur.  Ayrıca Bkz. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 8. b.s., İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s.116 
9 Georges Pilllement, “Resim, Gravür ve Heykel”, Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Çev. Özdemir 
İnce, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1987, s.110. 
10 Joris-Karl  Huysmans, Tersine, Çev. Tahsin Yücel, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2003, s.79, v.d. 
11 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s. 100. 
12 Matthias  Arnold,  Henri de Toulouse Lautrec, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1992, s.49. 
13 A.e., s.50. 
14 A.e.,s.27. 
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Lev. 12b) karmaşık ve sağlam bir kompozisyonun sol orta kısmına yerleştirdiği 

dönemin ünlü iki kabare dansçısı La Goulue (Obur) ve Valentin-le-Désossé (Yılan 

Adam Valentin) görülmektedir. Lautrec, Paris varyete tiyatrolarında sahne alan Loïe 

Fuller (1862-1928), Jane Avril gibi, İngiliz ve İngiliz asıllı Amerikalı dansçılara 

resimlerinde sıklıkla yer vermiştir. Dansçı temalarını işlerken, figürlerin ritmik 

hareketlerini yansıtmada da çizgilerin anlatımından yararlanmıştır.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Bernard, Denvir, Toulouse-Lautrec, London, Thames and Hudson Ltd., 1991, s.126. 
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2.3. BELÇİKA VE HOLLANDA 

 

Belçika’lı Fernand Khnopff (1858-1921), daha çok Sembolist olarak 

adlandırılsa da, onun tarzı 1878 Dünya Sergisi’yle resimlerini tanıma imkanı bulduğu 

Rossetti, Burne-Jones ve diğer Pre-Raphaelitler’den etkiler taşımaktadır.1 Özellikle 

Pre-Raphaelit kadın tipinden etkilenen Khnopff, uzun ince, zayıf, figürler; köşeli 

profiller, çekici dudaklar, kuvvetli çeneler ve deniz yeşili gözleri birçok resminde 

tekrar etmişti.2 Khnopff’un resimlerinde Maurice Maeterlinck’in şiirsel hayal gücü 

arasında paralellikler bulmak mümkündü.3 “Kapımı Üzerimden Kilitledim” (Kat. no. 

2.3/1; Lev. 13a) adlı resminde, Dante Gabriel Rossetti’nin kız kardeşi Christina 

Rossetti’nin “Beni Kim Serbest Bırakacak” adlı şiirinden esinlenmiştir.4  Christina 

Rossetti’nin 1851 tarihli bu şiiri şöyledir: Tanrı kendime dayanmam için beni 

güçlendirdi;/ Katlanılması en ağı yüke,/  Endişenin kurtulunamaz yüküne./ Kendim 

dışındaki herkes;/ Kapımı kilitledim ve onları dışarıda bıraktım,/ Acının kederin ve 

avareliğin...” 5 Khnopff’un  resimlerinde sfenks figürleri de kendilerine sıklıkla yer 

bulmuştur. “Okşamalar” (Kat. no. 2.3/2; Lev. 13b) adlı resminde olduğu gibi dişi 

kaplan vücutlu bir kadının sembolist anlamlar barındıran tehlikeli güzelliğini  

vurgulamıştır.6 

 

Dönemin en önemli  sanatçılarından biri olan Hollanda’lı Jan Toorop, 

resimlerinde bir yandan Batı ve Uzakdoğu Sanatı’nı  sentezlerken, bir yandan da 

Fernand Khnopff gibi Maurice Maeterlinck’in etkisiyle Sembolist edebiyatın 

metaforlarını kullanarak gizemli bir dünya oluşturuyordu.7 Toorop’un resimlerinde 

birbirine karışmış kollar, bacaklar; çeşitli büyüklüklerde kimisi masum kimisi 

korkutucu yüzler; Kelt süslemelerine benzer öğeler; dar, uzun formlar; çanlar, ipler, 

Gotik mimarisini anımsatan öğeler, yumuşak bir şekilde eğilip bükülen ya da kemik 

                                                           
1 Robert  Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.140. 
2 A.e. 
3 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.84. 
4 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.132. 
5 Christina Rossetti, “Who Shall Deliver Me? ” (Çevirimiçi) http:// everydaymusings. blogspot. com          
/2004/09/who-shall-deliver-me.html, 2 Mayıs 2005. 
6 Georges Pillement, “Resim, Gravür ve Heykel”, Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Çev. Özdemir 
İnce, İstanbul, Remzi Kitabevi A.Ş., 1987, s.93. 
7 Fahr-Becker, a.g.e., s.164. 
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gibi sert ve dik duran vücutlar birbirleriyle karışıyordu.8 Toorop, Uzakdoğu 

desenlerinden ve Endonezya’da gölge tiyatrolarında kullanılan kuklalardan esinlenerek 

oluşturduğu figürlerini, 9 bütün resim yüzeyini kaplayacak şekilde birli, ikili,  üçlü 

sıralar halinde diziyor ve ışık gölge kullanmadan aynı renkte çizgilerle 

tamamlıyordu.10 Figürleri bir sıra halinde dizerek  frize benzer bir görünüm elde etme 

fikrini, Rossetti de kullanmıştı.11  

 

The Studio’nun ilk sayısında yer verdiği, daha sonra Glasgow stilini ve 

Mackintosh’ları etkileyecek olan, “Üç Gelin”de (Kat. no. 2.3/3; Lev. 14a) Toorop, 

İsa’nın gelini, şeytanın gelini ve duvaklı insan gelin olmak üzere üç farklı kadın 

figürüne yer vermiştir. Bu üç figür, etraflarında yer alan güller ve onların kokuları, bir 

grup vücutsuz varlık, çalan çanlar ve onların gözle görülebilen ses dalgaları, uçuşan 

kilitler, zambaklar, kelebekler ve dikenlerle çevrelenmiştir. Zayıf, aşırı derecede ince 

kollu, ince profilli, Pre-Raphaelite güzelliğiyle Endonezya etkisinin ürünü olan bu 

hayali figürler mistik bir dünya içinde yer almaktadırlar.12 Ayrıca, çanların içinden 

çıkan birbirine paralel çizgiler halinde tasarlanmış saç tutamları da Toorop’un 

resimlerinde sıklıkla kullandığı öğelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Rossetti’nin 1857 tarihli “St. George ve Prenses Sabra” adlı suluboya resminde de çan 

motifleri ve figürlerin arkasındaki resim zeminini kaplayan detaylı süslemeler dikkat 

çekmektedir.13 Aynı şekilde Rossetti’nin resimlerinde de önemli bir yere sahip olan 

saç kavramı, Romantik ve Sembolist şiirde, Rossetti, Baudelaire, Mallarmé, 

Maeterlinck ve Wilde’ın yazınlarında kendine yer bulmuştur.14 

 

 

 
                                                           
8 Schmutzler, a.g.e., s.142. 
9 Babasının görevi nedeniyle 1858’de Hollanda’nın sömürgesi olan Endonezya’nın Provedyo 
yerleşiminde doğan Jan Toorop, çocukluğunun ilk on yılını burada geçirmiştir. Bu ülkede edindiği 
deneyimler ve izlenimler sonraki dönemde sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Bkz.Duncan, a.g.e., s.82.  
10 Fahr-Becker, a.g.e, s.163. 
11 Schmutzler, a.g.e, s.147. 
12 A.e., s.142. 
13 A.e., s.148.  
14 A.e., s.142. 
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2.4. ALMANYA  VE AVUSTURYA 
 

       Almanya’da Art Nouveau’yu hazırlayan resimsel etkenlerle fazlasıyla 

karşılaşılmamakla beraber, Hans von Marées (1837-1887)’nin resimleri tıpkı 1887 

tarihli “Ganymede”1 de (Kat. no. 2.4/1; Lev. 14b) olduğu gibi basitleştirilmiş 

konturları, figürün iki boyutlu biçimde ele alınışı, açık koyu tonların dengeli kontrastı, 

tam simetrik olmayan merkezi ve tüm resimdeki süslemeci karakteriyle Jugendstil’e 

yakın özellikler göstermektedir.2 

 

İsviçre asıllı Alman sanatçı Ferdinand Hodler (1853-1918) de, “İlkbahar” (Kat. 

no. 2.4/2; Lev. 15a) adlı resminde tazelik ve gençliği betimlerken yeni bir sanata 

duyulan arzuyu da vurgulamıştır. Hodler’in resimleri, güçlü plastik görünümleri ve 

hayali figürlerden oldukça farklı olan ağır duruşlarıyla Jugendstil’den farklıymış gibi 

görünse de aslında onunla yakın ilişki içindedir. Hodler’in birbirlerine paralel 

kompozisyonlar içine yerleştirdiği simetrik ve zayıf figürleri dekoratif ve stilize etkiler 

barındırmaktadır. 1890 tarihinde yaptığı “Gece” adlı resminde de İngiliz Pre-

Raphaelitler’in etkilerini bulmak mümkündür. Özellikle “İlkbahar”la Rossetti’nin 

“Ancilla Domini”si arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Resimde yarı uzanıyor 

yarı ayağa kalkıyor gibi görünen figür ve bunun profilden, diğerininse cepheden 

betimlenişi iki resmi proporsiyon, figürler ve kompozisyon açısından birbirine 

yaklaştırmaktadır. 3 

 

Nisan 1892’de  yüzden fazla sanatçının katılımıyla kurulan Verein bildender 

Künstler Münchens 4, 1893 yazında Münih Glass Palace’da ilk uluslararası Secession 

sergisini düzenlemişti. Burada sergilenen Franz von Stuck (1863-1928)’ın  “Günah” 

                                                                                                                                                                       
 
1 Ölümlü insanların en güzeli sayılan Ganymede’nin soyu Troya kral ailesine dayanmaktadır. Efsaneye 
göre Ganymede’yi sürülerini otlatırken görüp, ona aşık plan Jüpiter kuşu kartalı göndererek onu 
Olympos’a kaçırtmış; ya da kendisi kartal biçimine girerek Ganymede’yi pençelerinin arasına alarak 
kaçırmıştır. Ayrıca Bkz., Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 8. b.s., İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s.116.  
2 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.192. 
3 A.e., s.209. 
4 Münih Güzel Sanatlar Birliği; birçok ünlü ve Stuck, Behrens gibi avant-garde sanatçıyı kapsayan 
birlik, farklı kimliklerini vurgulamak için “e.V. Sezession” tanımını da isimlerine eklemiştir. Ayrıca 
Bkz. Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s. 221. 
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(Kat. no. 2.4/3; Lev. 15b) adlı resmi,  yeni bir akımın ve kadın cinsiyetine farklı bir 

bakışın da habercisiydi. Stuck burada onurlu, saygıdeğer ve ağırbaşlı kadın yerine 

beyaz teniyle kontrast yaratan uzun siyah saçları ve vücuduna dolanan yılanla şeytani 

bir pırıltıya sahip olan kadını kullanıyordu. 5 Bunun  yanında bazen de “Saflık” ve 

“İlkbahar” (Kat. no. 2.4/4; Lev. 16a) gibi resimlerinde olduğu gibi, Burne-Jones ve 

Whistler’ın etkilerini taşıyan saf genç kız figürlerine yöneliyordu.6  

 

Burne-Jones ve Whistler’ın etkilerini taşıyan, Sembolistler’den ve Fernard 

Khnopff’dan etkilenen bir diğer sanatçı  Münih’li Carl Strathmann (1866-1939), 

önceleri çizdiği kumaş desenleri ve eleştirel karikatürleriyle ünlü olmuştu.7 

Strathmann, resimlerinde Bizans mozaiklerinden etkilenmiş, işlemeler, değerli taşlar, 

inciler ve altın yapraklarla canlandırılmış zengin renkler kullanmıştı.8 Strathmann’ın 

en ünlü resimlerinden biri olan “Salambo” 9da (Kat. no.2.4/5; Lev. 16b) da, üstü 

desenli halılar ve kumaşlarla kaplanan yatmakta olan figür, sadece desenli bir profil 

şeklindedir.10 Bu profilin dışına taşan tek bir el ve gerçekçi biçimde işlenmiş yüz, 

Gustav Klimt’in resimleriyle ilişkilendirilebilirdi. 

 

Bu dönemde Viyana’lı sanatçılar içinde güçlü karakteriyle dikkat çeken bir 

isim de Gustav Klimt’ti. Klimt’in yapıtlarındaki Art Nouveau etkisi, 1895 tarihli 

“Aşk” adlı yağlı boya çalışmasıyla dikkat çekmektedir.11 Klimt’in Münih Art 

Nouveau’sundan izler taşıyan bu çalışmasında, soluk renkli bir şeritle çerçevelenen 

karanlık arka planın önünde birbirine sarılan bir çift görülür. Onların arkasından 

yükselen başlar, insanın çocukluk, gençlik ve yaşlılıktan oluşan üç dönemini 

simgelemektedir. Kadın figürü, Fernand Khnopff’un bir eskiz çalışmasından 

                                                           
5 A.e., s.223. 
6 Georges Pillement, “Resim, Heykel ve Gravür”, Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Çev. Özdemir 
İnce, İstanbul, Remzi Kitabevi A.Ş., 1987, s.142. 
7 Fahr-Becker, a.ge., s.223. 
8 Pillement, a.g.e., s.141. 
9 Gustave Flaubert’in 1863 yılında yayımladığı İ.Ö. 3. yüzyılda  Kartaca’yı konu olan romanı 
“Salammbo” (Salambo)’nun  ana karakterlerlerinden biri ve tamamen kurmaca bir karakter olan 
Hamilcar’ın kızıdır. Ayrıca Bkz. Fahr-Becker, a.g.e., s.16. 
10 A.e., s.224. 
11 Gabriele, Bösch; Silvie Steiner, “Painting and Sculpture in the late Nineteenth and Twentieth 
Centuries”, Vienna Art and Architecture, Ed. Rolf Toman, Cologne, Könemann Verlagsgesellschaft, 
1999, s.365. 
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oluşturulmuştur.12  Klimt, resimlerinde insan figürünü, kareler, daireler, spiraller gibi 

birçok küçük geometrik  öğeyle harmanlayarak resimsel bir süslemeye 

dönüştürmüştür.13 Pre-Raphaelit Edward Burne-Jones’un büyük boyutta çalıştığı 

figürlerinin arkasına hareketli çizgilerden oluşan motiflerin hakim olduğu bir zemin 

yaratması14 ya da Dante Gabriel  Rossetti’nin, resim zeminini soyut süsleme öğeleriyle 

doldurarak arka planda desenli bir görünüm elde etme alışkanlığının etkileri göze 

çarpmaktadır.15 Klimt’in, vücutları tıpkı Bizans ikonalarındakiler gibi dimdik duran 

figürlerinin,  yüzler ve eller gibi süslemeler dışında kalan bölümleri üç boyutlu 

çalışılıyordu.16 Adeta rölyef etkisi yaratacak şekilde bol kullanılmış altın ve gümüş 

varakla Bizans ikonalarına benzeyen Adele Bloch-Bauer portresinde (Kat. no. 2.4/6; 

Lev.17) figür, gerçek dünyadan koparak Antik uygarlıkların sanatının ürünü olan 

motiflerin içinde hareketsiz bir şekilde durmaktadır. Figürün giysisinin üzerindeki göz 

motifleri Mısır, spiral ve daire motifleri Miken, diğer arma şeklindeki dekoratif 

motiflerse resim sahibinin ismini oluşturan harflerin Grekçe’ye benzer şekilde yeniden 

yorumlanmış şekillerinden oluşmaktadır. 17 

 

Klimt, “Kırmızı Balıklar”   (Kat. 2.4/7; Lev. 18a),   “Nympheler”,    “Su 

Yılanları I” (Kat. no. 2.4/8; Lev. 18b), “Su Yılanları II” (Kat. no. 2.4/9; Lev. 19a) gibi 

resimlerinde, cinselliği çağrıştıran ve Freud’un semboller dünyasıyla da 

ilişkilendirilebilecek suyla ilgili figürleri kullanmıştı. Art Nouveau’da sıklıkla görülen 

ve oldukça popüler olan denize özgü dünya, Klimt’in Art Nouveau’ya özgü dalgalı 

hareketlerle denizin dalgalarını takip eden balık kadınlarıyla yansıtılmıştır.18 

 

Klimt, işlerinde kadının baskın konumunu vurgulamak haricinde erkek 

figürlerine hemen hemen hiç yer vermemişti. Yüzyıl sonunun Viyana’sında da 

kadınlar her alanda erkeklerin dünyasını tehdit etmeye başlamışlardı.19 Klimt, “Su 

                                                           
12 A.e. 
13 Schmutzler, a.g.e., s.259. 
14 Timothy  Hilton, The Pre-Raphaelites, London, Thames and Hudson Ltd., 1993, s.197. 
15 Schmutzler, a.g.e., s.148. 
16 A.e., s.259. 
17 Frank Whitford, Klimt, London, Thames and Hudson Ltd., 1993, s.12. 
18 Gilles Néret, Klimt, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1993, s. 26. 
19 A.e., s.40. 
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Yılanları I” ve “Su Yılanları II”de kadınların baskın olduğu bir dünyanın korkulu 

rüyasını resmetmişti.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 A.e., s.42. 
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2.5. İSKANDİNAVYA 
 

1896 yılında Licht des Nordens (Kuzeyin Işığı) başlığıyla Edvard Munch 

(1863-1944), Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Anders Zorn gibi sanatçıların 

katılımıyla Düsseldorf ‘ta düzenlenen sergide ilk kez İskandinav resmi kapsamlı bir 

biçimde tanıtılmıştı.1 Fin resminin uluslararası üne sahip  temsilcisi olan Akseli 

Gallen-Kallela, resimlerinde Finlandiya’nın coğrafyasından, mitolojisinden ve halk 

sanatından etkileniyordu. Konularını, Kalevela2 ve Kanteletar’ 3 dan alan, “Aino 

Mitosu”4 (Kat. no. 2.5/1; Lev. 19b) gibi resimlerinde doğanın güçlerinin 

personifikasyonlarını ve çeşitli allegorik figürleri kullanıyordu. Gallen-Kallela’nın 

öğrencilerinden olan Hugo Simberg (1873-1917) de, “Donmuş” (Kat. no. 2.5/2; Lev. 

20a) adlı resminde de kullandığı ürkütücü figürlerle insanın doğa karşısında edindiği 

deneyimleri yansıtmayı amaçlamış ve resimlerinde canlının tek olma özelliğinin de 

üstünde durmuştur. 5 

 

Yüzyıl sonunun karamsar tarafını yansıtan  resimleriyle Edvard Munch da, bu 

dönemde ürün vermiş her sanatçı gibi Art Nouveau’dan etkilenmişti.6 1889’da 

felsefesini; kitap okuyan insanların ya da örgü ören kadınların bulunduğu enteryörlerin 

yerine, gerçekten yaşayan, nefes alan, hisseden, acı çeken ve seven insanların 

resimlenmesi yönünde açıklayan Munch, resimlerinde ekspresyonist çizgilerle, 

Sembolist anlamları birleştiriyordu.7 “Çığlık”ta (Kat. no. 2.5/3; Lev. 20b)  resmin 

ortasında yer alan acı çeken figürün kıvrımlı formu, arka plandaki manzarada, sahilde 

ve bulutlarda ses dalgalarını ifade eden dalgalı çizgilerle tekrar ediliyordu.8 Art 

                                                           
1 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.283. 
2 1849’da, Elias Lönnrot (1802-1884) tarafından yayımlanan Finlandiya’nın milli destanı. Bkz. Fahr-
Becker, a.g.e., s.294. 
3 1840’da, Elias Lönnrot tarafından yayımlanan Fin halk şiirlerinden oluşan derleme. A.e. 
4 Eogabal’ın kızı olan Aino, iyilik sever ve iyi kalpli bir karakterdir. Bazen ay tanrıçasıyla da 
özdeşleştirilmekte ve çiçeklere kokularını verme yeteneğinden bahsedilmektedir. Desmond tarafından 
kaçırılan Aino, onunla evlenmiş ve bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Daha sonra oğlunu alarak 
Desmond’tan kaçmış ve ortadan kaybolmuştur. Ayrıca Bkz., Gertrude Jobes, Dictionary of Mythology 
Folklore and Symbols, New York, The Scarecrow Press Inc., 1961, s.56. 
5 A.e. 
6 A.e., s.287. 
7 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.84.; Fahr-Becker; A.e. 
8 Duncan, a.g.e., s.85. 
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Nouveau içinde büyük önemi olan çizgi, Munch’un resimlerinde bir bakıma insanların 

içinde bulunduğu psikolojik durumların da ifadesi şekline dönüşüyordu.9  

                                                           
9 A.e., s.86. 
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3. İLLÜSTRASYON VE AFİŞTE İNSAN İMGESİ 

  3.1. İLLÜSTRASYONDA İNSAN İMGESİ 

    3.1.1. İNGİLTERE VE İSKOÇYA  

 

  İngiltere’de özellikle Romantik ve Sembolist edebiyatın etkisiyle 

illüstrasyonlarda, fabllar ve peri masallarına özgü bir dünyadan kopup gelen 

nympheler, mousalar, genç kızlar ve insan hayvan, insan bitki karışımı hayali 

figürlere sıklıkla rastlanıyordu.1 İngiltere’de çoğu  Edward Burne-Jones tarafından 

resimlenen Kelmscott Press kitapları, Walter Crane’in çocuk kitapları, Heywood 

Sumner’ın 1882 yılında Cindrella, 1888’de Undine için yaptığı kitap kapakları, 

Frederick Shields (’in 1880 tarihli The Life and Works of William Blake için yaptığı 

kitap kapağı güçlü çizgisel motifleri 1889’dan sonra Charles Ricketts (1866-1931)’ın 

The Dial (Arama), için, Arthur Heygate Mackmurdo (1851-1942)’nun 1884’ten beri 

yayımlanan Hobby Horse (1884-91) dergisi için yaptığı illüstrasyonlar Art 

Nouveau’da görülen sayfa tasarımı, süsleme ve üretim açısından en iyi illüstrasyon 

örneklerini oluşturmaktadır.2  

 
 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren William Blake’in işlerine karşı 

gösterilen yoğun ilgi resimlerde olduğu gibi kitap illüstrasyonlarında da doğrudan bir 

etki yaratmıştı. İllüstrasyonlarda Art Nouveau’nun ilk etkilerinin 19. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren ortaya çıkmaya başladığı İngiltere’de, 3 Alexander Gilchrist’ın 

1880’de yeniden yayımlanan “Works and Life of William Blake” (William Blake’in 

Yapıtları ve Yaşamı) adlı kitabı, hem William Blake’e karşı gösterilen ilginin 

yeniden canlanması, hem de kapak tasarımıyla William Blake ve Art Nouveau’nun 

prensiplerini bir araya getirmesi açısından önemliydi. Frederick Shields tarafından 

hazırlanan kapakta (Kat. no. 3.1.1/1; Lev. 21a), büyük bir çiçek motifinin içinde 

uzanan peri kral ve kraliçe figürleri ve onların üzerinde açan zambaklardan sallanan 

genç kızlar Blake’in hacimsiz hayali figürlerini anımsattığı gibi, daha sonra Walter 

                                                           
1 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.186. 
2 Mario Amaya, Art Nouveau, London, Studio Vista Limited, 1971, s.58. 
3 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.86. 
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Crane, Charles Ricketts gibi sanatçıların işlerinde görülecek olan  insan ve bitki 

özellikleri taşıyan karmaşık figürlerin  erken örneğini oluşturuyordu. 4 

 

 Heywood Sumner’ın 1888 yılında, bir peri masalı olan Undine 5 için yaptığı 

kitap kapağı (Kat. no. 3.1.1/2; Lev. 21b) Art Nouveau’nun gerçek anlamda kendini 

hissettirdiği ilk örnek sayılabilirdi.6 Burada, Blake’in işlerine benzeyen yarı 

dekoratif, yarı illüstratif bir anlayışla betimlenen Undine figürünün, uzun simetrik 

çizgiler halinde aşağıya doğru süzülen drapeli giysisi, aşağıda yer alan su bitkileri ve 

onların yapraklarıyla birleşerek bir bütünlük sağlıyor ve Art Nouveau’nun 

karakteristiklerinden biri olan dalga motifini de vurguluyordu.7 

 

 19. yüzyılın ikinci yarısı içinde yayımlanan sayısız kitap içinde renkli ve 

başarılı illüstrasyonlarıyla İngiliz Stili’nin temsilcisi olarak kabul edilen Walter 

Crane, Pre-Raphaelitler’le Art Nouveau arasındaki kuşağa ait olan her sanatçı gibi 

Blake’in dalgalı ritmik çizgilerinden ve hayali figürlerinden etkilenmişti.8 1865’ten 

itibaren, genellikle alfabe, ninniler ve peri masalları gibi geleneksel konuların 

işlendiği yaklaşık otuz sekiz tane çocuk kitabı resimleyen Crane, ilk olarak insanlar 

gibi giyinmiş ve onlar gibi davranan hayvan figürleri ve harflere yer verdiği “The 

Railroad Alphabet” (Tren Yolu Alfabesi) ve “The Farmyard Alphabet” (Çiftlik 

Alfabesi) serisini resimlemişti.9 1889 tarihli, “Flora’s Feast” (Flora’nın Şöleni) adlı 

çocuk kitabı için yaptığı illüstrasyonlarda da (Kat. no. 3.1.1/3; Lev. 21c), daha sonra 

birçok sanatçının işlerinde görülecek olan, açan çiçek motiflerinden doğan, insan ve 

hayvan özellikleri gösteren karışık yaratıklara yer vermişti.10 Bu kitap, içinde yer 

alan farklı genç kadın imgeleriyle oldukça avangart bir görünüm sergiliyordu. 

Karışık kompozisyonlar içinde betimlenen çiçeklerin ve doğanın kış uykusundan 

                                                           
4 Schmutzler, a.g.e., s.111. 
5 Latince’de dalga anlamına gelen Undine, ortaçağ efsanelerinde bir ölümlüyle evlenip ondan çocuk 
sahibi olduktan sonra bir ruha sahip olan su perisi olarak yer almaktadır. Gertrude Jobes, Dictionary 
of Mythology, Folklore and Symbols, C. II., New York, The Scarecrow Press Inc., 1961, s.1624. 
6  Schmutzler, a.g.e., s.172. 
7 A.e.,s. 112. 
8 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.43. 
9 Percy Muir, “The Books of Crane, Caldecott & Greenaway”, World Antiques, Vol.X, London, The 
Caxton Publishing Company Limited, 1970, 1834. 
10 Schmutzler, a.g.e., s.112. 
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uyanmasını konu alan kitapta doğa; saçları rüzgarla savrulan, nergis, anemon ve 

zambak gibi çiçeklerden oluşan yarı insan yarı çiçek şeklindeki bir dizi güzel genç 

kız imgesinden oluşuyordu.11 

 

 Yüzyıl sonunda İngiltere’de sanatçılar ve sanatçı birlikleri tarafından  

yayımlanan dergiler, illüstrasyonlar konusunda büyük bir çeşitlilik getirmişti.12 1889 

yılında kendi yayımladığı The Dial (Arama) dergisiyle tanınmaya başlayan Charles 

Ricketts, işlerinde Rossetti, Burne-Jones, Whistler’ın kullandığı Japon tarzı ve Antik 

Yunan vazo ressamlarından etkilenmişti. 1891’de Oscar Wilde’ın “The House of 

Pomegranetes” (Narlı Bahçe)’sini  resimleyen Ricketts, kitabın kapağı için yaptığı 

tasarımda (Kat. no. 3.1.1/4; Lev. 22a) zeminde nar ağacı motiflerinden oluşan bir 

desen kullanırken, bir çeşme ve tavus kuşu insan karışımı bir figürle gerçek bir peri 

masalı atmosferi yakalamıştır.13  

 

  1891’den sonra Ricketts illüstrasyonlarında, antik temalara yer vererek, Hero 

ve Leandros14 (Kat. no. 3.1.1/5; Lev. 22b); Amor ve Psyche15 gibi figürleri 

kullanmıştır.16 İllüstrasyonlarında zaman zaman doğadan ödünç aldığı öğelere de yer 

veren Ricketts, Ygdrasil’in Altında 17 adlı (Kat. no. 3.1.1/6; Lev. 23a) bir İskandinav 

mitosuna dayanan, 1892 tarihli çalışmasında da dünyayı taşıyan ağaç motifini bir 

erkek figürüyle harmanlamış ve bu yaşam ağacının dallarına balıklar, kuşlar, arılar, 

kurbağalar gibi çeşitli canlılar yerleştirmiştir.18  Oscar Wilde’ın “The Sphinx” 

                                                           
11 Duncan, a.g.e., s.14. 
12 Bu dönemde Arthur Heygate Mackmurdo ve Selwyn Image tarafından kurulan The Centuy Guild 
tarafından 1884 yılında yayımlanan The Hobby Horse, Charles Ricketts ve Charles Shannon 
tarafından11889’da yayımlanan The Dial, 1893 yılında yayımlanan The Studio gibi dergiler İngiliz 
sanatındaki son eğilimlerin temsilciliğini yaptıkarı gibi, Avrupa’nın tümünden sanatçıların deneme ve 
illüstrasyonlarına yer veriyorlardı. Bkz. Fahr-Becker, a.g.e., s.34. 
13 Schmutzler, a.g.e., s.184. 
14 Efsane bugünkü Çanakkale Boğazı’nın iki yakasında yer alan Abydos şehrinde Leandros adlı kral 
oğlu ve karşı yakadaki Sestos şehrinde bir Aphrodite rahibesi olan Hero’nun aşkını konu almaktadır. 
Ayrıca Bkz. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 8. b.s., İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s.142. 
15 Ruh anlamına gelen Psyche, Latin yazarı Apuleius’un masallarından birine konu olmuştur. 
Venüs’ün oğlu Amor ve Psyche arasındaki aşkı konu alan masalın, sevgi ve ruhun birlikteliğini konu 
alan simgesel bir anlamı da vardır. Ayrıca Bkz., A.e., s.258. 
16 Schmutzler, a.g.e., 184. 
17 Kainatı sembolize eden kutsal ağactır. Bu ağacın üzerinde kainatta yer alan bütün canlılar 
bulunmaktadır. Ayrıca Bkz. A.e., s.185. 
18 Schmutzler, a.g.e., s.185. 
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(Sfenks) adlı şiiri için yaptığı 1894 tarihli “Ay Boynuzlu İo”19 adlı (Kat. no. 3.1.1/7; 

Lev. 23b) çalışmasında da Antik Yunan’a özgü figürlerin arkasına, Japon sanatına 

özgü bir yalınlıkla betimlediği doğa görüntüsünü yerleştirmiştir.20 

   

 1893’te Londra’da yayımlanmaya başlayan The Studio (Stüdyo)21 ilk 

sayısında, işleri daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan Aubrey Beardsley 

(1872-1898)’nin çizimlerine yer vermişti.22 Resim alanına karşı farklı bir anlayış 

geliştiren Beardsley’nin işlerinin temel özelliği, siyah ve beyaz renk kontrastı ve 

figürleri çevrelerken bir yandan da onları çevresindeki öğelerden izole eden 

çizgilerdi. Beardsley’nin figürlerini meydana getirmek için kullandığı çizgiler, sadece 

figürün konturlarını belirlemekle kalmıyor aynı zamanda onun bir parçası haline 

gelerek figürün ana karakterini de oluşturuyordu.23  

 

 Beardsley, illüstrasyonlarında Burne-Jones, Morris, Whistler ve Japon ağaç 

baskılarının  yanında, Antik Yunan vazoları üstündeki, çizgisel bir teknikle 

oluşturulan, keskin siluetler şeklindeki, hacimsiz figürlerden ve bunların derinliği 

olmayan bir yüzeyde ele alınışından da etkilenmişti. Hem Japon hem de Yunan 

özelliklerini harmanladığı “Lysistrata” adlı (Kat. no. 3.1.1/8; Lev.24a) illüstrasyon 

serisinde de, Antik Yunan vazolarından ödünç aldığı erotik figürleri, Utamaro 

baskılarını anımsatan bir tarzla resimlemişti.24 

 

 Beardsley, 1891-1892 yılları arasında resimlediği Thomas Mallory’nin 

“Morte d’Arthur” (Arthur’un Ölümü)’undan sonra,25 1893 yılında yayımlanan Oscar 

                                                           
19 Argos kralının kızı olan Zeus’un aşık olduğu  İo, Hera tapınağında rahibedir.  Zeus, sevgilisini bu 
durumu kıskanan Hera’dan, korumak için onu beyaz bir ineğe dönüştürür. Fakat bu durumdan 
hoşlanmayan Hera ineğin başına bir at sineği musallat eder ve İo’da kıtadan kıtaya koşar. Ayrıca Bkz. 
Erhat, a.g.e., s.158. 
20 A.e., s.86. 
21 Bu dönemde yayımlanan dergiler içinde en ünlü ve en çok okunanlardan biri olan The Studio’nun, 
tüm Avrupa’dan okurları olduğu gibi, yaklaşık, yirmi bin Alman okuru olduğundan bahsedilmektedir. 
Bkz. Richard, Hollis, Graphic Design A Concise History, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, 
s.25.  
22 Schmutzler, a.g.e., s.114. 
23 Fahr-Becker, a.g.e., s.49. 
24 Schmutzler, a.g.e., s.86. 
25 A.e., s.173. 
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Wilde’ın “Salome”si için yaptığı illüstrasyonlarla zirveye ulaşmıştı.26  “Salome”nin 

illüstrasyonlarında kendine, anakronizm olarak da nitelendirilebilen, bazı özgürlükler 

tanıyan Beardsley; Salome figürünü, bazen Japon kimonolarıyla, bazen dönemin 

Paris haute couture modasına uygun kısa kesim gece giysileriyle (Kat. no. 3.1.1/9; 

Lev. 24b) betimlemekle yetinmeyip, bir diğer sayfada Salome’nin Godwin tarzı 

tuvalet masasının bir gözüne, isimleri görülebilecek şekilde Marquis de Sade, 

Choderlos de Laclos ve Zola’nın kitaplarını yerleştirerek, edebiyat ilişkisinin de 

altını çizmiştir (Kat. no. 3.1.1/10; Lev. 25a).27 

 

 Wagner’in müziğinden zevk alan ve Covent Garden’daki “Wagner 

gecelerini” asla kaçırmayan Beardsley, Wagner’in eski bir Kelt romansına dayanan 

“Tristan und Isolde”sinin baş kahramanları olan Tristan ve İsolde28 figürlerine de  

illüstrasyonlarında sıklıkla yer vermişti.29 Thomas Mallory’nin “Morte d’Arthur” 

(Arthur’un Ölümü)’unda  da “ How Sir Tristram Drank The Love Drink” (Sir 

Tristram Aşk İksirini Nasıl İçti) adlı bir illüstrasyonla (Kat. no. 3.1.1/11; Lev. 25b) 

Tristan ve İsolde figürlerini kullanırken;30 The Yellow Book (Sarı Kitap)31 için 

1894’te yaptığı,”Wagnerians” (Wagneryenler)’ da (Kat. no. 3.1.1/12; Lev. 26a) 

“Tristan und Isolde”yi seyreden opera izleyicilerini çizmiş, alt köşeye de  yere düşen 

opera programını bir ayrıntı olarak yerleştirmiştir.32, ölümünden sonra 1899’da     

                                                           
26 Amaya, a.g.e., s.41. 
27 Schmutzler, a.g.e., s. 174. 
28 İki kahraman Kral Arthur hikayelerinden bir romansa konu olmuşlardır. Amcası Cornwall kralı 
Mark’ın evleneceği Prenses Isolde’yi almak için İrlanda’ya giden Tristan, yolda yanlışlıkla kraliçenin 
kendi kızı ve Kral Mark için hazırladığı aşk iksirini içer. Böylece büyük bir aşkla birbirine bağlanan 
çift, çeşitli engellerle karşılaşırlar. En sonunda “beyaz elli Isolde” olarak tanınan farklı bir kızla 
evlenmek zorunda kalan Tristan, bir gün zehirli bir silahla yaralanır. Kendisini iyileştirebilecek tek 
kişi Isolde’dir. Yardıma çağırılan Isolde, eğer gelirse onu getiren gemi beyaz, gelmezse de siyah bir 
yelken taşıyacaktır. Tristan’ı kıskanan karısı, gelen geminin siyah yelkenli olduğunu söyler. Bunun 
üzerine Tristan ölür. Sevgilisini kurtaramayan Isolde’de ona sarıldıktan sonra ölür. Sevgililerin 
mezarlarından iki ağaç yükselir ve dalları ayrılamayacak biçimde birbirine sarılır. Tristan- Isolde-  
Mark arasındaki hikayeyle Lancelot- Guinevere- Arthur arasındaki hikaye arasında çeşitli benzerlikler 
söz konusudur. Ayrıca Bkz. Jobes, a.g.e., s. 1599. 
29 A.e. 
30 Amaya, a.g.e., s.40. 
31 1894’te Londra’da John Lane tarafından aylık olarak yayımlanan dergide Aubrey Beardsley’nin çok 
sayıda illüstrasyonu yayımlanmıştı. Zaman zaman eleştirilse de, başarılı olan derginin ilk sayısı için 
dönemin ünlü eleştirmenlerinden Sir Max Beerbohm, “Londra akşamları sarıya dönüştü” demiştir. 
Bkz.; Fahr-Becker, a.g.e., s.49. 
32 A.e. ; Stephan Colloway, Aubrey Beardsley, London, V&A Publications, 1998, s.103. 
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Pan’ da33 yayımlanan az sayıdaki renkli çalışmalarından biri olan illüstrasyonda da 

(Kat. no. 3.1.1/13; Lev. 26b) sadece Isolde figürünü aşk iksirini içerken yine 

anakronik olarak betimlemiştir.34 Bütün bunlara ek olarak, Oscar Wilde’ın 

“Salome”sinin de Richard Strauss tarafından bir libretto olarak kompoze edilmesi de 

göz önünde bulundurulacak olursa edebiyat, grafik sanatlar ve müzik arasında da 

yakın bir ilişkiden bahsedilebilirdi.35 

 

 1897’de ölen Aubrey Beardsley’nin sanat üzerindeki etkisi uzun soluklu 

olmuştu. Chicago’lu William Bradley (1868-1962), Beardsley’nin çizgisel anlatımını 

benimserken, Thomas Theodor Heine (1867-1948), Otto Eckmann (1865-1902), 

Charles Rennie Mackintosh ve Macdonald kardeşlerin işlerinde Beardsley’den 

etkiler görülmüştür. 

 

 Arts and Crafts36 hareketine öncülük eden ve kitap basımını başlı başına bir 

sanat olarak kabul eden William Morris, 1891 yılında kurduğu Kelmscott Press’te, 

kendi ve arkadaşı Dante Gabriel Rossetti’nin yazdığı şiirleri, kendi tercüme ettiği 

İskandinav sagalarını ve Yunan mitolojisinden hikayeleri konu alan birçok kitap 

basmıştı.37 Morris’in bastığı bu kitaplarda kullanılan farklı yazı karakterleri38, 

illüstrasyon ve bordürler dikkat çekiyordu. Bu kitaplarda kullanılan Dante Gabriel 

                                                           
33 1895’te Münih’te yazar ve sanat eleştirmeni Julius Meier-Graefe tarafından yayımlanan dergi, 
dönemin uluslar arası sanat çevresindeki son yenilikleri ve her tür illüstrasyonu diğer yayınlardan 
üstün bir baskı kalitesiyle okurlarına aktarıyordu. Bkz.  Fahr-Becker, a.g.e., s.260. 
34 A.e., s.25.; Colloway, a.g.e., 105. 
35 Schmutzler, a.g.e., s.12. 
36 Arts and Crafts hareketi 19. Yüzyılın sonlarında İngitere’de ortaya çıkmıştı. Bu hareketin 
teorisyenleri olan William Morris, Charles Robert Ashbee ve W.R. Lethaby gibi aslında mimari 
eğitimi almış fakat yaratıcılıklarını farklı alanlarda da sürdürüyorlardı. Arts and Crafts’ın 
uygulayıcılarının ana amacı mimari, tasarım ve zanaat arasındaki ilişkiyi güçlendirerek, iyi 
tasarlanmış günlük kullanım eşyaları üretmekti. Akımın uygulayıcısı olan sanatçılar, tasarımların 
geçmişten etkiler taşımasını fakat tarihsel modelleri taklidi olmamayı amaçlıyorlardı. Arts and Crafts 
sanatçıları mimariden, kitap basımına, nakıştan mücevhere ve metal işçiliğine kadar bir çok farklı 
alanda ürünler veriyorlardı.1883’te kurulan Arts and Crafts Exhibition Society, İngiltere’de olduğu 
kadar Avrupa’nın diğer ülkelerinde de kabul görmüştü. Ayrıca Bkz, Eizabeth Cumming; Wendy, 
Kaplan, The Arts and Crafts Movement, London, Thames and Hudson Ltd., 1991, s.6.; Schmutzler, 
a.g.e., s.104. 
37 Bu basımevinde, 1891-1896 yılları arasında çoğu ağaç baskı bordür ve resimlerle süslü elliden fazla  
kitap basılmıştı. Ayrıca Bkz. Fahr-Becker, a.g.e., s.26. 
38 William Morris, Golden Type, Troy Type ve Chaucer Type olmak üzere üç yeni yazı karakteri 
oluşturmuştu. Bkz. A.e., s.34. 
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Rossetti ve William Morris tarafından tasarlanan illüstrasyonlarda (Kat. no. 3.1.1/14; 

Lev. 27a) yer alan figürlerde William Blake etkisi kolaylıkla hissedilebiliyordu.39 

  

 İskoçya’da Margaret ve Frances Macdonald, kitap kapakları ve 

illüstrasyonlarında siyah ve beyaz renklerle oluşturdukları, asimetrik geometrik 

motifleri, inceltip uzattıkları insan figürleriyle birlikte kullanıyorlardı. Bazı özel 

matbaalar tarafından basılan kitaplar için illüstrasyonlar yapan, bir diğer İskoç 

sanatçı Jessie M. King (1876-1949), 1904’te John Lane tarafından yayımlanan 

“Defence of Guinevère” (Guinevère’nin Savunması) için yaptığı illüstrasyonlarda, iç 

içe geçmiş çizgilerden oluşan detaylı figürlere yer vermişti.40 Bu illüstrasyonlarda 

Maeterlinck’in erken döneminde yazdığı oyunlarla arasında paralellikler 

bulunabilecek olan, Ortaçağa özgü kırılgan bir hayal dünyası betimlenmiştir.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 A.e., s.26. 
40 Duncan, a.g.e., s.99. 
41 William Buchanan, “Glasgow Art, Glasgow Craft”, Glasgow International Mackinosh’s 
Masterwork, s.150. 
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     3.1.2. FRANSA 
 

 1900’lerin sonunda Fransa’da sosyal topluluklar, sanatçılar ve şairler arasında 

hızla kabul gören İngiliz yaşam tarzı, moda ve tasarımları etkilediği gibi 

illüstrasyonlarda da etkili olmuştu.1 Eugène Grasset, 1884 yılında yayımlanan bir 

peri masalı kitabı olan “L’Historie des Quatre Fils Aymon” (Aymon’un Dört 

Oğlunun Efsanesi)  için yaptığı, Walter Crane ve İngiliz Pre-Raphaelit’lerden güçlü 

etkiler barındıran illüstrasyonlarında (Kat. no. 3.1.2/1; Lev. 27b) Kelt minyatürleri ve 

Japon ağaç baskılarını  sentezlemişti.2 Bu illüstrasyonlarda ayrıca Owen Jones’un 

“Grammar of Ornament” (Süslemenin Grameri)’ının etkilerini taşıyan oryantal ve 

tarihsel motifler bir arada kullanılmıştır.3  Grasset’nin 1897’de L’Illustration 

(İllüstrasyon) dergisinin Noel sayısının kapağında kullandığı melek figürleri de 

Walter Crane’den izler taşımaktaydı.4  

 

  Eugène Grasset’nin işlerinden etkilenen bir diğer sanatçı Maurice Denis 

(1870-1943)’in, kendi renkli litografilerinden oluşan kitabı “Amour” (Aşk) için 

yaptığı kapakta da (Kat. no. 3.1.2./2; Lev. 28a), dalgalı çizgiler ve hemen hemen 

şematik sayılabilecek, basite indirgenmiş bir kadın figürü yer alıyordu.5 

 

 

 

 

                                                           
1 1900’lerde Paris sokaklarında tıpkı, Kensington ve Chelsea’li kadınlar gibi Pre-Raphaelit şıklığı 
içinde dolaşan kadınlara sıklıkla rastlanıyordu. Marcel Proust’nun anlattıklarına göre, 1890’larda 
Paris’te Robert de Saint-Loupe’un evinde düzenlenen büyük bir davete,  Rossetti’nin “Ancilla 
Domini”sindeki Meryem figürünün giysileri ve elindeki zambakla katılan Rachel adlı bir aktrist, 
kadınlar arasında  böyle bir modaya öncülük etmişti. Ayrıca Bkz. Robert Schmutzler, Art Nouveau, 
New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.153. 
2 A.e., s.115. 
3 Vivienne, Becker, Art Nouveau Jewelry, London, Thames and Hudson Ltd., 1985, s.13. 
4 Schmutzler, a.g.e., s.153. ; Alastair, Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 
1994, s.94. 
5 A.e., s.116. 
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   3.1.3. BELÇİKA VE HOLLANDA 
 

 Belçika’da yayımlanan Van Nu en Straks ( Şimdiden ve Birazdan) dergisi için 

çeşitli illüstrasyonlar yapan ve 1889’da Maurice Maeterlinck’in “Serres chaudes” 

(Sıcak Seralar) adlı şiir kitabını resimleyen Georges Minne (1866-1941), buradaki 

illüstrasyonlarında (Kat. no. 3.1.3/1; Lev. 28b) Art Nouveau’nun 

karakteristiklerinden olan diagonal çizgilerle düzenlediği asimetrik kompozisyonlar 

içinde, ince ve vücut gelişimini tamamlayamamış gibi görünen figürlere yer 

vermişti.1 

 

 Georges Minne gibi Van Nu en Straks (Şimdiden ve Birazdan)’da çalışmaları 

yayımlanan Jan Toorop’un illüstrasyonlarında Aubrey Beardsley’nin güçlü etkilerini 

görmek mümkündü. Burada yayımlanan 1893 tarihli bir illüstrasyonunda (Kat. no. 

3.1.3/2; Lev. 29a) Toorop, sadece siyah çizgilerle oluşturduğu iki boyutlu figürün 

vücudu etrafındaki boş yüzeyi, Beardsley’nin de işlerinde sık sık kullandığı,  siyah 

noktacıklarla doldurarak figür ve mekan arasında yoğun bir ilişki kurmuştur.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Robert, Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc.,1962, s.140. 
2 A.e., s.142. 
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 3.1.4. ALMANYA VE AVUSTURYA 
 

 İllüstrasyonlar konusunda Almanya’da genel olarak  Münih merkezli bir  

gelişim söz konusuydu.1 19. yüzyıl sonunda Münih, gelişen bankacılık ve sanayi 

faaliyetleri, avangart eğilimlere açık rafine zevkleri olan orta sınıfı, genç sanatçı ve 

yazarlarıyla, diğer Avrupa şehirlerine göre farklı bir portre çiziyordu.2 Bu dönemde 

ortaya çıkan dergiler, Münih’teki yeni yaşam tarzına öncülük ediyorlardı.3  

 

 1896’da yayımlanmaya başlayan Die Jugend (Gençlik), Hans Christiansen      

(1866-1945) ve Ludwig von Zumbusch (1861-1927) gibi sanatçıların karnaval 

atmosferindeki renkli illüstrasyonlarında kendi aralarında eğlenen deniz kızları, 

satyrler ve nympheler gibi figürlere rastlanıyordu (Kat. no.3.1.4/1; Lev.), (Kat. no. 

3.1.4/2; Lev).4  Aynı yıl yayımlanan Simplicissimus ( Yalınlık) (1896-1967), 

dergisinin kurucuları, Thomas Theodor Heine (1867-1948) ve Markus Behmer 

(1831- ?)’in illüstratif işlerinde Beardsley’nin etkisi hakimdi.5 Heine’nin en gözde 

temalarını hedef tahtaları, bulldoglar, çatal tırnaklı şeytanlar, gülen genç kızlar, 

öfkeden ağızları köpüren ev kadınları ve çift dilli rahipler oluşturuyordu .6  

 

 Simplicissimus (Yalınlık) için eleştirel illüstrasyonlar yapan Bruno Paul 

(1874-1968)’ün işlerindeyse, Secession’un7 ilk geometrik etkileri görülmeye 

başlanmıştı.8 Simplicissimus (Yalınlık) için çalışmalar yapan diğer sanatçılar, 

genellikle metinlerin ana fikirlerine bağlı çizimler yaparken, Paul’ün kalın 

konturlarla oluşturduğu, hizmetçi, asker ya da çiftçi  gibi farklı figürlere yer verdiği 
                                                           
1 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.97. 
2 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.213. 
3 Art Nouveau’nun Almanya’daki tanımı olan Jugendstil adını, Münih kaynaklı sanat dergisi 
Jugend’ten alıyordu. Bkz. A.e., s.214. 
4 A.e., s.225. 
5 Duncan, a.g.e., , s.97. 
6 Klaus-Jürgen Sembach, Art Nouveau, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1991, s.91. 
7 1892 Nisan’ında yüzden fazla sanatçının katılımıyla kurulan Verein bildender Künstler Münchens, 
farklı niteliklerini vurgulamak amacıyla isimlerine “e.V. Secession” tanımını da eklemişlerdi, daha 
sonra  Max Lieberman, Max Klinger ve Ludwig von Hoffmann tarafından 1898’de Berlin Secession 
adı altında yeni bir sanatçılar topluluğuna dönüşen grup, Viyana’ da da “Verein bildender  Künstler 
Österreichs”in Vienna Secession olarak anılmasıyla güçlü bir ekole dönüşmüştü. Ayrıca Bkz. Fahr-
Becker, a.g.e., s.336. 
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çalışmaları daha özgürdür. 9 1897’de  Simplicissimus’ta “Öyle yaşlı ve düz ki/ 

Yaşamdan zevk alabilir miyiz?/ Zamanımızı güçlenmek için harcamalıyız. Gençlik 

hareket etmemizi istiyor./ Dünya ateşler ve kılıçlarla zarar görmemeli,/ Fakat acı 

çekmeden stilize edilerek geliştirilmeli.”10 Şeklinde bir ifadeyle birlikte yayımlanan 

”Münih Gençlik Çeşmesi” adlı illüstrasyonunda da (Kat. no. 3.1.4/3; Lev. 30b), onun 

eleştirel yönünü vurgulayan, çeşmenin suyunu içtikten sonra değişim geçiren genç 

kadın figürlerine yer verilmişti.11 Bruno Paul’ün tarzına benzer tarzıyla dikkat çeken 

bir diğer isim Olaf Gulbransson (1873-1958)’da komik etkili illüstrasyonlarıyla 

dikkat çekiyordu.12 Avrupa’nın her yerinden sanatçıların işlerine yer veren Berlin 

kaynaklı bir diğer dergi  Pan (Pan), (1895-1900)’da da, Cornelia Paczka Wagner 

(1864-?.)’in 1986 tarihli çalışmasında olduğu gibi masum genç kız figürleri  

kendilerine yer bulabiliyorlardı.13 

 

 1898’de Secession’un sanatsal aktivitelerini duyurmak amacıyla Viyana’da 

yayımlanmaya başlayan Ver Sacrum (Kutsal Bahar) dergisi, içinde yer alan  farklı 

illüstrasyonlarıyla dikkat çekiyordu.14 Koloman Moser’in burada yayımlanan 

geometrik öğelerle bütünleşen figürlü illüstrasyonlarında (Kat. no. 3.1.4/4; Lev. 31a) 

Secession’un etkileri görülmektedir.15 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                     
8 Alain, Weill, “The Poster”, Litograpy 200 Years of Art  History & Tecnique, Ed. Domenico 
Porzio, New Jersey, 1983, s.191-205. 
9 Sembach, a.g.e., s.90. 
10 Fahr-Becker, a.g.e., s.224. 
11 A.e., s.225. 
12 Sembach, a.g.e., s.91. 
13 Fahr-Becker, a.g.e., s.18. 
14 A.e.s.339.  
15 Weill, a.g.e., s.191-205. 
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 3.1.5. AMERİKA  

 

 İlk kez İngiltere’de yayımlanmaya başlayan sanat dergileri bir on yıl sonra 

Amerika’da da ortaya çıkmaya başlamıştı.1 1894’te Chicago’da yayımlanmaya 

başlayan Chap-Book, William H. Bradley (1868-1962), Ethel Reed (1876-?) ve 

Frank Hazenplug (1873-1908) gibi Amerikalı sanatçıların yanı sıra Avrupalı 

sanatçıların da işlerine  yer vererek, burada grafik sanatların gelişimi açısından 

önemli bir rol oynamıştı.2 Aubrey Beardsley’nin tarzından etkilenen William H. 

Bradley The Chap-Book için yaptığı “Yılan Dansı- Loïe Fuller” isimli 

illüstrasyonunda (Kat. no. 3.1.5/1; Lev. 31b), Art Nouveau içinde tüm alanlarda pek 

çok kere yorumlanan, Loïe Fuller figürünü  hemen hemen soyuta yakın bir anlayışla 

betimlemiştir. Peçelerden oluşan giysinin savrularak dönen kıvrımları, figürden ön 

planda ve gerçek form olarak yansıtılmıştır.3 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.14. 
2 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, 324. 
3 A.e., s.313. 
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 3.2. AFİŞTE İNSAN İMGESİ 

  3.2.1. İNGİLTERE VE İSKOÇYA  

 

 İngiltere’de 1890’da William Nicholson (1869-1949) ve James Pryde (1872-

1949) tarafından kurulan Beggarstaff Brothers’ın ürettiği afişlerde genellikle siluet 

şeklinde figürler kullanılıyordu. Bu afişlerde imgeler, iki veya üç renkle 

sınırlandırılıyordu.1 Genellikle, Don  Quixotte (Kat. no. 3.2.1/1; Lev. 32a), Hamlet 

(Kat. no. 3.2.1/2; Lev. 32b) gibi tiyatro oyunları ve Harper’s gibi çeşitli dergiler için 

afişler hazırlayan ikilinin, basitleştirilmiş formlar ve koyu kalın konturlarla 

oluşturdukları çalışmaları Japon sanatından etkiler taşımaktadır.2 

 

  Yoğun illüstrasyon çalışmalarının dışında az sayıda da olsa afişler üzerine de 

çalışan Aubrey Beardsley, 1894 tarihli Avenue Theatre için yaptığı afişte de (Kat. no. 

3.2.1/3; Lev. 32c), mavi ve yeşil karışımı bir tül arkasında duran kadın figürüne yer 

vermiştir. Tülün şeffaf görünümünü figürün üzerine koyduğu yeşil noktalarla elde 

eden Beardsley, figürün saçları ve giysisini de siyah arka plandan, ince beyaz 

çizgilerle ayırmıştır. 3 1890’larda bir kitap yayımcısı için yaptığı afişte, derinliksiz bir 

mekan içinde kitap okuyan kadın figürünü betimlerken,  onun giysisini ve saçlarını 

siyah renkle oluşturup, geride kalan yüzeyi çizgilerle belirtmeyi seçmiştir ( Kat. no. 

3.2.1/4; Lev. 33a).4  

 

 İskoç Margaret MacDonald ve Charles Rennie Mackintosh afişlerinde de 

diğer işlerinde kullandıkları, 1896 tarihli Scottish Musical Review (İskoç Müzik 

Dergisi) afişinde de görülen (Kat. no. 3.2.1/5; Lev. 33b), dikdörtgen bir kompozisyon  

içinde   uzayıp, geometrik motiflere dönüşen siyah ve beyaz rengin hakim olduğu 

stilize insan figürlerini kullanmışlardı. Mackintosh’ların afişlerinde Alman ve 

Avusturya Secession’u arasında paralellikler bulmak mümkündü. 5 

 

                                                           
1 Richard Hollis, Graphic Design A Concise History, London, Thames and Hudson Ltd.,1994, s.16.  
2 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.99. 
3 Hollis, a.g.e., s.16. 
4 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.174. 
5 Duncan, a.g.e., s.99. 
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 3.2.2. FRANSA 

 
 1866’da Paris’te bir litografi atölyesi açan Jules Chéret (1836- 1932), 

dönemin en popüler afiş sanatçılarından biriydi.1 Chéret, Paris’in sevdiği genç, 

sağlıklı ve mutlu kadınları Rokoko’yu andıran ama renklendirmede kullandığı 

kırmızı, sarı, mavi ve siyah renkler açısından Empresyonizm’e yakın bir anlayışla 

resimliyordu.2 E. F. Benson’un 1896’da yayımlanan romanı “Limitations” 

(Sınırlar)’da, Chéret’den şöyle bahsedilmektedir: “...Şimdi Paris’te yaz olmalıydı. 

Kafeler, sokağa küçük masalarını ve yeşil Oleanders  tüplerini sıralamış olmalılardı. 

Caddelerde asfalt kokusu olmalıydı. Yılın yeni reklamları çıkmış olmalılardı. 

Chéret’nin en son yaptığı hayranlık verici ikili, birisi uzun siyah otrişi ve yeni moda 

balon kollarıyla Parislilerden bir Parisli, sarı elbiseli olan diğeriyse  kırmızı bir 

lamba taşımakta...”3  

 

 Jules Chéret’nin ilk çalışmalarından biri olan 1877 tarihli afişte, figürlerin 

stilize edilerek birbirine yakın ve paralel formlar şeklinde afiş zemini üzerine 

yerleştirildiği görülmektedir.4 Chéret bazen yüksekliği 2.5 m.’yi bulan afişlerinde, 

perspektiften arınmış, sanki afişin üzerinde uçuyorlarmış gibi görünen gerçek insan 

boyutundaki genç kadın figürlerini  kullanmıştır. Chéret’nin tarzı daha sonra,  Pierre 

Bonnard (1867- 1947) ve Henri de Toulouse Lautrec gibi sanatçılar tarafından 

benimsenmiş ve geliştirilmiştir. 5 Jules Chéret’nin en etkileyici afişlerinden bazıları 

da Loïe Fuller için yaptıklarıdır. Fuller’in 1893’teki dans gösterileri onun farklı 

ışıklar altında yaptığı dansını betimleyen dört farklı renk kombinasyonundan oluşan 

bir dizi afiş tasarlayan Chéret (Kat. no. 3.2.2/1; Lev. 33c), figürün hafifliğiyle onun 

dansındaki kelebek etkisini yansıtmıştır.6 

                                                           
1 Jules Cheret, Paris’teki atölyesinde binden fazla kayıtlı afiş üretmiş fakat bunlardan çok azı 
günümüze gelebilmiştir. Ayrıca Bkz. Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson 
Ltd., 1994, s.86. 
2 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.91. 
3 Jane Abdy, “Art On The Boulevards”, World Antiques, Vol. 10, London, The Caxton Publishing 
Company Limited, 1970, s.1762. 
4 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.115. 
5 Richard Hollis, Graphic Design A Concise History, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.12. 
6 Abdy, a.g.e., s.1762. 
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 1890’larda çok sayıda afişe imza atan Pierre Bonnard (1867-1947), işlerinde 

kolaj gibi görünen siluet şeklinde figürleri kullanıyordu.7 Belçika’da yayımlanan La 

Revue Blanche (Beyaz Dergi), dergisi için yaptığı afişte de açık renk arka plan 

üzerine yerleştirdiği, koyu renkli siluetler halindeki figürlerle, Japon ağaç 

baskılarındakine benzer bir etki yaratmıştır.8 

 

 Henri de Toulouse-Lautrec 1890’ların Paris’inin genel havasını yansıtan 

Moulin Rouge gibi Monmarte’daki eğlence mekanları, Aristide Brutant ve Yvette 

Guilbert gibi kabare sanatçıları için birçok afiş yapmıştı.9 Afişlerinde, güçlü, iki 

boyutlu ve uzaktan kolaylıkla fark edilebilen figürleri kullanan Lautrec, onları yarım 

kalmış gibi görünen boş arka planlara yerleştiriyordu ki, bu onun Japon sanatı ve 

Beardsley’nin işleriyle bağlantısını güçlendiriyordu.10 Lautrec, figürlerini 

oluştururken çizginin dışavurumcu etkisinden yararlanıyor ve onların hareketlerini, 

temel karakterlerini çizgilerle belirliyordu.11 Bazı çalışmalarında “Aristide Bruant 

dans  son cabaret” afişinde olduğu gibi, düz arka planıyla birlikte aniden çekilmiş bir 

fotoğraf etkisi yaratan kesik figürleri de kullanıyordu.12 

   

 Henri de Toulouse-Lautrec’in afişlerinde, dönemin varyete tiyatrolarında 

sahne alan, Loïe Fuller, May Milton, May Belfort, Jane Avril gibi birçok portre 

özelliği taşıyan figürlere de rastlamak mümkündü.13 1891 tarihli Moulin Rouge 

afişinde (Kat. no. 3.2.2/2; Lev. 34a) Lautrec, mekanın sarı ışıklarla aydınlatılmış 

büyük salonunda, müşterilerin siyah siluetleri önünde dans eden La Goulue ve 

Valentin-le-Desosse’ü dans ederken betimlemiştir.14 18 Rue des Martyres, Divan 

Japonais’deki kafe konseri için hazırladığı afişte de (Kat. no. 3.2.2/3; Lev. 34b); 

sahnedeki uzun ince kadın figürü, siyah eldivenleriyle  özdeşleşen şarkıcı Yvette 

Guilbert, ön plana hakim olan siyah giysili kadın figürü Jane Avril ve onun 

                                                           
7 Fahr-Becker, a.g.e., s.102. 
8 Hollis, a.g.e., s.17. 
9 Duncan, a.g.e., s.88. 
10 Schmutzler, a.g.e., s.168. 
11 Duncan, a.g.e., s.88. 
12 Hollis, a.g.e., s.12.  
13 Schmutzler, a.g.e., s.168. 
14 Matthias Arnold, Henri de Toulouse Lautrec, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1992, s.29. 
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arkasındaki erkek figürü de sembolist şair Edouard Dujardin olarak karşımıza 

çıkmaktadır.15 

  

 Pek çok farklı alanda ürün veren Eugène Grasset, 1890’larda Librairie 

Romantique için yaptığı afişte( Kat. no. 3.2.2/4; Lev. 35a), güneş batarken Notre 

Dame’a karşı oturmuş kitap okuyan bir genç kız figürüne yer vermiştir.16 

 

 Alphonse Mucha (1860-1939), 1895’te Victorien Sardou’nun oyunu 

“Gismonda” (Kat. no. 3.2.2/5; Lev. 35b) için  yaptığı afişle dikkatleri üzerine 

çekmişti.17 Bu dönemde Parisliler’in görmeye alışık olduğu, Jules Chéret’nin parlak 

renkli afişlerinden oldukça farklı duran bu çalışma büyük beğeni toplamıştı.18  Bizzat 

Sarah Bernhardt (1844-1923)’ı, oyununda giydiği kostümle  model olarak kullandığı 

afişte, yarı profilden betimlenen figürün hareketsiz duruşu, diğer Fransız afiş 

sanatçıları tarafından da kullanılmış ve bu dönemde oldukça popüler olmuştu.19  

 

 Mucha’nın afişlerinde yer alan çekici kadın figürlerinin dalgalarla resim 

yüzeyine yayılan saçları soyut bir süslemeye dönüşüyordu ve bu figürler genellikle 

egzotik bir mimari öğenin, çiçek açmakta olan dalların önünde yer alıyorlardı.20 

Bundan sonra da Sarah Bernhardt için çok sayıda afiş hazırlayan Mucha, Alexandre 

Dumas’nın “Kamelyalı Kadın” oyunu için hazırladığı afişte, kar tanelerinden oluşan   

bir arka plan önünde yine Sarah Bernhardt’ı profilden göstermiş, alt kısıma da figüre 

çiçek uzatan bir el yerleştirmiştir.21 Sarah Bernhardt’tan etkilenen Mucha, kırılgan, 

hayali, çiçekler ve ya dalgalı uzun saçlarla çevrelenen başı hafifçe öne doğru eğilmiş 

Art Nouveau’nun temsilcisi haline gelecek olan kadın tipini yaratmıştı.22  

                                                           
15 Bernard, Denvir, Toulouse-Lautrec, London, Thames and Hudson Ltd., 1991, s.126. 
 
16 Abdy, a.g.e., s.1765. 
17 Fahr-Becker, a.g.e., s.90. 
18 Victor, Arwas, Alphonse Mucha Master of Art Nouveau, London, St. Martin’s Press, 1985, s.11. 
19 Alain Weill, “The Poster”, Litography 200 Years of Art History & Technique, Ed. Domenico 
Porzio, New Jersey, The Wellfleet Press, 1983, s.191-205. 
20 Malcolm, Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.48. 
21 Arwas, a.g.e., s.12. 
22 Abdy, a.g.e., s.1765. 
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 Tiyatro oyunları haricinde Monaco Tren Yolları (Kat. no. 3.2.2/6; Lev. 35c), 

Job Sigara Kağıtları (Kat. no. 3.2.2/7; Lev. 36a), L. Marquet Mürekkepleri  gibi  çok 

çeşitli ürünler için afişler hazırlayan Mucha, bunlarda kullandığı genç kadınlar kadar 

çarpıcı gözüken saçlar üzerinde de çok çalışmıştı.23  Bu afişlerde yer alan kadın 

figürlerinin uzun dalgalı saçları tüm resim zeminine yayılarak stilize alanlara 

dönüşüyordu.24 Bunun haricinde zaman zaman figürün arkasına detaylı çiçek 

motifleri, Bizans desenleri, Kelt motifleri ve Antik seramiklerden etkiler taşıyan 

desenler yerleştiriyordu.25 

 

 Manuel Orazi (1860-1934)’nin,  Julius Meier Graefe’nin 1900 yılında Paris’te 

açtığı La Maison Modern için yaptığı, 1902 tarihli “La Maison Modern” afişi (Kat. 

no. 3.2.2/8; Lev. 36b), bu dönemin son önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. 

Çünkü bu yıllarda Lautrec ölmüş, Chéret emekliye ayrılmış, Mucha zamanının 

çoğunu Amerika’da geçirmeye başlamış, Bonnard ise afişler üzerinde eskisi kadar 

çalışmamaya başlamıştır. Orazi’nin bu afişinde yer alan kız figürü saç tuvaleti ve 

üzerindeki mücevherle oldukça sofistike görünmektedir. Figürün saç modelinde 

dansçı Cléo de Mérode’nun saç modeli örnek alınmıştır. Arka planda da bu dükkanda 

satılan bazı objeler görülmektedir.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Arwas, a.g.e., s.15. 
24 Duncan, a.g.e., s.94. 
25 Arwas, a.g.e., s.15. 
 26 Abdy, a.g.e., s.1765 
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  3.2.3. BELÇİKA VE HOLLANDA 
 

 Belçikalı afiş sanatçısı Privat Livemont (1861-1936), Paris sokaklarında sık 

sık görülen kadın figürlerinin arkalarına stilize bitki motifleri yerleştirerek, birçok 

üreticinin yoğun ilgi gösterdiği renkli bir görünüm elde ediyordu.1 Privat Livemont, 

afiş alanında çalışmaya 1891 yılında başlamıştı. En önemli afişleri, Absinthe 

Robette, Cacao Van Hauten (Kat. no 3.2.3/1; Lev. 37a), Corsettes Dutoict ve 

Perfumerie Boldoot için hazırladıklarıydı. Livemont afişlerinde hayali, taçlar ya da 

çiçeklerle süslenen dağınık saçları sırtlarına kadar uzanan genç kızları çoğunlukla 

kakao ya da bir fincan çay içerken betimliyordu. 1895 tarihli  Casino Cabourg için 

yaptığı afişinde (Kat. no. 3.2.3/2; Lev. 37b) de Hokusai’nin dalgalarına benzer dalga 

motifleri arasında yüzen ve bir grup erkek yüzücü tarafından takip edilen bir genç kız 

figürüne yer vermiştir. Burada bir dış mekanın kullanılması sonucunda gün ışığının 

parlak renklerinin ön plana çıkması da yeni bir eğilim olarak ortaya çıkıyordu.2   

      

 Hollanda’da afiş sanatı, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında pek de verimli 

sayılmazdı. Amsterdam’ın sokakları, Paris’in ve Brüksel’in caddeleriyle 

karşılaştırılacak olursa, hemen hemen hiç afiş olmadığından bile söz edilebilirdi. 

Amsterdam’da reklamı yapılacak kafe-konserler, gece klüpleri, Sarah Bernhardt’ın 

oyunları ya da Loïe Fuller’in dans gösterileri gibi pek fazla olayda bulunmuyordu. 

Bu dönemde Hollanda’da üretilen afişler içinde en ünlüsü hiç kuşkusuz ki, Jan 

Toorop’un salata yağı için yaptığı afişti. Toorop, 1895 tarihli Delftsche Slaolie 

afişinde (Kat. no. 3.2.3/3; Lev. 37c) salata hazırlayan, uzun parmaklı elleriyle Gotik 

figürleri anımsatan, Arts and Crafts modasına göre giyinmiş iki genç kız figürü 

kullanılmıştı.3  Toorop burada da, ikonografisinde önemli bir yeri olan uzun saçlar ve 

bitkisel formları karmaşık çizgisel bir motife dönüştürerek bunu tüm resim alanına 

yaymıştır.4 1900 yılında Arnhem sigorta şirketinin yaşam sigortası için bir afiş 

                                                           
1 Alastair, Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.95. 
2 Jane, Abdy, “Belgian and Dutch Posters”, World Antiques, C. 10, London, The Caxton Publishing 
Company Limited, 1970, s.1789. ; Roger Marx, Master of the Poster, London, Academy Editions, 
1977, s.13. 
3 Abdy, a.g.e.s.1791. 
4 Duncan, a.g.e., s.97. 
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hazırlayan Toorop, burada yaşlı bir kadının elini öpen bir genç kız figürüne yer 

verirken arka plana da zamanın ilerleyişini yansıtan bir kum saati yerleştirerek 

çalışmaya nasihat boyutunu da katmıştır.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
                                                                                                                                                                     
5 Abdy, a.g.e., s.1791. 
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 3.2.4. ALMANYA VE AVUSTURYA 
      

 Almanya’da Münih’te gelişme gösteren dergiler, illüstrasyonlar dışında, 

afişlerin gelişimi konusunda da etkili olmuştu. Münih’li  sanatçı Thomas Theodor 

Heine’nin hazırladığı afişlerde Aubrey Beardsley’nin etkileri göze çarpıyordu. 

Simplicissimus (Yalınlık) dergisi için hazırladığı bir afişte (Kat. no. 3.2.4/1; Lev. 

38a) en çok kullandığı figürlerden çatal tırnaklı şeytan ve gülen genç kız figürünü bir 

arada kullanmıştır.1  

 

 Almanya’da 1890’dan itibaren afişlerinde, basitleştirilmiş formları ve düz 

blok halindeki renkleri kullanarak modernist bir yaklaşım sergileyen Peter Behrens 

(1868-1940), Bahlsen bisküvileri, Kaffee Hag ve Pelikan mürekkepleri için çok 

sayıda afiş hazırlamıştı.2 Behrens, 1898 yılında yaptığı “Öpücük” adlı afişte (Kat. no. 

3.2.4/2; Lev.38b), dalgalı saçlarla birbirine bağlanmış, hemen hemen klasik 

sayılabilecek iki profil kullanmıştır.3 Ancak, buradaki iki aşık figürünün androjen 

karakteri  tasarımın soyut özelliğinin altını çizmektedir. Aynı şekilde, Art Nouveau 

ve Sembolizm’in kullandığı uçuşan dalgalı saçlar burada; Kelt süslemelerini 

hatırlatan, birbirinin içinden geçen şeritlerden oluşan soyut bir desene 

dönüştürmüştür.4 Peter Behrens’in daha sonraki dönemde yaptığı  afişlerinde, 

1901’de “Darrmstadt Ausstellung Der Künstler Kolonie” için yaptığı afişte de 

kullandığı, Charles Rennie Mackintosh ve Glasgow Okulu’nun kulandığı uzun ince 

kompozisyon ve stilize figürler görülüyordu.5 

 

 Avusturya’da  Secession sergileri için hazırlanan afişlerde Japon sanatı ve 

Aubrey Beardsley’nin güçlü etkileri hakimdi. Gustave Klimt’in  I. Secession sergisi 

için hazırladığı  dikey kompozisyonlu afişte (Kat. no. 3.2.4/3; Lev. 39a) kullanılan 

                                                                                                                                                                     
 
1 Klaus-Jürgen, Sembach, Art Nouveau, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1991, s.91. 
 
2 Richard Hollis, Graphic Design A Concise History, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.29. 
3 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.97. 
4 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.245. 
5 Hollis, a.g.e., s.29. 



 46

tamamen çizgilerden oluşan Minerva6 figürü tıpkı Beardsley’ninkilerde olduğu gibi 

boş bir duvar önünde durmaktadır. Koloman Moser ve Alfred Roller gibi sanatçıların 

hazırladıkları Secession sergi afişlerinde, figürleri, onların giysileri, saçları ve vücut 

uzuvlarını başlı başına bir süsleme öğesine dönüştüren, Charles Rennie 

Mackintosh’un stiliyle ilişkilendirilebilecek geometrik bir dil kullanılmıştı.7 Diğer 

Avrupa ülkelerinde gelişen yeni grafik üslubun neşeli anlatımını Secessionist’ler de 

ilk başlarda benimsemişlerdi. Koloman Moser’in 1899 tarihli V. Secession Sergisi 

için tasarladığı afişte (Kat. no. 3.2.4/4; Lev. 39b), kanatlı bir cin figürü elinde, 

birliğin amblemini tutmakta ve Art Nouveau’nun bütün karakteristik özelliklerini 

göstermektedir. Afişin sembolik anlatımı, çizimin dalgalı özelliği, stilizasyon, 

birbirine zıt tonların kombinasyonu ve süslemedeki özgür tutum bu özelliklerden bir 

kaçı olarak göze çarpmaktadır. Secession’un 1902’de düzenlenen, Max Klinger’ın 

Beethoven heykelinin sergilendiği, on dördüncü sergisinde birçok sanatçı da konuyla 

ilgili işler üretmişti. Bu dönemde Secession’un başkanı olan Alfred Roller (1864-

1935) de, “Akşam Karanlığı” adlı bir pano hazırlamıştı. Serginin afişinde de bu 

çalışmanın bir bölümünü kullanan Roller’in bu afişi (Kat. no. 3.2.4/5; Lev. 39c), 

Moser’in afişiyle karşılaştırıldığında Seccession’un geometrik ve stilize üslubunun 

gelişimini göstermektedir. Bu afişte kullanılan motifler, Owen Jones’un 1856’da 

Londra’da yayımlanan “Grammar of Ornament” (Süslemenin Grameri) adlı motifler 

konusunda bir kaynak kitap işlevi gören yapıtlarında da görülmektedir.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Tanrıça Athena’nın Latince adıdır. Ayrıca Bkz. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 8. b.s., İstanbul, 
Remzi Kitabevi, 1999, s.206. 
7 A.e., s.26. 
8 Horst-Herbert Kossatz, “Hoffmann and the Secession”, World Antiques, C.X, London, The Caxton 
Publishing Company Limited, 1970, s.1870. 
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 3.2.5. AMERİKA 
 

 1890’larda yeni sanatsal eğilimler Amerika’ya çabuk ulaşıyor ve kolaylıkla 

da kabul görüyordu. Bu dönemde grafik sanatların, yeni bir sanat dalı olarak ortaya 

çıkması da söz konusuydu.1 Yüzyıl sonunda Amerika’da, Paris modanın ve sanatın 

başkenti olarak kabul ediliyordu. Yine aynı dönemde afişler kültürel bir simge olarak 

önem kazanıyor ve bunları toplamak da moda haline geliyordu.2  

 

 Yüzyıl sonunda Amerika’da eğitimin yaygınlaşması sonucunda halkın okuma 

arzusunu giderebileceği her türden çok sayıda dergi ve gazete ortaya çıkmıştı. 

1880’lerde de yayımcılar küçük boyutlu, dükkanların camlarına sığabilecek 

ölçülerdeki, özel tatil sayılarını tanıtan afişlere yönelmişlerdi. Amerika’da afiş 

sanatına verilen önemin başlangıcı 1889’da Harper and Brothers yayımcılık 

şirketinin İsviçre asıllı Fransız sanatçı Eugéne Grasset’ye Harper’s Bazaar’ın Noel 

sayısı için afişler hazırlamasını istemesiyle olmuştu. “Harper’s” ın editörleri 

Avrupa’da afiş sanatına verilen önemin artışını ve Avrupa’lı bir sanatçının özel 

tasarımlarını kullanmanın uygun olacağını düşünerek bu kararı vermişlerdi.3  

 

 Eugéne Grasset’nin, 1892’de New York’lu yayıncılık şirketi Harper 

Brothers’ın Harper’s dergisinin Noel sayısı için hazırladığı afiş, Amerikalı 

illüstrasyon ve afiş sanatçılarının işlerinde önemli ve uzun süreli bir etki yaratmıştı.4 

Amerikalı sanatçılar içinde Lautrec’e benzer stiliyle Edward Penfield (1866-1925), 

Grasset’ye benzer stiliyle de Louis J. Rhead (1857-1926), Fransız etkisinin  belirgin 

konumuna örnek olarak gösterilebilirdi. Bu tasarımcılar arasında Ethel Reed ise daha 

kendine özgü ve dekoratif çizimleriyle dikkat çekiyordu.5 

 

 Edward Penfield, Harper’s degisi için bir dizi afiş hazırlamıştı. Penfield’in 

farklı kompozisyonları, koyu siyah konturlarla çerçevelediği renkli yüzeyleri, kırmızı 
                                                           
1 Janet Flint, “Art Nouveau & American Graphic Design”, World Antiques, C.X, London, The 
Caxton Publishing Company Limited, 1970, s.1882. 
2 Richard Hollis, Graphic Art A Concise History, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.14. 
3 Flint, a.g.e., s.1883. 
4 Hollis, a.g.e., s.14. 
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ve yeşil renklerin yoğun kullanımı Toulouse Lautrec’in etkilerini taşıyordu. Keskin 

çizgilerle biçimlendirdiği, orta sınıfa mensup genç kadın ve erkek figürleri genellikle 

masum bir biçimde eğlenirlerken betimlenmiştir.6 

 

 1880’lerin başında New York’taki Appleton’s yayımcılık firmasında 

çalışmak üzere İngiltere’den ayrılarak Amerika’ya gelen Louis Rhead, afişlerinde 

Grasset ve Pre-Raphaelitler’in etkisini taşıyan renkli dekoratif motifleri kullanıyordu. 

The Century  (Yüzyıl) dergisinin yaz tatili sayısı için yaptığı afişte (Kat. no. 3.2.5/1; 

Lev. 40a) de bir çiçek tarlasının içine yerleştirdiği dergi okuyan genç kız figürüne 

yer verirken, afişin zengin motiflerle süslenen bordürü de William Morris’in 

tasarımlarını hatırlatmaktadır.7 

 

 Amerikalı afiş sanatçıları içinde bir diğer önemli isim de William Bradley’di. 

1894-95 yıllarında Chap-Book dergisi için bir dizi afiş hazırlayan William Bradley 

(Kat. no. 3.2.5/2; Lev.40b), işlerinde Fransız sanatçıların yanı sıra, Japon sanatından, 

İngiliz tarzından ve özellikle de Aubrey Beardsley’den izler taşıyordu.8 Bradley’nin 

işlerindeki boş alanları çizgilerle doldurma eğilimi ve siyah rengin baskın olarak 

kullanımı Aubrey Beardsley’nin etkisini gösteriyordu.9  

 

 

             

                                                                                                                                                                     
5 A.e., s.15. 
6 Flint, a.g.e., s.1884. 
7 A.e., s.1885. 
8 Hollis, a.g.e., s.15. 
9 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1963, s.74. 
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4. MİMARİDE İNSAN İMGESİ 

4.1. İNGİLTERE VE İSKOÇYA 
 
      Art Nouveau, yüz yıl sonunda tam olarak kendini bulmuş olsa da, İngiltere’de 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı belirtiler göstermeye başlamıştı.1 John 

Everett Millais (1829-1896)’nin 1853 tarihli, hiç uygulanmamış bir pencere 

tasarımında (Kat. no. 4.1/1; Lev. 41a) Gotik kıvrımlı çerçeveye rağmen, kullanılan 

kadın figürleri ve bunların bütüne uygulanışı Art Nouveau’yu çağrıştırıyordu.2 

Millais’nin bu tasarımı Rossetti’nin üslubuna yakın durduğu gibi, aynı zamanda 

William Blake’in, simetrik arabeskler halinde uçan ve birbirine bağlanan figürlere 

yer verdiği “Melekler İsa’nın Bedenini Taşıyorlar” adlı suluboyasıyla da 

ilişkilendirilebilirdi.3 Aynı şekilde Art Nouveau mimarisinin vazgeçilmez 

öğelerinden biri haline gelecek olan bitki sapı şeklindeki dikey destekler de yüzyıl 

sonunda Arthur Heygate Mackmurdo tarafından, mimaride kullanan ilk kez 

kullanılmış; bu uzun, ince destekler daha sonra, Charles Annesley Voysey (1857-

1941), Charles Rennie Mackintosh, Herbert McNair ve Avrupa’nın diğer 

bölgelerinden, Hector Guimard (1867-1942), Serrurier-Bovy (1858-1910) , Victor 

Horta (1861-1947)’nın yapılarında, dalgalı bitkisel formlara dönüşerek akımda 

baskın şekilde görülen bir motif oluşturmuşlardı.4 
 

İngiltere’de 1900 dolaylarında gelişmekte olan mimari, bu dönemde 

Avrupa’nın diğer ülkelerinde görülen Art Nouveau’dan farklı olarak, Arts and Crafts 

hareketine bağlı kalmıştı.5 Özellikle Charles Annesley Voysey (1857-1941) ve 

dönemin diğer mimarları tarafından sürdürülmeye devam eden kır evleri geleneği 

bütün döneme baskın çıkmıştı.6  
 
       William Morris’in Philip Webb (1831-1915) tarafından 1859’da yapılan 

Bexley Heath’deki evi Red House, mimar ve sanatçıların ortaklığının da bir ürünü 

                                                           
1 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.55. 
2 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.20. 
3 Schmutzler, a.g.e., s.110. 
4 Mario Amaya, Art Nouveau, London, Studio Vista Publishers, 1971, s.39. 
5 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.48. 
6 A.e., s.49. 
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olması nedeniyle Arts and Crafts geleneğine göre yapılan ilk yapıydı.7 Ortaçağ 

tarzındaki yalın, kırmızı tuğladan oluşan bu yapının kapıları, pencereleri, odaları özel 

olarak tasarlanmıştı.8 Arts and Crafts geleneğine bağlı yapılarda iç mekanın önemli 

öğeleri olan duvar, yer ve tavan ön plana çıkıyordu ki, bu da mimariye bağlı iki ana 

unsur olan duvar resmi ve vitrayı beraberinde getiriyordu.9 

 

1861 yılında kurulan Morris, Marshall, Faulkner & Company, çok sayıda 

mobilya, vitray, duvar kağıdı ve dekorlu duvar çinileri üretiyordu. Bu şirket, 

Hollanda’dan ithal ettiği el yapımı beyaz sırlı çinileri, Philip Webb, Sir Edward 

Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti ve William Morris’in tasarladığı dekoratif 

sahnelerle süsleyip kullanıyordu. 1860’larda Edward Burne-Jones’un tasarladığı peri 

masalları, Güzel ve Çirkin, Cinderella ve Uyuyan Güzel oldukça popüler konulardı 

(Kat. no. 4.1/2; Lev. 41b).10  

 

Cambridge Hall of Queens College’daki, Morris, Marshall, Faulkner & 

Company’nin 1862-64 yılları arasında ürettiği çinilerden yapılan şömine (Kat. no. 

4.1/3; Lev. 42a), hem tasarımı hem de yapımı açısından William Morris, Burne-

Jones, Ford Madox Brown ve Rossetti’nin ortaklığının ürünüydü. Çinilerin 

üzerindeki, Anjou’lu Margaret, Woodville’li Elizabeth, günün ve gecenin melekleri, 

St. Bernard ve St. Margaret ve Ayların Çalışanları 11 olarak tanımlanan figürlerin 

arasındaki boş alanlar da Philip Webb tarafından tavus kuşu tüyü motifleriyle 

doldurulmuştu.12  

 

                                                           
7 Elizabeth Cummings; Wendy Kaplan, The Arts and Crafts Movement, London, Thames and 
Hudson Ltd., 1991, s.31. 
8 Amaya, a.g.e., s.29. 
9 Cumming; Kaplan, a.g.e., s.50. 
10 Hans Von Lemmen, Tiles In Architecture, Essex, Laurence King Publishing, 1993, s.141. 
11 Orta çağ sanatında her ay çalışan bir insan figürüyle sembolize edilirdi. Ülkelere göre figürlerin 
yaptıkları işler de değişirdi. İngiltere için; Ocak ayı, ziyafet veren; Şubat ayı,  ısınan; Mart ayı, boru 
çalan; Nisan ayı, çiçek taşıyan; Mayıs ayı,  şahinle avlanan; Haziran ayı, zararlı otları temizleyen; 
Temmuz ayı, orakla ekin biçen; Ağustos ayı, ürün toplayan; Eylül ayı, üzüm toplayan; Ekim ayı, 
domuzları besleyen; Kasım ayı, domuzları kesen; Aralık ayı, ağaç kesen figürlerle betimlenirdi. 
Ayrıca Bkz. Gertrude Jobes, Dictionary of Mythology Folklore and Symbols, C. II., New York, The 
Scarecrow Press Inc. 1961, s. 958, 959. 
12 A.e., s.143. 
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Bunların yanı sıra zaman zaman hala, melekler, soytarılar ve Ayların 

Çalışanları gibi konuların işlendiği de oluyordu.13 Victoria and Albert Museum, Grill 

Room’da yer alan, Sir Edward John Peynter tarafından tasarlanan 1868-70 tarihli 

geniş çini panellerde (Kat. no. 4.1/4; Lev. 42b), ayları ve dört mevsimi sembolize 

eden alegorik figürler görülmektedir.14 

 

Vitray pencereler ve panolar Art Nouveu’ya özgü mekanların çoğunda 

kullanılmıştı. William Morris, daha çok Ortaçağ’da kullanılan bu pencerelerin geri 

dönüşünü sağlamıştı. Morris, Marshall, Faulkner & Company firmasının ürettiği bir 

çok vitrayı kendi tasarlayan Morris, Rossetti ve Burne-Jones’un tasarımlarını da 

kullanıyordu.15 

 

Vitray üretimi de yapan Morris, Marshall, Faulkner & Company’nin aldığı ilk 

vitray siparişi olan, 1862 tarihli Glouchestershire’daki All Saints kilisesinin güney 

nef penceresinde yer alan “Dağda Vaaz”, Dante Gabriel Rossetti tarafından 

tasarlanmıştı. Her bir figür için gerçek portrelerin kullanıldığı çalışmada Rossetti, İsa 

figürü için George Meredith’i, St. Peter için William Morris’i, Meryem için Lizzie 

Siddal’ı, Mary Magdalene için Fanny Cornford’u, Judas’ın başı için de sanat satıcısı 

Ernest Gambart’ı kullanmıştı.16  

 

Firmanın aynı yıl aldığı bir başka vitray pencere siparişinde de Anjou’lu Kral 

Renè’nin balayındaki kaza eseri meydana gelen hayali olaylar işlenmiştir. Bunlardan 

biri Rossetti tarafından tasarlanan “Müzik” (Kat. no. 4.1/5 ; Lev. 43a), diğeri de 

Burne-Jones tarafındn tasarlanan “Heykel” ( Kat. no. 4.1/6; Lev.43b )dir.17 

 

1890’da Londra’daki Doulton & Company’nin mimari bölümünün başında 

bulunan William J. Neatby (1860-1910), yüzyıl sonunda çini panolara yer verdiği 
                                                           
13 A.e., s.141. 
14 A.e., s.149. 
15 Malcolm, Haslam; Philippe, Garner, “Arts and Crafts and Art Nouveau”, Sotheby’s Concise 
Encylopedia of Glass, Ed. David Battie; Simon Cottle, London, Conran Octopus Limited, 1995, 
s.153. 
16 David, Rodgers, Rossetti, London, Phaidon Press Limited, 1996, s.72. 



 52

birçok iç dekorasyon yapmıştı. 1896’da Blackpool’daki Winter Gardens için Pre-

Raphaelitler ve Art Nouveau’ya özgü giysileri uçuşan kadın figürlerinin yer aldığı 

yirmi sekiz tane çini pano tasarlayan Neatby, 1902’de de Londra’daki Harrods 

Kasabı (Kat. no. 4.1./7; Lev. 43c) için av ve çiftlik yaşamından sahneler tasarlayarak 

İngiltere’deki en iyi Art Nouveau  iç mekanlardan birini yaratmıştır.18 

 

Birmingham’da Arthur Gaskin (1862-1928), sanatçı Henry Payne, vitray 

tasarımcısı Mary Newill ve illüstratör Charles Gere kendilerini Birmingham Grubu 

olarak adlandırıyorlardı. İngiliz Pre-Raphaelitler ve Burne-Jones’tan etkilenen 

grubun Birmingham Handsworth Anchorage için yaptıkları Kraliçe Mathilda Bayeux 

Goblenini Çalışırken adlı vitray  çalışmasında ve Madresfield Court, Beauchamp 

Şapeli’nin duvar resimlerinde olduğu gibi geç Romantik şiirin ve Ortaçağ 

romanslarının etkisini bulmak mümkündü.19 The Anchorage’ın yarısı ahşap olan 

oturma odasının duvarlarının üst kısımları da 1898’de Joseph Crouch ve Edmund 

Butler (1872-1936) tarafından av sahneleriyle  resimlenmişti.20  

 

Üretimleri Fransız etkisi taşıyan Alfred Gilbert (1854-1934)’ın 1893 yılında 

tamamladığı Picadilly Circus’taki Shaftes Bury Memorial Fountain’ında (Kat. no. 

4.1/8; Lev. 44a)  balıklar, deniz kızları ve Eros başları gibi bir çok hayali figüre 

rastlanmaktadır.21 

 

Londra’lı mimarlar içinde yapılarının cephelerini heykellerle süsleyen tek 

isim olan Charles Harrison Townsend (1852-1928)’in, 1897’de inşa ettiği 

Whitechapel Sanat Galerisi’nin cephesinde vurgulanan rölyef (Kat. no. 4.1/9; Lev. 

44b ), bütününde simetrik fakat detaylara bakınca Pre-Raphaelit’lere özgü figürleri 

ve bitki motifleriyle asimetrik bir görünüm çiziyordu.22 

 
                                                                                                                                                                     
17 Barbara Morris, “William Morris and Company”, World Antiques, C. X., London, The Caxton 
Publishing Company Limited, 1970, s.1737. 
18 Lemmen, a.g.e., s.150. 
19 Cumming; Kaplan, a.g.e., s.85. 
20 A.e., s.52. 
21 Sanatçı Fransız asıllı olduğu için Pre-Raphaelitler’in takipçisi olmaktan çok, Fransız Neo-Barok 
üslubunun etkisinde kalmıştır. Ayrıca Bkz. Schmutzler, a.g.e., s.190. 
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Townsend, Essex Great Warley’de de, Ortaçağ İngiliz köy kiliselerini 

anımsatan bir kilise de inşa etmişti. 1904’te Sir William Reynolds Stephens 

tarafından bütün içi yeniden tasarlanan kilise, İngiltere’nin en komplike Art Nouveau 

örneklerinden birini oluşturuyordu.23 Kilisenin içindeki her detay, ölümden sonraki 

Hristiyan inancını destekleyen yeniden doğuş temasına göre gerçekleştirilmişti.24 

Kilisenin Heywood Sumner tarafından tasarlanan vitray pencerelerinde, yeşil 

yapraklar önünde duran kırmızı giysili melekler yer alıyordu. Alçak bir mermer 

duvar üzerinde yükselen ve ana nefi diğer alanlardan ayıran demirden yapılmış, çiçek 

açan ağaçlar şeklindeki, ince ve kare forma sahip direk benzeri sütunların, üzerinde 

sık yapraklar, kırmızı camdan yapılan narlar, deniz kabuklarından yapılan çiçekler ve 

okside edilmiş gümüşten melekler bulunuyordu (Kat. no. 4.1/10; Lev. 45a). Ana nefi 

sunaktan ayıran yüksek tırabzan da, Rossetti, Burne-Jones ve Morris’i anımsatan 

melek figürleriyle bezenmiştir. Kilise, içindeki her öğeyle, dönemin İngiliz sanatına 

hakim olan mistik, peri masalı atmosferini canlandırıyordu.25 

 

İskoçya’da özellikle Glasgow çevresinde Charles Rennie Mackintosh, 

Margaret Macdonald ve Glasgow Okulu’nun çalışmalarında Art Nouveau, 

İngiltere’dekinden daha çok kabul görmüştü.26 Mackintosh’un kendine özgü tarzında 

kırılan bantlar, çizgiler ve stilize insan figürleri soyut bir süsleme öğesine 

dönüşüyordu.27 Art Nouveau akımının İskoçya’daki farklılığı, mimaride bilinen 

figürlerin yerine, Anjelik heykelciklerine benzer, hayali, hacimsiz vücutlu, figürlerin 

birer süsleme öğesi olarak kullanılmasına bağlanabilirdi.28 Mackintosh’un iç 

mekanlarında dekoratif bir motif olarak kullandığı hayali, inceltilip uzatılmış, genç 

kadın figürleri genellikle geniş frizleri süslüyorlardı.29 İskoçya’da Charles Rennie 

Mackintosh, Almanya ve Avusturya’daki gelişmekte olan yenilikçi okulları 

                                                                                                                                                                     
22 A.e., s.189. 
23 A.e.; Wendy Hitchmough, “Great Warley Church: architecture & sculpture-body & soul”, 
Architecture 1900, Ed. Peter Burman, Dorset, Donhead Publishing Ltd., 1998, s.100. 
24 Hitchmough, a.g.e., s.101. 
25 Schmutzler, a.g.e., s.189. 
26 Alan Gore; Ann Gore, The History Of English Interiors, London, Phaidon Press Limited, 1991, 
s.165. 
27 Schmutzler, a.g.e, s.240. 
28 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.56. 
29 Duncan, a.g.e., s.50. 
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etkilemişti.30 The Four’un  Avrupa’da öncülüğünü yaptığı bu stil, mimari konusunda, 

Anglo-Saxon sanatında görülen ince artistik figürler, uzayıp giden çizgiler ve demet 

halindeki çizgilerden sıklıkla yararlanıyordu.31 

  

Yüzyıl sonunda Glasgow’da sayısı oldukça fazla olan publara karşı çay 

salonları açmayı planlayan Miss Catherine Cranston, daha sonraları çay salonlarının 

popüler olması nedeniyle Mackintosh’un en önemli müşterilerinden biri haline 

gelmişti.32 Miss Cranston’ın çay salonları Mackintosh’un ilk önemli işlerinden 

biriydi.33 İskoç çay salonlarının sofistike atmosferlerinin oluşturulmasında The 

Four’un katkıları büyüktü.34 Bu dönemde çay salonları, tezgahtarlar ya da 

sanayicilerin eşleri gibi birçok farklı insanı rutin çevrelerinden uzaklaştırıp, onlara 

temiz ve masalsı bir atmosfer içinde günlük kaygılarından uzaklaşma fırsatı 

yaratarak bir anlamda, sosyal reforma da katkıda bulunuyorlardı.35 

 

Charles Rennie Mackitosh, 1893 yılında tamamlanan ilk çay salonu, 

Buchanan Street Tea Rooms’un bayanlar salonunun duvarlarında, bir sıra halinde 

tekrarlanan Margaret Macdonald’ın, 1896’da Londra’daki Arts and Crafts 

Exhibition’da sergileyeceği bir pirinç panoda da yer alacak olan 36, asma dallarından 

doğan, omuzlarına baykuşlar konmuş ve başının arkasında bir dolunay motifi yer 

alan kadın figürlerini kullanmıştır (Kat. no. 4.1./11; Lev. 45b).37 Bu, dallardan doğan 

kadın figürü, W. R. Lethaby’nin 1892 yılında yayımlanan kitabı “Architecture, 

Mysticism and Myth” (Mimari, Mistisizm ve Mitos)’da bahsedilen, insanın ruhsal 

olgunlaşmasını sembolize eden bir Kelt motifi olan yaşam ağacıyla yakından 

ilişkiliydi.38 

 

                                                           
30 A.e., s.49. 
31 Fahr-Becker, a.g.e., s.54. 
32 Mackintosh, Catherine Cranston için, Argyle Street Tea Rooms, Ingram Street Tea Rooms, 
Buchanan Street Tea Rooms ve Willow Tea Rooms’u tasarlamıştı. Ayrıca Bkz. A.e., s.62. 
33 Schmutzler, a.g.e., s.242. 
34 Fahr-Becker, a.g.e., s.61. 
35 Amaya, a.g.e., s.53. 
36 Alan Crawford, Charles Rennie Mackintosh, London, Thames and Hudson Ltd., 1995, s.41. 
37 James Steele, Charles Rennie Mackintosh, Synthesis In Form, London, Academy Group Ltd., 
1994, s.11. 
38 A.e. 
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1899 yılında büyük bir bölümünün tamamlandığı Glasgow Sanat Okulu’nun 

kuzey cephesindeki ana kapının üzerinde yer alan, The Four’un işlerinde sıkça 

kullandıkları karşılıklı iki kadın figürü (Kat. no. 4.1./12; Lev. 46a), tüm  okulda 

dekoratif oyma taş işçiliğinin kullanıldığı tek öğeydi.39 Bu, başlarından ayaklarına 

kadar yarım bir gül goncası tarafından çerçevelenen ve ellerinde gül tutan karşılıklı 

kadın figürleri, sembolik anlamda okulun koruyuculuğunu yapmaktaydı.40 

Mackintosh’un kullandığı birbiriyle karşılıklı gelen iki figür, antik dünyada da 

koruyucu amaçla kullanılıyordu. İki figürün arasında tam merkezde yer alan sütun 

benzeri öğe de yaşam ağacını sembolize ediyordu.41 

 

Müzik odaları için de bir çok iç mekan tasarımı yapan Charles Rennie 

Mackintosh, Wiener Werkstätte’ın42 kurucularından biri olan Fritz Waerndorfer için 

de 1901 yılında bir müzik odası tasarlamıştır. Odanın duvarları için bir düzine pano 

hazırlayan Mackintosh, bu müzik odasını Maeterlinck’in altı prensesinin ruhları için 

bir mekan olarak nitelendirmiştir.43 Four’un mimari çalışmalarında Sembolist 

sanatın, Pre-Raphaelitler’in ve grupla Jan Toorop tarafından tanıştırılan Belçikalı şair 

Maurice Maeterlinck’in güçlü etkileri olmuştu.44 Belçikalı şair Maurice 

Maeterlinck’e büyük bir hayranlık duyan  Mackintosh’un bu işleri, Gustav Klimt’in 

Brüksel’deki Palais Stoclet için yaptığı mozaikleri de etkilemiştir.45 

      

      

 

 
                                                           
39 A.e., s.45. 
40 William Buchanan, “Mackintosh: Newbery And The Building Of The School”, Mackitosh’s 
Masterwork, s.32. 
41 Buchanan, a.g.e., s.33. 
42 İngiliz Arts and Crafts hareketinden ve Mackintosh’un başını çektiği Glasgow’lu sanatçıların 
işlerinden etkilenen Viyana’lı sanayici Fritz Waerndorfer’in ortaklığıyla Josef Hoffmann ve Koloman 
Moser tarafından 1903’te kurulan Wiener Werkstatte (Viyana Atölyeleri)’ın yöneticiliğini Josef 
Hoffmann ve Koloman Moser üstleniyordu. Mimariden, mobilya ve küçük objelere kadar çok çeşitli 
alanlarda ürünler vererek uluslar arası bir ün kazanan şirket; Almanya, İsviçre ve Amerika’da da 
ofisler açmıştı. Ayrıca Bkz. Fahr-Becker, a.g.e.s.364.    
43 A.e., s.59. 
44 A.e., s.54.  
45 Amaya, a.g.e., s.154. 
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4.2. FRANSA 
 

Art Nouveau’nun Fransa’daki erken mimari örneklerinden biri, yüzyıl 

sonunda Wagner’in Parsifal’inin partituru için, Princesse de Scey-Monbéliard 

tarafından sipariş edilen, mezar yapısıydı. Bu proje, hiçbir zaman tamamlanamasa da 

anıtsal ana kapı yapılmıştı.1 Eugéne Grasset’nin tasarladığı yüksek kabartma, 

korkutucu grotesk yaratıklar ve insan masklarının yer aldığı, çini karolardan oluşan 

kapıyı, çömlekçi Jean Carriés (1855-1894) yapmıştı.2 

  

Fransa’da Art Nouveau’nun mimaride kendini tam olarak göstermesiyse ikisi 

de  1900 yılında meydana gelen, iki farklı olay, Paris metrosunun kurulması ve Paris 

Dünya Sergisi’yle   gerçekleşmişti. Paris’te dünya sergisiyle aynı yıl tamamlanan 

metro sistemi, Hector Guimard’ın tasarladığı metro girişleriyle (Kat. no. 4.2/1; Lev. 

46b) Art Nouveau’nun kendini göstermesine olanak tanımıştı. Guimard diğer 

mimarlardan farklı olarak demirin ince ve kıvrımlı hatlar halinde kullanıldığı yeni bir 

Art Nouveau formu yaratmıştı.3 Zaten, 1851’de Joseph Paxton tarafından inşa edilen 

Crystal Palace, çelik iskeletin kullanılması alanında İngiltere’de kanıtlanmış bir 

başarı olsa da, Fransızlar 1889’da Gustave Eiffel’in  Eiffel Kulesi’yle ve Art 

Nouveau döneminde Guimard’ın yapılarıyla demir gibi bir malzemeden 

yararlanmışlardı.4 Guimard’ın süsleme, mimari ve doğaya özgü formları birbirine 

karıştırarak  oluşturduğu metro yapıları Fransa’da Art Nouveau’nun zaman zaman 

Style Metro olarak adlandırılmasına da neden olmuştu.5  

 

1900 Paris Dünya Sergisi, diğer önceki organizasyonları hem masraflar hem 

de büyüklük konusunda geride bırakmıştı.6 Paris’te Eiffel Kulesi gibi çelik 

konstrüksiyonlarla birlikte kontrast yaratan Neo-Barok mimari, dönemin tarihsel ve 

sosyal yapısıyla tezat oluşturuyordu ki, ülke pavyonlarının çoğu da aynı şekilde, 

                                                                                                                                                                     
 
1 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.21. 
2 Haslam, a.g.e., s.47. 
3 Gabriele, Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.75. 
4 Robert, Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.114. 
5 Fahr-Becker, a.g.e., s.75. 
6 A.e.,s.73. 
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anlaşılmaz motiflerle süslenen garip formlarla biçimlendirilmişti.7 Mimar René Binet 

(1866-1911) tarafından inşa edilen serginin anıtsal kapısı, üç kemer üzerinde 

yükselen bir kubbeden oluşuyordu. Ortada yer alan ana kemer, içinde dünyayı konuk 

eden  Paris’i sembolize eden bir kadın heykelinin olduğu, bir gemi pruvasıyla 

süslenmişti.8 Bunların aksine, kimi ülke pavyonlarında Art Nouveau’nun etkilerini 

görmek mümkündü.  

      
Balkanlardaki diğer Avusturya sömürgelerinden farklı olarak Bosna-Hersek 

pavyonunun duvarları Alfons Mucha’nın yaptığı, yerel kıyafetleriyle dans eden 

köylüler ve örgü ören güzel genç kızlar gibi figürlere yer verdiği renkli ve halk 

geleneklerini anlatan, fresklerle süslenmişti.9 

 

René Lalique (1860-1945)’in pavyonunun ortasında patinalanmış bronzdan 

yapılan bir dizi kelebek kadından oluşan demir bir korkuluk bulunuyordu (Kat. no. 

4.2/2; Lev. 47a). Bu kadın figürleri birbirlerine kanatlarıyla bağlanırken, hepsi farklı 

bir duruşta betimlenmişti.10 Mekanın içindeki duvarda da Georges Picard tarafından 

yapılan büyük bir dekoratif pano yer alıyordu. Bu pano üzerinde, ay ışığında ağaçlar 

arasından görünen, bitkilerle çevrelenmiş bir göl kıyısında  genç slyph11 figürleri 

resimlenmişti.12   

 

Georges de Feure (1868-1943)’un, Maison Bing13 pavyonunun cephesi için 

yaptığı freskte, bir ormanın içi ve kompozisyonun iki yanında yer alan birer periye 

                                                           
7 A.e. 
8 Philipe Jullian, The Triumph Of Art Nouveau, Paris Exhibition 1900, New York, Larousse & Co. 
Inc., 1974, s.38.  
9 A.e., s.71. 
10 Vivienne Becker, Art Nouveau Jewelry, London, Thames and Hudson Ltd., 1985, s.66. 
11 Orta çağda havanın ruhu olduğuna inanılan kadın ve erkek figürleridir. Gerçek dünya ve öteki 
dünya arasında yaşayan bu canlılar sanatta ince ve güzel genç kızlar olarak betimlenmektedirler. Bu 
figürlerin kökeni, sonradan kelebeğe dönüşen bir böcek olan “silphe”ye dayanmaktadır. Ayrıca Bkz. 
Gertrude Jobes, Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols,  C.II., New York, The Scarecrow 
Press Inc., 1961, s.1624.  
12 A.e., s.67. 
13 Samuel Bing tarafından 26 Aralık 1895’te, Paris rue de Provence’da açılan Maison Bing, önceleri 
genç ve yeni sanatçıların yapıtlarını sergileyen bir galeriydi. Daha sonra Arts and Crafts hareketinin 
de etkisiyle, dönemin en modern akımı olan Art Nouveau’ya uygun mobilya, cam işleri ve iç mekan 
tasarımlarını da sergileyen Samuel Bing’in galerisi, Maison Bing L’Art Nouveau olarak 
adlandırılmıştır. Ayrıca Bkz. Fahr-Becker, a.g.e., s.92.   
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benzeyen, belden aşağıları tavus kuşu şeklindeki iki genç kadın, betimlenmişti.14 Bu 

iki tavus kuşu kadın, modern bir mekan içinde modern kişiliklerin betimlenmesi 

açısından yeni bir estetik görüşün temsilciliğini yapıyordu. 15 

 

Eliel Saarinen (1873-1950) tarafından tasarlanan Finlandiya pavyonunun içi, 

Axeli Gallen-Kallela’nın, basit bir teknikle resimlediği melankolik figürlerin 

bulunduğu, karanlık İskandinav sagalarını konu alan bir dizi freskle süslenmişti.16 

 

Sergide kendine ait bir tiyatrosu bulunan Amerikalı dansçı Loïe Fuller’in 

tiyatrosunu Henri Sauvage (1853-1895) tasarlamıştı.17 Yapının girişi üzerine tam 

kabartma bir Loïe Fuller figürü yerleştiren Sauvage, ön cepheyi de figürün giysisinin 

uçuşan kıvrımlarından oluşan yüksek kabartma, bant motifleriyle süslemiştir.18 

Tiyatronun içinde de Fuller’in ünlü dansını hatırlatan kelebek motiflerine yer 

verilmiştir.19 

  

1900’lerin başında Paris’te inşa edilen Art Nouveau yapıların çoğu, düşük 

bütçelerle çalışan ve hemen hemen bilinmeyen mimarlar tarafından yapılmıştı. 

Fırınlar, pastaneler, restoranlar ve kafeler bu tip binalar içinde yer alıyordu. 

Siparişler de çoğunlukla karşıdaki ya da yan taraftaki diğer dükkan tarafından 

veriliyordu.20 Georges Fouquet (1862-1957), 1900 yılında taşındığı 6 Rue 

Royale’deki yeni dükkanının cephesinde, hemen hemen 3 metre yüksekliğinde 

bronzdan yapılma yüksek kabartma bir kadın figürü kullanılmıştı (Kat. no. 4.2/3; 

Lev. 47b). Alphonse Mucha’nın tasarladığı, drapeli giysisinin içinde vücut hatları 

belirgin uzun saçları vücuduna dolanan bu figür, elinde de bir takı tutuyordu.21 

Alphonse Mucha’nın Georges Fouquet’nin mücevher dükkanı için yaptığı cephe 

                                                           
14 Jullian, a.g.e., s.115. 
15 A.e., s.116. 
16 A.e., s.78. ; Fahr-Becker, a.g.e., s.297. 
17 Jullian, a.g.e., s.79. ; Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.42. 
18 Duncan, a.g.e., s.42. 
19 Jullian, a.g.e., s.88. 
20 Duncan, a.g.e., s.42. 
21 Becker, a.g.e., s.70. 
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tasarımı ve Maxim için Louis Marnez ve Leon Sonnier’nin yaptığı duvar resimleri ve 

tasarımlar bunlara örnek olarak gösterilebilirdi.22 

 

Paris’te konut mimarisinde de farklı örneklere rastlamak mümkündü. Xavier 

Schoellkopf’un şarkıcı Yvette Guilbert için tasarladığı ev, saçları uçuşan bir kadın 

formundaki şömine (Kat. no. 4.2/4; Lev. 48a) gibi farklı Art Nouveau öğeleri 

barındırıyordu.23 Fransız Jules Aime Lavirotte (1864-1928)’nun, 1901’de mimari 

heykel konusunda birincilik ödülü alan 29 Avenue Rapp Apartmanı da, kadın cinsel 

organına benzer bir formla çerçevelenen kapısıyla hem Art Nouveau ve 

Sembolizm’in, hem de süsleme ve mimarinin bir sentezini oluşturuyordu.24  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22 Duncan, a.g.e., s.42. 
23 A.e.  
24 Fahr-Becker, a.g.e., s.95. 
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4.3. BELÇİKA VE HOLLANDA 

 
Yüzyıl sonunda Sembolizm’in ve William Morris’in teorilerinin popüler 

olduğu Brüksel, farklı bir estetik duygusunun gelişmesini sağlamıştı. Hector 

Guimard’la birlikte demirin ince ve etkileyici görünümünden yararlanarak Art 

Nouveau mimarisine bir yenilik getiren Victor Horta, yapılarında camın demirle 

birlikte kullanımından doğan saydam ve hafif etkiden de yararlanıyordu.1 Horta, 

ahşap, mermer ve demir gibi farklı malzemeleri de bir arada kullanıyordu.2 Aynı 

prensiple hazırladığı, Maison et Atelier Horta (Horta Evi ve Atölyesi)’nın yemek 

odasında, tavan kaplamasında beyaz çini karolar, tavanı destekleyen demir kemerler, 

duvarların üst kısmında bulunan mermerden yapılmış yarım daire formunda alçak 

kabartma figürlü sahneler (Kat. no. 4.3/1; Lev. 48b) ve yer döşemesinde de yine 

mermerden yapılmış dalgalı su bitkileri motifinden oluşan mozaikle farklı bir sentez 

oluşturmuştur.3 

 

Sembolizm’den güçlü etkiler taşıyan heykeltraş Georges Minne’nin yalın ve 

stilize figürlerden oluşan “Beş Oğlan Figürlü Çeşme”si (Kat. no. 4.3/2; Lev. 49a), içe 

dönük bir karaktere sahiptir. Aynı genç erkek figürünü daire formlu bir kaide 

üzerinde beş kere tekrarlayan sanatçı sembolik bir uyum yakalamaktadır. 4 

  

Soyut Belçika üslubundan çok, yapılarında İngiliz Arts and Crafts 

hareketinden güçlü etkiler taşıyan Paul Hankar (1859-1901)’ın temel amacı, güzel 

sanatlar ve uygulamalı sanatlar arasında bir bütünlüğe ulaşmaktı.5 Hankar’ın Brüksel 

Rue Defacz’daki Maison Ciamberlani (Ciamberlani Evi) yapısında, dekoratif amaçlı 

demir ve boyalı dış cephe birlikte kullanılmıştı.6 Hankar, 1898 yılında İtalyan asıllı 

ressam Ciamberlani için inşa ettiği 15. yüzyıl Kuzey İtalya mimarisinden etkiler 

                                                                                                                                                                     
 
1 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.136. 
2 A.e.,  s.143. 
3 Junichi, Shimomura, Art Nouveau Architecture, London, Academy Group Ltd., 1992, s.104. 
4 Fahr-Becker, a.g.e., s.135. 
5 Fahr-Becker, a.g.e., s.143. 
6 Guido, Bral, “Art Nouveau and the transition to Modernism”, Architecture 1900, Ed. Peter 
Burman, Dorset, Donhead Publishing Ltd., 1998, s.89.  
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taşıyan evin cephesinin geniş pencereler arasında kalan bölümünü, insanlığın üç 

aşamasını sembolize eden bir fresk; kornişin altında kalan madalyonların sıralandığı 

friziyse, Herkül’ün7 işlerini anlatan bir başka freskle süslemiştir (Kat. no. 4.3/3; Lev. 

49b).8 Bir diğer mimar Paul Cauchie (1875-1952) de, Brüksel’deki hem stüdyosu 

hem de evi olan Maison et Atelier Cauchie (Cauchie Evi ve Atölyesi)’nin 

cephesinde, Charles Rennie Mackintosh’tan etkiler taşıyan güllerle çevrelenmiş 

kadın figürlerinden oluşan bir freskle benzeri bir görünüm elde etmiştir (Kat. no. 

4.3/4; Lev. 49c).9  

 

Victor Horta ve Henry  Van de Velde (1863-1957)’nin çok sayıda yapısının 

yer aldığı Brüksel, Wiener Werkstätte’ın bütün sanatsal gücünü ortaya koyduğu 

Palais Stocklet’le Art Nouveau’yu bütünüyle yansıtan bir yapıya daha sahip 

olmuştu.10 Josef Hoffmann (1870-1956)’ın inşa ettiği yapı, köşeleri dökme bakır 

levhalarla vurgulanan, mermer kaplı, bir kare blok konstrüksiyondan oluşuyordu.11 

Yapının çatısının üzerinde yer alan kule ve figürlü grupsa (Kat. no. 4.3/5; Lev. 50a), 

bütün sanat dallarını sembolize ediyordu. Palais Stoclet; dış cephesinden, buna 

uygun olarak düzenlenen bahçesine ve iç mekanlarına kadar Jugendstil’in tam 

anlamıyla kendini gösterdiği bir mimari örnek olarak kabul ediliyordu.12  

 

Palais Stocklet’nin yemek odasında yer alan Gustav Klimt’in tasarladığı 

mine, çeşitli madenler, cam, mercan, sedef ve yarı değerli taşlardan oluşan 

mozaikler, Leopold Forstner (1878-?) tarafından yapılmış ve 1911’de 

tamamlanmıştı. Mozaikler, yemek odasının uzun duvarları boyunca devam eden 7 

metre uzunluğundaki iki panel ve giriş kapılarının yanındaki duvarda yer alan, 

                                                           
7 Herakles’in Latince adı olan Herkül’ün on iki işi: Nemea aslanını öldürmesi, Lerna ejderinin 
başlarını koparması, Erymanthos yaban domuzunu yakalaması, Kyreneia geyiğini yakalaması, 
Stymphalos gölünün kuşlarını öldürmesi, Augeias’ın ahırlarını temizlemesi, Girit boğasını 
yakalaması, Diomedes’in atlarının ehlilleştirilmesi, Amazonlar kraliçesi Hippolyte’nin kemerinin 
alınması, Geryoneus’un sürülerinin kaçırılması, Batı kızlarının altın elmalarının alınması ve 
Kerberos’un ölüler ülkesinden kaçırılmasından oluşmaktadır. Ayrıca, kahramanlığın simgesidir. 
Ayrıca Bkz. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 8. b.s., İstanbul, Remzi Kitabevi, s.140. 
8 Franco, Borsi, Bruxelles 1900, Ed. Marc Vokaer, Terre D’Art, 1974, s.35.; Bral, a.g.e., s.89. 
9 Borsi, a.g.e., s.43. 
10 Fahr-Becker, a.g.e., s.374. 
11 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.46. 
12 Fahr-Becker, a.g.e., s.374. 
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figüratif öğelerin bulunmadığı küçük dikey bir panelden oluşuyordu.13 Duvarlardan 

birinde yer alan umudu sembolize eden tek kadın figürü (Kat. no. 4.3/6; Lev. 50b), 

cepheden betimlenmiş vücudu ve hemen hemen profilden betimlenmiş yüzüyle Antik 

Mısır resminin etkisini taşımaktadır. Hemen karşı duvarda yer alan              

“Tamamlanma”da da (Kat. no. 4.3/7; Lev. 50c), otlar, çiçekler, altından bir ağaç 

dalında oturan Antik Mısır sanatında Horus’u temsil eden şahinler ve bunların 

yanında kanat çırpan kelebekler arasında birbirine sarılmış bir çift görülmektedir.14 

 

Gustav Klimt’in mozaikleri, dekoratif bir iki boyutlulukla birlikte 

soyutlamaya bir adım daha yaklaşmıştır. Bu iki uzun mozaikteki figüratif öğeler 

sadece, figürlerin elleri ve yüzleri olup, bunlar da oldukça teatral bir biçimde 

betimlenmiştir, vücutlarsa soyutlama noktasında stilize edilmiştir. İki mozaikte de 

figürlerin giysilerini süsleyen geometrik motifler dikkat çekicidir. Umut figürü, 

üzerinde kabartma üçgenler olan bir elbise giyerken, “Tamamlanma”dakilerin 

giysileri stilize göz motifleri içermektedir. Süsleme açısından daha farklı olan 

“Tamamlanma”da, arkadan görünen erkek figürü, dairelerle bezenmiş bir giysi giyen 

kadın figürünü tutmaktadır. Fiziksel ve duygusal aşkı sembolize eden Stoclet 

mozaikleriyle Klimt, Beethoven Frizi’nde gerçekleştirdiği alegorik anlatımı özel bir 

evin yemek odasında da tekrarlamıştır.15 

  

Palais Stoclet’nin yemek odası haricindeki, ikinci derecede önemli 

sayılabilecek çocuk odaları da Ludwig Jungnickel (1881-1965)’in duvarlar için 

tasarladığı, hayvan motifleri ve peri masalı karakterlerinden oluşan frizlerle 

süslenmiştir.16 

 

Hollanda’da  Willem Kromhout ve Hendrikus Petrus Berlage (1856-1934), 

binalarının içlerini çini panolarlarla süslüyorlardı. Kromhout, 1902’de Amsterdam’ın 

merkezinde inşa ettiği American Hotel’in cephesini el yapımı, figüratif çini panolarla 

                                                           
13 Frank Whitford, Klimt, London, Thames and Hudson Ltd., 1993, s.103. 
14 A.e., s.106. 
15 A.e. 
16 Fahr-Becker, a.g.e., s.378.  
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kaplamıştı (Kat. no. 4.3/8; Lev. 51a). Hendrikus Berlage’ın De Beurs binasının 

girişinde de Jan Toorop tarafından hazırlanan çalışma, ticaret ve sanayiyi sembolize 

eden figüratif bir çini pano yer almaktadır (Kat. no. 4.3/9; Lev. 51b).17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Hans, Von Lemmen, Tiles In Architecture, Essex, Laurence King Publishing, 1993, s.160. 
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4.4 İSPANYA 

 
Yaklaşık sekiz yüz yıl, Hristiyan ve İslam sanatının yakın ilişkiler içinde 

bulunduğu İspanya’da, İslam sanatında ve mimarisinde insan imgesi kullanımının 

yasak oluşundan ötürü, mimaride yoğun ve karmaşık yüzey süsleme geleneği 

mükemmelliğe ulaşacak derecede gelişmişti. Katalan mimar Antoni Gaudi (1852-

1926)’nin erken dönem yapılarında da, klasizme karşı bir tavırla birlikte Memluk 

mimarisinin etkileri görülüyordu.1 Gaudi’nin, 1883 yılında yapımına başladığı Casa 

Vicens (Vicens Evi) (Kat. no. 4.4/1; Lev. 32a), daha sonraki yapılarında da görülecek 

olan farklı akımların bir araya geldiği bir yapıydı. Yapının basit cephesini süsleyen 

sayısız küçük pencere ve geometrik süslemeler Arap mimarisini; çatıyı süsleyen 

küçük kuleler, Memluk mimarisini, palmiye yaprağı motiflerinden oluşan dökme 

demir bahçe kapısı Art Nouveau’yu anımsatırken, küçük balkonların köşelerinde 

oturan melek benzeri küçük figürlerse her hangi bir akımı temsil etmiyordu.2 

 

Gaudi’nin 1906’da yapımına başladığı Casa Mila (Mila Evi), dört köşe bir 

bloktan oluşmaktaydı.3 Yapının dalgalı formdaki çatısının üzerinde ve baca, 

merdiven çıkışlarının üzerinde yer alan havalandırma delikleri gri ve beyaz çinilerle 

kaplanmış büyük boyuttaki soyut insan formları şeklinde (Kat. no. 4.4/2; Lev. 32b) 

biçimlendirilmişti.4  

      

Gaudi’nin 1891’de yapımına başladığı La Sagrada Familia, haç planlı, beş 

nefli ve üç girişli bir transepti olan bir bazilika şeklindeydi. Gaudi, La Sagrada 

Familia’nın cephelerinde resmin anlatımcı karakterinden yararlanır gibi heykellerden 

yararlanmıştı.5 La Sagrada Familia’nın doğu cepheside, güneşin doğduğu yön olduğu 

için aynı zamanda sembolik bir anlam da taşıyordu, İsa’nın doğumu teması, 

                                                           
1 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.195. 
2 Rainer Zerbst, Antoni Gaudi, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1991, s.39. 
3 Gabriele Sterner, Antoni Gaudi, Architecture in Barcelona, New York, Barron’s Educational 
Series Inc., 1985, s.119. 
4 A.e., s.128. 
5 Zerbst, a.g.e., s.204. 
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kurtarıcının yaşamından sahnelerle işlenmişti.6 Doğu cephesi, figürlerin yer aldığı 

nişleri destekleyen, çiftler halinde yerleştirilmiş dört tane dikdörtgen formlu kule ve 

üzerlerinde yer alan heykel gruplarında kader, umut ve sevgi konularının işlendiği bir 

ana ve iki yan kapıdan oluşuyordu.7  

 

Sevgi kapısı üzerinde, Yahya, Meryem, İsa ve müzik yapan meleklerden 

oluşan, birbirlerine soyut şekillerdeki destek motifleriyle bağlanan bir heykel grubu 

bulunuyordu (Kat.no. 4.4/3; Lev. 53a, b).8 Gaudi, burada yer alan melek figürlerinde, 

meleklerin bilindik kanatlara ihtiyacı olmadığını düşündüğünden, alışılmış olanın 

aksine kanat kullanmamıştır.9 Umut kapısının üzerinde, İsa’nın çocukluğunda 

meydana gelen iki olay, Herod’un çocukları öldürmesi ve Mısır’a yolculuk (Kat. no. 

4.4/4; Lev. 53c, d)10; Kader kapısının üzerindeyse genç İsa, Azize Elizabeth, 

Zekeriya, Yusuf ve Meryem figürleri yer almaktadır (Kat. no. 4.4/5; Lev. 53e) .11  

 

Gaudi 1926 yılında öldüğünde kilisenin sadece doğu cephesi tamamlanmıştı 

fakat diğer üç cephenin planları hazırlanmıştı.12 Gaudi’nin planına göre güney 

cephesi ve ana kapısı Son Hüküm temasına göre gerçekleştirilecekti.13 Gaudi, 

kiliseyi İsa’nın Vücudu olarak tasarlamıştır ki, katedralin ana gövdesi İsa’yı, ve 

cephelerden yükselen on iki kule de Oniki Havari’yi sembolize etmektedir.14 La 

Sagrada Familia’da renkler de sembolik anlamlarıyla kullanılmıştır. Örneğin, Umut 

Kapısı yeşil renkte, mutlu temaların yer aldığı doğu cephesi parlak ve çok renkli 

haliyle bunu kanıtlamaktadır.15 

 

1906-1908 yılları arasında Lluis Domenech y Montaner (1850-1923) 

tarafından inşa edilen Palau de la Musica Catalana (Kat. no. 4.4/6; Lev. 54a), Art 

                                                           
6 Sterner, a.g.e., s.141.; Zerbst, a.g.e., s.201. 
7 Sterner, a.g.e.s.141. 
8 A.e., s.145. 
9 Zerbst, a.g.e., s.200. 
10 A.e., s.201. 
11 Sterner, a.g.e., s.145. 
12 Zerbst, a.g.e., s.200. 
13 Sterner, a.g.e., s.148. 
14 Zerbst, a.g.e., s.198.  
15 A.e., s.203. 
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Nouveau’nun  peri masallarına özgü atmosferini yansıtmaktadır. Palau de la Musica 

Catalana, Barok başlıklı Dor sütunları,  duvarlarındaki uçuşan genç kız motifleriyle 

Walter Crane, Grasset ve Mackintosh ve Macdonald kardeşlerin etkilerini 

taşımaktadır. İç mekanın düz mozaik bölümlerinde yer alan figürlerin vücutlarının 

üst bölümleri ve başları kabartma olarak yükselmektedir. 16 

 

Domenech ve Gaudi’den bir kuşak daha genç olan bir diğer mimar Joseph 

Puig i Cadafalch, 1900’de bitirdiği Casa Amatller (Amatller Evi)’de , Gaudi’nin 

Casa Batllo( Battlo Evi)’suyla yakın bir örnek vermiştir. Bu yapının ana temasının 

Gaudi’nin Casa Battlo’sunda da işlenen St. George ve Ejderha olduğu 

söylenmektedir. Yapının dışında Art Nouveau’yu temsil eden en önemli özellik, 

arabaların geçebilmesi için genişletilen giriş kapısının yanında yer alan gençkız 

figürleridir (Kat. no. 4.4/7; Lev. 54b). Ayrıca, balkonlarda kullanılan demir 

korkuluklara da ejderha başları yerleştirilmiştir.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16 Robert, Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.224.  
17 Junichi, Shimomura, Art Nouveau Architecture, London, Academy Group Ltd., 1992, s.179. 
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4.5. ALMANYA VE AVUSTURYA 
 

19. yüzyılın sonlarında Alman İmparatorluğu, II. Kaiser Wilhelm (1859-

1941)’in yönetimi altındaydı ve Kaiser, sanatın tarihi temellere dayanan, gücü 

vurgulayan yönüne önem veriyordu.1  

 

Bu dönemde, Alman İmparatorluğu, kendine özgü bir ifade aracı olarak  

anıtlara ilgi göstermişti. 1898’de yapımına başlanan Bruno Schmitz’in Leipzig’deki 

“Milletlerin Savaşı” anıtı (Kat. no. 4.5/1; Lev. 55a) heykeltraşiden çok mimari bir 

yapıt olarak tasarlanmıştı. Bu anıtın tepesinde ve içinde yer alan acı çeken 

gençlerden oluşan, hemen hemen soyuta yakın bir anlayışla oluşturulan heykellerse 

Franz Metzner (1870-1919)’e aitti. Bu tarihsel yaklaşımla oluşturulan yapılar bir 

noktada Art Nouveau’nun özüne aykırı olsalar da, dertlerine teslim olmuş, acı çeken, 

tam olgunlaşmamış genç figürleriyle tanınan Franz Metzner’in, Leipzig’teki anıt için 

yaptığı çalışmalar ya da Peter Behrens’in 1902 Torino Dünya Sergisi için hazırladığı 

Hamburg Salonu (Kat. no. 4.5/2; Lev. 55b), Wilhelminizm ve Art Nouveau 

arasındaki bir geçiş olarak görülebilirdi.2 

 

Almanya’da Berlin, Darmstadt ve diğer merkezlerde farklı çalışmalar olsa da 

Art Nouveau mimarideki asıl gelişimini Münih’te tamamlamıştı.3 Münih’teki 

Prinzgentenstrasse’nin üst kısmında yer alan, 1897 yılında inşa edilen Elvira fotoğraf  

stüdyosunun cephesini (Kat. no. 4.5/3; Lev. 56a), Hermann Obrist (1863-1927)’in 

tarzına yakın bir şekilde, iri bir canavara benzeyen bir motifle süsleyen August 

Endell (1871-1925), bu tasarımı yaparken bir Çin ejderhasıyla bir Alman peri 

masalından etkilenmişti.4 Studio Elvira’nın cephesi şehir sakinlerini huzursuz 

ederken,  Prinzgentenstrasse’nin diğer ucunda da Franz Von Stuck’ın, aynı yıl inşa 

ettiği kendi evi Villa Stuck bulunuyordu. Dışı yalın bir kübik formdan oluşan Villa 

                                                                                                                                                                     
 
1 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.255. 
2 Klaus-Jürgen Sembach, Art Nouveau, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1991, s.38. 
3 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.50. 
4 Sembach, a.g.e., s.96. 
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Stuck, çevrede güven sağlıyordu.5 Antikiteye düşkün olan sanatçı, evin hemen 

hemen her yerinde antikiteye ait tanrı ve tanrıça figürlerine yer vermişti. Bunun 

yanında evin kimi duvarlarında uluslar arası Art Nouveau’ya özgü, uçuşan giysileri 

arabeskler çizen, dansçı figürlerinin yer aldığı sahnelerden oluşan frizler de 

bulunuyordu.6 

  

Ernest Ludwig Hesse, Darmstadt’ta, 1899 yılında kendisine ait olan 

Mathildenhöhe’ye davet ettiği sanatçılardan oluşan  bir sanatçılar birliği kurmuştu.7 

Her sanatçının kendine ait bir ev tasarladığı bu sanatçılar kolonisinde sanatçıların 

hazırladığı tüm yapılar, ilk serginin düzenlendiği 1901 yılında tamamlanmıştı.8  

 

Darmstadt sanatçılar kolonisine ait kompleksin stüdyo bölümünü tasarlayan 

Joseph Maria Olbrich (1867-1908), yüksek cam bir çatı tarafından aydınlatılan içinde 

sekiz stüdyonun bulunduğu bir yapı oluşturmuştu. Binanın sade ve fonksiyonel 

cephesindeyse, dörtte üç daire şeklinde, iki anıtsal figür tarafından takviye edilen 

kapı yer alıyordu (Kat. no. 4.5/4; Lev. 56b). Tüm yapıyı baskı altında tutan, “Güç” 

ve “Güzellik” adındaki bu figürler, koloninin bir üyesi olan Ludwig Habich (1872-

1949) tarafından yapılmıştı..9  

 

Olbrich 1905 yılında da Grand Duke’ün evliliği için, Mathildenhöhe 

kompleksinin dikey aksında yer alan, bir ana bina ve onun ortasında simetrik olarak 

yükselen en tepede beş kemerle taçlandırılmış bir kuleden oluşan Hochzeitsturm’u 

inşa etmişti.10 Hochzeitsturm’un iç mekanları, Wilhelm Kleukens’in (1878-1956) 

giriş için yaptığı “Öpücük” adlı mozaikte de (Kat. no. 4.5/5; Lev. 57a) belirgin olan, 

İngiliz Arts and Crafts hareketinden etkiler taşıyordu.11 

                                                           
5 A.e., s.86. 
6 Fahr-Becker, a.g.e., s.84. 
7 A.e., s.238. 
8 A.e., s.241. 
9 Sembach, a.g.e., s.144. 
10 A.e., s.166. 
11 Fahr-Becker, a.g.e., s.236. 
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Hermann Obrist, Max Klinger’ın yapıtları kadar Japon sanatından da 

etkilenmişti. Onun işlerindeki itici güç doğa değil, doğanın dinamizmiydi.12 Mezar 

taşı ve çeşme tasarımlarında soyut formları kullanan Obrist, bitkilerin büyütülmüş 

görüntülerinden de etkileniyordu.13 Essen’deki Krupp von Bohlen için yaptığı 

çeşmede hayali deniz yaratıklarını ve devasa bir irisin taç yapraklarını kullanmıştır. 

Obrist’in 1902’de yaptığı ve yine benzer soyut formları kullandığı “ Anıt İçin Bir 

Tasarım”da (Kat. no. 4.5/6; Lev. 57b), gökyüzüne doğru hızla hareket eden ve 

diagonal dairelerle çevrelenen bir okun tepesinde duran ve kanatlarını yukarıya 

doğru kaldırmış melek figürü, aşağıda bulutlarca kamufle edilen ikinci bir figürü 

yukarıya doğru çekmektedir.14 

 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun başkenti olan Viyana’da, Otto 

Wagner (1841-1918) yüzyıl sonunda bir mimar olarak Art Nouveau’yu Viyana’yla 

tanıştıran çok sayıda kamusal yapı inşa etmişti.15 Wagner’in Wienzeile’de inşa ettiği 

iki apartman bloğu, sıradan insanların yaşamına bir standart getirmesi açısından 

mimaride bir kilometre taşı olarak kabul edilmektedir.16  

 

Majolikahaus olarak da bilinen Linke Wienzeile 40, mimari ve süslemenin 

birleşiminin başarılı bir örneğini oluşturmakadır.17 Wagner en önemli yapıtlarından 

biri olan Majolikahaus, adından da anlaşılacağı üzere, üzerinde çiçek motifleri olan 

Majolika çinileriyle kaplıydı. Bu çinilerin kullanımı, yapıyı kok kömürünün isinden 

koruduğu için bir bakıma işlevseldi de.18 Bu apartmana komşu olan apartman 

yapısının duvarları, üzerinde kadın yüzleri bulunan altın madalyonlar ve tavus kuşu 

tüyü motifleriyle süslenmişti (Kat. no. 4.5/7; Lev. 58a).19 Linke Wienzeile 38 

numaralı bloğun cephesini süsleyen bu yaldızlı stuko madalyonlar, Koloman Moser 

                                                           
12 A.e., s.221. 
13 Robert, Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.193. 
14 A.e. 
15 Junichi, Shimomura, Art Nouveau Architecture, London, Academy Group Ltd., 1992, s.179. 
16 Fahr-Becker, a.g.e., s.348. 
17 A.e. 
18 Shimomura, a.g.e., s.179. 
19 A.e., s.180. 
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tarafından yapılmıştı.20 Linke Wienzeile 38’in çatısının keskin köşeleri de kadın 

heykelleriyle kamufle edilmişti.21  Viyana’da Otto Wagner ve öğrencileri Josef 

Hoffmann ve Joseph Maria Olbrich, mimarinin modernize edilmesine yardımcı 

olmuşlardı.22 

 

Otto Wagner’in 1905-1907 yılları arasında inşa ettiği, kubbeli ve haç planlı 

Steinhof Kilisesi, için vitraylar yapan Koloman Moser, mozaikleri yapan Remigius 

Geyler, ve sunakla heykelleri yapan Carl Ederer ve Othmar Schmkovitz 

gerçekleştirdikleri ikon kaynaklı sahnelerle kilise içinde farklı bir etki 

yaratmışlardı.23  

 

Viyana’da Carl Geylings Erben firması da 1900 dolaylarında Leopold 

Forstner, Karl Witzmann, ve Otto Prutscher (1880-1949)’in de dahil olduğu Wiener 

Wekstätte sanatçılarının tasarladığı çok sayıda vitray pencere üretmişti.24  

 

Secessionist tarzının erken dönemleri çok renkli olan Joseph Maria Olbrich, 

bu dönemde kullandığı kıvrımlı konturlar ve özgürce kullandığı renkli çiçekli 

yüzeylerle  hem Paris’in hem de Jugendstil’in etkilerini taşıyordu.25 

 

Olbrich’in 1898’de inşa ettiği Secession Sergi Binası, yeni bir mimari stilin 

de simgesi olmuştu. Bir sanat tapınağı fikrinden gelişen yapı, arkaik görünümlü bir 

küp ve yaldızlı defne yapraklarından oluşan bir kubbeden ibaretti (Kat. no 4.5/8; Lev. 

                                                           
20 Fahr-Becker, a.ge., s.348.; M.P.A., Scheaffer, “Otto Wagner: Entwicklung de Vaterstadt”, 
Architecture 1900, Ed. Peter Burman, Dorset, Donhead Publishing Ltd., 1998, s.130. 
21 Barbara, Borngasser, “Architecture from  the Turn of the Nineteenth Century to the Present 
Day”, Vienna Art and Architecture, Ed. Rolf, Toman, Cologne, Könemann Verlagsgesellschaft, 
1999, s.286. 
22 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.43. 
23 Borngasser, a.g.e., s.292. 
24 Haslam Malcolm; Philippe Garner, “Arts and Crafts and Art Nouveau”, Sotheby’s Concise 
Encylopedia of Glass, Ed. David Battie; Simon Cottle, London, Conran Octopus Limited, 1995, 
s.153. 
25 Duncan, a.g.e., s.44. 
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58b).26 Yapının kapısını çerçeveleyen konik çerçeve üzerinde yer alan kadın 

başlarıysa, resim, mimari ve heykel sanatlarını sembolize ediyordu.27 

 

1899’da Viyana Üniversitesi’nin büyük salonunun tavanı için bir dizi resim 

siparişi alan Gustav Klimt, Aydınlığın Karanlığa Karşı Zaferi adlı panonun çevresine 

yerleştirilmek üzere, üniversitenin en eski dört fakültesi olan Teoloji, Felsefe, Hukuk 

ve Tıp’ı sembolize eden dört dikdörtgen panodan oluşan bir plan hazırlamıştı.28 

 

1889’da yaptığı ilk çalışma olan “Felsefe”ye (Kat. no. 4.5/9; Lev. 59a) 

başlayan Klimt solda yer alan birbirine karışmış çıplak figürlerden oluşan bir kule 

görünümündeki grupla, yaşamın başlangıcını; gaz bulutu şeklindeki düşünen 

başlarla, bir gizem olarak dünyayı ve aşağıda hipnotize olmuş gibi görünen, saçları 

yüzünü bir pelerin gibi çevreleyen kadın figürüyle de aydınlığın kaynağı olan bilgiyi 

sembolize etmiştir.29 

 

“Felsefe”den bir yıl sonra “Tıp”ı (Kat. no. 4.5/10; Lev.59b) bitiren Klimt 

burada, “Felsefe”dekine benzer bir kompozisyon kullanmıştır. Birbirine karışmış 

çıplak figürlerin yanında tamamen çıplak olarak betimlenen, havada uçmakta olan 

genç bir kadın figürü ve alt kısımda da kollarına yılan dolanmış ve elinde de kutsal 

kase tutan Hygieia30 figürüne yer veren Klimt, kaderin güçleri karşısında tıbbın 

güçsüzlüğünü yansıtmıştır.31  

 

Klimt’in üniversite için yaptığı son resim olan “Hukuk”ta (Kat. no. 4.5/11; 

Lev. 59c), diğer iki resme göre daha soyut bir anlatım hakimdi.32 Bu resimde 

doğruluk, adalet ve hukuku temsil eden üç kadın figürü ve cehennemin 

                                                           
26 Borngasser, a.g.e., s.276. 
27 A.e., s.298. 
28 Frank Whitford, Klimt, London, Thames and Hudson Ltd., 1993, s.50. 
29 Gilles Néret, Klimt, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1993, s.21.; Whitford, a.g.e., s.53. 
30 Adı sağlık anlamına Hygieia, hekim tanrı Asklepios’un kızı ve yardımcısıdır. Hygieia yalnız hasta 
insanlara değil, hayvanlara da bakar. Hekimlikle ilgili bütün tanrılar gibi o da yer altı simgeleri taşır 
ve özellikle yılanla bir arada gösterilir. Ayrıca Bkz. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 8. b.s., İstanbul, 
Remzi Kitabevi, 1999, s.147. 
31 Whitford, a.g.e., s.60.; Néret, a.g.e.s.24. 
32 Whitford, a.g.e.,s.61. 



 72

derinliklerinden çıkıp, zayıf ve yaşlı bir erkek figürünü aşağı doğru çeken, ahtapot 

benzeri yaratıklarla, insanoğlunun modern dünyaya duyduğu güvensizlik 

anlatılmıştır.33 

  

Üniversitenin büyük çoğunluğundan gelen eleştiriler karşısında projeyi 

tamamlamadan bırakan Klimt, bu resimlerde Schopenhauer ve Nietzche’nin 

yapıtlarında da kendine yer bulan, kendi varoluşunun bulmacasını çözmeye çalışan 

modern insanın karmaşasını,  salgın hastalık, fiziksel güçsüzlük ya da yoksulluk gibi 

fazla hoşa gitmeyen konularla birlikte ele almıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında 

tümü tahrip olan panolar günümüze gelmemiştir. 34 

 

Secession’un 1902’deki 14. Sergisi’nde Alman Max Klinger  tarafından 

yapılan anıtsal ve polykrom bir Beethoven heykeli sergilenmişti.35 Bütün bir 

mekanın bu heykele göre düzenlendiği bu sergide Josef Hoffmann, bir ana nef ve iki 

yanındaki şapellerden oluşan kilise benzeri bir düzenleme yapmıştı.36  Bu sergi için 

Klimt’in hazırladığı frizse (Kat. no. 4.5/12; Lev. 60) şapelin üç yanı boyunca 

uzanıyordu.37  

 

Frizin anlamı Secession kataloğuna göre şöyleydi: “ Girişin karşısındaki ilk 

uzun duvar: Mutluluğa özlem. Zayıf insanlığın acıları: onun yakarışı güçlü kuvvetli 

dış dünyaya, istek ve merhamet manevi olarak insanlığı mutluluk için savaşma 

yönünde motive eder. Kısa duvar: düşman güçleri. Kibirli savaşan tanrılara bile karşı 

gelen dev Typhoeus:38 kızları, üç Gorgo39. Hastalık, delilik, ölüm. Sefahat ve 

namussuzluk, israf, dırdır eden keder. İnsanlığın istek ve arzuları onların altlarından 

ve üstlerinden uçuyor. İkinci uzun duvar: mutluluğa duyulan istek şiirde yeniden 

                                                           
33 A.e.; Néret, a.g.e., s.23. 
34 A.e., s.24. 
35 Whitford, a.g.e., s.83. 
36 A.e., s.89. 
37 A.e. 
38 Adı İlyada’da Typheus olarak geçen Typhon, Khrysaor ve Kallirhoe’nin oğludur. Kimi yazınlarda 
yanardağ tanrısı olarak görülmektedir. Ekhidna ile birleşerek Orthos, Kerberos, Khimaira ve Hydra 
gibi yaratıklar üretmiştir. Ayırca Bkz. Erhat, a.g.e., s.289. 
39 Gorgo’lar Porkys ile Keto’nun kızlarıdır. Saçları yılanlarla örülü, alınlarında yaban domuzu dişleri 
fışkıran, tunç elleri ve uçmak için altın kanatları bulunan bu yaratıkların başlıca niteliği korku 
salmaktı. Ayrıca Bkz. A.e., 118. 
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vücut buluyor. Bütün sanatlar, saf neşeyi, saf mutluluğu, saf aşkı bulabileceğimiz 

yegane yer olan ideal krallığa doğru yol gösteriyorlar. Cennetin meleklerinin korosu. 

Neşe, Tanrıların güzel yansıması. Bu öpücük bütün dünyanın olsun.”40 

 

Klimt’in her friz parçasının birbirini uyumlu bir şekilde takip ettiği 

Beethoven Frizi’nde, kompozisyonda yumuşak dairesel formlardan, sert dikey ve 

agresif formlara doğru bir gidiş görülmektedir.41 Büyük yankı yaratan ve oldukça 

radikal bulunan bu çalışmada, Jan Toorop’un çizgisel stilinin etkileri ve mistik bir 

kompozisyon anlayışı hakimdi.42 Klimt’in “altın tarzı”nın da başlangıcı olarak kabul 

edilen Beethoven Frizi’nde hemen hemen grafik çizgilere sahip büyük figürler ve 

bunların arasına sebestçe yerleştirilen süslemeler de dikkat çekiyordu.43 

 

1900’lerden sonra Mackintosh’dan etkilenen Josef Hoffman, yeni yönelimleri 

takip ederek kıvrımların yerine, ince uzun dikey yüzeyleri kullanmıştır. Hoffmann, 

erken dönemlerinde, 1900 Paris Dünya Sergisi’nde Viyana El Sanatları okulu için 

hazırladığı pavyonda, Viyana Dekoratif Sanatlar Okulu için hazırladığı iç 

mekanlarda aynı renkli kıvrımları ve figürleri kullanmış, fakat 1904’te yaptığı 

Purkersdorf Sanatoryumu’nda süsleme öğelerini en aza indirgemiştir.44 

 

1907’de Fritz Waerndorfer’in bir teklifi üzerine Wiener Werkstätte, ileride 

Viyana avangartlarının buluşma noktası haline gelecek bir tiyatro bar açmıştı.45 

Viyana’daki Cabaret Fledermaus’un mimarlığını Josef Hoffmann, iç mekan 

düzenlemesiniyse Wiener Werkstätte yapmıştı. Bu mekan, renkli figürlerle bezenmiş 

çini karolarıyla (Kat. no. 4.5/13; Lev. 61a) dikkat çekmekteydi.46 Tabanı siyah ve 

beyaz çini karolardan oluşan mekanın duvarları, yerden baş hizasına kadar, farklı 

                                                           
40 Whitford, a.g.e., s.89.; Robert Weisenberger, Die Wiener Secession, Wien-München, Jugend und 
Volk Verlagsgesellschaft m.b.H., 1971, s.81. 
41 A.e. 
42 Fahr-Becker, a.g.e., s.344. 
43 A.e., s.345. 
44 Duncan, a.g.e., s.45. 
45 Gabriele Bösch; Silvie Steiner, “Painting and Sculpture in the late Nineteenth and Twenieth 
Centuries”, Vienna Art and Architecture, Ed. Rolf Toman, Cologne, Könemann 
Verlagsgesellschaft, 1999, s.398. 
46 Fahr-Becker, a.g.e., s.372. 
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boyutlardan oluşan, çeşitli renklerde kimisi dekoratif, kimisi soyut desenlerde çini 

karolarla kaplanmıştı. Karolar, 1906’da özellikle Wiener Werkstätte için hazırladığı 

puttilerle tanınan (mekanın ana salonun girişinde taş bir blok üzerinde Powolny’nin 

“Sonbahar” isimli puttisi yer almaktadır) Michael Powolny (1871-1954) ve Berthold 

Löffler tarafından kurulan Wiener Keramik tarafından yapılmıştır.47 Mekanın 

duvarlarını kaplayan bu karoların üzerinde Powolny’nin Klimt’i anımsatan şelale 

gibi dökülen çiçekler ve meyvelerle bezenmiş puttilerinin renkli ve siyah beyaz 

varyasyonları kullanılmıştır.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
47 Bösch; Steiner, a.g.e., s.398.  
48 Fahr-Becker, a.g.e., s.373. 
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4.6. İSKANDİNAVYA 
 

Finlandiya’da modern mimarinin en önemli temsilcisi olan Eliel Saarinen, 

yapılarında Finlandiya’nın ortaçağ kilise ve kalelerinden etkilenmişti.1 1896’da Eliel 

Lindgren (1874-1929) ve Herman Gesellius (1876-1916)’la birlikte GLS firmasını 

kuran Saarinen2, inşa ettikleri yapılarda ahşap ve granit gibi Finlandiya’da oldukça 

bol bulunan malzemeleri tercih ediyor ve tasarladıkları iç mekanlarda da, yerel 

efsanelerden, çiçek ve hayvan motiflerinden oluşan duvar resimlerini 

kullanıyorlardı.3 1900’lerden sonra daha geometrik bir stile yönelen Eliel Saarinen, 

inşaası 1914’te tamamlanan Helsinki Merkez İstasyonu’nun ana girişinin üzerinde, 

yapının dikey aksını vurgulayan iki stilize insan figürüne yer vermiştir (Kat. no. 

4.6/1; Lev. 61b).4 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
1 Gabriele, Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.298. 
2 A.e., s.398. 
3 A.e., s.299.  
4 A.e., s.303. 
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4.7. AMERİKA 

 
Yüzyıl sonunda Amerikan mimarisindeki gelişmeler Avrupa’yla özdeş olarak 

gelişmişti.1 Dönemin en önemli mimarlarından biri olan Louis Henry Sullivan (1856-

1924), öğrenim gördüğü Paris Ecole des Beaux-Arts’dan aldığı klasik ideallerle 

birlikte yeni arşitektonik kavramları araştırmış ve yapılarında klasik ideallerle antik 

teorileri sentezlemişti.2 Bu sentezin en iyi örneği 1890 yılında içini tamamen yeniden 

oluşturduğu Chicago’daki  McVicker’s Tiyatrosu’nda görülmektedir.3 Tüm içi yeni 

formlarla biçimlendirilen yapının sahne bölümünün kenarlarında antik etkiler 

taşıyan, Johann Gelert tarafından yapılan, büyük figürlü rölyefler kullanılmıştır.4 

Sullivan’ın  yapılarında kullandığı teknik ve güçlü dikey vurgular 20. yüzyılı, bunun 

yanında yoğun ve karmaşık süslemelerse Art Nouveau’yu temsil ediyordu. 

Yapılarında serbest el çizimleriyle oluşturulmuş çiçek motiflerini kullanan Sullivan, 

tasarladığı binaları farklı bitkisel motiflerle bezeyerek Avrupa’da da Guimard’ın 

işleriyle benzer örnekler ortaya koyuyordu.5 

 

Sullivan’ın 1888’de yapımına başladığı, Chicago Auditorium Binası, kıvrımlı 

hatları ve Neo-Gotik süslemeleriyle Art Nouveau’yu yansıtıyordu.6 Sullivan’ın 

1889’da tamamladığı Chicago Auditorium Binası’nda yalın görünümlü dış cepheyle 

kontrast yaratan, mozaikler ve pilastrlarla kaplanmış bir iç mekan görülüyordu. Louis 

Millet, yapının duvarlarını bir dizi kadın figürüyle süslerken, Albert A. Flury de 

“İlkbahar” ve “Sonbahar” isimli alegorik figürlerin yer aldığı iki fresk yapmıştır.7  

 

1893 Chicago Dünya Sergisi’ndeki klasik etkili yapılardan farklılığıyla dikkat 

çeken Chicago Transportation Binası, üzerinde ulaşımı sembolize eden alegorik 

figürlerin yer aldığı “altın kapı”sıyla (Kat. no. 4.7/1; Lev. 62a) ziyaretçilerin en çok 

                                                           
1 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.52. 
2 Hans Frei, Louis Henry Sullivan, Zürich, Artemis Verlags-AG, 1992, s.17. 
3 A.e., s. 
4 A.e.s.62. 
5 Duncan, a.g.e., s.52. 
6 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.42. 
7 Frei, a.g.e., s.69. 
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ilgi gösterdiği yapı olmuştu.8 Sullivan’ın tasarladığı şirket binalarından biri olan New 

York’taki Bayard Binası, diğer binaların aksine dışta yoğun bir biçimde süsleme 

öğeleriyle bezenmiştir. Yapının pencereler ve çatının kornişi arasında kalan 

bölümünde geçiş motifi olarak yüksek kabartma, kanatlarını açmış melek figürleri 

(Kat. no. 4.7/2; Lev. 62b) kullanılmıştır.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 A.e., s.94 
9 A.e., s.118. 
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4. 8. TÜRKİYE  

 

Art Nouveau’nun İstanbul’da ortaya çıkışı, akımın Avrupa’daki gelişiminden 

oldukça farklı olmuştu.1 19. yüzyılın ikinci yarısında gelişen İstanbul’un nüfusunda 

artışlar oluyor ve bu nedenle, yeni  bir kent düzenine geçilmesi isteniyordu. Ancak, 

ahşap yapıların yoğun olduğu İstanbul’da hemen her gün çıkan yangınlar imar 

faaliyetlerini yavaşlatıyordu.2 Ahşap yapılardan kagir yapılara geçilmesini sağlamak 

amacıyla çıkarılan, 1848 tarihli Ebniye Nizamnamesi ve bunu takip eden 1849 tarihli 

II. Ebniye Nizamnamesi’nin ardından kagir yapılarda artış görülmüştür.3  Daha önce 

fazla kullanılamamış bu malzeme için gelen batılı mimarlarla birlikte Art Nouveau 

üslubu da İstanbul’da görülmeye başlanmıştır.4  

 

II. Abdülhamit (1842-1918) döneminde İstanbul’da açılması planlanan bir 

ulusal sergi projesini hazırlamak için 1894 yılında İstanbul’a gelen İtalyan mimar 

Raimondo D’Aronco(1857-1932), bu proje gerçekleşmese de saraylar için birçok 

onarım ve yenileme çalışması yapmıştır.5  

 

1900 ve 1901 yılları arasında Raimondo D’Aronco’nun II. Abdülhamit’in 

özel terzisi Jean Botter için yaptığı İstiklal Caddesi’ndeki, Botter Apartmanı (Kat. 

no. 4.8/1; Lev. 63a) kentsel ölçekte Art Nouveau mimarisinin ilk önemli örneğini 

oluşturmaktadır.6 D’Aronco, sadece Art Nouveau çizgiler ve süsleme anlayışına göre 

bir apartman yapmayı denediğinden bitkisel bezemeler ağırlıklı olarak 

görülmektedir. Apartmanın cephesinde çiçekli dallar, çiçek formundaki demir 

korkuluklar ve üst kısımda iki yanda, bitkisel süslemelerle bütünleşen birer kadın 

başı yer almaktadır.7 Apartmanın merdiven sahanlığını aydınlatan bazı vitray 

                                                           
1 Diana Barillari; Ezio Godoli, İstanbul 1900, Art Nouveau Mimarisi ve İç Mekanları, Çev. Aslı 
Ataov, İstanbul, Yem Yayın, 1997, s.67. 
2 Nur Akın, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, İstanbul, Literatür Yayınları, 2002, s.29. 
3 A.e., s.27. 
4 Barillari; Godoli, a.g.e., s.68. 
5 Afife Batur, “ Mimar Raimondo D’Aronco Ve Milli Saraylardaki Çalışmaları”, Milli Saraylar 1993, 
Ankara, TBMM Vakfı Yayınları, 1993, s.41. 
6 Barillari; Godoli, a.g.e., s.85. 
7 Mustafa Cezar, XIX. Yüzyıl Beyoğlu’su, İstanbul, Akbank Ak Yayınları, 1991, s.212. 
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pencerelerde de, Art Nouveau’da sıklıkla kullanılan gül motifine  yer verilmiştir.8 

Botter Apartmanı’ndakine benzer, saçları bitki dallarıyla bütünleşen kadın başlı  bir 

kabartma da, İstiklal Caddesi No. 411’de yer alan apartmanın cephesinde 

bulunmaktadır (Kat. no. 4.8/2; Lev. 63b).  

 

II. Abdülhamit’in Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Boğaziçi’ne hakim 

Arnavutköy sırtlarında, içinde köşkler bulunan teraslar halindeki bahçelerden 

oluşmuş geniş arsasına yapılmak üzere D’Aronco’ya bir silah koleksiyonu salonu ve 

bir de kitaplık pavyonu ısmarlamıştır.9 D’Aronco, topraktaki nivo farklarından ötürü 

farklı cephe yüksekliklerini, dengelemek amacıyla kullandığı köşelerdeki kule 

payandaların tepesinde başı güllerle çevrilmiş saçları uçuşan kadın başı 

bulunmaktadır.10 

 

19. yüzyılın ortalarında öncelikle Pera ve Galata’daki apartmanlarda 

görülmeye başlanan heykelin, mimari süslemede yaygınlaşması Art Nouveau ile 

beraber artış göstermişti. Ancak, yerli ve yabancı gayrimüslimlerin yaptırdıkları bu 

binalarda alçak ve yüksek kabartma halinde figüre yer verilmesinde, sarayın Batı’ya 

yönelik reformcu tutumlarının etkisi vardır. Beyoğlu, Meşrutiyet Caddesi No.23’de 

yer alan apartmanın cephesi de dahil olmak üzere, İstanbul’da genellikle Viyana 

Secession üslubunun süsleme repertuarından fazlaca yararlanıldığı görülüyordu. Otto 

Wagner, Josef Hoffmann ve Joseph Olbrich gibi önde gelen Secessionistlerden çok, 

Wagner’in öğrencilerinden Leopold Eber, Art Nouveau ve neo-Barok akımını 

harmanlayan Friedrich Ohmann ve Franz von Krauss’un kullandıkları motifler tercih 

edilmişti.11 

 

Bunun yanında, Fransız Art Nouveau üslubunun İstanbul mimarisindeki 

etkisiyse en iyi Markiz Pastanesi’nde görülmektedir. Alexander Vallaury’ye 

                                                           
9 Barillari; Godoli, a. g. e., s.86 
10 A.e., s.107. 
11 A.e., s.140.; Cezar, a. g. e., s.191. 
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danışılarak oluşturulan pastanenin iç düzenlemesinde kullanılan ilkbahar ve sonbahar 

görünüşlerini yansıtan figürlü, büyük boyuttaki iki çini pano (Kat. no. 4.8/3; Lev. 

64a,b,) , J. A. Arnoux’nun 1905 yılında yaptığı çizimlerden Choisy-le-Roi’dan 

Hippolyte Boulenger&Cie firması tarafından yapılmıştır.12  

 

Fenerbahçe’deki Kalamış Caddesi No.79’da bulunan altı kagir, üstü ahşap üç 

katlı Mon Plaisir Villası’nın, birinci katının ön cephesinde de, Boulenger&Cie 

firması tarafından yapılan dört tane küçük boyutta çini panodan oluşan mevsim 

görüntüleri serisi (Kat. no. 4.8/4; Lev. 65a, b, c, d) görülür. Bu panolar, kış aylarında 

üzerlerine sacdan kapaklar  örtülerek korunurlar.13  

 

Atina’ya geri döndüğü 1922 yılına kadar İstanbul’da çalışmalar yapan 

Konstantinos Kyriakidis’in büyük olasılıkla 1906 yılında inşa ettiği, Art Nouveau 

özellikleri gösteren, İskender Caddesi, Büyük Hendek Sokağı, Şişhane Sokağı ve 

Okçu Musa Caddesi arasındaki dörtgen bloğa oturan Frej Apartmanı (Kat.no. 4.8/5; 

Lev.66a), süslemelerinde bir üsluba bağlılık yerine çok çeşitli üslupların etkisinin 

hissedildiği eklektisist bir anlayışla oluşturulmuştur. Yapının  üzerindeki kütlesel  

formlu heykeller malta taşından yapılmıştır.14 

 

İstanbul’daki bir diğer önemli Art Nouveau yapı da Gümüşsuyu İnönü 

Caddesi No.26’daki Gümüşsuyu Palas’tır (Kat.no. 4.8/6; Lev. 66b). Maniyerist etkili, 

düzgün kesme taş duvar taklidi taban ve bunun üzerinde yükselen bodur dorik 

kolonlardan oluşan dış cephede kadın başı şeklindeki heykel ve büyük mimari öğeler 

sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. Bu apartmanın cephesindeki hacimli plastik süslemeler, 

Rus asıllı Fransız sanatçı Xavier Schoellkopf’un Rokoko etkili Art Nouveau 

yorumunu anımsatmaktadır. Aynı caddenin No.55’inde yer alan A. Pistikos’un 

                                                           
12 A.e., s.158. 
13 Müfid Ekdal, Bir Fenerbahçe Vardı, İstanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İşletmesi 
Yayınları, 1987, s.122. 
14  Barillari; Godoli a. g. e., s.148; Cezar, a. g. e., s.233. 
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tasarladığı Marmara Apartmanı  (Kat. no. 4.8/7; Lev. 67), Art Nouveau repertuarı ile 

seçmeci-tarihçi üsluba ait bezeme biçimlerinin alışılmamış beraberliğinin örneğidir.15 

 

 
  
 
  
 

 

 
 
 

  

 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 Barillari; Godoli, a. g. .e., s.162 
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5. MOBİLYADA İNSAN İMGESİ  

5.1. İNGİLTERE VE İSKOÇYA 
 
 

İngiltere’de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle uygulamalı 

sanatlar alanında, Art Nouveau’nun ilk etkileri hissedilmeye başlamıştı. Bu dönemde 

üretilen mobilyada da 1900’lerde yeniden canlanan neo-Barok akımla Art 

Nouveau’nun belirtilerinin görülebileceği karışık bir üslup hakimdi. H. Fitz Cook’un 

1850’lere tarihlenen “Hayalci” gibi romantik bir isim verdiği koltuk (Kat. no. 5.1/1; 

Lev. 68a), arkalığındaki güçlü dalgalı konturla Art Nouveau’yu anımsatırken bir 

yandan da kullanışsız formu yüzyıl sonunun tarzından uzaktır. Koltukta betimlenen 

çiçekler üstünde uyuyan melekler ve çocuklarsa Runge’nin alegorilerini 

anımsatmaktadır.1 

 

İngiltere’de Arts and Crafts sanatçıları Restorasyon döneminden beri 

kullanımı yaygın olmayan, sadece kasaba marangozlarınca kullanılan, açık kahve 

rengi cilalı meşe ağacından yapılan mobilyalara yönelmişlerdi. 1850’lerden sonra, 

George Edmund Street ve John Pollard Seddon (1827-1906) gibi bazı tasarımcılar 

konstrüksiyon ve süslemelerinde Ortaçağ etkilerini barındıran mobilyalar 

üretmişlerdi. Street ve Seddon, özellikle mimarlıklarını yaptıkları evler için 

mobilyalar üretmiş ve ikisi de A.W.N. Pugin’in neo-Gotik üslubunu 

benimsemişlerdi. 1862’de South Kensington’da yapılan Uluslararası Sergi’de 

Medieval Court’ta sergilenen mobilyalar içinde Seddon’a ait parçalar da 

bulunuyordu. Seddon’un marketöri süslemeli meşe yazı masasının, alt kısmındaki 

dolap bölümünde yer alan Kral Renè’nin balayını betimleyen sahneler de Pre-

Raphaelit, Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones ve Ford Madox Brown 

tarafından resimlenmişti. Sergiye katılan bir diğer isim olan William Burges de, 

Edward Poynter, Simeon Solomon, Albert Moore ve Edward Burne-Jones gibi 

sanatçılar tarafından figüratif sahnelerle resimlenen çeşitli mobilyalar sergilemişti. 

                                                           
1 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.56. 
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Mobilyaları resimlerle süsleme geleneğiyse on üçüncü yüz yıl Fransız Noyon ve 

Bayeux dolaplarına dayanıyordu.2 

 

1862’de mobilyalarını Medieval Court’ta sergileyen Morris, Marshall, 

Faulkner & Co., mimar Philip Webb tarafından tasarlanan ve Dante Gabriel Rossetti 

ve Edward Burne-Jones tarafından resimlenen mobilyalarda (Kat. no. 5.1/2; Lev. 

68b), Gotik’ten Kraliçe Anne üslubuna ve Japon sanatının etkisine kadar bir çok 

farklı üslup harmanlanmıştı. Mobilyalarda, süsleme amacıyla resimli panolar 

kullanma alışkanlığı, bu işin giderek maliyeti arttırması açısından yüz yıl sonuna 

kadar sadece Arts and Crafts sanatçıları tarafından giderek az sayıda kullanıldı.3 

 

Arts and Crafts sanatçıları goblenler ve duvar halıları üzerinde de ürün 

vermişlerdi. William Morris & Company’nin tasarladığı, Red House’ta da benzerleri 

kullanılan goblenlerde genellikle kümelenmiş papatya motifleri ya da Geoffrey 

Chaucer’ın “Legend of Good Woman” (İyi Kadının Efsanesi)’ına dayanan bir dizi 

figüratif panodan oluşuyordu (Kat. no. 5.1/3; Lev.69a). Bu kadın figürlerinin 

arkasında da genellikle çiçek açan ağaçlar yer alıyordu.4 William Morris   & 

Company  için,  çeşitli  duvar  halıları  tasarlayan  Edward Burne-Jones, 

tasarımlarında genellikle  çiçekler arasında duran genç kız figürlerine yer veriyordu 

(Kat. no. 5.1/4; Lev. 69b) .5 

 

 Charles Rennie Mackintosh ve Herbert MacNair, 1890’ların başından beri 

mobilya tasarımları üretiyorlardı. Charles Rennie Mackintosh, yaptığı binalarla uyum 

sağlayan mobilyalar tasarlamaya gayret ediyordu. Erken dönem mobilyaları, Arts 

and Crafts hareketi üretimleriyle benzerlik gösterirken, sonraki çalışmaları daha 

kendine özgü ve geçmişten bağımsızdır. Mobilyalarının konstrüksiyonları daima 

sade ve yalındır.6 Mackintosh’un tasarladığı mobilyalar içinde kadın figürüne yer 

                                                           
2 Patricia Bayer; Malcolm Haslam, “Craft and Design”, Sotheby’s Concise Encylopedia of 
Furniture, Ed. Christopher Payne, London, Conran Octopus Limited, 1995, s.146. 
3 A.e., s.148. 
4 Barbara, Morris, “William Morris & Company”, World Antiques, Vol. X., The CaxtonPublishing 
Company, 1970, s.1736. 
5 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.29. 
6 A.e., s.1918.  
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verdiği 1902 tarihli, Frances Newbery’nin annesi tarafından sipariş edilen dolap 

(Kat. no. 5.1/5; Lev. 69c) iki adet üretilmişti. Dışta, kapaklarda kullanılan pirinç 

kulplar ve bacaklara monte edilen renkli cam parçalarıyla yalın ve zarif bir görünüm 

veren dolabın içiyse daha farklıdır. Her iki kapağın arkasında gümüş rengi ve renkli 

cam parçalarından oluşturulmuş Glasgow üslubunun en çok kullandığı motiflerden 

biri olan elinde bir gül topu tutan stilize kadın figürü kullanılmıştır.7 

 

Margaret ve Frances Macdonald kardeşlerse mobilya tasarımı yerine kakma 

maden işlemeciliği, panolar üzerine resimler yapıyorlar ve vitraylar tasarlıyorlar ve 

nakışlar ve goblenler (Kat. no. 5.1/6; Lev. 70a) üzerinde çalışıyorlardı. Mackintosh 

ve MacNair’in tasarladığı mobilyaların çoğunun üzerinde Macdonald kardeşlerin 

yaptığı süslemeler ve metal panolar yer alıyordu.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 A.e., s. 1920. 
8 Roger Billcliffe, “The Glasgow Style”, World Antiques, C. X, London, The Caxton Publishing 
Company Limited, 1970, s.1917. 
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5.2. FRANSA 
 

 Fransa’da Art Nouveau’nun mobilyalar üzerindeki en önemli etkisi, Georges 

de Feure’un tasarladığı ağırlıksızmış gibi görünen her an havaya karışacakmış gibi 

duran masa ve sandalyelerde de örneğini verdiği, ölçüleri ve oranları 

değiştirmesiydi.1 

 

Paris’te yüzyıl sonunda sadece Jules Chéret ve Eugéne Grasset’nin afişlerinde 

değil, Joseph Chéret ve Rupert Carabin (1862-1932) gibi sanatçıların tasarladıkları 

mobilyalarda da güçlü bir figür öğesi vardı. François Rupert Carabin’in 

mobilyalarında Fransız Art Nouveau’sunda bolca görülen grotesk motiflerine yer 

veriliyordu.2 1891 yılında Société Nationale de Beaux-Arts’ın sergisinde, Rupert 

Carabin’in tasarladığı; çıplak furia ve karışık yaratıklardan oluşan bir trabzan; 

kaideleri ve pilastrlarında kesik baş motiflerinin bulunduğu çeşitli büyüklüklerdeki 

kitaplıklar ve gnomeler tarafından taşınan devasa bir açılmış kitap şeklindeki bir 

masa bulunuyordu (Kat. no 5.2/1; Lev. 70b), (Kat. no. 5.2/2; Lev.71a).3 Rupert 

Carabin’le arkadaşlığı olan Alexandre Charpentier (1856-1909) de  1890’larda Jules 

Cheret’nin afişlerinden etkiler taşıyan figüratif mobilyalar tasarlıyordu.4  

 

Güçlü Sembolist bağlantıları olan Paul Gauguin (1849-1903), Maurice Denis, 

Pierre Bonnard, Paul Elie Ranson (1861-1909) ve Felix Valotton (1865-1925) gibi 

sanatçılardan oluşan Les Nabis grubu, resmin belli bir düzene göre renklerle 

kaplanan bir yüzey olduğuna inanıyor ve üzerinde insan, hayvan figürlerinin 

bulunduğu paravanlar (Kat. no.5.2/3; Lev.71b), vitray pencereler, afişler, duvar 

halıları üretiyorlardı.5 Bu grubun bir üyesi olan Georges Lacombe (1868-1916), 

Gaugin’in etkisini taşıyan mobilyalar ve ahşap panolar yapıyordu. Paul Ranson ve 

Aristide Maillol (1861-1944)’da doğa içinde yer alan kadın figürlerinin bulunduğu 

goblenler (Kat. no. 5.2/4; Lev.72a), (5.2/5; Lev.72b) üretiyorlardı. Nabis grubunun 
                                                                                                                                                                     
 
1 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.8. 
2 A.e., s.18. 
3 A.e., s.46. 
4 A.e., s.49. 
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işleri genellikle figüratif ve dalgalı motiflerden oluşan öğelere yer verdiğinden 

Sembolist sanat ve Art Nouveau arasında bir bağlantı kuruyordu.6 Ayrıca çok sayıda 

duvar halısı taslağı da hazırlayan Ranson’un bu tasarımlarının çoğu karısı tarafından 

dokuma tezgahı kullanmadan kalın yünle geniş ilmek yöntemiyle kanaviçe 

kasnağında işleniyordu. Ranson’un Art Nouveau tarzındaki duvar halılarında dalgalı 

hatlar, çok sayıda çizgi ve bunlarla uyum içinde genç kadın figürleri yer almaktadır.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     
5 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1991, s.81.; Haslam, a.g.e., s.47. 
6 Haslam, a.g.e., s.47.  
7 Georges Pillement, “Resim, Gravür ve Heykel”, Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Çev. Özdemir 
İnce, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1987, s.124. 
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5.3. AVUSTURYA 

 
Viyana Secession’unu kuran sanatçılardan biri olan Koloman Moser, iç 

dekorasyon ve diğer sanatlar arasında bir sentez yaratmayı amaçlıyordu. Viyana 

Secession’unun 1900 Paris Dünya Sergisi’nde sergilediği mobilyalar (Kat. no. 5.3/1; 

Lev.73a) da bu anlayışa göre üretilmiş ve günün modasını yansıtan görünüşleriyle 

büyük ilgi görmüştü.1 

 

Koloman Moser’in 1890’lardan ve 1900’ün ilk yıllarına kadar tasarladığı 

çoğu geometrik formlu mobilyalar, Viyana’da üretilen diğer parçalara göre daha 

renkli ve yoğun süslemeliydi. Genellikle mobilyaların dikey akslarını süsleyen 

Moser, stilize kadın figürlerini sıklıkla kullanıyordu (Kat. no. 5.3./2; Lev. 73b).2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
1 Gabriele, Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.345. 
2 Patricia, Bayer; Malcolm, Haslam, “Craft and Design”, Sotheby’s Concise Encyclopedia of 
Furniture, Ed. Christopher Payne, London, Conran Octopus Limited, 1995, s.165.  
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5.4. İSKANDİNAVYA 

 
Art Nouveau akımının hakim olduğu bütün bir dönem içinde İskandinavya en 

çok dokuma goblenleriyle dikkat çekmişti.1 Avrupa’nın çok sayıdaki büyük 

müzesinde işleri yer alan Norveçli Frida Hansen (1855-1931), büyük ve etkileyici 

goblenleriyle dikkat çekiyordu.2 Sanatçı, 1900 Paris Dünya Sergisi için dokuduğu 

“Samanyolu” adlı goblende (Kat. no. 5.4/1; Lev.74a), İncil’den bir konuyu işlemiştir. 

Bu goblende, Japon sanatının etkileri görüldüğü gibi, figürlü grupta, soluk renkli 

figürlerde Glasgow sanatçıların etkileri de görülmektedir. Şeffaf dokuma tekniğiyle 

yapılan figürlerde ve tülde şeffaf ve uçuşan bir görünüm hakimdir.3 

 

Yüzyıl sonunda İskandinav sanatçılar içinde en çok göze çarpan isimlerden 

biri olan Akseli Gallen-Kallela sınırlı sayıda mobilya tasarımı da yapmıştı.4 

Mobilyalarında,  Jugendstil’i yerel İskandinav sanatından motiflerle harmanlayan 

Kallela, “İyiliğin ve Kötülüğün Bilgi Ağacı” adını verdiği dolap (Kat. no. 5.4/2; Lev. 

74b) üzerinde de Fin mitoslarından aldığı bir konuyu, mitolojik figürlerle 

anlatmıştır.5 

 

      

                                                           
1 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.207. 
2 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.289. 
3 A.e., s.290. 
4 Fahr-Becker, a.g.e., s.293. 
5 A.e., s.290. 
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6. KÜÇÜK EŞYADA İNSAN İMGESİ 

6.1. İNGİLTERE VE İSKOÇYA 

 
1800’lerin ikinci yarısından itibaren İngiltere’de kendini göstermeye başlayan 

Art Nouveau, bu döneme hakin olan Viktorya Üslubu’yla harmanlanarak karşımıza 

çıkıyordu. Summerly’s Art Manufactures için Richard Redgrave tarafından 

tasarlanan vaftiz kupasında (Kat. no. 6.1/1; Lev.75a) da Gotik, erken Viktorya 

üslubunun baskın konumuna karşın Art Nouveau’nun etkileri hissedilmektedir. 

Süslemeci bir tavırla betimlenen kupanın gövdesini çevreleyen yüksek kabartma bir 

dizi melek ve bunların arasında yerdeki çiçekler üstünde diz çökmüş dua eden 

çocuklar kupanın sembolik anlamını da vurgulamaktadır. Kupanın yılana benzer 

kıvrımlı kulbu da üst kısımda ikiye ayrılarak sonlanmakta ve Art Nouveau’yu 

anımsatmaktadır.1 

 

Robert Wallace (1843-1928), Walter Fraser (1859-1912), Edwin Bruce 

(1860-1915) ve Charles Douglas Martin (1846-1910) tarafından 1879’da Londra’da 

kurulan Martin Brothers Company, kendi tasarladıkları objeleri üretiyorlardı. Tipik 

Art Nouveau çinilerinin yanı sıra, kuşlar, garip görünüşlü hayvanlar, grotesk figürler  

(Kat. no. 6.1/2; Lev. 75b) ve heterojen varlıklardan oluşan motiflerle objelerini 

süsleyen Martin Brothers’ın işlerinde son derece İngiltere’ye özgü kara mizah 

duygusu ağır basıyordu.2 

 

İngiltere’de Liberty Company 1901’den 1920’lere kadar Kelt kökenli bir 

sözcük olan Cymric adı altında, çok sayıda gümüş obje üretmişti. 1903 yılından 

itibaren de Tudric adı altında toplanan daha yüksek ayarlı gümüşlerden oluşan bir 

dizi obje daha üreten Liberty Company, Tudric eşyalarının en önemli 

tasarımcılarından olan Archibald Knox (1864- 1933)’un tasarladığı, Book of Kells 

(Kells Kitabı) kitabından, antik el yazmalarından ve stilize ettiği soyut bitkisel 

                                                           
1 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc.,1962, s.56. 
2 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.42. 
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formlardan oluşan motifleri bu tasarımlarında kullanıyordu (Kat. no. 6.1/3; Lev. 

76a).3 

1901 yılından itibaren Sheffield ve Londra’da gümüş eşya ve takı üzerine 

üretim yapan William Hutton & Sons firması için çeşitli tasarımlar yapan Kate 

Harris, dönemin beğenisini yansıtan parfüm şişelerinin kapaklarında mineleme 

tekniğiyle yapılmış Art Nouveau’ya özgü genç kız portreleri kullanıyordu (Kat. no. 

6.1/4; Lev. 76b).4 

 

İskoçya’da, Mackintosh’un kıvrımlı çizgiler ve bantlardan oluşan stilize 

çıplak figürleri, zamanla tamamen  soyut bir süslemeye dönüşürken, Macdonald 

kardeşler, figüratif süslemelere daha sadık kalmışlardı. İskoç sanatçıların sıklıkla 

kullandıkları stilize gül motifinin ortasında yer alan çocuk ve insan figürü de 

Mackintoshlar’ın ürettikleri şamdan gibi küçük objeler üzerinde yer alıyordu (Kat. 

no. 6.1/5; Lev. 76c). 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Mario Amaya, Art Nouveau, London, Studio Vista Limited, 1971, s.65. 
4 Amaya, a.g.e., s.28. 
5 Schmutzler, a.g.e.,s.240. 
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6.2. FRANSA  

 

Fransız Art Nouveau sanatçıları, kadın figürlerini çoğunlukla fonksiyonel 

objelere uyguluyorlar ve yapıtlarında kadını bitki ya da hayvan formlarına 

dönüştürerek kullanmayı tercih ediyorlardı.1 Daha soyut Belçika üslubu Fransa’yı 

etkisi altına alana kadar Paris Art Nouveau’sunun figüratif özelliği sürmüştü. Bu 

dönemde Paris’te bronz üretimi yapan atölyelerde ortalama 25.000 kişi çalışıyordu. 

Raoul Larche (1860-1912), Charles Korschann (1872-1894), Maurice Bouval (? -

1920) gibi heykeltraşlar; kadın figürleri ve çiçeklerle süslenen şamdanlar, mürekkep 

hokkaları, kalemlikler, kapı kolları gibi bir çok objenin bronzdan dökümünü 

gerçekleştiriyorlardı.2 

 

Maurice Bouval’in nilüferler, lotus goncaları ve haşhaşlarla harmanladığı 

çekici  bronz nympheleri, Sebolizm’in güçlü etkilerini taşıyordu. Gözleri yarı kapalı 

Ophelia büstünde ve sanki trans halindeymiş gibi duran “Rüya” ve “Tutku” adlı 

şamdanlarında (Kat. no. 6.2/1; Lev. 77a) 1890’ların Paris’inin rehaveti 

hissedilmektedir.3  

 

Toulouse’da doğan sanatçı Leo Laporte-Blairsy (1865-1922), 1890’lardan 

sonra küçük objeler tasarlamaya yönelmişti. En çok figürlü lambalar üreten Blairsy, 

“Balonlu Kız” adlı masa lambasında elinde balon tutan küçük bir kızı betimlerken, 

bir diğer masa lambasında da elinde çiçekler tutan bir kadın figürünü kullanmıştır 

(Kat. no. 6.2/2; Lev. 77b). Blairsy, Antik Yunan dansçılarından, Breton’un 

kadınlarını anımsatan figürlere kadar çok sayıda farklı imgeye lambalarında yer 

vermiştir.4 

 

Marius Wallet tarafından yapılan 1895 tarihli bronz Sarah Bernhardt 

heykelciği ( Kat. no. 6.2/3; Lev. 77c), ünlü sanatçıyı 1895 yılında sergilediği 

Edmond Rostand tarafından yazılan La Princesse Lointaine oyunundaki karakteriyle 
                                                           
1 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.77. 
2 A.e., s.47. 
3 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, , s.196. 
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betimlemiştir. Rostand’ın bu oyunu bir on üçüncü yüzyıl efsanesi olan Joufres 

Rudels de Blaja’nın Tripoli Prensesi Mélisande’ye duyduğu aşkı konu almaktadır. 

Bu heykelcik 1895 yılında Vallet’e Salon des Artistes Français sergisinde onur 

ödülünü de kazandırmıştır.4  

 

Bir afiş sanatçısı olarak ön plana çıkan  Alfons Mucha, “Tüy Kalem” adını 

verdiği kalemlikte (Kat. no. 6.2/4; Lev. 78a); güzel, gizemli ve etkileyici kadın 

prototipini elinde kalem tutarken kullanmıştır. Kadın figürünün uzun uçuşan saçları, 

tıpkı afişlerinde olduğu gibi, sık ve özgür çizgilerle vurgulanmıştır.5  “Doğa” adlı 

büstünde (Kat. no. 6.2/5; Lev. 78b) de Mucha, dönemin Paris’inin tümüne hakim 

olduğu gibi, Fransa’nın dışında da ideal kadın tipi olarak kabul gören, tipin etkileyici 

karakterini yansıtmıştır.6 Mucha’nın heykeltraş Auguste Seysses’nin (1862-1946) 

yardımlarıyla gerçekleştirdiği bu büstte figürün başındaki diademin önünde yer alan 

kırmızı bir mermer yumurta figürün farklı saç tuvaletini vurgulamaktadır. Aynı figür 

Mucha’nın 1899’da La Plume (Kalem), dergisi için yaptığı bir illüstrasyonda da 

kullanılmıştır. Mucha’nın dökümünü yine Seysses’le  birlikte gerçekleştirdiği 

parfümcü Houbigant’ın dükkanı için yapılan buna benzer bir başka bronz genç kız 

büstü de bulunmaktadır. 7 

 

Loïe Fuller’in 1900 Paris Dünya Sergisi’nde kendine ait olan tiyatrosunda 

sunduğu performansı, François Raoul Larche’a  büyük bir ün kazandıran bir Art 

Nouveau objesini yaratması konusunda ilham vermişti. Fuller’in farklı bir 

koreografiyle, değişik ışık oyunları eşliğinde sunduğu dansından etkilenen  Larche, 

bronzdan yapılma bir Loïe Fuller heykelciğinin dönen peçelerinin içine bir ampul 

yerleştirerek bir masa lambası (Kat. no. 6.2/6; Lev. 78c) tasarlamıştı.8 Larche’ın 

                                                                                                                                                                     
 
4 Philippe Garner, “Bronzes for the Age of Art Nouveau”, World Antiques, Vol.X, London, The 
Caxton Publishing Company Limited, 1970, s.1770. 
5 Renato Barilli, Art Nouveau, Middlesex, The Hamlyn Publishing Group Limited, 1969, s.48. 
6 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.91. 
7 Garner, a.g.e., s.1772.  
8 Fahr-Becker, a.g.e., s.100. 
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ayrıca çok sayıda, mitolojik portrelerden oluşan büstleri, köylü kız figürinleri de 

bulunmaktadır.9  

 

Belçika asıllı Fransız sanatçı Agathon Leonard (1841- ?), Sevres fabrikasının 

beyaz porselenden sipariş ettiği kullandığı “Şal Oyunu” adlı figürleriyle 

tanınmaktadır. Bu figürleri ilk olarak 1897’de bir dans salonunun fuayesinin 

dekorasyonu için kullanan Leonard, daha sonra bunları çok çeşitli objelere ve bronz 

malzemeye uygulamıştır (Kat. no. 6.2./7; Lev.79a).10 Paris 1900 Sergisi için, Sévres 

firması için bir dizi aynı tarzda porselenden figürler tasarlayan Leonard,   bunların 

aynılarını bronza döktürterek de kullanmıştır. Amerikalı dansçı Loïe Fuller’in 

dansından etkiler taşıyan şal oyunu adlı bu figür lambaya dönüştürülmüş ve şalın 

içine iki ampul gizlenmiştir.11 

 

Alexandre Charpentier’nin 1900 tarihli yaldızlı bronz kaplama saatinde (Kat. 

no. 6.2/8; Lev.79b), çiçek formlarının çıplak bir kadın figürüne dönüşmesi, 

Sembolist sanattan etkiler barındıran Paris Art Nouveausu’nda sıklıkla görülen bir 

özellikti.12 

 

Darwin’in 1859’da yayımlanan “Origin of Species” (Türlerin Kökeni), 

bilimsel bakış açısının popüler olmasına ve bunun sanatta da kabul görmesine neden 

olmuştu.13 Ernest-Louis Barrias (1841-1905) tarafından yapılan “Doğa Bilim 

Karşısında Pelerini Çıkarıyor” adlı pelerinini çıkaran polykrom bir kadın figüründen 

oluşan heykel (Kat. no. 6.2/9; Lev.79c), dönemin bilim ve sanata karşı bakış açısını 

da  yansıtmaktadır.14  

 

Yüzyıl sonunda Fransa’da dikkat çeken bir diğer isim de Louis  Chalon 

(1866- ?)’du. Chalon, kadın ve çiçek karışımı yaratıklar, atlayıp zıplayarak dans eden 

genç kız figürlerine vazolar ve garnitür tabakları gibi farklı objelerde yer veriyordu. 
                                                           
9 Duncan, a.g.e., s.193. 
10 A.e., s.201. 
11 Garner, a.g.e., s.1770. 
12 Haslam, a.g.e., s.71. 
13 Mario Amaya, Art Nouveau, London, The Studio Vista Publishers, 1971, s.12. 
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1900 Paris Dünya Sergisi için tasarladığı, seramikçi Emile Muller tarafından yapılan 

2 metre yüksekliğindeki  “Hesperidler’in Vazosu” adlı vazoda da, Hesperidler’in 

bahçesini koruyan, deniz canavarları tarafından desteklenen Atlas’ın üç kızı 

figürlerine yer vermiştir.15 Chalon’un 1900 adlı bronz heykeli (Kat. no. 6.2/10; Lev. 

80a) de dönemin tanınan dansçılarından Cléo de Mérode’u kollarını yukarı doğru 

kaldırarak dururken betimlemiştir. Bu heykelcikte Merode’un dedikodulara göre 

çirkin kulaklarını saklamak için kullandığı basit bir şekilde arkaya toplanmış saçları 

da belirtilmiştir.16 1900 dolaylarında Paris’te üretim yapan bir diğer heykeltraş da 

Julien Caussé’ydi yapıtlarında genellikle mitolojik figürleri kullanan sanatçının en 

çok bilinenen yapıtı 1888 Salon d’Automne’da sergilediği “Buz Perisi” adlı 

heykelcikti  (Kat. no. 6.2/11; Lev.80b).17 

 

1894-1906 yılları arasında Paris’te çalışmalarını sürdüren Charles Korschann, 

Paris’te bulunduğu süre içerisinde saatler, mürekkep hokkaları ve porte büstler gibi 

çok sayıda küçük obje tasarlamıştı.18 Korshann’ın en çok bilinen tasarımlarından biri 

olan, elinde bir demet çiçek tutan kadın formundaki bronz lambanın (Kat. no. 6.2/12; 

Lev.80c) ampulleri bu çiçek demetinin içine gizlenmiştir. Figürün üzerine oturduğu 

kaide de bir mürekkep hokkası olarak tasarlanmıştır.19 

 

Bronzun yanı sıra bu dönemde çok sayıda cam ve çömlek obje de üretilmişti. 

Bu dönemin cam konusunda en üretken sanatçılarından biri olan Emile Gallé (1846-

1904), hem çömlek hem de cam üzerinde çalışmıştı.20 Gallé’nin Japon sanatına karşı 

duyduğu ilgi doğadan aldığı motifleri kullandığı bir çok yapıtlarına da yansımıştır. 

Japon sanatına özgü motifleri, cam objeler üzerinde çalışmadan önce fayans objeler 

üzerinde deneyen Gallé, 1878 tarihli bir fayans kasede (Kat. no. 6.2/13; Lev. 81a) 

Japon balıkçı figürlerine yer vermiştir. 21 Gallé’nin 1900 tarihli camdan el heykeli 

                                                                                                                                                                     
14 Garner, a.g.e., s.1771. 
15 Duncan, a.g.e., s.194. 
16 Garner, a.g.e., s.1771. 
17 Fahr-Becker, a.g.e., s.394. 
18 Duncan, a.g.e., s.198. 
19 Garner, a.g.e., s.1772. 
20 Fahr-Becker, a.g.e., s.97. 
21 A.e., s.113.  
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(Kat. no. 6.2/14;Lev.81b) de kariyerindeki en önemli yapıtlardan biridir. Üzerinde 

yosunlar ve deniz kabuklarıyla denizden çıkmış bir eli betimleyen bu heykel, 

Sembolizm’den de izler taşımaktadır.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22 Malcolm, Haslam; Philippe, Garner, “Arts and Crafts and Art Nouveau”, Sotheby’s Concise 
Encyclopedia Of Glass, Ed. David, Bettie; Simon, Cottle, London, Conran Octopus Limited, 1995, 
s.157. 
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6.3. BELÇİKA 
 

Belçika sadece resim ve mimaride değil, Arts and Crafts hareketinin etkilerini 

taşıyan küçük objeler konusunda da avangart üretimlerin merkeziydi. Bu dönemde 

Belçika’lı sanatçılar, antik dünyada kullanılan bir teknik olan fildişi ve madeni 

materyallerin bir arada kullanıldığı khryselaphantin tekniğinde bir çok ürün 

vermişlerdi. Bu dönemde fildişinin bu kadar popüler hale gelmesinin estetik dışında 

II. Leopold’un Kongo üzerinde hak iddia ederek Afrika’dan gelecek olan fildişinin 

satışını arttırmak istemesi ve bu materyalin moda olması için ilk önce sanatçılara 

ücretsiz olarak dağıtılması gibi nedenleri de vardı.1 Fernand Dubois(1861-1939), 

Congo’dan gelen fil dişi ve madenlerden üretim yapan sanatçıların başında 

geliyordu. Brüksel Üniversitesi’nde doğa bilimleri okuyan Fernand Dubois, bitkiler 

üzerindeki yeni buluşlar konusunda ilgiliydi. Dubois Art Nouveau üslubunda çok 

sayıda mücevher kutusu ve şamdan tasarlamıştı. Dubois’nın tasarımlarına benzer 

üretimler yapan bir diğer sanatçı da Frans Hoosemans’dı. Hoosemans, 1900 tarihli 

khryselaphantin şamdanda (Kat. no. 6.3/1; Lev. 82a), fildişinden yontulmuş kadın 

figürünü gümüş dönen  bir bitkisel formla  harmanlamıştı.2 

 

Dubois’nın khryselaphantin çalışmalarının yanı sıra Charles van der Stappen 

(1843-1910)’in de aynı teknikle yaptığı çalışmalar mükemmellik derecesine 

ulaşıyordu. Stappen’in “Gizemli Sfenks” adlı büstü (Kat. no. 6.3/2; Lev. 82b), yüzyıl 

sonu Belçika sanatıyla, Art Nouveau akımının özelliklerini bir araya getiriyordu. 

Sembolist edebiyatta sıklıkla kullanılan sfenks imgesi, onun gizemli doğasını 

vurgulayan fildişi gibi egzotik bir malzemeyle oluşturulmuştu.3 

 

 

 

 

                                                           
1 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.150. 
2 Malcolm, Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.44.  
3 Fahr-Becker, a.g.e., s.150. 
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6.4. ALMANYA VE AVUSTURYA 
 

1897 yılında Münih’te kurulan Vereinigte Werkstätten für Kunst im 

Handwerk, Münih’in uygulamalı sanatlar konusundaki ününü arttırmıştı. Peter 

Behrens, Bruno Paul, Bernhard Pankok (1872-1943), Hermann Obrist ve Richard 

Riemerschmid (1868-1957) gibi sanatçıların da içinde bulunduğu bu grubun 

İngiltere’deki Arts and Crafts hareketiyle fazla bir ortak noktası yoktu. Arts and 

Crafts Hareketi’nden farkla üretimin elle yapılıyor olmasından çok teknik anlamda 

kaliteyi ön planda tutuluyordu.1 Münih’li sanatçılar içinde illüstrasyonlarıyla tanınan 

Thomas Theodor Heine, illüstrasyonlarında kendine sıklıkla yer bulan şeytan 

figürünü küçük heykelciklerinde (Kat. no. 6.4/1; Lev.83a) de kullanıyordu. Bronzdan 

oluşturduğu bu heykelciklerde de kullandığı yumuşak geçişler ve siyah patinayla bir 

grafik etkisi yaratıyordu.2  Bu dönemde bir diğer Münihli sanatçı Franz von Stuck da 

Jugendstil’den çok Fransız Art Nouveau üslubunu yansıtan giysileri uçuşan kadın 

dansçıları betimlediği bronz heykelcikler yapmıştı (Kat. no. 6.4/2; Lev. 83b).3  

 

Darmstadt sanatçılar kolonisi mimarinin yanı sıra uygulamalı sanatlar 

alanında da çok sayıda ürün vermişti. Koloninin ürettiği eşyalarda çizgisel ve soyut 

bir üslup hakimken, üç yıl Paris’teki Académie Julian’da eğitim gören Hans 

Christiansen’in Fransız Art Nouveau’sunun etkilerini taşıyan parlak, renkli ve 

resimsel işleri aynı koloninin mensubu diğer sanatçıların çizgisel ve soyut 

yaklaşımıyla bir tezat yaratıyordu. Fransız Art Nouveau üslubuna yakın genç kız 

figürlerine yer verdiği vazolardan (Kat. no. 6.4/3; Lev.83c), sigara kutularına 

(Kat.no. 6.4/4; Lev. 83d) kadar çok çeşitli günlük kullanıma yönelik objelerinde 

Christiansen, “Christiansen Gülü” olarak da bilinen gül motifini de kullanıyordu.4 

Koloniden Ludwig Habich’in tasarladığı bira kupası (Kat. no. 6.4/5; Lev. 84a) ve 

Peter Behrens’in masa lambası (Kat. no. 6.4/6; Lev. 84b) Alman üslubunu 

yansıtırken, bir diğer sanatçı Bernhardt Hoetger (1874-1949)’in dansçı Loïe Fuller’i 

                                                           
1 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.228. 
2 A.e., 227. 
3 A.e., s.223. 
4 A.e., s.249. 
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betimlediği küçük bronz heykelciklerinde (Kat. no. 6.4/7; Lev. 85a) de Fransız Art 

Nouveau’sunun güçlü etkileri göze çarpmaktadır.5 

 

Bu dönemde fabrikasyon üretimleriyle uluslararası bir başarı kazanan Alman 

firmaları içinde, Geislingen’deki WMF (Württembergische Metallwarenfabrik) de, 

Fransız Art Nouveau tarzına uygun çiçek ve figürlü dekorlarla süslenen objeleriyle 

(Kat. no. 6.4/8; Lev. 85b)ön plana çıkıyordu.6 

 

Avusturya’da  Viyana Secession’uyla ilişkisi olan ve uygulamalı sanatlar 

alanında ürün veren sanatçıların üretimlerinde Paris’tekinden çok daha farklı bir 

figüratif üslup görülüyordu. 1890’larda, kadın figürü formunda, bronz dökme bir dizi 

şamdan ve masa lambası tasarlayan Gustave Gurschner (1873-1970)’in bu objelerde 

model olarak dansçı Ida Fuller figürünü kullanmıştı. Asıl adı Ida Pinckney olan bu 

dansçı, Loïe Fuller’in üvey kardeşi olarak tanınıyordu. Dans programında sahnenin 

önüne içinde yanan bir madde bulunan bir gemi yerleştirten Ida Fuller, gösterisini 

denizi çağrıştıran bir koreografiyle sunuyordu. Ida Fuller’in bu dansından etkilenen 

Gurschner de, içlerine ampul yerleştirdiği deniz kabuklarını stilize dalga ve kadın 

motifleriyle çerçeveleyerek masa lambaları (Kat. no. 6.4/9; Lev. 86a) üretmiştir. Bu 

lambalar deniz kabuklarının şeffaf görünümlerini ve zengin renklerini de ortaya 

koyuyordu.7 

 
Wiener Werkstätte’ın açtığı Cabaret Fladermaus’un duvarlarındaki çinilerde 

de kullanılan Michael Powolny’nin puttileri, küçük heykelcikler olarak da 

üretilmişlerdi. “İlkbahar” ve “Sonbahar” adlı puttiler (Kat. no. 6.4/10; Lev.86b), 

ellerinde Klimt’in etkilerini taşıyan çiçek ve meyve salkımları tutmaktadırlar.8  

                                                           
5 A.e., s.251. 
6 A.e., s.266. 
7 Alastair, Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.204.; Malcolm, Haslam, 
In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.53. 
 8 Renato, Barilli, Art Nouveau, Middlesex, The Hamlyn Publishing Group Limited, 1969, s.48. 
 9 Gabriele, Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.373. 
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6.5. İSKANDİNAVYA 
 

Finlandiyalı Ville Valgren (1855-1940), yüzyıl başında yaptığı kadın 

dansçıları betimleyen heykelcikleriyle(Kat. no.6.5/1; Lev.85a)  tam anlamıyla Art 

Nouveau’nun kadınlarını yansıtmıştır. Bunun haricinde benzer kadın figürlerini kapı 

tokmakları gibi çeşitli işlevsel objelere de uyarlamıştır (Kat. no. 6.5/2; Lev. 85b). 1 

 

İsveçli Aron Jerndahl (1858-1936)’ın her bir işi ayrı bir sanatsal özgürlük ve 

farklılık barındırıyordu. Günlük kullanım eşyalarına yönelik uygulamalara yönelen 

Jerndahl, basit bir kapaklı kutuya (Kat. no. 6.5/3; Lev. 87c) bile günün modasını 

uygulamıştır. Yuvarlak formlu kutunun gövdesi boyunca dönen çizgilerle su 

betimlenirken, çizgiler arasından çıkan ve çizgilere giren figürler sanki bir girdap 

içindelermiş gibi görünmektedirler. Kompozisyondaki ritm viyolin çalgıcısıyla 

ayrıca vurgulanırken, viyolin çalan bu figür Edvard Munch’un pek çok kez 

tekrarladığı yaşamın dansı temasıyla da ilişkilidir. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Gabriele, Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.297.  
2 A.e., s.308. 
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6.6. AMERİKA 
 

Amerika Birleşik Devletleri’nde deki gümüş üretimi yapan firmalardan çoğu, 

Art Nouveau’yla birlikte müşterilerinden gelen talep üzerine çiçek motiflerinden 

oluşan bir çok yeni üretim yapmışlardı. Bu firmalardan biri olan Gorham Company 

firması, Paris salonlarında boy gösteren çiçek-kadın imgesinin ağırlıkta olduğu el 

aynaları, makyaj aynaları (Kat. no. 6.6/1; Lev. 88a), pudra kutuları  gibi tuvalet 

eşyaları ve şamdanlar (Kat. no 6.6/2; Lev. 88b) üretiyordu.1  

 

Art Nouveau’da seramikler, bireysel olarak çalışan çömlekçiler, küçük 

atölyeler ya da büyük ithalatçı firmalar tarafından üretiliyordu.2 Bu dönemde oldukça 

yoğun olarak görülen çiçek yaprakları ya da çiçeklerle süslü genç kız imgeleri 

doğrudan kil ya da porselen gövdelerin üzerine boyanıyordu.3 

 

1880 yılında Ohio’da Maria Longworth Nichols Storer tarafından kurulan 

Rookwood Pottery (1880-1967), Japon sanatının etkilerini taşıyan seramikler 

üretiyordu. Firma, 1890’larda yetenekli tasarımcılarını son gelişmeleri takip etmeleri 

için Paris’e yolluyordu. Artus van Briggle, Albert ve Anna Marie Valentin 

Amerika’ya döndüklerinde üzerlerinde yüksek kabatma kadın figürleri bulunan 

seramik vazolar tasarlamışlardı. Van Briggle’ın “Ümitsizlik” ve “Lorelei” gibi adlar 

verdiği bazı çömlekleri Sembolist etkiler taşırken, Anna Marie, Loïe Fuller formunda 

bir tepsi tasarlamıştı.4 Artus van Briggle, 1899’da  Rookwood Pottery’den ayrılarak 

çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüş ve antik Çin çömleklerinin etkisini taşıyan 

mat bir sırlama tekniğini benimsemiş ve kaplarını kabartma Art Nouveau’ya özgü 

figürlerle süslemiştir (Kat. no. 6.6/3; Lev.89a).5 

 

                                                                                                                                                                     
 
1 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.183. 
2 A.e., s.117. 
3 A.e., s.127. 
4 Malcolm, Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.55. 
5 Duncan, a.g.e., s.142. 
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1890 yılında Long Island’da Storbridge Glass Company firmasını kuran 

Louis Comfort Tiffany (1848-1933), burada favrile adını verdiği metalik renklerde 

parlayan cam eşyalar üzerine üretim yapıyordu. Vitray camlara göre satışı çok kolay 

ve satış oranı da daha fazla olan bu cam eşyalar, lambalar, vazolar ve tuvalet 

eşyalarından oluşuyordu. Favrile camdan üretilen bu objelerin çoğu kendi metalik 

renkleriyle uyum sağlayan bitkisel ya da figürlü madeni gövdelerle de 

harmanlanıyordu (Kat. no. 6.6./4; Lev. 89b).6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.317. 



 102

6.7. TÜRKİYE 

 
Osmanlı sosyal yaşamında batıya yönelik yenilikler, sırasıyla Levantenler, 

gayrimüslim tebaa, saray ve saraya bağlı üst düzey bürokratlar arasında 

yaygınlaşmıştı. Batı tarzı yaşam  beraberinde bu yaşama özgü objeleri getirmiştir.1 

Evlerde, Avrupa kökenli eşyaların kullanımı, başkent İstanbul’da sarayın ve 

azınlıkların etkisiyle taşraya oranla daha yaygın olarak görülmüştür.  Devrin 

gazetelerinde çıkan reklamlar da Avrupa mallarının evlerde kullanımına ışık tutan 

bilgiler vermektedir.2 Salonlarını ve evlerini Avrupa modasına uygun bir biçimde 

döşemek isteyenler, bu mobilyalarla bütünleşen Paris ve Londra’dan getirilen cam, 

porselen, bronz ve bakır ev eşyalarına da ilgi göstermekteydiler.3 Örneğin Bortoli 

Biraderlerin bonmarşesinde bulunan mallar içinde porselen, kristal, kuyum işleri, 

Saksonya porselenleri olduğu gibi Gallé vazolarının da adı geçmektedir.4 Ancak 

Osmanlı’nın figürlü bezemelere ihtiyatlı yaklaşmasının bir sonucu olarak genellikle 

zengin bitkisel bezemeli eşyalar gönderilmiştir.5 Yine de büyük olasılıkla 

Levantenler tarafından kullanılan ve bu yolla gelmiş figürlü örnekler az da olsa 

bulunmaktadır (Kat. no. 6.7./1; Lev. 90a), (Kat. no. 6.7./2; Lev.90b), (Kat. no. 6.7./3; 

Lev.90c).  

 

19. yüzyılda Art Nouveau üslubunda fotoğraf çerçeveleri, şömine takımları ve 

aydınlatma araçları gibi küçük eşyalar da Osmanlı Sarayları’na girmiştir. 

Dolmabahçe Sarayı Zülvacheyn Salonu’na açılan Halife Abdülmecid Efendi 

Kütüphanesi’nde, Halife Abdülmecid Efendi’nin kızı Dürrüşehvar’ın fotoğraflarının 

bulunduğu karton kapaklar bunlara örnek olarak gösterilebilirdi. Gri, kahverengi gibi 

renklerde ve dokulu olan kapakların sol üst köşesi Art Nouveau düzende üçgen bir 

çerçeve içinde bir kadın profili ile bezenmiştir. Kapak içindeki fotoğraflar Sebah & 

                                                           
1 Gülgün Yılmaz, 19. Yüzyıl Osmanlı Yaşamında Sanat Eseri Olarak Yeni Objeler, İstanbul, 
2004, s.123. 
2 Nur Akın, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, İstanbul, Literatür Yayınları, 2002, s.239. 
3 A.e., s.75. 
4 Said Naum Duhani, Eski İnsanlar Eski Evler: 19. Yüzyıl Sonunda Beyoğlu’nun Sosyal 
Topografyası, İstanbul, TURİNG Yayınları, 1984, s.67. 
5 Yılmaz, a.g.e., s.129. 
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Joaillier  adını taşımakta ve büyük ihtimalle firma müşterilerine fotoğraflarını böyle 

kapaklar içinde sunmaktaydı.6  

 

İnsan figürü kullanımı konusundaki az sayıda örnekten biri de Beylerbeyi 

Sarayı, Sarı Köşk’te bulunan elinde meşale taşıyan genç kız heykelciği şeklindeki 

bronz lambadır. 

                                                           
6 Yaşar Yılmaz, “Art Nouveau ve Dolmabahçe Sarayında Bulunan Bazı Örnekler”, Milli 
Saraylar 1993, Ankara, T.B.M.M. Basım Evi, 1993, s.70. 
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7. TAKIDA İNSAN İMGESİ 

7.1 İNGİLTERE VE İSKOÇYA 
 

İngiltere’de Liberty and Co. adı, Art Nouveau ve modern İngiliz takı sanatıyla 

aynı anlama geliyordu. Liberty tasarımcıları tam anlamıyla Art Nouveau’ya özgü 

motifler kullanmıyorlarsa da, soyut motiflerden oluşan Liberty takıları Art 

Nouveau’nun karakteristiklerinden biri olan çizginin önemini vurguluyordu.1  

Liberty firmasının ürettiği  takılarda (Kat. no. 7.1./1; Lev.91a) düğüm şeklindeki 

veya birbirine geçmiş soyut şekillerden oluşan Kelt motiflerini yoğun bir biçimde 

kullanılıyordu. İ.Ö. 250 civarında İngiltere ve adalarında hüküm süren Kelt 

uygarlığına ait buluntular, ki bunların içinde takılar da yer alıyordu, 19. yüzyıldan 

itibaren İngiltere, İrlanda ve İskoçya topraklarından çıkarılmaya başlanmış ve 19. 

yüzyılın son çeyreğinde, stilize figürlerin gündeme gelmesi, Kelt sanatına özgü 

takıların yeniden canlanmasına neden olmuştu. Liberty’nin tasarımcılarından 

Archibald Knox da, Kelt sanatı ve süslemelerine duyduğu ilgi sonucu bu üslubun 

önemli bir temsilcisi haline gelmişti.2 Ayrıca, mineleme tekniği ve yarı değerli 

taşlarla süslenen tavus kuşu da firmanın bir diğer çok kullanılan motifiydi.3 Daha çok 

kitap tasarımları ve illüstrasyonlarıyla tanınan Jessie M. King, Liberty için 

yapıtlarına da hakim olan, saç kıvrımlarının yoğun bir biçimde betimlendiği takı 

tasarımları yapmıştır.4 

 

Wolwerhampton’daki, Municipal Sanat Okulu’nun başkanı olan A.C.C. Jahn, 

Fransız üslubunda takılar üretiyordu. Jahn’ın fildişi ve incilerle birlikte kullandığı 

bazı yalın altın takılarında motif olarak genç kız başlarını kullanıyordu (Kat. no. 

7.1./2; Lev. 91b).5 

 

Sheffield ve Londra’da gümüş üretimi yapan William Hutton and Sons Ltd., 

1901’de işlerine modern Art Nouveau üslubunun özelliklerini katacak olan genç 

                                                           
1 Vivienne Becker, Art Nouveau Jewelry, London, Thames and Hudson Ltd., 1985, s.154. 
2 A.e., s.158. 
3 Alastair, Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.159. 
4 Becker, a.g.e., s.159. 
5 A.e., s.178. 
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tasarımcı Kate Harris’le çalışmaya başlamışlardı. Kate Harris’in bir Flaman kızını 

andıran kapalı bir başlık giymiş genç kız motifinin yer aldığı gümüş kemer tokaları 

(Kat. no. 7.1/3; Lev. 92a), bir diğer İngiliz sanatçı Kate Allen tarafından da 

kullanılıyordu.6 

 

İtalyan asıllı Londra’lı mücevherci Carlo Guiliano (1831-1895), daha çok 

neo-Rönesans üslubunda üretimler yapsa da, bazen Edward Burne-Jones ve Charles 

Ricketts gibi sanatçıların tasarımlarını da sipariş üzerine üretiyordu. En çok tiyatro 

kostümlerine ilgi duyan Charles Ricketts da, kendi arkadaş çevresi için az sayıda takı 

tasarlamıştı. Carlo Guiliano tarafından yapılan bu takılar (Kat. no. 7.1/4; Lev. 92b), 

Rönesans üslubundan etkiler barındırmakla beraber, Art Nouveau çizgi ve motiflerini 

de yansıtıyordu.7 

 

İskoçya genel anlamda Avrupa’da Art Nouveau’yu etkilese de, takı 

konusunda çok az ürün vermişti. Glasgow’lu The Four’dan Herbert MacNair, eşi 

Frances Macdonald MacNair’in yaptığı, takılar tasarlamıştı. Herbert MacNair’in 

tasarımları garip ve ürkütücü kadın figürlerine ve yüzlerine yer veriyordu. 

Macdonald kardeşler ve Mackintosh da bu tarzda az sayıda takı üretimi yapmışlardı 

(Kat. no. 7.1./5; Lev. 92c). Glasgow Okulu’nun haricinde, çalışmalarını Aberdeen’de 

sürdüren James Cromer, renkli minelerle süslediği çekici kadın figürlerinin yer aldığı 

Art Nouveau takılar üretiyordu.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 A.e., s.179.  
7 A.e., s.180. 
8 A.e. 
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7.2. FRANSA 
 

Fransa’da 1900 boyunca mücevher endüstrisi geleneksel tutumlara bağlı 

kalmıştı. Boucheron, Falize, Sandoz, Vever, Coulon & Cie. Ve Félix Després gibi 

büyük mücevher firmaları modern sanatsal gelişmeleri takip etmekle birlikte değerli 

taşların geleneksel üstünlüğünü koruyorlardı. Avrupa kraliyet ailelerinden gelen 

siparişlere göre pırlanta üstünlüğünü koruyordu.1 1900’lerde kuyumcuların tercih 

ettiği motifler, XVI. Louis dönemini yansıtan girlandlar ve akanthus yaprakları; 

mitolojik, Bizans, Ortaçağ, Rönesans, Oryantal gibi çeşitli eski akımlara özgü kanatlı 

ejderhalar, gorgolar, khimeiralar ve böcekler gibi motifleri tercih ediyorlardı.2 

 

Bijuteriyse, 1890’ların ortasından itibaren Art Nouveau akımıyla birlikte 

gelişerek yeni kuşak tasarımcıların bir seçimi olarak ortaya çıkmıştı. Bu dönemde 

pahalı taşların tasarımı sınırlaması sonucu yeni tasarımcılar, çoğu yarı değerli olan 

çok kalsedon, krizopraz, zirkon, ametist, opal, topaz, yeşim ve akik gibi çok çeşitli 

taşları kullanmışlardı.3 Malzemelerdeki farklılık bunlarla da sınırlı kalmamış, 

Lalique’in deneyimleri sonucu boynuz, bağa ve özellikle, figüratif çalışmalarda insan 

tenini betimlemek için fildişi yüzyıl sonu sanatçıları tarafından kullanılmıştı. Ayrıca 

Rönesans’ta popüler olan mineleme tekniğinin geri dönüşü ve özellikle, plique jour 

mineler portre çalışmalarında gerçekçi etkilerin yakalanmasında ve değerli taşların 

renklerinin taklit edilmesinde etkili olmuştu.4 

 

Fransa’da René Lalique, Georges Fouquet, Lucien Gaillard (1861-?) gibi 

Paris’li takı tasarımcıları, aktris Sarah Bernhardt ve Liane de Pougy gibi ünlü 

kişilerden de etkilenmişti.5   

 

                                                           
1 Alastair, Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.144. 
2 A.e., s.146. 
3 A.e. 
4 A.e., s.147. 
5 Janet Swarbrick (Ed.), The Decorative Arts Library Jewelry, New Jersey, Chartwell Books Inc., 
1996. s.91. 
 



 107

Fransa’da 1870’ler ve 1880’lerde altın işçiliği gelişme göstermiş ve mitolojik 

figürlerden, grotesklerle, kanatlı yaratıklardan, ejderhalar, khimeiralar ve grifonlara 

kadar çok çeşitli figürler popüler olmuştu. 1880’lerde Art Nouveau’nun etkisiyle bu 

figürler çiçekler ve genç kızlarla harmanlanarak farklı bir şekilde yeniden ele 

alınmıştı. Bu dönemde, parlak yüzeyli, kıvrak vücudu ve uzun dalgalı saçları ve 

etkileyici görünümüyle deniz kızı (Kat. no. 7.2/1; Lev.93a) en çok kullanılan 

figürlerden biri haline gelmişti.6 

 

Art Nouveau döneminin en ünlü takı tasarımcısı olan Fransız René Lalique, 

Avrupa’nın çeşitli yerlerinde de sergilediği ve büyük beğeni toplayan yüzük, bilezik, 

ortalarında dekoratif plakalara yer verdiği tasmalar, broşlar, taraklar, kolyeler ve 

taçlarda o döneme kadar kullanılmış olan pırlantanın yoğun kullanımına son 

vermişti. Lalique, takılarında natüralist bir biçimde betimlenen çiçeklerden, fantastik 

karışık böcek-kadın motiflerine kadar farklı motifleri kullanıyordu. Lalique’in 

takılarının çoğu en az onlar kadar ünlü olan aktris Sarah Bernhardt ve dansçı Liane 

de Pougy gibi kişiler tarafından kullanılıyordu.7 

 

René Lalique, 1890’ların başından beri altın, gümüş, değerli taşlar, cam, 

fildişi ve çeşitli mineler gibi çok farklı malzemelerle oluşturduğu takılarında çiçekler, 

böcekler, hayvanlar, kadın figürleri (Kat. no. 7.2/3; Lev. 94a) ve manzara 

görünümlerine yer veriyordu. Alışılmışın dışında mine renkleri üzerinde çalışan 

Lalique, mine işlemecilerinin 19. yüzyıldan önce kullandıkları parlak renklerle 

kontrast yaratacak renklerin üzerinde durmuştu. Takılarında Sembolist şairlerin 

temalarından etkilenen Lalique, Fransa’da Lucien Gaillard, Vever, Freres ve Georges 

Fouquet, Belçika’da da Philippe Wolfers (1858-1929)’i etkilemişti.8 

 

René Lalique, tasarladığı takılarda oluşturduğu karmaşık kompozisyonlarla 

üç boyutlu bir etki yaratıyordu.9 Lalique’in sıklıkla kullandığı formlar, korsajlar, 

                                                           
6 Vivienne Becker, Art Nouveau Jewelry, London, Thames and Hudson Ltd., 1985, s.18. 
7 Swarbrick, a.g.e.,  s.92. 
8 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.48. 
9 Renato, Barilli, Art Nouveau, Middlesex, The Hamlyn Publishing Group Limited, 1969, s.66. 
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kolyeler, broşlar ve taçlardı.10 Taçlar takılar içinde en eski parçalardan biri olsa da, 

yüzyıl sonunda oldukça önem kazanmışlardı. Lalique de taçları gerek form 

açısından, gerekse kullanılan malzemeler açısından yeni anlatım olanakları yaratan 

daha basit malzemeleri kullanarak yeniden biçimlendirmişti.11  

 

Lalique, 1898 tarihli, altın, mine, krizopraz, ay taşı ve pırlantadan yaptığı 

büyük bir yusufçuk şeklindeki korsaj iğnesinde (Kat. no. 7.2/2; Lev.93b), kadın 

figürünü, böcek kanatları ve grifon pençeleriyle harmanlayarak Art Nouveau’nun 

karakteristiklerinden olan karışık bir imge yaratmıştır.12 Lalique’in 1900 Paris Dünya 

Sergisi’nde de sergilediği Sembolizm’den etkiler taşıyan bu iğne büyük ilgi çekmişti. 

1903 yılında Calouste Gulbenkian tarafından satın alınan yusufçuk şeklindeki bu 

iğnenin kanatları altından hasır örgü biçiminde yapılmış üzeri de şeffaf mineyle 

kaplanmıştı. Böceğin uzun gövdesi yeşil krizoprazdan yapılırken, bazı bölümleri de 

lacivert mineyle renklendirilmiştir. Böceğin yeşil renkteki başı gülümseyen bir kadın 

başı şeklinde betimlenirken, bu gizemli güzellik gövdeden çıkan iki pençeyle 

tamamlanmıştır.13 

 

Art Nouveau takılarıyla da tanınan Vever firması 1821 yılında Pierre Vever 

tarafından Metz’de kurulmuştu. 1881’de oğulları Paul ve Henri tarafından yönetilen 

firma, diğer tasarımcı ve firmaların aksine değerli taş kullanımına devam ediyordu.14 

Firmanın ününe katkıda bulunan tasarımcı Eugéne Grasset, takılarında profilden, 

cepheden ya da boydan betimlenen genç kız figürlerine  yer veriyordu. “Hayalet” 

adlı parçada, sudan yükselen bir genç kız ve genç erkek başına yer veren Grasset’nin 

tasarımları bazen Louis Bottée tarafından yapılıyordu.15 

 

Üç kuşak boyunca takı üretimi yapan Fouquet firması, 1860 yılında Alphonse 

Fouquet (1828-1911) tarafından kurulmuştu. Alphonse Fouquet, 1880’lerden itibaren 

insan figürü ve yusufçuk gibi, Art Nouveau’nun karakteristiklerinden olan motifleri 
                                                           
10 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.89. 
11 A.e. 
12 Haslam, a.g.e., s.78. 
13 Fahr-Becker, a.g.e., s.88. 
14 Becker, a.g.e.,  s.68. 
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takılarında kullanmıştı. 1891’de büyük oğlu Georges Fouquet’nin de firmaya 

katılmış ve 1898 Salon’unda Fouquet firması yeni fildişinden yapılmış bir kız 

başından oluşan toka ve kelebek formundaki tarak gibi farklı parçalarla yeni tarzını 

ortaya koymuştu.16 1900 yılında 6 Rue Royale’deki ünlü dükkanlarına taşınan firma, 

1900 Paris Dünya Sergisi’ne özel bazı takı tasarımları yapması için Alphonse Mucha 

ile anlaşmıştı. Bu tasarımlar içinde en çok dikkat çekenlerden biri de, bir kadın 

figürünü betimleyen korsaj süsüydü (Kat. no. 7.2/4; Lev.94b). Figürün altın 

plakalardan yapılan saçlarla çerçevelenen fildişinden yapılan yüzünün altında yine 

fildişi bir pano üzerine resimlenen Art Nouveau’ya özgü bir kadın yer alıyordu.17 Bu 

dönemde, resimli bijuteri adı verilen takının ana öğesinin fildişi gibi düz bir yüzey 

üzerine resimlenen resimler ve bunların değerli taşlar ya da süslü çerçevelerle 

çevrelenmesinden oluşuyordu. Alphonse Mucha da Fouquet firması için yaptığı bir 

dizi resimli bijuteride üzerlerine rehavet çökmüş gibi görünen küçük genç kız 

portrelerine yer vermişti. Mucha’nın diğer tasarımlarıysa o günün modası için son 

derece yeni, çoğu da bunları sahnede kullanan Sarah Bernhardt haricinde takılmak 

için, fazla büyük ve kullanışsızdı.18 

 

Bir diğer bijuteri çeşidi de, madalyonlardı. Bronzdan ya da altından dökme ve 

genellikle alçak kabartmalı olan bu madalyonlarda da nympheler ya da yaratıklar gibi 

temel Art Nouveau temaları işleniyordu (Kat. no. 7.2/5; 94c). Jules Desbois, Edmond 

Becker (1871- ), Victor Prouvé (1858-1943) ve Charles Rivaud gibi tasarımcılar bu 

formu kullanmışlardır.19 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
15 A.e., s.69. 
16 A.e., s.69. 
17 A.e., s.71. 
18 Duncan, a.g.e., s.153. 
19 A.e. 
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7.3. BELÇİKA 

 
1895’ten sonra takı konusunda da çalışan Philippe Wolfers’in üretimleri 

Lalique’le benzerlikler göstermekteydi. Takılarında Lalique gibi, taşlar ve minelerle 

oluşturulan böcek, yılan, tavus kuşu ve çiçek gibi motiflerle kadın figürü ve bazen de 

kadın yüzlerine ter veriyordu.1 Philippe Wolfers, erken dönemlerinde Neo-Rokoko 

tarzında mücevherler tasarlamıştı. 1880’lerin ortalarından itibaren İngiltere’deki 

gelişmeleri takip eden Wolfers, mine işçiliği ve taşlarla süslediği, Art Nouveau 

takılar üretmeye başladı. Art Nouveau takı üretimi yapan diğer sanatçıların aksine 

Wolfers, takılarında değerli taşlar kullanıyordu (Kat. no. 7.3/1; Lev. 95b).2 

 

Van de Velde’nin çizgisel tarzının aksine Fransız Art Nouveau’suna yakın 

çalışmalarıyla Philppe Wolfers, Art Nouveau’nun genel havasını yansıtan çok sayıda 

takı tasarlamıştı.3 Wolfers takılarında kullandığı çiçek ve böcek motiflerini 

kendilerine özgü özelliklerini göz önünde bulundurarak kompozisyonlar içine 

yerleştiriyor ve bir kadın maskına dönüşen iris ya da yengeç kıskaçlı yılanlar gibi Art 

Nouveau’ya özgü metamorfoz temasını da sıklıkla kullanıyordu. Ayrıca kadın formlu 

takılarında da fildişinden oluşturulan yüzlerde bir maske etkisi yaratırken, görmeyen 

opal gözlerle de ürkütücü bir etki yaratmaktadır (Kat. no. 7.3./2; Lev. 94a).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Malcolm Haslam, In The Nouveau Style, London, Thames and Hudson Ltd., 1989, s.45. 
2 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.151. 
3 Vivienne Becker, Art Nouveau Jewelry, London, Thames and Hudson Ltd., 1985, s.197. 
4 Becker, a.g.e., s.198. 
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7.4. İSPANYA 
 

Barcelona’da Art Nouveau tarzı takı üretimleriyle göze çarpan Luis Masriera 

(1872-1958), 1900 Paris Dünya Sergisi’nden dönüşünde, aile atölyelerinde 

geleneksel takılardan farklı olarak Lalique’in tarzını anımsatan modern akımlara 

yönelmişti. Daha sonra kendi kişisel tarzını geliştiren Masriera’nın takılarında yüzyıl 

sonuna özgü genç kızlar (Kat. no. 7.4/1; Lev. 96a), yüksek kabartma olarak altın 

zemin üzerinde mineleme tekniğiyle oluşturulan çiçekler yer alıyordu.1 Fransız Art 

Nouveau’sunda görülen nympheler ve çiçek temalarının yanı sıra, başında halesiyle 

Bakire Meryem’i betimleyen Katolik temalarına da takılarında yer vermiştir. 

1900’lerde Barcelona’da Wagner’in “Tristan und Isolde”sinin büyük ilgi 

uyandırması sonucunda “Isolde” isimli bir pandantif tasarlayan Masriera, plique a 

jour Gotik pencere önünde duran Isolde figürünü profilden betimlemiştir.2 

 

Üretimlerini Paris ve Bacelona’da sürdüren bir diğer İspanyol tasarımcı da, 

Francisco Durrio de Madron (1875-1940)’du. Yerel İspanyol el sanatlarından 

etkilenen sanatçı, 1904’te Paris Salon d’Automne’de sergilediği birbirlerine sarılmış 

bir kadın ve erkek figürüne yer verdiği gümüş pandantifinde de (Kat. no. 7.4/2; Lev. 

96b), Katalan sanatçılara özgü heykelsi bir etki görülmektedir.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.159. 
2 Vivienne Becker, Art Nouveau Jewelry, London, Thames and Hudson Ltd., 1985, s.212. 
3 Gabriele Fahr-Becker, Art Nouveau, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997, s.200. 
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7.5. ALMANYA VE AVUSTURYA 
 

Fransa’nın dışında Avrupalı yeni eğilimlere açık olan takı tasarımcıları 

yapıtlarında Paris’li sanatçıların üretimlerinden etkilendiler. Almanya’da 1890’ların 

sonunda çiçek motiflerine karşı bir ilgi söz konusuyken, 1900’ler ve devamındaki ilk 

on yılda Jugedstil’le daha çok uyum sağlayan soyut ve daha çizgisel bir üslup 

benimsenmişti.1 Robert Koch (1852-1902), Hugo Schaper (1915-?), Wilhelm Lucas 

von Cranach (1861-1918) gibi tasarımcılar da takılarında kullandıkları, çiçek 

motifleriyle süslenen uzun dalgalı saçlı genç kız figürleriyle Paris etkili üretimler 

yapan bu gruba giriyorlardı.2 

 

Bitki motifi uyarlamalarıyla işe başlayan Alman takı tasarımcısı Hugo 

Schaper, Otto Eckmann (1865-1902)’ın grafik tasarımlarından etkilenmişti. Daha 

sonra Berlin Jugendstil takılarına özgü tarzını geliştiren Schaper, yalın yaprak, çiçek 

ve kelebek motiflerini kullanıyordu. En ünlü parçalarından biri olan Fransız 

üslubunun etkilerini taşıyan “Baharın Uyanışı”(Kat. no. 7.5/1; Lev. 97a) adlı 

pandantifinde, plique jour mineyle renklendirilmiş bir çiğdem çiçeğinin göbeğinden 

yükselen fildişinden yapılmış bir  çıplak kadın figürüne yer vermiştir. Schaper, takı 

konusunda kadın figürü kullanımının öncülerinden olmasa da, başarılı kadın ve çiçek 

motifi uyarlamaları yapmıştır.3 

 

Dönemin en önemli sanatçılarından biri olan Lucas von Cranach, 1893’te 

Berlin’e gelmiş ve 1890’larda takı tasarımları yapmıştır. Balıklar, baykuşlar, kuğular, 

yarasalar ve yılanlar gibi yaratıklar üzerinde yoğunlaşan Cranach, merkezde yer alan 

Medusa başı ve bunu çevreleyen yılanlar ve yarasa kanadı şeklindeki formların 

birleşiminden oluşan pandantifiyle (Kat. no. 7.5/2; Lev. 97b) büyük ün kazanmıştır.4 

 

1900-1905 yılları arasında Almanya’da üretilen takıların çoğu, Pforzheim 

kasabasında üretiliyordu. Pforzheim’da takı üretimi 1767’de kurulan küçük bir saatçi 
                                                           
1 Alastair Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.154. 
2 A.e., s.155. 
3 Vivienne Becker, Art Nouveau Jewelry, London, Thames and Hudson Ltd., 1985, s.107. 
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dükkanını takip eden küçük takı atölyeleriyle gelişmişti. 1890’larda Pforzheim’daki 

takı endüstrisi, yeni teknikleri, makineleri ve günün popüler eğilimlerini yakından 

takip ediyordu. Art Nouveau’nun Fransa’da ortaya çıkmasından hemen sonra Paris’e 

giden Pfozheim’lı tasarımcılar, bu dönemde bol miktarda üretilen uygun maliyetli, 

düşük derecede gümüş içeren ve dönemin modasını yansıtan, saçları uçuşan kadın 

yüzünün yaygın motif olarak kullanıldığı takıların üretilmesinde öncülük etmişlerdi.5 

 

Yüzyıl sonunda Pforzheim’lı üreticiler içinde göze çarpan bir isim olan 

Theodor Fahrner (1868-1929), saç dalgaları içinden görünen genç kız profillerini 

kullandığı gümüş takılarıyla dikkat çekiyordu.6 Darmstadt Sanatçılar Kolonisi’nin bir 

üyesi olan heykeltıraş ve kuyumcu Ludwig Habich’in tasarımlarının yapımı da 

Theodor Fahrner tarafından gerçekleştiriliyordu. Habich’in en ünlü tasarımlarından 

biri, bacaklarını gergin bir biçimde önüne uzatarak oturan ve ayaklarının üzerinde 

duran inci veya fildişinden yapılan topa uzanmaya çalışan kadın figüründen oluşan 

broşlardı (Kat. no. 7.5/3; Lev. 98a). Bu figürün yer aldığı broşlar, bazı bölümleri 

yaldızlanarak gümüşten üretiliyordu.7 

 

Avusturya Jugendstil takıları Alman parçalarına göre daha az sayıda fakat 

daha özgün stilleriyle dikkat çekiyordu. Almanya’dakinin aksine Pforzeim gibi 

üretim merkezlerinin bulunmadığı Avusturya’da, Secession’un kurulduğu 1897-98 

yılına kadar Sembolizm etkili Fransız Art Nouveau takıları revaçtaydı. Koloman 

Moser ve Joseph Olbrich gibi Secessionist’ler bile ilk takı denemelerini Fransız 

tarzına uygun olarak gerçekleştirmişlerdi. 1900’lerde henüz, kişisel geometrik 

üslubunu takı tasarımlarına uygulamadan önce Koloman Moser, krizantemler içinden 

yükselen, saçları uçuşan genç kız başlarından oluşan takılar tasarlamıştı. 

Secession’un bir uzantısı olan  Wiener Werkstätte’ın kurulmasının ardından 

Avusturya üslubunu tam olarak yansıtan geometrik karakterli tasarımlar 

oluşturulmuştu (Kat. no. 7.5/4; Lev. 98b), (Kat. no. 7.5/5; Lev. 98c).8 

                                                                                                                                                                     
4 A.e., s.108.  
5 A.e.,  s.109. 
6 A.e.,  s.111. 
7 A.e., s.129. 
8 A.e., s.132. 
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7.6. AMERİKA 

 
19. yüzyıl boyunca Amerika, kılık kıyafet ve takı konusunda Avrupa 

modasını takip etmişti. Özellikle Londra ve Birmingham’dan çok sayıda modaya 

uygun takı ithal eden Amerika, 19. yüzyılın sonunda Paris’in takı konusunda ön 

plana çıkmasıyla Fransız Art Nouveau üslubundaki takılara yönelmişti. Bu dönemde 

Amerika’da, New Jersey’deki Newark ve  Rhode İsland’daki Providence seri üretim 

takı yapan iki merkez olarak ön plana çıkmıştı.1 Bu iki merkez orta ve çalışan sınıfa 

yönelik düşük maliyetli  broş, kemer tokası, pandantif, tarak ve şapka iğnesi gibi çok 

çeşitli takı üretimi yapıyordu. Genellikle düşük ayarlı gümüşlere seri halinde basılan, 

dalgalı saçları yüzünü çerçeveleyen  profilden betimlenmiş bir genç kız başı 

şeklindeki bu takılar piyasaya sürülüyordu.2 

 

Amerika, cam ve takı alanında Louis Comford Tiffany’nin üretimleriyle 

kendine ait bir ün kazanmıştı. Tiffany, el yapımı takılarının üretimine 1900 yılından 

sonra René Lalique’in ortaya çıkışından etkilenerek başlamıştı.3 Tiffany, bu dönemde 

sanat yaşamını Amerika Birleşik Devletleri’nde başarıyla devam ettiren Alphonse 

Mucha’dan da etkilenmişti.4 

 

New Jersey’deki William B. Kerr and Co. of Newark şirketi, takı üretimi 

yapıyordu. Bu şirketin takıları tıpkı Gorham’ınkiler gibi tipik Fransız Art Nouveau 

motiflerinden oluşuyordu. Kerr’in en çok bilinen parçalarından biri uçuşan saçlarla 

çevrelenmiş, profilden görünen genç kız başı motifinin kullanıldığı gümüş broşlardı 

(Kat. no. 7.6./1; Lev.99a).5 

 

                                                           
1 Vivienne, Becker, Art Nouveau Jewelry, London, Thames and Hudson Ltd., 1985, s.182. 
2 Alastair, Duncan, Art Nouveau, London, Thames and Hudson Ltd., 1994, s.162. 
3 Becker, a.g.e., s.183. 
4 A.e., s.184. 
5 A.e., s.193. 
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1878 yılında kurulan Unger Brothers, popüler Fransız üslubunu yansıtan 

düşük maliyetli takılar üretiyordu. Şirketin ürettiği takılarda çiçekler ve yapraklarla 

çevrelenen saçları uçuşan kadın yüzleri kullanılıyordu (Kat. no. 7.6./2; Lev. 99b).6  

 

1900’lerde New York’taki Averbeck and Averbeck, gümüş ve altın kaplama 

Alman gümüşünden  çiçek motiflerinin yer aldığı broşlar ve kemer tokaları 

üretiyordu. 1903’ten itibaren Gibson Girls gibi kadın temalarına yer veren şirket, 

gümüşten yaplmış Gibson Girl figürünün bulunduğu broşlar (Kat. no. 7.6./3; Lev.99d 

ve Flor-a-Dora adlı uçuşan saçlarla çevrelenmiş kadın figürünün bulunduğu kemer 

tokaları üretiyordu (Kat. no. 7.6./4; Lev. 99c).7   

                                                           
6 A.e., s.194. 
7 A.e. 
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8. KATALOG 
 

(1. ART NOUVEAU’YU HAZIRLAYAN ETKENLER) 

 

Yaşam Nehri                                                                                Kat. no. 1/1;Lev. 1a   

William Blake, 1805 

Kağıt üzerine suluboya, 30,5 x 33,6 cm. 

Tate Gallery, Londra 

 

“Yaşam Nehri” ve çevresindeki düşsel yaşamdan bir görünüm konu olarak alınmıştır. 

Çok figürlü kompozisyonda dikey ve yatay hatların kontrastı hakimdir. 

Kompozisyonun tam ortasında dalgalı bir aks çizen nehir yer almaktadır. Nehrin iki 

yanında yer alan antik yapılar önünde günlük yaşamları içinde ağaçlardan meyve 

toplayan, konuşan ya da yürüyen figürler bulunmaktadır. Figürlerin abartılı bir 

biçimde uzatılmış vücutları ve genel görünümleri bu dünyaya ait olmadıklarını 

düşündürmektedir. Arka planda ufuk çizgisi üzerinde yer alan yarım daire şeklindeki 

güneşi el ele vermiş melek figürleri çevrelemektedir. Ön planda resmin iki yanında 

flüt çalan birer figür, nehirden su alan bir figür, arkadan betimlenen çocuklarla 

nehirde yüzen bir figür ve havada uçan bir figür yer almaktadır.  

 

 

Günün Saatleri Dizisinden Sabah                                             Kat. no. 1/2; Lev. 1b    

Philipp Otto Runge, 1808 

Tuval üzerine yağlıboya, 109 x 85,5 cm. 

Kunsthalle, Hamburg 

 

Ön planda bir kır manzarası içinde kompozisyonun iki yanında simetrik olarak 

yerleştirilmiş birer çocuk figürü yer almaktadır. Bunların arasında tam ortada sırt 

üstü yatan bir bebek bulunmaktadır. Arka planda yaşam nehri üzerinde yine simetrik 

olarak iki yana yerleştirilmiş birer çocuk ve ortada da bir kadın figürü vardır. Bu 

grubu gökyüzünde yarım daire şeklinde bir hat çizen el ele tutuşmuş melek figürleri 
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tamamlamaktadır. Peyzaj aracılığıyla, simgesel ve metafizik anlamlarla yüklü bir 

doğa sentezi görülmektedir. İnsan yaşamının çevrimi anlatılmaya çalışılmıştır. 

Resimle bir bütünlük oluşturan üzeri boyalı çerçeve üzerinde de sanatçının kişisel 

imgelerle harmanladığı çocuk ve melek figürleri yer almaktadır. 

 

Süsen Tarlasında Ağustos Böceği                                             Kat. no. 1/3; Lev. 2a 

Katsushika Hokusai, 1832 

Renkli ağaç baskı, 26,5 x 38,2 cm. 

Hiraki/ Ukiyo-e Museum, Yokohama 

 

Bir tarladaki süsen çiçekleri ve yaprakları yarıdan görülmektedir. Tam ortadaki 

yaprak üzerinde bir ağustos böceği bulunmaktadır. Nishiki/e adı verilen çok renkli 

bir ahşap baskı tekniğinin kullanıldığı çalışmada mor ve yeşil renk ve bunların 

tonları kullanılmıştır. 

 

Kitap Süsü                                                                                    Kat.no. 1/4; Lev. 2b  

The Book of Durrow (Durrow Kitabı), fol. 192v. 

Örülmüş kumaş 

Trinity College, Dublin 

 

Çeşitli kumaşlardan yapılan şeritlerden oluşturulan kompozisyonda, kare formlu bir 

çerçeve içinde bulunan madalyon motifinin ortasında yer alan haç, spiral düğüm 

motifleriyle çevrelenmiştir. Bunları altta ve üstte iki sıra, yanlarda da tek sıra 

halindeki hayvan başlı düğüm motiflerinden oluşan bir bordür çerçevelemektedir. 

 

Knossos Sarayı Taht Odası                                                        Kat. no. 1/5; Lev. 3a  

Girit, Geç Bronz Çağı 
 

Knossos Sarayı’nın kuzey batı köşesinde yer alan taht odası, küçük bir mekandır. 

Odanın dört duvarı dalgalı çizgiler şeridi ve bitki saplarından oluşan bir freskle 

kaplıdır. Duvarların önünde rahiplerin oturduğu  taş sıralar uzanmaktadır. Taş 

sıraların arasında yine taştan yapılmış bir taht bulunmaktadır. Tahtın yüksek 
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arkalığının kenarları dalgalı bir forma sahiptir. Tahtın yaslandığı duvarda iki yanda 

karşılıklı duran koruma amaçlı grifonlar yer almaktadır.    

 

(2. RESİM) 

 

Ecce Ancilia Domini ( Meryem’e Müjde)                             Kat. no. 2.1/1; Lev. 3b 

Dante Gabriel Rossetti, 1850 

Tuval üzerine yağlıboya, 72 x 40 cm. 

Tate Gallery, Londra 

 

Kapalı bir mekan içinde geçen sahnede Meryem ve ona müjdeyi getiren melek figürü 

betimlenmiştir. Oldukça sade bir oda içinde cepheden betimlenen uzun giysili 

Meryem figürü bir yatak üzerinde oturmaktadır. Tam karşısında ayakta duran ve 

arkasından görünen melek figürü, uzun ve basit bir giysi giymekte ve elinde saflığın 

simgesi olan bir zambak tutmaktadır. İki figürün de vücutları oldukça ince ve  uzun 

betimlenmiştir. Meryem’in üzerinde oturduğu yatak, kompozisyonun dikey aksını 

vurgulamakta ve figürleri birbirinden ayırmaktadır. Arka planda basit bir kumaş 

paravan ve Art Nouveau’nun ilk etkilerinin hissedildiği kavisli bir pencere yer 

almaktadır. 

 

Bakire Meryem’in Çocukluğu                                               Kat. no. 2.1/2 ; Lev. 4a 

Dante Gabriel Rossetti, 1849 

Tuval üzerine yağlıboya, 84,1 x 62,8 cm. 

Tate Gallery, Londra 

 

Bir iç mekanda geçen sahnede ön planda çocuk Meryem ve iki azize figürü yer 

almaktadır. Kompozisyonun sağında bulunan iki azize, figürü bir masada karşılıklı 

olarak oturmaktadır ve profilden betimlenen azize figürü Meryem’e bakmaktadır. Sol 

tarafta uzun giysili ve kanatlı çocuk Meryem, boyunun yarısına kadar ulaşan üst üste 

konmuş kitaplara eliyle tutunmaktadır. Kitapların üzerinde yer alan vazo içindeki 

bitki bir ayrıntı olarak verilmiştir. Arka plandaysa bu bölümün dörtte üçünü kaplayan 

bir çini pano bulunmaktadır. Panoda, bir bahçe içinde yarım boy portre olarak 
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profilden betimlenen bir kadın figürünün, altında durduğu ağacın yapraklarına 

uzanışı betimlenmiştir. Panonun bir bölümü sağ tarafta yer alan perde tarafından 

kesilmiştir. İnsan figürünün bir süsleme öğesi olarak da kullanıldığı resimde ince 

ayrıntılara önem verilmiştir.  

 

Beata Beatrix                                                                           Kat. no. 2.1/3; Lev. 4b 

Dante Gabriel Rossetti, 1863 

Tuval üzerine yağlıboya, 86,3 x 66 cm. 

Tate Gallery, Londra 

 

Belirsiz bir mekan içinde yarım boy portre olarak dörtte üç profilden betimlenen 

kadın figürü, gözlerini kapatmış adeta trans halindeymiş gibi durmaktadır. Ellerini 

açmış, gagasıyla bir haşhaş çiçeği taşımakta olan kuşu bekleyen figür aynı zamanda 

ölümü de beklemektedir. Elizabeth Siddal’ın Beatrix olarak betimlendiği bu resimde, 

kuş müjde yerine  ölümün mesajını, haşhaş da hem tutkuyu hem de Elizabeth 

Siddal’ın ölüm nedeni olan afyonu simgelemektedir. Arka planda kompozisyonu 

ikiye bölen bir set yer almaktadır. Setin üzerinde belirsiz bir doğa görünümü içinde 

iki yanda Dante ve aşkı sembolize eden iki figür bulunmaktadır. 

 

Kraliçe Guinevère (La Belle Iseult)                                        Kat. no. 2.1/4; Lev.5a 

William Morris, 1858 

Tuval üzerine yağlıboya, 72,3 x 50 cm. 

Tate Gallery, Londra 

 

Ortaçağa ait bir konunun işlendiği resimde, ön planda yatak odası içinde ayakta 

dörtte üç profilden boy portre olarak betimlenen Guienevère figürü yer almaktadır. 

Jane Morris’in model olarak kullanıldığı Guinevère figürünün yüzünde üzgün ve 

endişeli bir hal vardır. Figürün uzun giysisi zengin işlemelerle süslüdür. Yatağın 

perdesinde ve komodin üstündeki örtüde de benzer işlemeler kullanılmıştır.  Ayrıca 

komodin üzerinde yer alan ayna, tarak , kitap gibi objeler de birer ayrıntı olarak 

verilmiştir. Bu aksesuarlar resme bir canlılık katmaktadır.   Arka planda da  bir 

hizmetçi figürü görülmektedir.  
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Astarte Syriaca                                                                        Kat. no. 2.1/5; Lev. 5b 

Dante Gabriel Rossetti, 1877 

Tuval üzerine yağlıboya, 183 x 107 cm. 

City Art Galleries, Manchester 

 

Belirsiz bir mekan içinde boy portre olarak betimlenen Astarte figürü 

kompozisyonun tam merkezinde baskın bir biçimde yer almaktadır. Jane Morris’in 

model olarak kullanıldığı figür, işlemeli kemerlerle süslenen uzun drapeli bir giysi 

giymekte ve sağ kolunu ve elini hafifçe yukarı kaldırmaktadır. Arkada planda 

figürün iki yanında duran ellerinde meşale tutan karşılıklı iki melek figürü yukarıya 

doğru bakmaktadır.  Bu figürlerin başlarının arasında da güneş ve ay görülmektedir. 

Resimde su renginin çeşitli tonları hakimdir ve arka planda yeşilin tüm tonları 

kullanılmıştır. 

 

Proserpina                                                                                Kat. no. 2.1/6; Lev. 6a 

Dante Gabriel Rossetti, 1874 

Tuval üzerine yağlıboya, 125,1 x 61 cm. 

Tate Gallery, Londra  

 

Belirsiz bir iç mekan içinde görülen  yarım boy portrede Proserpine figürü için Jane 

Morris model olarak kullanılmıştır. Dörtte üç profilden betimlenen figür bol drapeli  

yeşil renkli bir giysi giymektedir. Figürün elinde tuttuğu nar arka plandaki asma dalı 

ve kandil Ceres kültünün bir parçası olduğundan birer ayrıntı olarak verilmiştir. 

Figürün arkasındaki duvarda beliren aydınlık, bir an için yukarı dünyadan gelen ışığı 

sembolize etmektedir. Sağ üst köşede bir kağıt rulosu içinde resimle ilgili olarak 

yazılan İtalyanca sone yer almaktadır. 

 

Prenses Sabra (Kralın Kızı)                                                   Kat. no. 2.1/7; Lev. 6b 

Edward C. Burne-Jones, 1865-66 

Tuval üzerine yağlıboya, 105 x 61 cm. 

Musée d’Orsay, Paris 
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Ortaçağ mitolojisinden bir kişinin betimlendiği resimde, kısa bir set üzerinde 

yükselen bir çitle bölünmüş bir bahçe içinde dörtte üç profilden boy portre olarak 

betimlenen Prenses Sabra figürü durağan bir ifadeyle elinde tuttuğu kitabı 

okumaktadır. Figürün üzerinde konunun geçtiği döneme uygun olarak uzun drapeli 

basit bir giysi bulunmaktadır. Arka planda kompozisyonu ikiye bölen çitin 

arkasından taşan bir dizi çiçek görülmektedir. Daha ileride de bir orman görüntüsü 

yer almaktadır. 

 

Merlin’in Coşkusu                                                                  Kat. no. 2.1/8 ; Lev. 7a 

Edward C. Burne-Jones, 1874 

Tuval üzerine yağlıboya, 186 x 111 cm. 

Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight 

 

Bir orman görünümü içinde yer alan Merlin ve Göller Kraliçesi Vivien figürü 

oldukça durağan bir biçimde betimlenmişlerdir. Boydan ve cepheden betimlenen 

Vivien elinde açık bir kitap tutmakta ve arkasında uzanmakta olan Merlin figürüne 

bakmaktadır. Her iki figürün de üzerinde uzun ve drapeli giysiler görülmektedir. 

Vivien’in vücut hatları giysisinin altından belli edilmiştir ve ayakları çıplaktır. 

Merlin figürünün başında dolanmış bir kumaştan yapılan başlık bulunurken, 

Vivien’in başında file şeklinde yarım bir başlık bulunmaktadır. Arka plan tamamıyla 

çiçekli kıvrımlı dal kompozisyonuyla doldurulmuştur. Figürlerin drapeli giysileriyle 

kıvrımlı dallar bir bütünlük sağlamaktadır.  

 

Sponsa de Libano                                                                    Kat. no. 2.1/9; Lev. 7b 

Edward C. Burne-Jones, 1891  

Kağıt üzerine suluboya, 322, 5 x 155, 5 cm. 

Walker Art Gallery, Liverpool 

 

Uzun drapeli giysileriyle durağan görünümlü üç  genç kız figürü doğa içinde ayakta 

boy portre olarak betimlenmiştir. Çıplak ayaklı  figürler uzun ve bol drapeli giysiler 

giymektedirler. Figürlerin giysilerinin uçuşan kıvrımları ve dikey dal motifleri tüm 

arka planı doldurmaktadır. 
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Neptün’ün Atları                                                                    Kat.no. 2.1/10; Lev. 8a 

Walter Crane, 1892 

Tuval üzerine yağlıboya, 86 x 215 cm. 

Neue Pinakothek, Münih 

 

Düşsel bir görünümün hakim olduğu resimde doğanın gücü dekoratif bir biçimde  

yansıtılmıştır. Kompozisyonun dörtte üçünü kaplayan dalga motiflerinin üst 

kısmında elindeki üç çatallı asasıyla atlarını idare eden uzun beyaz saçlı ve sakallı  

Neptün figürü yer almaktadır. Bir çizgiler bütününün içinde hareket eden bir dizi at, 

aynı zamanda dizginlerinden kurtulmaya çalışıyormuş gibi görünmektedirler. 

Normal atlardan farklı olarak atların ayakları perdeli olarak betimlenmiştir. Arka 

planda dalga motifleri devam etmektedir. 

 

Porselen Ülkesi Prensesi                                                       Kat. no. 2.1/11; Lev. 8b 

James Abbott McNeill Whistler, 1863-64 

Tuval üzerine yağlıboya 

Freer Sanat Galerisi, Washington 

 

Bir oda içinde tam boy porte olarak dörtte üç profilden betimlenen kadın figürü 

elinde Japon tarzı bir yelpaze tutmaktadır. Tamamen Japon modasını yansıtan 

eşyalarla dolu bir mekan içinde yer alan figür bunları tamamlayan, üzerinde yoğun 

işlemeler bulunan bir kimono giymiştir. Arka planı tamamıyla kaplayan bir paravan 

bulunmaktadır. Odanın içinde görülen Japon tarzı porselen vazo ve figürün üzerine 

bastığı halı da dönemin yaygın modasını vurgulamaktadır. 

 

Beyaz Senfoni No: II                                                              Kat. no. 2.1/12; Lev. 9a 

James Abbott McNeill Whistler, 1864 

Tuval üzerine yağlıboya, 77,5 x 51,1 cm. 

Tate Gallery, Londra 

 

Bir iç mekan içinde yarım boy portre olarak dörtte üç profilden betimlenen genç kız 

figürü bir koluyla arkasındaki şömineye yaslanmaktadır. Üzerinde uzun ve beyaz 
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renkli bir giysi bulunan figürün başının görüntüsü şömine üzerindeki aynaya 

yansımaktadır. Figürün elinde tutuğu Japon yelpazesi, şömine rafı üzerindeki vazo  

ve resmin sağ alt köşesinde görünen orkide dalları Japon etkisini vurgulayan birer 

ayrıntı olarak verilmektedirler. 

 

Beyaz Senfoni No: IV Üç Kız                                               Kat. no. 2.1/13; Lev. 9b   

James McNeill Whistler, 1876-79 

Tuval üzerine yağlıboya 

 

Etrafı duvarla örülü bir bahçe içinde betimlenen üç genç kız figürünün hepsi farklı 

açılardan görülmektedir. Dizlerini kırmış bahçe üzerindeki sete çiçek yerleştiren 

figür arkasından betimlenirken, iki yanında profilden görünen ve onu seyreden iki 

figür yer almaktadır. Figürlerin saçları antik Yunan heykelleri gibi toplanmıştır ve 

üzerlerinde de ince, vücut hatlarını belli eden yine, antik Yunan’ı anımsatan giysiler 

bulunmaktadır. Sağda ayakta duran, dörtte üç profilden betimlenen figür elinde bir 

Japon şemsiyesi tutmaktadır. Ortadaki figürün saksısını düzelttiği çiçek açmış 

ağaççık da, Japon sanatından etkiler taşımaktadır. 

 

Denizlerin Operası                                                               Kat. no. 2.1/14; Lev. 10a 

Charles Rennie Mackintosh, Margaret Macdonald Mackintosh, 1902 

Tuval üzerine yağlıboya, tempera ve kağıt kolaj 

 

Resimde deniz görünümü içinde bir düzine stilize kadın figürü yer almaktadır. 

Figürler dörtlü gruplar halinde farklı açılardan betimlenmişlerdir. Figürlerin vücutları 

stilize saç tutamları ve su dalgalarıyla kamufle edilmiştir. 

 

Havva                                                                                    Kat. no. 2.1/15; Lev. 10b 

Frances Macdonald MacNair, 1896 

Kağıt üzerine suluboya 

 

Resimde belirsiz bir mekan içinde bir grup stilize figür betimlenmiştir. 

Kompozisyonun sol tarafında  ince görünümlü, uzun saçlı ve giyimli bir kadın figürü 
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tek başına cepheden betimlenirken, sağ tarafta birbirlerine sarılmış kadın, erkek ve 

kadın, çocuk figürlerinden oluşan gruplar arkaya kadar uzanmaktadırlar. 

 

Bahçede Genç Kadın                                                             Kat. no. 2.2/1; Lev. 11a 

Eugène Grasset 

Kağıt üzerine suluboya 

Musée des Arts décoratifs, Paris 

 

Bir bahçe içerisinde ayakta duran giyimli genç kadın figürü dörtte üç profilden 

betimlenmiştir. Uzun dalgalı saçları omuzlarından aşağı dökülen figür, hüzünle 

önündeki havuza bakmaktadır. Arka planda solda yarısı verilmiş bir mimari ve içinde 

çok sayıda heykel bulunan görkemli ve büyük bahçe görülmektedir. Figürün genel 

görünüşü ve tipi Pre-Raphaelitler’den etkiler taşımaktadır.  

 

Alacakaranlık                                                                        Kat. no. 2.2/2; Lev. 11b 

Gustave Moreau 

Kağıt üzerine suluboya ve guaş, 37,1 x 20,3 cm. 
 

Bir orman içinde cepheden betimlenen çıplak kadın figürü yer çekimi kurallarına 

aykırı bir biçimde ayakta durmaktadır. Bir kolunu başının üzerine doğru kaldıran 

figürün sırtından yere kadar bir pelerin uzanmaktadır. Pelerinin üzerindeki ince 

işlemeler ayrıntılı bir biçimde verilmiştir. Ayrıca figürün üzerinde kollarını ve 

vücudunun üst kısmının bir bölümünü örten ince drapeli bir örtü bulunmaktadır. 

Figürün bir kolunda bol süslü bir müzik aleti asılıdır. Figürün önleri hafif dağınık 

duran saçları arkada toplanmıştır. Bir bölümü görünen saç örgüsü ayak bileklerine 

kadar gelmektedir. Figürün ayaklarında  ince ayrıntılarla betimlenmiş sandaletler 

bulunmaktadır. Figürün arkasında ağaç sıraları yer almakta ileride de doğmakta olan 

güneş görülmektedir. 
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Moulin de la Galette                                                              Kat. no. 2.2/3; Lev. 12a 

Henri Toulouse-Lautrec, 1889 

Tuval üzerine yağlıboya, 88,9 x 101,3 cm. 

Art Institute of Chicago, Chicago 

 

Resimde bir eğlence mekanının içinden bir görünüm betimlenmiştir. Kompozisyonun 

kenarından geçen kısa paravan oturma bölümüyle dans pistini ikiye ayırmakta ve  

dikkati arka plandaki dans pistine çekmektedir. Dans etmek isteyen kadınlar bir sıra 

halinde paravanın önüne  dizilmişlerdir. Arkalarında masasından onlara doğru 

uzanan şapkalı bir erkek figürü bulunmaktadır. Paravana dayanan figürlerin hepsi 

farklı bir yöne bakmaktadırlar. Arka planda ise dans eden ve kendi aralarında 

konuşan figürler yer almaktadır. Resim bütünüyle, dans edilen mekandaki anın 

atmosferini başarıyla yansıtmaktadır.  

 

Moulin Rouge’da Dans                                                         Kat. no. 2.2/4; Lev. 12b 

Henri Toulouse-Lautrec, 1890 

Tuval Üzerine yağlıboya, 115,5 x 150 cm. 

Philadelphia Museum of Art, Philadelphia 

 

Çok figürlü karmaşık kompozisyonda dönemin ünlü kabaresi Moulin Rouge’dan bir 

görünüm betimlenmiştir. Resmin ortasında yer alan karşılıklı dans etmekte olan La 

Goulue ve Valentin-le-Désossé figürleri kompozisyona bir derinlik sağlamaktadır. 

Sol orta kısımda yer alan seyirciler iki dansçının etrafını çevrelemişlerdir.  

 

Kapımı Üzerimden Kilitledim                                              Kat. no. 2.3/1; Lev. 13a 

Fernand Khnopff, 1891 

Tuval üzerine yağlıboya, 72 x 140 cm. 

Neue Pinakothek, Münih 

 

Odaya benzeyen bir iç mekan içinde,  tüm ön planı kaplayan koyu renk örtülü bir 

masaya dirseklerini dayayarak oturan cepheden betimlenmiş bir kadın figürü yer 

almaktadır. Figür başını hafifçe yana doğru eğmiş ve ellerini çenesinin altında 
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birleştirmiştir. Uzun kızıl saçları omuzlarından aşağı dökülen figürün yüzünde 

düşünceli bir ifade vardır.  Belki de figür, masanın üstünde dizili olan yarısı görünen 

hafif kurumuş zambaklara bakmakta ve bunları kendisiyle özdeşleştirmektedir. Arka 

planda görünen duvarda sağda belli belirsiz bir manzara resmi, onun hemen yanında 

duran rafta da kanatlı bir erkek büstü ve ince saydam bir vazoda duran çiçek 

görülmektedir. Figürün hemen arkasına denk gelen hafif girintili bölümde kapalı bir 

kapı yer almaktadır.  

 

Okşamalar                                                                              Kat. no. 2.3/2; Lev. 13b 

Fernand Khnopff, 1896 

Tuval üzerine yağlıboya, 50,5 x 150 cm. 

Musées royaux des Beaux-arts deBelgique, Brüksel 

 

Belirsiz ve düşsel bir mekan içinde ön planda bir set üzerinde duran kadın başlı dişi 

leopar  şeklindeki karışık yaratığa yaslanmış olan, cepheden yarım boy portre olarak 

betimlenmiş genç bir erkek figürü görülmektedir. Belden yukarısı çıplak erkek 

figürünün belinde drapeli bir kumaş sarılıdır. Figür sağ elinde bir asa tutmaktadır. 

Dişi leopar görünümündeki karışık figürse, gözlerini kapatmış büyük bir mutluluk 

ifadesiyle başını genç erkeğin yüzüne yaslamıştır. Arka planda ileriye doğru uzayıp 

giden bir yol, bunun üzerinde yer alan iki sütun ve siluet halindeki ağaçlar 

görülmektedir. 

  

Üç Gelin                                                                                   Kat.no. 2.3/3; Lev. 14a 

Jan Toorop, 1893 

Kağıt üzerine tebeşir, 78 x 98 cm. 

Kröller/Müller Museum, Otterlo 

 

Resimde İsa’nın gelini, şeytanın gelini ve başı duvaklı insan gelin olmak üzere üç 

farklı kadın figürü  mistik bir dünya içinde ele alınmaktadır. İnce, uzun görünümlü 

ve son derece stilize bu üç figür etraflarında yer alan güller ve onların çıkardıkları 

kokular, bir dizi vücutsuz varlık sallanan çanlar, gözle görülebilen ses dalgaları, 
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uçuşan saç parçaları, zambaklar, kelebekler ve dikenler gibi detaylı motiflerle 

çevrelenmiştir. 

  

Ganymede                                                                             Kat. no. 2.4/1 ; Lev. 14b 

Hans von Marees, 1887 

Tuval üzerine yağlıboya, 96,8 x 78,1 cm. 

Neue Pinakothek, Münih 

 

Oval bir kompozisyon içine yerleştirilen, doğa içinde kartal ve arkadan betimlenen 

Ganymede figürü görülmektedir. Kompozisyonun üst kısmında bulunan ve resmin 

hemen hemen yarısını kaplayan, Zeus’u sembolize eden kartal, vücudunu 

pençeleriyle kavradığı Ganymede figürünü kaçırmaya  çalışmaktadır. Kartalın 

boynuna tutunan Ganymede’nin vücudu bir “S” kıvrımı çizmektedir. Arka planda 

ileriye doğru uzayıp giden bir manzara betimlenmiştir.  

 

İlkbahar                                                                                  Kat. no. 2.4/2; Lev. 15a 

Ferdinand Hodler, 1901 

Tuval üzerine yağlıboya 

Karl-Ernst-Osthaus Museum, Hagen 

 

Bir kır manzarası içinde, kompozisyona simetrik bir biçimde yerleştirilmiş cepheden 

betimlenen oturan bir genç erkek ve profilden betimlenmiş giyimli bir genç kız 

figürü görülmektedir. Figürlerin gelişimini tam tamamlayamamış gibi görünen 

deformasyona uğramış vücutları dikkat çekmektedir. Erkek figürü durgun bir 

biçimde karşıya bakarken, ilk anda duruşunda şaşkınlığa uğramış gibi bir ifade olan 

genç kız figürü gözlerini kapayarak içindeki sesi dinlemektedir. Figürlerin 

konumlarındaki paralellik, birbirine paralel kuşaklar halinde uzayıp giden manzarada 

da görülmektedir. Gruplar halinde büyük yuvarlak çiçeklerin betimlendiği manzara, 

figürlerin arkasında duran bir duvar kağıdına benzemektedir. 
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Günah                                                                                     Kat. no. 2.4/3; Lev. 15b 

Franz von Stuck, 1912 

Tuval üzerine yağlıboya, 88,4 x 53,4 cm. 

Museum Villa Stuck, Münih 

 

Dörtte üç profilden yarım boy portre olarak çıplak bir kadın figürünün betimlendiği 

resimde, figürün vücuduna bir yılan dolanmıştır. Yılanın başı figürün omzunun 

üstünde yer almaktadır. Figür vücuduna dolanan yılandan rahatsız olmak bir yana 

onunla sanki vücudunun bir uzvuymuşçasına bütünleşmiştir. Antik dünyadan beri 

kadın imgesiyle sık sık özdeşleştirilen yılan, bu resimde figürün çıplaklığını ve 

günaha çağıran yönünü vurgulamaktadır. Koyu ve kasvetli renklerin kullanıldığı 

resimde figürün beyaz teni ve siyah saçları arasında bir kontrast görülmektedir. 

Resmin altın yaldızlı orijinal çerçevesi, altta ve üstte bir kornişle sonlanmaktadır.  

Yanlarda, birer tane yivli dor sütunu, alt kısımda da  Die Svende (Günah) yazısı yer 

almaktadır.   

 

İlkbahar                                                                                  Kat. no. 2.4/4; Lev. 16a 

Franz von Stuck, 1909 

Ağaç üzerine yağlıboya, 63 x 60,5 cm. 

Hessische Landermuseum, Darmstadt 

 

Belirsiz bir doğa görüntüsü içinde yarım boy portre olarak betimlenen kadın 

figürünün yüzü cepheden, vücuduysa profilden görülmektedir. Uzun saçları 

vücudunu tamamen örten figürün başında, belirsiz çiçeklerden yapılan bir taç 

bulunmaktadır. Aynı çiçeklerden oluşan bir demet, figürün göğsünün üzerinde 

tuttuğu ellerinin arasında da yer almaktadır. Figürün iki yanında yeşermeye başlayan 

ağaçlar görülmektedir. Arka planın tamamında beyaz bulutlardan oluşan gökyüzü 

betimlenmiştir. 
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Salambo                                                                                  Kat. no. 2.4/5; Lev. 16b 

Carl Strathmann, 1894 

Tuval üzerine yağlıboya, 187 x 287 cm. 

Schlossmuseum, Weimar  

 

Yarı açık bir doğa görüntüsü içinde uyuyan bir kadın figürü yer almaktadır. Arka 

planda verilen doğa görüntüsünden tamamen farklı olarak  önde; egzotik örtüler,  

yastıklar, buhurdanlıklar ve çiçeklerle düzenlenmiş Salambo figürünün  uyuduğu bir 

mekan görülmektedir. Uyuyan figürün gövdesine dolanan yılan yüzündeki peçeyi 

kaldırarak onu sokmak üzeredir. Sanatçı figürün çıplaklığını üst üste koyduğu örtüler 

ve kendi tasarımı olan giysilerle kamufle etmiştir. Bunun sonucunda ortaya çıkan 

gizemli bir profil ve  süslü kumaş bolluğunun altından gizlice gözüken bir el dikkat 

çekmektedir. Resmin bütününe özellikle de, figürün yanı başında duran arp üzerine 

değerli taşların imitasyonları yapıştırılarak farklı bir parlaklık etkisi sağlanmıştır. 

 

Adele Bloch-Bauer Portresi                                                    Kat. no. 2.4/6; Lev. 17 

Gustav Klimt, 1907 

Tuval üzerine yağlıboya ve altın yaldız, 153 x 133 cm. 

Österreichische Galerie, Viyana 

 

Yarım boy portrede Viyana sosyetesinin tanınmış isimlerinden biri olan Adele 

Bloch-Bauer cepheden ve otururken betimlenmektedir. Portrede grafik bir anlatım 

hakimdir. Figürün giysisi ve vücudu bir bütün olarak yansıtılmıştır. Arka plan ve  

figürün giysisi yoğun bir biçimde çok sayıda farklı renk ve formdaki motiflerle 

doldurulmuştur. Bu süslemelerin dışında figürün açıkta kalan omuzları ve kolları 

gerçekçi bir biçimde betimlenmiştir. 

 

Kırmızı Balıklar                                                                           Kat. 2.4/7; Lev. 18a 

Gustav Klimt, 1901-02 

Tuval üzerine yağlıboya, 181 x 66,5 cm. 
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Balıklarla birlikte suda yüzen dört tane kadın figürü değişik açılardan betimlenmiştir. 

Önde görülen kompozisyonun dörtte üçünü kaplayan arkasından betimlenmiş figür, 

başını hafifçe öne eğerek arkasına bakmakta ve muzipçe gülümsemektedir. Figürün 

kırmızı renkli saçları dalgalar halinde suyun içinde süzülmekte ve vücudunun 

yarısını çevrelemektedir. Bu figürün başının arkasında altın renkli büyük bir balık 

yer almaktadır. Yukarıda arkasından betimlenen figürün vücudunun bir bölümü bu 

balık tarafından kamufle edilmektedir. Resmin sağ tarafında üstte yer alan, başını 

hafifçe arkaya atarak gülümseyen figürün cepheden betimlenen vücudunun yarısı 

görülmektedir. Büyük çoğunluğu altın renkli balık tarafından kapatılan sadece 

yüzünün bir bölümü ve saçları görülebilen bir  figür de resimde yer almaktadır. 

Figürler arasında kalan boşluklar, dalgalı çizgiler ve küçük altın renkli balıklarla 

doldurulmuştur. 

  

Su Yılanları I                                                                         Kat. no. 2.4/8; Lev. 18b 

Gustav Klimt, 1904-07 

Parşömen üzerine altın yaldız ve suluboya, 50 x 20 cm. 

Österreichische Galerie, Viyana 

 

Denizin dibine benzer bir görünüm içinde, birbirine sarılmış iki kadın figürü 

görülmektedir. Figürlerin vücutları tıpkı yılan gibi ince uzun biçimlendirilmiştir. 

Gövdelerinin alt kısımları balık pulunu andıran küçük daire motifleriyle 

kaplanmıştır. Resim yüzeyinin tümünde yılan derisi deseni ve çeşitli geometrik 

şekiller ve ince çizgilerden oluşan deniz bitkileri yer almaktadır. Sağ alt köşede de 

bir balığın başı görülmektedir. 

 

Su Yılanları II                                                                        Kat. no. 2.4/9; Lev. 19a 

Gustav Klimt, 1904-07 

Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 145 cm. 

 

Resimde suda yüzen iki kadın figürü görülmektedir. Ön planda yer alan figür, yüz 

üstü uzanmış bir eliyle omuzlarına dökülen saçlarını tutmaktadır. Gözleri yarı kapalı, 

sanki uyumak istiyormuş gibi görünen figürün saçlarında çeşitli dairesel motifler yer 
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almaktadır. Arka plandaki, arkası dönük olan figürün yüzünün bir kısmı 

görülmektedir. Bu iki figürün arasında da yüzünün sadece küçük bir bölümü görünen 

bir figür daha vardır. Figürlerin aralarında kalan boşluklar, küçük daireler ve pırıltılı 

yıldız motifleriyle süslenmiştir. 

 

Aino Mitosu                                                                            Kat. no 2.5/1; Lev. 19b 

Akseli Gallen-Kallela, 1899 

Tuval üzerine yağlıboya, 153 x 153 (orta pano), 153 x 77 cm.(sağ ve soldaki panolar) 

Ateneum, Helsinki 

 

Bir Fin mitosunu konu alan resim, üç pano halinde tasarlanmıştır. İlk panoda 

çiçeklere koku verme yetisine sahip olan iyi kalpli tanrıça Aino ile  bir ölümlü olan 

Desmond’un ormanda karşılaşması, ikinci panoda Desmond’un Aino’yu kaçırması 

ve son panoda da bir erkek çocuğa hamile olan Aino’nun Desmond’dan kaçışı 

betimlenmiştir. 

 

Donmuş                                                                                   Kat. no. 2.5/2; Lev. 20a 

Hugo Simberg, 1895 

Kağıt üzerine suluboya, 27 x 18 cm. 

Ateneum, Helsinki 

 

Saman tarlası içinde yer alan çıplak erkek figürü bir saman demetinin üzerinde 

oturmaktadır. Figürün deformasyona uğramış vücudu ve yüzü resmin dramatik 

görünümünü güçlendirmektedir. Soğuk havada nefes alıp veren figürün ağzından 

çıkan buhar dalgaları da belirtilmiştir. Arka planda ağaçlarla kaplı tepeler 

bulunmaktadır. Resmin dramatik yönünü vurgulayan kasvetli renkler kullanılmıştır.  

 

Çığlık                                                                                      Kat. no. 2.5/3; Lev. 20b 

Edvard Munch, 1895 

Tuval üzerine yağlıboya, 84 x 67 cm. 

Nasjonalgalleriet, Oslo. 
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Bir köprünün üzerinde görünen insan figürü tamamen deforme edilerek 

betimlenmiştir. Figür deforme olmuş başını elleriyle tutarak çığlık atmaktadır. 

Ağzından çıkan ses dalgaları resmin tüm yüzeyine yayılmıştır. Arka planda gökyüzü 

görünümü de, dalgalarla betimlenmiştir. Sanatçı kendi dramıyla birlikte bir insanlık 

dramını da  yansıtmaktadır. Figürün çığlığı bir bakıma insanlığın çığlığını sembolize 

etmektedir. 

 

(3.1. İLLÜSTRASYON) 

 

“Works and Life of William Blake” (William Blake’in Yapıtları ve Yaşamı) için 

Kitap Kapağı                                                                       Kat. no. 3.1.1/1; Lev. 21a 

Frederick Shields, 1880 

Keten üzerine sırma nakış 

The British Museum, Londra 

 

Mor renkli arka plan üzerine yaldızla çalışılan kapakta, bir çiçek içinde uzanmış peri 

kral ve kraliçe figürlerine yer verilmiştir. Bunların üzerinde de çan formlu 

çiçeklerden aşağı sarkan el ele tutuşmuş peri figürleri bulunmaktadır. 

 

“Undine” için  Kitap Kapağı                                            Kat. no. 3.1.1/2; Lev. 21b 

Heywood Sumner, 1888 

İmitasyon deri üzerine soğuk baskı 

 

İllüstratif ve dekoratif anlayışın harmanlandığı kapakta, kenarda duran Undine 

figürünün drapeli giysisi çizgiler halinde aşağı inmekte ve aşağıda yer alan su 

bitkileriyle bütünleşmektedir. Tasarımın tümüne hakim olan dalgalı çizgiler, kapakta 

yer alan yazıları çerçevelemektedir. 

 

“Flora’s Feast” (Flora’nınŞöleni) için İllüstrasyon         Kat. no. 3.1.1/3; Lev. 21c 

Walter Crane, 1889 

Renkli litografi, Yük.: 25 cm. 

 



 133

Bir bahçe içindeki küçük bir bölümün betimlendiği çizimde sarı renkteki 

zambaklardan ikisinin kaplana, birisinin de insan figürüne dönüşmek üzere olduğu an  

resmedilmiştir. İllüstrasyonun üzerinde “ Then lilies turned to tigers blaze, amid the 

gardens rangled maze”  ( Sonra  zambaklar hararetle kaplanlara dönüştüler, 

bahçenin ortasına şaşkınlık yayıldı), şeklinde bir yazı yer almaktadır.  

 

 

“House of Pomegranates” (Narlı Bahçe) için Kitap Kapağı Kat. no. 3.1.1/4; Lev. 

22a 

Charles Ricketts, 1891 

Keten üzerine baskı, 20,9 x 18 cm. 

The British Museum, Londra 

 

Üzerinde narlar bulunan kıvrım dal kompozisyonuyla doldurulan fon üzerinde sağda, 

insan başlı bir tavus kuşu, onun yanında  tam ortada, içinde narlar bulunan bir sepet 

ve bir çeşme gibi hikayeyle bağlantılı ayrıntılar betimlenmiştir. 

 

“Hero and Leander”(Hero ve Leandros) için  İllüstrasyon     Kat. no. 3.1.1/5; 

Lev. 22b 

Charles Ricketts, 1894 

Christopher Marlowe ve George Chapman’ın “Hero and Leander” (Hero ve 

Leandros)’u için, ağaç baskı 

Victoria and Albert Museum, Londra 

 

Christopher Marlowe ve George Chapman’ın “Hero ve Leandros”unun yeni basımı 

için yapılan illüstrasyonda, Kelt süslemelerinin etkisini taşıyan iç içe geçmiş sarmal 

dal ve yaprak motiflerinden oluşan bir bordür kullanılmıştır. Bordürün içinde yer 

alan çizimde bir deniz kıyısında uzanan çıplak ve kanatlı Hero ve Leandros figürleri 

betimlenmiştir. Figürlerin inceltilip uzatılmış vücutlarında stilizasyon görülmektedir. 

Leandros’un elinde aşkı simgeleyen bir ok, Hero’nun elinde de Leandros’un yolunu 

aydınlatan meşale bulunmaktadır. Figürlerin uzandığı sahilde gül motifleri yer 

almaktadır. Sahile vuran dalgalar da  yoğun dalgalı çizgilerle betimlenmiştir. 
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“Yagradsil’in Altında”  İllüsrasyon                                  Kat. no. 3.1.1/6; Lev. 23a 

Gleeson White için Charles Ricketts, 1892 

 

Doğanın uyanışı temasının işlendiği çalışmada “yaşam ağacı” çeşitli figürler ve 

sembolik anlamlar taşıyan motiflerle betimlenmiştir. Kompozisyonun sol tarafına 

doğanın uykusu ağacın dallarındaki hareketsiz bitkiler  ve toprak altındaki geceyi 

simgeleyen ay motifiyle anlatılırken, sağ tarafta doğanın uyanışı ağacın canlı ve 

meyvelerle dolu dallarıyla ve yer altındaki doğa ana figürünün toprağı 

hareketlendirmesiyle anlatılmıştır. Bunlara ek olarak ağacın gövdesinden uykudan 

yeni kalkmış gibi esneyerek yükselen figür, doğanın uyanışını vurgulamaktadır. 

 

 “Ay Boynuzlu İo” İllüstrasyon                                         Kat. no. 3.1.1/7; Lev. 23b 

Charles Ricketts, 1894 

Oscar Wilde’ın “The Sphinx” (Sfenks)’i için, ağaç baskı 

 

Sadece dalgalı çizgilerle oluşturulan bir manzara içinde, cepheden betimlenen ayakta 

duran çıplak İo figürü ve onun çevresini saran üç tane çıplak kadın figürü 

görülmektedir. Çizimde İo’nun Zeus tarafından bir ineğe dönüştürüldüğü an 

betimlenmiştir. İo figürünün başından boynuzlar çıkmaya başlamıştır. Çevresindeki 

arkadaşları, ağlayarak ona sarılmaktadırlar. Saçları dalgalı çizgilerle oluşturulan 

figürlerin sırtlarındaki bol drapeli mantolarda da aynı  çizgiler kullanılmıştır. 

Figürlerin uzun ve ince vücutlarında stilizasyon vardır. 

 

“Lysistrata” Serisinden İllüstrasyon                                 Kat.no. 3.1.1/8; Lev. 24a 

Aubrey Beardsley, 1894 

Hyperion II, No.3, 1908, Münih 

 

Sanatçınım karmaşık imgelerle harmanladığı çok figürlü kompozisyonda, mekansız 

bir düzlem içinde yer alan figürler ürkütücü ve garip görünümleriyle dikkat 

çekmektedirler. Çalışma büyük olasılıkla sanatçının kendi yaşamından da ip uçları 

barındırmaktadır. 
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 “Tavus Kuşu Elbise”  İllüstrasyon                                  Kat. no. 3.1.1/9; Lev. 24b 

Aubrey Beardsley, 1894 

Oscar Wilde’ın “Salome”si için , kağıt üzerine mürekkepli kalem 
 

 

Mekansız ve  iki boyutlu bir yüzey üstünde yer alan iki kadın figüründen arkası 

dönük olarak ayakta betimlenen figür Salome’dir. Figürler anakronik olarak 

betimlenmişlerdir. Karşısında yer alan üzerinde kısa kesimli ve bol drapeli bir giysi 

bulunan kadınla konuşmakta olan Salome figürünün üzerinde, oldukça görkemli 

uzun bir giysi vardır. Giysinin kavisli bir kuyrukla sonlanan eteğinde tavus kuşu tüyü 

motiflerinden oluşan bir desen vardır. En az giysi kadar görkemli olan Salome’nin 

saç tuvaleti de tavus kuşu tüylerinden oluşmaktadır. Bu tüylerin bazıları kavisli bir 

biçimde eteğe kadar uzanmaktadır. Arka planda dilimli bir daire oluşturan 

noktacıkların ortasında da bir tavus kuşu yer almaktadır. Çizimde siyah beyaz rengin 

oluşturduğu kontrast göze çarpmaktadır. 

 

“Salome’nin Tuvaleti” İllüstrasyon                                Kat. no. 3.1.1/10; Lev. 25a 

Aubrey Beardsley, 1894 

Oscar Wilde’ın “Salome” si için, kağıt üzerine mürekkepli kalem 

 

Bir oda içinde betimlenen Salome figürü bir sandalyede oturmuş, arkasında duran 

hizmetkarı da onun saç tuvaletini düzeltirken görülmektedir. Figür, dönemin Paris 

haute-couture  tarzındaki kabarık gece giysisi içinde anakronik olarak betimlenmiştir. 

Arka planda geometrik Japon tarzını yansıtan bir paravan bulunmaktadır. Japon etkili 

bir mobilya olan Salome’nin tuvalet masasının en üstündeki bölmede parfüm şişeleri 

ve pudriyerler gibi çeşitli tuvalet eşyaları birer ayrıntı olarak verilmiştir. Masanın en 

altındaki bölmede de   Marquis de Sade, Chordelos de Laclos ve Zola’nın kitapları  

yazarlarının adları görülebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Çizimde sadece siyah ve 

beyaz renkler kullanılmıştır. 
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“Morte d’Arthur”(Arthur’unÖlümü ) için İllüstrasyon      Kat. no. 3.1.1/11; 

Lev. 25b 

Aubrey Beardsley, 1893 

 

Aşk iksirini içen Tristan ve Isolde figürü  yarı açık bir mekan içinde betimlenmiştir. 

Tristan figürü içinde aşk iksiri bulunan kadehini kaldırmış içmek üzeredir. 

Karşısında bulunan İsolde üzerinde haşhaş motifleri bulunan bir giysi giymiştir. 

Figürlerin arkasında yer alan duvar üzerinde de açılmış haşhaş çiçekleri yer 

almaktadır. İllüstrasyonun çevresinde sarmal dal, haşhaş ve gonca motifleriyle 

süslenmiş bir bordür ve “How Sir Tristram Drank of the Love Drink” (Sir Tristram 

Aşk İksirini Nasıl İçti) şeklinde bir yazı yer almaktadır. Tutkunun çiçeği olarak kabul 

edilen haşhaş motifi iksir kavramıyla da uyum sağlamakta ve böylece hikayeye bir 

gönderme yapılmaktadır. Kitap kapağında da aynı haşhaş motiflerinin yer aldığı bir 

kompozisyon kullanılmıştır. 

 

“Wagneryenler” İllüstrasyon                                          Kat. no. 3.1.1/12; Lev. 26a 

Aubrey Beardsley, 1894 

1894 20,6 x 17,8 cm. 

The Yellow Book, No.3 

 

Bir operanın içindeki izleyicilerin betimlendiği siyah beyaz çalışmada, Wagner’in 

“Tristan und Isolde” operasını seyreden izleyiciler betimlenmiştir. Arka planda 

locada oturan izleyiciler birer siluet olarak görülmektedir. Figürler dönemin giysileri 

ve saç tuvaletlerini taşımaktadırlar. Sağ alt köşede, bir seyircinin yere düşürdüğü 

program üzerinde “Tristan und Isolde” yazısı yer almaktadır. 

 

“Isolde” İllüstrasyon                                                        Kat. no. 3.1.1/13; Lev. 26b 

Aubrey Beardsley, 1899 

17,8 x 12, 6 cm. 

Pan, No.2, 1889, s.260 
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Kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renkleriyle oluşturulan illüstrasyonda Isolde figürü aşk 

iksirini içerken anakronik tarzda betimlenmiştir. Figür, çiçeklerle süslü geniş 

kenarlıklı bir şapka takmakta ve dönemin modasını yansıtan uzun ve yer yer 

drapelerle süslü bir giysi giymektedir. Kadehi tuttuğu elinin bileğindeki bileziğin 

uzun zinciri aşağı sarkmaktadır. Sağ alt köşede “Isolde” yazısı vardır. Dümdüz 

bırakılan arka plan kırmızı ve beyaz renklerle enlemesine ikiye bölünmüştür. 

 

“The Well At The World’s End” (Dünyanın Sonundaki Kaynak) için 

İllüstrasyon                                                                      Kat. no. 3.1.1/14; Lev. 27a 

 

William Morris, 1896 

27,8 x 19 cm. 

 

Sarmal dal, üzüm ve asma yaprağı motifleriyle süslenmiş kalın bir bordürden oluşan 

çerçeve içinde, bir ormanda betimlenen iki figür bulunmaktadır. Hemen altta da 

bordürle uyum sağlayan çiçekli sarmal dal motifleriyle bezenmiş Morris’in 

kendisinin yarattığı Chaucer karakteriyle yazılmış “Friends In Need Meet In The 

Wild Wood” (Yardıma İhtiyacı Olan Arkadaşlar Vahşi Ormanda Buluştular) yazısı 

yer almaktadır. 

 

“Historie des quatre fils Aymon” (Aymon’un Dört Oğlu’nun Efsanesi) için 

İllüstrasyon                                                                         Kat. no. 3.1.2/1; Lev. 27b 

Eugéne Grasset, 1883 

 

Kitabın baş sayfası için hazırlanan illüstrasyonda, atları üzerinde hızla yol alan dört  

zırhlı ve silahlı şövalye profilden betimlenmiştir. En önde yer alan şövalye figürü 

ayrıntılı bir biçimde betimlenirken diğerleri sadece birer siluet olarak görülmektedir. 

Yerdeki toz bulutu atlıların dört nala ilerlediklerini göstermektedir. Bütün 

kompozisyon antik mimariyi çağrıştıran öğelerle çerçevelenmiştir. Sol yanda 

kompozisyonu keserek yukarıdan aşağı inen üzerinde Arts and Crafts hareketine 

özgü motifler bulunan dikdörtgen bir pilastr bulunmaktadır. Sağ alt köşede de daire 

içinde betimlenen bir kartalın boğazını sıkan bir el görülmektedir.  
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 “Amour” (Aşk) için Kitap Kapağı                                   Kat. no. 3.1.2/2; Lev. 28a 

Maurice Denis, 1898 

Renkli litografi, 55,8 x 41,9 cm. 

The State Art Institute, Frankfurt 

  

Masalsı bir bahçe görünümünün betimlendiği kompozisyonun tam ortasında kıvrımlı 

gövdesiyle bir gül ağacı yükselmektedir. Ağacın önünde arkadan görünen kadın 

figürünün üzerindeki giysi vücudundan sıyrılmış, ayaklarının dibinde durmaktadır. 

Saçları ensesinde toplanmış olan figür, kollarını zarif bir biçimde yukarıya doğru 

uzatarak ağacın üzerindeki güllere dokunmaktadır. Kompozisyonun sol tarafında 

aşağıya doğru süzülen iki beyaz güvercin yer almaktadır. 

 

İllüstrasyon                                                                         Kat. no. 3.1.3/1; Lev. 28b 

Georges Minne, 1889 

Maurice Maeterlinck’in Serres chaudes (Sıcak Seralar) adlı şiir kitabı için, 

Bibliothéque Royal de Belgique, Brüksel 

 

Bir çiçek tarlası içinde profilden betimlenen elleri ve dizlerinin üzerine çökmüş 

stilize kadın figürü elinde tuttuğu orakla çiçek kesmektedir. Çizgisel bir anlatımın 

hakim olduğu çalışmada hem figür hem de bitkilerde yoğun bir deformasyon 

görülmektedir. 

 

İllüstrasyon                                                                         Kat. no. 3.1.3/2; Lev. 29a 

Jan Toorop, 1893 

Van Nu en Straks (Şimdiden ve Birazdan) , No.2., 1893  

 

Arkadan betimlenen bir siluet şeklindeki oturan erkek figürü bir elinde tuttuğu çanı 

çalmaktadır.  Çanın içinden çıkan ses dalgaları birbirine paralel dalgalı çizgiler 

halinde betimlenmiştir. Çalışmanın bütününde grafik bir anlatım hakimdir. 
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“Die Jugend” (Gençlik) için Kapak                                  Kat. no. 3.1.4/1; Lev. 29b 

Ludwig von Zumbusch, 1896 

Renkli litografi 

Die Jugend No.12 

 

Kompozisyonun yarısını kaplayan bir kır görünümü içinde koşan iki kadın figürü 

ellerinden tuttukları yaşlı bir erkek figürünü sürüklemektedirler. Kadın figürlerinin 

ince çizgilerle belirtilen uzun giysileri ve saçları koşmanın hızının etkisiyle 

uçuşmaktadır. Onların arasındaki hemen hemen karikatürize edilmiş yaşlı erkek 

figürünün ayakları yerden kesilmiştir ve kendini tamamen onların kontrolüne 

bırakmıştır. Üst kısımda “JUGEND” yazısı görülmektedir. 

 

“Die Jugend”  (Gençlik) için Kapak                                 Kat. no. 3.1.4/2; Lev. 30a 

Ludwig von Zumbusch, 1897 

Renkli litografi, 29 x 22,5 cm. 

Die Jugend No. 40 

 

Bir akarsu kenarındaki doğa görünümü içinde el ele tutuşarak kendi etraflarında 

dönerek neşeyle dans eden iki kadın figürü betimlenmiştir. Figürlerin saçları 

giysilerinin bol kolları ve etekleri dansın etkisiyle savrulmaktadır. Giysilerdeki bu 

hareket çizgilerle yansıtılmıştır. Kompozisyonun sağında yer alan ağaç, üst kısımda 

da devam etmektedir. Ağacın üzerinde “JUGEND” yazısı yer almaktadır.   

 

“Münih Gençlik Çeşmesi” İllüstrasyon                           Kat. no. 3.1.4/3; Lev. 30b 

Bruno Paul, 1897 

Kağıt üzerine suluboya ve kalem, 38,1 x 60,4 cm.  

Simplicissimus no. 1250 

Staatlische Graphische Sammlung, Münih  

 

“Münih Gençlik Çeşmesi”nin suyunu içtikten sonra değişim geçiren insanlar 

betimlenmiştir. Kompozisyonun tam ortasında yer alan çeşmenin bir yanında onun 

suyunu içmeyi bekleyen sakin ve ağırbaşlı kadınlar, diğer yanında da çeşmenin 
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suyunu içtikten sonra hem fiziksel hem de ruhsal bir değişim geçiren kadınlar yer 

almaktadır. Arka planda sıraya girmiş beklemekte olan figürler görülmektdir. 

 

“Ver Sacrum”  (Kutsal Bahar) için Kapak                       Kat. no. 3.1.4/4; Lev. 31a 

Koloman Moser, 1899 

Renkli litografi, 42,5 x 41, 8 cm. 

Ver Sacrum, No. 4 

 

Siyah renk zemin üzerine betimlenen dörtte üç profilden görünen kadın başından 

oluşan kapak grafik tarzındadır. Kırmızı renkle oluşturulan figürün dalgalı  saçları 

hemen hemen tüm yüzeye yayılmaktadır. Figürün başının iki yanında yer alan güller, 

saç dalgalarıyla bütünleşmektedir. Sağ üst kenarda “VER SACRUM” yazısı yer 

almaktadır.   

 

“Yılan Dansı (Loïe Fuller)” İllüstrasyon                         Kat. no. 3.1.5/1; Lev. 31b 

William H. Bradley, 1894 

19 x 11,4 cm. 

The Chap-Book Aralık 1, 1894 

 

Tüm yüzeyi kaplayan dalgalı çizgiler şeklinde düzenlenen kompozisyonda dönen 

peçeleri içinde kaybolan bir Loïe Fuller figürüyle karşılaşılmaktadır. Bir anlamda 

Loïe Fuller sadece dönen peçelerden ibarettir. Dalgalı çizgiler ve siyah beyaz rengin 

kontrastının hakim olduğu çalışmada, bir tek sağ köşede yer alan çapraz durmuş 

ayaklar burada bir figürün varolduğunu hissettirmektedir. 
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(3.2. AFİŞ)  

 

“Don Quixote” Afiş                                                            Kat. no. 3.2.1/1; Lev. 32a 

Lyceum Tiyatrosu için Beggarstaff Brothers (William Nicholson, James Pryde), 

1895 

Kağıt üzerine kolaj, 193 x 195,8 cm.  

Victoria and Albert Museum, Londra 

 

Düz renkli bir fon önünde profilden görünen at sırtındaki Don Quixotte figürü, 

oldukça yalın bir biçimde betimlenmiştir. Figürün atı da sadece dış çizgileriyle içi 

hiçbir renkle doldurulmadan oluşturulmuştur. Arka planda siyah renkli bir  siluet 

halindeki yel değirmeni yer almaktadır. 

 

“Hamlet” Afiş                                                                     Kat. no. 3.2.1/2; Lev. 32b 

Beggarstaff Brothers (William Nicholson, James Pryde), 1894 

Kağıt üzerine kolaj 

 

Düz renkli bir fon üzerinde ayakta ve profilden betimlenen Hamlet figürü elinde 

tuttuğu kafatasına  bakmaktadır. Bir siluet şeklindeki figürün üzerinde bir pelerin 

bulunmaktadır. 

 

“Avenue Theatre” Afiş                                                      Kat. no. 3.2.1/3 ; Lev. 32c 

Aubrey Beardsley, 1894 

Renkli litografi 
 

Tiyatro afişinde, uzunlamasına ikiye ayrılan yüzeyin sağ tarafındaki bölüm tamamen 

yazılara ayrılırken sol tarafta, koyu mavi renkli bir arka planda, ortası aralık iki 

kanatlı şeffaf bir perdenin arkasında ayakta durmakta olan cepheden betimlenmiş bir 

kadın figürü yer almaktadır. Uzun saçlı figürün üzerinde omuzlarını açıkta bırakan 

bir giysi bulunmaktadır. Figürün üzerinde devam eden ince beyaz çizgiler ve asit 

yeşili puanlarla perdenin şeffaflığı yansıtılmıştır.   
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Afiş                                                                                        Kat. no. 3.2.1/4;Lev. 33a 

Aubrey Beardsley, 1895 

Renkli litografi, 63,1 x 27,9 cm. 

Victoria and Albert Museum, Londra 
 

Bir kitap firması için hazırlanan afişte, profilden görünen bir kadın figürü koltuğuna 

oturmuş elindeki kitaba bakmaktadır. Figür başında tüyden oluşan saç tuvaletiyle, 

omuzlarını açıkta bırakan kabarık kollu bir giysi giymektedir. Figürün saçının bir 

bölümü ve vücudunun alt kısmı koltuk tarafından kamufle edilmektedir. Çalışmanın 

tümünde bir grafik etkisi hakimdir. 

 

“Scottish Musical Review” (İskoç Müzik Dergisi) için Afiş      Kat. no. 3.2.1/5;                        

Lev. 33b 

Charles Rennie Mackintosh, 1896 

Renkli litografi, 246 x 101,5 cm. 

 

Afiş, enstrüman görünümündeki stilize bir figürden oluşmaktadır. Uzun giysili 

figürün kolları üst üste konmuş kuşlar şeklindedir. Figürün başında farklı bir başlık 

bulunmaktadır. Arka planda figürün tam başının arkasına gelecek bölümde büyük bir 

daire motifi yer almaktadır. 

 

“Loïe Fuller Folies Bergére’de” Afiş                                Kat. no. 3.2.2/1; Lev. 33c 

Jules Cheret, 1897 

Renkli litografi 

Ferrers Gallery, Londra 
 

Düz renkli bir fon üzerinde kollarını iki yana açmış, peçesini başının üzerinde 

döndürerek dans eden Loïe Fuller figürü cepheden betimlenmiştir. Figürün saçları ve 

giysisinin etekleri de dansın etkisiyle savrulmaktadır. Figürün vücut hatları da 

giysisinin altında belirgin bir şekilde işlenmiştir. 
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“Moulin Rouge (La Goulue)” Afiş                                   Kat. no. 3.2.2/2 ; Lev. 34a 

Henri Toulouse-Lautrec, 1891 

Renkli litografi, 191 x 117 cm. 

Civica Raccolta di Stampe Bertarelli, Milano 

 

Sarı ışıklarla aydınlatılmış mekanın büyük salonunda siluetler halinde verilmiş 

müşterilerin önünde dans eden La Goulue (Obur) ve Valentin-le-Desosse (Yılan 

Adam Valentin) betimlenmiştir. Ön planda yer alan Valentin-le-Desosse figürü 

yarım boy portre olarak profilden sadece bir siluet olarak betimlenmiştir. Bu figür, 

onun tam arkasında dans etmekte olan La Goulue figürünün bir kısmını 

kapatmaktadır. Yalın çizgilerle betimlenen La Goulue’nün dans ederken savrulan 

giysisinin altından görünen jüponu, sağ tarafta Valentin sol tarafta da lambalar 

tarafından kamufle edilmektedir. 

 

“Divan Japonais”Afiş                                                        Kat. no. 3.2.2/3; Lev. 34b 

Henri Toulouse-Lautrec, 1893 

Renkli litografi, 81 x 60,5 cm. 

 

Divan Japonais adlı mekanın içinden bir görünüm gerçek ayrıntılarla yansıtılmıştır. 

Sahnede şarkı söyleyen boynundan aşağısı görünen figür siyah eldivenleriyle 

özdeşleşmiş şarkıcı Yvette Guilbert, onu dinleyenler arasında bulunan ön plandaki 

iki figür de şarkıcı Jane Avril ve şair Edourd Dujardin olarak tanımlanmaktadır. Jane 

Avril uzun siyah giysisi, başında şapkası ve elinde yelpazesiyle görülmektedir. 

Seyirciler ve sahne arasında kalan bölümde sadece dış çizgileriyle birer siluet halinde 

betimlenen orkestra bulunmaktadır.  

 

 

“Librairie Romantique” Afiş                                            Kat. no. 3.2.2/4; Lev. 35a 

Eugéne Grasset, 1890 

Renkli litografi 

Ferrers Gallery, Londra 
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Bir yayımcı için yapılan afişte arkadan betimlenen, oturmuş kitap okuyan bir kadın 

figürü yer almaktadır. Saçlarını kurdelelerle yukarıda toplayan figür, geniş beyaz 

dantel yakalı uzun bir giysi giymektedir. Arka planda bir siluet halinde Notre Dame 

kilisesi görülmektedir. Figür, günbatımında Notre Dame’a karşı oturmuş elindeki 

kitabı okumaktadır.  

 

“Gismonda” Afiş                                                                Kat. no. 3.2.2/5; Lev. 35b 

Alfons Maria Mucha, 1895 

Renkli litografi, 217 x 74 cm. 

  

Sarah Bernhardt, ayakta ve dörtte üç profilden, oyununun son sahnesinde giydiği 

kostümle Antik bir mimari öğe önünde betimlenmiştir. Figür, elinde bir defne dalı 

tutmaktadır. 

 

“Monaco Monte Carlo” Afiş                                              Kat. no. 3.2.2/6; Lev. 35c 

Alfons Maria Mucha 

Renkli litografi 

 

Monako-Monte Carlo tren yolu için hazırlanan afişte kompozisyonun ortasında, 

ayaklarını toplamış oturmakta olan bir kadın figürü görülmektedir. Omuzlarını açıkta 

bırakan beyaz dökümlü bir elbise giyen figürün belinde bir şal bulunmakta ve şalın 

ucu aşağıya kadar uzanmaktadır. Figürün çenesinde birleşen elleri yüzündeki 

hayranlık ifadesini tamamlamaktadır. Figürün dizlerinin dibinde daire şeklinde 

düzenlenen çiçek demetleri yer almaktadır. Arka planda yine aynı şekilde düzenlenen 

ve üzerinde kuşlar bulunan bir demet yer almakta ve bunun açıklığından arkaya 

doğru uzanan deniz ve Monte Carlo limanı görülmektedir. 

 

“Job” Afiş                                                                            Kat. no. 3.2.2/7; Lev. 36a 

Alfons Maria Mucha, 1897 

Renkli litografi, 52 x 39,8 cm. 
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Yarım boy portre, dörtte üç profilden betimlenen kadın figürü elinde bir sigara 

tutmaktadır. Figürün başlı başına bir süsleme öğesine dönüşen uzun dalgalı saçları 

afişi çerçeveleyen zikzak motifli bordürün dışına taşmaktadır. Figürün elinde tuttuğu 

sigaranın dumanı da dalgalı çizgiler halinde arka planda görülmektedir. Figürün 

başının arkasında “JOB” yazısı yer almakta ve fon üzerinde de yazının amblemi 

tekrarlanmaktadır. 

 

 “La Maison Modern”  Afiş                                               Kat. no. 3.2.2/8; Lev. 36b 

Manuel Orazi, 1902 

Renkli litografi 

Musée des Arts Décoratifs, Paris. 

 

Afiş, ön planda profilden görülen genç kız figürü ve arkada da bir vitrinden 

oluşmaktadır. Figürün saçlarını topladığı kıvrımlı çizgilere sahip taraklar ve yine 

aynı tarzdaki takılar Art Nouveau’nun bütün etkilerini göstermektedir. Figürün 

arkasında  dükkanda satılan lamba, vazo gibi çeşitli objeler birer ayrıntı olarak 

verilmiştir. 

 

“Cacao Van Hauten” Afiş                                                  Kat. no. 3.2.3/1; Lev. 37a 

Privat Livemont, 1897 

Renkli litografi 

 

Düz renkli bir arka plan önünde yarım boy portre olarak profilden betimlenen kadın 

figürü elinde bir fincan kakao tutmaktadır. Kabarık kollu uzun bir giysi giyen figürün 

dalgalı uzun saçları omuzlarından aşağı dökülmektedir. Figürün başında çiçek ve 

yaprak motiflerinden oluşan bir taç ve elbisesinin göğsünde de aşağı kadar sarkan bir 

çiçek demeti yer almaktadır. Figürün ağzına götürmek üzere olduğu fincandaki 

kakaonun sıcak dumanları dalgalı çizgiler halinde yukarıya doğru yükselmektedir. 
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“Casino Cabourg ”Afiş                                                       Kat.no. 3.2.3/2; Lev. 37b 

Privat Livemont, 1896 

Renkli litografi, 75 x 110 cm. 

 

Afişte yoğun dalga motifleri arasında yüzen ve bir grup erkek yüzücü tarafından 

takip edilen bir genç kız figürü görülmektedir. Arka planda Casino Cabourg binası 

bir ayrıntı olarak verilmiştir. 

 

“Delftsche Salaolie” Afiş                                                    Kat. no. 3.2.3/3; Lev. 37c 

Jan Toorop, 1895 

Renkli litografi, 94,5 x 60 cm. 

Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld 

 

Biri ayakta duran, diğeri oturmuş salata hazırlayan iki stilize kadın figürünün 

betimlendiği afişte, figürlerin dalgalı saçları tüm yüzeyi kaplayarak bir desen etkisi 

yaratmaktadır. Figürlerin giysilerinin üzerinde Pre-Raphaelitler’e özgü desenler 

bulunmaktadır. Uzun giysilerin kuyrukları salata kasesinin etrafında dönmektedir. 

Giysilerin kabarık balon kolları çizgilerle hareketlendirilmiştir. Figürlerin uzun 

parmaklı ellerinde deformasyon iyice belirgin bir şekilde göze çarpmaktadır.   

 

“Simplicissimus” (Yalınlık) için Afiş                                 Kat. no. 3.2.4/1; Lev. 38a 

Thomas Theodor Heine, 1900 

Renkli litografi, 79 x 59 cm. 

 

Düz yeşil renkte bir fon üzerinde arkadan görülen şeytan ve bir  kadın figürü basit bir 

biçimde betimlenmiştir. Siyah bir siluet halindeki şeytan figürü bir yandan sol 

koluyla, belinden kavradığı kadını götürmekte bir yandan da ve sağ elinde tuttuğu 

gazeteyi okumaktadır. Üzerinde kabarık kollu, sırt dekolteli ve etekleri volanlı bir 

elbise olan kadın figürüyse şeytanın fırçaya benzeyen kuyruğunun ucunu yakalamış 

ve “SİMPLİCİSSİMUS” yazısını yazmayı henüz tamamlamıştır. Diğer elinde tuttuğu 

paletinden boyalar damlamaktadır. Kadın figürünün yüzünde yaptığı bu işten 

duyduğu hoşnutluk belli olmaktadır. 
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“Öpücük” Afiş                                                                    Kat. no. 3.2.4/2; Lev. 38b 

Peter Behrens, 1898 

Renkli ağaç baskı, 27,2 x 21,7 cm.  

 

Öpüşen iki androjen figürün betimlendiği afişte, figürlerin başlarından tüm resim 

yüzeyine yayılan iç içe geçmiş dalgalı çizgilerden oluşan Kelt süsleme sanatının 

etkilerini de taşıyan saç kıvrımları figürlerin yüzlerini çerçevelemektedir.  

 

 

“Theseus ve Mintaur” Afiş                                                Kat. no. 3.2.4/3; Lev. 39a 

Gustav Klimt, 1898 

Renkli litografi, 97 x 70 cm. 

 

Bir duvar ve onun üzerinde Theseus ve Mintaur’un dövüşme sahnesinden oluşan 

kompozisyonda sağ yanda boy profilden gösterilmiş giyimli miğferli kalkanlı ve 

mızraklı Minerva figürü bulunmaktadır. Başında bir Korinth miğferi bulunan 

Minerva figürünün kalkanının üzerinde bir gorgo betimi vadır. Afişin dörtte üçünü 

oluşturan boş yüzey, bir duvar şeklinde biçimlendirilmiştir.  Kornişin hemen üstünde 

Theseus ve Mintaur’un mücadelesi, Theseus’un Mintaur’u öldürmek üzere olduğu an 

betimlenmiştir. Üç kuşağa ayrılan kompozisyonda birinci kuşakta Theseus ve 

Mintaur’un mücadelesi, bir duvar şeklinde düzenlenen ikinci kuşakta sağ kenarda 

ayakta duran Minerva figürü, en alttaki üçüncü kuşakta da, Grek harflerine benzer bir 

yazı karakterinin kullanıldığı sergi ilanını oluşturan yazılar bulunmaktadır. 

 

V. Secession Sergisi Afişi                                                  Kat. no. 3.2.4/4; Lev.  39b 

Koloman Moser, 1899 

Renkli litografi 

 

Afişte, profilden görünen çıplak, kanatlı, stilize bir cin figürü betimlenmiştir. Figür 

elinde birliğin amblemini tutmaktadır. Arka plan dalgalı çizgilerden oluşan karmaşık 

bir kompozisyonla süslenmiştir. Figürün dalgalar halinde aşağı inen saçları da arka 

planla bir bütünlük sağlamaktadır.  



 148

“XIV. Secession Sergisi Afişi”                                           Kat. no. 3.2.4/5; Lev. 39c 

Alfred Roller, 1902 

Renkli litografi, 95,5 x 63 cm. 

 

Afişin tüm yüzeyi Mısır Sanatı’na özgü çeşitli geometrik motiflerle kaplanmıştır. Sağ 

tarafta profilden betimlenen ayakta duran stilize bir kadın figürü yer almaktadır. 

Üzerinde göz motiflerinden oluşan bir giysi bulunan figürün, vücut hatları giysinin 

altında belirgindir. Figürün başıyla birlikte, vücudunun üst kısmı da öne doğru 

eğilmiştir ve zikzak çizgilerle belirtilen saçları aşağı doğru inmektedir. Figür ileri 

doğru uzattığı elinde beyaz bir küre tutmaktadır.   

 

“Century Magazine” (Yüzyıl Dergisi) için Afiş                 Kat.no. 3.2.5/1; Lev. 40a 

Louis Rhead, 1895 

Renkli litografi, 35,5 x 48,26 cm. 

 

Century dergisinin yaz özel sayısı için yapılan afişte, kır görüntüsü içinde, bir ağacın 

altında oturup dergi okuyan genç kız figürüne yer verilmiştir. Figürün etrafı otlar ve 

kır çiçekleriyle doldurulmuştur. Arka planda da, dalgalı çizgilerle oluşturulan parlak 

mavi renkte bir gökyüzü görülmektedir.  
 

“The Chap-Book” için Afiş                                                Kat. no. 3.2.5/2; Lev. 40b  

William Bradley, 1895 

Renkli litografi 

 

Derginin “Şükran Günü” özel sayısı için hazırlanan afişte, ellerinde büyük birer 

tabak içinde yiyecek taşıyan biri büyük, biri küçük boyutlu birbirinin aynı iki kadın 

figürü betimlenmiştir. Figürlerin, siyah ve kırmızı renkli dalgalı geniş şeritlerle 

oluşturulan abartılı bir biçimde kabarık görünümlü elbiseleri tüm yüzeyi 

kaplamaktadır. Günün anlamını vurgulayan afişte, tabaktaki yiyecekler ön plana 

çıkarılmıştır. 
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( 4. MİMARİ) 

 

Pencere Tasarımı                                                                   Kat. no. 4.1/1; Lev. 41a 

John Everett Millais, 1853. 

 

Gotik formlu pencere tasarımında, pencerenin ortasındaki daire formundaki açıklığa 

elleriyle tutunan melek figürleri bulunmaktadır. Figürler profilden betimlenmiştir. 

Alt kısımda da, yüzleri birbirine dönük, elleri altta birleşen melek figürleri iki küçük 

bölüm oluşturmaktadır. Bu figürlerle birlikte çerçeve içinde toplam üç bölüm 

meydana getirilmiştir. 

 

Çini Pano                                                                                Kat. no. 4.1/2; Lev. 41b 

Morris, Marshall, Faulkner & Company için Edward C. Burne-Jones, 1864 

 

Çini pano üzerinde altı sahneyle “Güzel ve Çirkin” masalı resimlenmiştir. Sahnelerin 

arası, üzeri kuğu ve dal motifleriyle bezeli krem rengi çinilerle doldurulmuştur. 

Panonun alt kısmında bir kurdele motifi içinde “How a Prince who by enchantment 

was under the form of a beast became a man again by the love of a maiden” 

(Büyünün etkisiyle canavar olan prens genç kızın sevgisiyle nasıl yeniden insan 

oldu) şeklinde bir yazı yer almaktadır. 

  

Çini Şömine                                                                            Kat. no. 4.1/3; Lev. 42a 

Morris, Marshall, Faulkner & Company, 1862-64 

Cambridge Hall of Queens College 

 

William Morris, Edward Burne-Jones ve Ford Madox Brown’ın tasarladığı şömine, 

çini karolarla kaplıdır. Çiniler üzerinde Anjou’lu Margaret, Woodville’li Elizabeth, 

günün ve gecenin melekleri, ayların çalışanları, St. Bernard ve St. Margaret figürleri 

betimlenmiştir. Figürler arasındaki boş alanlar da Philip Webb tarafından tavus kuşu 

tüyü motifleriyle doldurulmuştur. 
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Çini Pano                                                                               Kat. no. 4.1/4; Lev. 42b 

Edward John Peynter, 1868-70 

Victoria and Albert Museum, Grill Room 

 

Grill Room’un bir duvarını kaplayan geniş çini panolar üzerinde ayları ve dört 

mevsimi sembolize eden alegorik figürler yer almaktadır. 

 

“Müzik” Vitray Pencere                                                        Kat.no. 4.1/5; Lev.43a 

Morris, Marshall, Faulkner and Company için Dante Gabriel Rossetti, 1862 

Victoria and Albert Museum 

 

Çiçek demeti motiflerinden oluşan bir bordürle çerçevelenen çalışmada, klavsen 

çalan bir kadın figürü ve onu öpen Anjou’lu Kral René figürü görülmektedir. Kral 

René’nin balayında meydana gelen komik olaylardan biri işlenmiştir. Figürler basit 

konturlarla ele alınmıştır.  

 

“Heykel” Vitray Pencere                                                      Kat. no. 4.1/6; Lev. 43b 

Morris, Marshall, Faulkner and Company için Edward C. Burne-Jones,1862 

Victoria and Albert Museum 

 

Çiçek demeti motiflerinden oluşan bir bordürle çerçevelenen çalışmada, heykel 

yontan Kral René figürü ve onu hayranlıkla seyreden bir kadın figürü görülmektedir. 

Figürler oldukça yalın bir biçimde ele alınmışlardır. 

 

Çini Pano                                                                                Kat. no. 4.1/7; Lev. 43c 

William J. Neatby, 1902 

Harrods Meat Hall, Londra 

 

Bir kasap dükkanı olan yapının içindeki dört duvar, av ve çiftlik yaşamından 

sahnelere yer veren çini panolarla kaplanmıştır. 
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Shaftes Bury Memorial Çeşmesi’nden Ayrıntı                   Kat. no. 4.1/8; Lev. 44a 

Alfred Gilbert, 1893 

Picadilly Circus, Londra 
 

Çeşmenin bazı bölümlerinde  nilüfer yapraklarının ortasına yerleştirilmiş, kıvrımlı 

saçları bu yaprakların dışına taşan küçük boyutlu çocuk başları kullanılmıştır. 

 

Whitechapel Sanat Galerisi’nin Cephe Tasarımı              Kat. no. 4.1/9; Lev. 44b 

Charles Harrison Townsend, 1897 

Londra 

 

Yapının yarım daire şeklinde camlı bir bölümle vurgulanan iki giriş kapısının 

üzerinde, bir dizi küçük pencere yer almaktadır. Bu küçük pencerelerin üzerinde de, 

iki yanda yer alan kule benzeri yükseltilerin arasında Pre-Raphaelit’lerden etkiler 

taşıyan bir dizi figürlü rölyef görülmektedir. 

 

Great Warley Kilisesi’nin İçinden Ayrıntı                        Kat. no. 4.1/10; Lev. 45a 

William Reynolds Stephens, 1904 

Essex 

 

Kilisenin ana nefini diğer alanlardan ayıran, demirden yapılmış çiçek açan ağaçlar 

şeklindeki ince ve kare formlu direklerin üzerinde yapraklar, kırmızı camdan yapılan 

narlar, deniz kabuklarından yapılan çiçekler ve okside edilmiş gümüşten melek 

figürleri bulunmaktadır. 

 

Duvar Resmi                                                                        Kat. no. 4.1/11; Lev. 45b 

Charles Rennie Mackintosh, 1893 

Buchanan Street Tea Rooms,Glasgow 

 

Buchanan Street Tea Rooms’un Bayanlar Salonu’nun duvarlarında bir sıra halinde 

tekrarlanan asma dalları arasından yükselen, omuzlarının üzerinde baykuşlar, başının 
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arkasında da dolunay motifi bulunan stilize kadın figürlerinden oluşan boyayla 

yapılan resimler yer almaktadır. 

 

Glasgow Sanat Okulunun Giriş Kapısından Ayrıntı       Kat. no. 4.1/12, Lev. 46a 

Charles Rennie Mackintosh, 1899 

Glasgow 

 

Glasgow Sanat Okulu’nun kuzey cephesindeki ana kapının üzerinde yer alan oyma 

taş bölümde başlarından ayaklarına kadar yarım bir gül goncası tarafından 

çerçevelenen ve ellerinde gül tutan birbirleriyle karşılıklı durmakta olan stilize iki 

kadın figürü betimlenmiştir. Karşılıklı duran bu figürler sembolik anlamda okulun 

koruyuculuğunu yapmaktadır. İki figürün arasında yer alan sütun benzeri öğe de 

“yaşam ağacı”nı sembolize etmektedir. 

 

“Porte Dauphine” Metro Girişi                                           Kat. no. 4.2/1; Lev. 46b 

Hector Guimard, 1900 

Paris 

 

Demir ve cam konstrüksiyondan oluşan metro girişi geniş bir kemerle başlamaktadır. 

Kemerin bitki sapı şeklindeki ince ayakları yukarıda dal biçiminde ayrılarak, 

üzerinde METROPALITAIN yazısı yer alan levhayı hem çerçevelemekte hem de 

taşımaktadır. Kemerin üzerinde yer alan cam panolardan oluşan çatının ön kısmı da 

yelpaze biçiminde dışarı taşmaktadır. Girişin üç tarafı korkuluklarla çevrilidir. Altta 

stilize kıvrımlı çizgi motiflerinin yer aldığı çini panoları, yukarıda cam panolar 

izlemektedir. Bütün parçalar birbirlerine demir çubuklarla bağlanmışlardır. 

 

René Lalique Pavyonu                                                          Kat. no. 4.2/2; Lev. 47a 

Georges Picard, 1900 

1900 Dünya Sergisi, Paris 

 

Pavyonun içinde tam ortada, patinalanmış bronzdan yapılan bir dizi kelebek 

kadından oluşan demir  korkululuk bulunmaktadır. Bu kadın figürleri birbirlerine 
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kanatlarıyla bağlanırken, hepsinin yüzü ve duruşu birbirinden farklı olarak 

betimlenmiştir. 

   

Georges Fouquet’nin Dükkanı                                             Kat. no. 4.2/3; Lev. 47b 

Alfons Maria Mucha, 1900 

Paris 
 

Georges Fouquet’nin mücevher dükkanının cephesi iki yanda büyük birer vitrin, 

onların yanında birer kapı ve tam ortada da hemen hemen iki metre yetmiş santim 

yüksekliğinde bir bronz panodan oluşmaktadır. Geniş bir kavisle sonlanan bronz 

dikdörtgen pano üzerinde dükkanın işlevini de vurgulayan, ayakta duran dörtte üç 

profilden betimlenmiş ellerinde tuttuğu kolyeye bakan bir kadın figürü 

bulunmaktadır. Başında da bir taç bulunan figürün uzun saçları ve üzerindeki vücut 

hatlarını belli eden drapeli ince  giysisi dalgalı çizgilerle betimlenmiştir. Yapının, 

köşeleri yuvarlatılmış vitrin camlarının, üst kısımlarında bu formla uyum içinde 

gelişen bronz melek kanatları bulunmaktadır. Vitrin ve kapıların üzerindeki 

bölümlerde de, bir dizi kare panonun içinde yer alan madalyonlarda kimisi profilden 

kimisi cepheden olmak üzere farklı şekillerde kadın başları resimlenmiştir.  

 

Şömine                                                                                    Kat. no. 4.2/4; Lev. 48a 

Xavier Schoellkopf, 1900 

Yvette Guilbert evi, Paris 

 

Mermer şömine rafının tam ortasında kabartma olarak işlenmiş bir kadın başı 

bulunmaktadır. Şöminenin tüm yüzeyi, başın tam merkezinden başlayarak dışa doğru 

yayılan dalgalı saç kıvrımlarıyla kaplıdır. Birbirine paralel dalgalı çizgilerden oluşan 

bu motif şöminenin içe doğru kıvrılan ayaklarında da devam ederek son bulmaktadır. 

 

Horta Evi ve Atölyesi                                                            Kat. no. 4.3/1; Lev. 48b 

Victor Horta, 1898 

Brüksel 

 



 154

Yemek odasının duvarlarını kaplayan beyaz çini karoların üzerinde, yarım ay 

formunda, yan yana oturmuş profilden görünen kadın figürlerinin yer aldığı 

mermerden yapılmış alçak kabartma panolar yer almaktadır.  

 

Beş Oğlan Figürlü Çeşme                                                     Kat. no. 4.3/2; Lev. 49a 

Geoges Minne, 1896 

Mermer, Yük.: 83 cm. 

Karl Ernst Osthaus Museum, Hagen 

 

Mermer çeşme, daire formlu iki kademeli kaide üzerinde yer alan beş, diz çökmüş 

genç erkek figüründen oluşmaktadır. Üstteki kaidenin üzerine eşit aralıklarla 

yerleştirilen küçük dikdörtgen bloklar üzerinde diz çökmüş olan figürlerin inceltilip 

uzatılmış vücutlarında deformasyon görülmektedir. Başlarını önlerine eğmiş olan 

figürlerin hepsi kaidenin ortasında yer alan daire biçimli boşluğa bakmaktadırlar. 

 

Ciamberlani Evi’nin Cephesi                                               Kat. no. 4.3/3; Lev. 49b 

Paul Hankar, 1898 

Brüksel 

 

Üç katlı yapının hafif bir çıkmayla dışarı taşan ikinci katında, cephenin büyük bir 

bölümünü kaplayan iki  yuvarlak pencere yer almaktadır. Pencerelerin arasında kalan 

bölümde insanlığın üç aşamasını sembolize eden bir fresk görülmektedir. Bu katın 

üzerindeki pencerelerle kornişin arasında kalan frizde de madalyonlar içinde 

Herkül’ün işlerini anlatan bir fresk yer almaktadır. Fresklerin bugünkü durumu 

yıpranmıştır. 

 

Cauchie Evi ve Atölyesi’nin Cephesinden Ayrıntı             Kat. no. 4.3/4; Lev. 49c 

Paul Cauchie, 1905 

Brüksel 

 

Yapının cephesinde yer alan daire formlu pencerenin tüm çevresi, müzik aleti çalan  

bir dizi kadın figürünün betimlendiği bir freskle resimlenmiştir. Figürlerin hepsi 
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farklı açılardan ve farklı enstrümanlarla betimlenmişlerdir. Başlarında Antik Yunan’a 

özgü çelenkler bulunan bu figürler uzun ve drapeli giysiler giymektedirler. 

 

Palais Stoclet’nin Çatısındaki Kule ve Figürlü Grup       Kat. no. 4.3/5; Lev. 50a 

Josef Hoffmann, 1905-11 

Brüksel 

 

Yapının çatısının üzerinde yer alan dikdörtgen formlu mermer kule, üç kademe 

halinde yükselmektedir. İlk platformun köşelerinde gül demetlerinden oluşan birer 

küre yer almaktadır. İkinci platformun her kenarında cepheden betimlenmiş dört tane 

çıplak erkek figürü bulunmaktadır. Bu figürler ellerinde birer tane bereket boynuzu 

tutmaktadırlar. Kule en tepede gül motiflerinden oluşan bir kubbeyle sonlanmaktadır. 

Bütün sanat dallarının birliğini sembolize eden kulenin köşelerine, üzerinde kırık 

çizgilerden oluşan dalga motiflerinin kullanıldığı bronz bantlar geçirilmiştir. 

 

“Umut” Mozaik  Tasarımı                                                    Kat. no. 4.3/6; Lev. 50b 

Gustav Klimt, 1905-09 

Palais Stoclet, yemek odası 

Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, Viyana 

 

“Bilgi Ağacı”nın altında betimlenen umudu sembolize eden kadın figürünün vücudu 

cepheden, yüzü profilden betimlenmiştir. Duruşu, Mısır duvar resimlerini andıran 

figür, üzerinde üçgenler ve çeşitli geometrik şekiller bulunan bir giysi giymektedir. 

Figürün çevresi ağacın dallarını oluşturan stilize spiral motifleriyle doldurulmuştur. 

 

“Tamamlanma” Mozaik Tasarımı                                       Kat. no. 4.3/7; Lev. 50c 

Gustav Klimt, 1905-09 

Palais Stoclet, yemek odası 

Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, Viyana 

 

Otlar, çiçekler, şahinler ve kelebekler arasında birbirine sarılmış bir kadın ve erkek 

figürü betimlenmiştir. Buradaki kadın figürü stilize göz ve daire motiflerinden oluşan 
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bir giysi giymiştir. “Yaşam Ağacı”nın altında birbirine sarılan iki figürün bir benzeri 

Beethoven frizinde de kullanılmıştır. Figürlerin çevresi, ağacın dallarını oluşturan 

spiral dal motifleriyle doldurulmuştur. 

 

Çini Pano                                                                                Kat. no. 4.3/8; Lev. 51a 

Wilhelm Kromhout, 1902 

American Hotel’in cephesi, Amsterdam 

 

Yapının cephesinde yer alan düz krem renkli çini pano üzerinde, sadece gri renk ve 

tonlarıyla oluşturulan cepheden betimlenmiş ayakta duran bir kadın figürü yer 

almaktadır. Figür, bir elini önünde durduğu mimari öğeye bir elini de çenesine 

yaslamış, başını hafifçe öne eğerek düşünmektedir. Başında bir örtü bulunan figür, 

uzun ve drapeli bir giysi giymektedir. 

 

Çini Pano                                                                                Kat. no. 4.3/9; Lev. 51b 

Jan Toorop, 1902 

De Beurs Binası, Amsterdam 

 

Hendrikus Petrus Berlage’ın De Beurs binasının girişinde yer alan çini panoda 

çalışma, ticaret ve sanayiyi sembolize eden bir kadın ve iki erkekten oluşan üçlü bir 

figür grubu görülmektedir. Bu figürlerin çevresinde çalışmanın anlamını vurgulayan 

çarklar bulunmaktadır. Arka planda da işlerine giden işçiler ve iş adamları, bunların 

arkasında da bacalarından dumanlar çıkan yük gemileri ve fabrikalar birer siluet 

olarak yer almaktadır. 

 

Vicens Evi’nin Cephesinden Ayrıntı                                   Kat. no. 4.4/1; Lev. 52a 

Antoni Gaudi, 1883 

Barcelona 

 

Yapının basit cephesi çok sayıda küçük pencere ve geometrik motiflerden oluşan çok 

renkli mozaiklerle süslenmiştir. Pencerelerin önünde yer alan küçük balkonların 

köşelerinde, oturan  melek figürleri bulunmaktadır. 
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Mila Evi’nin  Çatısı                                                               Kat. no. 4.4/2; Lev. 52b 

Antoni Gaudi, 1906 

Barcelona 

 

Mila Evi’nin çatısı üzerinde merdiven delikleri ve bacaların çevresinde altı gruptan 

oluşan bir dizi soyut figüratif heykel yer almaktadır. 

 

La Sagrada Familia Kilisesi Doğu Cephesi                     Kat. no. 4.4/3; Lev. 53a, b 

Antoni Gaudi,1891 

Sevgi Kapısı 

  

Doğu cephesinde yer alan üç kapıdan biri olan Sevgi Kapısı üzerinde Yahya, 

Meryem, İsa ve müzik yapan meleklerden oluşan, birbirlerine soyut şekillerdeki 

destek motifleriyle bağlanan bir heykel grubu bulunmaktadır. Buradaki melek 

figürleri kanatsız olarak betimlenmiştir. 

 

La Sagrada Familia Kilisesi Doğu Cephesi                    Kat. no. 4.4/4; Lev. 53 c, d 

Antoni Gaudi, 1891 

Umut Kapısı 

 

Bu kapı üzerinde İsa’nın çocukluğunda yaşanan iki olay işlenmiştir. İlk heykel 

grubunda Mısır’a yolculuk teması, ikinci grupta da, Herod’un çocukları öldürmesi 

betimlenmiştir. 
 

La Sagrada Familia Kilisesi Doğu Cephesi                         Kat. no. 4.4/5; Lev. 53e 

Antoni Gaudi, 1891 

Kader Kapısı 

 

Kader Kapısı üzerinde genç İsa, Azize Elizabeth, Zekeriya, Yusuf ve Meryem 

figürleri yer almaktadır. Burada İsa marangoz olarak gösterilmektedir. 

 

 



 158

Katalan Müzik Sarayı’nın Cephesinden Ayrıntı                Kat. no. 4.4/6; Lev. 54a 

Lluis Domenech y Montaner, 1906-08 

Barcelona 

 

Yapının cephesinde, çiçek motifli mozaiklerle bezenmiş sütunlarla birlikte figüratif 

heykeller de kullanılmıştır. 

 

Amatller Evi’nin Cephesi                                                     Kat. no. 4.4/7; Lev. 54b 

Joseph Puig i Cadafalch, 1900 

Barcelona 

 

Yapının cephesinde arabaların geçebilmesi için sonradan genişletilen ikinci giriş 

kapısının iki yanında, düşmemek için kapının kenarlarına tutunuyormuş gibi görünen 

küçük genç kız figürleri bulunmaktadır. Kemerli kapıların üst kısmında da kavisli 

bölümlere tam olarak oturan, profilden betimlenen birer küçük genç kız figürü daha 

vardır. Ayrıca cephe balkonlarında kullanılan demir korkuluklar üzerinde de ejderha 

başları yer almaktadır. 

 

“Milletlerin Savaşı Anıtı”                                                     Kat. no. 4.5/1; Lev. 55a 

Bruno Schmitz, 1898 

Leipzig 

 

Önde geniş kemerli bir ana girişle başlayan anıt yapısı, yüksek bir podyum ve bunun 

üzerinde yer alan dört basamakla yükselmektedir. Podyumun ön kısmında anıta girişi 

sağlayan geniş kemerli giriş kapısına ulaşan bir merdiven yer almaktadır. 

Basamakların üzerinde kare planla gelişen yapı, kademeli konik bir çatıyla 

sonlanmaktadır.  Konik çatı üzerinde eşit aralıklarla yer alan bir dizi pencerenin 

arasında, zırhlı stilize savaşçı heykelleri yer almaktadır. 

 

1902 Torino Dünya Sergisi Hamburg Salonu                     Kat. no. 4.5/2; Lev. 55b 

Peter Behrens, 1902 
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Salonun tam ortasında yer alan uzun kenarları kısa demir korkuluklarla çevrelenmiş 

dikdörtgen  alanın, iki kısa kenarında başları ve gövdeleri taştan, kanat biçimli 

kollarıysa demirden yapılan birbiriyle karşılıklı iki stilize figür yer almaktadır. 

Figürlerin yüzleri ve çıplak vücutlarındaki kas geçişleri de sert ve düz çizgilerle 

biçimlendirilmiştir. 

 

Elvira Fotoğraf Stüdyosu                                                      Kat. no. 4.5/3; Lev. 56a 

August Endell, 1897 

Münih 

 

Yapının ön cephesinin büyük bir bölümünü kaplayan alçı kabartma bir ejderha motifi 

görülmektedir. Yapının yalın cephesi motifin etkisini arttırmaktadır. Alt kısımda yer 

alan kapı ve pencereler bu motifle uyum sağlamaktadır. Üst köşeleri içe doğru 

yuvarlatılan kapı ve pencerelerde, dalgalı çizgilerden oluşan demir parmaklıklar 

kullanılmıştır. 

 

Darmstadt Sanatçılar Kolonisi’nin Stüdyo Yapısının Kapısındaki Heykeller 

Kat. no. 4.5/4; Lev. 56b 

Ludwig Habich, 1901 

 

Joseph Maria Olbrich’in tasarladığı stüdyo yapısının cephesinde yer alan dörtte üç 

daire formundaki kapının iki yanında, Ludwig Habich’in yaptığı “Güç” ve 

“Güzellik” adlı biri erkek diğeri kadın olmak üzere iki anıtsal heykel bulunmaktadır.  

 

“Öpücük” Mozaik                                                                Kat. no. 4.5/5; Lev. 57a 

Wilhelm Kleukens, 1914 

Hochzeitsturm girişi 
 

Hochzeitsturm’un içinde giriş kapısı üzerindeki kemerde yer alan mozaikte, spiral 

şeklindeki çiçek motiflerinden oluşan bir zemin üzerinde, birbirleriyle karşılıklı, 

vücutları gergin bir biçimde yüzü koyun uzanmış, bir kadın ve erkek melek figürü 

öpüşmektedir. Figürlerin gövdelerinin alt kısmından başlayarak tüm sırtlarını örten 
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kanatları yukarda birleşerek bir kemer görünümü sağlamakta ve figürlerin yüzlerini 

çerçevelemektedir. Kadın figürünün uzun saçları üzerinde güller yer almaktadır. 

Kanatların çevresinde bir dizi yıldız motifi görülmektedir.  

 

Anıt Tasarımı                                                                          Kat. no 4.5/6; Lev. 57b 

Hermann Obrist, 1902 

Yük.: 91,1 cm. 

Museum for Applied Arts, Zürih 

 

Piramidal formlu anıtta, dalgalı spiral şeklinde yukarı doğru yükselen bulutlar 

arasında bir insan figürü görülmektedir. En tepede de, kanatlarını açmış öne eğilerek 

bulutların arasındaki bu figürü yukarı doğru çekmeye çalışan  bir melek figürü yer 

almaktadır. 

 

Linke Weinzeile No: 38’in Cephesindeki Madalyonlar   Kat. no. 4.5/7; Lev. 58a 

Koloman Moser, 1898-99 

Viyana 

 

Otto Wagner’in yaptığı ve Majolikahaus’a bitişik olan büyük apartman bloğunun  

cephesinde en üst katta yer alan pencerelerin arasına yerleştirilen altın yaldızlı stuko 

madalyonların içinde, profilden betimlenen kadın başları yer almaktadır. Başların 

hepsi birbirinden farklı duruşlar içinde betimlenmiştir ve figürlerin yüzleri, saçlarını 

oluşturan çizgilerle çerçevelenmiştir. Saçların üzerlerinde küçük çiçek motifleri  yer 

almaktadır. Madalyonların üstünde yine altın yaldızlı stukodan yapılan bir tüy demeti 

bulunurken, altında da tavus kuşu tüyü motifinden oluşan kuşaklar aşağıya kadar 

inmektedir.  

 

Secession Sergi Binasının Kapısı                                         Kat. no. 4.5/8; Lev. 58b 

Joseph Maria Olbrich, 1898 

Viyana 
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Yapının kapısını çerçeveleyen konik çerçeve üzerinde Maleret, Architectur, Plastik 

yazılarıyla birlikte kabartma olarak işlenmiş, resim, mimari ve heykel sanatlarını 

sembolize eden üç tane Medusa başı yer almaktadır. 

 

Viyana Üniversitesi Tavan Resimleri  “Felsefe”                Kat. no. 4.5/9; Lev. 59a 

Gustav Kilmt, 1889-1907 

Tuval üzerine yağlıboya, 430 x 300 cm. 

 

Belirsiz bir mekan içinde yer alan solda birbirine karışmış çıplak figürlerden oluşan 

kule görünümündeki grubun en üstünde, yaşamın başlangıcını sembolize eden çocuk 

görünümlü figürler bulunmaktadır. Bu grubun yanında yer alan boşlukta durmakta 

olan gaz bulutu şeklindeki baş, bir gizem olarak dünyayı sembolize etmektedir. 

Bunun altında yer alan hipnotize olmuş gibi görünen ve saçları yüzünün bir 

bölümünü çevreleyen kadın figürü aydınlığın kaynağı olan bilgiyi simgelemektedir.  

 

Viyana Üniversitesi Tavan Resimleri   “Tıp”                   Kat. no. 4.5/10; Lev. 59b 

Gustav Klimt, 1900-07 

Tuval üzerine yağlıboya, 430 x 300 cm. 

 

“Felsefe” resmindekine benzer bir kompozisyon içinde birbirine karışmış çıplak 

figürler ve iskelet görünümlü figürler bir arada betimlenmiştir. Bu grup içinde alt 

tarafta yer alan figürler daha canlı görünürken, yukarı doğru bakıldıkça deforme 

olmuş vücutlar ve çaresiz  üzgün figürlere rastlanmakta ve en tepede de iskeletler 

bulunmaktadır. Ön planda kollarına yılan dolanmış ve elinde kutsal kase tutan sağlık 

tanrıçası Hygeia figürü yer almaktadır. Yanda cepheden betimlenmiş tamamen çıplak 

havada uçup gitmekte olan bir kadın figürü ve ona kolunu uzatmış arkası dönük bir 

erkek figürü betimlenmiştir. Fakat, sağlık tanrıçası bütün bu çaresiz insanlara sırtını 

dönmüştür.  Bu resimde doğumdan ölüme kadar yaşamın tüm evreleri mutluluk ve 

acıyla birlikte resmedilmiştir. Kaderin güçleri ve tıbbın gücünün birlikte yer aldığı 

resimde bir grup figür kaderin güçleri tarafından götürülmektedir.   
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Viyana Üniveritesi Tavan Resimleri  “Hukuk”               Kat. no. 4.5/11; Lev. 59c 

Gustav Klimt, 1903-07 

Tuval üzerine yağlıboya, 430 x300 cm. 

 

Belirsiz bir mekan içinde iki bölümden oluşan kompozisyonda altta, cehennemin 

derinliklerinden çıkan ve kötülüğü sembolize eden üç Furia , yaşlı bitkin ve kaderine 

razı olmuş görünen bir erkek figürünü aşağıya çekmeye çalışan ahtapot benzeri 

yaratığı izlemektedirler. Yukarıda doğruluk, adalet ve hukuku sembolize eden üç 

kadın figürü yer almaktadır. Doğruluğu sembolize eden figür trans halindedir. Ortada 

yer alan ve dimdik duran figür elinde ucu yere kadar uzanan büyük bir kılıç tutmakta 

ve adaleti simgelemektedir. Onun yanındaki hukuku sembolize eden figürse Roma 

hukukunu oluşturan kitabı kucaklamıştır. Bu üçlü grubun ayaklarının dibinde bir çok 

vücutsuz baş yer almaktadır.  

 

Beethoven Frizi                                                                      Kat. no. 4.5/12; Lev. 60 

Gustav Klimt, 1902 

Stuko üzerine kazein boya,yarı değerli taşlar ve madeni zemin, 220 x 2400 cm. 

Österreichische Galerie, Viyana 

 

Secession Sergi Binası’nın üç duvarı boyunca uzanan frizde girişin karşısında yer 

alan ilk uzun duvarda; mutluluğa özlem, zayıf insanlığın çektiği acılar, güçlü 

insanlarla kurulan ittifak, mutluluk için verilen mücadele ve tutku ve azmin itici 

güçleri işlenmektedir. Yanındaki duvarda; karşıt güçler, tün tanrılara karşı gelen 

kibirli dev Typheus ve onun kızları olan delilik, şehvet ve sefaleti sembolize eden üç 

gorgo ve bunların başlarının üzerinden uçan insanlığın arzu ve istekleri yer 

almaktadır. Son duvarda mutluluğa duyulan özlem şiirle dile gelmektedir. Tüm sanat 

dalları insanlığı saf neşe, saf mutluluk ve saf aşka yönlendirmektedir. Cennetten 

gelen melekler korosu “cennetin parlak ışığı neşe, bu sarılış tüm dünyanın olsun” 

şarkısını söylemektedir. En sonda yer alan sarılma hareketi erkek ve kadının 

kurtuluşunu sembolize etmektedir. Tüm resimde anlatılmak ana fikir insanlığın 

kurtuluşu, sanat ve aşkın birlikteliğinden doğan güçtür.   
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Cabaret Fladermaus’un İç Mekan Tasarımı                    Kat. no. 4.5/13; Lev. 61a 

Josef Hoffman, Wiener Werkstätte, 1907 

Viyana 

 

Mekanın duvarları farklı renklerde üzerlerinde stilize insan ve putti motiflerinin yer 

aldığı çini karolarla kaplanmıştır. Yer döşemesi de siyah beyaz çini karolardan 

oluşturulmuştur. 

 

Helsinki Merkez İstasyonu                                                    Kat.no. 4.6/1; Lev. 61b 

Eliel Saarinen, 1914 

Helsinki 
 

İstasyonun ana giriş kapısının her iki yanında, dört metre yüksekliğinde iki dikme 

üzerinde yer alan ikişer tane cepheden betimlenmiş stilize erkek büstü yer 

almaktadır. Yapının işleviyle de doğru orantılı olarak figürler ellerinde dünyayı 

sembolize eden küreler tutmaktadırlar. Dikmeler üzerindeyse kare ve kırık dalga 

motifleri bulunmaktadır. 

 

Chicago Transportation Binası                                           Kat. no. 4.7/1; Lev. 62a 

Louis Henry Sullivan, 1893 

Chicago 
 

1893 Chicago Dünya Sergisi için hazırlanan iki katlı yapının yüksekliği yaklaşık 

yirmi metredir. Enine doğru gelişen yapının ön cephesinde, alt kat boyunca eşit 

aralıklarla yerleştirilmiş geniş ve kemerli pencereler bulunmaktadır. Üst katta da 

bunların daha küçük ölçekte olanları kullanılmıştır. Yapının alt katında, duvarların 

pencereler arasında kalan bölümlerinde, cepheden betimlenmiş kanatlarını açmış 

stilize melek figürleri resimlenmiştir. Yapının tam ortasında yer alan giriş kapısının 

önüne, bir tünel izlenimi veren üst kısmı iç içe geçmiş dairelerden oluşan ve yapının 

dışına taşan bir mimari öğe inşa edilmiştir. “Altın Kapı” olarak isimlendirilen giriş 

kapısının, iç içe geçmiş daire kuşaklarının arasında, altın yaldızla vurgulanan soyut 

bitkisel motifler bulunmaktadır. En içte kalan ve kapının tam üzerinde yer alan yarım 
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daire şeklindeki bölümde, atlı figürlerin yer aldığı ulaşım konulu bir resim 

bulunmaktadır. Kapının iki yanında yer alan dört tane dikdörtgen formlu rölyef 

panoda da Antik Yunan ve Mısır uygarlıklarında ulaşım konusu işlenmektedir. 

 

Bayard Binası                                                                        Kat. no. 4.7/2;Lev. 62b 

Louis Henry Sullivan, 1897-99 

New York 
 

Çok katlı yapının cephesinde, çatının altında yer alan kornişle Gotik tarzdaki üst kat 

pencerelerinin arasında kalan bölümde; kenarlarda ve pencerelerin kemerlerinin 

kesiştiği noktaların üstünde, cepheden betimlenmiş, kanatlarını açmış, ayakta duran 

uzun giysili kabartma melek figürleri bulunmaktadır.  

 

Botter Apartmanı’nın Cephesi                                            Kat. no. 4.8/1; Lev. 63a 

Raimondo D’Aronco, 1901-02 

İstanbul (Beyoğlu) 
 

Apartmanın tüm cephesinde zengin bitkisel süslemeler yer almaktadır. Yapının üst 

kısmında pencereler arasında kalan bölümlerde bitkisel bezemeli kabartmalar yer 

almaktadır. Bu kısmın iki yanında cepheden betimlenen birer kadın başı 

bulunmaktadır. Figürlerin saçları, aşağı sarkan dalgalı tutamlar şeklinde 

düzenlenmiştir. Başlarının üzerinde de kozalaklardan oluşan büyük birer taç vardır. 

 

İstiklal Caddesi No: 411’deki Yapının Cephesi                  Kat. no. 4.8/2; Lev. 63b 

İstanbul (Beyoğlu) 

 

Yapının orta kat penceresinin üzerinde hafif kavisli üzerinde bitkisel bezemeler 

bulunan bir kabartma vardır. Bunun tam ortasında, saçları bitkisel bezemeyle 

bütünleşen bir kadın başı yer almaktadır. 

 

 

 



 165

Çini Pano                                                                            Kat. no. 4.8/3; Lev. 64a, b 

Hippolyte Boulenger & Cie firmasından J.A. Arnoux, 1905 

Markiz Pastanesi, İstanbul (Beyoğlu) 

 

Yapının içinde “İlkbahar” ve “Sonbahar” konulu iki büyük çini pano bulunmaktadır. 

Üst kısımları kemerli bir biçimde sonlanan bu panolar, çiçek ve kıvrım dal 

motiflerinden oluşan bordürlerle çerçevelenmişlerdir. İlkbahar konulu panoda doğa 

görüntüsü içinde  göl kenarında, dalları çiçek açmış bir ağaca tutunarak göle bakan 

kadın figürü yer almaktadır. Figürün üzerinde uzun, drapeli bir giysi, toplu saçlarında 

da çiçekler vardır. Bordürün alt kısmında “Le Printemps” (İlkbahar) şeklinde bir yazı 

bulunmaktadır. Sonbahar konulu panoda da yine bir doğa görüntüsü içinde göl 

kıyısında yaprakları sararmış ve yarı dökülmüş bir ağaca yaslanan  kadın figürü, 

uzun drapeli bir giysi giymektedir. Bu figür diğerine oranla daha olgun bir görünüm 

sergilemektedir.  

 

Çini Pano                                                                    Kat. no. 4.8/4; Lev. 65a, b, c, d  

Hippolyte Boulenger & Cie 

Mon Plaisir Villası, İstanbul(Fenerbahçe) 
 

Üç katlı yapının, birinci katının ön cephesinde dört mevsim konulu, dört küçük çini 

pano yer almaktadır. Panoların hepsi kıvrım dal ve stilize yaprak kompozisyonundan 

oluşan birer çerçeveyle çevrelenmiştir. İlkbaharı simgeleyen panoda baharın 

habercisi çiçek açmış bir ağaç, çiçek öbekleri ve bir genç kız figürü betimlenmiştir. 

Figür ağacın yanında durmakta, bir eliyle elbisesinin eteklerini toplamış bir eliyle de  

göğsünün üzerinde küçük bir çiçek demeti tutmaktadır. Figürün saçları başının 

üzerinde toplanmış ve aralarına çiçekler sıkıştırılmıştır. Arka planda ileriye doğru 

uzayıp giden bir akarsu ve dağlar görülmektedir. Yazı simgeleyen panoda, yazın 

renklerini yansıtan ağaca tutunmuş mavi elbiseli, saçları  başının üzerinde toplanmış 

bir kadın figürü görülmektedir. Elinde orak tutan bu figürün yanında ağacın dibine 

bırakılmış ekin demetleri durmaktadır. Sonbahar konulu panoda, sonbaharı yansıtan 

bir ağaç ve yanında kadın figürü görülmektedir.  Bir elinde, üzerinde bitkiler bulunan 

bir asa tutan figür, diğer eliyle saçlarını düzeltmektedir. Figürün üzerinde pembe 
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dökümlü bir giysi vardır ve omzundan arkasına sarkan fularının ucu hafif rüzgarın 

etkisiyle uçmaktadır. Resmin alt köşelerinde meyveler görülmektedir. Kış 

mevsiminin betimlendiği son panoda da, yapraklarını dökmüş, dalları karla kaplı bir 

ağaç görülmektedir. Ağacın yanında duran kadın figürü, elbisesinin üzerine 

omuzlarını ve başını örten bir şal sarmıştır ve elinde ağaç dalına benzeyen bir demet 

tutmaktadır. Arka planda karlı bir ev görülmektedir.  Panonun alt köşelerinden 

birinde çiçekler vardır, diğerindeyse odunlar yanmaktadır.  

 

Frej Apartmanı                                                                     Kat. no. 4.8/5; Lev. 66a 

Konstantinos Kyriakidis, 1906 

İstanbul (Şişhane) 

 

Yapının cephesinde, pilastr ve sütun dizileriyle vurgulanan orta bölümünde, 

sütunların yukarısında çıkıntılı kaidelere yerleştirilmiş, yan yana oturan iki figürden 

oluşan heykel grupları yer almaktadır. 

 

Gümüşsuyu Palas                                                                 Kat. no. 4.8/6; Lev. 66b 

İstanbul (Gümüşsuyu) 
 

Yapının cephesinde en üst katının bir altındaki katta, çıkmanın yanındaki 

pencerelerin iki yanında birer kadın başı yer almaktadır. Figürlerin saçları başlarının 

iki yanında ayrılarak dalgalı tutamlar halinde aşağı inmektedir. 

 

Marmara Apartmanı                                                              Kat. no. 4.8/7; Lev. 67  

A. Pistikos                           

İstanbul (Gümüşsuyu) 

 

Yapının cephesindeki çıkmada, iki pencere arasında kalan bölümde miğferli bir baş 

yer almaktadır. Figürün miğferinin iki yanından aşağıya zincir motifiyle başlayıp, 

şerit motifiyle devam eden uzantı, çiçek bezemelerinden oluşan bir panoyla 

sonlanmaktadır. 
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(5. MOBİLYA) 

 

“Hayalci” Koltuk                                                                  Kat. no. 5.1/1; Lev. 68.a 

Jennens and Bettridge firması için H. Fitz Cook, 1850 

“Official Descriptive and Illustrated Catalogue of the Great Exhibition London 

1851” (1851 Londra Büyük Sergisi’nin Açıklamalı ve Resimli Kataloğu)’ndan. 

 

Arkalığı kavisli, kolları dışa ve ayakları içe dönük ahşap koltuğun kumaş döşemesi 

kapitonedir. Arkalığın ahşap olan kenarında oyularak biçimlendirilen karşılıklı 

uzanmış iki melek figürü yer almaktadır. Figürlerin vücutları bir yay çizerek kumaş 

kaplı bölümün üzerinde yer almaktadır. Ahşap yan bölümlerde kıvrılan çiçek dalları 

üzerinde sırt üstü uyuyan çocuk figürleri betimlenirken, ön kısımda içinde bir kadın 

yüzü betimi bulunan madalyon motifinin iki yanına uzanmış kadın figürlerinin 

bacakları kıvrılarak koltuğun ayaklarıyla bir bütün oluşturmaktadır. 

 

Dolap                                                                                      Kat. no. 5.1/2; Lev. 68b 

Edward C. Burne-Jones, 1858 

Boyalı ağaç, Yük.: 129,8 cm. 

Victoria and Albert Museum, Londra 

 

Dikdörtgen formlu ve iki kapaklı ahşap dolabın kapaklarında Geoffrey Chaucer’ın 

“Prioress Tale” ( Rahibe Hikayesi)’inden sahneler boyayla resimlenmiştir. 

Kapaklardan birinde hasta çocuklara yemek yediren rahibe figürü diğerinde de 

kuşları besleyen bir diğer rahibe figürü görülmektedir. 

 

Goblen                                                                                            Kat. no. 5.1/3; 69a 

William Morris,1860 

Yünlü kumaş üzerine ipek işleme 

Kelmscott Manor, Gloucestershire 
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Çiçek açmış bir ağacın önünde duran, uzun drapeli giysili kadın figürü St. 

Catherine’dir. Figür bir elinde tuttuğu kılıcını yere saplamış, diğer elindeki kitabı 

okumaktadır.  

 

“Flora” Duvar Halısı                                                             Kat. no. 5.1/4; Lev. 69b 

Edward C. Burne-Jones, J.H. Dearle, 1900 

Yünlü dokuma, 164,5 x 96 cm. 

Merton Abbey, Londra. 

 

Hardal rengi, kıvrım dal ve yaprak kompozisyonlu bir bordürle çerçevelenen duvar 

halısının üst yatay aksında kurdele motifi içinde “Flora” yazısı yer almaktadır. 

Ortada bir bahçe içinde yer alan ayakta duran genç kız figürü, cepheden 

betimlenmiştir. Çıplak ayaklı figürün üstünde, mavi ve kırmızı renklerden oluşan bol 

drapeli bir giysi ve başında da çiçeklerden yapılmış bir taç bulunmaktadır. Zeminin 

geri kalanı mavi, pembe, kırmızı ve beyaz renkteki  kıvrımlı çeşitli çiçek ve yaprak 

motifleriyle doldurulmuş. 

 

Dolap                                                                                       Kat. no. 5.1/5; Lev. 69c 

Charles Rennie Mackintosh ve Margaret Macdonald Macintosh, 1902 

Beyaz boyalı ağaç, mozaik cam, gümüş kaplama metal, 154,7 x 98,6 x 39,8 cm. 

Mrs. Rowat’s House, Glasgow 

 

Beyaz boyalı ahşaptan yapılan dolap, dikdörtgen şeklinde ve dört ayaklıdır. Alt ve  

alt bölüme göre daha kısa olan , iki kapaklı üst bölümden oluşur. Kapakların içlerini 

oluşturan gümüş kaplama metal panoların  üzerinde küçük cam parçalarıyla mozaik 

tekniğiyle yapılan birer stilize kadın figürü bulunmaktadır. Ayakta ve profilden 

betimlenen bu figürler ellerinde gül tutmaktadır. Üst bölümü dikey ve yatay biçimde 

dört göze bölen ahşap dikme ve rafın uçlarında plastik olarak işlenmiş, gül goncası 

şeklinde birer motif mevcuttur. Alt bölüm de dikey bir öğeyle iki eşit göze 

bölünmüştür. Bu bölümün iki yanında  yer  alan  dikmeler aşağıya   kadar   devam 

etmektedir. 
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“Gülün Ruhu” Goblen                                                          Kat. no. 5.1/6; Lev. 70a 

Frances Macdonald MacNair, 1900-05 

Keten üzerine ipek işleme, 51,5 x 51,5 cm. 

 

Stilize bir gül motifinin içinde diz çökmüş çıplak bir kadın figürü betimlenmiştir. 

Figürün saçları ortadan ikiye ayrılarak düzenlenmiştir ve başının iki yanında birer gül 

bulunmaktadır. Gül motifinin kıvrılarak dönen sapı tüm işlemeyi kare bir çerçeve 

içine almaktadır. Gülün üst kısmında simetrik olarak yerleştirilmiş birer yaprak 

motifi yer almaktadır. 

 

Masa ve Sandalye Tasarımı                                                 Kat. no. 5.2/1; Lev. 70b 

François Rupert Carabin, 1896 

Ceviz ağacından yapılan masa ve sandalye, 1896 Société Nationale des Beaux-

Arts’da sergilenmiştir. 

 

Ceviz ağacından tasarlanan masa kare tablalı ve çapraz şekilde dört ayaklıdır. Tabla 

eteği, iç bükey kıvrımlı ve ahşaptır. Masanın oldukça sade ayaklarında iki yanda 

birer tane olmak üzere, aşağıdan tabla eteğine kadar uzanan, dizlerini kırmış, 

kollarını ileriye uzatarak masanın ayağına tutunan, çıplak, saçlarını ensesinde 

toplamış kadın figürü yer almaktadır. Yine ceviz ağacından tasarlanan sandalye, 

yüksek arkalıklı, panter şeklinde kollu ve çapraz ayaklıdır. Sandalyenin arkasında 

ayaktan başlayarak arkalığa kadar uzanan, arkadan betimlenmiş, dizlerini kırarak 

kollarını yukarı kaldırmış, sandalyenin arkalığına tutunan bir erkek figürü 

bulunmaktadır. Kolları oluşturan küçük panterler bu figürün bacaklarını ısırmaktadır. 

 

Sandalye                                                                                 Kat. no. 5.2/2; Lev. 71a 

François Rupert Carabin, 1896 

Ceviz ağacı 

 

Arkalıklı ve kollu sandalyenin, dikdörtgen formlu arkalığında  bu bölüme sırtını 

yaslayarak, dizlerinin üzerine çökmüş cepheden betimlenen çıplak bir kadın figürü 

yer almaktadır.  Figürün saçları, başından dalgalar halinde dışa doğru yayılmakta ve 
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arkalığın tüm yüzeyini kaplamaktadır. Arkalığın tam üzerinde iki fare oturmaktadır. 

Kolları birer kedi şeklinde olan sandalyenin ayak kısmı da, diz çöküp eğilerek 

sırtında bu sandalyeyi taşıyan bir figür şeklindedir.  

 

Paravan                                                                                  Kat. no. 5.2/3; Lev. 71b 

Paul ve France Ranson, 1892 

Ahşap, keten üzerine ipek işleme 

 

Paravan, ortada geniş, yanlarda da iki tane dar olmak üzere birbirlerine menteşelerle 

bağlanan üç tane panodan oluşmaktadır. Ketenden yapılan panolar, sade ahşap 

çerçevelerle çevrelenmiştir. İki yandaki pano düz bırakılırken, ortadaki geniş 

panonun üzerinde, bir göl kenarı izlenimi veren belirsiz bir doğa görüntüsü içinde 

yıkanan iki stilize çıplak kadın figürü ve bunların yanında yer alan bir kedi ve kuğu 

işlenmiştir. Figürlerin sadece dış konturlarının betimlendiği çalışmada, kadınların 

vücutları ve saçları kıvrımlı çizgilerle biçimlendirilmiştir. Yalın çerçevelerin alt 

kısmında marketöri tekniğiyle yapılan yan yana dizilmiş yaprak motiflerinden oluşan 

bir kuşak bulunmaktadır. Bunun altında da dört tane küçük ayak yer almaktadır. 

    

“Çiçekli Ağaç Altında Kadınlar” Goblen                           Kat. no. 5.2/4; Lev. 72a 

Samuel Bing’in dükkanı Maison de l’art nouveau için, Paul Ranson, 1897-98 

Keten üzerine işleme 

 

Bir orman içinde betimlenen üç kadın figürü kompozisyonun tüm yüzeyini kaplayan 

dalgalı ağaç dallarına uzanmaktadırlar. Hepsi farklı bir duruş içinde betimlenen 

fakat, birbirlerinin aynısıymış gibi görünen figürlerin üzerinde uzun ve kabarık kollu 

giysiler bulunmaktadır. Ön planda yere eğilerek ağacın dalındaki çiçeği koklayan bir 

figür, onun arkasında uzanarak bir eliyle yanındaki ağacın dalına tutunan bir figür ve 

en arkada da vücudunun büyük bir bölümü çiçek ve kıvrımlı dal kompozisyonuyla 

kamufle edilen bir diğer figür yer almaktadır. 
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“Kadınların Konseri” Duvar Halısı                                      Kat. no. 5.2/5 Lev. 72b 

Aristide Maillol, 1897 

Yünlü dokuma 

Museum of Decorative Art, Kopenhag 

 

Çiçek ve yaprak kompozisyonundan oluşan bir bordürle çerçevelenen duvar 

halısında, bir kır manzarası içinde oturmuş ellerindeki çalgıları çalan üç kadın figürü 

ve onları dinleyen bir başka kadın figürü görülmektedir. Ön planda kompozisyonun 

iki yanına simetrik olarak yerleştirilen profilden betimlenmiş, birer set üzerinde 

oturan kabarık kollu uzun giysili mandolin çalan figürlerin arasında, tam ortada 

yeşillikler üzerine oturmuş vücudu cepheden başı da profilden betimlenen yine 

mandolin çalan bir figür daha bulunmaktadır. Saçları enselerinde topuz şeklinde 

toplanmış olan bu figürlerin hepsinin başı, çaldıkları enstrümanlara eğilmiştir. 

Arkada profilden betimlenen yeşillikler üzerinde bacaklarını uzatarak oturan bir 

kadın figürü, bu üçlünün verdiği konseri dinlemektedir. Arka planda çiçekler ve 

ağaçlardan oluşan, ileriye doğru uzayıp giden bir manzara görülmektedir.  

 

Yazı Masası                                                                            Kat. no. 5.3/1; Lev. 73a 

Koloman Moser, 1902 

Abanoz ağacı, sedef, fildişi, gümüş kaplama metal, Yük.: 145 cm. 

 

Yazı masasının kapaklı bölümü görülmektedir. Abanoz ağacından yapılan kapakların 

üzerinde ellerinde halkalar tutan cepheden betimlenmiş birer kadın figürü 

betimlenmiştir. Figürlerin yüzleri fildişinden, uzun drapeli giysileri de, sedef kakma 

tekniğiyle oluşturulmuştur. Figürlerin yanlarında kıvrımlı bir hareket verilmiş üst 

üste dizili üçer tane balık yer almaktadır. Kapakların kilit bölümleri gümüş kaplama 

plakalardan yapılmıştır.  

 

Dolap                                                                                      Kat. no. 5.3/2; Lev. 73b 

Koloman Moser, 1900 

Ahşap, sedef, gümüş kaplama bakır, Yük.: 193 cm. 
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İnce uzun dikdörtgen formlu dolap, üç raflı ve iki kapaklıdır. Tabla eteği, dalgalı 

çizgiler üzerinde düğme motifleriyle işlenmiştir. Kapak içleri ve dolabın içinde  

marketöri tekniğiyle yapılan, uzun saçlı stilize kadın portreleri bulunmaktadır. Bu 

marketöri işlemelerin üzerinde de sedef  kakma  daire motifleri mevcuttur. Nikel 

kaplama bakırdan yapılmış, yarım daire formlu kapak kulplarının üzerinde de stilize 

yüzler işlenmiştir. Kapaklı kısmın altında,  tabla eteğinde kullanılan bezemeler aynen 

tekrarlanmıştır. Dolap dört ince ayakla sonlanmaktadır. 

 

“Samanyolu” Goblen                                                           Kat. no. 5.4/1; Lev. 74a 

Frida Hansen, 1898 

260 x 330 cm. 

Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg 

 

Gökyüzünde yürüyen bir dizi melek betimlenmiştir. Melek figürlerinin ince uzun 

vücutları ve solgun yüzleri onların bu dünyaya ait olmadıklarının bir göstergesi 

gibidir. Figürlerin giysileri dalgalı kıvrımlar halinde aşağı süzülmektedir. 

 

“İyiliğin ve Kötülüğün Bilgi Ağacı” Dolap                         Kat. no. 5.4/2; Lev. 74b 

Akseli Gallen-Kallela, 1899 

Ağaç, 129 x 96 x 52 cm. 

Gallen-Kallela Museum, Espoo 

  

Açık kahverengi ağaçtan yapılmış dikdörtgen formlu dolabın ön yüzünde  (daha kısa 

olan üst bölümde bir, daha uzun olan alt bölümdeyse iki tane), toplam üç tane  

kapaklı bölme bulunmaktadır. Kapakları oluşturan dikdörtgen panolardaki oyma 

tekniğiyle yapılmış sahnelerde, Adem ve Havva’nın iyiliğin ve kötülüğün bilgisini 

taşıyan ağacın yasak meyvesini yemeleri betimlenmektedir. En üstteki kapakta 

kainatın hakimi Tanrı’yı simgeleyen güneş şeklinde bir baş ve çevresinde, güneş 

sistemindeki gezegenleri simgeleyen daire motifleri bulunmaktadır. Alttaki 

kapakların birinde Adem’e yasak meyveyi sunan Havva’nın eli, diğerindeyse 

meyveyi ondan almak için uzanan Adem’in eli betimlenmiştir. 
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(6. KÜÇÜK  EŞYA) 

 

Vaftiz Kupası                                                                         Kat. no. 6.1/1; Lev. 75a 

Summerly’s Art Manufactures için Richard Redgrave, 1848 

Gümüş, Yük.: 13cm. 

Victoria  and Albert Museum,  Londra 

 

Silindir formlu gümüş vaftiz kupasının ağız kısmı dışa dönük ve alt kısmı 

bombelidir. Kupanın üzerinde, yüksek kabartma bir dizi melek ve çiçeklerin üzerine 

diz çökerek dua eden çocuklar betimlenmiştir. Kıvrımlı bir biçime sahip olan kulpsa, 

ortada bükülmekte ve alt kısımda ikiye ayrılarak sonlanmaktadır. 

 

Sürahi                                                                                     Kat. no. 6.1/2; Lev. 75b 

Martin Brothers Company, 1892 

Seramik 
 

İki tane küre formlu kulplu seramik sürahi, kısa ve dar bir boyunla sonlanmaktadır. 

Gülen karışık bir varlığın yüzünün betimlendiği gövdenin, geriye kalan kısımları 

üzüm ve asma yaprağı motifleriyle doldurulmuştur.  

 

Mücevher Kutusu                                                                  Kat. no. 6.1/3; Lev. 76a 

Liberty & Co. için Charles Knox, 1900 

Gümüş, sedef, mine, turkuvaz, 28, 5 x 15,2 x 8,2  cm. 

The Museum of Modern Art, New York 

 

Dikdörtgen formundaki kapaklı kutu gümüşten yapılmıştır. Kutunun ön kısmında, 

dalgalı ve düğümlü Kelt motiflerinden oluşan ve kapakla birleşen bir kilit yer 

almaktadır. Kutunun kenarlarında mine ve sedefle süslenen stilize bezemeler 

bulunmaktadır. Kapak üzerinde de tam ortada büyük bir turkuvaz yer almaktadır. 
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Parfüm Şişesi                                                                         Kat. no. 6.1/4; Lev. 76b 

William Hutton & Sons için Kate Harris,1901  

Gümüş, cam 

 

Gümüş, silindir formlu yeşil cam hazneli ve kapaklı parfüm şişesi ayaklıdır. Kapak 

kısmında mineleme tekniğiyle yapılmış profilden betimlenen bir genç kız başı 

bulunmaktadır.  

 

Şamdan                                                                                   Kat. no. 6.1/5; Lev. 76c 

Margaret Macdonald Mackitosh, Frances Macdonald MacNair, 1897 

Bakır, Yük.: 75,8 cm.  

Glasgow Museum and Art Gallery, Glasgow. 

 

Bakırdan yapılmış dikdörtgen formlu ve ayaklı bir panodan oluşan şamdanın 

üzerinde dörtte üç profilden betimlenmiş ayakta duran stilize çıplak bir kadın figürü 

bulunmaktadır. Figürün arkasında  çeşitli geometrik şekiller ve daire formunda bir 

dolunay motifi görülmektedir. Panonun üst kısmında asılma amacıyla oluşturulmuş 

bir halka ve alt kısmında da iki tane basit yarım küre formunda  mumluk yer 

almaktadır.  

 

“Rüya” ve “Tutku” Şamdan                                                 Kat. no. 6.2/1; Lev.77a 

Maurice Bouval, 1900 

Altın yaldızlı, gümüş  

 

Bir çift olan şamdanlar, kıvrımlı bir dala tutunan çıplak kadın figürlerinden 

oluşmaktadır. İki şamdanda kullanılan figürler birbirinin aynı olup sadece 

duruşlarında çok küçük bir fark vardır. Kıvrımlı gül dalına tutunan, uyku ya da trans 

halindeymiş gibi görünen, gözleri kapalı çıplak kadın figürünün vücudu da kıvrımlı 

bir aks çizmektedir. Dalın bir parçası olan yaprak motifi, figürün gövdesinin alt 

kısmının bir bölümünü kamufle etmektedir. Dalların üzerinde gül şeklinde iki 

mumluk yer almaktadır. Şamdan daire formlu mermer bir kaide üzerine 

oturmaktadır.  
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Masa Lambası                                                                       Kat. no. 6.2/2; Lev. 77b 

Leo Laporte Blairsy, 1900 

Altın yaldızlı bronz 

 

Masa lambası ayakta duran cepheden betimlenmiş bir kadın formundadır. Kadın 

figürü iki elinde çiçekler tutmaktadır. Lambanın aydınlatmayı sağlayan öğeleri bu 

çiçeklerin içinde yer almaktadır. Figürün iki yana ayrılarak düzenlenen saç biçimi 

ellerindeki çiçeklere benzemektedir. Figürün üzerinde uzun bir giysi bulunmaktadır. 

  

“Sarah Bernhardt” Heykelcik                                              Kat. no. 6.2/3; Lev. 77c 

Marius Wallet, 1895 

Bronz, Yük.: 30,48 cm. 

 

Altın yaldızlı bronz heykelcikte aktrist Sarah Bernhardt “La Princesse Lointaine” 

oyunundaki haliyle betimlenmiştir. Heykelin alt kısmında Mars Vallet imzası ve 

yeşil mermer kaide üzerinde de Siot-Decauville no. 1341 yazısı yer almaktadır. 

 

“Tüy Kalem” Kalemlik                                                         Kat. no. 6.2/4; Lev. 78a 

Alfons Maria Mucha, 1900 

Gümüş 

Galleria del Levante, Milano 

 

Dikdörtgen formlu kısa kenarları ve köşeleri hafif dalgalı hatlara sahip, gümüş 

kalemliğin üzeride kabartma olarak işlenmiş bir kadın figürü yer almaktadır. Yüzü 

cepheden betimlenen figür elinde, objenin anlamıyla da uyum sağlayan, bir tüy 

kalem tutmaktadır. Figürün uzun dalgalı saçları aşağı doğru uzanmakta ve vücudunu 

kamufle etmektedir.   

 

“Doğa” Büst                                                                           Kat. no. 6.2/5; Lev. 78b 

Alfons  Maria Mucha, 1899-1900 

Altın yaldızlı bronz, gümüş kaplama, Yük.: 67 cm. 

Pinedo, Paris 
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Saçları omuzlarından aşağı dökülerek vücuduna dolanan bir genç kızın betimlendiği 

büst, yaldızlı bronzdan yapılmıştır. Figürün barbarlara özgü saç tuvaletini oluşturan 

diademin önünde kırmızı mermer bir yumurta bulunmaktadır. Alt kısımda Mucha 

imzası yer almaktadır. 

 

“Loïe Fuller” Masa Lambası                                                Kat. no. 6.2/6; Lev. 78c 

François Raoul Larche, 1901 

Altın yaldızlı bronz, Yük. 45,5 cm. 

Bavarian National Museum, Münih 

 

Peçelerini savurarak dans eden Loïe Fuller’in betimlendiği altın yaldızlı bronz masa 

lambasının iki ampulü bu havada uçuşan peçe içinde yer almaktadır. İmza ve Siot-

Decauville damgası bulunmaktadır. 

 

“Şal Oyunu” Masa Lambası                                                 Kat. no. 6.2/7; Lev. 79a 

Agathon Leonard, 1900 

Yaldızlanmış bronz, Yük.: 31,1 cm. 

 

Altın yaldızlı bronz, havada tuttuğu şalla dans eden kadın formundaki masa 

lambasının iki ampulü de bu şal içine gizlenmiştir. Figürün bol kıvrımlı giysisinin 

kıvrımları ince çizgilerle belirtilmiştir. Altta imzalı ve Siot-Decauville damgalıdır. 

 

Saat                                                                                         Kat. no. 6.2/8; Lev. 79b 

Alexander Charpentier, 1900 

Altın yaldızlı bronz 

 

Kıvrımlı dış hatlara sahip dikdörtgen formlu masa saati iki ayaklıdır. Gövdenin 

kenarları çiçek açmış dal şeklindedir. Bunun ortasında yer alan altın yaldızlı 

dikdörtgen panoda ayakta duran dörtte üç profilden betimlenmiş çıplak, kabartma bir 

kadın figürü yer almaktadır. Figürün dalgalı uzun saçları, başından tüm yüzeye 

yayılmakta ve ayaklarının dibine kadar uzanmaktadır. Dairesel çerçeveli saatse bu 

bölümün üzerinde yer almaktadır. 
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“Doğa Bilim Karşısında Peçesini Çıkarıyor” Heykelcik    Kat. no. 6.2/9; Lev. 79c 

Ernest Louis Barrias, 1890 

Yaldızlı bronz, Yük.: 58,4 cm. 

Musée des Arts Décoratifs, Paris 

 

Pelerinini çıkaran kadın formundaki altın yaldızlı bronz heykelciğin kaidesinde E. 

Barrias imzası yer almaktadır. 

 

“1900” Heykelcik                                                                 Kat. no. 6.2/10; Lev. 80a 

Louis Chalon, 1900 

Yaldızlı bronz, Yük.: 55, 2 cm. 

Sotheby & Co., London 

 

Altın yaldızlı bronz heykelcikte ünlü dansçı Cléo de Mérode’un kollarını havaya 

kaldırmış dururkenki hali betimlenmiştir. Heykelciğin başında Mérode’un basit saç 

tuvaleti de uygulanmıştır. 

 

 “Buz Perisi” Heykelcik                                                      Kat. no. 6.2/11; Lev. 80b 

Julien Caussé, 1900 

Bronz, opal, Yük.: 39,3 cm. 

Museum Bellerive, Zürih 

 

Ayakta duran kadın figürü şeklindeki heykelcik bir periyi betimlemektedir. Figürün 

başındaki çiçeklerden yapılmış tacın altından dalgalı saçları omuzlarına dökülmüştür. 

Figürün üzerindeki omuzlarını açıkta bırakan uzun giysinin etekleri, opal camdan 

buz kayalığı biçiminde şekillendirilen kaide üzerinde de devam etmektedir. 

  

Masa Lambası                                                                      Kat. no. 6.2/12; Lev. 80c 

Charles Korschann, 1900 

Altın yaldızlı bronz, Yük.: 48,2 cm. 
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Altın yaldızlı bronz, elinde çiçek demeti tutan kadın formundaki masa lambasının 

ampulü çiçek demetlerinin arasına gizlenmiştir. Kaidenin ortasında da bir  mürekkep 

hokkası yer almaktadır.  

 

Fayans Kase                                                                         Kat. no. 6.2/13; Lev. 81a 

Émile Gallé, 1878 

Çap: 58 cm. 

Musée d’Orsay, Paris 

 

Kenarları kıvrımlı fayans kasenin tüm iç yüzeyi kabartma balıklar ve  bunları 

yakalamaya çalışan Japon balıkçı figürleriyle kaplıdır. Figürlerin elleri, kolları ve 

başları gibi bölümleri beyaz bırakılırken, giysileri desenli ve renkli minelerle 

oluşturulmuş; aynı şekilde balıklar da renkli olarak betimlenmiştir.  

 

“El” Heykel                                                                          Kat. no. 6.2/14; Lev. 81b 

Émile Gallé, 1900 

Cam   

 

Gerçek boyutta denizden yükselen bir insan elinin betimlendiği heykelin bilek 

kısmında yosunlar ve üzerinde de deniz kabukları bulunmaktadır. Alt kısımda Galle 

imzası yer almaktadır. 

 

Şamdan                                                                                   Kat. no. 6.3/1; Lev. 82a 

Frans Hoosemans, 1900 

Gümüş, fildişi, Yük.: 37 cm. 

Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg 

 

Khryselaphantin tekniğiyle yapılan şamdan kıvrımlı dallara tutunan bir kadın 

şeklindedir. Fildişinden yapılan çıplak kadın figürünün vücudu tutunduğu dallarla 

birlikte bir kıvrımlı bir aks çizmektedir. Üç mumluklu şamdanın, mumlukları haşhaş 

çiçeği şeklindedir.  
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“Gizemli Sfenks” Büst                                                        Kat. no. 6.3/2; Lev. 82 b 

Charles van der Stappen, 1987 

Altın yaldızlı bronz, fildişi, 56 x 46 x 31 cm. 

Musées Royaux d’Art et d’Historie, Brüksel 

  

Khryselaphantin büst miğferli ve zırhlıdır. Başı ve vücudunun görünen bölümleri 

fildişinden, miğferi ve zırhıysa bronzdan yapılmıştır. Oval formlu baş hafifçe öne 

eğik, miğferin altından görünen saçlar, üçgen biçimli alında ortadan ikiye ayrılarak 

düzenlenmiştir. Bileğine küçük bir yılan dolanmış olan sağ el ağza götürülmüş ve  

sanki sessizliği ifade eden bir hareket yansıtılmak istenmiştir. Figürün başındaki 

miğferin üzerinde ağzını ve kanatlarını açmış bir kartal plastik olarak işlenmiştir. 

Zırh üzerindeyse kabartma olarak işlenmiş akanthus yapraklarını andıran yaprak 

motifleri mevcuttur. 

 

“Şeytan” Heykelcik                                                              Kat. no. 6.4/1; Lev. 83a 

Thomas Theodor Heine, 1902 

Bronz, Yük.: 44, 5 cm. 

 

Siyah patinalı bronz heykelcik daire formunda bronz kaide üzerine oturmaktadır. 

Vücudu iyice deformasyona uğramış olan figürün kasları arasındaki geçişler oldukça 

yumuşak bir biçimde işlenmiştir. Kaide üzerinde TTH damgası mevcuttur. 

 

“Dansçı” Heykelcik                                                              Kat. no. 6.4/2; Lev. 83b 

Franz von Stuck, 1897 

Bronz, Yük.: 62 cm. 

Villa Stuck, Münih 

 

Eteklerini tutarak dans eden bir kadını betimleyen heykelcik daire formunda bronz 

bir kaide üzerinde yer almaktadır. Kaide üzerinde Franz von Stuck yazısı vardır . 
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Vazo                                                                                       Kat. no. 6.4/3; Lev. 83c 

Hans Christiansen, 1898 

Sırsız seramik, Yük.: 24,6 cm. 

Institut Mathildenhöhe, Museum Künstlerkolonie, Darmstadt 

 

İnce uzun, silindirik formlu vazo, gövde kısmında daha girintili biçimlendirilmiştir. 

Vazonun ağız ve ayak kısımları içe dönüktür. Tüm yüzeyi, petrol mavisi zemin 

üzerine  gelincik ve yıldız motifleriyle kaplıdır ve öne gelecek bölümünde uzun siyah 

saçlı stilize bir genç kız portresi yer almaktadır.  

 

Sigara Kutusu                                                                        Kat. no. 6.4/4; Lev. 83d 

Hans Christiansen, 1900 

Gümüş, renkli mine, 8,3 x 4 cm. 

Barlow/Widmann Koleksiyonu, İspanya 

 

Dikdörtgen, yassı formlu sigara kutusunun kapağında mineleme tekniğiyle yapılmış, 

yeşil renk fon üzerinde stilize genç kız portresi  bulunmaktadır. Arka planda da 

gelincikler ve yıldızlar mevcuttur. 

 

Bira  Kupası                                          Kat. no. 6.4/5; Lev. 84a 

Ludwig  Habich 1900 

Sırlı seramik, kurşun, kalay, Yük.: 23,4 cm. 

 

Tabana doğru hafifçe genişleyen silindir formlu, kulplu ve kapaklı seramik kupanın  

tüm yüzeyi kahverengi renktedir. Ağız kısmına beyaz renkle, bardaktan akan bira 

köpüğü şeklinde bir desen bulunmaktadır. Kulba takılı kurşun ve kalay karışımından 

yapılan kapak dalgalı su birikintisi şeklindedir, üzerinde de sudan çıkan küçük bir 

erkek figürü yer almaktadır. 
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Masa Lambası                                                                      Kat. no. 6.4/6; Lev. 84b 

Peter Behrens, 1902 

Bronz, renkli cam, Yük.: 70 cm. 

Grand Duke of Hesse Koleksiyonu 

 

Masa lambası uzun giysili stilize kadın figürü şeklindedir. Figür, kollarını kaldırmış 

başının üzerinde, bronzla birleştirilmiş cam parçalarından yapılan ve arkada aşağıya 

doğru stilize dalgalar şeklinde inen istiridye benzeri bir formdaki bir fanus 

tutmaktadır. Aydınlatmayı sağlayan öğeler bu fanusun içinde yer almaktadır. 

 

“Loïe Fuller” Heykelcik                                                        Kat. no. 6.4/7; Lev. 85a 

Bernhard Hoetger, 1900 

Bronz, Yük.: 25,5 cm. 

Institut Mathildenhöhe, Museum Künstlerkolonie, Darmstadt 

 

Loie Fuller figüründen ilham alınarak yapılan bronz heykelcik, bol kıvrımlı geniş 

eteğini elleriyle döndürerek dansetmektedir. Eteğin dönüş hareketi, dairesel 

kıvrımlarla yansıtılmıştır. Heykel daire şeklinde bir kaide üzerinde durmaktadır. 

 

“Nymphe” Vazo                                                                     Kat. no. 6.4/8; Lev. 85b 

WMF (Württembergische Metallwarenfabrik) için Albert Mauer, 1900 

Gümüş kaplama, Yük.: 58,5 cm. 

 

Ayaklı kaideli,armudi gövdeli, silindir boyunlu ve kulpludur. Tüm yüzey dalga 

motifleriyle kaplanmıştır. Ağız kısmında şelale ve bir Eros motifi, boyunda plastik 

kurbağa;  gövdede de bir Nymphe figürü ve çiçek motifi yer almaktadır. 

 

Masa Lambası                                                                        Kat. no. 6.4/9; Lev. 86a 

Gustav Gurschner, 1900 

Patinalanmış bronz, turbo marmoratus kabuğu, Yük.: 53 cm. 
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Yukarı doğru fışkıran stilize dalga sıraları üzerinde yükselen, ileriye doğru atılmış 

deniz kızı ve deniz kabuğu şeklinde tasarlanan masa lambasının aydınlatmayı 

sağlayan öğeleri deniz kabuğunun içinde bulunmaktadır. 

 

“İlkbahar” “Sonbahar” Heykelcik                                    Kat. no. 6.4/10; Lev. 86b 

Michael Powolny, 1907 

Porselen, “İlkbahar”,Yük.: 36 cm. ; “Sonbahar”, Yük. 38 cm. 

 

Heykelcikler iki tanedir. “İlkbahar” adındaki figür, elinde yere kadar sarkan 

çiçeklerden oluşan bir demet tutmakta ve daire formunda bir kaide üzerinde yer 

almaktadır. “Sonbahar” adındaki figür de, elinde yere kadar sarkan bir üzüm salkımı 

tutmakta ve aynı şekilde daire formunda bir kaide üzerinde yer almaktadır.  

 

“Gül Dansı” Heykelcik                                                           Kat .no 6.5/1; Lev. 87a 

Ville Vallgren, 1899 

Bronz, Yük.: 28,5 cm. 

Ateneum, Helsinki 

 

Hafifçe öne doğru eğilmiş, ellerini iki yana doğru açarak dans eden kadın figürü 

şeklindeki bronz heykelciğin kollarından aşağı güller dökülmektedir. Uzun giysisi 

çizgisel hareketlerle vurgulanan figürün, vücut hatları giysisinin altında belirgindir. 

 

Kapı Tokmağı                                                                        Kat. no. 6.5/2; Lev. 87b 

Ville Vallgren, 1894 

Bronz, 51 x 18 cm. 

Ateneum, Helsinki 

 

Bronz kapı tokmağı, arkadan betimlenmiş ellerini yukarı kaldırmış uzun saçlı, uzun 

giysili ve çatal kuyruklu bir kadın formundadır.  
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Kutu                                                                                        Kat. no. 6.5/3; Lev. 87c 

Aron Jerndahl, 1903 

Alüminyum, Yük.: 17 cm, Çap: 23,5 cm. 

 

Kesik koni formundaki alüminyum kutunun bütün gövdesi kazıma tekniğiyle 

oluşturulan dalga motifleriyle kaplanmıştır. Bu dalgaların arasından yükselen 

kabartma olarak işlenmiş viyola çalan erkek figürü bulunmaktadır. 

 

Martelé  Ayna                                                    Kat. no. 6.6/1; Lev. 88a 

Gorham Manufacturing Company, 1899 

Gümüş, Yük.: 59,1 cm. 

 

Kabartma tekniğinde çiçek dalları ve kadın figürlerinden oluşan çerçeveli ayna, kalp 

formundadır. Çerçevenin tepeliği ayakta duran iki kadın figüründen oluşmaktadır.  

Yanlarda kenar boyunca tekrarlanan çiçek dallarıyla uyum içinde kıvrımlı  

biçimlendirilen çerçeve, alt kısmında oturan kadın figürleri ve kuş başları işlenmiş 

yine kıvrımlı iki ayakla sonlanmaktadır. 

 

“Gündüz” “Gece” Şamdan                                                   Kat. no. 6.6/2; Lev.88b 

Gorham Manufacturing Company, 1904 

 

İki tanedir. Saçları uçuşan kollarını iki yana açmış kadın formundaki gümüş 

şamdanlar iki mumlukludur. Dal şeklindeki mumluklar figürün kolları üzerinde yer 

almaktadır. Kare formlu kaide dört ayaklı ve üzerleri bitkisel motiflerle bezelidir. 

 

“Şerefe” Kadeh                                                                      Kat. no. 6.6/3; Lev. 89a 

Artus van Briggle, 1901 

Mat sırlı seramik 

 

Ayaklı kadehin tüm yüzeyi deniz görünümünü yansıtan dalgalı çizgilerle 

kaplanmıştır. Üst kısımda kabartma balık figürleri ve bir balığı başından tutan 
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pelerinli gövdesinin üst kısmı insan, alt kısmı balık şeklinde androjen bir figür 

bulunmaktadır. Figürün kuyruğu ayağa kadar inmektedir.  

 

Vazo                                                                 Kat. no. 6.6/4; Lev. 89b 

Louis Comfort Tiffany, 1897  

Yanar döner Favrile cam, gümüş kaplama metal, inci ve değerli taşlar, Yük.: 37 cm. 

 

Yanar döner, Favrile camdan yapılan  vazonun ağız kısmı, gümüş kaplama deniz 

atları, inciler ve mavi renkli taşlarla süslenmiştir. Vazonun gümüş kaplama ayak 

kısmı, sırt sırta vermiş, kuyrukları üzerinde duran iki deniz kızı şeklinde 

tasarlanmıştır. Deniz kızlarının kuyrukları, daire formunda üzeri mavi renkte taşlarla 

süslenmiş bir kaide üzerinde durmaktadır. 

 

Ayna                                                                                        Kat. no. 6.7/1; Lev. 90a 

WMF (Württembergeische Metallwarenfabrik) 

Gümüş kaplama, 27 x 35 cm. 

 

Dikdörtgen formlu ayna iki ayakla sonlanmaktadır. Çapraz iki köşesi çiçeklerle 

çevrelenmiştir. Aynanın sağ kenarında bir eliyle üst köşedeki çiçekleri kavramış, 

aynada kendini seyreden uzun drapeli giysili bir kadın figürü yer almaktadır. Figürün 

vücut hatları giysisinin altında belirgindir. 

 

Kartvizitlik                                                                             Kat. no. 6.7/2; Lev. 90b 

Gümüş kaplama, Yük.: 21 cm. 

 

Asimetrik formlu kartvizitliğin, sağ kenarında bir kadın figürü, diğer kenarında da 

tabladan taşan dal kıvrımları yer almaktadır. Üzerinde uzun, drapeli ve vücut 

hatlarını belli eden bir giysi bulunan figür, hafiçe yukarı kaldırdığı kolunu bir arpa 

dayamıştır. 

 

Tabak                                                                                      Kat. no. 6.7/3; Lev. 90c 

Gümüş, 18 x 11 cm. 
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Dalgalı dış hatlara sahip, dikdörtgen formundaki tabağın, sol üst köşesinde cepheden 

betimlenmiş bir genç kız başı yer almaktadır. Figürün  başının iki yanından aşağı 

inen dalgalı saç tutamları, tabağın kıvrımlı hatlarıyla birleşerek bir bütün 

oluşturmaktadır. Üst kısımda Kenedy damgası yer almaktadır.  

 

(7. TAKI) 

 

Pandantifler                                                                           Kat. no. 7.1/1; Lev. 91a 

Liberty & Co. için Archibald Knox, 1900 

Gümüş, renkli mine 

 

Gümüş üzerine renkli mineler kullanılarak oluşturulan pandantifler, iç içe geçmiş 

Keltler’e özgü  çeşitli stilize düğüm motifleriyle çerçevelenmişlerdir. 

 

Broş                                                                                          Kat. no. 7.1/2; Lev.91b 

A.C.C. Jahn, 1900-1901 

Gümüş, fildişi, opal 

 

Broş, cepheden betimlenen bir melek büstü şeklindedir. Figürün yüzü ve boynu 

fildişinden yapılmıştır. Figür, sırtından çıkıp göğsü üzerinde birleşen kanatlarla 

çerçevelenmiştir. Figürün başında bir diadem vardır ve saçları iki yana ayrılarak 

düzenlenmiştir. Omuzlarını açıkta bırakan açık yakalı giysisinin önünde oval formlu 

bir opal yer almaktadır.  

 

Kemer Tokası                                                                         Kat. no. 7.1/3; Lev. 92a 

William Hutton & Sons firması için Kate Harris, 1906 

Gümüş 

 

Madalyon formlu gümüş kemer tokasının üzerinde kabartma olarak işlenmiş 

profilden görülen başında kapalı bir başlık bulunan bir Flaman kızı betimlenmiştir. 
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Pandantif                                                                                 Kat. no. 7.1/4; Lev.92b 

Charles Ricketts, Carlo Giuliano 

Altın, inci, çeşitli değerli taşlar 
 
Yuvarlak formlu madalyon üzerinde profilden betimlenen bir kadın başı 

görülmektedir. Madalyonun çevresi dalgalı formlu bir çerçeveyle çevrelenmektedir. 

Çerçevenin kenarlarında çeşitli değerli taşlar bulunmaktadır. Alt kısımda üç tane inci 

sallanmaktadır. Üst kısımda da grotesk bir yaratık bulunmaktadır. 

 

Broş ve Pandantif                                                                   Kat. no. 7.1/5; Lev. 92c 

Charles Rennie Mackintosh, Margaret Macdonald Mackintosh, 1901-02 

Gümüş, yakut, inci ve turkuvaz 

Mrs. Sturrock Koleksiyonu 

 

Broş, karşılıklı duran iki stilize figürden oluşmaktadır. Figürlerin oldukça stilize 

başlarında küçük birer yakut bulunmaktadır. Figürlerin başlarından çıkan ince 

kıvrımlı şerit ortada birleşerek bir çember görünümü kazanmaktadır. Figürlerin tek 

parça halinde aşağı uzanan vücutlarının altından bir zincirle sarkan üzeri küçük 

taşlarla süslü kalp şeklinde bir pandantif bulunmaktadır. 

 

Taç                                                                                           Kat. no. 7.2/1; Lev. 93a 

René Lalique, 1897-98 

Bronz, zümrüt ve kesme opal, 9,7 x 14 x 13,3 cm 

Musée des Arts Décoratifs, Paris  

 

Başının üzerine kaldırdığı ellerinde oval formlu bir opal tutan bronzdan yapılmış 

siren figürünün  saçları, tacın gövdesini oluşturmaktadır. Siren figürünün, üzerinde 

küçük zümrüt parçaları bulunan kuyruğu dönerek, balık motifleriyle işlenen yine 

oval formlu bir opali çerçevelemektedir. 
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“Yusufçuk” Korsaj İğnesi                                                    Kat. no. 7.2/2; Lev. 93b 

René Lalique, 1898 

Altın, plique jour mine, ay taşı, krizopraz, pırlanta  

 

Kadın gövdeli bir yusufçuk şeklindeki broşta, figür böcek kanatları ve grifon 

pençeleriyle harmanlayarak Art Nouveau’nun karakteristiklerinden olan karışık bir 

imgeye dönüşmüştür. Böceğin kanatları altından hasır örgü biçiminde yapılmış üzeri 

de şeffaf plique jour mineyle kaplanmıştır. Böceğin uzun gövdesi yeşil krizoprazdan 

yapılırken, bazı bölümleri de lacivert mineyle renklendirilmiştir. Böceğin yeşil 

renkteki başı gülümseyen bir kadın başı şeklinde betimlenirken, bu gizemli güzellik 

gövdeden çıkan iki pençeyle tamamlanmıştır. 

  

Pandantif                                                                                Kat. no. 7.2/3; Lev. 94a 

RenéLalique, 1898-1900 

Altın, mine, barok inci 

 

Profilden betimlenmiş yan yana duran iki kadın başından oluşan pandantifin dış 

çizgilerini figürlerin dalgalar halindeki uçuşan saçları belirlemektedir. Figürlerin 

başları üzerinde ve yanlarda mineleme tekniğiyle renklendirilmiş, kanatlarını açmış 

uçan kuş motifleri bulunmaktadır. Ayrıca saç dalgalarının arasında da mor renkli 

mineler kullanılmıştır. Saç kıvrımları aşağıya kadar devam etmekte ve barok inciyle 

sonlanmaktadır.  

 

Korsaj İğnesi                                                                          Kat. no. 7.2/4; Lev. 94b 

Alphonse Fouquet için Alfons Mucha, 1900 

Sedef plaka, suluboya, metalik boya, altın, inci 

 

Ortadaki sedef plaka üzerinde minyatür bir kadın portresi yer almaktadır. Portre 

suluboya ve metalik boyayla çalışılmış, dirseklerini dizine yaslamış oturan, dalgalı 

saçları ayaklarına kadar uzanan bir kadın figürü betimlenmiştir. Plaka altın bordürle 

çerçevelenmiştir. Bordürün altında bir inci sallanmaktadır. 
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Madalyon                                                                                Kat. no. 7.2/5; Lev. 94c 

1900 

Altın, pırlanta 

 

Daire formlu altın madalyonun üzerinde profilden betimlenmiş bir kadın başı 

görülmektedir. Figürün dalgalı saçları madalyonun tüm yüzeyine dağılmıştır. Başı 

süsleyen çiçek dizisi alnın hemen üzerinden başlayarak omuzlardan aşağıya 

inmektedir. Figürün boynunda pırlanta tanelerinden yapılan bir kolye yer almaktadır. 

Madalyonun çevresi bir sıra pırlantayla çerçevelenmiştir.  

 

“Medusa” Pandantif                                                             Kat. no. 7.3/2; Lev. 95a 

Philippe Wolfers, 1898 

Altın, fildişi, opal, renkli mine 

 

Pandantif Medusa başı şeklindedir. Figürün yüzü fildişinden, kör bakışlı gözleri de 

opalden yapılmıştır. Figürün başının üzerinde iki yanda kanatlar ve ortada da iç içe 

geçmiş kuş başlı yılanlardan oluşan karışık bir kompozisyon kullanılmıştır. Çenenin 

altından kıvrılarak aşağı inen yılanın ağzından yuvarlak kesimli bir pırlanta ve oval 

formlu bir opal sallanmaktadır. 

 

“Nike”  Pandantif                                                    Kat. no. 7.3/1; Lev. 95b 

Philippe  Wolfers, 1902 

Altın, plique a jour mine, yakut, zümrüt, elmas, kesme turmalin, barok inci, 5x7 cm 

 

Pandantif, hem broş olarak hem de zincirle kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Kelebek kanatları, Nike başı ve onun altında sallanan barok inciden oluşmaktadır.  

Kelebek kanatları mineleme tekniğiyle işlenmiş ve kenarları yakut, zümrüt gibi 

taşlarla belirginleştirilmiştir. Kanatların altında yer alan  turmalinden yapılmış Nike 

başı, elmaslarla taçlandırılmış ve saçları yine mineleme tekniğiyle işlenmiştir. Başın 

altında,  kare formlu bir yakut ve elmastan sonra, barok inci sallanmaktadır. 
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Pandantif                                                                              Kat. no. 7.4/1; Lev. 96a 

Louis Masriera, 

Altın, pırlanta, yakut, renkli mine 

 

Biri daire diğeri de ters koni formunda bir çerçeve içinde yer alan pandantiflerde 

kullanılan kadın figürleri hemen hemen birbirinin aynısıdır. Dörtte üç profilden 

betimlenen ayakta duran kadın figürleri, omuzlarının üzerinde bir inci tanesi 

taşımaktadırlar. Figürlerin başlarının iki yanında çiçek motifleri yer alırken, uzun 

giysilerinin etek kısımları çeşitli motiflerle süslenmiştir. Kanatları minelerle 

renklendirilen figürlerin arkasındaki çerçevelerin içi pırlantalarla doldurulmuş ve dış 

kenarda da tek sıra yakuttan oluşan bir bordürle vurgulanmıştır. 

 

Pandantif                                                                                Kat. no. 7.4/2; Lev. 96b 

Paco Durrio, 1904 

Altın, 6,5 x 6,2 cm 

Musée d’Orsay, Paris 

 

Oval formlu dökme altın pandantifin üzerinde birbirine sarılan androjen görünümlü 

iki aşık figürü portre olarak betimlenmiştir. Figürlerin kolları, başlarını 

çerçevelemekte ve aynı zamanda da yukarıda zincirle bağlantıyı sağlayacak olan 

kısmı meydana getirmektedir. 

 

“Baharın Uyanışı” Pandantif                                               Kat. no. 7.5/1; Lev. 97a 

Hugo Schaper, 1900 

Altın, fildişi, pırlanta, plique jour mine, inci 

 

Plique jour mineyle renklendirilen yapraklar ve bir çiçek tomurcuğundan doğan 

kadın figüründen oluşmaktadır. Kollarını ensesine götüren fildişi çıplak kadın 

figürünün belden yukarısı görülmektedir. Tüm kompozisyon dalgalı çizgilerden 

oluşan bir çerçeveyle çevrelenmiştir. Çerçevenin alt kısmında yuvarlak kesimli bir 

pırlanta ve onun altında da pırlantalarla süslü bir inci sallanmaktadır. 
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“Medusa” Broş                                                                      Kat. no. 7.5/2; Lev. 97b 

Wilhelm Lucas von Cranach, 1902 

Opal, nefrit, kırmızı jasp, altın, pırlanta, inci 

 

Broş, kanatlı Medusa başı şeklindedir. Opalden yapılmış, cepheden betimlenen 

yüzün iki yanında kırmızı jasptan yapılan iki yana ayrılmış dalgalı saçlar 

görülmektedir. Başın arkasından nefritten yapılan yarasa kanatları çıkmaktadır. Başın 

altında kıvrımlı hareketlerle iç içe geçmiş yılanlardan oluşan bir kompozisyon 

kullanılmıştır. Bunların altında bir inci sallanmaktadır. 

 

Broş                                                                                         Kat. no. 7.5/3; Lev. 98a 

Tasarım Ludwig Habich, üretim Theodor Fahrner, 1901 

Gümüş, fildişi, altın yaldız 

 

Bacaklarını gergin bir biçimde önüne uzatarak ayaklarının üzerinde duran fildişinden 

yapılan topa uzanmaya çalışan kadın figürü şeklindeki altın yaldızlı gümüş broşun, 

inciden yapılan topa uzanan bir diğer çeşidi de bulunmaktadır. 

 

Madalyon                                                                               Kat. no. 7.5/4; Lev. 98b 

Wiener Werkstätte için Bernhard Löffler, 1900 

Gümüş 

 

İnci dizisi motifiyle çerçevelenmiş oval formlu madalyonun üzerinde, kabartma, 

oturan stilize bir çocuk figürü yer almaktadır. Yüzü tam, vücudu da dörtte üç 

profilden betimlenen figürün elinin üzerine bir kuş konmuştur. Figürün iki yanında 

dalgalı çizgiler ve spiral motifli dallardan oluşan çan formlu çiçekler görülmektedir. 
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Bilezik                                                                                     Kat. no. 7.5/5; Lev. 98c 

Wiener Werkstätte için, Josef Hoffmann, 1913-14 

Altın, fildişi, pırlanta 

 

İçinde lale motif yer alan dikdörtgen panolardan oluşan bileziğin ortasında yer alan 

geniş kare panoda, yapraklar arasından yükselen, vücudu cepheden yüzü profilden 

betimlenmiş fildişinden çıplak bir kadın figürü yer almaktadır. İnce kıvrımlı dallar, 

laleler, yapraklar ve tomurcuklarla çevrelenen figür, hafifçe yukarı kaldırdığı elinde 

yuvarlak kesimli bir pırlanta tutmaktadır. 

 

Broş                                                                                         Kat. no. 7.6/1; Lev. 99a 

William B. Kerr, 1900 

Gümüş 

 

Seri üretim gümüş broş, profilden betimlenen bir kadın başı şeklindedir. Figürün 

başından dalgalar halinde dışa yayılan saç parçaları yüzü tamamen 

çerçevelemektedir.  

 

Broş                                                                                         Kat. no. 7.6/2; Lev. 99b 

Unger Brothers, 1900 

Gümüş 

 

Broş, dörtte üç profilden betimlenen kadın başı şeklindedir. Figürün iki yandan 

ayrılan dalgalı saçları başın altında birleşerek yüzü çerçevelemektedir. Figürün 

başının bir yanında çiçek bulunmaktadır. 

 

“Flor-a Dora” Kemer Tokası                                                Kat. no. 7.6/3; Lev. 99c 

Averbeck and Averbeck Company, 1903 

Gümüş 

 

Kemer tokasında, bu dönemde Londra ve New York’ta sahnelenen ve oldukça 

popüler olan Floa-a-Dora müzikal bir komedinin aynı adlı kahramanı betimlenmiştir. 
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Dörtte üç profilden betimlenen ve yüzü kendi dalgalı saçlarıyla çerçevelenen bir 

kadın şeklindedir. 

  

“Gibson Girl” Broş                                                               Kat. no. 7.6/4; Lev. 99d 

Averbeck and Averbeck Company, 1903 

Gümüş 

 

Broş bir karikatür karakteri olan, cepheden betimlenmiş Gibson Girl figürü 

şeklindedir. Figürün yüzü, alt kısımda ve sağda saçlarıyla bütünleşen bitkisel 

formlarla çevrelenmektedir.      
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SONUÇ 

 
1900’lerde tüm Art Nouveau akımında kullanılan insan figürü içinde, kadın 

imgesinin  dekoratif sanatlardaki konumu oldukça baskındır. Art Nouveau’nun 

temsilcileri mimaride alçak kabartmalarda, yüksek kabartmalarda, dekoratif 

objelerde, kısaca her yerde kadın figürünü yaygın olarak kullanmışlardır. Bu 

dönemde toplum içinde daha aktif rollerde görünmeye başlayan kadınlar, bununla 

doğru orantılı olarak betimlerinde modanın dayattığı metal ve balina kemiğinden 

yapılmış korselerden ; Stendhal, Balzac ve Flaubert’in romanlarında tasvir edilen katı 

ve saygın davranışlarından kurtulmuşlardır. Kadınların toplumdaki yeni rolü ve bu 

korkuya değinen bir kısım sanatçılar da, yapıtlarında androjen, hermafrodit ve 

erkeklerin cinsel karmaşasını simgeleyen sfenks gibi karışık yaratıklara yer 

vermişlerdir. 

 

 Yalnızca uygulamalı sanatlar değil diğer sanat dalları arasında da bir sentez 

yaratan Art Nouveau, müzik, sahne ve gösteri sanatları, resim, heykel, şiir ve 

edebiyatı hem etkilemiş, hem de  bunlardan etkilenmişti. Art Nouveau’da kullanılan 

insan imgesi içinde Loïe Fuller’in parlak ışıklar altında farklı bir koreografiyle 

sunduğu yılan dansı, Art Nouveau sanatçıları için sonsuz bir ilham kaynağı olmuş, 

onun dans ederken kıyafetlerini savuran imgesi, illüstrasyonlardan resimlere ve 

küçük eşyalara kadar pek çok farklı alanda üretilen yapıtlara yansımıştır. Aynı 

şekilde dönemin ünlü aktristlerinden Sarah Bernhardt, afiş, takı ve kostüm 

konularında hem tasarımları etkilemiş hem de bunların kendi portreleriyle 

süslenmesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra Art Nouveau’da en çok görülen 

motiflerden biri olan çiçek formundaki genç kız figürlerinin yaratıcısı ise  bir bakıma 

Richard Wagner olarak karşımıza çıkıyordu. Wagner’in “Parsifal”inin ikinci 

perdesinde kahramanı, Klingsor’un sihirli bahçesinde tutmaya çalışan çiçek kadınlar 

19. yüzyıl için bir ilham kaynağı olmuş, Art Nouveau’da da çok çeşitli objelerde 

çiçeklerden doğan kızlar, çiçek kızlar ve çiçeklere dönüşen kızlar olarak farklı 

şekillerde yorumlanmışlardı. Bu dönem edebiyatının gözde temalarından olan 

Salome de hem resim hem de müzik için bir ilham kaynağı olmuştu. 
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 Art  Nouveau’da kadın figürünün artan kullanımıyla birlikte uçuşan saç motifi 

de önem kazanmış, uzun saçlarını dalgalar halinde düzenleyen kadın imgesi Dante 

Gabriel Rossetti’den başlayarak Jan Toorop ve Mucha’nın çalışmalarının bir özelliği 

haline gelmiş, edebiyatta da Romantik ve Sembolist şiirde, özellikle Rosetti, 

Baudelaire ve Mallarme’ın yapıtlarında yankı bulmuştur. Wilde’ın Salome’sinde de 

bu unsurun önemi dikkat çekmektedir.: “...Aşık olduğum senin saçların... Ayın  

yüzünü sakladığı uzun karanlık gecelerde, yıldızlar saçların kadar siyah olmamaktan 

korktuğunda, ormanda yaşayan sessizlik bile öyle siyah değil. Dünyadaki hiçbir şey 

senin saçların kadar siyah değil...” 1 

 

Art Nouveau’da resim ve uygulamalı sanat ürünlerine konu olan, uçuşan 

saçları, bol drapeli uzun giysileri ve yarı kapalı gözleriyle bir hayal dünyasından 

kopup gelmiş gibi görünen kadın figürleri, hemen hemen  Avrupa’nın tümünde 

benzer bir görünüm sergilerken, on dokuzuncu yüzyılın sonundan itibaren Glasgow, 

Viyana, Darmstadt ve Chicago’da gelişme gösteren Art Nouveau’nun geometrik 

yorumunda insan figürü kullanımı en aza indirgense de çiçekler, dans eden kadın 

figürleri ve kıvrımlar sanatçılar tarafından yeniden ele alınarak daha soyut bir 

geometrik dille ifade edilmişlerdi. 

 

  Sonuçta, Art Nouveau’da insan imgesinin dönemin sosyal bağlamdaki kadın 

imgesinin abartılı bir yansıması olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, dönemin 

Sembolizm’inin ürettiği doğa üstü yaratıklar da akımda, zaman zaman kendilerine 

yer bulmuşlardır .  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York, Harry N. Abrams Inc., 1962, s.142. 
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