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Ö N S Ö Z

Edirne’de yalnız san’at hayatımıza değil, millî mefahirimiz üzerinde velûd çalış- 
malanna da feci, bir surette ebediyyen göz yuman Ressam Haşan Rıza Bey’in, 1970 
senesi doğumunun 112. ve ölümünün de 57. yılını dolduruyor. Hakkında Türk sanat 
eserleri külliyatı arasmda bir eser çıkarmayı tasarlayan Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı, 
cidden tekrime lâyıktır. Örnek bir kadirşinaslık göstermiş ve 1950 den beri üzerinde 
meşgul olduğum.uz bu mevzuun yazılmasına bizi me’mur etmiştir.

Genç yaşında. Haşan Rıza Beyin vefaü, memleketimizde derin bir teessür uyandır
mıştır, onu şahsan tanımakla ve meziyyetlerini yakından tamtmakla bahtiyar olanlar, 
zaman zaman haklarında birer makale yazarak hâtırasını unutturmamağa gayret 
etmişlerdir. Bunların başmda Dr. Rıfat Osman, Ressam Sami Yetik ve kıymetK edip 
İsmail Habib Sc;vük gelmektedir ki, onlar da bugün bu yayını göremeyerek rahmete 
kavuşmuşlardır. Talebesinden Ressam Hayri Çizel onun vefatı faciasını firçasıyle tersim

- etmiş ve hocasının yolunda hamasî resimler yapmakla mühim bir isim bırakmıştır.. 
O da bugün rahmet deryasına boşalmıştır. Bütün bu zevâtın yazdıklarından faydalana
rak, Türk ressamlarına dair eserinde Haşan Rıza Bey’e mühim bir mevki veren Ressam 
Pertev Boyar hs.yattadır. Hepsinin yazdıklanndan faydalandık. Vefat edenlere rahmet 
dilerim.

Bu eserin yazılmasında bana yardımı dokunanlar oldu. Bir defa Haşan Rıza Mer
humun hemşire2;âdelerinden Albay Nureddin Sağdam Bey, ailevî mühim bilgiler, verdi. 
Edirne’de oturan ve merhum hakkında pek çok vesika ve hattâ resim temin eden öğret
men Ulviye îlgUn (Uyrum) çok gayret gösterdi. Yine Edirne’li Ekrem Demirağ bu



İl

eski hocası hakİanda bildiklerim nakletti. I^ele talebesinden ve Edirne’mizin millî 
ve canlı mefahirinden Rakım Ertür Bey bu isser için canla başla çalıştı. Bilhassa çok 
hakkı geçti. Her bahsinde olduğu gibi, bize bp hususta cidden yardımı dokundu. Aynı 
zamanda Edime şehidliğinde ona bir âbide dikti. Edirne Belediye Dairesindeki eserle
rinin resimlerini 1957 de Belediye Reisi temin etti. Görülüyor ki, bu toplama müşterek 
çalışmaların bir mahsülü olarak meydana ç|ktı. Bu hususta bana yardımı dokunan 
ve liizmetlerini tebarüz ettirdiğim hayatta olaıjı zevata sonsuz şükranlarımı sunar, ebedi
yete geçenlere rahmetler dilerim.

Pehlivan yapıh vücuduyla ve sanatkâr ruhiyle millî âbidelerimizden biri olan Haşan 
Rıza Bey unutulacak şahsiyetlerden değüdir 
kadirşinaslık eseri olarak P. T . T . İdaremiz biv 
irfan ve sanatı için çahşmasını taçlandırmış 
falcat çahşma asla. . Ama çalışanları yalnız mî ddeten terfih kâfi değildir. Onları ruhan 
da taziz etmek lâzımdır. Böylece gelecek nesiljler kendi çalışmalannın da boşa gitmeye
ceğini misâllerle gördükçe, daha çok verimli ve gayretlerinin mutlaka teşvik olunacağını 
anlamış olurlar.

Bu eseri anlayışı ile yayınlatan değerli dostum Miilî Eğitim Bakanı Sayın Bay llhami 
Ertem’e şükranlanmı bildirmeği borç sayanım.

D r. A. Süheyl Ümver

Onun eserleri üzerine titremeliyiz. Bir 
hâtıra pulu çıkarırsa, onun bu memleket 

olur. Hayatta çok şeyler boşa gidebilir,



HAŞAN RIZA’NIN BÎOGRAFÎSİ 
D O Ğ U M U

Nazenin ana diye vasıflandırdığı İstanbul’un Üsküdar semtinde Ağahamamında 
1858 de doğdu. Pederi Miralay Şakir Bey diye meşhurdu. Çocukluğu ekser çocuklar 
gibi yaramazca, jençliği biraz hırçın ve asabî geçmiştir. Lâtif muziblikler yapar, lâtifeyi 
çok sever. Bu müstaid ve âteşin çocuk sınıflarında iyi okumuştur.

Annesi Nefise hanımdır. Bu baba ve anneden, bir, Fatma Feryal Hamm, adında 
kardeşi vardı. Diğer annelerden Ruhiye ve Fatma hanımlar üvey kardeşleridir.

Bugün asıl hemşiresinin torunları, üvey kardeşi Fatma Hamm ve iki oğlu hayat
tadır. (I)

Resme M erakı

Bunu Haşan Rıza Bey, Ressam Sami Yetik’e şöyle anlatıyor;
” Resme pek küçük iken başladım. Bu başlayış her çocukta görülen resim- hevesi 

gibi, hissettiğim ve gördüğüm şeyleri tasvir edecek müşevveş şekiller tersiminden başka, 
ele geçirdiğim kömür parçalariyle evimin duvarlarına kalyonlar çizecek derecede coş
kunca bir başlayıştır. Rüşdiye sınıflanna geçinceye kadar sürüp giden bu resim yaramaz
lığı Rüşdiyede muallimin tavsiye ve irşadiyle metodik bir halde devama başladı.

1 S . Vc-tik Reaaam larjıruz cild 1. S .  54 - 63, 1940.



Askerî tdadî sınıflarında en ziyade kendimi verdiğim yegane ders hemen herrien 
resim dersi idi, diyebilirim. Hocamın teveccühü şevkimi, gayretimi arttırrmş, bütün 
mekteb arkadaşlarım arasında Ressam Haşan Rıza Üsküdar diye tanınmıştım.”

10 sene gibi uzun bir zaman İtalya’da kendisini mükenomelen yetiştiren Haşan 
Rıza en kuvvetli Türk kompozitörlerimizdendir. Eserleri tarihi vesikalara ve hadiselere 
müstenid olup çoğu bizim zafer menkabelerimizi canlandırmaktadır. Bu cihetle hizmet 
ve himmeti sonsuzdur. Bunlarla şerefli mazimizin bugün kalplerimizde hasıl ettiği 
hicranları ve menkabeleri yaşatmakta cidden maharet göstermiştir.

Gençliği

1293 l'üi'k - Rus Harbi Esnasında

Sami Yetik, Hjısan Rıza Bey ağzından şöyle bildiriyor:
” . . .  İdadiden Harbiyeye geçtiğimiz sene 1293 ( 1876 - 77) seferi açıldı. Sınıfımızda 

gönüllü olarak harbe iştirak eden pek çok gençler bulunuyordu. Hepimizi muhtelif 
a la y  ve taburlara taksim etmişlerdi. „Hatta harbde sol kaşım üzerinden yaralanmıştım. 
Benim bulunduğum alayda birgün harp safahatım tetkik ve tersime mezun Italyah 
bir gazete ressamı bulunduğunu haber aldım.

Bu haber benim için tesadüfün her zaman bulunamıyan bir feyz hediyesi idi. Hemen 
vakit geçirmeksizin kumandana müracaat ettim, beni bu ressamın muhafızlığına 
tayin etmeleri istirhammda bulundum.

İstirhamım hevesime mükâfaten diriğ edilmedi, derhal resmî bir emirle artistin 
muhafızlığına memur edildim.

İtalyan ressamı biraz yaşlıca, fakat sıhhati yerinde bir sanatkârdı. Meşakı seferiyyeye 
mütehammil idi. Geceü gündüzlü genç gürbüz bir Anadolu eri gibi Harekâtı Askeriyyeyi 
tâkib ediyordu. Gündüz ateş hattına bile sokularak siperleri, harp meydamm, bölüklerin 
vaziyetini kurşun kalemiyle not ederek hazırlıyor, harb olmadığı zamanlarda çadırına 
çekilerek parmaklarının arasına sıkıştırdığı demir kalemle bir nevi parşömen kâğıtlar 
üzerinde kendine mahsus bir süratle krokiler, desenler meydane getiriyordu.

Birgün derin bir vecd içinde çalışan bu ihtiyar artistin dalgın vaziyeti bendeki zevki 
tersimi canlandırdı. Kurşun kalemiyle onu dikkatle desine ederek kendisine gösterdim.

Muhafazasına memur Türk neferinden, sanayii nefisenin en yüksek kısmına heves 
ve intisab görmek, Italyalı ressamı hayretler içinde bırakmıştı ve o dakikadan itibaren 
artık ben onun bir muhafızı olmaktan ziyade samimi bir dostu, genç bir meslekdaşı 
olmuştum. Bu dostluğumuz senelerce devam etti. Harb nihayet bulduktan sonra bizi 
harbiye mektebine, iade ettikleri zaman ben bahriyeye intisab etmek arzusu gösterdiğim- 
dan deniz mektebine ayrılmıştım” .

Bahriye Mektebinde

” Bu mektepte bulunduğum seneler Ada’da yerleşen ihtiyar Ressamı her haftabaşı 
ziyaret eder, yaptığım resimleri ona gösterek teşci nasihatleri ahr, hiç durınaz çahşırdım.



Zâbit çıiacagımız sene- ki Harbiye son sınıfında Sultan Hamid’in, rukûbüna mahsus 
Sultaniye gemisinin kamaralarını tamir ve telvin meselesi çıkmıştı. Bu geminin kamara
larında ve salonlarındaki tezyini resimlerin erbabı tarafından bozulmadan yapılması 
icab ediyordu. Bu iş için Bahriye Nezaretinin binlerce Hra sarfederek Avrupa’dan ustalar 
ccibetmesi lâzım geliyordu.

Benim ewelc;e bu geminin tezyinatına vukufum olduğu için tâmir usulünü de 
öğrenmiştim. Nihayet resim muallimimin teşviki, mektep müdürünün nezarete tavsiyesi 
üzerine beni Sultaniye’nin kamaralarındaki tezyinatı ta’mire memur ettiler. Burada 
aylarca son kudretimi sarfederek çahşdğımı söyliyebilirim. Lâkin bu yüzden, yorucu 
çalışmanın neticcsi mükâfatı iltifat yerine heveslerime bir inkisar darbesi indiımekten 
ibaret kaldı.”

Hayatta Ük İnkisarı

Yine Mevhum diyor ki;
"Sultaniye’deki işi bitirdikten sonra Bahriye Nazın Paşa benim mesaimi takdir 

ederek mabeyne arzetmiş, mektepten çıkmadan evvel terfiime sebeb olmuştu. Fakat 
keşke bu terfi olacağına nakdî bir mükâfatla taltif edilmiş olsaydım çok münasib olurdu. 
Çünkü birkaç ay sonra zaten zabit çıkacaktım. İlerde askerî hizmetlerime mukabil 
kollarımı tezyin edecek parlak galonların birincisini bu suretle kazanışım doğrusu hiç 
zevkime gitmemişti. Ben bu mevsimsiz terfide herkesin müstehzi bir bakışım görüyor 
ve sıkılıyordum,

Birgün ismini tahattur etmek istemediğim bir muallimin istihzası pek gücüme git
mişti. Hele muhitimin mualhmi şikâyete teşvik etmeleri vicdanımı büsbütün yaralamış, 
bitirmişti.

Son düşüncelerim hissimi, fikrimi, kâmUen değiştirmişti.
Madem ki ht.yatımm hakkı tasarrufu kendime aid olmak şartiyle sanatın meftunu, 

meclûbu, âşıkı idim. Böyle rütbeye, nişana bağlı yaşayan bir muhitde ne işim var, 
diyor 'um.

Velhâsıl kanımdaki gurur kuvvetlerini münafıklıkla zehirlemeden, ruhumdaki 
çahşma kudretini fuzulî teessürlerle öldürmeden, en ihtiyar dostumun delâletiyle vata
nımdan, istikbalimden uzaklaşdım. Kuru ikballere, neticesiz saltanatlara tapmış ahlâk 
sarhoşluğu içindi; yüzen muhitden adeta firar ettim.”

Avrupa’da Çalışm aları

O diyor ki:
“ İtalya’da E.oma’nın, Floransa’nın, Napoli’nin atölyelerinde, müzelerinde senelerce 

çalışüm, dolaştım. Son senelerde Mısır’a geçerek orada âteşin çölleri-kadîm âsân tarihiy- 
yeyi etüd ettim. Aynhşımdan 12 sene sonra ailevî bir mecburiyet beni tekrar vatamma 
getirdi. Gerçi zaman şahsımda çok değişiklik yapmıştı, lâkin fikrim, hissim hiç değişme
mişti.,,

Türkiye’ye Avdetinden Sonra
Yine diyor Id;
” Beni esran habaseti keşfedilmiş bir müttehem sıfatiyle Kaptan Paşanın karşısına 

çıkardıkları gün ondan, hiç unutmıyacağım şu himâyeyi gördüğümü tekrar etmek
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isterim. Paşa rütbemin iadesini, terfi’ ve tefyizimi deruhde edeceğini tekrar tekrar vâdet- 
mişti. Fakat benim rütbeden, hazinei milletten koparılacak taltiften uzak bir hayat, 
sessiz bir hayata ihtiyaç ve meftuniyetimi açık bir Usanla idraf edişim o zamandan beri 
bu suretle yaşamaklığınu temin etti.”

Filhakika Haşan Rıza vicdan hürriyetine âşık olarak doğmuş bir sanatkârdı. Bahriye 
mesleğinin son sınıfından zâbit olacağı bir sırada bu fedakârlığı göze alarak ebeveyn 
sıcaklığından mahrum, dostlar muhitinden uzak diyarlara atılması, Sultan Hamid’in 
rütbesini çıkararak sanatkâr gömleğini tercih edişi, sanat aşkının genç ruhundaki hakiki
ye ebedî yanan ateşine açık bir misâldir.

Haşan Rıza Beyin Edirne’deki Hayatı 

Nasıl Geçerdi?

Haşan Rıza Bey yaşadığı zaman çok kesif olarak meskûn ve yeni evlerle süslü, tarihî 
havasını severek bir an aynimadığı Edirne’nin Karaağaç semtindeki evinde oturur, 
atölyesi de oradadır ve orada çahşır. Nitekim bugün millete yadigâr eserlerini hep 
burada yapmıştır. Bir rivâyette resimleri çok geç bitirirmiş. Fakat bu velûd ressamın 
daima çahştığı, mevcud ve kaybolduğu rivâyet edilen resimlerinin çokluğundan anla
şılmaktadır. Bulgar yağmasında eserlerinin onda dokuzu kaybolmuştur.

Hergün Edirne’ye Müdürü bulunduğu önce Melcei Eytam namı altında açılan 
Sanayi Mektebine iner, ilk zamanlarda kurduğu hususi mektebine gider ve Edime’ 
İdadisi de dahil olduğu hâlde derslerini verir.

Boş zamanlannda eskiden hükümet dairesi avlusunda olan postahanenin önündeki, 
Edirne’de bulunan kibar zevatın devam ettiği asırdide çınar altında oturur, dostlariyle 
görüşür. Şimdiki postahanenin yerinde bulıman Rumeli Gazinosuna her akşam gelir 
ve bir saat kadar oturur, meraklılariyle bezik oynar, Karaağaçtaki evine öyle gider. 
Vaktiyle buraya Amerika gazino ve oteli bahçesi de denirmiş. Burası 1931 de postahane 
ittihaz olunmuştur.

Sanata meraklı dostlarını Karaağaç’daki atölye evinde kabul eder. Güzel yemekleri 
sever ve bu meyanda gençhğinden beri kendisini devâsâ yaptığına inandığı soğuk 
pilâv yemekten çok haz duyar.

Haşan Rıza Bey iki defa evlenmiştir. îlk  defa Dr. Said Sağlam Beyin Büyük babası, 
zamanında Babı Seraskerî müsteşar muavini evveli Nuri Beyin kızı ile evlenmiştir. Bu 
hanım Edirne’de vefat edince Filibe’den Edirne’ye gelen bir ailenin Saniye isminde kızı 
ile evlenmiş

Saniye Hanımı Balkan Harbinde İstanbul’a göndermiş, bundan 22 sene kadar önce 
Bakırköyünde vefat etmiş. Her iki hammın da çocuğu olmamıştır. Saniye Hammda 
Zevci Haşan Rıza Beyin resimlerinden mevcut olmadığı hemşirelerinden duyulmuştur.

Ressam Haşan Rıza, Edime irfanma pek çok hizmet etmiş ve muhtelif mekteplerdeki 
muallimlikleri esnasında talebesinin fikren tenevvür etmelerine çahşmış, marifet sahibi 
ve hürriyet meftunu bir üstad olarak Edirne’nin sayılı âbidelerinden biri olmuştur. 
Ona Edirne’nin en yakın arkadaşı Dr. Rıfat Osman (Koca Adam) lâkabını takmıştır. 
Hatta çok sevdiği çınann altında (Koca Adam Koca çınarın altında) derlermiş.



Ressam Haşan Rıza Mimar Koca Sinan’ın meftunlanndandı. Her sene bu büyük 
dâhinin irtihali günü birkaç saatini Selimiye mihrabının yamnda geçirir, güya bir sev
gili defnedilmiş gibi ezgin bir ruhla camiden çıkarmış.

Şebadeti

Sami Yetik “ Ressamlarımız” eserinde (ı) şu acıklı sonu, lâkin sanat âleminden 
ebedî hayata kavuşmasını şöyle anlatıyor:

“ O  vicdanında kimseye karşı nefret hissi taşımıyan bu cezbeli sanatkârla şehadetin- 
den birgün evvel Edirne’de hastahane ittihaz olunan Sanayi mektebinde görüşmüştüm. 
Esasen hastahanenin de müdürlüğünü yapardı.

O gün 13 Mart 1929 (a6 Mart 1913) meş’ am gününün sabahı idi. Ben hasta ve bîtab 
bir halde idim Bombardıman gürültülerinin şiddetinden bütün hastalar yataklarından 
fırlamış, merdiven başındaki büyük pencerenin önüne toplanmışlardı. Herkes şaşkın 
ve perişan bir halde yanıbaşımızda çatırdayan şarapnellerin husule getirdiği ölüm 
bulutlarına bakıyorlardı. Haşan Rıza ağır ağır merdivenleri çıkarak yanıma geldi.

Kalenin başında dalgalanan bir kefen gibi sallanarak felâketi sukutu ilân eden 
beyaz bayrağı biina gösterek ağlamağa başladı.

Bu beyaz teslim bayrağını görmek onu çok ağlatmış, gözünün önünde ölen bir yarı 
cana, kucağında inliye inliye ruhunu teslim eden anaya dökülen göz yaşlarından daha 
yakıcı daha acı yaşlar döktürmüştü.

Sukutun ilk gecesi müdürü bulunduğu hastahaneden ayrılmamasını dostları ısrarla 
söyledikleri halde Haşan Rıza bu teklifi bir türlü kabul etmemiş, Karaağaç’taki atölye
sine gitmişti. Belki gayri şuurî bir hareket farzedilen bu gidişi, bence eserlerini kurtarmak 
kaygusundan iler i gelen bir ruh isyamndan başka birşey değildir.

Senelerden bı;ri göz nuru dökerek plüm taramasiyle yaptığı tarihî resimlerin düşman 
çizmeleri altında ezildiğim, çiğnendiğini düşünmek onu feveran ettirmiş, kimseyi 
dinlememiş, ölümü düşündürmemiştir.

Evet Haşan Rıza o akşam atölyesine son olarak gitmiş ve bir daha avdet etmemiştir.
Haşan Rıza rezilâne bir hucuma uğramış, eserleri yirminci asnn vandalları tarafindan 

parçalanmış ve şehid olmuştu.”
Acıklı şehadct hâdisesi şöyle olmuştur. Onu da o esnada Edirne’de esir düşen Dr. 

Rıfat Osman’dan dinliyelim:
^-’İİşte üstadın m.ezkûr günde mektepten evine gitmesi ve evinde yağmanın başlamak 

üzere olması felsiketi tâcil etmiş ve yerli Rumların delâleti ile istasyon karşısında Kâtib- 
yan’m değirmeni civarmdaki Bulgar alayı karargâhına götüren süngülü Bulgar nefer
leri değirmenin arkasındaki tarlalar içinde süngü darbesiyle zavallı vatanperver sanat- 
kân şehid etmiışlerdir.

E dirne ’ de Esk i cam i imam ve hatibi değerli m üdekkik m erhum  H afız R akım  E rtu ıd an  öğretm en U lv iye  
llgün  tarafından  yazılan izahata göre H aşan  R ıza Beyi B u lgarlar B alk an  H arbinde Edirne 'n in  kendilerine te s
limi günü A ltn ıalm az Miltiyadi'nin un değirm eni ark asın d ak i koru lu k ta  şehid etm işlerdir. B u rada 62  kad ar a sk e r
le, son  m erm isine k a J a r  vatanını m ü d afaa eden jan d arm alar  d a  ayn ı m evkide ^ehid edilm işlerdir. Bu şeh idlik  
K a ra a ğ a ç  yo lu n d a  b\ılunm aktadır. O  zam an b u rad a  hepsi to p lan arak  defn edilm işlerdir. E d im e  Şeh idlik leri 
İm ar C em iyeti bu  yeri tevsi ve m üceddeden im ar e tm ek ted ir  ve cem iyetin verdiği k a ra r  ile aynı şehidliğin m er
k e z in i H aşan  R ıza Bey nam ına o larak  ay rıca  b ir âb ide yapılm ıştır.



Şehrin tekrar tarafimızdan geri alınmasında bu feci hadiseyi öğrenen kumandan 
Hurşid Paşa cesedin bulunması için 30 - 40 istihkâm efradı ile iki zâbiti refakatimde bu 
yere göndermişti. Hadiseyi gören ihtiyar bir ermeni kadm üstâdın meşhedini göstermiş 
ise de hairiyatda bulunmak mümkün olamamıştır.

İhtiyar kadın yüksekçe bir yerden hadiseyi gördüğünü ve şahsen tanıdığı Rıza 
Beyin mecbur olarak evvelâ bir Bulgar neferinin üzerine hücüm ettiğini ve bu esnada 
diğer bir neferin arkasından süngülediğini hikâye etmiştir. Vak’ada beş Bulgar neferi 
varmış. (ı)

O  tarihlerde İstanbul’da çıkan bir gazete bu hadiseyi pek acı bir lisanla yazarak 
ilân etmiş, lâkin Sofya’dan şu telgrafla gûya yalanlanmak istemniştir.

(Sofya 3 Nisan ıgi3,Edirne’nin zabtı esnasında Türk Ressamı Rıza Beyin Bulgarlar 
tarafından sürüklenerek katledildiği ve âsârınm Kral Ferdinând tarafından yağma 
edildiği hakkında Tasviriefkârın verdiği haber Bulgar ordusunun namım ve Baş 
Kumandanım lekelemek maksadiyle işae olunan bir iftiradır. Bulgar Ordusu ve Baş 
Kumandam alicenabâne şecaatlerinin şevkiyle kendilerini lâyık olan hasma karşı medyun 
olduklan muamelâtı nazikâneyi hiçbir zaman unutmamışlardır. (2).

Edime Eski Eserleri Koruma Derneği Balkanı iken, Ekrem Demiray’m rivâyetine 
nazaran, şehid edilmesine sebeb de Rahmetlinin çok nadide ve eski silah koUeksiyonunu 
Karaağaç Rumlarının bilmeleri ve bunları yağma için Bulgarlara ihbarda bulunmaları
dır. Ne mâlum belki bu Rumlar Rahmetlinin ferden iyiliğini görmüş olanlardandı.

Onunla yakmdan tanışan Ressam Sami Yetik’in dediği gibi:
- Haşan Rıza sanatindeki mümtaziyetinden ziyade, muttasıf olduğu melekâne 

ahlâkı, samimi vatanperverliği ile de cidden değerli bir şahsiyetti. Saf, bakir bir vicdan, 
rahim, şefîk bir kalbe mâlikdi. O kadar rakik bir kalb’i vardı ki ihtiyaç sahiblerinden 
birşey esirgemezdi.

Yakmlarm dan Duyduğum Bir Hatırası

İtalya’da tahsilden sonra bir rivayette Bulgaristan’a geçmiş. Orada bir şehirde bir 
Türk mektebine müdür olmuş. Birgün Bulgar Krak oraya gelmiş. Daha önceden haber 
aldıklarından bir cemile olsun diye kralın resmini koymuşlar. Kral daha önce sakal
sızmış, oraya gelince Haşan Rıza Beyin hazırladığı sakalsız resmini görmüş. HîLsan 
Rıza Bey bakmış ki laral sakal bırakmış. Hemen lâvhayı oradan çıkararak sakal yapmış 
ve kral daJıa mektepten dönmeden önce yerine koymuş. Kral dönerken bakmış ki sakal
sız resmi hemen sakallanmış. Bunu burada bir ressam yaptı, demişler. Kimdir bu zât? 
diye sorunca; Hâlen bu mektebin müdürüdür, onun eseridir-cevabım-vermeleri üzerine- 
iltifatlarda bulunmuş. Bir Rivâyette Edirne’ye gelen Kral, Ressam Haşan Rızayı gûya 
arattırmış, askerleriniz onu şehit etti denince. Tahkikat yaptırmış, derler, amma biz 
buna ihtimal vermiyoruz;.

Resim  Samad ve Hayatı Hakkında Haşan Rıza 
Sözlerinden Birkaçı

- Ne için Avrupa Ressamları tarihin müşkülâtla tarif ettiği Musa’lar, İsa’lar devrini 
yaşatsınlar da onlara nisbet dünkü gün demek olan mazimizin şanh vekayii birkaç yüz
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cild kitabın kara yazıları içinde kalıp mahvolsun. Meyva resmi manzara resmi. . .  bunlar 
her zaman olur.

- Her milletde sanatkârlar, muharrirler, ressamlar her şeyden evvel kendi varlıkla- 
nna şehadet edecek eserler yaratmahdırlar.

- (Edime için) memleket değil, tarih kitabı.
- Bir millete büyükler kazandırmak için büyüklerini öğretmek gerekür.
- Mukadderat: Evet, insanların gençlik devri, devrei itilâsıdır. Ekseri gencin damar

larında cevelân eden kanda hürriyet küreyvatı vardır. Tabiatin verdiği istidad ile yük
selmek istiyenleıi insafsızca teçhile kalkışmak, gayretlerini zehirlemek, izzeti nefislerini 
hançerlemekten başka birşey değildir.
• - Sanat bir aşkür. Ruhun sönmeyen bir ateşidir. Tabiatin yaktığı manevî bir ateşi 

söndürmek mümkün olabilir mi?

- Sanat aşkı visali nâmevcud bir aşkdır. O, görünen yetişilemiyen bir seraba benzer. 
Ah o serab . . -

İki Rıza

İkisi de Üsküdar’I;. İkisinin de ismi Rıza. Başlarında birinde Ali, diğerinde de tıbkı 
bir intakı Hak gibi oğlu ınesabcsindc Hasaii adlan. Sirbirlerini çok sevmişler. Bir vesile 
ile İstanbul’a gelen Haaan Rıza Bey, Üsküdarh Ali Rıza Beye sık sık uğrar. Zira onların 
buluşmalarına raüşahidlerden biri. Haşan Rıza Beyin arkadaşı ve Ali Rıza Beyin şâkirdi 
marifeti Ressam Sami (Yetik) Doktor Rifat Osaman bu iki büyük adaşın hayram^ 
Yetik yazısında, şöyle diyor:

“  . . . Bugüjıkü neslin güzideleri arasında yüzlerce talebesi bulunan iki İstanbul’] u 
Ressam AJi Rıza, Haşan Rıza her ikisi de Üsküdar’hdır.

Bizlere ancak yâdı hazinleri yadigâr kalan bu iki üstad birbirlerine meclûb oldukları 
gibi irfanda da, temamen müşterek idiler.,.

Ressam Sami’ Yetik Beyin, Haşan Rıza Bey hakkında (Saf ve bakir bir vicdan, 
rahîm ve şefik bir kalb tavsifi her ikisinin nuranî ahnlanna yakışan bir yazıdır. Bu vesile 
ile iki üstada bin minnet, rahmetler olsun.

. . . Ressam Haşan Rızayı Üsküdarlı Hoca Rıza’nın evinde görmüş, tanımaşdım. 
Tevazuu mahviyetden aynlrmyan lisaniyle, sanat hakkında beslediği fikirleriyle, bende 
bir sempati husule getirmişti. . . ) diye iki Rızayı bir arada gördüğünü söylüyor. Ne 
olurdu, bir dördüncü de orada olup bu şahane ve bugün Sanat Tarihimizin şerefli bir 
mevzuunu, fırçasiyle tesbit edip ahfada bırakabOseydi.”

İşte bu iki E iza’lar birbirlerinden daima bahsederlermiş. Ben Ali Rıza Bey Hocamın 
onu sık sık dilinden düşürmediğine ve vefatından ne kadar acılar duyduğunu ifade 
ettiğine şâhidim. Her ikisine de insan “ Rizaen lillah Fatiha” demekten fariğ olaımyor-

Müessisi Bulunduğu Numunei Terakki Mektebi

Ressam Haşan Rıza Bey Tarih Kitabı saydığı Edirne’de 1308 (1890-gı) de Numunei 
Terakki mektebini kurmuştur. Bu mektebi hususi olarak idare etmiş ve oramn müdürü 
olarak senelerce çahşmıştır.



Birgün dostu Doktor Rifat Osmaiı Bey çotuk gürültüsünden, kalabalığından çok 
hoşlandığı ihtimalinden kendisine bahsedince ciddî bir lisanla: Felek bana evlâd vermedi. 
Ben yüzlerce çocuğa manevî babahk ederek intikam alıyorum, cevabmı vermiştir.

Haşan Rıza Merhumun ilk talebesinden olaa ve hâlen Edirne’de Eski Cami’ imam 
ve hatibi ve Eski Eserleri Koruma Derneği erkânından Râkım Ertür’ün verdiği izahata 
göre;

Okul Edirne’ de dershaneli, programh ve saatle ders okutan, iDc ve orta tahsil gösteren 
iptidaî ve rüşdî bir mektepdir. 1313 - 1314. (1797 '  1798) tarihlerine kadar birkaç yer 
değiştirerek devam etmiş ve sonra masrafını karşılamaymca mektebi maalesef kapat
mak mecburiyetinde kalmış, bir müddet de Arap Said Efendi isminde bir hoca „Darül 
Edep” namiyle yürütmüştür. Râkım Ertür, Balkan Harbinde îşkodra’da şehid düşen 
Birinci mülâzım ve yaver Celâleddin Ergene burada okumuşlar.

Bu Celâleddin Ergene, başından bir de mühim kaza geçirmiş. Birgün su içerken bo- 
ğuluyormuş. Devâsâ cüsseli ve kuvvetli Hocası Ressam Haşan Rıza Bey’in onu başaşa- 
ğı çevirerek ve sunî teneffüs yaptırarak yemden hayata kavuşturduğunu her vesile ile 
anlatırmış.

Edirne’de 1957 de talebesinden hayatta olan şu zatlar vardı:
- Râkii'û Ertür.
- İbrahim Zara. Mülkiye mezunu. Bir aralık Edime mektupçuluğunu yapmış.
- İbrahim Tosun. Beylerbeği Hamamı sahibi Şerif Efendi zâde, maliye muhase

beciliğinden mütekaid. Edirne’de ticaretle meşgul.
- Cemal Kospançe Dimetokah. Ashabı emlâkden konturacı Ahmet efendioğlu.
- Rabbani Toraman. Millî Reassürans’m sâbık müdürü.
- Şevki. Hâlen Bursa’da oturmaktadır.
- Kemiâl Yaşmkılmc. EmekU General.
Ayrıca resimden ders alanlar arasmda:
- Rahmetli Ressam Hayrı Çizel
- Emekli Binbaşı Ressam Alâeddin Anman
- Ressam Tahsin Karayel (ı)
İlk açtığı mektebin binasından bir kısmı duruyor. Bir kısmı yıkılmış. Yeri Kadirhane 

sokağında. Numunei Terakki sonra üç yer değiştirmiştir. Birincisi Kadirhane sokağında 
Kıyık caddesinde soğuk su sokağına geçiyor. Bu bina 1957 de durmîikta idi. Lâkin 
harab ve boştu. İkincisi Soğuk Çeşme sokağı karşısmdadır. Ev olarak kullanılıyordu. 
Ben de gördüm. Ön ve yan cephesinden fotoğrafi vardır. Sonra Z eh r^ ar camii sokağında 
Hacı Hasaa Efendi evine naklediyor. En son Numunei Terakkî burada kapanmıştır.

Ressam Haşan Rıza Bey mektebinde resim dersi veriyor. Jimnastik muallimliği de 
yapıyor. Maamafi başka dersleri de var. Bu meyanda Edime İdadisinde de resim hoca- 
Lğı vazifesi uhdesinde.

Talebe mektebden dağılacağı zaman cezalı olanlara nasihat edermiş. Bu da öğrenci
lerine yakm alâkasmı gösterir.

1 Em ekli Ö ğretm en  ve R essam . 2 O cak  1957 de T ıp  T arih i Enstitüsünde kendileriyle te fe rrü f ettim  ve 
ağh y arak  M erbum  H o cası h akkm d a bildiklerini nak letti. H aşan  R jza  Beyden d ersi Edirne İdadisinde iken al- 
m ışlar. Benim  velinim etim dir. H âlâ  onun ekm eğin i y iy iyom m  dem irlerdi.
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Resimlerdelıi Hususiyetler

Ressam Haşan Rjza Bey merhum her çeşid ve mevzuda resim yapmıştır. Karakalem, 
yağlıboya, pastel, tarama usulünde yaptığı resimler bir hayli yekûna varmaktadır. 
Portreden tutunuz, manzaraya kadar. Yaptıklarından kendisinin sanatkârane kudreti 
hissolunmaktadır. Lâkin kendisinin resimde asıl seçtiği dal harp tarihimizde kahraman
lık ve şehamet sahneleridir, işte başlıca muvaffakiyetini bu sahada göstermiş vb bu 
cihetlerde meşhur olarak isim yapmıştır. Bir defa ele aldığı bu konuda cidden büyük 
meharet göstererek kompozisyonlarım kendisi hazırlamıştır. İtalya’da kaldığı uzun 
senelerde esasen hilkati itibariyle seçtiği bu şubede pek çok tarihî mevzu’larda muhakkak 
ilham almış, fakat figürleri ve tarihi kostümleri üzerinde birer birer etüdler yaparak, 
eserlerine yalnıi: sanat hüviyyetini değil de mazimizin canlı tarihini de yaşatmak emeliy
le duyarak katmıştır.

Haşan Rızs. muhakkak ki Osmanlı tarihini çok iyi biliyor. O  kadar ki istediği 
sahneyi yaşıyor ve yaşatabiliyor. Onun bir bâriz misâlini en mühim tablolarında:, ken
disini de harpte başkumandan yerinde bulunan Padişahların maiyyetlerinde bazen 
yaveri, bazen rauharip bir yeniçeri zâbiti olarak bııhındunıyor. İşte tarihî tablolannın
o zamana kadar gelen görülmemiş hususiyetlerinden biri de odur. Çok sevdiği ve bağ
landığı Edirne, kendisine arzu ettiği her ilhamı bu sahada vermiştir. Asârı Atika İViüzesi 
müessisi ve ilk müdürü Ressam Osman Hamdi Bey böyle kompozisyonu memleketimize 
sokanlardan biridir. Fakat tarihî vadide de bunu ilk yapan ve ileriye götüren Haşan 
Rıza Beydir. B!asan Rıza Bey yaşadığı müddetçe asla fırçasını elinden bırakmamış ve 
mütemadiyen çahşmıştır. Çokvelûdbirressamımızdır. Onlar nerede? Bizce onda dokuzu 
Edirne’de Bulgar yağmasında çahnmış veya kasden mahvedilmiştir. Onım neler yapmak 
istediği ancak resimlerini görmekle anlaşılabilir. Zira bu şekilde çalışmak her ressama 
nasib olmarmşı;ır. Kendisi bile bu ruhu ancak talebesinden biri olan Ressam Hayri 
Çizel’e aşılayabilmiştir. İstikbalde klâsik ressamlarımızın san’at yapmağa çalışırlarken 
bu yolda da yürümeleri icab ettiğini ressam Haşan Rıza’mn hayat ve eserleri hatırlat
maktadır. Bu da eserlerinin bu vâdide ilhamkâr bir diğer hususiyetidir.

Ressam Haşan Rıza

İsm ail Habib Sevük (ı)

1924 başlarında Maarif Müdürlüğü ile gidip üç sene kaldığım Edirne’de hem resmî 
vazifem, hem de Türk Ocağı reisi olmam sıfatı ile iki yönden oramn kültür işleri ile 
ilgilenirken, ilk içimi sızlatan hâdise Ressam Haşan Rıza Bey’in Balkan Harbinde, 
Bulgarlar tarafından fecî şekilde öldürüldüğünü öğrerunek olmuştur. 93 Rus Harbine 
gönüllü olarak kanlan genç Haşan Rıza, İtalya’da ressamlık tahsilinden sonra Edirne’ye 
yerleşip kendisine bilhassa askerî ressamhğmı ihtisas sahası olarak ayırmış. Edirne’de 
uzun zaman Sanayi Mektebi Müdürlüğü ve mekteplerde resim muallimliği yapan

 ̂ H am asi Resıim Sergisinde raKmetli H aTri Ç izel hakkında m akalesin in  b aş taraJı. C um h uriyet G azetesi
1 7 .1 X 1 9 5 2 .



İO

Haşan Rıza Bey iri yap ılı, gümrah bıyjklı, şen ruhlu, şakacı, etrafına daima neşe saçan 
bir zatmış. Bulgar askerleri onun Karaağaç’daki evini basarak feci şekilde şehit ederler.

AUahdan Dimetokalı olup orta tahsilini Edimede yapan Haşan Rıza Beyin en 
liyâkatli bir öğrencisi halinde yetişen Hayri ismindeki bir genç, güzel san’atlerden dip
loma aldıktan ve ressamlığım Alman atölyelerindeki tahsili ile olgunlaştırdıktan sonra,
o da hocası gibi kendini askerî ressamlığa vererek yedek subay sıfatı ile katıldığı orduda, 
bir yandan yiğitçe cenkleşirken, bir yandan da fırsat buldukça cenk meydanlannda 
krokiler çizikletip fırçası ile mevzularmı avlıyor, işte Taşkışla’daki „Hamasî Resim Ser- 
gisi” nde de herşeyden önce, biri şehit ,biri rahmetli, usta (üstad) çırağına, yani Haşan 
Rıza ile Hayri Çizel’e rastladık.

Hayri Çizel’in eserlerine ayrılan yan koridorun sol köşesinde her iki ressamımızın 
fotoğraflan ve portreleri vardı. Hayri Bey’in fırçası hocasmm feci şahadeti sahnesini, 
san’aün ölmezliğine nakşetmiş. Kendi fırçasından çıkan kendi portresi ile de kendini 
görüyor gibiyiz. Sivil kıyafetli bu portrede, eski yiğit asker yerine ahenkli bir başın taşıdı
ğı hisli bir ahn altında munis gözlerle bakan artist bir çehre karşısmda bulunuyoruz. 
Şu san’at ne kerametli şeydir, Bulgarlar hocasını parçalar, ecel kendini götürür. Fakat 
işte ikisi de bizimle konuşacaklar gibi diri diri karşımızda dururlar..............

M erhuma Ait Birkaç Hatıra

1955 de Bursa’da oturan talebesinden Bursa Mâliyesi Muhasebe Müdürlüğünden 
Emekli Şevki Göksel sorduğum hususlara şu şekilde yazıb cevap verdiler.

I - Ressam Haşan Rıza Bey Merhum. 1303 (1881) tarihinde Edirne’de Sultan 
Selim camii civannda Numunei Terakki isminde bir mektep açmıştı. Bu mektepte 
bendeniz 4 sene talebelik ettim. Hocalarımız pek kıymettar idi. Bühassa bu şehidi 
mağfur müdürümüz, hocalara pek ehemmiyet verirdi. Meselâ:

Edebiyat Hocamız: O zaman vilayet mektupçusu bulunan ve sonraları Gümülcine 
mutasarrıflığı, Mamuretülaziz ve Konya valiliği yapan ve hâlâ edebî eserleri mevcud 
olan Kâzım Müfid Bey merhum idi.

Coğrafya Hocamız: Merkez Kaymakamı iken büahara Bitlis valiliğinde bulunan 
ve Denizli mebusu olarak Büyük Millet Meclisine iştirak ve sonra da istiklâl mahkemesi 
riyasetini işgal eden Mazhar Müfid Bey idi.

Tarih Hocamız: Istibdad Devrinde Mülkiye kaymakamı olan İbrahim Bey idi.
Hesap ”  : Edirne eşrafından Dertli Mustafa Beyin mahdumu Şehid Nuri 

Bey idi.
Fransızca ”  : Macar Reşid Bey idi. Fakat son senelerde bu vazifeyi Müdürümüz 

Haşan Rıza Bey yapmıştır.
Farisi Hocamız ; Hâlâ birkaç eseri ve Gülistan tercümesi namiyle matbuatı tezyin 

eden Müellif Said Hoca idi.
Arapça Hocamız; Müderris ve o zamanlar Edirne’nin Arebî lisanı mutahassıslanndan 

Şaban Hoca idi.
Kur’an Hocamız : Haftada birgün: Bilahara Şeyhülislâm Cemaleddin Efendinin 

imamı evveli olan Hafız Mustafa Efendi idi.



Diğer hocalar da bu kabil maruf ve mümtaz zevattan teşekkül etmişti. Elhasıl 
Hocalanmızm ekseriysi yüksek tahsil görmüş zevattan mürekkep bulunuyordu.

Bunlan yazmaktaki maksadmı, muhterem müdürümüz Haşan Rıza Beyin hoca 
lann talebeye kai şı muamele ve usulü tedrislerinde pek müdekkik olduğunu arzetmektir. 
Merhum bilhassa temizliğe çok ehemmiyet verirdi. Hergün dershaneleri gezer, tale
beyi gözden geçirir, yüksek ve kaim sesiyle hademeye müteaddid emirler verirdi. Aynı 
zamanda jimnastik ile de alakadar idi. O  tarihlerde Edirne Valisi bulunan “ Sultan 
Hamid’in hocasr ’ Hacı îzzet Paşa sık sık mektebe gelir, müdürümüzle uzun uzun görü
şürdü.

2 - Her penıembe tatilden evvel talebe bahçede toplanır. Talebenin bir hafta 
zarfmda aldıkları aferinler ve mükâfatlar, tevzi’ edilir. Cezalar da alenî olarak ilân 
edilirdi. Bu merasim bittikten sonra müdürümüz ortaya çıkar hüsnü ahlak ve talebe
nin hâl ve tavırlan hakbnda nutuklar irad ve bu suretle talebeyi irşad ederlerdi.

3 - Rahmetli, açık havada gezmeği de pek severdi. Akşam üzeri mektep tatil ol
duktan sonra tek atlı faytonuna biner, o zamanki Edimenin pek çok olan mesire yerlerini 
gezer, bilhassa Saray içine hergün bir kerre uğrardı.

Şık gezerdi. Boyu tahminen 1,85 metreden uzun ve kilosu 100 den fazla idi. Buğday 
benizli kara bıyıklı kara saçh bir zât idi. V e o zamaniar 35 yaşlarında vardı.

4 - Edirne Mülkiye İdadisinde bulunuyoruz. Sene 313 (1897)

Merhum san’aünde pek mahir ve dersinde gayet ciddî ve samimî idi. Resim dersine 
geldiği zaman talebenin resim defterlerini gözden geçirir. Hâtalanm tashih eder. Ondan 
sonra siyalı büyük tahtaya tebeşirle bir resim yapar. Bazen de küçük küçük modeller 
vererek gelecek derste bu resmi albümlerde arardı. En ağır sözü a)ap değil mi? demekten 
en ağır cezası da ihtar vermekten ibaret idi.

■ Hiç unutmam birgün resim dersinde sıra başında oturan bendenize Şevki resim defteri
ni ver, yerine otar ve kıpırdama dedi. Bittabi’ emrine itaat ettim. 3 Dakika sonra albü
münü al dedi. Aldım. Ne görsem beğenirsiniz. Benim resmimi yapmış ve hatta gözümde
ki arpacığı bile göstermiş. Kayb ettiğim bu resme hâlâ acırım.

5 - Yine birgün sınıfımızı Selimiye camiine götürdü. Camii gezdirdi. Tarz ve tarihi 
inşası banî ve mimarı Koca Sinan hakkında uzun uzadıya izahat verdikten sonra bizi 
müezzin mahfeline çıkardı. Evlatlarım dedi. Beş ay evvel Alman, Fransız, İtalyan ve 
Danimarkah olmak üzere Kjrka yakın mimar ve mühendis Edirne’ye sırf bu camii 
tetkik etmek üzere gelmişler. Vah ve hem de İkinci Ordu Müşürü bulunan Arif Paşa 
Hazretleri bu zevata beni rehber ve tercüman intihab etmişler. Çağırdılar ve tebliğ 
ettiler. Ben de bu zevatı Edirne’de gezdirdim. V e nihayet bu camie getirdim. V e bildiğim 
kadar izahat veırdim. Her tarafını gezdiler. Ölçtüler biçtiler. Fotoğraûnı aldılar. Netice 
itibariyle bu muhteşem âbideye hayran oldular. V e hele minarelerin üçer merdiveni 
olmasına bütün bütün hayret ettiler. Cami’den çıkmazdan evvel reisleri olan Danimarka- 
h mühendis. H:,san Rıza Bey, Bu cami’ 3 asır evvel inşa edilmiştir. Bu müddet zarfında 
ilim ve fen çok terakki etmiştir. Buna rağmen bugün bu muazzam eserin bu muhteşem 
kubbenin inşa ve imaline imkân yoktur. Biz Vatikanda Sen Piyer ile iftihar ediyorduk. 
Halbuki Vatikanda Sen Piyer de bu şaheserin yamnda gölgede kalmıştır. Buntınla neka-
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dar iftihar etseniz azdır. Ve hakkınız da vardır. Sizleri tebrik ederim, dedi. Ben de bu 
tebrikâtı Vali beyefendiye aynen tebliğ ettim, buyurdular.

6 - Mektubumu bitirmezden evvel Bu zatin san’atındaki kudreti hakkında hatırımda 
kalan bir vakayı da aynen arzetmekten kendimi alamıyacağun. Bendeniz mektebi 
bitirmiş, ziraat bankasına memur olmuştum. Bir bayram günü idi. Arkadaşlarla geziyor
duk. Bir zatin arabasından inip Rumeli Gazinosuna girdiğini gördüm. Derhal arkadaş
larla beraber gazinoya girdik. Meşhur riyaziyeci Kirkor Kömürciyan efendiyle beraber 
oturuyorlardı. Önde bendeniz olduğum hâlde bu muhterem hocalanmızm ellerine 
sarıldık ve öpdük. Üç arkadaş etrafına dizildik. Bizi oturttu. Bir limonata emretti. 
O esnada fındık, fıstık, leblebi ve çekirdek satan yaşlı bir Musevî kol sepeti yanında 
olduğu hâlde başını sandalyeye dayamış uyuyordu. Bımu gören merhum Hocamız 
Haşan Bey daima yanında taşıdığı 3 numara Faber kurşun kalemini cebinden çıkararak 
mermer masanın üzerine uyuyan Yahudi’nin ve sepetinin resimlerim üç beş dakikada 
yapıverdi. Resim o kadar benzemişti ki fotoğraftan farkı yoktu. Hepimiz hayret eftik. 
Yahudiyi uyandırdılar ve resmi gösterdiler, ihtiyar Musevî resme uzun uzun baktıktan 
sonra nah, tıpkı ben, Bohur dedi. Bununla beraber kadirşinas gazino sahibi derhâl
o mermeri oradan kaldırmış ve sonra çerçeveletdirerek duvara ta’lik etmiş. Birkaç 
gün sonra bu tabloyu çerçeveli ve camlı olarak duvarda asılı olarak gördük. Ruhu şâd 
olsun.

7 - Geçen sene Hafız Rakımla Edirne’de buluştuk. Bakıştık. Görüştük. Merhumun 
talebesinden hayatta altı kişi kahnış. Saydık.

1 - Müteahhid Yakub Efendi zadelerden Cemal Bey”
2 - Gümülcine mebusu Merhum Fehmi Hocanm mahdumu sigorta müdürlüğün-

ğünden emekli Rabbani Bey
3 - Ressam Tahsin Karayel
4 - Maliye Müsteşarı iken Paris Dayinler Vekilliğinden emekli Ali Rıza Bey
5 - Hafız Rakım Bey
6 - Bir de bendeniz

' Ressam Haşan Rıza Bey îçia  
Müracaat Edilen Kaynaklar

- Dr. Rıfat Osman. 1913 facialarından Ressam Haşan Rıza Bey Merhum 1857 - 
26 Mart 1913 resmiyle birlikte. Edime Milli Gazete 26. IH. 1931.

- Ressam Sami Yetik. Ressam Haşan Rıza. Ressamlarımız. Cild ı, 1940 S. 54 - 63.
- İsmail Habib Se-\mk. Hamasi resim sergisinde rahmetli HiyK^Çizel makalesi 

içinde ,,Ressam Haşan Rıza”  dan bahis ilk iki kısım Cumhuriyet gazetesi 17. IX . 1952.
- İbrahim Alaeddin Gövsa. Ressam Haşan Rıza. Türk Meşhurlan. Sahife 172.
- Ressam Sami Yetik, „Osmanlt Ressamlar Cemiyeti Mecmuası”  No. 14. 1330 

nüshasında Edirne sukutundan sonra kurban olan kıymetdar vucudlardan Sanayi 
Mektebinin Müdürü Haşan Rıza Bey hakkında edebî bir uslûb ile yazılmış bir makale
dir. Ayıu zamanda Fatih’in Istanbulu muhasara için naklettirdiği büyük topla rahmetli 
pehlivanvarî bir resmim de ilâve etmiştir. Yevmî gazetelerin birinde ikinci Cihan 
Harbi esnasmda diğer bir makalesi çıkmıştır.
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- Feridun Fâzıl Tülbentçi. Vefatı seneyi devriyesi münasebetiyle Vatan Gazetesinde 
kendisine ayrılan bir sütunda kısa bir Biografisini veriyor.

- Ressam Pertev Boyar. Türk Ressamları. Ankara 1948
- Edime Eski Eserleri Koruma Demeği Başkanı Bay Ekrem Demiray’dan duydukla- 

nm.
- Edirne’de JSski Cami imam ve hatibi ve eski eserleri Koruma Derneği vez

nedarı ve Ressam Haşan Rıza bey talebesinden Râkım Ertür’ün naklettikleri.

- Bizzat görüştüğüm hemşireleri Fatma ve Ruhiye Hanımlar ve hemşirelerinin 
tonınlan Dr. Sait Sağdam ve Albay Nurettin Sağdam

- İhsan Köyc;ü. Tahrirat Mümeyizi Edime V ali rahmetli Emin Akıncı namma 
Edirne’de Belediye Dairesinde mevcut Haşan Rıza merhumun 6 tablosu hakkıdna 
8. X . 1952 de mektupla yolladığı izahat.

- Gemaleddin Bildik. Fatihin Istanbula gelişim tasvir eden tablo nerede? 12. Nisan 
1952 Akşam. Em'îkli Binbaşı Ressam Alâeddin Anman ile röportaj.

- Ressam Hciyri Çizel’in Hayatı ve Eserleri. Broşürü. 1953.
y- 1969
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R E S S A M  H A Ş A N  R I Z A  
Y aptığ ı R esim lerin  İzahları

Hâlen Eserlerinin Bulundnğu Yerler

- İstanbul’da Dolmabahçe’de Resim ve Heykel Müzesi.
- İstanbul’da Dolmabahçe’de Deniz Müzesi.
- Edime Belediye Dairesi.
- Ankara’da Orduevi büyük salonu.
- Edirne’de Arifzâdeler ailesinde kendi kalemi ile çizdiği portresi.
- OsmanlI Ressamlar Cemiyeti Mecmusısında tarama kalem resimleri suretleri.
- Topkapı Sarayı Müzesi Resim Galerisi.
- Hemşiresinin Torunu Dr. Said Sağdam da Mevlevi resmiyle Fatih’in İstanbul’a 

girmesi tablosu.
- Ankara’da Reisi Cumhurlann ikametine mahsus Çankaya köşkünde bir tablosu.
- Emeldi Binbaşı Ressam Alâeddin Anman.
- Ressam Hayri Çizel ailesinde, renkli olarak bulunan Bulgarlar tarafından şehid 

edilmesi renkli tablosu

Birinci Sultan Osman

Edirne’de Sanayi’ Mektebi Müdürü iken yapmıştır. „Banü Saltanat Sultan Osman 
Evvel”  diye yjızılı olan bu tarama resmin Bahriye (Deniz) Müzesinde iken bir örneği 
„Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası No. ı ı .  1328,, nüshasında neşrolunmuştur.



Osmanhlarm Rum eli’ye Geçişi

Tablo 1321 (1903) tarihinde yapılmıştır. Sol alt köşede imzalıdır. 27 IX  1957 de 
mahallinde gördüğüm bu tablo 97 X  147 ebadındadır. Bir mehtablı gecede Gelibolu 
kalesi ve karşısımia Anadolu yakası ortasında iki sandalın çektiği 2 büyük sal üzerinde 
50 kadar mücahi d durgun ve lâkin bulutlu bir havada geçişleri görülüyor. Çok muvaf
fak olmuş harikulade yağlı boya tablodur. Çok mükemmel yapılmıştır. Rahmetlinin en 
muvaffak eserlerindendir. Hâlen Edirnede Belediye dairesi üst salonunda riyaset odası 
kapısı karşısındaki duvardadır.

Varna Meydan Muharebesi

Emekli Binbaşı Alaeddin Arıman’da bulunduğu Cemaleddin Bildik’in 13 Nisan 
1952 de Akşam Gazetesindeki mülakatında öğreniyoruz. Tablo Fatih’in babası îk ind 
Sultan Murad’jn V am a Meydan muharebesini göstermektedir.

Fatilı Sultan Melımed

Tarama ile yapılan bu büyükçe resim Edirne’de Sanayi Mektebi müdiri iken rahmet
linin itinayı mahsus i!e txrsim ettiği mükemmel bir eserdir. Deniz Müzesinden alınan 
bir Örneği Osmanlı Ressamları Cemiyeti mecmuasınm No. 12. 1328 nüshasında neş
rolunmuştur. Fatih’in sol kolu üzerinde Haşan Rıza imzası okunuyor. 1314 (1898) de 
yapılmıştır. “ Ebül Feth Sultan Mehmed Han Gazi”  ismini resim altına Kûfî ile yazmış
tır.

İstanbul Fethi İçin Eflimeden 
Hareket

Eni dar ve boyu iki metreyi bulan bu yağh boya tablo Deniz Müzesinde teşhirdedir. 
Fatih ba^da olmak üzere Edirne’den ordunun büyük bir topla yürüyüşü görülmektedir. 
Haşan Rıza Beyin mükemmel bir eseridir. Yalmz Fatih beyaz at üzerinde yaşh görünü
yor. Bütün figüranlarda anatomi ve yüzleri ve çalışış çok mutena ve güzeldir. Edirne’de 
dökülüp îstanbııl muhasarasına getirilen muazzam topu pek çok çift öküzler çekmek
tedir. Yalnız ressamın kendisinden ilâve ettiği tasavvurî kısımlar da bittabi’ var. Lâkin 
kompozisyon ve renkler itibariyle çok muvaffak ohnuş bir tablodur.

Fatih’in Gemilerini Karadan Yürütmesi

Tarama usuliyle yapılan ve oldukça büyük olan bu resim hâlen Deniz Müzesindedir. 
Bir örneği „Osmanh Ressamlar Cemiyeti Mecmuası”  nın No. 13. 1328 nüshasında 
neşrolunmuştur. Haşan Rıza Bey imzasmı koyduğu bu resmi 1312 (1896) da yapmıştır. 
Kendisi bu tabloda figüran olarak hazır bulunmuyor zannındayız amma zırhlı elbisesini 
giymiş dolgun yüz ve vücutlü olarak kendisidir de denebilir.

1952 senesinde Edirne valisi emriyle tahrirat mümeyizi İhsan Köycü gönderdiği 
mektupta Beleciiye dairesinde bulunan resimlerden altıncısını “ Fatih’in Donanmasımn 
Halice Girişi,, ı;ablosu diye vasıflandınyor. Verdikleri izahata göre Ressam Haşan Rıza 
burada kendisini üsküflü bir yeniçeri kıyafetinde göstermiş, lâkin tablonun altma ımza- 
sım koymanuştır.
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Hâlen Belediye Reisi odasında makamının arkasında durmaktadır.
92 X  148 ebadındadır. Fatih’in maiyetinde at üzerinde kendisini zırhlı bir elbise i!e 

yapüğı zamanki portresini ilâve etmiştir. Ufak gemisinde Baltaoğlu Süleyman Bey ve 
maiyeti el pençe divan duruyor. Fatih at üzerinde ve kara sakalhdır. Maiyyetinde sankh 
hocalar ve diğerleri ath ve yaya olarak görülüyor. Tarihi ve imzası her nekadar yoksa da 
kendi eseridir. Bizzat 27. IX. 1950 de gördüm.

Fatih’in İstanbul’a Girişi

I

Tarama ile tarafından yapılan bu resim hâlen Deniz Müzesindedir. Bir kopyası 
Osmanh Ressamlar Cemiyeti Mecmuası’nın No. 12. 1328 nüshasında neşredilnıiştir.

Doktor Rıfat Osman, merhum hakkında bir yazısında “ Ressam Haşan Rıza harp 
resimlerinde ve tarama tarzında yapılan levhalarda çok muvaffak olan yegâne ressa- 
mımızdır”  diyor.

Resmin tarihi yoktur. Lâkin bunun 1312 - 1314 (1896 - 1898) arasında yapıldığını 
diğer tarihlilerinden anlıyoruz. Kendisi figüran olarak Fatih’in bindiği be /̂az atın sol 
ön bacağı yanında yeniçeri erkânından biri olarak görülmektedir. Bu suretle kendisini 
Nimelceyş „M utlu Asker’’ lerden saymakta bulunmuştur ki eğer böyle düşünce ile yaptı 
ise bu asîl hissi takdire değer. İstanbul’a giren ordunun bayraklarmdan birisinde iki sıra 
olarak (Lâilâhe İllallah Muhammed resulullah) ve diğerinde (Inna Fetahnaleke Fethan 
Mübina ve Yensurekallahü Nasren Azizâ) yazılıdır.

Fatih Sultan M ehm ed’in İstanbul’a Girişi

n
Fatih’in 29 Mayıs 857 (1453) de fethi müteakib beyaz at üzerinde İstanbul’a girişini 

gösteren bu tablodan büyük kıt’ada iki tanesini gördük. Birisi Edirne’de Belediye dairesin
de mahfuz aJtı büyük tablosu arasmda durmaktadır. Diğeri de yakm akrabasından 
birisinin evindedir. Doktor Said Sağdam vasıtasiyle gördüm.

Edirne’de bulunan imzalıdır. Akrabasından birisinde muhakkak ki bitmemiş oldu
ğundan yazılı imzasmı taşımıyor amma ı x 1,50 metre ebadında eser bir başkasına aid 
kopya değil, bizzat kendisinindir, (1). Zira canlı imzasını taşıyor. Kendisini Fatih Sul
tan Mehmed’in beyaz atı solunda beyaz üsküfünü giymiş bir yeniçeri olarak hazır 
buluyoruz. Bu suretle Fatihle birlikte İstanbul muhasarası ve fethinde bulunmuş 
ve birlikte Istanbul’a-girm iş—ve -Peygamberimizin maruf “ hadîsinde ’ medh' edilen 
„Nimelceyş”  mutlu askerlerden olmuş farzederek o fethi mübinde hazır bulunmak 
imamnı resmiyle de ifadeye çahşmıştır.

Muhasara esnasmda Edirne’de bulunan Haşan Rıza’nın yakın dostları Ressam Sami 
Yetik ve Ressam Mehmed Ali Laga sukutu müteakib Bulgann esiri olarak Sofya’ya 
götürülmüşlerdir. Haşan Rıza Beyin İstanbul fethini gösteren tablosunu çerçevesinden 
keserek yanına almış. İşte bu resim Mehmed Ali Laga’nm ailesinden Topkapı Sarayı 
Müdürü iken Halûk Şehsuvaroglu vasıtasiyle satm alınarak sarayın resim galerisine

 ̂ F atih  b ir tesm în de çok  âakallı ve m iğferli v c  zırklı elbise içindedir. Atının aağ yanında ak sakaliyU  
sevim li yüzlü zâtın A k  Şem şeddin olm ası m uhtem el say ılab ilir.
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konmııştur. Bu suretle Haşan Rıza Bey tarafindan yapılan Fatih’in İstanbul’a Girişi 
tablosu üçü buluyor. Edirne’de Müşiriyet dairesinde bir diğerinin olduğunu, Emekli 
Binbaşı Alaeddin Anman Bulgar istilâsında kaybolduğunu İstanbul’a getirildiği zanno- 
lunuyorsa nerede bulunduğunun bilinmediğini, bir nüshası da,ha varsa Merhum bundan 
dört tane yapmış oluyor demektir, (x).

Fatih’in Belgrad Mııbasarası

Emekli Binbaşı Ressam Alaeddin Arıman’da bulunan tablolardan bir diğeridir. 
Cemaleddin Bildik 13 - IV -  1957 de Akşam Gazetesindeki yazısında bildiriyor. Bu lâv- 
hada Fatih’in Belgrad Meydan Muharebesi canlandınimaktadır.

Barbaros

Haşan Rıza Beyin Tarama resmidir. Deniz Müzesinde teşhirdedir. Edime Sanayi 
Mektebi müdürü iken >’apt!ğı bu resim ,,Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası” No. 
12, 1328 nushas.-nda neşrolunmuştur. Barbaros bu resminde genç ve siyah sakallı görül
mektedir.

Muhaç Muharebesi

Mızhaç Meydan Muharebesini gösteren bu muazzam tablo Edirne’de Müşiriyet 
Dairesinde bilmediğiniz bir tarihde Çankırı Piyade Okulu şeref salonuna oradan da 
Ankara’daki Orduevi geniş yemek ve eğlence salonuna getirilmiş ve yan cebheye Kosova 
Meydan Muharebesi tablosiyle mütenazır olarak pencere tarafına itina ile asılmıştır. 
Tahminen iki Ijuçuk metre ve bir buçuk metre ebadındadır.

Kanuni Sultan Süleyman Süvari olarak gösterilmiştir. Ressamı Haşan Rıza Bey’de 
beyaz at üzerinde Padişahm sağ önünde piyade ve üsküflü iki yeniçeri zabitanından bm 
olarak yer almiijtır. Atlar ve insanlar çok canlı ve hareketlidir. Harp sahnesi Kanuninin 
gözü önünde cereyan ediyor. Kale yamnda düşmüş ölüler görülmekte ve semayı da 
barut dumanları hava ve bulutlann içinde kaplamış bulunmjıktadır. Bu tablo da her 
figüran aynca büyük olsa birer tablo olacak değer ve tafsildedir. Resim tekmğine derin 
vukufu bu kompozisyon ile daha yakından belli oluyor. Esasen Haşan Rıza Bey tablo
larında renk ahenği de dikkat nazarım çekecek bir olgunluktadır ve onun sanat k u toti- 
nin ne kadar ilerde olduğunu anlatmaktadır.

Buna benzer bir diğer büyük tablo da Deniz Müzesinde teşhirdedir. Bunda padişah 
bir az ötede bir tepede maiyyetiyle bulunmaktadır. Kumandan daha ön planda ve 
muharebe içinde ve ateş üzerindedir. Bunda Haşan Rıza Beyin imzasmı göremedik. 
Fakat kumandanın önünde bir at üzerinde yeniçeri erkânmdan biri olarak kendisini 
çizmiştir.
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M im ar Koca Sinan ve Haşan Rıza

Her ikisi de şu uzun zannolunan hayatın pek kısa olmasından rahnaete kavuşan 
Ressam Haşan Rıza Beyi Doktor Rıfat Osman Bey, birgün Karaağaç’ta evinde atölye
sinde ziyaret eder. Her ikisi de Edirne’de en olgun eserlerini veren Mimar Koca Sinan’a 
aşıktırlar ve hayranlıklarını abidelerini birer birer gezip, içlerinde oturarak hoş vakit 
geçirirler. Rıfat Osman Bey Koca Sinan için de çalınmaktadır.

Haşan Rıza Beyin atölyesinde Rıfat Osman ,Koca Sinan’m iki resmini görür. Biri
sini bir Italyan, ressamı yapmış, Rıza Bey de, İtalya’da bularak almıştır. Buna bakarak 
kendisi de bir dane çizmiştir. İmzasım ve 1328 (1912) tarihini koymuştur. Rıfat Osman 
Beyin Koca Sinan’ın resmiyle bukadar ilgilendiğini görünce birinden birisini al demiş 
ve Merhum da Italyan ressammınkini alıp da kendi çizdiğini almadı düşüncesinden 
İstanbul’un kibar yetişmiş bir çocuğu olması hasebiyle üstadm çizdiğini almış.

işte bugün elde bulunan resim budur. Haşan Rıza Bey imzalıdır. Bu esere de bir 
örneği konmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi Enstitüsündedir.

Bu resimde Koca Sinan’m bütün şahsiyeti görünmektedir. Çok muvaffak ohnuş ve 
Koca Mimar’a lâyık bir resimdir. Yüz yaşına yaklaşmış dinç bir piri fanînin resmi bu
kadar muvaffakiyetle çizilebilir. Üstadın portredeki muvaffakiyet ve kudretinin en başta 
gelen misâllerindendir.

işte bu maruf resim neşredilmiş dururken yeni yeni Sinan resimleri uydurulmuş ve 
bunlar esas tutularak büstleri ve hatta heykeli tamamen bu güzel ölçü ve tasvirden 
uzak bulundurularak yapmak bir sanat sayılmıştır. Bir zamanlar bir ressamımız bir 
bir hamala benzeterek yaptığı bir resmini az kalsın tâmim ediyordu.

Italyan ressamı bunu hangi esas üzerine yaptı, bir şey denemez. Fakat Haşan Rıza’- 
mnki o kadar muvaffak olmuştur ki bunun kabul edilerek esas tutulması yerinde olur.

Ash maalesef bugün mevcud değildir. İtalyan ressamıma Karaağaç’ta evi ve 
atölyesinde Bulgar yağmasında yırtılmış, Rıfat Osman’a verilen, evinin Bulgar’lar 
tarafından yağmasında kaybolmamıştır, işte H. R. nin Koca Sinan portresi tek
lifimizle 1957 senesi 18 Ekiminde çıkartılan Süleymaniye 400 üncü yılı hatıra pullarından 
birine esas tutulmuştur.

Eğri Zaferi

Edirne’de Müşiriyet Dairesindeki tablodur. Nureddin Sağdam bu büyük tablonun 
Çankırı Piyade Okulu şeref salonunda bulunduğunu yazdı._ Tahkik ettik, bunun Ankara’
da Yenişehir’de Orduevi salonu içine nakolunduğunu haber ahnca her oraya gidişimde 
yakından tetkik etmek fırsatım buldum. Şimdi Evin geniş yemek ve eğlence salonunda 
asıh durmaktadır. Tahminen iki buçuk metre ve bir buçuk metre ebadındadır.

Bu tablo çok derin bir tetebbu mahsulüdür. Ressam kompozisyonda, gerek şahıs
larda ve gerek simalarında derin bir vukuf göstermiştir. Renk ahengine çok dikkat etmiş 
ve tabiatin ifadesi ve figürleriyle herşeye hâkim olduğunu isbat etmiştir. Bu tablo o kadar 
haşmetli bir hatıradır ki şimdiye kadar nazarı dikkati çekmemesine hayret olunur.

Zaferi müteakıb yakalanan düşman kumandanlannm mahfazan Padişahın huzuruna 
getirildiği Eğri seferini gösteren bu muazzam tabloda ressam kendisini Üçüncü Sultan
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Mehmed’in maiyyeünde, sol arkada zırhlanın giymiş olarak tecessüm ettirmiş, yani 
diğer imzasmdan başka canlısmı da koymuştur.

Doktor Rıfat Osman bir yazısında merhumun harp resimlerinde çok muvaffak olan 
yegâne ressam olarak gösterilmesi cidden onun için yerinde bir anlayışın ifadesidir ki 
bu tabloda da onu yakinen görüyoruz.

Dördüncü Sultan Murad

Emekli Binbaşı Ressam Alâeddin Anm an’da şahlanan at üzerinde Bağdad Fatilıi 
Dördüncü Sultarı Murad’ın bir yağlıboya resminin bulunduğu Cemaleddin Bildik’in 
13 Nisan 1952 dc Akşam Gazetesindeki Röportajından öğreniyoruz. Alâeddin Anman 
da bunun bir kopyesini yapmıştır. Hocası Haşan Rıza Beye çok bağlı talebesindendir. 
Mezkûr gazetede çıkan örneği bu kompozisyonun pek muvaffak bir eser olduğunu gös
teriyor.

Ahmet Fuat Bey Resmi

Serasker ve sadna’zam Hüseyin Avni Paşanın oğlu Ahmed Fuad’in sakallı ve tabiî 
cesamette, lâkin bozulmuş portresini Resim ve Heykel Müzesine Bay Avni Gelendost 
heoiye etmişdr. [■Cürakulenı pastel ılc yapilniiştir. îriizasi yok, fakat cnun desenlerine 
benziyor ve rivayet de Haşan Rıza’ya aidiyyetindedir. Üslûbundan ressam ve müze
nin müdürü üstad Halil Dikmen de böyle demiştir. Çok canlı bir resimdir. Müzede 
359 numarada kayıtlıdır.

Ada’mu Resim  M uallim i Şükrü Bey

Bu eski arkadaşmm resmini ezberinden yapmış ve tamamen benzetmiştir.

Rus Sefiresi Resmi

Haşan Rıza .3ey bir Rus sefirinin veya konsolosunun eşinin de kendisinden birçok 
tablolarını almaları hasebiyle resmini yapımştır. Bu tabloyu müdüri iken Resim 
ve Heykel Müzesine musikişinas ve ressam Halil Dikmen almıştır ve bunun sanat 
değerinin büyük olduğunu söylemişdir. Haşan Rıza Beyin resimleri içinde böyle tek 
portreleri nadir gördük. Bunun yakından tetkiki pentür kalitesinin yüksek olduğunu 
bildiriyor. Müze’de 67 numarada kayıtlıdır. Cesameti tabiiyyededir. imzalıdır, lâkin 
tarihi yoktur.

Rus sefiri veya konsolosunun Haşan Rıza Beyden eser satın aldığı da rivayet olundu
ğuna göre acaba bugün Rusya’da Haşan Rıza imzalı eser olabilir mi diye hatırlamamak 
kabil olmuyor.

M evlevi

Bu resmin hemşirezâdesi Dr. Said Sağdam’da olduğu söylenmektedir. Resim defterine 
çizdiği bir eboşdur.

Kedili Bir Genç

Ressam Has;m Rıza Beyin bu eserinin Deniz Müzesinde bulduğunu Ressam Pertev 
Boyar,, Türk Ressamları”  eserinde zikretmektedir.
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Osmanlı Ressamları Cemiyeti Mecmuası No. 15, S. 1330 da bu resmin altında şöyle 
yazılıdır:

„Mesleğini bir hummayı aşk ile sevmiş, ressamlıkta bir hatırai tebcil bırakmış olan 
şehidi muhterem Haşan Rıza Beyin âsârı metrukesinden”

Havuz Yanında. Nakış İşleyen Kızlar

Hâlen Edirne’de Belediye Dairesindedir. Haşan Rıza Beyin 1319 (1901) tarihinde 
yaptığı resimlerdendir. Sol alt köşede imzası vardır.

Tablo 210 X  138 cm. ebadındadır.
öreke önünde nakış işliyen bir kız, yerde sol tarafında bir ud, karşısında ayakları 

bilezikli bir baş örtülü, yanında bir arap cariye, solda bir havuz başında yere oturmuş 
ve su ile oynayan bir çocuk ve ayakta arkası dönük bir diğer kız. Zemin mermer avlu. 
Karşıdaki moresk bir kapıdan bahçe görünüyor. Taşhkta saksıda yeşillikler görülüyor. 
Haşan Rıza Beyin çok muvaffak olmuş dahili bir röprodüksiyonudur.

Kuzular

Edirne Belediye Dairesinde mevcud tablolanndandır. Rahmetli Atatürkün 1950 
senesinde Edirne’ye geldiğinde Belediye Dairesinde yatukları odada bulunan bu resim 
Haşan Rıza Bey tarafından 1319 (1901) tarihinde yapılmıştır ve sol cdt köşede imzası 
vardır. Bir örneğinin hâlen Ankarada Çankaya köşkünde bulunduğu öğrenilmiştir. 
Eb’adı 137 X  207 dir. Bu da bir röprodüksiyon intibaını veriyor. 4 kuzu ile birlikte bir 
insan, kız, kuzusu ve annesi bulutlu bir bahar günü kıvrımlı yol ortasında görülüyor. 
Çok muvaffak olmuş bir eserdir. Bu odada Haşan Rıza Beyin portresi de durmaktadır.

K arlı Bir Havada Geyikler

Rahmetlinin bu güzel eseri de hâlen Edirne Belediye Dairesi Reisi odasına kapı 
üzerine ta’lik edilmiş bulunmaktadır. Haşan Rıza Bey bu tabloyu 1319 (1901) de yapmış
tır. Sol alt köşede imzası okunuyor. 125 X  178 cm. ebadındadır.

Karlı bir orman ortasında 3 büyük geyik canh hareketleriyle duruyor. Arkada 
ağaçlar altında iki dişi geyik duruyor. Çok güzel bir röprodüksiyon intibaını veriyor.

Fırtınalı Havada Bir Yelkenli

Haşan Rıza Beyin bu tablosu da Edirne’de Belediye Dairesinde mahfuzdur. 1321 
(1903) tarihinde yapılmıştır.

Alt Köşede imzası bulunuyor. 93 X  148 cm. bunu bir Garp ressammın renkli tab
losundan kopya intibaını vermektedir. Fakat muvaffak olmuş bir röprodüksiyon.

Ufukta tek bacalı bir buharlı gemi, orta planda bir yelkenli, önde bir siren ve ucımda 
ve yanda birer fesli bahriyeli görülüyor.

Diğerleri

Görüyoruz ki Ressam Haşan Rıza Bey çok eser yapmıştır. Hatta muhterem ve rah
metli hocamız Üsküdarlı Ressam Ali Rıza Bey de bir defterinde:

- Haşan Rıza Bey biraderimizin epiy eseri var, diye bir kayıdda bulunmaktadır.
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Hususi Ellerde Eserleri

Bunların nelerden ibaret olduğu ve hâlen hangi ellerde bulunduğunu bilemiyoruz. 
Fakat 23. IX. 1952 de Edirne valisi iken Rahmetli Emin Akmcı merhumun hususi 
ellerde de bazı tublolan olduğunu bildirmekte idi. Elbette ki bunlar ziyaa uğramazlarsa 
zaman zaman piyasaya çıkmakla öğrenilecektir.

Meselâ henü;; tahkiki imkâmnı bulamadık amma şöyle bir rivayet de Resim ve Heykel 
Müzesi Müdürü Ressam Halil Dikmen taralından duyulmuştu. Gûya Haşan Rıza Bey 
şehid edilince hayatmda kendisini tıraş eden berberi ne suretle tedarik ettiği mâlum 
olmayan Rıza lieyin bütün resimlerini toplayarak Bursa’ya götürmüş ve bir berber 
dükkânı açarak içini onlarla süslemiş ve hâlen de evinde imiş, (1957).

Edirne’de Eski Eserleri Koruma Demeği Başkanı Bay Ekrem Demiray’m anlattığına 
göre Edirne’de /^rifzâdelerde Haşan Rıza Beyin kendisi tarafından yapılan resmi mev- 
cuddur. Kezâ hemşiresi torunu Dr. Said Sağdamda da Mevlevi resmi, Fatihin İstanbul’a 
girişi tablosu (imzasız ve na tamam) vardır.

Bir de eski talebesinden emekli Binbaşı Alâeddin Anm an’da şahlanan at üzerinde 
tekrar Bağdat Fatihi Dördüncü Sultan Murad’m resmi olduğunu Cemaleddin 
Eildik’in 13 NİE:in 1952 de Akşam Gazetesinde bir röportajından öğreniyoruz

Bunlar bize gösteriyor ki daha arandığı nisbette Ressam Haşan Rıza Beyin muhtelif 
hususi yerlerde eserleri bulunabilecektir.

Ressam Haşan Rıza’nm İmzaları

Haşan Rıza Beyin bitmiş ve tarafından tamamlanmış eserlerinde mutlaka imzası var. 
Yalnız kardeşlerinden birisine aid olarak saklanan ve Fatih’in İstanbul’a girişini göste
ren tabloyu Rahmetli henüz bitirmeğe imkân bulamadığından imzasını koymamıştır.

Onun en gü;;el imzalarından birisi Mimar Koca Sinan’ın resmine konmuştur. Aynca 
onun çok nadir bile olsa kompozisyonlarda görüldüğü kendi portresini de ilâve etmiş 
olması ikinci canlı bir imza olarak sayılmahdır.

Müzei Humayun müessis ve müdürü Ressam Osman Hamdi Beyin de bu kabil kendi 
portresine korr pozisyonlarında yer vermiş bulunması ilk misallerden gösterilebilir.

Akrabasındfjı Albay Nureddin Sağdam’a göre yaptığı tablolara kendi resmini 
koymasının aile: arasmda şöyle bir rivayeti de vardır, guyâ:

“ Rahmetli Haşan Rıza, yaşadığı devirde tablolarına başka zemane ressamları, 
kendi şöhretlerini sağlamak için kendi isimlerini merhumun tablolarına yazarak satışa 
çıkardıklarını öğrenmiş ve buna çok üzülmüştür. Ressam, buna bir çare olarak insan 
topluluğu olan harp sahnelerine aid tablolarına kendi resmini şahıslar arasına koymak 
suretiyle bundan kurtulmuştur. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a girişini tasvir 
eden tarihî tabloda - Fatih’in kıratı yamndaki muhafız yeniçeri bizzat kendisidir. 
Bu hadise millî bir arzunun şahane bir ifadesidir.

Rahmetli Haşan Rıza Bey bu buluşu ile aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed gibi 
büyük ve dahi bir askerin yanmda ve hizmetinde bulunmağı istemekle millî bir vazife 
yaptığı ve bundan büyük bir zevk duyduğunu anlatmıştır.”

■ Nitekim ben de onun resimlerini hemen büyük bütün tablolarında aradım ve buldum.
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Haşan Rıza Bey İçin Neler Yapılmalı?

- Senelerle Müdürlüğünü yaptığı Edirne Sanayi’ Mektebine resmini havî kabartma 
bir plaka konmalı.

- Ankara’da Orduevinde Kosova ve Muhaç meydan muharebelerini gösteren iki 
muazzam tablosunun ortasma büyük kıt’ada bir resmi veyahud bir hatıra plakası 

konmah. Zira resme meraklı olanlar bile bunların Haşan Rıza Beye aidiyyetini
bilemiyor. O sık sık toplantılarla kalabahklaşan salonda bu suretle yâd edilmiş olur.

- Yaptığı hamasî resimler renkli olarak bastırılıp kısa hal tercümeli kartonlar içinde 
Askerî Müze İdaresince satışa arzedilmeli.

- Askerî Müzede sırf yaptığı hamasî resimlerle ona bir köşe yapmalı.
- Edirne’de Karaağaç’ta şehid edildiği yere bir taş dikilmeli ve Edirne’de her sene 

Sanayi’ Mektebinde merasimle anılmalı (ı).
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İstanbul Muhasarasında, gemilerin karadan nakli. Aslı yağ lı boya ve Edime Belediye
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