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Bu katalog Aralık 2017 tarihinde “Tasvir-i Mimari”  Galeri 
Kalem Güzeli Koleksiyonundan Seçmeler sergisi için 
İstanbul’da 1500 adet basılmıştır.  
Eserin yayın hakları Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne aittir. Yayının hiçbir kısmı, yazılı izin olmadan, tamamen, 
kısmen veya değiştirilerek yayınlanamaz, iktibas edilemez, fotokopi 
dahil her ne şekilde olursa olsun, elektronik veya mekanik yollarla kopya 
edilemez, bilgi olarak depolanamaz ve çoğaltılamaz.
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Değerli sanatseverler,

Her çağın kendine has bir ruhu ve bu ruhun dayattığı bir yaşama, algıla-
ma ve görme biçimi vardır. Bu algı, zaman içerisinde ve doğallıkla kendi 
sanatsal anlayışını da doğurur. Sanatın hangi türünde eser veriyorsa ver-
sin sanatçı, kendi zamanının tanığıdır. Yaşadığı şehre sarih bir bakış açısı 
ve estetik bir duyuş gücüyle bakan sanatçılar, eserlerinde kendilerini ol-
duğu kadar içinde bulundukları dönemi de anlatmış olurlar.

Galeri Kalem Güzeli’nin Tasvir-i Mimari koleksiyonu bu bağlamda dü-
şündüğümüzde bile bizim için çok kıymetlidir. Ahmet Yakupoğlu’ndan 
Muhsin Kut’a, Kadir Ablak’tan Nusret Çolpan’a, Faik Kırımlı’dan Hakkı 
Anlı’ya farklı formlarda şaheserler üreten önemli sanatçıların eserlerin-
den mülhem bu kıymetli koleksiyon, bize ziyadesiyle kıymetli bir estetik 
tecrübe yaşatmasının yanı sıra şehrin farklı sanatçılar ve farklı zaman di-
limlerinde hangi suretlere büründüğünü göstermesi açısından da ayrı-
ca ilgimizi çekmektedir. İki değerli mimar, İbrahim Hakki Yiğit ve Ahmet 
Yılmaz’ın 12 yıllık çabalarının sonucunda oluşan Tasvir-i Mimari sergisine 
ev sahipliği yapıyor olmaktan onur duyuyor, bu vesileyle kendilerine ve 
bu sergide emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı su-
nuyorum.

Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı

Sunuş
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TASVİR-İ MİMARİ
Bir ülkenin resim sanatını gündem edindiğimizde izlenecek yol bizi ressama, koleksiyonere, müzeye, 
sanat galerisine, sanat eleştirmenine ve küratöre götürür. Kısaca bu ve benzeri bileşenlerden hareket 
etmeden bir ülke resmi anlaşılamaz. Türk resim sanatında devlet refleksi, kendisinin de önemli bir 
ressam olduğunu bildiğimiz Abdülaziz Han'ın padişahlık dönemindeki ilklerle başlamıştır. Resimde 
ve heykelde ilk koleksiyon, yurtdışına resim tahsili için gönderilen ilk öğrenciler, ilk resim atölyesi ve 
ilk sergi bu dönemde gerçekleşmiştir. Ama Türk resmi, özel galeri ve özel koleksiyonerlerini 100 yıl 
daha bekleyecektir. Ancak 1950’li yıllarda resmimizde özel koleksiyonun başladığını söyleyebiliriz. On 
yıl önce özel koleksiyonların tercihi üzerinden 1950-1970 yıllarına ışık tutan bir sergi düzenlenmişti: 
“Modern Türk 2”. Bu çok anlamlı projenin devamı geldiği söylenemez. Her alanda olduğu gibi konu 
sanat olunca da marifet iltifata tabidir. Bu iltifatın kamu alanı dışına taşınmasının, sanatçı özerkliği 
açısından önemi ortadadır. 

Sizlerin ilgisine sunduğumuz “Tasvir-i Mimari” özel bir koleksiyon içinden özel bir temaya odaklan-
dığımız özgün bir sergidir. Galeri Kalem Güzeli fotoğraf, hat, tezhip, minyatür, resim, çini gibi birçok 
plastik sanat alanını bir arada barındıran genç bir koleksiyon. İki mimar, İbrahim Hakki Yiğit ve Ahmet 
Yılmaz’ın 12 yıllık çabaları, içinden bir temayı ön görüp çıkarabileceğimiz bir yetkinliğe ulaştı. Umu-
yorum bu sergi koleksiyon üzerinden resme bakma geleneğine katkı sağlar ve resmin özel koleksi-
yon sacayağına değer katar. Resmin mimariye yansımalarına yönelen seçkimizin iki sanat disiplinini 
bir koleksiyon aracıyla değerlendirme fırsatı da sunacağını umuyorum. Sergiye Ahmet Yakupoğlu’n-
dan Muhsin Kut’a, Kadir Ablak’tan Nusret Çolpan’a, Faik Kırımlı’dan Hakkı Anlı’ya, on sekiz sanatçıdan 
seçtiğimiz kırk beş eser hayat veriyor. 

Ben sizlere “Tasvir-i Mimari” projesini takdim ederken bütün yoğunlukları içinde birlikte uzun çalışma-
lar yaptığımız koleksiyon sahipleri Sayın İbrahim Hakkı Yiğit ve Ahmet Yılmaz’a, kritik yazısını kaleme 
alan Nurullah Özdem’e, serginin ev sahipliğini yapan ve imkânları oluşturan Zeytinburnu Belediyesi-
ne ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Mehmet Lütfi ŞEN
Küratör
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RESİMDE MÎMÂRÎ TASAVVURU VE MÎMÂRÎNİN RESMİ
İnsanın barınmak ve korunmak için en iptidai bir fikirle bina ettiği mîmârînin ihtiyacı kadar, hikmeten 
eriştiği güzellik mefhumunu anlayışı ve bunu zapt etmedeki hissiyatı da aynı şekilde varolagelmiştir. 
İnsanın bunu farketmesi ile icra etmesi aynı bilinmezlikle iç içe ve ard ardadır. Mîmârîyi var eden saikler 
bir tarafa, statik esaslar, sıhhîlik, kullanışlılık ve teknik evsaf ile güzelliği temin eden nisbetler ve estetik 
değerler birlikte kurulmak zorundadır. Mîmârîde estetik değerlerin, tabiatın sevkiyle ilk anda ilham ol-
ması ile onun bir bütün halinde sezilişi ve bundan mülhem eserlerin zuhûru aynı kaynaktandır.

Mîmârîyi ihtiva eden resimlerin iki veçhesi vardır. İlki resim sanatının tasavvur gücünden istifade ile 
tesbit edilen mîmârî; taslaklar, gravürler, belgeleyici çizimler ve arşiv resimleri ile fotograflar, ikincisi 
resim değerleri ile ifade olunan ve estetik kaideleri tabiî ve bedîî kanunlar ile yaratan sanat sahasıdır. 
Belli bir konuyla irtibatlı veya bir vak’anın resmedilişinde yer verilen mîmârî, tıpkı belgesel nitelikteki 
resimler gibi konunun dışındadır. Burada ele alınacak olan, mîmârîye ait herhangi bir öğenin, detayın 
veya bütün bir yapının, resmin sanatlılığı tarafı ile resme konu olmasıdır..

Mîmârînin tabiata sadakatiyle ortaya çıkan metânet ve bedii âlem, birçok sanat şu´besi gibi resme de 
ilham olmaktadır. Güzelliğe dair kıymetler bütün sanatlarda ortak olduğundan, mîmârîde aranan ve 
tebarüz ettirilen sanatlılık ile resim değerleri aynı esasları idâre eder. Böylelikle resimdeki ifadesi de 
pek tabî imkân bulur. Burada ressam mîmârîyi, yapı tekniklerinden ve üslublardan, mekân, peyzaj ve 
planlardan ileri gelen belgeleyeci veya arşivsel bir maksatla değil, mîmârînin bahşettiği saf güzelliği 
önceleyerek resme konu eder. Resmin icab ettirdiği biçimsel, realist veya soyut anlayışlardan herhan-
gi biri ile konu işlenebilir. Bilhassa mîmârî biçimlilik, ışık ve gölge etkisiyle ayrışan biçimler, pitoresk 
imkanlar sunmaktadır. Ressam sınırlandırılmış mekânları, peyzaj içinde kurulmuş binaları, yığılmış 
kütleleri tıpkı yerindeki kadar sağlam duruşuyla ifade eder. Rengin ve çizginin biçimlere hizmeti 
deformasyona yola açar. Fotografik gerçeklik resim için bir nâkısa ve sanatlılıktan uzak olduğundan, 
biçimlerin pentür ile bozulması, resmedilen şeyi harcamaz tam tersine tebarüz ettirir ve biçimi saf 
haliyle yansıtır. “Resim biçimlerin dilidir” tabiri, konusu ne olursa olsun bu nevi ifadeleri gözeten eser-
lerde, realist veya soyut tarzların, üslubların ve devirlerin farklılığı olmaksızın bu gerçeği ispatlamıştır. 

Mîmârîyi bu şekliyle eserlerinde teşmil eden çok sayıda ressam sayılabilir. Muazzam mekân telak-
kîsini, nizâmî ve doğru resmedişleriyle Giotto, Piero, Raphael, Bellini ve Bassen, yeldeğirmeni gibi 
enteresan yapıların ekspresif ifadelerini derinlikli resmeden Rembrandt, mîmârîyi resmin içinde fakat 
hikayenin dışında tutan, yapıların kudretli duruşunu muhayyel gösteren Brugel, ışığı mîmârî üstünde 
sakin ve yerli yerinde kullanan Vermeer bu konuda hatıra gelen büyük ressamlardandır. 19. asırdan 
örnekleyeceğimiz, önde gelen büyük ressamlardan; mîmârîyi pentür içinde ve rûhî te’sirlerini te-
barüz ettiren Van Gogh, ışığın ayırd ediciliği ile peyzajla beraber gösteren Sisley, Cezanne, Pisarro, 
Derain, ve Marquet, binaların cadde ve sokaklar içinde boylu boyuna yerleşimini ve kültürünü çokça 
işleyen Utrillo, mîmârî serbestliği ve estetiği hareketliliğiyle ifade eden Schiele, sürrealist tarzda Max 
Ernst sayılabilir.
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Türk resminde de mîmârîyi bu mânâda çokça görmekteyiz. Farklı husûsiyetleriyle resmedilmiş olan 
mîmârî eserlerin, 18. 19. asır resimlerinde sanat ve belgeleyici taraflarıyla ve kısmen fotografik bir 
anlayışla yapıldığını görüyoruz. Agâh Bey, Ahmed Bedrî, Ahmed Münip, Daruşşafakalı Hüseyin, Üs-
küdarlı Cevat, Muallim Şevket, Hüseyin Zekâî Paşa ve Osman Hamdî bu ressamlardandır. Türk resmi 
için çok mühim bir isim olan Hoca Ali Rıza bu tarzda da kıymetli eserler vermiş bir ressamdır. Ahmet 
Ziya Akbulut, Şevket Dağ, Hüseyin Avni Lifij, İbrahim Çallı, Ali Sami Boyar, Namık İsmail, Ayetullah 
Sümer ve Naci Kalmıkoğlu da mîmârînin türlü cephelerini resimlerinde bulabildiğimiz diğer Türk 
ressamlarıdır. 

Muhtelif türlerdeki binaları veya bahsi geçen mîmârî anlayışı derinlikli ifadeleriyle resimlerinde yer 
vermiş olan ressamlar, insanın vücûda getirdiği, en az kendi serencâmı kadar karmaşık ve sonsuz 
mânâlara sahip yapıları, resimde bir kat daha şekillendirmişler ve bu zengin biçim âleminden ilhamla 
istifâde etmişlerdir. 

Nurullah ÖZDEM

Mimari resim ilişkisi örnegi olarak Dimiter Hristoff'un üç çalışması.



7Ahmet Yakupoğlu, Kont'un  Yalısı, Duralit ÜYB. 75 x 50 cm



8 Ahmet Yakupoğlu, Çürüksulu Yalısı, Duralit ÜYB.  60 x 45 cm



9Ahmet Yakupoğlu, DETAY



10 Ahmet Yakupoğlu, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Duralit ÜYB. 60 x 45 cm



11Ahmet Yakupoğlu, Rumeli Hisarı, Duralit ÜYB. 70 x 55 cm



12 Hakkı Anlı, Bursa Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, TÜYB. 55 x 38 cm



13Pertev Boyar, Bursa, Duralit ÜYB. 39 x 32 cm



14 Abdullah Çizgen, Konya Sırçalı Medrese, TÜYB. 60x 48 cm



15Abdullah Çizgen DETAY



16 Ayetullah Sümer, TÜYB. 35 x 24 cm



17Muhsin Kut, İstanbul Boğazı ve Evler, TÜYB. 70x 60  cm



18 Muhsin Kut, TÜYB. 50 x 40  cm



19Muhsin Kut, DETAY



20 Dimitri Hristoff, Duralit ÜYB. 50 x 35 cm



21Dimitri Hristoff, DETAY



22 Dimitri Hristoff, İstanbul Topkapı sarayı, Duralit ÜYB. 42 x 35 cm



23Ülker Erke, Kütahya Mevlevihanesi minyatürü, KÜAB. 25x 19 cm
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25Işıl Özışık, İstanbul Silueti, TÜYB. 140 x 60 cm



26 Işıl Özışık, DETAY



27Ankara Augustus Tapınağı ve Hacı Bayram Camii,  TÜYB. 54 x 35 cm



28 Faik Kırımlı, Haliç’ten Rüstem Paşa Camii, TÜYB. 43 x 33 cm



29Faik Kırımlı, Zeytinburnu Takyeci İbrahim Camii Bahar, TÜYB. 54 x 38 cm



30 Faik Kırımlı, Zeytinburnu Takyeci İbrahim Camii Kış, TÜYB. 50 x 40 cm



31Faik Kırımlı, İstanbul’da Camii, TÜYB. 50 x 40 cm



32 Faik Kırımlı, İstanbul’da Camii, TÜYB. 50 x 40 cm



33Faik Kırımlı, Küçükçekmece Köprüsü, TÜYB. 60 x 50 cm



34 Faik Kırımlı, İstanbul’da Camii, TÜYB. 28 x 24 cm



35Faik Kırımlı, İstanbul Perşembe Pazarı, TÜYB. 78 x 58 cm



36 Kadir Ablak, İstanbul silueti, TÜYB. 100 x 80 cm



37Kadir Ablak, DETAY



38 Kadir Ablak, İstanbul silueti, TÜYB. 70 x 70 cm



39Kadir Ablak, İstanbul silueti, TÜYB. 70 x 70 cm



40 Kadir Ablak, İstanbul silueti, TÜYB. 70 x 70 cm



41Kadir Ablak, DETAY



42 Nurullah Özdem, Süleymaniye Camii Kasnak Detayı, KÜYB. 28 x 15 cm



43Sinan Özsağlıcak, Erzurum Taşhan, KÜPB. 25 x 18 cm



44 Sinan Özsağlıcak, Gazanfer Ağa Medresesi, KÜYB. 32 x 23 cm



45Sinan Özsağlıcak, İstanbul’da Camii, KÜAB. 70 x 50 cm



46 Sinan Özsağlıcak, İstanbul Üniversitesi Kapısı, TÜAB. 65x 60 cm



47Sinan Özsağlıcak, İstanbul Haydarpaşa Garı, TÜAB. 70 x 60 cm



48 Nusret Çolpan, Eyüpsultan'da Kış Minyatürü, TÜAB. 80 x 60 cm



49Nusret Çolpan, DETAY



50 Nusret Çolpan, Topkapı Sarayı Minyatürü, KÜKT. 30 x 21 cm



51Nusret Çolpan, Galata Haliç ve Süleymaniye Minyatürü, KÜKT. 26 x 16 cm



52 Nusret Çolpan, Galata Üsküdar ve Tarihi Yarımadada Kış Minyatürü, KÜKT. 30 x 20 cm



53Nusret Çolpan, Yedikule Surları Minyatürü, KÜKT. 27 x 20 cm



54 İsmail Küçük, İstanbul silueti,  KÜPB. 27 x 20 cm



55İsmail Küçük, DETAY



56 Erol Kılıç, Kabe, TÜAB. 115 x 63 cm



57Devrim Erbil, İstanbul silueti, Kağıt Üzerine Özgün Baskı, 60 x 33 cm



58 Devrim Erbil, İstanbul’da Kış, Kağıt Üzerine Özgün Baskı, 42 x 32 cm



59Devrim Erbil, İstanbul, Kağıt Üzerine Özgün Baskı, 36 x 30 cm



60 Devrim Erbil, Süleymaniye, Kağıt Üzerine Özgün Baskı, 49 x 33 cm


