SERGİLER
İSTANBUL
Ali Çelebi’nin resimleri
(Aydm Cumalı Galerisi,
Moda)
Bugünkü resm im izin olu
şumunda unutulmaz bir kat kışı olan Ali Avni Çelebi (doğ.
1904), 1932'de düzenlediği ilk
kişisel sergisinden kırk
üç
yıl sonra ikinci toplu sergi sini ortaya çıkarıyor (15 - 28
kasım).
Güzel Sanatlar Akademi
si Hikmet Onat, Çallı İb r a 
him atölyesinde öğrenimini
bitirdikten sonra (1922), Mü
nih'te önce HeinmannveGröber'in yanında, sonra
ünlü
Hans Hoffman'ın özel akade
misinde yapıcı ve uzunca bir
çalışma dönemi geçirdi (192227). Modern resmin ülkemi ze g iriş i, Celal E s a tA rs e ven'in de belirttiği gibi, " A li
Çelebi ve Zeki Kocememi'nin
İstanbul'a dönerek Galatasa
ray Lisesi salonlarındaeserlerini sergilem eleri ile baş la r ."
1928 yılında Paris ve M ü
nih'ten dönen genç sanatçıla
rım ızın "Müstakil Ressamlar
ve Heykeltraşlar B irliğ i" adıyla Ankara’da düzenledik leri ünlü s e rg i, modern sa nat akımlarını büyük ölçüde
resm im ize aktarıyordu. İlk
yapıtlarını Zeki K ocam em iile özdeş bir görüş ve teknik
le ortaya çıkaran Ali Ç elebi,
Alman ekspresyonizmininilk
tem silcisi olarak görünüyor
du. Ankara'daki bu ilk toplu
sergide şimdi Resim ve Hey
kel MUzesi'nde bulunan"Maskeli Balo"suyla dikkati çeken
sanatçı, kendinden
önceki
Çallı dönemi sanatçılarının
nesneleri hava içinde eriten,
yarı izlenimci anlayışına y e 
ni bir görüşle karşı çıkıyor
du. İki çağdaş akımın; nes
neleri geometrik bir örgü i çine alarak stilize eden "kü
bizm" ile biçimlenen iç ve
dış yapısını gözeten planlar
ve kitlelerin değerlendiril meşini öngören "konstrük tivizm "in karışımı bir üslüp
ve teknikti bu.
Ali Çelebi'nin belleklerde
yer eden, "Y a ra lı
Asker" ,
"V itrin ", "B e rb e r", "A vcı la r ", "B alıkçı" v.b . yapıtla-

Burhan Uygur
rı resmimizde "mekân" soru
nunu çözümlemeye yönelen,
daha kesin çizgilerle nesne lerin oylum (hacim) ve ağır lığını, plân ve derinliğini de
ğerlendiren, kısacası mo dern resmin işlevlerinden bi
rini resm im ize getiren
bir
çabanın özelliklerini taşır.
Ali Çelebi'nin şimdiki
sergisinde büyük yer tutan
yurt görünümlerinde duygulu,
yumuşak ve yerleşik renkdeğerleri yanında bu sanat yön
teminden ayrılmadığı izleni yor. 1944 yılında Van'dandüzenlediği peyzajıp yanı sıra

Amasya, Bursa, Çınarcık ve
I975'te de Düzce köylerinden
derlediği görünümler, T o p kapı ve Ayasofya içinden gö rünüşlerle "D en izciler" dizi
sinden Uç resim aynı
sanat
anlayışının günümüze
değin
uzanan örnekleri arasındadır.
Duyarlı bir anlatım, ağır
başlı, sağlam, plâstik bir ol
gunlukla doğa ve insan sevgi
sini duyuran Ali Çelebi ’ nin
sergisi, Türk resminde yeni
bir dönemin öncüsü, belirli
bir üslubun tem silcisi olmuş
bir ustayı bir ölçüde tanıma
olanağını getiriyor.
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