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NAZMİ ZİYA VE YORUMSAL 
EMPRESYONİZM 
 
 
NAZMİ ZİYA, YAPITLARINDA YORUMSAL EMPRESYONİZM’İ, (INTERPRETATIONAL 
IMPRESSIONISM)   İLK KEZ UYGULAYAN BİR SANATÇIDIR. 

 
 
 

1. NAZMİ ZİYA, SADECE BİR EMPRESYONİST RESSAM DEĞİLDİR. 
 
Şöyle ki, 
 
Bedri Rahmi Eyüpoğlu, hazırladığı kitapçıkta, Nazmi Ziya’nın, 
kendi sanatı hakkında konuşurken,  
 
gerçi empresyonizme, romantizme hatta sembolizme saptığım tuvaller de 
var  
 
dediğini belirtiyor.   
 
Bu anlatım, sanatçının kendisini, bilinen yöntemleri uygulayan düz bir 
empresyonist olarak görmediği ve daha çok, anlamsal derinlikli yaratılarla 
ilgilendiği, ayrıca modern sanat alanında özgün çalışmaları olduğu, gerçeğini 
dile getirmesi açısından çok önemlidir.    
 
Cumhuriyet Gazetesinin, 12 Eylül 1937, s.5. sayısında yer alan,  
 
bir pirin eteğine yapışıp, otuzbeş senede yapamadığım işi üç beş senede 
yapar ve herkesi hayrette bırakırdım 
 
söylemi ise, Nazmi Ziya’nın “ artçılığı “ benimsemeyen düşüncesini açıklar 
niteliktedir. 

                                                                                                                 
Nazmi Ziya’nın sanatının doyurucu içeriğine; sınıflandırıcı ve sınırlayıcı 
olmayan, ön yargılardan arınmış, içten ve özgür bir yaklaşımla ulaşılabilir. 
 

             Onu anlayabilmek, tanıyabilmek ve çalışmalarından tat alabilmek   
             için, yapıtları ile zamanı esirgemeden, bu doğrultuda kurulacak   
             iletişimin önemi büyüktür.                                                                                                                            
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Çalışmalarına kaynak oluşturan ve yön veren temel görüşlerinin bilinmesi, 
yargılarını paylaşmanın tek yoludur. 

                                                                                                                         
Nazmi Zİya’nın düşünsel eylemleri, sıklıkla varoluşun ve yaşamın olağanüstü 
gizemleri, karşıtlıkları ve harmonisi üzerine yoğunlaşmıştır. O, yaşamı 
süresince , doğadaki bilinmezlere yanıtlar aramış, yalnız izlemekle 
yetinmemiş, aynı zamanda duyumsadıklarını yorumlamıştır.   

 
Bu serüveninden edindiği deneyimleri, ulaştığı sonuçları, sanatına yansıtmış 
ve anlatımını derinleştirmiştir. 
 
Çalışmasını seyreden bir izleyicisine: * 
 
bu görüntüde genel bir karşıtlık var. Renklerde, anlamda, filozofide. 
Ağaçların sıcak renkleri, denizle ne güçlü bir çelişki yaratıyor. Denizde, 
ölümsüzlüğüne güvenen bir yaşam sevinci, ağaçlarda ise tükenişin 
kaçınılmazlığı belirgin. Ben, bu ağaçlarda denize bakarak kendi 
konumlarına üzülen bir mutsuzluk ve tedirginlik sezmiştim. Amacım 
doğanın bu eşitsizliğini vurgulamaktı.  

 
 1937, Eylül ayı - Tan Gazetesi, Şöhretler ve Hayatları, Nazmi Ziya Ressamlığı Nasıl Gördü 

başlıklı yazı. 

 
derken, tüm sanat yaşamı boyunca bağlı kaldığı yaklaşımların ip uçlarını 
vermekte ve adını koymadan ilk kez kendisi tarafından uygulanan yorumsal 
empresyonizm’in ( interpretational impressionism ) tanımını yapmaktadır. 
 
 

2. NAZMİ ZİYA, YORUMSAL EMPRESYONİZM’ iN  – INTERPRETATIONAL  
IMPRESSIONISM - İLK  VE BİLİNEN TEK TEMSİLCİSİDİR. 
 
Nazmi Ziya’nın, empresyonizmin dışında, post empresyonist ve geç 
empressyonist yapıtlar da ürettiği ve bunların çoğunun modern sanat dalına 
girdiği, az bilinen ancak önemli bir gerçektir. 
                                                                                                             

            Asıl, onun bu güne değin belirlenmemiş, belki de keşfedilmemiş, yorumsal   
            empresyonist ( interpretational impressionist) olma  özelliğinin anlaşılması,   
            dünya resim sanatında, bir yenilik ve ayrıcalık olarak değerlendirilmesine yol                 
            açacak ve adının, akımın asıl ustaları arasında anılmasını sağlayacaktır.  
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3. SÖZÜ EDİLEN YORUMSAL EMPRESYONİZM’İN – INTERPRETATIONAL 
IMPRESSIONISM - TERMİNOLOJİK ANLATIMI ŞÖYLEDİR: 
 

                                                                                                                            
Yorum   :  Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme.                    
                    Gizli ya da hayali olan bir şeyden anlam çıkarma. 

 
 Empresyonizm   :  Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılara bağlı kalarak    
                    değil, ondan edinilen izlenime göre anlatan sanat akımı. 

 
Yorumsal Empresyonizm   :  Temelde, empresyonist anlayışla, aynı  resim    
                   tekniğini kullanarak, yine onlarınkine benzer yöntemlerle, doğada var  
                     olduğu  düşünülen gizleri ve kimi filozofik  olguları, algılamak,  
                     yorumlamak ve sanat yoluyla anlatmaktır.  

                                            
 
Nazmi Ziya sanatını bu tanıma uygun bir anlayış üzerine oturtmuş ve ilk 
bakışta anlaşılmayan gizemleri, izleyicilerini sınamak istercesine, doğa 
betimleri içine gizleyerek, empresyonizme yepyeni bir derinlik ve boyut 
kazandırmıştır. Özetle, bir ayrıcalık yaratmıştır. 
                                                                                             
 

4.        İLERİ SÜRÜLEN SAVA ÖRNEKLER: 
 

 
 
Örnek   A,                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
             Yapıtın adı :  Kırık Dallı Çam 

 
 
Yorum         :  Nazmi Ziya’nın, Kırık Dallı Çam adı ile bilinen ve aynı görüntüyü 
yansıtan  beş-altı tane tablosu vardır. Tartışılan konuya bir örnek oluşturan bu 
resimlerde, kırık dalı yere sarkmış bir çam ağacı ön plandadır. Onun hemen 
yakınındaki ağaçların arasında ise, kurumuş bir ağaç gövdesi yer almaktadır.  
 
Anlatım, öne sarkmış, fakat yaşamı henüz sona ermemiş kırık dalın, gördüğü 
kuru ağacın akibetine uğrama korkusu ile bağlı olduğu gövdeye, sığınma 
isteğini duyumsatmaktadır. Kırık dal, sanatçı tarafından, kanatlarını açmış, 
kurtarılması için çığlık çığlığa annesine yakaran, yavru bir kuş gibi 
betimlenmiştir. 
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  VERSİYON I                                                                                               
 
                                                                                                                                         

       VERSİYON II 



                                                                                                                                                                       Sayfa  5  
 
 
 

  VERSİYON III 

 
 
 
 
Örnek  B 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   
          Yapıtın adı       :   Büyükada 

 
Yorum           :   Nazmi Ziya, Büyükada’dan bakışla, Heybeliada koylarını 

gösteren, birbirine benzer enaz beş tablo üretmiştir.                                                                                                          
 
             Yaptığı bu resimlerin arka planında sıra dağlar, onların önünde ise deniz   
             vardır.     
              
             Gizem, sağ alt köşedeki, gölgeli yamaçla, onun hemen önündeki kayalarda ve  
             beyaz köpükçükler oluşturan küçük dalgalardadır. Taşlardan birinin, denizden  
             gelen bir tehlikeye karşı durur gibi abartılarak büyük betimlenmesi, anlatımın  
             özünü oluşturmaktadır.  Burada tehlike dalgalardır. Dalgalar durmak  
             bilmeksizin kıyılara çarpmakta, onları aşındırmakta ve sonunda yok  
             etmektedir. Antik bir komutanın başı görünümündeki büyük kaya, yanındaki  
             küçük taşlarla , dalgalara karşı toprağın koruyuculuğunu üslenmiştir.  
              
             Nazmi Ziya, bu doğa çatışmasını istediği etkide yansıtabilmek için büyük çaba    
             harcamış, tekrarlar yapmıştır. 
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VERSİON I                                                  

 
 

                                                                                                                      

     
      DETAY  ( VERSİYON I  
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             VERSİYON II 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 

                          
                               DETAY  ( VERSİYON II )                                                                                      
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ERSİYON II                                                                                                                                 
 

                 
                   DETAY  (VERSİYON III )                                                                                                            
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VERSİYON IV 
                                                                                                                                     
 
 
 
 

                   
                     DETAY  ( VERSİYON IV )                                                                                  



 
                                                                                                                                  Sayfa  10 
 
 
 
 
            
Örnek   C 
 
 
 
 
Yapıtın adı             :  Köşk Kapısı                                                                                                  
 
Yorum                    :   Köş Kapısı adlı yapıt, Nazmi Ziya’nın, ulaşılması ve 
anlaşılması zor gizemler içeren bir   çalışmasıdır.                                                                                                                                 
 
Resim, ilk bakışta oldukça görkemli bir köşk kapısını ve onun  önünde uzanan, iki 
tarafı ağaçlı  yolu yansıtmaktadır.  
                                                                                                                                                              
Tablonun sol tarafında  ( V ) harfi şeklinde sarı renkli, çatal bir ağaç gövdesi yer 
almaktadır. Hemen onun önündeki yolda ise yine aynı renkle oluşturulmuş üçgen 
şeklinde ışıklı bir alan görülmektedir. Bu üçgenin yolu boydan boya kesen 
kenarı, bir ağacın gölgesi olarak algılanmaktadır. Oysa ki, sözü edilen gölge 
yapaydır.   Çevredeki diğer ağaçlar ve kapının sütunları incelenirse, ışığın geliş 
yönü açısından oradaki koyuluğun gölge olmadığı anlaşılır. 
 
Gizemin çözümü, ( V ) şeklindeki çatal ağaç gövdesi ile önündeki altın renkli  
üçgenin, iki bahçe kapısı sutunuyla birlikte yorumundadır. Kökü eski Mısır 
medeniyetine dayanan inanışlara ve kimi derneklere  göre bu semboller, birer 
simge niteliği taşırlar.  Keza, eski Mısır’da sarı rengin altını anlattığı bilinir. 
 
Özetle Nazmi Ziya bu tablosunda da, vermek istediği mesajı derinlere gömmüş, 
nerede ise zor çözülür şifrelerle, izleyiciye sunmuştur.    
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Yukarıda özetle anlatılan savın, sanat severlerce, tartışılması, benimsenmesi 
ve dile getirilmesi, büyük bir Türk Santaçısının adını uluslararası ölçekte daha 
da tanınır yapacak,* litaratürde, empresyonizm, post empresyonizm ve geç         
( late ) empresyonizm’in  yanında, yorumsal empresyonizm 
 -  interpretational impressionism **– deyimi de anılır olacaktır.  

 
 
              *   Bu gün, internette ( ingilizce ) impressionism başlıklı sitelerdeki belli başlı     
                     ansiklopedilerin sayfalarına bakanlar, ülkemizden bir tek                                                                                                
                     Nazmi Ziya adının, Dünyanın en önemli empresyonist ressamları arasında  yer   
                      aldığını göreceklerdir.  
       
             **  Batı edebiyatında interpretational impressionism deyimi sık olmasa da    
                   kullanılmaktadır. 

 

 
 

                   ATİLA TAŞPINAR 
 
 
 
Atila Taşpınar 
-NAZMİ ZİYA- ÜSKÜDARLI RESSAM ( HOCA ) ALİ RIZA-  
kitaplarının ve - SON SERGİ - romanının yazarı.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


