
                              
                            

  
Nazmi Ziya, Ortaköy Camii 
  

KAPAK  RESMİ 

  

Atila Taşpınar, Nazmi Ziya’nın Ortaköy Camii adlı yapıtını, kimlik bilgilerini ve 
ayrıcalıklı  özelliklerini de belirterek, neden kitabına, kapak resmi olarak seçtiğini anlatıyor.   

Ortaköy  Camii, Nazmi Ziya’nın,   bir başyapıtıdır. Bu önemli çalışma üzerinde konuşabilmek için, onun, 
tüm yönleri ile tanınması ve  içerdiği anlatımların olabildiğince  anlaşılması gerekir. Bu 

bağlamda,  resmin önce, kimlik bilgileri, teknik ve simgesel özellikleri ile ayrıntılı olarak incelenmesi, 

ardından  2004 yılında yayınlanan,Nazmi Ziya, (1)  kitabının kapağında yer alması nedenlerinin, 
anlatılması uygun olacaktır. 

  
(1)     Nazmi Ziya, Atila Taşpınar  
  
Kimlik Bilgileri :                                                                                                                   
  
Adı  : 
Ortaköy Camii 



  
Sanatçısı: 
Nazmi Ziya (1881-1937) 
  
Konusu : 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir memuru olan Nazmi Ziya, Ortaköy Camii tablosunu, aynı Bakanlığın 

Ortaköy Semti’ndeki, Kılıçalipaşa İlk Okulu’nun bahçesinden bakarak üretmiştir. Betimlenen yerler, 
bugün de varlıklarını sürdüren çam ağaçlarının ardından izlenen, Esma Sultan Yalısı, Ortaköy Camii, 

Sarayburnu ve Üsküdar’ı kapsamaktadır.  

 

  

  

Dönemi :   

Yapıtın, gerek düşünce ağırlıklı kurgusundan ve diğerlerine göre daha atak 

uygulamalarından;       gerekse, imzasının biçiminden, (2) 1934-1936 yılları arasında 

üretildiği anlaşılmaktadır. 
  
  
                                                               



                                               

                                                                               
  
  
  
  
(2 )   Nazmi Ziya, 1934-1936 yılları arasındaki imzalarında, kemerli (Z) harfi kullanmıştır. 
          Bk. Nazmi Ziya, Atila Taşpınar sf. 340 
  

            
Malzemesi : (Media) 

Yapıt, tuval üzerine, yağlıboya ile yapılmıştır. İyi korunmuş ve herhangi bir onarım 

görmemiştir. 

  

Boyutları : 

56x67 cm. boyutlarındadır. 

  

Orijini ve parasal değerleri : 

Tablo, 1960 lı yılların başında, İstanbul da, Cihangir Semti’nde, ( Cihangir 

Camii’nden Tophane’ ye inen yolun solundaki bir ev ) oturan ve Almanya’da, 

trafik kazasında yaşamını yitiren bir profesörün varisleri adına, aynı adreste Aret 

Portakal tarafından düzenlenen bir müzayededen, 100 lira (3) bedelle, Avukat Mesut 

Hakgüden tarafından satın alınmıştır. (4) 

  

25 Şubat 1989 tarihli  Cumhuriyet Gazetesi’nin dokuzuncu sayfasında 

ise, Ortaköy Camii’nin siyah beyaz bir fotoğrafının altında, 50 milyon 

liraya (5) satıldığı haberine yer 

verilmiştir. 

  

  

Teknik ve Simgesel Özellikleri : 



  

Spatula çalışmaları ; 

Sanatçı, Ortaköy Camii‘nde, dilediği anlatımı en iyi şekilde verebilmek için yer yer 

spatula ile çalışmayı yeğlemiştir. Bu yöntemin uygunluğu, özellikle gökyüzünün, 

denizin ve resmin ön planındaki ağaçların betimlenmesinde, açıkça görünmektedir. 

  

Siyah Zemin uygulaması ; 

Öte yandan,  Nazmi Ziya  kitabında, sanatçının  kullandığı teknikler incelenirken, 

ilk kez bir gerçek dile getirilmiş ve onun, bazı yapıtlarında, tuvalin zeminini, önce 

siyah bir boya ile kapattığı, daha sonra çalışmalarını bu fonun üzerinde sürdürdüğü 

anlatılmıştır.( bk.sf. 178 ) Sözü edilen uygulamada, ilk bakışta göze çarpmayan, 

ancak dikkatle ya da büyüteçle incelendiğinde saptanabilen, alttaki siyah katman, 

genelde, bir derinlik etkisi vermektedir. 

  

Ortaköy Camii’inde sanatçı, aynı kitapta yer alan, Ressam (sf 17), Çamlıktan Aşağı 

Yürüyüş 
(sf,178) ve Rüzgarlı Havada Fabrika (sf.205) adlı yapıtlarında da, bu yöntemi  

kullanmıştır. 

  

  

  

Pür ( saf ) renk kullanımı ; 

Renkler, özellikle yapıtın ön planında, boya tüpünden çıktığı gibi, karıştırılmadan, 

büyük lekeler biçiminde kullanılmıştır. (6) 

Burada sanatçının, saf rengin anlatımcı potansiyelinden ve atak tonlarla organize 

edilen, divizyonist bir tuş tekniğinden yararlandığı söylenebilir. 

  
(6)     Benzer uygulamalar : Cezanne , Van Gogh ve Mondrian )  

  

Dumanlı betimlemeler ; 

Nazmi Ziya’nın sanatına damgasını vuran belirgin bir özelliği, onun vazgeçmediği 

yinelemeleridir. Bunlardan birisi de, evlerin ve gemilerin bacalarından çıkan 

dumanların, benzer görünümlerde betimlenmesi ve daima, soldan sağa doğru 

uzanıp gitmesidir. ( bk. Nazmi Ziya, kitabı, sf. 21, 92, 99, 137, 233, 303 ) 

Ortaköy Camii’nde, İstanbul Limanı’ndaki gemilerden çıkıp, Süleymaniye 

Semti’ne doğru giden dumanla, sanatçının, İstanbul’da Camiler ve Yelkenliler adlı 

tablosundaki dumanın, benzerliği, ayrıntı olmanın ötesinde, simgesel bir anlam 

içerir. 

  



  

  

  
  

Ortaköy Camii’nin,  Nazmi Ziya  kitabının kapak resmi olarak kullanılmasının, iki 

temel nedeni, vardır. 

İlki, yapıtın, sanatçının modern ressamlık yönünü vurgulamakta oluşudur. 

  

Nazmi Ziya hakkında bu güne değin ileri sürülen görüşlerin ve yapılan 

değerlendirmelerin çoğu, sağlıksız bilgiler içermektedir.  Onun, sadece, 19. 

yüzyılın sonlarına sıkışıp kalmış, duyumcu, göz duyarlığını ön planda tutan ve 

empresyonizmin ilk uygulamalarından örnekler veren, bir ressam olarak 

tanımlanması, doğru değildir.  

  

Nazmi Ziya, özellikle 1928 yılından sonraki dönemlerde gerçekleştirdiği düşünce 

ağırlıklı  yapıtları ile,  Cezanne’nın öncülüğünde  başladığı kabul edilen modern 

resmin de,başarılı bir uygulayıcısı olduğunu, göstermiştir.  

  

Bilindiği gibi, çağın sanatı 1910 – 1930  yılları  arasında, yeniden biçimlenmiş, 

sanat yaşamı, hiç görülmedik yoğun gelişmelere sahne olmuştur. Batı 



düşüncesinde, Descartes’ ten beri kökleşmiş olan Akılcılık devrimi, bu kez sanat 

alanında gerçekleşmiş ve Naturalizm doğrultusunda gelişen beş yüz yıllık bir 

gelenek, Cezanne’ nın Kubizm’i ile yıkılmıştır.Apollinaire’in, “Düşün Ressamlığı” 

ya da “ Kavram Ressamlığı” dediği yeni bir üslup doğmuştur. 

  

Nazmi Ziya,nın, bu gelişmelerin dışında kalmadığı açıktır. Bu nedenle adının, 

modern resmin kurucusu Cezanne’la, post-empresyonist Van Gogh’la, ya da geç 

empresyonist Bonnard’la, değilde, yalnız C. Monet ile birlikte anılması, sanatının 

gereğince incelenip, tanınmamasının  sonucu olabilir. 

                                              

                            
  

Ortaköy Camii  de, Koç Kahvesinde Oturan İki Adam 1931 gibi, Nazmi Ziya’nın 

modern resim olarak nitelendirilebilecek çalışmalarından biridir. 
 

Ortaköy Camii ve parçalı renk lekeleri ; 

Cezanne’ın, parçalı renk lekeleri ile kompozisyon oluşturma yöntemi hakkında 

bilgisi olanlar, Nazmi Ziya’nın, Ortaköy Camii’ nin ön planındaki, ilk bakışta 

karışıkmış gibi görünen ve kübizmden izler taşıyan yorumlarını anlamakta 

zorlanmayacaklardır.  

  



          

Ortaköy Camii ve konturlar ; 
Ortaköy Camii‘nde  izlenen  kompozisyon, renklendirme, konturlu betimlemeler ve 

boyanın kullanımı gibi özellikler, post-empresyonist bir ressam olan Van-Gogh’un 

uygulamaları ile 

belirgin benzerlikler taşımaktadır. 

     

  
  
  



  
 Kompozisyon     
 

Van Gogh, çalışmalarında  genellikle, dar ve yatay 
boşluklar veya geniş üçgenler içinde, pictorial   
alanlar bırakmayı sever.  O, bunlarla kısmen, 
oluşturduğu güçlü perspektif çizgisinin  konbinasyonunu 
sağlar. Derinlik etkisini artırmak için ise, geleneksel bir 
yönteme başvurur ve geniş 
alanları kullanarak ,resmin  ön planının 
sol kısmına koyduğu koyu bir objeyle, resmin orta 
kısmına koyduğu esas objeyi  birbirine bağlar. 
Van Gogh’un, kusursuz planlanmış kombinasyonu 
içinde armoni, perspektifin, belirgin renk lekeleri 
ile oluşturulması sonucu sağlanır. Bu yolla 
derinlik etkisi kuvvetlenir ya da azalır. 

  

  Renklendirme 

 

Van Gogh’un duru renkleri, çoğunlukla  gerçek hayattaki renkleri 

yansıtmaz. Fakat, o anın izleniminden   etkiler taşır. O, 
renklendirmede beklenmedik kontraslar  üretir ve  evler çoğunlukla 

direkt görüş alanının içindedir. 

                                                                                                                 
  
  

  
  
  

Konturlar                                                                                                       
             
Van Gogh, dış çizgileri, ( konturları ) genelde, küçük ve kısa fırça 

darbeleri ile özel resimsel               
gölgeler yapmak veya biçimsel olarak, birbirine yakın  geniş renk 

lekelerini  kuvvetli konturlarla    
belirleyerek, resimsel  yapıda dinamik bir etki ve genel bir kontrast 
üretmek için kullanır.   

     Boyanın uygulanması        

 

 Daima saf renkler kullanarak, enerjik ve rahatlatıcı bir Daima 
saf renkler kullanarak, enerjik ve rahatlatıcı bir yapı oluşturmak, 

Van-Gogh’un resimlerinin genel bir tanımı olabilir.   Onun, 

darbe, benek  ve düz yüzey biçimindeki uygulamaları,  yaşamın 
ve anın bir yansıması olarak  algılanır.  

  

                                                                                                                                                                                  

  

Ortaköy Camii’ nin Nazmi Ziya kitabına kapak resmi olarak seçilmesinin ikinci 

nedeni, anılan resmin sanatçının da, önemsediği, değişik bir uygulamayı 

yansıtan, özel ve özellikli bir yapıt oluşudur. 

                                                                                               

Yapı ve Kredi Bankası’nın 1995 yılında yayınladığı Nazmi Ziya kitabının 37 nci 

sayfasında, sanatçının, 1937 yılındaki son sergisinde, kendisini ziyarete gelen ve 



sanatçı kimliği de bulunan bir gazeteci ile yaptığı, daha sonra, o zamanki Tan 

Gazetesi’nin, Şöhretler ve Hayatları, sütununda da  yayınlanan bir söyleşi yer 

almaktadır. 

  
-Gazeteci 

O sırada ( ne yazık ki, numarasını kaybettim ) hür ve bağımsız bir tuval gözüme 

ilişti.    

Gösterdim. 

         - Şu tuvalde yepyeni bir söyleyiş, saf olmayan bir içtenlik var. Hatırlarsın 

ya,  ilk tanıştığımız gün, Resimde şekil, cinsiyet değil, anlam aranılır ( 7 ) demiştin. 

İşte bu 

tuvalde o sözün anlamını, ifadesini buluyorum. İstanbul’un tam kendi 

manasını,       şuhluğunu seziyorum. Cidden çok güzel. 

  

Çocuk gibi sevindi, 
  
-Nazmi Ziya 

           -  Ne iyi tesadüf. Bay Leopold Levi ile bir noktada birleştiniz. O da bana 

aynı tavsiyede 

bulundu. Ben de bu anlatımı hepsinden çok beğeniyorum. Bu tarzı denemeye karar 

vereceğim galiba, 

  

dedi ve anlatmaya başladı. Anlattı, anlattı... 

  

Nazmi Ziya nın aynı zamanda dostu olan  gazetecinin, gerçekleştirdiği bu söyleşi, 

dikkatle incelendiğinde, sözü edilen yapıtın. 

  

  

* Tuval üzerine yapıldığı, 

* Sanatçının son yıllarında (1934-1937) üretildiği, 

* Şuh bir İstanbul betimlemesi olduğu, 

* Taze renkler içerdiği, 

* Diğer resimlerden değişik bir üslupla yapıldığı, 

* Serbest ve bağımsız bir ifade sergilediği, 

* Saf olmayan bir içtenlik taşıdığı, 

* Leopold Levi’nin tavsiyesine mahzar olduğu, ( 8 )  

* Gazetecinin dikkatini çektiği, 

* Nazmi Ziya’nın da, beğenisini kazandığı,                   
 
Leopold Levi 



anlaşılmaktadır.. 

                                               

      
      Nazmi Ziya kitabında, sanatçının, hemen hemen bütün yapıtları yer almıştır. 

Onun, son beş yıl içinde yaptığı İstanbul konulu betimlemeleri 

incelendiğinde ( 9 ) yukarıda belirlenen verilere tümü ile uyan    

tek tablonun, Ortaköy Camii olduğu, açıkça görülebilir. 

  

       

  

  

     Sonuç olarak,  Ortaköy Camii, Nazmi Ziya’nın modern yönünü yansıttığı, 

ve yukarıdaki söyleşide sözü edilen resim için çizilen çerçeveye bire bir oturduğu 

için kapak olarak seçilmiştir. 

          Sanatçının,  pembe umutlar yağdıran gökyüzünün, onun son dönem 

çalışmalarında izlenen düz duvar biçimindeki yorumunun, sürekli bir kaynaşma 

içinde olan, Kızkulesi, Haliç girişi ve Ortaköy arasındaki denizin deviniminin, 

sabah saatlerinin ( 10 ) resmin ön planındaki ağaçlarda yarattığı gizemin, titreşimin ve 

sol alt köşedeki çam ağaçlarının arasından yansıyan ışık halkaları ile, ağaçların 

armonisinin tadına varanlar, Ortaköy Camii’nin kapak olmayı hakeden bir başyapıt 

olduğunu, onaylayacaklardır. 

  

  

  
( 4 ) BELGEDİR 
Atila Taşpınar’ın, Nazmi Ziya adlı kitabının kapağında yer alan 
Ortaköy Camii konulu tablo, 1960 lı yılların başlarında, Cihangir Semtinde, 
camiden Tophane’ye doğru giden yol üzerinde bir evde oturan ve 
yaşamını Almanya’da trafik kazasında yitiren bir profesörün 
varisleri adına, sözü edilen evde, Aret Portakal tarafından düzenlenen 
bir müzayededen 100 lira bedelle tarafımdan satın alınmıştır. 
Avukat 
Mesut Hakgüden 
29.10.2004 
İmza 
  
( 7 )  Nazmi Ziya, resim yaparken kendisini izleyen bir gazeteciye, 
“ resimde şekil, cinsiyet değil, anlam aranılır. Bu görüntüde bir 
karşıtlık var. Renklerde, manada, felsefede. 
Ağaçların sıcak renkleri, denizle ne güçlü bir çelişki yaratıyor. 
Denizde, ölümsüzlüğüne güvenen bir yaşam sevinci, ağaçlarda 
ise faniliğin kaçınılmazlığı belirgin. Ben bu ağaçlarda, denize 
bakarak, kendi konumlarına üzülen bir mutsuzluk sezinliyorum. 
Amacım bu oluşumu, doğanın bu eşitsizliğini vurgulamak.” 
demektedir. ( bk. YKB. Nazmi Ziya kitabı ) 
  
( 8 )  Batılı bir sanatçı olan Leopold Levi nin, düşünce ağırlığı olan ve 
daha modern bir yorumu dile getiren bu resmi beğenmesi doğaldır.  
  

( 9 ) Sanatçının son yıllarında ürettiği İstanbul konulu 15 resmin; 
9         u, karton, duralit, kağıt üzerine yapılmıştır. 
3         ü  poşattır. ( çok küçük boyutlu ) 

         3      ü  erken dönemlerde yapılmıştır. 



         

( 10 )  Üsküdar’ın, Sarayburnu’na göre daha gölgeli betimlenmesi, 
resmin sabahın erken saatlerinde yapıldığını göstermektedir. 
  

  

  

  

ATİLA TAŞPINAR 

www.atilataspinar.com 

  

  

  
 


