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ARK İSTANBUL, kültür varlıklarının uluslararası kriterlerine göre arkeoloji, restorasyon, konservasyon alanlarında proje ve 
uygulama hizmeti vermekte ve bu alanlarda kullanılan teknik malzeme temini gerçekleştirmektedir. ARK İSTANBUL’un çalışma 
alanı, insan emeğinin somut kalıntılarını incelemek, bu kalıntıların her türlü koruyucu önlemini almak, geleceğe sağlıklı bir şekilde 
aktarımını sağlamaya yönelik zorunlu müdahale işlemini kapsamaktadır.
“Kültür varlıklarımızın korunmasındaki amaç, onları hem tarihi bir belge hem de bir sanat eseri olarak muhafaza etmektir.” koşuluna 
uygun olarak bilimsel bir restorasyon ve konservasyon anlayışına özen gösterir.

www.arkist.com    

ARK ISTANBUL provides archeological, restoration and conservation projects and application services for cultural assets in 
accordance with the applicable international standards and supplies technical materials for such services. Its scope of work covers 
reviewing the concrete relics of structures built by ancient people, taking all kinds of measures required to conserve said relics and 
performing the works to ensure cultural assets are transferred intact to future generations.
ARK ISTANBUL employs a scientific conservation and restoration approach in accordance with its principle “The purpose of 
protecting our cultural heritages is to preserve them both as historical documents and works of art.”
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TEVFİK FİKRET ve AŞİYAN MÜZESİ

Büyük Türk şairi Tevfik Fikret’in 1906-1915 yılları arasında yaşadığı ev olan Aşiyan; 1940 yılında eşi Nazime Hanım’dan İstanbul 
Belediyesi tarafından satın alınmıştır. Edebiyat-ı Cedide Müzesi adı ile 1945 yılında Türkiye’deki ilk edebiyat müzesi olarak ziyarete 
açılmıştır.

Tevfik Fikret, evinin projelerini kendisi çizmiş, Farsça “yuva” anlamına gelen “aşiyan” kelimesini de buraya isim olarak vermiştir.

Şairin daha önceleri Eyüp Mezarlığı’nda bulunan naaşı, 1961 yılında doğal görünümü ile çok beğendiği bu bahçeye nakledilmiş ve bu 
tarihten sonra müze “Aşiyan Müzesi” adını almıştır.

Bugün; Aşiyan, Fikret’in sağlığındaki gibi tanzim ve teşhir edilmiştir. 

Aşiyan’ın birinci katında Tevfik Fikret’in çalışma odası ve yatak odası yer alır. Çalışma odasında şairin tasarımı olan çalışma masası, 
yaptığı tablolar, kütüphanesi ve Robert Kolej’e bağlanan köprüye açılan kapı görülebilir.

Yatak odası; şairin 19 Ağustos 1915’te henüz 48 yaşında hayata gözlerini yumduğu yerdir. Bu kısımda dikkat çeken eserlerden biri 
Tevfik Fikret’in yüz maskıdır. Ölümünden hemen sonra, büyük şairin yüz kalıbı, ilk kadın ressamımız Mihri Müşfik tarafından Fikret’in 
yüzünden alınmıştır. Doyumsuz Boğaz manzarası ile yatak odası görenleri büyülemektedir.

Müzenin bordum katında; yemek odası, mutfak ve çamaşır odası yer alır. Duvarlarda asılı bulunan natürmortlar Tevfik Fikret’e aittir.

Yemek odasının karşısında bulunan küçük oda Şair Nigâr bölümüdür. 1959 yılında yakınları tarafından Aşiyan Müzesi’ne bağışlanan 
Şair Nigâr’ın eşyaları, kitapları ve bazı fotoğrafları bu kısımda sergilenmektedir.

Şair-i Âzam Abdülhak Hâmit Tarhan’ın ölümünün ardından(1937) son eşi Lüsyen Hanım tarafından Tarhan’ın eşyaları İstanbul 
Belediyesi’ne bağışlanmıştır. Aşiyan’ın bir edebiyat müzesine dönüştürülmesi sırasında kurulan müze komisyonu kararı ile Tarhan’a 
ait eşyalar müze koleksiyonuna katılmıştır. Aşiyan’ın kuzey kanadında kalan ilk odada Tarhan’ın; çalışma masası, son halife Abdülmecid 
tarafından yapılmış yağlı boya tablosu ve eşlerinin fotoğrafları yer alır. İkinci oda da ise Tarhan’ın aile büyüklerinin tabloları ve aldığı 
nişanlar sergilemektedir.

Tevfik Fikret hem şair hem ressam olan nadir Türk sanatçılardan biridir. Edebiyatçı kişiliği ön planda olduğu için kendi ifadesiyle 
“amatör” olarak uğraştığı resimleri ve ressamlığı gölgede kalmıştır. Ancak Tevfik Fikret yaşamı boyunca resim yapmayı sürdürmüştür. 

Fikret’in bugün Aşiyan Müzesi’nde  yirminin üzerinde  tablosu bulunmaktadır. Tabloları; natürmort, manzara ve   portre olarak üç 
kategoridedir. Portrelerinde; babası Hüseyin Efendi ile eşi Nazime Hanım’ın yağlı boya, oğlu Hâluk’un sulu boya, kendisinin, babasının 
ve Charles Darwin’in karakalem portrelerini yapmıştır. Ayrıca yaşamının değişik dönemlerinde sıkça otoportre çalışmıştır.
Tevfik Fikret’in natürmortlarındaki çiçekler İstanbul bahçelerine özgü çiçekler, meyveler mevsim meyveleridir. Fikret’in manzaraları 
ise romantik manzaralardır. “Göksu”, “Sonbahar”, “Baltalimanı”, “Deniz ve Kayalar” ve “Bahçeli Köşk” gibi resimlerinde çevresideki 
görüntüleri romantik bir üslupla ele almıştır. 
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İÇİNDEKİLER

ESER ADI

ABDULHAK HAMİT TARHAN

PORTRE - ABDULHAK HAMİT TARHAN
                                                                                                                                
PORTRE - MADAM LÜSYEN

PORTRE - MEHMET EMİN YURDAKUL

NAZİME HANIM BEBEK SIRTLARINDA   
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AHH151
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TF85-1
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42
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234
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Giriş 

Sunuş - Tevfik Fikret ve Aşiyan Müzesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Aşiyan Müzesi’ne ait 22 adet tablonun; birbirinden farklı bozulma 
ve hasarları nedeniyle, kurum tarafından restorasyon ve konservasyonuna karar verilmiştir. Hazırlanan raporlarda, tanımlanan 
yöntemlere bağlı kalınarak, İtfaiye Müzesi bünyesinde düzenlenen çalışma alanında, tabloların restorasyon ve konservasyonları 
gerçekleştirilmiştir.
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1) Eserin Künyesi (tablonun adı, envanter no, ressamı, yapım yılı, yapım tekniği, ölçüleri, niteliği)
2) Eser Hakkında Bilgi 
3) Restorasyon & Konservasyon Tespit ve Uygulamaları
4) Eserin Ön-Arka Yüzey Tespit ve Uygulamaları
5) Eserin Ön Yüzey Mikroskop Görüntüleri
6) Eserin Arka Yüzey Mikroskop Görüntüleri
7) Restorasyon & Konservasyon Öncesi ve Sonrası Ön Yüz Fotoğrafı
8) Restorasyon & Konservasyon Öncesi ve Sonrası Arka Yüz Fotoğrafı
9) Restorasyon & Konservasyon Öncesi ve Sonrası UV (ultraviyole) Fotoğrafı
10) Restorasyon & Konservasyon Öncesi ve Sonrası IR (kızılötesi) Fotoğrafı

İÇERİK

TABLONUN ADI: Abdülhak Hamit Tarhan
ENVANTER NO: AHH151
RESSAMI: Şehzade Abdülmecit (1868 - 1944)
APIM YILI-DÖNEMİ: 1909-1910 (1327 H.) 
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLER: 125,5 x 219,3 cm 
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.

1 2 3 4 5

109876

RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI

ENVANTER NO: TF84 / PORTRE - NAZİME HANIM

Kanvas üzeri yağlı boya olan tablo Tevfik Fikret’in eşi Nazime Hanım’ın portresidir. Karışık tonlardaki arka 
fon önünde Nazime Hanım, mor feracesiyle muhtemelen şemsiyesine(?) yaslanarak, aydınlık ve sevecen 
bir ifadeyle bakmaktadır.

TABLONUN ADI: Portre - Nazime Hanım
ENVANTER NO: TF84
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kanvas Üzeri Yağlı Boya      
ÖLÇÜLERİ: 16,5 x 23 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.

RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TABLONUN ADI: Abdülhak Hamit Tarhan
ENVANTER NO: AHH151
RESSAMI: Şehzade Abdülmecid (1868 - 1944)
YAPIM YILI-DÖNEMİ:  1332-1333? (Hicri) 
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 125,5 x 219,3 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: AHH151 / ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

Tuval üzeri yağlı boya olan tablo imzalıdır. Koyu renk fon önünde, Abdülhak Hamit Tarhan orta yaşlardaki haliyle, 
ayakta  bir odada görülmektedir. Arkada yer alan kütüphane sanki volanlı bir perde arkasındadır; bu haliyle tablo 
kanvasında fiziksel bir sarkma varmış gibi bir yanılgı yaratır. Figür; kütüphanenin yanı sıra, elinde meşale taşıyan 
antik üslupta bronz bir kadın heykeli, dağınık bir yazı masası ve sandalye ile  zeminde bir Türk halısıyla  tasvir 
edilmiştir. Dönemin şık giysileriyle, elinde bir monokl tutan yazar, çalışmasına ara verip, yeni masadan kalkmış 
gibi görünür; yüzünde hoşnut bir ifadeyle izleyiciye bakar. Tabloda yazı masasının alt kısmında, Abdülmecit’in 
tuğrası ve Osmanlıca rakamlarla yazılmış tarih yer alır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Vernik tabakası homojen görülmekle 
birlikte deformasyona uğramıştır. Fonda 
yer yer opaklaşma şeklinde bozulma 
mevcuttur.
•Boya tabakası ince olup tutunumu 
genel olarak iyidir; ve fakat özellikle 
üst fon bölümde yaygın kılcal çatlaklar, 
kenar bölümlerde derin çatlaklar, 
çerçeve altında kalan bölümlerde yer yer 
dökülmeler görülmektedir.
•Astar krem rengindedir, tutunumu 
iyidir.
•Boya tabakası üzerinde, bazı bölümlerde 
eski rötuşlar mevcuttur. Rötuş uygulanan 
yerlerin olduğu bölümde boya -badana 
damlaları görülmektedir. 
•Kanvas; sık dokuma ketendir. Genel 
durumu iyidir, arka yüzde yoğun toz/
kir tabakası ve geniş bir nem lekesi 
mevcuttur. 
•Şase; kamalı çamdır. Kamalardan biri 
eksiktir. 
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•Arka yüzde Aşiyan Müzesi’ne ait 
damgalar, birkaç yerinde eski kanvas 
çivileri ve kalıntıları mevcuttur. 
•Çerçeve; düz kahverengidir. Yüzey 
kirliliği dışında genel durumu iyidir. 
Ancak resimle uyumlu değildir.

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. Çerçevesi 
yenilenmiştir.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim



26

 
TABLONUN ADI: Portre - Abdülhak Hamit Tarhan
ENVANTER NO: AHH383
RESSAMI:  Anonim
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19. yy
YAPIM TEKNİĞİ:  Kontrplak Üzeri Yağlı Boya      
ÖLÇÜLERİ: 45 x 54,5 cm 
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: AHH383 / PORTRE - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

Kontrplak üzeri yağlı boya olan resim, Abdülhak Hamit Tarhan’ın portresidir. Yazar burada, yaşlılık döneminde 
tasvir edilmiştir. Koyu renk takım elbisesi ve gözünde monokl ile görülen Abdülhak Hamit,  direkt bir ifade ile 
karşıya bakarken betimlenmiştir. 
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, kontrplak üzeri yağlı boyadır.
•Resmin yüzeyi kirlidir, çok sayıda 
biyolojik ajan deliği mevcuttur.
•Vernik homojen değildir. 
•Boya tabakasında yer yer çatlaklar ve 
nem lekeleri mevcuttur.
•Astar tabakasının tutunumu iyi olmakla 
birlikte bazı bölümlerde çatlaklar  
görülür.
•Resmin yapıldığı kontrplakta genel 
deformasyon mevcuttur. Özellikle kenar 
bölümlerde çatlaklar, arka yüzde biri 
büyük olmak üzere birkaç bölümde 
kopma görülür. Ayrıca budaklar, delikler, 
boya lekeleri, tebeşir ile yazılmış yazılar 
vardır.
•Çerçeve; yaldızlı, rölyefli,  iç bükey 
profilli çamdır. Yüzeyi kirlidir, köşe 
bölümlerde ve yüzeyde çok sayıda çatlak 
mevcuttur.
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•Askı sistemi kanca ve kablodur.

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Madam Lüsyen
ENVANTER NO: AHH388
RESSAMI: Anonim
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya      
ÖLÇÜLERİ: 32,6 x 40,5 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: AHH388 / MADAM LÜSYEN

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, Abdülhak Hamit Tarhan’ın eşi Madam Lüsyen‘in portresidir. Yeşil renkli fonda 
Lüsyen, inci kolye ve küpesiyle kısa sarı saçlı resmedilmiştir. Yüzünde hüzün ve gülümseme arası bir ifadeyle, 
belirsiz bir yöne bakmaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır.  
•Yüzeyi kirliliği mevcuttur. 
•Vernik homojen değildir.
•Boya ve astar tabakası incedir, kırılgan 
yapıdadır.
•Resimde yer yer geniş alanlarda boya 
dökülmeleri ve delikler görülmektedir. 
Eser, öncesinde onarım görmüş ve 
bazı alanlar balmumu ile doldurularak 
rötuşlanmıştır. Ayrıca boya dökülmeleri 
olan geniş birkaç alanda da dolgu 
yapılmadan boya ile kapatılmıştır. 
Yüzeyde derin ve kılcal çatlaklar 
mevcuttur. Şase izi görülmektedir.
•Kanvası ince, orta sıklıkta dokuma 
pamuktur. Gerginliği iyi değildir. 
Yoğun şekilde volanlanma, eteklerde 
yırtıklar, aşınma ve zayıflama mevcuttur.  
Ayrıca arka yüzde yer yer küf lekeleri 
görülmektedir.
•Resmin şase arasında devam ettiği 
görülerek, şase ile uyumsuz olduğu 
ve şasenin orijinal olmadığı (?) 
düşünülmektedir.
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•Çerçeve resim ile uyumsuz olup,; 
iç bükey, düz profilli, galvaniz boyalı 
çamdır. Askı sistemi çivi ve iptir. Yüzeyi 
kirlidir. Arka yüzünde kağıt kalıntıları 
boya lekeleri, bant izleri mevcuttur. 

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve 
vernik uygulamaları yapılmıştır.  Şase ve 
çerçevesi yenilenmiştir.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim



55

Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Mehmet Emin Yurdakul
ENVANTER NO: EC25
RESSAMI: Ruhi Arel (1880-1931)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20.yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kontralit Üzeri Yağlı Boya      
ÖLÇÜLERİ: 44,8 x 44,6  cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: EC25 / PORTRE - MEHMET EMİN YURDAKUL

Kontralit üzeri yağlı boya olan resim, Mehmet Emin Yurdakul’un portesidir. Açık yeşil tonlardaki arka fonda, 
yaşlılık döneminde Mehmet Emin Yurdakul sağ profilden, üzerinde koyu renk takım elbisesiyle  resmedilmiştir. 
Yüzünde, coşkulu renk paletiyle ifade edilmiş, aydınlık ve dingin  bir hâl görülmektedir.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, kontralit üzeri yağlı boyadır.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Vernik ince ve homojendir.
•Boya tabakası yer yer kalın, tutunumu 
genel olarak iyidir. Yüzeyde çizik, aşınma, 
köşe bölümlerde deformasyon mevcut 
olup, buna bağlı boya dökülmeleri 
görülmektedir.
•Astar krem renginde, tutunumu iyidir. 
Boya kaybının olduğu alanlarda astar 
kayıpları da mevcuttur.
•Kontralit malzemenin çalışması sonucu 
resim büyük oranda deforme olmuştur.
•Resmin arka yüzü oldukça kirlidir. 
Yüzeyde deformasyonlar, boya, nem 
lekeleri, el yazısı ile yazılmış yazılar 
mevcuttur.
•Çerçeve düz profilli, varaklı,  çamdır. 
Askı sistemi çivi ve iptir.
•Çerçevenin arka yüzü oldukça kirli olup, 
çok sayıda biyolojik ajan deliği, aşınma ve 
çizikler, kurşun kalemle yazılmış el yazısı 
mevcuttur.
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UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Nazime Hanım Bebek Sırtlarında
ENVANTER NO: TF75
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya      
ÖLÇÜLERİ: 32,5 x 55 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır. 



75

ENVANTER NO: TF75 / NAZİME HANIM BEBEK SIRTLARINDA

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, peyzajdır. Tevfik Fikret’in eşi Nazime Hanım, Bebek sırtlarında bir ağaç 
gölgesinde, elinde bahar çiçeklerinden bir demetle resmedilmiştir. Arka fonda, açık gökyüzü altında, deniz ve 
Kanlıca sırtları görülmektedir.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır.
•Yüzeyi kirliliği mevcuttur.
•Verniği homojen değildir.  Kenar 
bölümlerde sararma görülmektedir.
•Boya tabakası yer yer kalın tuşeli, bazı 
bölümlerde ise çok incedir. Yüzeyde eski 
rötuşlar mevcuttur.
•Boyada yoğun ve yaygın şekilde 
kılcal, derin çatlaklar mevcuttur. Bazı 
bölümlerde delikler görülmektedir. 
•Astar ince, krem renktedir. Kenar 
bölümlerde dökülmeler görülmektedir.
•Kanvas ince, sık dokuma ketendir. 
Gerginliği iyi durumdadır. Dört adet 
yaması mevcut olan resmin yama 
kumaşları kanvasla uyumsuz kumaştan 
yapılmıştır.
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•Resmin arka yüzü kirli durumdadır,  boya 
ve  yapıştırıcı  lekeleri  görülmektedir. 
•Şase, çamdır. Oldukça kirli olan şase, 
genel olarak iyi durumdadır. Budaklar, 
küçük deformasyonlar mevcuttur. 
•Çerçeve; rölyefli çamdır. Askı sistemi ip ve 
çelik teldir. Köşelerde ayrılma, rölyeflerde 
dökülmeler, çatlaklar mevcuttur. Yüzey 
kiri olan çerçevede deformasyonlar, 
eski onarımlar görülmektedir. Yer yer 
rölyeflerin döküldüğü alanlarda tümleme 
yapılmadan yaldızla rötuş yapılmıştır. 
Arka yüzde boya, yapıştırıcı lekeleri, 
aşınmalar, delikler, yazılar, damga ve 
etiket mevcuttur. Çerçeve budaklıdır. 

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Fırtına
ENVANTER NO: TF77
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya      
ÖLÇÜLERİ: 21,4 x 34,8 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.



91

ENVANTER NO: TF77/ FIRTINA 

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, deniz peyzajıdır. Zarif tuşelerle betimlenen kabarmış dalgalar, fonda çeşitli 
yapı silüetleri ve gri gökyüzüyle tamamlanır.



92

RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser; tuval üzeri yağlı boyadır.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Verniği homojen değildir. Bazı 
bölümlerde sararmalar görülmektedir.
•Boya tabakası yer yer kalın tuşelidir.
•Astar krem renginde; ince ve tutunumu 
zayıftır.
•Resmin gökyüzü bölümünde, eski rötuş 
vardır.
•Yüzeyde yaygın şekilde çatlaklar, 
dökülmeler ve kayıplar bulunur. 
Boya kaybının olduğu alanlarda ve 
şase eteklerinde astar kayıpları da 
görülmektedir.
•Kanvas sık dokuma pamuktur, gerginliği 
iyi durumdadır. Resim yüzeyinde sağ 
ve sol tarafta çerçeve izi görülmektedir. 
Şase eteklerinde bazı bölümlerde yoğun 
nem lekeleri, kanvas-şase çivilerinde 
korozyon görülmektedir.
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•Şase çamdır, genel durumu iyidir. Arka 
yüzünde aşınmalar, boya ve nem lekeleri 
ve damga mevcuttur.    
•Çerçeve, çift kademeli olup, düz profil 
içine geçme rölyefli ikinci çerçeve 
mevcuttur. Rölyefli bölüm oldukça 
kararmış durumdadır, yer yer kayıplar 
görülmektedir. Dış profil çerçevede 
yapışkan, vernik izleri bulunur. 
•Çerçevenin arka yüzünde böcek 
delikleri, etiket kalıntıları ve boya lekeleri 
mevcuttur. Askı sistemi ip ve teldir.

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Hüseyin Efendi
ENVANTER NO: TF83
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya      
ÖLÇÜLERİ: 40,3 x 49,5 cm (çerçeveli)
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır. (?)
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ENVANTER NO: TF83/ PORTRE - HÜSEYİN EFENDİ

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, Tevfik Fikret’in babası Hüseyin Efendi’in portresidir. Portre Hüseyin Efendi’nin 
yaşlılık dönemindendir. Dönemin şık giysileri içinde, başında bordo renkli fesiyle, mağrur ve sert bir ifadeyle 
betimlenmiştir. Özel olarak hazırlanmış ve portreyi oval şekilde vurgulayan kadife çerçeve; sırma ipleri ve kurşun 
rölyefleriyle resmin niteliğini taşıyan, özgün  bir eserdir.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:
 
•Eser,  tuval üzeri yağlı boyadır; tuval 
bezi jüttür.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Vernik homojen değildir. Vernikte 
sararma mevcut olup, bazı bölümlerde 
opaklaşma görülmektedir.
•Boya tutunumu genel olarak iyidir. 
Yüzey genelinde derin ve kılcal çatlaklar 
mevcuttur. 
•Astar krem rengidir, tutunumu iyidir. 
•Resmin gerginliği iyi değildir.
•Şase çamdır, ön yüzü pahlıdır. Yüzey 
kirliliği ve ufak birkaç deformasyonlar 
dışında iyi durumdadır.
•Çerçeve üzerinde yer alan kurşun 
bezemelerin çivilendikleri yerde yer 
yer kopmalar, kırıklar, kararmalar, 
lekelenmeler görülmektedir. Metal 
oksidasyonu kadife yüzeyde kararmalara 
neden olmuştur.
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•Süsleme amaçlı kullanılan sırmalarda 
deformasyon görülmektedir. Sırmayı 
kumaşa tutturmak için kullanılan çiviler 
nedeniyle kumaşta metal oksidasyonuna 
bağlı kararmalar görülmektedir. 
•Kadife kumaşta yoğun toz-kir tabakası, 
kararma biçiminde lekeler görülmektedir. 
Kumaş şaseye çivilerle aplike edilmiştir.
•Askı sistemi olarak ip kullanılmıştır.

UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik  
uygulamaları yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Nazime Hanım
ENVANTER NO: TF84
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kanvas Üzeri Yağlı Boya      
ÖLÇÜLERİ: 16,5 x 23 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: TF84 / PORTRE - NAZİME HANIM

Kanvas üzeri yağlı boya olan tablo Tevfik Fikret’in eşi Nazime Hanım’ın portresidir. Karışık tonlardaki arka fon 
önünde Nazime Hanım, mor feracesiyle muhtemelen şemsiyesine(?) yaslanarak, aydınlık ve sevecen bir ifadeyle 
bakmaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, kanvas üzeri yağlı boyadır.
•Verniği homojendir.
•Boya ve astar tabakası hassas, kırılgan 
durumdadır.  Özellikle figürün giysi 
bölümünde yaygın olarak düşey ve yatay 
çatlaklar mevcuttur, fonda yer yer boya 
dökülmeleri görülmektedir.
•Paspartu olarak kullanılan kağıt bir 
bölümden nem almıştır.
•Çerçeve yenidir; paspartulu ve camlıdır. 
Eskitme görünümlü, ince profilli meşedir. 
Çerçeve arkası bez ile kapatılmıştır. Askı 
sistemi kanca ve iptir. Çerçevenin genel 
durumu iyidir. 

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve vernik    
uygulamaları yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz



134

Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Hâluk
ENVANTER NO: TF85-1
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kağıt Üzeri Karışık Teknik  
ÖLÇÜLERİ: 19,5 x 23 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: TF85-1 / PORTRE - HÂLUK

Kağıt üzeri karışık teknikle yapılan resim, Tevfik Fikret’in oğlu Hâluk’un portresidir ve imzalıdır. Sol profilden 
betimlenen çocuk Hâluk, kırmızı kazağıyla mavi tonlarındaki fon içinde öne bakmaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser,  saman kağıdı üzerine karışık 
teknik ile yapılmıştır.
•Ahşap paspartulu ve camlı olup, çerçeve 
bölümü yaldızlıdır, resmin arka yüzüne 
karton yerleştirilmiştir.
•Kağıtta pot şeklinde deformasyon, 
yüzeyde ve paspartuda nem lekeleri 
görülmektedir.
•Kağıt, paspartuya sentetik yapıştırıcı ile 
yapıştırılmış olup, kalıntıları kalın tabaka 
halinde yüzeyde görülmektedir.
•Çerçevesi çam, düz profillidir; iç profilde 
ince yaldızlı kabartmalı bir bölüm yer alır. 
Arka yüzü bez ile kapatılmış durumdadır. 
Genel durumu iyidir.

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma ve rötuş  
uygulamaları yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Hâluk
ENVANTER NO: TF85-2
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kağıt Üzeri Karışık Teknik    
ÖLÇÜLERİ: 25,5 x 29,4 cm (çerçeveli)
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: TF85-2/ PORTRE - HÂLUK  

Kağıt üzeri karışık teknik olan resim, Tevfik Fikret ‘in oğlu Hâluk’un portresidir ve imzalıdır. Koyu lacivert tondaki 
fon arasına karışmış mavi giysili çocuk Hâluk, dalgın bir ifadeyle belirsiz bir noktaya doğru bakmaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser,  saman kağıdı üzerine karışık 
teknik ile yapılmıştır.
•Ahşap paspartulu ve camlı olan resim, 
paspartusuna arka yüzden pullarla 
sabitlenmiştir. Ahşap paspartuda 
gevreklik ve bir köşede ayrılma, resmin 
yapıldığı kağıtta dalgalanma türü 
deformasyon mevcuttur.
•Portrenin yüz bölümünde yer yer nem 
lekeleri mevcuttur. 
•Resmin arkasına destek olarak, çivi 
ile tutturulmuş şekilde mukavva 
konulmuştur. Mukavva oldukça 
lekelidir ve yüzeyinde çivi kaynaklı 
deformasyonlar mevcuttur.
•Çerçeve; boyalı, iç profil rölyefli ve 
yaldızlıdır. Askı sistemi kancadır. 
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•Kirli olan çerçevenin yüzeyinde çok 
sayıda biyolojik ajan delikleri, yer yer 
kağıt kalıntıları, lekeler mevcuttur. 
Ayrıca bir köşesinde, iç profilde kopma 
görülmektedir.

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma ve rötuş  
uygulamaları yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: İstanbul Kabadayısı
ENVANTER NO: TF123
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 1888 
YAPIM TEKNİĞİ: Kağıt Üzeri Kara Kalem
ÖLÇÜLERİ: 43,5 x 62 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: TF123/ İSTANBUL KABADAYISI   

Kağıt üzeri kara kalem olan resim, Tevfik Fikret’in otoportresidir. Tevfik’in Mekteb-i Sultan-i’deki halinin tasvir 
edildiği resimde Tevfik, başında fesi, üzerinde gömlek ve yeleği ile, sol tarafa ileriye doğru bakmaktadır. Resmin 
sol üst köşesinde kendi el yazısı ile “Tecrübe-i kalem olmak ve son sene imtihan salonuna vaaz olunmak üzere, 
Mekteb-i Sultanî, 1888” yazılıdır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Kağıt üzeri kara kalem olan resim, 
kalın resim kağıdı-karton üzerine 
yapıştırılmıştır ve oldukça kötü 
durumdadır.
•Yüzey genelinde ve yoğun biçimde nem 
lekeleri, kağıtta potluklar, kat izleri, yırtık, 
aşınma ve kayıplar (kenar bölümlerde) 
mevcuttur. Ayrıca eski onarımdan kalma 
yapıştırıcı izleri görülmektedir. 
•Resmin arka yüzünde de yine kir-nem 
lekeleri mevcuttur.
•Resmin arkasına karton konularak 
çerçeveye çivilerle sabitlenmiştir.
•Çerçeve yenidir. Yaldızlı, plastik 
paspartulu ve camlıdır. Resme küçük 
gelmektedir, bu sebeple çerçevenin  
yenilenmesine karar verilmiştir. 
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UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma ve rötuş  
uygulamaları yapılmıştır. Çerçevesi  ve 
paspartusu yenilenmiştir.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz



180

Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Darwin
ENVANTER NO: TF137
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kağıt Üzeri Kara Kalem
ÖLÇÜLERİ: 49,8 x 35 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: TF137/ PORTRE - DARWIN 

Kağıt üzeri kara kalem olan resim, bilim insanı Charles Darwin’in portresidir. Yaşlı halinde resmedilen Darwin, 
dökülmüş beyaz saçları ve uzun beyaz sakalıyla, koyu renkli takım elbisesiyle betimlenmiştir. Sağ tarafa doğru 
bakmaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Kağıt üzeri karakalem olan resim 
onarım görmüş olup, bazı bölümlerde 
tamamlamalar ve sağlamlaştırmalar 
yapılmıştır.
•Yüzeyde nem kaynaklı deformasyonlar, 
lekelenmeler, yer yer aşınmalar, 
kenarlarda küçük kayıplar mevcuttur.
•Resim, yenilenen çerçevesine büyük 
gelmiştir ve bu durum kenar bölümlerde 
deformasyona sebep olmuştur.
•Sağ alt köşede envanter numarasının 
yazılı olduğu küçük bir etiket mevcuttur.
•Arka yüzüne destek olarak mukavva 
konulmuştur, sabitlenmemiştir.
•Çerçeve yenidir. Yaldızlı, plastik 
paspartulu ve camlıdır.

UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma ve rötuş  
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz



196

Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Baltalimanı Yolu
ENVANTER NO: TF175
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 35 x 54,7 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: TF175 /BALTALİMANI YOLU

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, sonbahar peyzajıdır. Kıvrılarak uzayıp giden bir yolda, rüzgarda salınan ağaçlar 
ve yerdeki sararmış yapraklar hareketli tuşelerle resmedilmiştir.



204

RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır.
•Yüzey kirliliği mevcut olup kanvas 
eteklerinde kir daha yoğun olarak 
görülmektedir.
•Verniği homojendir. 
•Boya tutunumu yer yer iyi olmakla 
birlikte bazı bölümlerde zayıftır.
•Astar tutunumu genel olarak iyi 
durumdadır.
•Kanvas orta sıklıkta,  pamuk dokumadır. 
Gerginliği iyi durumda olup,  üst bölümde 
ufak bir alanda bombe oluşmuştur. Yer yer 
yüzeyde küçük delikler, kenar bölümlerde 
ve kanvas eteklerinde dökülmeler, sol alt 
köşede yırtık mevcuttur. 
•Arka yüzünde küçük bir yama 
bulunmaktadır. Yama kumaşı kanvasla 
uyumsuzdur ve ayrılmaya meyillidir. Yer 
yer nem lekeleri görülmektedir.
•Resmin şasesi çivili, çatkılı çamdır. 
Yüzeyinde boya ve küf lekeleri, çivi 
çatlakları görülmektedir. 
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•Şase üzerinde bir adet özgün damga, iki 
adet özgün etiket görülür. Sol üst köşede 
parça kaybı mevcuttur.
•Çerçeve; rölyefli olup galvaniz boya ile 
boyalıdır. Askı sistemi kanca ve teldir. 
Kirli olan çerçevenin kenar bölümlerinde 
çivi delikleri, kağıt kalıntıları mevcuttur. 
Çerçeve ile tuval arasında boşluklar 
vardır.

UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Göksu Deresi
ENVANTER NO: TF180
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kanvas Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 19,7 x 43 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: TF180 / GÖKSU DERESİ

Göksu Deresi’ni tasvir eden peyzaj, kanvas üzeri yağlı boyadır. Baharda Göksu Deresi; bahar-yaz mevsiminde, 
coşkun yeşilin hakim olduğu bir renk paletiyle, suya yansımış ağaçlarla betimlenmiştir. 
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser,  kanvas üzeri yağlı boya olup 
duralite yapıştırılmıştır.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Vernik homojendir.
•Boya tabakası yer yer kalın tuşelidir.
•Astarı beyaz renktedir, tutunumu genel 
olarak iyidir. Boya kayıplarının olduğu 
yerlerde astar kayıpları da görülmektedir.
•Resim yüzeyinde -gökyüzü bölümünde- 
yaygın olarak kılcal çatlaklar mevcuttur. 
Ayrıca küf, boya lekeleri ve çivi delikleri 
görülmektedir.
•Duralit, hafif deformedir. Arka 
yüzünde lekelenmeler görülmekte olup 
bir yerinde Osmanlıca Göksu Deresi 
yazmaktadır. Resmi çerçeveye tutturan 
çiviler korozyona uğramıştır.
•Çerçeve; rölyefli, galvaniz boyalıdır. Askı 
sistemi kanca ve teldir.
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•Çerçevenin bir köşesinde açılma 
görülmektedir. Arka yüzünde, yer yer 
yapışkan, kağıt kalıntıları, delikler 
mevcuttur.
•Şase üzerinde bir adet özgün damga, iki 
adet özgün etiket görülür. Sol üst köşede 
parça kaybı vardır.
•Çerçeve; rölyefli olup galvaniz boya ile 
boyalıdır. Askı sistemi kanca ve teldir. 
Kirli olan çerçevenin kenar bölümlerde 
çivi delikleri, kağıt kalıntıları mevcuttur. 
Çerçeve ile tuval arasında boşluklar 
vardır.

UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz



227

Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim



231

Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Rikkat Hanım
ENVANTER NO: TF224
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 40,5 x 65 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: TF224 / RİKKKAT HANIM 

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, Fikret’in arkadaşı Hüseyin Kâzım Bey’in kızı Rikkat Hanım’ın çocukluk çağına 
ait bir portredir. Elinde sarı gülleri tutan çocuk Rikkat; mavi giysileri içinde, yüzünde memnun bir ifade ile tasvir 
edişmiştir.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Verniği homojen değildir.
•Boya tabakası yer yer kalın tuşelidir.
•Yüzeyde yaygın şekilde derin ve kılcal 
çatlaklar, eteklerde ise yoğun şekilde 
boya dökülmeleri mevcuttur.
•Özellikle figürün yüz bölümünde, eski 
rötuşlu alan kabarmış ve dökülmüştür.
•Astar, krem rengi olup tutunumu zayıftır. 
•Sık dokuma pamuk olan kanvasta yer 
yer incelme ve zayıflamalar mevcuttur. 
Gerginliği iyi durumdadır. Kanvas 
eteklerinde boya ve astar kayıpları 
görülmektedir.
•Arka yüzeyde üç adet yama ve bir adet 
damga mevcutur. 
•Şase; geçmeli çamdır. Yüzey kirliliği 
görülür, genel olarak iyi durumdadır. Yer 
yer ezikler vardır.
•Çerçeve yenidir. 
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UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Güller
ENVANTER NO: TF226
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 110 x 80,4 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: TF226 / GÜLLER

Tuval üzeri yağlı boya olan resim natürmorttur. Bordo renkli bir masa örtüsü üzerinde bir vazoda yer alan 
çiçekler; fonun ve masanın koyu renklerine kontrast, canlı ve parlak renklerle resmedilmiştir.



252

RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır; tuval bezi 
jüttür.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Verniği homojen değildir ve opaklaşma 
görülmektedir. Opaklaşma,  koyu renk 
fonda daha belirgindir.
•Çok sayıda rötuş mevcut olup, hem 
rötuşlar hem de fiziksel koşullardan 
dolayı resmin genelinde derin çatlaklar 
görülür. 
•Boya tabakası kalın ve rölyeflidir. Çerçeve 
altında kalan bölümlerde ve kanvas 
eteklerinde dökülmeler mevcuttur.
•Astar krem rengindedir, tutunumu 
iyidir.
•Kanvas eteklerinde deformasyon 
yoğundur. Ayrıca resim şaseye gerilirken 
düzenli katlanmaması sonucunda katlar 
oluşmuştur. Bu sebeple yırtılma ve 
kayıplar meydana gelmiştir. Gerginliği iyi 
değildir.
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•Çerçeve; rölyefli ve altın varaklıdır. 
Özellikle rölyefli bölümlerde yoğun 
kararma, köşe bölümlerde kayıplar 
mevcuttur.
•Şase geçme çamdır ve budaklıdır.  
Yüzeyinde ezilmeler, çivi delikleri, 
aşınmalar, yer yer kararmalar mevcuttur. 

UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz



262

Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim



263

Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim



265

Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre
ENVANTER NO: TF249
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kanvas Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 24,6 x 34,9 cm
NİTELİĞİ: Eser imzasızdır.
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ENVANTER NO: TF249 / PORTRE

Kanvas üzeri yağlı boya olan resim, bir kadın portresidir. Resimde olgunluk döneminde tasvir edilen kadın; sarı 
ve kahverengi tonlardaki fonda, beyaz gömleği, kırlaşmış renkte topuzlu saçlarıyla tebessüm ederek sola doğru 
bakmaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser,  kanvas üzeri yağlı boyadır ve 
mukavva zemine yapıştırılmıştır. 
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Verniği homojen değildir.
•Boya tabakası genel olarak iyi durumda 
olmakla birlikte,  yer yer çatlaklar ve 
lekeler mevcuttur.
•Astar kırık beyaz renkte; tutunumu 
genel olarak iyidir.
•Resmin arka fonunda delikler ve lekeler 
görülmektedir.
•Sağ üst köşede,  resimde kırılma, kat 
izi, boya kaybı gibi deformasyonlar 
görülmektedir.
•Arka yüzeyinde yoğun nem ve boya 
lekeleri mevcuttur.
•Köşe bölümlerde kayıplar, yüzey 
genelinde aşınmalar mevcuttur.
•Resim çerçevesizdir.
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UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve 
vernik uygulamaları yapılmıştır.  Resmin 
çerçevesi olmadığından, yeni çerçeve 
yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz



277

Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Çoban Kız
ENVANTER NO: TF250
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 38 x 46,2 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: TF250 / ÇOBAN KIZ

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, pastoral temalıdır. Koyu gölgeli bir ormanda, sürüsünün su içtiği bir dere 
kenarında, genç bir çoban kız elinde değnekle tasvir edilmiştir.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI



285



286

TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır; kötü 
durumdadır. 
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Vernik homojen değildir. Yoğun sararma 
ve deformasyon mevcuttur.
•Boya tabakası yer yer kalındır, yaygın 
şekilde kılcal ve derin çatlaklar, 
kayıplar mevcuttur. Yüzeyde şase izi 
görülmektedir.
•Astar krem rengidir, tutunumu zayıftır.
•Kanvası ince, sık dokuma ketendir. Şase 
eteklerinde, aşınma kaynaklı yırtıklar, 
delikler, kanvasta incelme, zayıflama 
gibi deformasyonlar mevcuttur. Resim 
şasesinden ayrılmış durumdadır.
•Şase; kamalı, köşe bölümleri pahlı 
çamdır. Kamalardan biri eksiktir. 
Budaklıdır. Yer yer boya lekeleri 
mevcuttur. 
•Resim çerçevesizdir.
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UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve 
vernik uygulamaları yapılmıştır.  Resmin 
çerçevesi olmadığından, yeni çerçeve 
yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Hüseyin Efendi
ENVANTER NO: TF251
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kağıt Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 29,6 x 35,4 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: TF251 / PORTRE - HÜSEYİN EFENDİ

Kağıt üzeri yağlı boya olan eser, Tevfik Fikret’in babası Hüseyin Efendi’nin portresidir. Yaşlılık döneminde tasvir 
edilen Hüseyin Efendi, takım elbisesi ve başında bordo renkli fesi ile yüzünde hiddetli bir ifadeyle sola doğru 
bakmaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, karton üzeri yağlı boyadır.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Vernik homojendir.
•Boya tabakası yer yer kalındır. Genel 
olarak iyi durumdadır fakat kartonun 
yırtılmasından kaynaklı kayıplar 
mevcuttur.
•Resim yüzeyi kirlidir.
•Yüzeyde bazı bölümlerde çizilme, 
kabarmadan kaynaklı boya kayıpları 
görülmektedir.
•Astarı açık yeşildir. Tutunumu genel 
olarak iyi olup boya kaybı ve kağıt 
deformasyonu olan alanlarda kayıplar 
mevcuttur.
•Portrenin sakal bölümünde mavi bir 
boya izi görülmektedir.
•Resmin arka yüzünde kopmuş 
parçalardan iki tanesi bantla 
yapıştırılmıştır. Bunun haricinde boyanın 
yağı ve nem lekeleri görülmektedir.
•Resim çerçevesizdir.
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UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve 
vernik uygulamaları yapılmıştır.  Resmin 
çerçevesi olmadığından, yeni çerçeve 
yapılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Meyve Sepeti
ENVANTER NO: TF252
RESSAMI: Tevfik Fikret (1867-1915)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Kanvas Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 48 x 64 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: TF252  / MEYVE SEPETİ

Kanvas üzeri yağlı boya olan resim, natürmorttur. Kırmızı renkte Türk halısı üzerinde, gümüş tepsideki sürahi ve 
bardağın yanında, bir  halıya dağılmış çeşitli meyveleriyle, meyve sepeti görünmektedir. 
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, kanvas üzeri yağlı boyadır ve 
duralite yapıştırılmıştır. Duralit oldukça 
deformedir.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Verniği homojen değildir, yer yer 
opaklaşma mevcuttur.
•Boya tabakası bazı bölümlerde kalındır. 
Boya tutunumu iyi olup çerçeve altında 
kalan kısımlarda küçük dökülmeler, 
kılcal çatlaklar mevcuttur.
•Resmin arka yüzünde nem, su ve boya 
lekeleri vardır. Kurşun kalemle yazılmış 
envanter numarası, İngilizce ve Türkçe el 
yazıları görülür.
•Çerçeve galvaniz boyalı, rölyefli çamdır. 
Ön yüzünde köşelerde kayıplar, bazı 
bölümlerde kararma ve lekelenmeler 
mevcuttur. Arka yüzü kağıt ile 
kaplanmıştır. Kağıtta dökülmeler 
görülmektedir. Askı sistemi sırma iptir, 
kararmalar hariç iyi durumdadır.
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UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim



330

TABLONUN ADI: Portre - Şair Nigar Hanım
ENVANTER NO: ŞN7
RESSAMI: Recâizade Mahmut Ekrem (1847-1914)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 24,4 x 32,7 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: ŞN7 / PORTRE - ŞAİR NİGAR HANIM

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, Şair Nigar Hanım’ın portresidir. Şair, kahverengi fon önünde yakası kürklü 
giysisi ve şapkasıyla, yüzünde kunt bir ifadeyle belirsizliğe bakmaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır.
•Yüzey kirliliği mevcuttur.
•Vernik homojen değildir.
•Boya ve astarın tutunumu iyi olmakla 
birlikte; bazı bölümlerde dökülmeler ve 
çatlaklar  görülmektedir. 
•Portrenin yüz bölümünde yer yer küf-
nem lekeleri mevcuttur. Boya dökülmesi 
olan bazı alanlara, kanvas üzerine direkt  
rötuş yapılmıştır.
•Kanvası orta sıklıkta keten dokumadır,  
incelmeler görülmektedir.
•Şase çamdır. Yüzeyi kirlidir; aşınma, 
delik ve çizikler mevcuttur.
•Çerçeve; yaldızlı, eskitme, iç bükey 
profilli çamdır. Köşe bölümlerde 
açılmalar, yer yer yüzey hasarları 
görülmektedir. Arka yüzde etiket, böcek 
delikleri, kağıt ve boya kalıntıları vardır.
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•Askı sistemi aplik ve kalın misinadır. 
Metal apliklerde paslanma mevcuttur.
•Çerçeve ile resim arasında açıklık 
görülmektedir.

UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş  ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Portre - Şair Nigar Hanım
ENVANTER NO: ŞN23
RESSAMI: İran Seferi Müsteşarı Cevad Han (1748-1804)
YAPIM YILI-DÖNEMİ: 1307 (Hicri)
YAPIM TEKNİĞİ: Kağıt Üzeri Kara Kalem
ÖLÇÜLERİ: 30 x 40 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: ŞN23 / PORTRE - ŞAİR NİGAR HANIM

Kağıt üzeri kara kalem olan resim,  Şair Nigar Hanım’ın portresidir. Şair sağ profilden, dönem giysileri ile vakur 
bir ifadeyle ileri bakarken resmedilmiştir. Fonda, Osmanlıca bir yazı yer almaktadır.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, kağıt üzeri karakalemdir.
•Yüzeyde nem kaynaklı deformasyonlar, 
lekelenmeler, yer yer aşınmalar 
mevcuttur.
•Resmin arkasına karton yapıştırılmıştır; 
alt kısımda karton malzemede kayıp 
görülür.
•Arka yüzde lekelenmeler vardır.
•Çerçeve yenilenmiş olup, yaldızlı, plastik 
paspartulu ve camlıdır Arka yüzü bez ile 
kapatılmıştır.
•Çerçevenin genel durumu iyidir.

UYGULAMA: 

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma ve rötuş  
uygulamaları yapılmıştır.  Paspartu 
yenilenmiştir.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz



355

Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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