


Osman Hamdi Bey kültür ve sanatımızın önemli adlarından 
biri. Bu ay adına bir sempozyum düzenleniyor. Okurlarımıza bu 

önemli kişiyi tanıtmak istedik ve bu ekimizi hazırladık.
Ekimizde Osman Hamdi Sempozyumuna sunulacak 

bildirilerden seçmeler yer alıyor. Fotoğraflar için Mustafa Cezar' 
m Osman Hamdi için hazırladığı kitaptan yararlandık.
Çağdaş kültürümüzün oluşmasına büyük emeği geçen 

Osman Hamdi'yi biz de saygıyla anıyoruz.
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San atç ıla r genellikle san a tla 
rından  başka şeylere karşı 
pek ilgi duym azlar. Y öneti
cilik  de b u n la r arasına g i
re r . Sanatı d ışındaki a lan 

lara  ilgi duym am a, sanatçının  kişi
liğ in in  yöneticilik  heves ve disiplini 
ile bütünleşm esini b ir ölçüde zayıf
la tır . Bu yüzden sanatçılar, genelde 
yöneticilik ten uzak d u ru rla r . Ancak 
her şeyin istisnası o lduğu gibi bu 
nun da istisnası vard ır. Osman 
H am di Bey de bu istisnalardan  b i
rid ir. O, duyarlı ve güçlü b ir sa
natçı o lm anın  yanı sıra , girişimci 
ve başarılı yöneticiliğ in  en dikkate 
değer örneğ in i o rtaya koyabilm iş 
b ir kim sedir. Hem de sadece, dakik 
çalışan b ir yönetici olm akla ka l
m ayıp, kü ltü rel hizm etler ve b ilim 
sel çalışm aları da beraberce sü rd ü r
m üştür. İlginç olan b ir nokta  da, 
onun sanatçılığ ın ın , zoraki biçimde 
sonradan  geliştirilm iş b ir şey olm a
d ığ ıd ır. Z ira babası, Osman H am di' 
yi P a ris 'e  hukuk öğrenim i için 
gönderd iğ i halde, o hukuku b ıra 
k ıp  resim  öğrenim i yapm ak üzere 
A kadem i'ye koşmuş b ir gençtir. 
Yani, sanat aşk ve yeteneği ile dolu  
o larak  dünyaya gelmiş olm ası, ço
cuk Osman H am di'y i babasının  is
teği dışındaki b ir yetişme alanında 
m utlu luk  aram aya yöneltm iştir.

Osman H am di, çok yönlü b ir 
k ü ltü r ve sanat adam ıd ır. O, res

sam, müzeci, arkeo log , eski eser 
koruyucusu, Akadem i kurucusu ve 
hocadır. Ayrıca bü tün  b u n ları ku 
cak lar biçimde de başarılı b ir yöne
tici..

Toplum um uzun bu büyük in
sanı 30 A ralık  1842 'de  İs tanbu l'da  
dünyaya gelm iştir. N azırlık  ve Sad
razam lık ta bulunm uş İb rah im  Ed- 
hem P a şa 'n ın  d ö rt oğ lunun  en 
büyüğüdür. Baba İbrahim  Edhem 
Paşa, öğrenim  için A vrupa'ya g ö n 
derilm iş ilk d ö rt T ü rk  öğrencisin
den b irid ir. Çağdaşlaşm ak için B a -  
tı 'y a  yönelen O sm anlı toplum unda 
böyle b ir  baban ın  oğlu  o larak  dün-

â

yaya gelmek o dönem de elbette 
büyük b ir şanstı.

İbrahim  Edhem , kendisi gibi 
oğ lunun da B atı'da  öğrenim  g ö r
mesini istemiş, bunun için Osman 
H am di'y i hukuk öğrenim i y ap tır
mak üzere 1857'de P a ris 'e  gönder
m iştir. Osman H am di ise 1869 'da 
ressam o larak  İs tanbu l'a  dönm üş
tü r.

A vrupa dönüşü hayata a tılan  
Osman H am di'n in  ilk görev yeri 
B ağdat o lm uştur. O sırada büyük 
yetkilerle B ağdat V aliliği'ne atanan  
M idhat P aşa 'n ın  yanında B ağdat'a  
g i tm i ş t i r .  B a ğ d a t 't a  Vilâyet 
Umur-u Ecnebiye Müdürü sıfatı 
ile valiliğin  yabancılarla ilişkilerini 
ve bu alandaki yazışmaları yönet
m iştir.

Yabancı dil bilen inhanın p a r
m akla gösterild iğ i b ir dönem de, 
Osman H am di'n in  çok iyi derecede 
Fransızca bilmesi onun yabancı dil 
bilgisinden yararlan ılacak  görevlere 
getirilm esine neden olm uştur. N i
tekim , 1871'de B ağ da t'tan  İstan
b u l'a  döndükten  sonra da bu lun
duğu görevler, hep yabancı dil b il
mesiyle ilgili işlerdir. 1873 yılında 
Viyana Sergisi'nde Osmanlı devle
tin in  başkom iseri o larak  gönderil
mesi de bu tü r görevlerdendir. 
1877 'de Altıncı Daire Belediye 
Müdürlüğü'ne getirilm esinde, yani 
Beyoğlu Belediye Başkanı olm asın
da bile yabancı dil bilm esinin rolü
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bunlar, kuşkusuz, zam ana bağlı 
o larak  sıkı b ir çalışma sonucu b a
şarılacak şeylerdir.

M üzecilikte mükemmele ulaş
mak demek, müze adını taşıyan 
yerin; eşyalar bakım ından  zengin
leşmesi, bun ların  b ilg ili ve ehil 
kimseler yoluyla bilimsel tasnifle
rin in  yapılm ası, müzeciliğe uygun 
düşecek b ir b inaya kavuşulm ası ve 
bu b inada eşyaların iyi b ir teşhirle 
ülke insanları ve bü tün  dünyanın 
bilgisine sunulm ası dem ektir.

M üzeciliğin • pek tan ınm adığ ı, 
üstelik im para to rluğun  can çekiş
tiği b ir dönem de Osman H am di 
Bey bu konu ların  hepsine de cesa
retle el a tm aktan  geri kalm am ıştır. 
K onuları önem derecesi diye b ir 
sıralam aya tabi tu tm adan , imkan 
ve şa rtla rı göz önünde bu lundu
ra rak  b ir müzeci ve b ir k ü ltü r 
sanat adam ı o larak  büyük b ir T ü rk  
müzesi yaratabilm ek için o lağanüs
tü çabalar sarfetm iştir. Ehil eleman 
yetiştirm ekten bilimsel tasnife, m ü
zeyi eşya bakım ından  zengin leştir
mekten muhteşem b ir müze binası 
kazandırm aya varıncaya k adar, her 
önemli so runun a ltından  yüzünün 
akı ve başarı ile kalkm ıştır. Sonun
da da, dünyanın en ön sıradaki 
b irkaç müzesi arasına girecek de
ğerde b ir müzenin yaratıcısı olm uş
tu r.

Osman H am di Bey, m üzeciliğin 
yanı sıra a rk eo log lu ğu , arkeolojik  
kazılara izin verme ve yönetme işle
rin i, arkeo lojik  kazılardan  elde 
edilen eserlerin korunm asıyla I ilgili 
tüzük çalışm alarını da b irlik te  yü
rü tm üştü r. Kendisi bizzat arkeo 
lojik kazılar yapmış ve kazılardan  
başarılı sonuçlar a la rak  müzeye çok 
değerli eserler kazandırm ıştır. Ay
rıca arkeo lo ji alanında, bilimsel 
değer taşıyan eserler yayınlam ış, bu 
çalışm alarıyla ilk T ürk  arkeologu 
şeklinde tanınm ayı da hak etm iştir.

B ilindiği g ibi, im para to rluk  
top rak la rın d a  b irçok  eski uygarlık 
la r kuru lm uştu . Bu nedenle her 
ta ra f  zengin ta rih  ve sanat hâzinele
riyle doluydu. Eski eserlerin değe
rini bizlerden hayli önce anlam ış 
bulunan  B a tılıla r, h içb ir engelle 
karşılaşm adan ta rih  ve sanat hâzi
nelerimizi ta lan  etm ekteydi. Bu ta 
lanı du rduracak  b ir  mevzuat da 
o rtad a  yoktu. O yıllarda, eski eser

v ard ır. Osman H am di bu görevde 
b ir buçuk yıl k ad a r kalm ış ve kendi 
isteği ile istifa suretiyle belediyeden 
ayrılm ıştır. 4 Eylül 1881 'de M ü -  
z e - i  H üm âyun M üdürlüğü 'ne  a ta 
nıncaya kadar resmi b ir görev a l
m am ıştır.

M ü z e -i H üm âyun M üdürlüğü '
ne getirilm esi Osman H am di'n in  
hayatında b ir dönüm  noktası o luş
tu ru r. Büyük insan |Osman H am di 
asıl bundan  sonra  d oğacak tır. M ü
zecilik, Osman H am di gibi b ir kişi 
için biçilmiş b ir  kaftandır. Z ira, 
müzecilik çok yönlü b ir  kü ltürel 
konudur, insanlık , ta rih  ve sanat 
sevgilerini kucaklayan b ir çalışma 
a lan ıd ır. Osman H am di'n in  sanatçı 
ruhuna da, d ikk atli ve disiplinli 
çalışmayı, g irişim ciliği esas tu tan  
görev anlayışına da uygun düşen

b ir yerdir. O nun, müze m üdürlü 
ğüne atanm asından 118 gün sonra, 
S a n a y i- i N efise M ektebi M üdür
lüğü 'ne  de atanm ak suretiyle b ir 
yüksek eğitim  kurum unun  ku rucu 
luğu görevini de üstlenmesi, Osman 
H am di ad ındaki değerin, hizm etle
rin i daha geniş b ir tabana yayması 
demekti.

T ü rk  m üzeciliğ in in  b a ş la n g ıc ı 
1846 / 1847 yılına kadar gerilere 
giderse de, Osman H am di Bey'e 
gelinceye kadar müze b ir eski eser
ler deposu o lm aktan  öteye geçeme
m işti. Zaten müze 1857 'den 1881 
M art'ın a  k adar yabancı m üdürler 
elinde kalm ıştır.

Bugün müze denince, ilk p lan
da akla gelecek şey, zengin m al
zeme, bilimsel ta sn if ve uygun b ir 
binada başarılı b ir teşh ird ir. Bütün

Osman H am di, Sanayi-i Nefise ve A sar-ı A tika Müzesi M üdürlüğü sırasında
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ta lan ından  uğradığ ım ız kaybın ne 
o lduğunu  anlayacak insan sayısı da 
zaten parm akla gösterilecek kadar 
azdı. 1874 yılında b ir Âsâr-ı Atıka 
Nizamnamesi (Eski Eserler T ü 
züğü) çıkarılm ıştı am a bu tüzük 
T ürk iye 'n in  ç ıkarların ı koruyan  b ir 
tüzük değild i. 1874 ta rih li tüzük, 
arkeo lojik  kazılarda ele geçen eser
lerin yu rt dışına çıkarılm asını ya
saklam adığı g ibi, eserlerin b ü tü 
nünü de devlete mal etmem ekteydi. 
Tüzüğe gö re , kazılarda çıkan eserin 
üçte b iri kazı yapana, üçte biri 
arazi sahibine, üçte b iri de devlete 
a itti.

Ü lkenin ta rih  ve sanat değerle
rine sahip çıkılm asını isteyen Os
m an H am di Bey, 1883 'te  bu ko
nuda çalışm alara başladı. Çalışm a
larına temel o luştu ran  ana fikir, 
kazılarda elde edilen eserlerin yurt 
dışına çıkarılm asın ın  yasaklanm ası, 
bun ların  m illet malı halinde devlet 
müzelerine mal edilm esiydi. 21 Şu
bat 18 8 4 'te  yeni b ir Âsâr-ı Atıka 
Nizamnamesi (Eski Eserler T ü 
züğü) ç ık a rttıran  Osman Hamdi 
Bey, bu önem li konuyu da g ö rü 
şüne uygun biçimde ve ülke lehine 
çözüme ulaştırdı.

Bu tüzük uygulanm aya başlan-

Osman Hamdi Batıyı da Doğuyu da iyi tanıyıp bileşkesini yaratabilmişti

d ik tan  y ıllar sonra  yine onun dene
yimleri de d ikkate  a lınarak  1906' 
da bazı ufak değişikliklere u ğ ra tıl
dı. Tüzük bu haliyle Cum huriyet 
D evri'nde bile yarım  yüzyıl kadar 
b ir süre geçerliğini korudu . Osman 
H am di Bey,böyle b ir tüzüğü ç ık a r t
tıran  kişi o larak  ülkenin k ü ltü r 
m irasına m odern anlam da sahip çı
kan ilk kişi olm a şerefini kazanm ış
tır.

Osman Hamdi Bey, m odern 
m etodlarla  sanat eğitim i yapan b ir 
yüksek eğitim  kurum u olan Sa- 
nayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sa
n a tla r A kadem isin in  de kurucu
sudur. M im arlık, resim, heykel ve 
hakkâklık  (g ravürcülük) dallarında 
eğitim  yapacak S anay i-i Nefise 
M ektebi'n in  kuru luş çalışm alarına, 
müze m üdürlüğüne atanm asından 
hemen sonra başlamış, o sırada 
müze ana binası o larak  kullanılan 
Çinili K öşk 'ün  yanıbaşında, hızla 
b ir okul binası inşa ettirm iş, bu 
arada okulun  hocaların ı da temin 
ederek, 2 M art 188 3 'te  eğitime 
başlamasını gerçekleştirm iştir.

M im arlık, özellikle de resim ve 
heykel dallarında eğitim  yapacak 
b ir yüksekokulun açılm ası, o yıllar 
için çok önem li b ir olaydı. Osman 
Hamdi Bey, gösteriş ve gürültüye 
meydan vermeden, sessiz sedasız bi
çimde böyle b ir okulun açılışını 
gerçekleştirirken, bunun toplum a 
ne kadar önemli şeyler kazand ıra
cağını çok iyi bilm ekteydi. Sa
n ay i- i Nefise M ektebi'nden yeti
şecek sanatçılar, ülkenin hem mev
cut sanat eserlerine sahip çıkacak
lar, hem de çağdaş sanatçılar 
o larak  o rtaya koydukları eserlerle 
dünyanın gidişine T ürk  toplu- 
m unun ayak uydurm asına yardımcı 
o lacaklardı.

İm para to rluğun  yıkılışa g ittiğ i 
b ir dönem de bile, k ü ltü r ve sa
na tın , toplum u ayakta tu tacak, 
ülke insanları arasında kaynaşmayı 
sağlayacak b ir hare olduğunu d ik 
kate a larak , toplum u yarın lara  ha
zırlayıcı çalışm alarda bulunm ası, 
Osman H am di'n in  ileri görüşlü lü
ğünün en som ut örneğini meydana 
ge tirir.

Osman Hamdi Bey 24 Şubat 
1910 tarih inden  ölüm üne kadar 
Müze m üdürlüğü ile S anay i-i Ne-
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Osman Hamdı Bey'in Paris'ten 
annesine gönderdiği bir fotoğrafı

fise M ektebi m üdürlüğünü b irlik te  
yürü tm üş, ayrıca daha başka yö
netim  işleri de yapm ıştır.

G ünüm üzde, Osman Hamdi 
Bey'in daha fazla tan ınan  tarafı 
ressam lığıdır. Halen Osman Hamdi 
Bey'in b ir tablosuna sahip olmak 
önemli b ir servete sahip olm ak de
m ektir. Son yıllarda T ürkiye 'deki 
resim piyasasında en pahalı tab 
lo lar Osman Hamdi Bey'in resimle
rid ir.

Osman H am di Bey'in resim leri; 
po rtre ler, peyzajlar, n a tü rm o rtla r, 
figürlü  kom pozisyonlardan oluşur. 
Ayrıca ondan karakalem  p o r t r e -  
desenler de kalm ıştır.

Osman Hamdi Bey'in çağdaşı 
o lan sair T ü rk  ressam ları n a tü r
m ort ve peyzaj çalışm alarında bu lu 
nurken, o daha çok figürlü kom po
zisyonlar ve p o rtre le r yapm ıştır. 
Perspektifli resim (batı tarzı resim) 
alanında T ürk  resminde ilk figürlü 
kompozisyon yapan ressam Osman 
H am di'd ir. F ig ü rlü  kom pozisyonla
rında ilk defa kadın figürüne de 
yer veren odur. Osman Hamdi Bey' 
in en fazla ilgi uyandıran  resimleri 
figürlü  kom pozisyonlarıdır.

Osman H am di Bey, figürlü 
kom pozisyonlarında O rientalist b ir

tu tum  içinde o lm uştur. Ancak onun 
orientalizm i, B atılın ın  beklediği şe
kilde D oğ u 'n u n  ero tik  yüzünü, 
odalığ ın ı, ham am  sahnelerini, ça r
şaflı k ad ın ların ı, dilencisini, sokak 
satıcıların ı, fak irlik  ve perişanlığını 
resimleme yolu değildir. Batılı 
O rien talist D oğu 'ya bu gözlerle 
bakm ış ya da böyle görm ek istemiş, 
resim lerini de buna göre yapm ıştır. 
Osman H am di Bey ise, Batılı 
O rientalistin  aksine, o rientalizm i, 
ülkesinin m im ari değerlerini, kü l
türel zenginliğini, sanat eserlerini, 
T ürk  insanının in ançlarındak i iç
tenliği, günlük yaşamının ilginç ve 
sıcak yönlerini, tab lo la rı yoluyla 
d ikkatlere sunma ve tan ıtıp  yaşat
ma aracı saym ıştır. Bunu gerçekleş
tirebilm ek için de, konu ları buna 
göre seçmiş, bu anlayış içinde çok 
ustaca kompozisyon düzenleri k u r
muş ve sonra m inyatür ressamı gibi 
sab ırlı b ir çalışma ile ince b ir d ik 
kat harcayarak m im ariyi, m im ari
deki süslemeleri, kullanm a eşyala
rın ı ve on lardak i süslemeleri gerçek 
durum  ve renkleriyle tab lo larına  
işlemiştir.

Resim sanatında izlenimcilerin 
bol ü rün ler verdiği b ir dönemde 
Osman H am di'n in  bundan etkilen

1877 'de gönüllü asker kıyafetiyle 
çektirdiği bir resim

Yaklaşık 3 0 - 3 5  yaşlarında Osmanlı 
bürokratı Osman Hamdi

meden A kadem ik çalışma tarzın ı 
sürdürm esi, bu ak ım lardan  haber
sizliğinden değil, ülkesinin k ü ltü r 
ve sanat değerlerini, akadem ik b ir 
anlayışa göre çalıştığı takd irde  tu- 
aline daha iyi ve daha başarılı 
şekilde yansıtacağına inanm asın- 
dand ır. Bu çalışma anlayışı, tab ia 
tıyla her tü r  resmini kapsam ına 
alm ıştır.

Osman Hamdi Bey gibi b ir 
değerimizi tanım a ve tanıtm a hare
keti, son yıllarda canlılık  ve yoğun
luk kazanm ıştır. Radyo ve televiz
yonda; sanat saatlerine ya da ölüm  
yıldönüm lerine rastla tılm ak  suretiy
le zaman zaman Osman H am di Bey' 
le ilgili p ro g ram lar düzenlenm ek
tedir. Ayrıca yayın o rg an ların d a  da 
onu  an latan  yazılar görü lm ektedir. 
B unlardan başka, kurucusu o lduğu 
S an ay i-i Nefise M ektebi'n in  devamı 
olan M im ar S inan Ü niversitesi'nde 
b ir salona adı verilmiş, Resim ve 
Heykel M üzesi'nde onun eserlerine 
b ir oda ayrılm ıştır. E skih isar'daki 
yazlık evi Osman H am di Müzesi 
haline getirilm iş, müzenin etrafı 
için b ir çevre düzenleme projesi 
hazırlanm ış, bu proje Bursa Bölgesi 
K ü ltü r ve T ab iat V arlık ların ı K o
rum a K uru lu  tarafından  onaylan-
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Genç Osman Hamdi çağın yeniliği fotoğrafa düşkündü Osman Hamdi 1862 yılında Paris'te arkadaşlarıyla

m ıştır. Bu yıl onun ad ına b ir sem
pozyum düzenlenm iştir. Bu sempoz
yum 2t 3 Ekim 1990 'da M im ar 
Sinan Üniversitesi ve E sk ih isar'da  
çalışm alarını sü rdürecektir. Çok 
büyük em eklerinin geçtiği A rkeo
loji M iizesi'nde de nihayet b ir sa
lona ad ın ın  verilmesi yönünde ha
zırlık lar yapılm aktadır.

Osman H am di Bey'i tanıtm a 
çalışm aları, onun ölüm ünün 57 'nci 
yıldönüm ü olan 1967 'de b ir anm a 
toplan tısı ile Osman Hamdi Bey 
Resim Sergisi düzenlenmesi ve bir 
Osman Hamdi Bey b roşürü  h azır
lanması şeklinde b ir başlangıca sa
hip o lm uştur. Ne var ki, Osman 
Hamdi Bey'in tam  anlam ıyla tan ın 
ması, 1971 'de büyük hacimli b ir 
eserin yayınlanm ası üzerine gerçek
leşebilm iştir. Zengin belgelerle b ir
likte Osman Hamdi Bey'in kendi 
eserlerine de dayanılarak  hazır
lanan büyük boyda 660 sayfadan 
oluşan bu k itap , o günden beri, bu 
büyük insanı toplum  hafızasına iş- 
lettiric i yöndeki sair çalışm alar için

de temel kaynak teşkil etm ektedir. 
Y irm i yıl öncesine k adar, onun 
kurduğu  kurum larda çalışanların  
bile yeterli ölçüde tanım adığ ı Os
m an Hamdi Bey, bu eserle etraflıca 
öğ ren ilir hale gelm iştir. Üzerindeki 
yayın ta rih i 1971 senesini g öster
mekle beraber 1972 Ş ub at'ın da  
baskısı tam am lanıp  satışa sunulm uş 
o lan bu k itap tan  imzalı b ir nüsha, 
o günlerde eserin sahibi tarafından  
ressam ve şair Bedri Rahmi Eyü- 
b o ğ lu 'n a  hediye edilm iştir. Bedri 
Rahmi Eyüboğlu da buna "K a- 
radu t 69” adlı eserini hediye sure
tiyle karşılık  verm iştir. K itab ının  
üstüne karton  b ir kapak geçiren 
Bedri Rahm i, kapağın iki yüzüne 
yağlıboya ile, k itap ta  adının  b u lun 
duğu ön sayfaya da çini m ürekkep
le kendi portresin i yapm ış, asıl k a 
pağın iç tarafına da iki sayfayı 
kaplayacak biçim de b ir ith a f  yazısı 
yazm ıştır. Kendisini “Yedi U yuyan
l a r d a n  “ M ernuş” o larak  ad lan 
d ıran  Bedri Rahmi E yüboğlu 'nun  
bu ithafı aynen şöyledir:

....................................... Reise
H am di Bey'in minicik b ir büs

tü vardı. Hiç sevmezdim ama saygı 
duyardım . U nutulm am ış diye. Se
nin k itab ın  o büstün yerine b ir 
âbide d ik ti. Ellerine sağlık. Bu 
k itap  senin k itab ın  b ir olay bence. 
Büyük b ir olay.. Çoğum uzu düşün
dürecek: F atih  için böyle b ir kitap? 
Sinan için? Yunus Em re için? Ka- 
racaoğlan için? M ustafa Kemal 
için? Hepsi ve daha b irçokları için 
böyle k itap lar yazılm asına çığırı 
sen açmış oluyorsun. Ellerine yüre
ğine sağlık!

Osman Hamdi kitab ını g ö r
dükten sonra

“ Ey benim dev memesinde 
cüceler emziren acaip

m em leketim ” 
demek zor. Çok şükür Hamdi bey
lerin arkasından , S inan ların  a rk a 
sından yalnız “gecekondular” değil 
seninki g ibi güçlü k itap lar geliyor. 

1972 yılının nisan onyedisinde 
coşan M ernuş böyle söylemiş... 
1 7 -4 -1 9 7 2  B.Rahm i (imza)
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O
sman H am di B ey ,o rta  
ve yüksek tahsilin i P a
ris 'te  yaptı. T ıpkı baba
sı g ib i... İbrahim Ed- 
hem, Osmanlı İm para
to rluğ u  dönem inde A vrupa'ya gön 

derilen ilk öğrencilerdendi. Ü nlü 
Pasteur'ün sın ıf arkadaşıydı. H er 
ikisi de sınıfın gözde ve başarı için 
yarış eden öğrencileriydi. S ın ıf b i
rinciliğ i için çekişirlerdi. Mezun o l
duk ları yıl İbrahim  Edhem, Pas- 
teur'den kıl payı fark la , sınıfının 
birincisi o ldu. D aha sonra Maden 
M ühendisliği tahsil eden İbrahim  
E dhem 'in  o yıllarda iki önem li ba
şarısı vardı: İlk i, 3. N apo lyon 'un  
takd ir dolu  sözleriyle, diplom asını, 
O 'nun  elinden alm ak, İkincisi, T ü r
k iye 'n in  ilk m aden m ühendisi o l
mak.

İbrahim  Edhem, to p rak la rı çe
şitli, zengin m adenlerle dolu  olan 
ülkesine maden m ühendisi o larak  
döndü. Ama, uzm anlık dalında faz
la çalışamadı. D aha çok idari ve 
siyasi işlerde kullan ıld ı. G ünün b i
rinde de sadrazam  oldu.

Oğlu Osman H am di'y i, çocuk 
yaşta, P aris 'e  gönderirken  O 'na: 

“Sakın ha, resme yönelme, aç 
kalırsın! Ü lkemizde, henüz resim 
sanatına değer verilm iyor. Senin 
özel kabiliyetin  var; hukuk ilmini 
tahsil et. D öndüğünde m eşhur b ir 
hukukçu o lab ilirsin !” demişti. Ç ün

kü Osman H am di, P aris 'e  gitm eden 
evvel M a a r if - i  Adliye M ekteb i'ne  
devam ediyordu. Bu okul, 17 M art 
1839 ta rih inde açılm ıştı. B âb ı-Â li' 
ye k ü ltü r adam ı ve hukukçu yetiş
tirm eyi am açlıyordu. İbrahim  E d
hem Paşa, oğ lunu  bu m aksatla 
M aarif-i Adliye M ektebi'ne kaydet- 
tirm işti.

G EN Ç  OSMAN H A M D İ'Y İ 
BÜ Y ÜLEYEN  SANAT

P aris, P aris o lalı, asırlardan  
beri sanat dünyasının m erkezidir.

Osman Hamdi Bcy'inbabası Sadrazam 
İbrahim Edhem Paşa

ÇOK ŞEYİN
SIGDIRILDIĞI 
BİR HAYATTAN 
SAYFALAR

H âlâ, bu özelliğini m uhafaza e t
m ektedir. Osman H am di, bu sanat 
merkezine adım ını a ttığ ı gün, bü 
yülendi. Baba öğüdüne göre, önce 
hukuk eğitim ine başladı. Ama bu 
branşta pek başarılı olam ayacağını 
anlam ıştı. Sanatın  sıcaklığı, kanm a 
işlemişti. F ırçanın  tılsım ı, kalbine 
girm işti. Ü nlü ressam ların atölyele
rine devam e tti. Babasını bu a lan 
daki çalışm aları için, güçlükle ikna 
etti.

Gerek S ultan  A bdülham id 'in  
ünlü P aris elçisi tarihçi Salih Mü
nir Paşa, gerek Osman H am di'n in  
oğlu  m erhum  Edhem Hamdi Bey, 
bu olaya d a ir b ild ik lerin i ve iş ittik 
lerin i, sohbetlerinde, ta tlı ta tlı a n 
la tır la rd ı.

B ilindiği üzere, Salih Münir 
P a şa 'y la  Osman H am di Bey, d ü 
nürdüler. Y irm i yılını A vrupa 'da  ge
çiren Salih M ünir P aşa 'n ın  evrakı, 
büyük saygı duyduğum , k ü ltü r 
ağ ırlık lı kızı tarafından  arşivime 
hediye edilm işti. M erhum  M ünir 
P aşa 'n ın  m etrukatı arasında, Os
man Hamdi Bey'in P aris yaşamıyla 
ilgili bazı perakende n o tla rı bu lu 
n u y o r .  V a k t i y l e  P a r i s ' t e  
T ü rk -F ra n s ız  k ü ltü r ilişkileri üze
rinde araş tırm ala r yaparken de Os
man H am di'ye da ir bazı b ilgilere 
rastladım . Ama bu konuda, öm 
rünün  çeyrek yüzyılını P aris 'te  ge
çiren Osman H am di Bey'in oğlu

TAHA TOROS
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Genç Osman Hamdi çağın yeniliği fotoğrafa düşkündü Osman Hamdi 1862 yılında Paris'te arkadaşlarıyla

m ıştır. Bu yıl onun ad ına b ir sem
pozyum düzenlenm iştir. Bu sempoz
yum 2 t 3 Ekim 1990'da M imar 
Sinan Üniversitesi ve E skih isar'da 
çalışm alarını sürdürecek tir. Çok 
büyük em eklerinin geçtiği A rkeo
loji M üzesi'nde de nihayet b ir sa
lona ad ın ın  verilmesi yönünde ha
zırlık lar yapılm aktadır.

Osman Hamdi Bey'i tanıtm a 
çalışm aları, onun ölüm ünün 57 'nci 
yıldönüm ü olan 1967'de b ir anm a 
toplan tısı ile Osman Hamdi Bey 
Resim Sergisi düzenlenmesi ve b ir 
Osman Hamdi Bey b roşürü  hazır
lanması şeklinde b ir başlangıca sa
hip olm uştur. Ne var ki, Osman 
Hamdi Bey'in tam  anlam ıyla tan ın 
ması, 1971 'de büyük hacimli b ir 
eserin yayınlanm ası üzerine gerçek
leşebilm iştir. Zengin belgelerle b ir
likte Osman Hamdi Bey'in kendi 
eserlerine de dayanılarak  haz ır
lanan büyük boyda 660  sayfadan 
oluşan bu k itap , o günden beri, bu 
büyük insanı toplum  hafızasına iş- 
le ttirici yöndeki sair çalışm alar için

de temel kaynak teşkil etm ektedir. 
Y irmi yıl öncesine k adar, onun 
kurduğu  kurum larda çalışanların 
bile yeterli ölçüde tanım adığ ı Os
man Hamdi Bey, bu eserle etraflıca 
öğ ren ilir hale gelm iştir. Üzerindeki 
yayın ta rih i 1971 senesini göster
mekle beraber 1972 Ş ub at'ın da  
baskısı tam am lanıp satışa sunulm uş 
o lan bu k itap tan  imzalı b ir nüsha, 
o günlerde eserin sahibi tarafından  
ressam ve şair Bedri Rahmi Eyü- 
b o ğ lu 'n a  hediye edilm iştir. Bedri 
Rahmi Eyüboğlu da buna "K a- 
radu t 69 ” adlı eserini hediye sure
tiyle karşılık  verm iştir. K itab ın ın  
üstüne karton  b ir kapak geçiren 
Bedri Rahm i, kapağın  iki yüzüne 
yağlıboya ile, k itap ta  adının  bu lun
duğu ön sayfaya da çini m ürekkep
le kendi portresin i yapmış, asıl ka
pağın iç tarafına da iki sayfayı 
kaplayacak biçimde b ir i th a f  yazısı 
yazmıştır. Kendisini “Yedi U yuyan
l a r d a n  “M ernuş” o larak  ad lan 
d ıran  Bedri Rahm i E yüboğlu 'nun  
bu ithafı aynen şöyledir:■

...................................... Reise
Hamdi Bey'in m inicik b ir büs

tü vardı. Hiç sevmezdim ama saygı 
duyardım . U nutulm am ış diye. Se
nin k itab ın  o büstün yerine bir 
âbide d ikti. Ellerine sağlık. Bu 
k itap  senin k itab ın  b ir olay bence. 
Büyük b ir olay.. Çoğum uzu düşün
dürecek: F a tih  için böyle bir kitap? 
Sinan için? Yunus Emre için? K a- 
racaoğlan için? M ustafa Kemal 
için? Hepsi ve daha b irçokları için 
böyle k itap lar yazılmasına çığırı 
sen açmış oluyorsun. Ellerine yüre
ğine sağlık!

Osman Hamdi k itab ın ı g ö r
dükten sonra

“ Ey benim dev memesinde 
cüceler emziren acaip

m emleketim” 
demek zor. Çok şükür H am di bey
lerin arkasından , S inanların  a rk a 
sından yalnız “gecekondular" değil 
seninki gibi güçlü k itap lar geliyor. 

1972 yılının nisan onyedisinde 
coşan M ernuş böyle söylemiş... 
1 7 -4 -1 9 7 2  B.Rahm i (İmza)
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O
sman Hamdi Bey, o rta  
ve yüksek tahsilin i P a
ris 'te  yaptı. T ıpkı b aba
sı g ib i... İbrahim Ed- 
hem, Osm anlı İm para
to rluğ u  dönem inde A vrupa'ya g ö n 

derilen ilk öğrencilerdendi. Ü nlü 
Pasteur'ün sın ıf arkadaşıydı. Her 
ikisi de sınıfın gözde ve başarı için 
yarış eden öğrencileriydi. S ın ıf b i
rinciliğ i için çekişirlerdi. Mezun o l
d u k ları yıl İbrahim  Edhem , Pas- 
teur'den kıl payı fark la, sınıfının 
birincisi o ldu. D aha sonra Maden 
M ühendisliği tahsil eden İbrahim  
E dhem 'in  o yıllarda iki önem li ba
şarısı vardı: İlki, 3. N apo lyon 'un  
takd ir dolu  sözleriyle, diplom asını, 
O 'nun  elinden alm ak, İkincisi, T ü r
k iye 'n in  ilk m aden m ühendisi o l
mak.

İbrahim  Edhem, to p rak la rı çe
şitli, zengin m adenlerle dolu  olan 
ülkesine maden m ühendisi o larak  
döndü. Ama, uzm anlık dalında faz
la çalışamadı. D aha çok idari ve 
siyasi işlerde kullanıldı. G ünün b i
rinde de sadrazam  oldu.

Oğlu Osman H am di'y i, çocuk 
yaşta, P aris 'e  gönderirken  O 'na: 

“Sakın ha, resme yönelme, aç 
kalırsın! Ülkemizde, henüz resim 
sanatına değer verilm iyor. Senin 
özel kabiliyetin  var; hukuk ilmini 
tahsil et. D öndüğünde m eşhur bir 
hukukçu o lab ilirsin !” demişti. Çün

kü Osman H am di, P aris 'e  gitm eden 
evvel Maarif-i Adliye Mektebi'ne 
devam ediyordu. Bu okul, 17 M art 
1839 ta rih inde açılm ıştı. Babı—Â li' 
ye k ü ltü r adam ı ve hukukçu yetiş
tirm eyi am açlıyordu. İb rahim  E d
hem Paşa, oğlunu bu m aksatla 
M aarif-i Adliye M ektebi'ne kaydet- 
tirm işti.

G EN Ç OSMAN H AM Dİ'Y İ 
BÜ Y ÜLEYEN  SANAT

Paris, Paris o lalı, asırlardan  
beri sanat dünyasının m erkezidir.

Osman Hamdi Bey'inbabası Sadrazam 
İbrahim Edhem Paşa

H âlâ, bu özelliğini m uhafaza e t
m ektedir. Osman H am di, bu sanat 
merkezine adım ını a ttığ ı gün, bü
yülendi. Baba öğüdüne göre, önce 
hukuk eğitim ine başladı. Ama bu 
branşta pek başarılı olam ayacağını 
anlam ıştı. Sanatın  sıcaklığı, kanına 
işlemişti. F ırçanın  tılsım ı, kalbine 
g irm işti. Ü nlü ressam ların atölyele
rine devanı e tti. Babasını bu a lan 
daki çalışm aları için, güçlükle ikna 
etti.

Gerek S ultan  A bdülham id 'in  
ünlü P aris elçisi tarihçi Salih Mü
nir Paşa, gerek Osman H am di'n in  
oğlu  m erhum  Edhem Hamdi Bey, 
bu olaya d a ir b ild ik lerin i ve iş ittik 
lerini, sohbetlerinde, ta tlı ta tlı a n : 
k ıtırlard ı.

B ilindiği üzere, Salih Münir 
P a şa 'y la  Osman Hamdi Bey, d ü 
nürdüler. Y irm i yılını A vrupa 'da  ge
çiren Salih M ünir P aşa 'n ın  evrakı, 
büyük saygı duyduğum , k ü ltü r 
ağ ırlık lı kızı tarafından  arşivime 
hediye edilm işti. M erhum  M ünir 
P aşa 'n ın  m etrukatı arasında, Os
man H am di Bey'in P aris yaşamıyla 
ilgili bazı perakende n o tla rı b u lu 
n u y o r .  V a k t i y l e  P a r i s ' t e  
T ü rk -F ra n s ız  k ü ltü r ilişkileri üze
rinde araş tırm ala r yaparken de Os
man H am di'ye da ir bazı b ilgilere 
rastladım . Ama bu konuda, öm 
rünün çeyrek yüzyılını P a ris 'te  ge
çiren Osman H am di Bey'in oğlu

ÇOK ŞEYİN 
SIĞDIRILDIN 
BİR HAYATTAN 
SAYFALAR
TAHA TOROS
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Avrupa'ya gönderilen ilk Türk öğrencilerinin 1830 yılında Paris'te çekilen 
resimleri: Hüseyin R ıfkı (topçu generali olacaktır), Ahmed (deniz subayı) 
Abdülla tif (kurmay albay) ve Osman Hamdi'nin babası İbrahim Edhem

Edhem  H am di Bey P aris 'le  ilgili 
babasının  yaşamını daha kapsam lı 
surette  araştırm aya başlam ıştı. An
cak ne kendisi, ne de P a ris 'te  ölen 
rahm etli arkadaşım ız, kızı ressam 
Nevin Edhem , bu konudaki teşeb
büslerini tam am layam adılar. Acılı 
hayatla rı ve ölüm leri ilginç çalış
m aların ın  devam ını engelledi.
EN ÇOK O N U N  H AK K IN D A  
YAYIN Y A PILD I

Şurasını belirtm ek gerekir ki, 
ilk  m ille tlerarası a rkeo logum uz, 
müzecimiz ve ressamımız o larak  ta 
n ınan Osman H am di Bey’e da ir, 
pek çok yayın yapıldı. Bu, b ir 
m utlu luk  ve k ad irb ilirlik tir . Bu ya
y ın lar, m illetim izin n adir yetiştird i
ği b ir sanat adam ına karşı aydın la
rım ızın ve sanatseverlerin yürekten 
ilgisini sergilem ektedir. H er ne ka
d a r bazı m akaleler, aşağı yukarı, 
b irb irin in  benzeri olm akla beraber, 
bunların  hepsi de Osman Hamdi 
gibi b ir sanat abidesini kalplerim iz
de yaşatmaya yönelik gayretlerdir. 
Bu tü r  m akaleler, büyük sanat ve 
k ü ltü r adam larına karşı m illetim i
zin ilgisini pekiştirm esi bakım ından 
yararlıd ır.

Osman H am di'ye da ir ilg ’nç ve 
düşündürücü , bazen de değişik b i
çimlerde an latılan  ve yazılan hayli 
fık ra lar vard ır. Bu m akalemizde k ı
saca, bunlardan  b ir kaçm a değine
ceğiz.

YABANCILARA PEŞK EŞ 
Ç EK İL EN  ANTİK ESERLER

T arih i ve an tik  eserleri, uygar
lık ların  ürünü  ve süsü o larak  k o ru 
m ak, hele hırsızların  ellerinden 
k u rta rm ak , borcum uz ve milli gö 
revim izdir. Bugün ülkemizde bu 
düşünce olgunlaşm ış ve bu ortam  
yaratılm ışsa bunda Osman Hamdi 
Bey'in verdiği savaşın, unutulm az 
ka tk ıla rı vard ır.

Osman Hamdi Bey'e gelinceye 
kadar ülkem izin, yerüstü ve yeraltı 
kıym etli eserleri çoğu Batılı devlet
lere kaçırılm ış ve padişahlar ta ra 
fından, yabancı devlet adam larına 
bol keseden, hediye edilm iştir. Yağ
ma H asan 'm  böreği gibi yağmaya 
uğrayan eski eserlerin yurt dışına 
gidişine kimse ses ç ıkartm am ıştır. 
Osman Hamdi Bey müzeye m üdür 
o lunca, yabancı ülkelere çevrili

m uslukları tıkam ış, üstün cesareti
ni, sanatseverliğini hayatı bahasına 
da olsa gösterm iştir.

Almanya İm paratoru  Kayser 
Wilhelm, üç dinin  kutsal şehri o la
rak  bilinen ve o yıllarda Osmanlı 
İm paratorluğu  to p rak la rı içerisinde 
bu lunan  Kudüs'e gitm ek üzere İs
tan b u l'a  gelerek, A bdülham id 'in  
misafiri o ldu. Bu ziyaretten y a ra r
lanarak , önceden kafasına yerleştir
d iği, ta rih i eserleri görm ek istedi. 
Abdülham id Almanya im parato 
runun  bu ziyaretinden, Ç arlık  Rus
ya 'ya, İngiltere ile F ransa 'ya  karşı 
yararlanm ayı kuruyordu . A vrupa 
siyaset alanında b ir denge sağla
mayı veya terazinin  b ir kefesini 
kendi tarafına  çekmeyi hesapla
yarak m isafir im para to ra  sonuna 
kadar kolların ı açmıştı. İm para
to run  her dediği yapılm aktaydı.

Kayser Wilhelm İstanbu l'dak i 
müzeyi gezmek isteyince b ir fısıl
tıd ır, b ir endişedir başladı. İm para
to ru n , müzedeki eserlerden b irin in  
önünde fazla durm ası, arzusunun 
b ir ifadesi sayılırdı. O günlerde 
A vrupa basınını, arkeo log ların ı, 
müzecilerini ve tarihçilerin i meşgul 
eden büyük konu, İskender'in  me
zarı o lduğu sanılan ve Sayda şeh
rinden getirtilen  ünlü yapıttı. H ü
küm dar, elbette bu lahiti görm ek

isteyecekti. B inbir zahmetle Sayda' 
dan ç ıkartılıp  İstanbul Eski Eserler 
M üzesi'nin büyük salonunda yer 
alan İskender'in  m ezarı, o günlerde 
büyük b ir tehlike geçirmekteydi. 
L ahdin üzerindeki izler, ih tiraslı 
gözleri kam aştıracak nitelikteydi. 
Eğer im para to r “ Bu eseri pek be
ğendim " derse, Sultan Abdülham id 
ne cevap verecekti? Vereceği cevabı, 
saray m ensupları kadar, müze m ü
dürü  Osman Hamdi Bey de bilm ek
teydi. "Size arm ağanım ız o lsun” 
diyecekti ve hususi b ir iradeyle bu 
eserin, hüküm dara hediye edildiğini 
b ildirecekti. Böyle b ir iradeyi teb
liğ etmektense ölmek tercih edilebi
lirdi!

Bu bunalım lar içerisinde Os
man H am di Bey, sarayı, daha doğ
rusu padişahın yakınlarından olan 
Salih M ünir Bey'i ziyaret ederek;

“Şayet şevİcetlü padişahım ız, 
bu eserin im para to r cenaplarına he
diye edilmesini irade buyuracak 
o lurlarsa , b ilsinler ki o lahdin 
önünde, önce benim in tiharım ı ira 
de buyurm uş o lacak la rd ır.'d er (1)

Hamdi Bey'in bu sözleri, ca
nını o rtaya koyan tasavvuru, saray
da heyecan uyandırır. Saraya yakın 
çevreler, Osman Hamdi Bey'e şu 
öneride bulunurlar:

“Şayet İm para to r hazretleri, o
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süslü mezarı g ö rü r ve padişahım ıza 
çok beğendiğini söylerse haşmet- 
meâp efendimiz b ir  dostluk  cemilesi 
o larak  hediye eylemek zorunda ka
lır. Bu nedenle o eseri im parato ra  
göstermeyecek şekilde te rtiba t a l
manız uygun o lu r .”

Osman H am di Bey, üstün ze
kâsı ile, bu işi tatlıya bağladı. 
H asırlar, ta h ta la r  ve kalaslarla  lah 
din etrafını çerçeveledi ve alçılar 
serpiştird i. İm p ara to r, müzeyi ge
zerken kendisine önceden methi ya
pılan eseri görem ezdi. H asırlar ve 
kalaslarla  çevrili yere im para to r ge
lince Osman Hamdi Bey'e: “ Bu 
nedir” dedi. Hamdi Bey bü tün  so
ğukkanlılığ ın ı top layarak , önemsiz 
b ir esermiş gibi: “T am ir edilm ekte 
olan b ir eser!” karşılığın ı verdi.

Eğer bu türden  b ir kom bi
nezon yapılm asaydı, büyük İsken
d er'in  ün lü  lahdi, belki, ta rih i Ber
gam a'n ın  akıbetine uğrayacak ve o 
günden sonra Berlin M üzesi'nin ça
tısı a ltında yer alacaktı.

BİR NAZIRIN G A R İP 
ÖNERİSİ: ÇIPLAK 
H EY K E LLER E PEŞTEM AL

Osman Hamdi Bey'in himme
tiyle kurulm uş o lan müzeyi za
m anın nazırlarından  (B akan ların 
dan) biri gezer. Çok güzel b ir 
çıplak heykelin önünde du ru r. Kaş
ların ı çatar ve Osman H am di'ye 
döner, önerisi şudur:

“Osman H am di Bey buraya el
bette M üslüman kadın lar da ge
lecek. Bu heykellerin ön kısmına 
b irer peştemaİ bağlatm alısınız!”

M erhumun oğlu, bu fıkrayı 
an la tırken , müzede çalışanlardan 
korkak  b ir elemanın -  bu düşün
cede b ir başka bakanın müzeyi ziya
ret edebileceğini düşünerek -  peş- 
temal yerine incir ve asma yaprak
ları yapıştırm ak m aksadıyla gizlice 
hazırlık  yaptığ ın ı, (belki de bir 
latife o larak) eklemişti.

VİYANA SER G İSİ'N D E 
AVUSTURYA MACARİSTAN 
İM PARATORU İLE 
KARŞILAŞMASI

Osman Hamdi Bey'le ilgili b ir 
anı da V iyana 'da geçer. Osman 
Hamdi Bey, müze m üdürü olmadan

Osman Hamdi Bey Kuruçeşme'deki atölyesinde

önce, V iyana 'daki sergiye T ürk  ko 
miseri o larak  gönderilir. T ürk  eser
lerine ayrılan pavyonda, teşh ir edi
lecek eserlerin daha gösterişli göze 
çarpm ası için b unları, büyük d irek 
lere yukarıdan  aşağı asmayı uygun 
gö rü r. Yanına verilen Viyanalı işçi
lerle çalışmaya başlar.G erek d il, 
gerek süsleme sanatı ve hizmet açı
sından anlaşam azlar. Evvela verilen 
işçilerin yetenekleri yoktu r. Sonra 
hiç Fransızca b ilm iyorlardır. Os
man Hamdi Bey, iki büyük m erdi
veni iple b irb irine  b ağ la tır, tavan
lara kadar uzayan d irekleri diz
d irir , zaman ilerler, sin irlenir du 

ru r. Sonunda iş başa düşer. Ceke
tin i ç ıkararak  merdivenlere t ı r 
m anır, tavanda sağa sola yalpa 
vurarak , cam bazlar gibi sallanan 
m erdivenler üzerinde denge sağla
maya çalışmak suretiyle T ürk  eser
lerinden o lan işlemeleri, halıları, 
kilim leri tavandan itibaren  d irek 
lerin tepesine bağlam ak ister. Tam 
bu sırada sergi sahasını b ir ti sesi 
in letir. Yüksek b ir ses:

“ İm p a ra to r h az re tle ri te şrif 
ed iyorlar” , diye akisler yapar. Os
man Hamdi Bey'in m erdivenini tu 
tan işçiler, b irden bire kenara çe
kilip , pavyona giren İm paratoru
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selam larlar. H am di Bey yüksek 
m erdivenlerin üzerinde, rüzgarda 
sallanan b ir dal g ibi sallanm ak
tad ır . E linde T ü rk  işlemeleri var
d ır. K an te r içerisinde ve heyecanlı 
b ir halded ir. İm p ara to r, T ü rk  pav
yonuna g irince, tavanda güç bela 
tu tu n an  H am di Bey'i g ö rü r. O 'nu  
daha önce tan ıd ığ ı için şöyle ses
lenir:

“ H am di, H am di, o rada neyi 
teşh ir ediyorsun?“ H am di Bey, şu 
karşılığ ı verir:

“C anım ı teşh ir ediyorum  ekse
lans!”

Osman H am di Bey b iraz sonra 
titreye titreye m erdivenlerden, im
p a ra to ru n  tebessümleri arasında, 
iner, ceketini giyer ve hürm etle 
hüküm darın  elini sıkar.

V iyana sergisinde Osman H am 
di Bey'in de beş tablosu teşhir 
edilm iştir. B unlardan üçünü İm pa
ra to r  F ransuva Joseph satın  a ld ırır . 
Hele b irin i çok beğenir. Bu tablo , 
b ir medresede rahle üstündeki Ku- 
ra n 'ı okuyan genç b ir m olladır. 
Tabloyu hüküm dar sarayındaki ça
lışma odasına astırır.

OSMAN HAM Dİ B EY 'İN  G EB ZE' 
DEKİ KÖŞKÜ VE M EZARI

S anatkarların  çoğu, öm ürle
rin in  sonuna d o ğru , inzivada, sü
kûnet içerisinde, tab ia tla  kucak ku 
cağa  yaşam ayı is te r le r . O sm an 
H am di Bey'in Gebze'ye tu tkusu  bu 
tip in  ö rneğin i verm ektedir.

Osman H am di Bey'e Gebze'yi

babası İbrahim  Edhem  Paşa tan ıttı. 
Şöyle ki:

Y ukarıda değin ild iğ i üzere, İb 
rahim  Edhem  Paşa m aden m ühen
disliği eğitim i görm üştü . Onun 
T ürkiye'ye dönüşünden sonra, G eb
ze'deki köprünün  yapım ına başla
n ır. G örevli m ühendis o larak  İb ra
him  Edhem , buraya gönderilir. 
K öprünün  yapımı süresince burada 
kalacak tır. K alacak m ünasip yer 
bulam az. Satın  a lır . G örevi boyun
ca burada o tu ru r  ve güzelleştirdiği 
b ir binaya sahip o lu r. Osman Ham- 
d i'n in  G ebze'yi tanım ası böyle baş
lar. Babasının ölüm ünden sonra, 
sevdiği G ebze'deki yer, m iras yo
luyla kendisine geçer. G idip  gelme
leri sırasında, sükunetine, ağaçlı
ğına hayran  ö ldüğü  E skih isar'dak i 
yeri edinir. Burayı köşküyle,çiçekli
ğiyle, tü rlü  meyve ağaçlarıyla b ir 
sanat yuvası haline g e tir ir . Bu yaz
lık köşkünde, bü tün  yo rgun lukla
rın ı gidermeye çalışır. T ab ia tla  ku
caklaşarak yaşar, ö te  yandan, te
maşasına doyum  olm ayan şaheser 
tab lo ların ın  çoğunu bu rada  yapar.

B u ra s ı, O sm an H a m d i'n in , 
B atı’dan gelen ünlü  konuk ların ın  
da hayranlık  duydukları b ir sanat 
yuvası o lur. İlkbahar ve sonbahar 
m evsimlerinde, ülkemize gelen Al
man arkeologu Vigant arkeolog  
Hüman, Bavyeralı ünlü ressam Ni- 
mayer, burada k a lırla r. Bazı tab lo 
larına m odellik yapmış olan ve o 
sıralarda A dapazarı'nda o tu ran  P o 
lonyalI Dibowski'de köşkün gedikli 
k onuk larındand ır. H a tta  Dibowski

ile Osman H am di Bey, ortak laşa, 
sebze ye tiştirirler, yağ ve şarap  ü re
tirler!

Osman H am di Bey'in Müze 
M üdürlüğünün 25. yılında olay b ir 
sanat şölenine vesile o lu r. Osman 
H am di, yalnız yurtiçinde değil, 
yurt d ışında da k u tlan ır. F ransız- 
la r onun için Madalyon yaparlar. 
Dönem in tek k ü ltü r dergisi olan 
S erv e t-i F ünun , Osman H am di 
Bey'e geniş sayfalar ay ırır. D erg i
nin sahibi, ünlü  gazeteci Ahmet 
İhsan (Tokgöz) uzun m akalesinin 
sonunda Osman H am di Bey'in Es
k ih isar 'dak i köşkünü -  özetle -  
şöyle an la tır: (2).

Eskihisar, G ebze'nin  ete
ğinde, İzm it K örfezi'n in  ruha  fe
rah lık  veren kıyısındadır. Burası 
Osman H am di Bey'in, resmi ve ilmi 
çalışm alarının verdiği yorgunluğu 
g ederen , b ir  d in lenm e y e rid ir . 
O 'n u  kâh elinde bahçe m akası ve 
aşı çakısıyla, kendi yetiştird iği na
dide meyve ağaçları arasında, üzüm 
bağları ve gül fidanları içinde g ö 
rürsünüz kâh balık kayığının içeri
sinde, elindeki o ltay la, balık  tu ta r 
ken bulursunuz. Sağlıklı yaşamın 
devamı ve yorgunluğun devası olan 
k ır hayatına, bahçe eğlencesine, de
niz gezintilerine Osman Hamdi 
Bey, burada büyük b ir itina ile 
devam eder. Aile birim leriyle b ir
likte, m utlu yaşamını sü rd ü rü r ...”

OSMAN HAM Dİ BEY'İN  
ÖLÜM Ü

Osman Hamdi Bey, 1910 yılın
da, K uruçeşm e'deki yalısında öldü. 
Vasiyeti üzerine E skih isar'daki köş
künün bahçesine göm üldü. Ağaçlar 
ve çiçekler içerisindeki m ezarının 
taşları, b ir sanat abidesi n ite liğ in 
dedir. Bir bakım a bu görkem li me
zar taşı, onun sanatkarlığ ın ı, a ltın  
fırçasını ve eski eserlere olan s ın ır
sız sevgisini sim gelemektedir.

1) Eski İstanbul valilerinden Sü
leyman Kani Bey Bâb-ı Âlî'nin İçyüzü 
adlı anı dizisinde, Osman Hamdi Bey' 
in Yıldız Sarayı'nda, başmabeyinci 
Hacı Ali Bey'i ziyaretle, bu konuyu O' 
na açmış olduğunu yazmaktadır.

2) Servet-i Fünûn Mecmuası, 9 
Kasım 1322 (1906) No. 813.
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O
sman H am di Bey, T ü rk  
k ü ltü r ta rih in in  'b a t ı 
lılaşm a ' süreci içinde en 
önem li doruk  no k ta la 
rından  b irid ir . Özgün 
kişiliği ile onun bu süreç içindeki 

yeri, başka h içb ir kişi ile karşılaş
tırılam ayacak b ir özelliktedir. Bu 
durum  onun kişiliğ inin  polifonik 
yapısından kaynaklanır. Bu polifo
nik yapıyı, bilim  adam ı Osman 
H am di Bey, yönetim  adam ı Osman 
H am di Bey ve sanatçı Osman H am 
di Bey öğeleri o luştu ru r. O, bu 
kişiliği ile çok heterojen a lan la r
daki çok sayıdaki ürünü  68 yıllık 
yaşamı içine sığd ırabilm iştir. Aslın
da onun başardığı işler, norm alde 
b irkaç kuşağın başarabileceği işler
d ir.

O nun bu başarıları iki perspek 
tiv içinde kavranab ilir. B iri, bilim  
adam ı o larak  Osman H am di Bey, 
öbürü  de sanatçı, ressam olarak  
Osman Hamdi Bey. Bilim adamı 
o larak  Osman H am di Bey, herşey- 
den önce b ir arkeolog  ve müzeo- 
lo g tu r. B atı'da  kaldığı 12 yıllık 
öğrenim  süresince (15 -  27 yaşları 
arasında) k ü ltü r ve sanat olayları 
ile çok yakından ilgilenen Osman 
H am di Bey, k ü ltü rü n  yalnız yaşa
nan güncel k ü ltü r fenomenlerinden 
oluşm adığını, kü ltü rü n  kurum la
şarak b ir tarihsellik boyutu da ka
zandığını g ö rü r. Bu kurum laşm a,

BATILILAŞMA SURECİMİZİN 
DORUK NOKTALARINDAN BİRİ

Osman Hamdi Bey 'Silah Taciri' adlı tablosu üzerinde çalışırken (1908)

İSMAİL TUNALI
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Gebze'den Peysaj (1881)

Cami Kapısı Önünde Konuşan Hocalar

b ir yandan canlı, güncel kü ltü r 
olaylarıyla ilg ilid ir, ö b ü r yandan 
da tarihselleşmiş k ü ltü r varlığ ı ile 
ilg ilidir. Ç ünkü, k ü ltü r, yalnızca 
canlılar tarafından  taşm an aktüel 
b ir varlık olm ayıp, kurum larda ko
runan , kuşaktan kuşağa bu yolla 
ak tarılan  b ir tarihsel v arlık tır. Bir 
yanıyla güncel, b ir yanıyla tarihsel 
olan bu üniversal k ü ltü r varlığı ise 
insanlık (hüm anite) ile aynı anlam a 
gelir.

Bu bilinçle kü ltü r o laylarına 
yaklaşan Osman Hamdi Bey, T ürk  
kültü ründe bu iki boyutu b ir in
sanlık in tag ras tio n 'u  içinde kavra
mak ister. B uradan onun hüm anist 
kişiliği doğar. Bu hüm anist çaba 
içinde, Osman H am di Bey, üç a n ıt
sal kurum u y aratır. B unlardan b iri, 
yaşayan kü ltü rü  eğitmeye, geliştir
meye yönelik , bugünkü M im ar Si
nan Ü niversitesi'n in  o rijin in i oluş
tu ran  Sanayi -  i Nefise Mektebi' 
d ir. Ö bürü Ârkeloloji Müzesi'dir. 
Bir de, üçüncü o larak , T ü rk  -  
A nadolu uygarlığ ını koruyacak b ir 
kurum  olan Asarı Atika Nizamna
mesidir. A nadolu 'nun  kü ltü r var
lığının yağm alanm asına karşı yasal 
b ir engelleme olan bu nizamname, 
çok yakın bir geçmişe kadar misyo
nunu olabildiğince yerine getirm iş
tir  diyebiliriz.

Bu üç büyük kurum dan b irini 
meydana getirm ek bile b ir insanı 
ölümsüz kılm aya yetebilirdi. Oysa, 
Osman Hamdi Bey bu üç kurum u 
da en sağlam  bir şekilde kurm uş ve 
ölüm süzlüğü fazlasıyla hak etmiş 
üniversal b ir k işilik tir.

Ö bür perspektive, sanatçı ve 
ressam Osman Hamdi Bey'e gelince: 
Bilindiği gibi, hukuk öğrenim i için 
P aris'e  giden Osman Hamdi Bey, 
hukuk yerine oniki yıl sürecek re
sim ve sanat öğrenim i yapar. Y ur
da döndükten  sonra da, öb ü r u ğ ra 
şılarından daha önemsiz olm ayarak 
yaşamı boyunca ressamlığını sü r
dü rü r. Osman Hamdi Bey'in yaşa
d ığı dönem , gerek B atı'da  gerekse 
Türkiye'de, sanat ve fik ir çatışm a
ların ın  yaşandığı bu yönden çok 
zengin b ir çağdır. B atı'da  toplum  
yaşamında sosyo -  ekonom ik kav
galar yaşanırken, kü ltü r ve sanat 
dünyasında da yeni b ir sanatın , 
geleneğe ve gelenekçiliğe karşı, öz-
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g ü r b ir sanatın , kısacası sanatta  
m odernizm 'in  kavgası verilir. T ü r
kiye'de ise, m onarşiye karşı özgür
lük savaşı yapılır. Osman Hamdi 
Bey'i, sanatçı o larak  d o ğru  değer
lendirebilm ek için, herşeyden önce 
onun çağının  skalası'ndaki yerini 
belirlem ek gerekir. Kısacası, Osman 
Hamdi Bey ressam o larak  bu skala ' 
da nerededir? Bu sorunun en doğru  
yanıtın ı elbette onun yap ıtlarında 
aram ak gerekir. Y apıtlarında ise 
daim a ana konu o larak  şunları gö 
rüyoruz: Bir tarihsel m im ari mekan da 
tarihsel kıyafetler içinde erkek ya 
da kadın figürleri. Bu resim ler, 
çağın gelenekçiliğe karşıt, m oder
nist resim anlayışı ile k a rşılaştırıl
d ığında, on ların  gelenekçi, ra ti
oned katı b ir akadem izm i o rtaya 
koyduğu gö rü lü r. Bu akademizm 
içinde, resim ler estetik ve resimsel 
değerlere değil, tersine, m im ariye, 
kumaş ve kıyafetlere hizmet eden, 
resimsel au tonom i'den  yoksun b ir 
sanat anlayışı o rtaya koyarlar. 
Amaç, resimde yeni estetik ve sanat
sal so run ları çözmek değil, tersine 
m im ari, kumaş ve kıyafet g ibi re
sim dışı elem anları tuval üzerine 
belli rationel ku ra lla rla  yansıtm ak
tır. Böyle b ir sanat iradesi ile 
Osman Hamdi Bey, çağının duygu 
ve düşüncelerini paylaşan b ir sanat
çı k im liğinde değildir.

Acaba, Osman Hamdi Bey'i 
böyle b ir anlayışa gö tü ren  ana et
kenler nelerdir? Bize göre, bu et
kenlerin en başında, orientalizm  
düşüncesi gelir. Osman H am di Bey' 
in B atı'da  bu lunduğu zam anda da 
kimi çevrelerde canlılığını koruyan 
orientalizm , D oğu 'ya dini yapıları, 
d ini figürleri ve dini k o n u lan  ile 
egzotik  b ir dünya o larak  gö rüyor
du. Böyle b ir görüş, B atı'ya  özgü, 
b ir başka deyimle Batıdan olan b ir 
gö rüştü r. Osman H am di Bey, re
sim lerinde böyle b ir orientalizm i 
uygulam ıştır. Bu y apıtlarda karşı
laştığım ız figürler, real, gerçek, 
canlı, duygusal o larak  yaşayan, b ir 
özdeşleyimi içeren figürler değil, 
tersine, duyarlık tan  yoksun, soğuk, 
ruhsuz ve yapay b ir takım  figürler
d ir. Kısacası, bun lar, B a tı'd an  b ir 
o rientalizm in örnek lerid ir. Ulusal 
Türk  sanatı ta rih i yazılırken, bu

Vazo Yerleştiren K ız (1881)

noktaya önem verilmesi gerekir. 
Ç ünkü, u lusallık, b ir ulusun ta rih 
sellik içinde elde e ttiğ i nesnelere b ir 
yaklaşım biçim i, nesneleri b ir kav
rayış, b ir duyuş ve b ir beğeniş 
biçim idir. Bu anlam da, ulusallık 
ruhsal -  tinsel b ir niteliği gösterir 
ve bundan ö tü rü  b ir ulusun öz 
kü ltü ründen , öz beğenisinden söz 
açılır. U lusallık, tüm  bu özgün 
değerlerin b ir birikim inden oluşur. 
Bu açıdan baktığ ım ızda, Osman 
Hamdi Bey'in resim lerini ulusal 
T ü rk  resmi kategorisi içine soka

mayız. O nlar, F ransızca yazılmış 
im zaları ile Batıdan'dır.

Ancak, şimdi bu yapıtların  de
ğerinin nereden ileri geldiğini so ra
biliriz. Bu değer, her şeyden önce 
on ların  T ürk  resim sanatın ın  gelişi
mi içinde, ö rneği T ürk  resminde 
figürün ve özellikle kadın figü
rünün  o rtaya çıktığ ı tü rden  belge- 
selliğe ve tarihselliğe dayanır. Ama, 
elbette belgesellik ve tarihsellik  de 
estetik değer skala 'sın ın  dışında 
saygınlığı o lan değerlerd ir.
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S anayi -  i N efıse'nin k u ru 
cusu Osman H am di Bey'in 
çok yönlü“ kişiliğ i, resmi 
görevlerin in  yanısıra A rke
o loji m üzelerinin bina ve 
koleksiyon yönünden organizasyo

nu ve Asarı Â tika N izam nam esi'nin 
hazırlanm ası g ibi faaliyetlerle ilginç 
b o yu tlar kazanm ıştır. F aka t bu uğ 
raşıla rın  çokluğu Osman Hamdi 
Bey'in ressam kişiliğine fazla b ir 
engel o luşturm uş değild ir.

B ilindiği gibi Osman H am di Bey 
hakk ında yapılm ış geniş b ir belge 
araştırm ası, önemli çalışma M ustafa 
C ezar'ın  k itab ıd ır. Bu kaynak belge 
yalnız Osman H am di Bey açısından 
değil, Osm anlı sanat ve k ü ltü rünün  
tüm  son dönem  belirtileri yönün
den de araştırm acıların  d ikkate  a l
m aktan kaçınam adıkları b ir önem 
taşım aktadır. D aha sonraları gene 
bu kaynaktan hareket e ttiğ i gö 
rülen araştırm alarla  Osman Hamdi 
so rununun boyu tları genişletilmeye 
çalışılm ış ve İpek A ksüğür'ün  bu 
soruna T ürk  eleştiri ta rih i açısın
dan yaklaştığı d o k to ra  çalışması, 
Semra G erm aner ve Zeynep tnan- 
k u r 'u n , özellikle orientalizm  ak ı
mıyla b ağ lan tıla rı vurgulayan çalış-

Osmaıı Hamel i'nin Bedevi kıyafeti 
ije çektirdiği bir fo toğraf

m alarıyla izlenm iştir.
Osman H am di'deki üslûp ve tarz 

yönelişlerine egemen olan o r ie n ta -  
list resim ler o luşturm a eğilim i. Ba
tıda bu konu üzerine yoğunlaşan 
ilgiler ve eleştirel bakış açılarına 
paralel b ir yaklaşım  izlenerek, ü l
kemizdeki ta rtışm alara  da ışık tu t
m uştur. Bu ta rtışm aları hareketlen

diren faktörlerden  b iri o rien talist 
tab lo ların  pazarlandığ ı piyasa ko
şulları o lduğu kadar, b ir diğeri de 
akadem ik kesimlerle bunun d ışında
ki serbest çalışma o rtam ları arasın 
daki geleneksel tartışm a zeminleri 
olm uştur.

Osman H am di Bey hiç şüphe 
yoktu r ki Sanayi -  i Nefıse'nin ku
ruluş dönem inde. Batı norm ların ın  
yenilenme dinam iklerin i temsile yö
nelik b ir tav ır almış sayılamaz. 
Ancak Batı akadem ilerindeki ilke 
ve kuralların  uygulanm ası yolunda 
çaba harcam ış ve bu akadem ilerin 
temel unsuru sayılabilecek figür ça
lışm alarını kaçınılmaz b ir sorun 
o larak  belirlem iştir.

Osman Hamdi Bey'in insan figü
rünü , reel anatom i ve p o rtre  değer
leriyle T ürk  resim ortam ına akade
mik disiplinin temel ilkelerinden 
biri o larak  yerleştirmeye çalışması, 
Osmanlı ülkesinin Batı s tan dartla 
rın ı örnek aldığı b ir sürece çok 
uygundur. Ancak d iğer akadem ik 
ilkelerle b irlik te  figür eğitim inin de 
sıradan b ir hoca kalitesine teslim 
edildiği koşullar, insan figürü ya 
da portrelerde, kü ltü rün  yenilenme 
dinam iklerine katk ıda bulunabi-

OSMAN 
HAMDİ BEY'İN 
RESMİNDE
ÜSLUP
AYRIMLARI
SEZER TANSUĞ
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lecek b ir işlevin gerçekleşmediğini, 
aksine belirgin  b ir kü ltü rel çöküş 
sürecini doğrulayan  eğilim lerle b ir
leştiğini o rtaya koym aktadır. D oğ
ruca Osman H am di resim inin Batı 
norm larıy la ku ru lan  b ü tün  ilişkile
re rağm en b ir çöküş sürecini yan
sıtması da bu bağlam  içinde söz 
konusu edilmek zo rundad ır.

Osman H am di'n in  resim çalış
m aların ı 1900 'lü  yılların  başlarına 
kadar sü rdürdüğü  19. Yüzyılın 
ikinci yarısı, Osmanlı ülkesinde 
özellikle fo to ğ ra f tekniğ in in  insan 
figürüne popülerite  kazandırdığı 
b ir süreci belirler. B atıda resim 
sanatçıların ın  fo toğrafa belli tepk i
ler göstererek uslubu farklı biçim 
eğilim lerine yöneltm eleri, h a tta  g i
derek fig ü ra tif  deform asyonun te
mel unsur ilkelerine ulaşm alarına 
karşın , Osmanlı ülkesi ve diğerleri 
gibi yakın ve O rtadoğu  ülkelerinde 
fo to ğ ra f ın  a lg ıla n m a  sü rec in d e  
önemli fa rk lar o rtaya çıkm ıştır. 19. 
yüzyıl H indistan fotoğrafçılığ ın ın  
reel görüntüye m üdahale ihtiyacını

yansıtan yöntem ler o rtaya koyduğu 
saptanan  ilginç örnekte o lduğu gibi 
19. Yüzyılın 2. yarısı fo toğrafa 
farklı n itelikte m üdahalelerin  söz 
konusu o lduğu farklı yöntem lerle 
yaklaşm ak ihtiyacından doğm uştur. 
Bu sorunu şimdiye kadar ‘p rim itif  
ressam lar adı verilen sanatçı g ru 
bunun peyzaj çalışm aları üstünde 
çözümlemeye g iriştik  ve H indistan 
fo toğrafçılığ ında doğruca, fo toğ- 
rafık görüntüyü  bezeme yoluyla 
z e n g in leş tire n  d a v ra n ışa  k a rş ın  
T ürk  p rim itif  ressam larının fotoğ- 
rafık reel gö rün tüyü  arıtm a işlemi
ne başvurduk ların ı, bunun sonu
cunda da adeta fo toğrafın  gelenek
sel şema iradesine uygun b ir yalın
lığa indirgenm iş o larak  yeniden ya
pıldığı sonucuna vardık. Öte yan
dan fo toğrafık  görüntüye karşın 
yürütülen bu türden  b ir m üdaha
lenin tarihsel şema geom etrisi ve 
zihinsel soyutlam a sürecine uygun 
o larak  gerçekleştiğini de saptamış 
o lduk. H indistan fo toğrafçılığ ı üs
tüne söz konusu araştırm ayı yapan

Jud ith  N ara  G u tm an 'ın  ‘T hourugh  
Indian Eyes’ adlı k itab ıyla D ünya, 
çevrelerinde yank ılar uyandırd ığın ı 
b iliyor, ancak bu ilginin  T ürk iye ' 
de fo toğrafın  tarih iy le ilgilenen ke
sim lerde herhangi b ir yankısı o lm a
dığını da gözlem liyoruz.

Osman H am di Bey'in özellikle 
figür çalışm aları için fo toğrafık  gö 
rün tü leri kullanm a yöntem ine baş
vurduğu  ö tedenberi b ilin iyor. Elde 
bulunan, büyütülm ek üzere karelere 
bölünm üş fo to ğ ra f belgeleri, gene 
öteden beri n iteliğ i ve yaklaşım  es
prisi d ikkate alınm ayan sıradan  bir 
iş o larak  n itelendiriliyor. Biz de 
tüm  p rim itif  m anzaraların  fotoğ- 
rafık m odellere bağım lı o lduk ların ı 
kanıtladığ ım ız günden bu yana, fi
g ü ra tif  çalışmanın fo toğrafık  m o
dele bağlılığ ı konusunu pek irdele
meye çalışmam ıştık.

insan varlığ ın ın  o rgan ik  niteliği 
ve anatom isine derin  b ir ilgiyle 
eğilen B atı geleneğinin fotoğrafık  
görüntüyle farklı b ir hesaplaşmaya 
girmesi ve sonuçta yalnız fig ü ra tif

Osman Hamdi'nin din adamı kıyafetiyle fotoğrafı ve bundan yararlanarak yaptığı “Bursa Yeşil Camii'nde” tablosu

GÖSTERİ 17



benzerliği de vard ır. Osman Hamdi 
Bey fo to ğ ra f m odellerine bağlı b ir 
seçmecilikle geniş detay ilgilerini 
yansıtan konu kom pozisyonlarını 
o luştu rurken  egzotik b ir D oğu ya
şam ının hayal persfektiflerine g ir
miş o lm aktad ır. Bu kom pozisyon
larda yaşam ortam ların ın  yorum  
krite rle ri, gerçeklikleri yönünden 
belirsizdirler, ya da b iraraya ge ti
rilen seçilmiş öğelerin yaşam ve 
düşünce tarzına gönderm elik b ir 
egzotizmini aşm am aktadırlar. Bir 
Osmanlı sanatçısının kendi dünyası
na hem çok yabancı hem de çok 
yakın b ir gözle bakışının garip  
ikilemini taşıyan bu kom pozisyon
larda, Osman H am di Bey'in yer yer 
sensuel izlenim ler uyandıran psiko
lojik iç dünyasının problem leri de 
o lab ilir. F akat elde edilen sonuçlar 
bakım ından, çağdaş b ir pentü r uğ
raşından çok zanaat yanı ağ ır b a 
san b ir yeteneğin, özellikle dinsel 
atm osferin genel m istik atmosferine 
sığınan b ir içerik zorlam asıyla k a r
şı karşıya olduğu da düşünülebilir. 
O rientalist resim ler son yıllarda 
Batıda, realizmin sahte ve cafcaflı 
boyutlarını yansıtan ürün ler o larak  
n itelendirilm ektedir ki, bu tü r n ite
lemeler Osman Hamdi Bey'in re
simleri için de geçerlidir. Bu sanat
çının dinsel atmosfer içine sığınmış 
kom pozisyonlarıyla, b ir yanı eleşti
rel nitelikte olan b ir düşünce çağ
daşlığını yansıttığına da ir spekülas
yonlar da geçerli olmasa gerektir. 
Osman Hamdi Bey tüm üyle farklı 
b ir üslûp anlayışı içinde p o rtre , 
peyzaj ya da d iğer kom pozisyonları 
üreten çalışm alarında o rtaya koy
duğu vasatı aşma deneylerini o ri
entalist tab lo larda gerçekleştirm iş, 
bu resimleriyle de anıtsal izlenim
lerin bezeme detaylarına boğulduğu 
b ir çerçeveyi aşam am ıştır.

Osmanlı ülkesi için özellikle 19. 
yüzyılın ikinci yarısı çöküş ih tişa
m ının belirtileriyle do ludur. A ğır 
b ir bezeme duygusunun seçmeci 
kriterlerine  bağlı olan bu ihtişam , 
tarihsel gücün yalın heybeti karşı
sında elbette tu tunam azdı. Tüm  be
lirtile r Osman H am di Bey'in b ir 
ülkenin yenilenme ve çağdaşlaşma 
gereksinmelerine mensub b iri o ldu 
ğunun değil, ama tipik  b ir şekilde 
büyük ve ihtişam lı çöküşün parçası 
o lduğunu gösterm ektedir.

Rüstem Paşa Camii Önünde (1905)

deform asyonda değil, m odern fo- 
to -rea lizm de bile b ir red ya da 
inkar sürecini gerçekleştirmesi çok 
d oğald ır. Osman H am di Bey'in P a 
ris 'te  o rien talist ressam G erom e 'un  
atölyesinde b ir öğrenci o larak  edin
diği o rganik  figür yapısı deneyim
lerine da ir pek fazla ipuçlarım ız da 
yoktu r. Ancak sonraları o rien talist 
kom pozisyonlar o luşturm ak am a
cıyla fo to ğ ra f m odellerine başvur
duğuna bakılırsa , bu akım  üslûpla

rın ın  gereksindiği "precisionlara 
ulaşm akta pek sağlam  ve pek hü
nerli deneyimler edinmemiş o lduğu
nu düşünm ek m üm kündür. Osman 
Hamdi Bey'in fo to ğ ra f modeline 
başvurm asının ana gerekçesi, şüp
hesiz p rim itif, peyzaj ressamının 
düşündüğünden çok fark lıd ır. An
cak nesnel gerçekliğe yaklaşım ın 
özgün belirtileri o larak , sonuçta 
imgesel b ir kompozisyonun hayali 
sonuçlarına ulaşmak bakım ından■__________
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K
o n u y a  A hm et H am d i 
T a n p ın a r 'ın  sö z le riy le  
girm ek istiyorum . “Me
deniyet Değişmesi ve İç 
İnsan” adlı b ir m akale
sinde T anp ınar özetle şöyle diyor:

“Bizi sadece yaptığım ız işler
den değil, on ların  hız ald ık ları 
prensiplerden de şüphe e ttiren ... b ir 
medeniyetten öbürüne geçmemizin 
getirdiğ i ik ilik tir.

Bu ikilik , evvela umumi hayat
ta başlamış, sonra cemiyetimizi zih
niyet itibariyle ikiye ayırm ış, n iha
yet ameliyesini derinleştirerek ve 
değiştirerek ferd o larak  da içimize 
yerleşm iştir.”

T anp ınar “ ferdin kendi içinde 
bölünmesi hiç de tabii değ ild ir” 
dedikten sonra , T anzim at'tan  beri 
yetişenlerin ak ibetlerini bu “ mede
niyet hasta lığ ı” dediği psikoza bağ
lar. B unların çoğunun "g ü rü ltü lü  
veya sessiz b ir istifa, b ir nevi tövbe- 
kârlık , kendi kendini in kârla” sona 
erdiklerine d ikkat çeker. F ik ret ile 
Cenab bu durum u kanıtlayan  ö r
neklerdir. T an p ın a r 'a  göre mese
lenin en m ühimi T anzim at'tan  beri 
“yeni kuru luşların  karşısındaki va
ziyetim izin, şüpheden ikriye geç
memiş olm asıdır. Ne kadın mesele
sini, ne kanunlarım ızdaki değişik
likleri, ne de esasından garb lı kü l
tü r ve sanatı, başka türlüsü olm a

yan, olmaması icab eden hayat şe
killeri halinde alm adık. Daim a içi
mizden ikiye bölünm üş yaşadık. 
Çünkü bizim  için b ir başkası başka 
türlüsü daim a m evcuttu ve m evcut
tu r. İste bizi garb lıdan  (ve) eski 
M üslüman dedelerim izden ayıran 
ruh  hali b u d u r.” (1)

Bu durum  bizde 19. yüzyıl 
sanatın ın  ve sanat ta rtışm aların ın  
belirgin  b ir özelliğ idir. Ö rneğin, 
gerçekçiliği ciddi boyu tlarda de
neyen Namık Kemal întibah'da 
gerçekçiliğin sınırı ah lak  sın ırlarına  
dayandığı yerde durm uştu r. “K u t
sal k itap la r am pirik  yollarla  çürü- 
tülemez” diyen Namık Kemal Re- 
nan Müdafanamesi'nde ta v r ın ı  
açıkça o rtaya koyar. Recaizade E k
rem ve Ahmet M ithat Efendi'n in  
eserlerinde de geleneksel dünya gö 
rüşü ile B atı'dan  gelen gerçekçilik 
anlayışı ku tup laşırla r. Tevfık F ik 
ret gibi m odernizmi savunan b ir 
düşünür dahi İslam ahlakı ve zihni
yetini am pirik  gerçekçilik ile bağ- 
daştıram am ıştır.

T anzim at'tan  itibaren  günü
müze kadar sanatım ızı ve estetik 
düşüncemizi belirleyen bu ikilem 
d ir. 19. yüzyılın sonlarına doğru  
B atı'dan  gelen pozitivist ve am pirik 
düşünce sistem leri gözlem ciliğe, 
rasyonalizm e ve psikolojik gerçek
çiliğe karşı b ir uyanış başlatm ıştır.

Ne varki geleneksel dünya görüşü 
ve ahlak anlayışını karşısında bu l
m uştur. S anatta  modernleşm e ve 
Batılılaşm a kılıfı a ltında  yapılan 
her çaba sanatın  ahlaksal işlevinin 
öncülüğünü savunan geleneksel es
tetiğe yenik düşm üştür. (2)

K ültü r tarih im izin  bu kader 
çizgisi Osman H am di'n in  ağ ır suç
lam alara m aruz kalm asının önemli 
b ir nedenidir. Ahmet M uhip D ra- 
nas, Osman H am di'y i 'd ekadan ' 
bulm uştu. (3) N uru llah  Berk H am 
di Bey'den 'zehirlenm iş b ir sanatçı' 
diye bahseder. (4) Suçlam alar sa
natçının  medeniyet hastalığ ı dediğ i
miz ikilemden yoksun o lduğu var
sayımına dayanıyordu. Başka bir 
deyişle sanki H am di Bey ikilem in 
üstesinden gelmiş, hastalığ ı yenmiş, 
garb ın  tüm  değerlerini benimseye
rek vicdanını gavura teslim etm işti. 
Böyle düşünenler için Osman H am 
d i'n in  Batılı yaşam biçim i, aile 
içinde Fransızca konuşulm ası, k a rı
sının F ransız asıllı olm ası. Batı 
m üziğini sevmesi g ibi ay rın tıla r re
sim lerindeki ipuçları kadar önem 
liydi. B unlar önem li olm akla bera
ber o devirde yaşayan birçok bü
ro k ra t ve paşanın yaşam biçim in
den çok farklı değildi. Bizim için 
k ilit noktası Osman H am di'n in  res
mi ve ressam kişiliğ idir. Sanatçı 
Osman Hamdi gerçekten bu iki-

OSMAN HAMDİ 
RESMİNDE 
DOĞU BATI İKİLEMİ
İPEK AKSÜĞÜR DUBEN
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ği, ay rın tı tu tkusu , insan ve nesne
nin anıtsal ve cazip yanların ı o r ta 
ya koyması için olanak  veriyor, 
gerçekçi ve rasyonalist düşüncenin 
üstünlüğünü üslubu ile kanıtlam a
sına şans tan ıyordu . Bu resim lerin 
bir kısm ında Hamdi Bey'in yaşa
dığı devrin sanatçıları arasında en
der görülen b ir içerik ve üslup 
bütünlüğüne ulaştığı söylenebilir.

Osman H am di'n in  O rientalizm ' 
e yakınlığı ona yöneltilen suçlam a
ların temelindeki nedenlerden en 
önem lisidir. E dw ard S aid 'e  göre 
Orientalizm  söm ürgeciliği besleyen 
ve haklı gösteren çok özel b ir 
tavırdır. İslam dünyasının geri ve 
çökm ekte olduğunu belgesel b ir üs
lupla göstermeye çalışır. Bir başka 
konu da şehvet, erotizm  ve vahşet
tir. T ürk  ham am larını, kanayan 
hançerli vücutları gösteren vahşet 
ve erotizm  sahneleri Batılı ressamın 
kendi fantazisi o lduğu halde Batı 
toplum ların ın  onaylam adığı bu du 
rum u D oğu 'da olağan b ir olaymış 
gibi gösterm esidir. (5) Kuşkusuz 
O rien talizm 'in  özellikleri bu kadar 
kısa anlatılam az. Ama A vrupa'da 
O rien talist resmin özü bu tanım a 
çok yakındır.

Konuya böyle baktığım ız za
man Osman Hamdi resminin Orien- 
talizm 'e yüzeysel b ir yakınlığı o ldu 
ğunu söyleyebiliriz. (6) Onun da 
A vrupalIlar gibi İslam m im arisini, 
çinileri, halıları ve kostüm leri ku l
landığını ve tüm  bu nesneleri ve 
figürü en ince ay rın tılarına  kadar 
gerçekçi şekilde işlediğini görüyp- 
ruz. Bu benzeyiş dışında aralarında 
hem üslup hem içerik o larak  önem 
li fark lar bu lunur. Osman Hamdi 
A vrupalılar gibi İslam m edeniyeti
nin çöküşü üzerinde durm am ış, eski 
ve harap  eserler, vahşet ve şehvet 
ko nu lan  ile hiç ilgilenm em iştir. 
Batılı O rientalistlerin  b ir özelliği, 
yansıtm ak istedikleri durum un ger
çek olduğunu kanıtlam ak için süper 
gerçekçi b ir tavırla  fırça izi göster
meden belgesel ve fo tografık  bir 
gözün varlığını hissettirmeye çalış
m alarıd ır. Ressam ile resmi arasına 
geniş, psikolojik b ir mesafe koya
rak ressamın tanım ladığ ı durum dan 
çok uzak b ir yerde varolduğunu 
duyurm ak isterler. (4)

Osman H am di'n in  üslubu bu 
denli serin ve mesafeli değildir.

Mimozalı Kadın (Osman Hamdi'nin eşi Naile Hanım), (1906)

lemin üstesinden gelebilmiş m idir? 
Sanat eseri gerek içerik gerek üslup 
o larak  sanatçının değer ölçülerini 
ve zihniyetini yansıtır.

19. yüzyıl Osmanlı estetiğine 
egemen olan görüş geleneksel İslam 
felsefesiydi. Bu zihniyet insani bir 
kul o larak  gören , tevazu ve m ahvi
yeti benimseyen, dünyevi özellikleri 
önemsemeyen, belli ka lıp lar içinde 
düşünen, değişim ve evrimle ilgilen
meyen b ir görüştü . Geleneksel este
tiğe göre iyi sanatçı olm ak için 
geleneksel anlam da ahlaklı b ir kişi 
olm ak gerekiyordu. Sanatın  temel 
görevi ah laka hizmet etm ekti.

Osman H am di'n in  resimleri ge
nellikle İslam zihniyetini top tan  
reddettiğ i izlenimini uyandırm ıştır. 
Pozitivizm in, R önesans'ın ve hüm a

nist felsefenin değerlerini benimse
yerek geleneksel İslam felsefesinin 
karşısına m antığı, bilim selliği, göz
lemciliği, nesnelliği, insanın öne
mini ve m addenin güzelliğini koyu
yordu. N am ık K em al'in  Intibah'ta 
yapam adığını ondan d ö rt beş yıl 
sonra Rahle Önünde Kadın (1880) 
ve onb ir yıl sonra Mihrab (1901) 
adlı tab lo larında  yapıyor, gelenek
sel ahlaka baş ka ld ırıyo r, Osmanlı 
vicdanına ihanet ediyordü sanki. 
Osman H am di'y i çağdaşlarından a- 
yıran onun kararlılığ ı idi. Savun
duğu değerjeri çelişkiye düşmeden 
keskin b ir üslupla pekiştirm eyi ba
şarm ıştı. O rientalist o larak  tanınan  
Osnıgn Hamdi O rien talizm 'i anım 
satan b ir üslupla pozitivist değerler 
ifade eden b ir çizgide gelişti. Bu 
üslubun serin ve nesnel olma özelli
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Fırça izlerine kolayca rastlanab ilir. 
F ig ü r hemen her zaman öne yön
lenmiş ve seyirciyi karşısına alm ış
tır . Osman H am di'n in  amacı seyir
cisiyle arasına mesafe koym ak yeri
ne onu resmin içine çekerek b ir 
diyalog başlatm aktır. Bu bağlam da 
pek çok resimde poz veren kişinin 
sanatçının kendisi olması model 
bulm anın zorluklarıy la izah edile
meyecek kadar önemli ve resmin 
içeriğine yeni b oyu tlar katan  b ir 
o lgudur. Rahle Önünde Kız, Mih- 
rab. Kuran Okuyan Hocalar, Abı 
Hayat Çeşmesi gibi baş yapıtlarda 
geleneksel İslam zihniyetine karşın  
K uran 'ı- tartışan , kadını rahleye lâ
yık gören , insanı an ıtsa llaştırıp  yü
celten b ir Osman H am di gö rüyo
ruz. Sanatçı reform ist b ir kişilikle 
karşım ıza çıkıyor. İslam dünyasında 
b ir Osmanlı o larak  değişim  istiyor. 
G eröm e olsaydı benzer b ir öneriyi 
nasıl yapardı acaba? K uşkusuz ki 
onun figüranı kendisi olmazdı ve 
değişmesini önerdiği kü ltü rü n  sim
geleriyle ressam o larak  özdeşleşmez- 
d i... Oysa figüran Osman Hamdi 
Bey İslam m edeniyetinin m addi gü
zellikleriyle çevrelenmiş, kaftan lar 
içinde dim dik duruyor! G uru runda  
bu medeniyeti itmek değil sahiplen
me var.

İlginç b ir paradoksla karşı 
karşıyayız. D oğu 'yu  h o r görmeden 
onu çağdaşlaştırm ak isteyen farklı 
b ir o rien ta list Osman Ham di. Ah
lakçı açıdan onun önerileri “de
kadan” görü leb ilir. F akat pek çok 
milliyetçi düşünür için o dönemde 
geçerli b ir gö rüştü r.

Yine başa dönüyoruz. Batı me
deniyetine açılırken ruhum uz bö
lünm üş, vicdanımız rah at m ıdır? 
Osman Hamdi başarılı resim lerinde 
k ararlı b ir reform cu, tu ta r lı b ir 
sanatçı gibi gözükür. O nu çağdaşı 
Namık Kemal, Tevfık F ik re t, Ab- 
dülhak H am it, Şeker Ahmet Paşa 
gibi sanatçılardan  ayıran bu tu ta r
lılık tır . F akat Hamdi Bey tüm  eser
lerinde bu kadar tu ta rlı ve 'başarılı 
o lm adığı gibi O rientalist çizgide 
olmayan birçok resim, özellikle 
ideolojik içeriği olmayan aile p o rt
releri vc m anzaralar vaom ıştır. Ba
şarısızlığın nedeni ve farklı konu lar 
için farklı üsluplara başvurması bu 
sanatçıda da zihniyet ikileminin var

o lduğunun  b ir göstergesidir kanım 
ca.

V ic d a n ın  resm e y an s ım ası 
müm künse eğer, bu ancak zihinsel 
k o o rd in a tla rın  mekan kurgusunu 
denetlemesiyle m üm kün o lab ilir. 
(Max R aphael) B ir resimde iki ve 
üç boyutlu  m ekanlar sanatçının ira 
desi d ışında gerçekleşmişse gelenek
sel zihniyetin çağdaş m antalite  ile 
eş zam anda etkin  o lduğu anlam ı 
ç ıkartılab ilir.

Geleneksel m inyatür resmi İs-

Leylak Toplayan K ız (1881)

lam felsefesinin b ir ü rünüdür. Bu 
felsefe İslam ahlakı ve ap rio ri dü 
şünce sisteminden oluştuğu için, 
resme yansıması iki boyutlu  mekân 
kurgusu, şem atik kom pozisyonlar, 
gölge, hacim ve perspektif eksikliği 
o larak  gö rü nü r. Batılı değerlerin 
T ürk  resmine girişi resme üçüncü 
boyutu getirm iştir. T ü rk  düşüncesi 
B atı'ya açıld ık tan  sonra D oğ u -B atı 
ikilem inin resmimize iki ve üç bo
yutlu m ekânların istenmeden eş za
m anlı görünm esi şeklinde yansıdığı 
söylenebilir. Osman H am di'n in  b ir 
gurup  resminde de aynı problem i 
görm ek m üm k ün d ü r. (Ö rneğ in , 
Türbe Ziyareti (1891), İftardan 
Sonra (1883), Yeşil Türbe (1883), 
Nazlı (1884), Naile (1906), Edhem 
(1907), Tevfık (1904) po rtre leri.)

Kaplumbağa Terbiyecisi, Abı Ha
yat Çeşmesi, N aile H anım 'ın  tam 
boy portresi gibi mükemmel eserler 
yapan deneyimli b ir sanatçının çe
şitli kereler mekân kurgusunda ve 
üslupta tu tarsız lık lar göstermesi 
ancak zihinsel ikilem in varlığı ile 
izah edilebilir.

I) Ahmet Hamdi Tanpınar, "Ya
şadığım Gibi", Dergâh Yayınlan, n.d.. 
İstanbul, s.24- 29.

2) 19. yüzyıl ve Cumhuriyet'in ilk

Kaplumbağa Terbiyecisi, (1906)

yıllarında Osmanlı estetiği konusunda 
bz. İpek Aksüğür, "Türk Resmi ve 
Eleştirisi 1900 1950". doktora tezi. 
Mimar Sinan Üniversitesi, 1984.

3) Ahmet Mulıip Dranas, "Resim
de Ümanizma Birinci Devlet Resim 
ve Heykel Sergisi Münasebetiyle". Gü
zel Sanatlar 2. Mayıs 1940. s. 137.

4) Nurullah Berk. "Türkiye'de 
Resim", Güzel Sanatlar Akademisi neş
riyatından. İstanbul 193. s.20.

5) Edward Said. "Orientalism". 
Vintage Books, Random House. New 
York, 1979. Orientalizm konusunda 
bz. Linda Noclilin, "The Imaginary 
Orient", Art in America, Mayıs 1983.

6) Ayrıntılı bilgi için bz. İpek 
Aksüğür Du beti. "Osman Hamdi ve 
Orientalism", Tarih ve Toplum. Mayıs 
1987.
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OsmanlIlarda eski eser
ler ve Arkeoloji gelene
ği neydi? Osman Ham- 
di öncesi eski eserlerin 
ve arkeolojinin duru
munu özetler misiniz?

Eldeki b ilgilere göre ta F a tih  
sikkelerinden beri fethedilen ülke
lerde bazı eski Yunan heykelleri 
başkente taşınm akta. F ak a t bunla
rın  ak ıbeti b ilinm iyor. II. Beyazıt 
devrinden beri bu tip  eserlere karşı 
b ir alerji o lduğu açık. Ancak T ü r
kiye'de arkeo lo ji, eski eser to p la 
m a, eski eserlere sahip çıkm a Os
man H am di ile başlam ış değildir. 
19. yüzyıl Tanzim at reform ları 
içersinde ülkedeki eski eserlerin tes- 
b iti, bun ların  toplanm ası bulunan 
s ik k e le r in  m al m ü d ü rlü k le r in c e  
veya vilayet m erkezlerinde defter- 
d arlık larca  zap tırap t a ltın a  alın ıp  
merkeze gönderilm esi konusunun 
da yer aldığı b ilinm ektedir. H atta  
1880 ta rih li Suphi P aşa 'n ın  
‘A sa r- ı A tika N izam nam esi'nden 
önce de b ir gelenek yerleşmiş o l
malı ki, bu lunan bu tip  hâzine
lerin , yani eski eser nitelikli hâzi
nelerin üçte b iri daim a bu lan lara  
gerisi devlete verilm ektedir. İlk m ü
zemiz de aslında Aya İrini Kilisesi' 
nde Tophane M üşiri Feth i Ahmet 
Paşa ta rafından  1847 -  48 y ılların 
da kuru lm uştu r. Bu dönem  içersin
de bü tün  im p ara to rlu k ta  b ir eski

eser taram ası yapıldığı b ilin iyor. 
Şim di burada b ir şeyin üzerinde 
durm am ız gerekir. Bizim arkeo log 
larım ız iy id ir. Ancak b u n la r kendi 
ilim lerinin  ta rih in i bilm ezler. T ü r
kiye'de 19. Yüzyıl boyunca “an tik  
ese rle rin  k ıym etin in  b ilin m ed iğ i 
bunların  anlaşılm adığ ı” gibi b ir 
ham efsaneyi herşeyden önce bizim 
arkeo log larım ız  yaratm ışlard ır. Biz 
böyle dinlem iştik. Şimdi ismini ver
mek gereği duym adığım  çok ünlü 
bazı hocalarım ızın  “biz bu eserler
den hiç anlam azdık bun lara  taş 
gibi b ak ard ık ” gibi konuştuğu  gö

Osman Hamdi'nin kazılar sırasında 
çizdiği desenlerden bir Iraklı işçi

rü lüyor. Bu doğru  değil. H alk her 
yerde bu tip  eserlere taş diye bakar. 
Belki bazısı estetik b ir duyguyla 
yaklaşır ama Osmanlı bürokrasisi 
ve eliti için aynı şey söz konusu 
değild ir. Mesela 1847 'de K udüs 
m utassarrıfı G arze Sancağında As- 
falan denilen b ir sfenks kabartm ası 
bulm uş, bunu derhal merkeze b il
dirm iş. O arada  uzm anlara incelet
tiğ i bu som aki m ermer eserin 3 bin 
600 senelik olm alı diye ta rih in i de 
veriyor. Ve verdiği rapo ra  b ir çizi- 
m ini de ekletmiş. Bu çok başarılı 
b ir çizim değil. Bunun gibi şeyler 
daim a bulunuyor arş iv lerim izd e . 
Mesela Ekim 1847 'de Adana Mal 
M üdürü Ahmet Ata Bey toplad ığ ı 
sikke seramik gibi an tik  parçaların  
bir envanterini Bab-ı Aliye gönder
m ektedir. Ahmet Ata Bey, “meha- 
s in - i A sa r-ı Assiye'yi C en ab-ı mü- 
hürhaneye ilaveten Saye—yi Şevket- 
baye -  yi Hazreti M üridhane'de 
tahsis olunm uş olan b ir müzeye 
konm ak üzere” bunları takdim  edi
yor, Aynı yıllarda Sisam Beyi Mil- 
tiyadis kurulacak büyük bir a r 
keoloji müzesine böyle b ir eser ko l
eksiyonu  gönderm ek ve toplam ak 
konusunda tavsiyelerde bulunuyor. 
Demek ki T ürk iye 'de  eski eserlere 
ilgi ve devletin bu konuda o rg an i
zasyonu Osman Hamdi Bey'den önce 
vardı.

Osman Hamdi Bey arkeoloji ve 
müzecilik konusunda sistem atik,

ARKEOLOJİMİZ 
OSMAN HAMDİ İLE 
ULUSLARARASI 
KİMLİK KAZANDI
İLBER ORTAYLI

GÖSTERİ 22



bitm ek bilmez ve aynı zam anda da 
A vrupa 'da  gördüğü  eğitim e daya
nan ilmi b ir devir başlatm ıştır. 
A rkeoloji müzesi bu nedenledir ki 
u luslararası s tandarda göre devrin
de kurulm uş, ona göre m uhtelif 
kabineler içinde devrinde teşekkül 
ettirilm iş yapılan kazılar ve bu ka
zıların  rapo rlarıy la  T ürk  arkeo lo ji
si bugünkü müstesna yerine, ki 
bizim  arkeolojim izin  müstesna b ir 
yeri vard ır dünyada, o müstesna 
yerine ulaşma konusunda adım la
rını atm ıştır. Gene kardeşi Halil 
Edhem Bey de ünlü b ir nüm üzm at 
yani sikkebilim ciydi. O ndan sonra 
müzenin m üdürü de o olm uştur 
zaten. Ve böylelikle arkeoloji m ü
zesi u luslararası arkeolojiye adım  
attığ ım ız b ir m ahal olm uştur.

Osman Hamdi Döneminin ay
dın sınıfının yapısı ve konumu 
neydi? Osman Hamdi'yi bu sınıf 
içinde nereye oturtursunuz?

Osman Hamdi Bey dönem inin 
aydın sınıfı geçmiş asırla rdan  fark 
lıdır. Herşeyden evvel tarihe  ve 
çevreye daha başka tü rlü  bakm ak
tad ırla r . A vrupa tarih ine yönel
menin yanında 19. Yüzyıl Osmanlı 
aydını aslında A rap, F ars ve İslam 
T arih i'n e  de geçmiş asırla rdan  daha 
farklı b ir şekilde eğilm ektedirler. 
Mesela İb n -i  H aldun tercümesi ta 
m am lanm aktadır. Mesela bazı eski 
Şark koleksiyonları üzerine eğilin- 
m ektedir. Ve ilk defadır ki k ü tü p 
haneler üzerinde du ru lm ak tad ır. 
B ir arşivin gereğinden söz edilm ek
tedir. Yani Tazm inat devri bizde 
aslında Şark  -  İslam medeniyetine 
de daha yoğun ve daha başka b ir 
şekilde eğilm enin dönem idir ki 
önem li tercüm eler, lu ga tla r, g ra 
m erler, şiir an to lo jile ri kaleme 
a lınm aktad ır. İnanılm az derecede 
bol hafız şerhi hazırlanm ıştır ki 
İra n 'd a  yok tu r bu kadar. B unların 
üzerinde durm ak gerekir. Ve Os
man H am di Bey'de bu dönemde 
işte hem G arp  resmini hem Ş ark 'ı 
tanıyan ki, bugünkü a rk eo log ları
mızdan farkı da işte budur, içinde 
yaşadığı D oğu kü ltü rünü  de ta 
nıyan b ir za ttır . Yani G a rp 'ı  çok 
iyi biliyor. Resmiyle, müziğiyle k la
sik dünyayla yani G reko -  Romen 
kültü rüy le  hepsini b irlik te  tanım ak

tad ır . Ve bu tanım a neticesinde de 
böyle b ir eser meydana getireb il
m iştir. Bu en önemli unsurdur. 19. 
yüzyılın Osmanlı m ünevveri b ir 
yerde eski geleneklerle de böyle 
hissettirm eden, fazla gürü ltüsünü  
koparm adan, iş yaparak  mücadele 
etm ektedir. Yani bunu sadece lafıy
la değil işiyle de mücadele etm ekte
d ir ki kü ltü rel değişim  asrım ız için 
bu çok önem lidir.

Padişah başta olmak üzere 
Osmanlı bürokrasisinin eski eser
lere karşı umursamaz politikası 
olduğu biliniyor.

Bu çok ham b ir slogandır biz 
de ve ön planda da dediğim  gibi 
T ü rk  arkeolojisin in  ta rih in i bilm e
yen arkeo log larım ız  ta rafından  çok 
tekrarlanm ıştır. Şimdi böyle bir 
um ursam azlığı vurgulam anın  m a

nası yok. Bizde öteden beri yalnız, 
siyasi ilişkiler için bu gibi hediyeler 
gözden çıkarılm ıştır. Benim arşiv 
lerden bulduğum  bazı şeyler var. 
Mesela 1198 Ram azanı ki yani 
1882 ediyor, Bergam a hafriyatı 
için Berlin müzehanesine izin veril
miş. D aha evvel bu şeyin kaçırılm a
sıyla ilgili kesin yorum lar yok yani 
b u n la r nasıl verildi? Bir kere almak 
istedikleri zaman Aydın valisinden 
-  o zaman öyle İzm ir'de o tu ran  
bölgenin valisi -  m ani olm uştur 
alam am ıştır. Bunun sonradan  bir 
iradeyle verildiği ileri sürülm ek
tedir. Yani aslında bugünkü gibi 
korum a tedb irlerin in  noksan lığ ın 
dan dolayı b ir yağm acılık var. Me
sela b ir rölyef, koca b ir taş bulup 
onu sökmek için önünü kırm aya 
kalk ıyor, kesmeye kalk ıyor, rölyefi 
parçalıyor, çalan lar. Yahut 'M ilo  
V enüsü 'nün ko lları k ırık  çünkü ka-

Osman Hamdi Bey (ortada fesli) Lagina kazısında Fransız arkeologlar 
Chamonard ve Carlier ile birlikte
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Osman Hamdi'nin kazılarında bulduğu ve Arkeoloji Müzesine kazandırdığı 
bir çok önemli parçadan ikisi İskender (üstte) ve Sayda (altta) M itle r i

çırılırken kırılm ış. Ve böyle bir 
yağm acılık var. Binaenaleyh bu 
yağm acılığa sahip çıkm anın, bugün 
hoş görm enin, tasvip etm enin de 
pek imkanı yok. Biz koruyam am ı- 
şızdır bugün o lduğu gibi. Parasız
lıktan idari tedb irlerin  noksanlığın
dan dolayı ama bunlara  böyle taş 
falan diye de baktığım ız falan yok. 
D oğrudur zaman zaman hep hedi
yeler verilm iştir. Mesela 1845 yılın
da R usya'dan G randiik  K onstantin  
T ürkiye'ye geliyor. İstanbul, Ça
nakkale 'y i geziyor o rda  P ilker de
nen köyde b ir caminin duvarındaki 
b ir eski kitabeyi beğeniyor. Y unan
ca kitabe onu alıp  g ö tü rüyor. Ba
ron P rokeş'e , A vusturya büyükelçi

sine b ir eski sikke koleksiyonu he
diye ediliyor. Bu ilişkilerle ilgili 
b ir şey. Bir eski dedikodu da işte 
İskender L ah ti'n in  Kayzer W ilhelm 'e 
hediye edileceği. Buna Antalya 
Müze M üdürü F ik ri Hoca mani 
olm uştur. V erilm em iştir. Böyle şey
ler var m aalesef bürokrasi ta rafın 
dan ekonom ik nedenlerle siyasi iliş
kilerle b ir takım  şeylerin verilmesi. 
Bugün artık  söz konusu değil kim 
se de talep etm iyor. Ama geçmişte 
vardı. Buna karşı da bizim kiler 
direnm işlerdi. Yani Osman Hamdi 
Bey'lerin ondan sonra Aziz O ngan ' 
ın Osmanlı kafa kâğıdı taşıdığını ve 
bunların  yaptığı kazıların  yayın
ların  bize m utena b ir yer verdiğini

de unutm ayalım . Osman Hamdi 
Bey çok iş yapmış yani o dönem de 
böyle b ir hava var mesela b ir Sal
nameleri okuyorsun, Aydın Salna
m elerini, Efes Bergama H arabeleri' 
ni çok iyi an la tıyor, nasıl gezilir 
söylüyor, il yıllık ları değil mi? Bir 
o rtam  var ve b ir o rtam ın  temsilcisi 
o larak  çıkm ışlar. Yani tam am en çöl 
ortam ına çıkan tek başına çıkan b ir 
savaşçı değild ir. Çevresi var kendi
ne h itap  eden, onu anlayan, zaten o 
yüzden de muvaffak o lm uştur, yok
sa olam azdı. Hediyeler yoluyla ku
ru lan  ilişkilere karşı nasıl mücadele 
ettiğ ine da ir b ilg iler biyografisinde 
yok. Ama m utlaka o da karşı çıktı 
böyle şeylere. Ve bir müzecilik ge
liştird i ve bilhassa biliyorsunuz b i
zim çok yakın zam anlara kadar 
itaa t ettiğim iz ta tb ik  ettiğim iz 
onun yaptığı A sa r-ı A tika Nizam- 
namesiydi. Yani kazılarla ilgili ka
çakçılıkla ilgili fasıl çok rad ika ld ir 
Fransızca örneğine göre. Şimdi ya
vaş yavaş değiştiriyorlar bakalım  
ne getirecekler yeni sisteme göre.

Anadolu arkeolojisinin ulusla
rarası bir duruma gelmesinde Os
man Hamdi'nin rolü ne olmuştur?

Y aptığı Sayda kazıları, sonra 
onun asistanlarının  m üşavirlerinin 
yaptığı sonraki kazılarla , yaptık ları 
neşriyatla ki bunları bugün yeniden 
ele a lıyo rlar, yeniden yayınlanıyor, 
T ü rk  arkeolojisi u luslararası b ilim 
sel alana g ird i. Yani o s tan dartla ra  
kavuştuğunu gösterdi. Ve bu iş 
böylece de devam etti. Bugüne ka
dar da öyle gidiyor. Bakalım  daha 
ne kadar zaman gidecek, düzelecek 
mi batacak mı bilem iyoruz. G örü 
nüş çok ü m itv ar. Bizim Edebiyat 
Fakülteleri nezdindeki en faal bö 
lüm ler, a rk eo lo ji b ö lü m le rid ir. 
Yalnız b ir noksanları var tarih  
b ilm iyorlar. T arih  b ilm iyorlar ve 
filolojik tarafları yani dil ta rafları 
çok noksan. O da telafi edildiği 
takdirde çok şey başarabiliriz. Me
sela biz de bu arkeolojiyi de eski 
çağ bilim i diye b ilirler. T arih  diye, 
F ilo loji m aalesef devam edeceği 
şüpheli, yani iyi filo loglarım ız ka
çıyor, yetişenler. Böyle problem le
rim iz var tabii üzerine gidip  halle
dilmesi gerekiyor.
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Sayın Alpay Pasinli, Arkeo
loji Müzesi Müdürü olarak 
siz bir anlamda Osman 
Hamdi Bey'in vekili sa
yılırsınız. Bir zamanlar 

onun oturduğu koltukta oturuyor
sunuz. Bu nasıl bir duygu.

Evet. Osman H am di'den  sonra 
onuncu m üdürüm  ve bununla övü
nüyorum  diyebilirim .

Osman Hamdi Türk arkeoloji
sine ne getirmiştir. Bir bilim dalı 
olarak, araştırmacı müzeci ola
rak.

En önemlisi şu: O zam ana göre 
çağdaş anlam da b ir müze kuruyor. 
H atta  ilk müzeyi ku ruyor da diye
biliriz. 1881 yılında M üze-i Hüma- 
yun 'a  ilk T ürk  müze m üdürü  o la
rak a tan ıyor. O güne kadar bu 
görevi hep yabancılar yapmış. Bü
rokraside arkeolojiden an layabi
lecek b ir T ü rk  olam ayacağı düşü
nülüyor o zaman. Osman Hamdi 
Bey müzeye geldiği zaman 600, 
650 kadar eser var Çinili K öşk 'te .

Osman Hamdi Çinili Köşk'e 
mi müdür olarak geliyor?

Evet. Aya İrin i'den  Çinili K öşk ' 
e müzeyi 1876 'da Alman M üdür 
D etier ge tiriyor. Ç inili Köşk de b ir 
depo görünüm ünde o günlerde. Os
man Hamdi Bey bunlara  b ir düzen

getiriyor. Müze binası yapılıyor, 
elindeki ve kendi bu lduğu tüm  
eserleri burada topluyor.

Bu düzende Avrupa'da bulun
masının orada gördüklerinin etkisi 
var diyebilir miyiz?

Kuşkusuz diyebiliriz. B irçok 
müze görm üş. Güzel sanatla r eğ iti
mi yaptığ ın ı unutm ayalım . G ö r
düklerini çok iyi uygulamış. Osman 
H am di'n in  en önem li özelliği de şu 
sanırım . E ğitim i, gö rdük lerin i çok 
iyi analiz edebilmesi ve ülkesini 
tanım ası. B unlar birleşince çok iyi 
şeyler o rtaya koyabilm iş.

Osman Hamdi Bey Eskihisar'da 
yaşamaya başladığı yıllarda

Bu noktada şunu sormak iste
rim. O şartlarda, Osman Hamdi 
değil de Ali Bey olsaydı diyelim, 
bütün bunlar gerçekleşebilir miy
di?

H ay ır, sanm ıyorum . Osm an 
H am di'n in  o b irleştirici, bilim 
adam ı kişiliği çok önem li. Güzel 
sanatlara  çok yatkın  b ir idareci- 
bilim  adam ı. Böyle b ir kişilik 
bugün bile zor b u lu n u r unutm a
yalım. Bir de o dönem in Osmanlı 
bürokrasisinde olm ayan b ir niteliği 
var. Sistemli b ir adam . Neyi ne 
zaman yapacağını p lan lıyor. Ş a rtla 
rı zorluyor. Bu şa rtla r da var tabii. 
Babası Sadrazam lığa kadar yüksel
miş b.irisi. G erçekleştirirken de sü r
mesi için gerekli şa rtla rı hazırlıyor. 
Geniş perspektifi o lan b ir insan.

Bize müzenin yapılış öykü
sünü anlatır mısınız?

Osman Hamdi Bey Sayda kazı
ların ı yapıyor. B ildiğiniz İskender, 
Sayda lah itlerin in  a ra la rın d a  bu
lunduğu 21 lahit bu luyor. Bunları 
b ir gemi temin ederek İstanbu l'a  
ge tiriy o r ve saraya başvuruyor. Bu 
yer, yani Çinili K öşk, bun ları a l
maz yeni b ir bina yapalım  diye. İlk 
o larak  bugünkü müzenin o rta  kıs
mını yaptırıyor. Bugün planına 
bakarsanız eklerinin  ta  başından 
p lan landığ ın ı, b inanın  bu biçimiyle

BUGÜN BİLE 
ÇAĞDAŞ OLABİLEN 
ÇOK YÖNLÜ 
BİR KİŞİLİK
ALPAY PASİNLİ
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Mimar A. Vallaury'nin 1891 -  1908 yıllan  arasında yaptığı Arkeoloji Miizesi'nin cephe ve girişi

düşünüldüğünü görürsünüz. K uş
kusuz bu binayı yaptırırken  m im ar 
V allaury ile Osman H am di Bey b ir
likte çalışm ışlardır.

O rta  kısım dedim ya o da tek 
kat o larak  yapılıyor ilk önce. D aha 
sonra ikinci kat sonra yanlar yapı
lıyor. Toplam  10.000 m2 kapalı 
alan var. K üçük lah itler müzesin
den b ir arkeoloji müzesi doğuyor.

M üzenin b ir özelliğinden daha 
söz etmeliyim . A rkeoloji Müzesi, 
dünyanın müze o larak  planlanm ış 
ilk m üzelerinden b irid ir. B iliyorsu
nuz bugün bile eski saray lar, kış
la la r ve benzeri b ina lar müze haline 
ge tirilir. Osman H am di ise b ir 
müze binası yapm ıştır.

Müzecilik ve Arkeoloji Müzesi 
için bütün bunları gerçekleştirmiş.

Peki, Arkeoloji bilimine ne getir
miştir Osman Hamdi Bey?

Aslında bizde eski esere b ir ■ 
ilgi var. Selçuklu sultanı Alaeddin 
Keykubad K onya'da A laeddin Te- 
pesi'n in  etrafını surla çevirtirken o 
civarda bulunm uş Roma ve Bizans 
parçaların ı nişler içinde g ö rü nü r 
b ir biçimde yerleştiriyor. B irtakım  
gravürlerde bunları görüyoruz. Os
m anlIlarda, özellikle F a tih  D evri' 
nde özenli b ir derleme ve b ir ik tir 
me çalışması var. O günkü yaptığı 
kazılara baktığım ız zaman yalnız 
b ir eser toplam a değil, b ir k ro n o 
lojik tarih  değerlendirm esi çabası 
görüyoruz. Bu arada  yabancı a r 
keologlarla yaptığı bilgi alışverişi 
ve b irlik te  çalışm alarla arkeolojin in  
b ir bilim  dalı o larak  tanınm ası ve 
yerleşmesini de sağlam aya çalışmış, 
kendisinden sonra bu işe sahip çı
kacak insanları yetiştirmeye çalış
m ıştır.

Bu noktada Asar-ı Atika Ni- 
zamnamesi'ne geçmek istiyorum. 
Osman Hamdi'nin hazırladığı Ni
zamname ne getirmiştir?

D aha önce b ir A sa r- ı A tika 
Nizamnamesi var. Demek ki böyle 
b ir şeye ihtiyaç duyulmuş ve hazır
lanmış. Ancak eski N izam nam e'nin 
çok önem li b ir sakıncası vardı. Bu-

GÖSTERİ 26



lunan eserler taksim  ediliyordu. 
Yani ne bulunuyorsa devlet, arazi 
sahibi ve bulan arasında bölüşülü
yordu. Bu yolla çok eser g idiyordu. 
Osman H am di yeni N izam nam e'de 
eserlerin memlekette kalmasını sağ
ladı. Nizamname yayınlandığında 
yabancı m eslektaşları Osman H am 
di Bey'e karşı b ir tavır a lıyo rlar ve 
bunun değişmesi için çaba harcı
y o rlar. O nlara d iren iyor ve ikna 
etmeye çalışıyor.

Bir de eğitici yönü var. Bir 
gelenek oluşturuyor ve gelecek 
kuşakları hazırlıyor. Siz bu konu
da ne düşünüyorsunuz?

Biz bugün Osman H am di'n in  
kurduğu sistemi kullanıyoruz. Bir 
eser müzeye nasıl a lın ır, nasıl kay
dedilir? Mesela Provenans defterleri 
demiş, repertuar defteri demiş, bun
lara nasıl kayıt yapılacağını be lirt
miş. Düşünün yüzyıl önce hiç aksa
mayacak bir düzen kurm uş, biz bu 
düzeni biraz geliştird ik  ama temel 
şema aynı.

Bakın bugün tüm  Türkiye m ü
zelerinin toplam  eserlerinin yarısı 
bu müzede. O kadar çok. Osman 
Hamdi 5 0 0 -6 0 0  eserlik b ir müze 
almış, im parato rluğun  her yerinden 
onbinlere varan eser toplam ış, za
m anında dünyanın d ö rt müzesinden 

'b ir i  olmuş bu müze bugün de bu 
durum da.

Osman Hamdi Bey'in bir de 
eğitim yönü var. Herhalde bu sis
tematik düşünme yeteneğinden ge
len bir şey. Sizin müze için böyle 
bir şey söz konusu mu?

Osman H am di'n in  b ir müze o- 
kulu düşüncesi de var. H atta  bu 
okula giriş koşullarını, ders p ro g 
ram larını düşünmüş. Ancak uygula
maya sokamamış. Kendisinden son
ra müzeye kardeşi m üdür oluyor. 
Halil Edhem Bey. Büyük bir nü- 
m izm attı. Onun da önemli hizm et
leri olm uştur. Onu da yetiştiren 
Osman H am di Bey'dir.

Müze ile b irlik te  Osman H am 
di b ir de kütüphane kurmuş. Yak
laşık 15.000 k itap  koymuş bu kü
tüphaneye. B unların çoğunu da k i
şisel dostluk ları ile sağlamış. Son 
yıllarında 200 dolaylarında süreli 
yayma üyeymiş Arkeoloji Müzesi.

Osman Hamdi Bey, Oxford Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı 
verildiği gün tören kıyafeti ile (7  Ekim 1909)

Bugün kaç süreli yayına abo
nesiniz ve kaç kitap alabiliyorsu
nuz?

Bugün ödeneklerle kısıtlıyız 
bild iğiniz gibi. Ama bu sayının çok 
altında olduğum uzu söyleyebilirim . 
Şunu da eklemek isterim: Bu yayın
ların  çoğunu biraz önce söylediğim 
gibi kişisel dostluk ları ile bağış 
o larak  toplam ış. Yine de üniversi
telerden iyi durum da olduğum uzu 
söyleyebilirim.

Siz Arkeoloji Müzesi olarak 
Osman Hamdi için ne yaptınız 
desem.

Bizim Osman Hamdi Bey'e b ir 
vefa borcum uz var. Çok projemiz 
var. Ama ilk o larak  şunu söyleyebi
lirim . Yeni ek binam ızın giriş salo
nuna onun adını vereceğiz. Bu k a t
ta  onun bulduğu ve bu müzenin 
yapılmasına b ir anlam da vesile olan 
lah itler sergilenecek. Bizim eli
mizde Osman Hamdi Bey'e a it ne 
varsa, m ektuplarından diplom asına, 
özel eşyalarına kadar bu salonda 
sergileyeceğiz.

Bu ay Osman Hamdi fo to ğ ra f
ları sergisi açacağız. Bu sergide O ' 
nun yayınlanm amış fo toğrafları da 
yer alacak.
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Osm anlı başkenti İstan 
b u l'u n  nüfusu 19. yüz
yılın son larına  g e lin ir
ken, yaklaşık b ir m ilyon 
dolayındaydı. Bu nü
fusun yarısını M üslüm an Osmanlı 

tebaası, d iğer yarısını ise Osmanlı 
uyruklu  gayrim üslim ler ile yaban
cılar o luştu ruyordu . G erçekte aynı 
yüzyılın o rta la rın d an  beri İs tanbu l' 
daki M üslüman O sm anlIların sayı
sında pek fazla a rtış  görülm ezken, 
M üslüm an olm ayan O sm anlı uy ruk 
lu ların  ve özellikle yabancıların  sa
yısında önem li a rtış la r kaydedilm iş- 
ti.

Bu durum un başlıca sebebi 
batı siyasal lite ra tü ründek i “o rg a 
n iza tion” kavram ının  karşılığ ı o la
rak  alınan ve tanzim  etm ek, yeni
den düzenlemek anlam ına gelen 
"T anzim at” hareketin in  ge tird iğ i 
yeni o luşum lardı. O sm anlı ta rih in in  
en önem li ıslahat hareketleri o larak  
tanım lanan  ve gerçek anlam da b a tı
lılaşm ayı, çağdaşlaşm ayı öngören  
yönetimsel ve yapısal değişiklik lerin  
başında, şeri hukukun yanısıra, me
deni hukukun da geçerli kılınm ası 
ve klasik Osm anlı m ali sisteminin 
yerine yeni b ir m ali-ekonom ik  dü 
zene geçiş geliyordu. T anzim at'ın  
getirdiğ i d iğer değişikliklerle bera
ber bu iki önem li değişiklik b ir 
bakım a uygulam ada M üslüman Os
manlI tebaasından çok Osmanlı uy

ruk lu  az ın lık lar ve yabancıların  işi
ne yaram ıştır.

T anzim at'ın  öngördüğü  yeni 
yapılanm a d o ğru ltu sunda  klasik 
Osmanlı k u ram ların ın  büyük ço
ğunluğunu  m odel aldığ ı ba tı tip i 
müesseselerle değiştirm e sürecine 
giren Osm anlı yönetim inin  başkenti 
İs tanbu l'da , M üslüman tebaanın  bu 
tü r uygulam aya yatkın  olmaması 
nedeniyle, insiyatif gayrim üslim  ve 
yabancıların  eline geçm iştir. Ç ar
pıcı b ir  örnek vermek gerekirse; 
İs ta n b u l'u n  b u g ü n k ü  E m in ö n ü- 
-  S u lta n h a m a m  -  M a h m u tp a şa  

bölgesinde odak lanan  iç -  dış ti
caret eylemleri ile G ala ta  bölgesin
de faaliyet gösteren fınans piyasa
sında M üslüm an Osm anlı tebaasına 
rastlam ak pek m üm kün değildi. 
H atta  yaşadığım ız şu son günlerde 
pek güncel o lan  İstanbul M enkul 
K ıym etler B orsası'n ın  (İM K B), iş
lem tü rü  çok daha fazla ve işlem 
hacmi büyük b ir örneği G a la ta 'd a  
faaliyet gösterirken , T ü rk le r bu 
ünlü borsanın  etkin lik lerinde hiçbir 
şekilde yer alam am ıştı.

İs tanbu l'da  19. yüzyılın ikinci 
yarısındaki m im arlık faaliyetleri de 
böylesi değişik b ir o rtam ın  içinde, 
eski kim lik ve kişiliğinden çok 
fark lı, apayrı kabul, kullanım  ve 
estetik yönelişlerden yola çıkarak 
varlığ ın ı duyurm aya çalışm ıştır. 
Aslında Osm anlı devleti tüm  kurum

ve kuru luşlarıy la  b ir tıkanm a sını- 
rındayken T anzim at'a  yönelm iştir. 
Osmanlı m im arisi de 19. yüzyıla ge
lindiğinde o eski üretkenliğ inden, 
yaratıcılığ ından, teknik ve estetik 
kalitesinden çok gerilere düşm üştü.

Bu m im ariyi yaratan  ve usta- 
çırak düzeniyle b ir okul ve üslup 
olma özelliğini başarıyla sürdüren  
“Hassa M im arlar O cağı” tam  an la
mıyla kim liğini yitirm iş ve misyo
nunu doldurm uştu . Çünkü 19 .yüz
yılın başlarından  itibaren  devletin 
tüm  kadro ların d a  görülen çözülme 
Hassa M im arlar O cağı'n ın  yapısını 
da sarsmaya başlar. Yeteneğe bağlı 
ve belli b ir prosedüre uygun o larak  
ö rgü te  yapılan a tam aların  yerini 
kuraldışı etkenler a lır. Meslekle il
gisi bulunm ayan kişiler, norm al o l
mayan yollar ve etkilerle hassa m i
m arı k adro larına  a tanarak  dolgun 
maaş alm a hakkı elde ederler.

Bu durum  doğal o larak  Hassa 
M im arlar O cağı'n ın  teknik ve este
tik düzeyini sürekli düşürm üş, b ir 
a ra  hassa m im arların ın  mesleki b il
g ilerin i geliştirm ek üzere M ühen- 
dishane -  i Berri -  i H um ayun 'a 
devam etm eleri zo runlu  k ılınm ıştır. 
Ancak M ühendishane -  i B e r r i - i  
Hum ayun da 1825 yılında kapan ın 
ca b ir bakım a tüm  kaynak lan  ku
ruyan Osmanlı m im arlığına, b a tı
daki yeni malzeme im kanları ve 
teknik gelişmelere paralel, köklü b ir

SANAYİ-İ NEFİSE 
KURULURKEN 
TÜRKİYE'DE 
MİMARUK ORTAMI
ZEKİ SÖNMEZ
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eğitim le yaklaşılması gerekliliğ i o r
taya çıkm ıştır, tik  o larak  1834 
yılında M im ar A bdülhalim  Efendi 
ta rafından  Sultan II. M ahm ud 'a b ir 
m im arlık  okulu kurulm ası önerisi 
sunulm uşsa da, bu fik ir oldukça 
geç b ir ta rih te  ancak 1882 yılında 
Osman H am di Bey'in Sanayi -  i 
Nefise -  i Şahane M ektebi'n i açm a
sıyla gerçekleşebilm iştir.

A radan geçen zaman içinde 
O sm anlIların tüm  m im arlık faali
yetleri yabancı ya da b a tıda  eğitim  
görm e imkanı bulabilen azınlık  mi
m arların ın  denetim ine geçmiştir. 
Bu konuda verilebilecek en önemli 
örnek hiç kuşkusuz Ermeni asıllı 
Balyan ailesinden çıkan m im arların  
İs tanbu l'da  birkaç kuşak sürecek 
olan e tk in lik lerid ir. 19. yüzyılda 
inşa edilen Osmanlı sarayların ın  ve 
d ikkati çeken d iğer yapıların  değiş
mez m im arları olan B alyan lar'ın  en 
önde gelen işvereni Osm anlı S u ltan 
ları ve yakın çevreleriydi. Sene- 
kerim  Balyan, K irk o r Balyan, G a- 
rabed Balyan, Simon Balyan, Agop 
Balyan, N ikogos Balyan ve Sarkis 
Balyan adlı bu m im arların  yaptığı 
eserlerden en tanınm ışları Aynalı- 
kavak K asrı, N usretiye Camii, Dol- 
m abahçe Sarayı, Ç ırağan  Sarayı, 
O rtaköy Cam ii, Beylerbeyi Sarayı, 
Ih lam ur K asrı, Küçüksu K asrı gibi 
yapılard ır.

Ayrıca 19. yüzyılın o rta la rın 
dan itibaren  İs tanbu l'a  adeta ya
bancı m im ar akını o ldu. Batıya 
paralel o larak  yapılması tasarlanan  
değişim ler doğru ltusunda A vrupa' 
dan gecikerek ülkemize ithal edilen 
bazı uslüp, teknik ve yeni malzeme
ler bu m im arlar eliyle uygulandı ve 
kısa sürede inanılm az ölçülerde ka
bul gördü . G erçekte bu göreceli 
kabulde; yeni malzeme ve tekn ik ler
le m ühendisliğin m im ariye girmesi 
ve yapıların  özellikle cephelerinde 
tarihsel üslupların  yeniden canlan
dırılm ası önem li ro l oynam ıştır. Bi
rer maske gibi yapıların  yüzüne 
geçirilen tarihsel üsluplar içinde 
“neogrek” , “neobizans” , “ neoröne- 
sans” , “neogo tik” elem anlar, her
hangi b ir sın ırlam a getirilm eden, 
serbest b ir biçimde ku llan ılm ışlar
d ır. Bu uygulam aya Osmanlı m im a
risinin  yabancısı olm adığı barok  ve 
rokoko  üsluplarla  A rt N ouveau da

İstanbul, Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii. Mimar M ontani (1871)

dahil edilm iştir.
Tam  anlam ıyla eklektik  b ir 

g ö rü nü m  sergileyen 19. yüzyılın 
ikinci yarısındaki Osmanlı m im arlı
ğının  bu tu tum unu  uygulam aya ko 
yan A vrupalı m im arlar arasında 
Italyanlar ilk sırayı a lıyordu . Bar- 
burin i (Beyoğlu K aym akam lığı), 
J.B arb ieri, P .V italis, M ontani (A k
saray Valide Camisi), F .Bello, 
G .Leoni (A m erikan K onsolosluğu), 
U .F e rrari, J .d 'A rm i (İzm ir Palas), 
G .Sem prini (Santa M aria Kilisesi), 
Tadeski, V ladico, Ed. de N ari, 
R .D .'A ranco  (Şale K öşkü), G .F ur- 
naro , G .M ongeri (K araköy Palas) 
gibi İtalyan sanatçıları A .V allauri 
(İstanbul A rkeoloji Müzesi), AN. 
P e rp ig n a n i (F ran s ız  K on so lo s
lu ğ u ) ,  B o u rm a n c e ,B o e r io  a d lı  
F ransız m im arlar izlem ektedir. Ay
rıca Alman kökenli Jachm und (S ir

keci G a r ı) , O .R i t te r  -  H .C u n o  
(H aydarpaşa G arı), R .M arnisch ve 
G rek kökenli A .M anoussos (Esbank 
Genel M üdürlüğü), T.Bassilades 
(A but Efendi H anı), D .M .Panayo- 
tidis (H avuzlu H an), G .F reres ad la
rın ı da zikretmemiz gerekiyor.

Osmanlı m im arisinde ba tılılaş
ma o lgusunun -ç o ğ u  kez biçimsel 
ab artm ala r öne ç ık a ra k -  yoğun b ir 
şekilde yaşandığı ve tüm üyle yaban
cı kaynaklardan  beslendiği bu ek
lektik  (seçmeci) dönem  19. yüzyılın 
son larına  kadar sü rm üştür. Ancak 
Osman Hamdi Bey'in 1882 yılında 
Sanayi -  i Nefise M ektebi'n i ku ra 
rak  T ürk iye 'de  m im arlık eğitim ini 
başlatm ası ve ard ından  da İttiha t 
ve T erakki F ırk as ı'n ın  ulusçuluk 
akım ını ön p lana çıkarm asıyla Os- 
m anlı m im arisi yeni oluşum lara yö
nelecektir.
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M ektebi T ıbbiye-yi Şahane (Haydarpaşa Lisesi), Mimar Vallaury

O
sm anlı sa ra y ın ın  18.
yüzyılda başlayan Batı 
k ü ltü rü n e  y ak ın laşm a  
çabaları 19. yüzyıl bo
yunca da sü rdü . İstan

b u l'da  çalışan m im arlar o dönem de 
A v ru p a  s a n a t ın a  egem en  o lan  
neo-k lasisizm  ve eklektisizm  akım 
ları doğru ltu sunda  eserler verdiler. 
19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı 
m im arisi empire ve neo-barok üs
lupların ın  etkisinde kaldı. Yüzyıl 
ilerledikçe de önce İslami vurgu
ların  o rtaya çıktığ ı, sonra giderek 
çeşitli o rtaçağ  m otifleriyle zengin
leştirilm iş b ir Yeni-İslâm üslu
bunun güç kazandığı görü ldü .

Aynı tü rden  b ir seri m o tif ku l
lanm ak yerine farklı m otiflerden 
b ir mozayik m eydana getiren  eklek
tisizm öğeler arasında hom ogen bir 
b irlik  elde etm ekten çok uyumlu 
b ir çeşitleme yapılması esasına d a 
yanır. Çeşitleme eski M ısır, G rek, 
R om a m im a ris in d e n  N a p o ly o n  
F ransa 's ın ın  empire'ine kadar her 
tü rlü  üslubu kapsar ve m etodoloji 
açısından evrenselliği de beraberin 
de g e tir ir . İslâm veya T ürk  g ö rü n 
tüsüne büründüğü  zaman bile 19. 
yüzyıl Osm anlı yapılarında B atı ha
vasını algılam am ızın nedeni Ye- 
ni-İslam üslubunun dayandığı ek
lektik  sistm in evrensel n ite liğ id ir.

Öte yandan neo-k lasisizm  için 
aynı şeyi söylem iyoruz. Ç ünkü 19.

yüzyılda neo-klasisizm  Batı dünya
sında belirli çağrışım lar yapan bir 
üsluptu . Eski G rek ve Roma tem a
larıyla b ir yandan devrim  b ir yan
dan da güçlü devlet özlem ini sim
geliyordu. Ne var ki Osmanlı to p 
lumu için simgesel b ir anlam  taşı
m ayan  G re k o -R o m e n  tü rü n d e  
n e o -  klasisizm Osm anlı İm p ara to r
luğunda sosy o -p o litik  m esajlarıyla 
değil s ır f  Batı k ü ltü rünü  temsil 
e ttiğ i için önemsendi; am a tam  an 
lamı ile de benimsenmedi. B ir süre 
sonra Osm anlı kü ltü rüne dönük 
yeni a ray ışlar içerisine g ird i. Çift

yönlü b ir neo-klasisizm in kapısını 
ara layarak  19. yüzyılın ikinci yarı
sında Osmanlı m im arisinde b ir ik i
lemin o rtaya çıkm asına neden olan 
bu aray ışlard ır.

B urada şu gerçeği belirtm ek 
isteriz: Celâl Esad A rseven'in Yeni 
-Türk üslubu adını verdiği Osm an
l I  neo-klasisizm inin  ön çalışm ala
rın ı yapan ve ilkelerini koruyan lar 
yabancı m im arlard ır ve bu üslubun 
gelişmesinde en önem li ro lü  19. 
yüzyılın ikinci yarısında yer alan 
uluslararası fuarlar oynam ıştır.

1851 L ondra , 1855 P aris ve

MİMARLIKTA 
YENİ -  TÜRK 
ÜSLUBU 
VE OSMAN 
HAMDİ BEY
APTULLAH KURAN
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1862 L ondra fuarlarına  rağbet e t
m eyen O sm an lı İm p a ra to r lu ğ u  
1867 P aris F u a rı'n a  katilı. 1867 
P aris F u a rı'n ın  ge tird iğ i önemli 
b ir yenilik F u a ra  ka tılan  ülkelere 
ulusal pavyonları yoluyla kendi mi
m arilerin i sergileme im kânı sağla- 
masıydı. F uarda  Osmanlı m im arisi 
c a m i-h a m a m -k ö şk  o lm ak  üzere 
üçlü b ir yapı top lu luğu  ile temsil 
edildi. Yapı top lu luğunda , ayrıca, 
III. N apo iyon 'un  davetlisi o larak  
fuarın açılışına katılan  S ultan  Ab- 
dü laziz 'in  ziyareti anısına y aptı
rılan  b ir “şeref kapısı” bu lunuyor
du. Şeref kapısı Topkapı S arayı' 
ndaki Bab üs-S elâm 'ı andırıyor, 
onun gerisinde havuzlu b ir avlu, 
avlunun a rk a  ta rafında cam i, sol 
tarafında köşk, sağ tarafında ha
mam yer a lıyordu.

\

Ankara, Çankaya Gazi Köşkü. Mimar Vedat Tek, (1924)

Kubbesi üçgenli b ir kuşağa 
o tu ran  caminin son cemaat yeri 
kapalı yapılmış ve iki ucuna biri 
sebil diğeri m uvakkithane olan de
m ir parm aklık lı, yuvarlak ç ık ın tılar 
konulm uştu . Üç bölüm lü hamam , 
tek kubbeli b ir cam ekân, ufak bir 
ılık lık  ve d ö rt kurnalı b ir sıcaklık
tan; köşk ise büyük b ir divanhane 
ile onu iki yandan kanatlayan 
odalardan  oluşuyordu. Önünde Ç i
nili K öşk 'ün  benzeri b ir revak bu
lunan köşkün alçak sedirlerle çevre
lenmiş, o rta  yerinde çinili b ir ha
vuz bulunan, iki ka t pencereli salo
nunu m im ar Montani düzenlemiş, 
üç pavyonun da avan projelerini 
m im ar Barberini çizmişti. Fakat 
Osmanlı yapı g rubunun  m im arı 
uzun yıllar T ürk iye 'de bulunan ve 
bu arad a  Ahmed Vefık Paşa ta ra 
fından B ursa'ya davet edilerek 
1855 deprem inde zarar gören eski 
eserle rin  res to rasy on  p ro je le rin i 
hazırlayan m im ar Léon Parvillée 
idi.

1867 P aris fuarındaki pavyon 
g rubuna ek o larak  F u a r 'm  m im ari 
çizimler seksiyonunda Osmanlı mi
m arisine a it röleveler sergilenerek 
T ürk  m im arisi A vrupa'ya tan ıtıl
mıştı. B urada, Barberini ve Mon- 
tani'nin T ürk  pavyonlarıyla ilgili 
çizim lerinden başka, yine bu iki 
m im arın imzasını taşıyan bazı İs
tanbul cam ileri ile Boris Botcha' 
m n hazırlad ığ ı iki Bursa camisinin 
röleveleri ve Parvillée'nin T ürk

m im ari ilkelerine uygun biçimde 
tasarlad ığ ı b ir tü rbe projesi yer 
alıyordu.

Y ukarıda sözü edilen çizim- 
lerin AvrupalI m im ar, sanat ta rih 
çisi ve arkeo log ların ın  o lduğu ka
dar halkın  da yakın ilgisini çektiği 
ve Osmanlı yönetim inin 1873 V i
yana fuarına hiçbir m asraftan ka
çınılm am ak şartıy la katılm ak k a ra 
rında söz konusu ilgin in  büyük 
payı o lduğu bellid ir. 1867 Paris 
fuarı gibi 1873 Viyana fuarı için 
de fark lı tü rde yapılardan  oluşan 
b ir pavyon g ru b un a  yer verilmesi,

İstanbul, Sirkeci Dördüncü Vakıf 
Han. Mimar Kemalettin Bey (1926)

ayrıca Osmanlı klasik m im ari ö r 
neklerini içeren büyük boyda bir 
k itap  hazırlanm asının  öngörülm esi 
ve h a tta , devam lılığın sağlanm ası 
için, pavyonların  tasarısını ve k i
tab ın  hazırlanm ası işlerinin Mon- 
tani'ye verilmesi bunu gösterir.

Montani, fuarın  ulusal pav
yonlar bölgesindeki a lan lardan  b i
rin in  m erkezine III. Ahmed çeşme
s in d e n  e s in le n e n  b i r  çe şm e  
o turtm uş; ana pavyonu iç duvarları 
çini, döşemesi boydan boya halı ile 
kaplı büyük b ir salon şeklinde ta 
sarlayarak  sergilenecek eşyayı iki

İstanbul Tapu Kadastro Müdürlüğü 
Binası, M imar Vedat Tek (1908)
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Ankara Türk Ocağı Binası, M imar A r i f  H ikmet Koyıınoğlu

Laleli Harikzedegan Apartmanları (Ramada Oteli). Mimar Kemalettin Bey

yjizü camlı d o lap lara  koymuş; daha 
mütevazi ölçülerde üç pavyonu da 

ki bun lar selâmlık ve harem  
bölüm lerini içeren b ir konak , b ir 
kahvehane ve b ir dükkân  idi -  ana 
pavyonun yanında kümelenm işti.

1873 V iyana fuarı ile ilgili 
o larak  bizim  açım ızdan daha önem 
li o lan girişim  bu fuar vesilesiyle 
hazırlanan  Usul-i Mimari-i Os- 
manı (L'Architecture Ottomane) 
isimli eserdir. Türkçe, F ransızca ve 
Almanca olm ak üzere üç dilde ya
yınlanan ve Osm anlı m im arisinin üs
lup özelliklerini yazıyla ve çizimler-

le an la tan  Usul-i Mimari-i Os- 
m am 'n in  T ü rk  m im arisini A vrupa' 
ya çok etkili b ir biçimde tanıtm ası 
am açlanm ıştı. T icaret ve Nafıa n a 
zırı ve Osm anlı 1873 V iyana F uarı 
Düzenleme K om isyonu Başkanı Ed- 
hem Paşa'nın himayesinde, teknik 
bölüm leri Montani, çizim leri Mon- 
tani, Maillard ve Boğos Şaşıyan 
tarafından  hazırlanan  k itab ın  e t
kisi, gerçekte, yurt dışından çok 
yurt içinde görülm üş, Veni-Türk 
üslubuna d ikkatle rin  çekilmesinde 
Léon Parvillée'nin 1874 yılında 
P a ris 'te  yayım ladığı Architecture

et Décoration Turques au XVe 
Siècle (Onbeşinci Yüzyılda Türk 
Mimarisi ve Süsleme Sanatı) ile 
b irlik te  Usul-i Mimari-i Osmanî
büyük ro l oynam ıştır. Ne var ki, 
Parvillée ve Montani'nin ara lad ık 
ları kapın ın  tam am ıyle açılm ası -  
başka deyişle, “ Y e n i-T ü rk ” üslu
bunun ön plana çıkarak  yerleşmesi 
-  d iğer b ir gelişme ile ö rtü ştüğü  
zaman gerçekleşecektir. Bu gelişme 
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi'nin 
Osman Hamdi Bey tarafından  ku 
rulm asıdır.

Osman Flamdi B ey 'in  güzel sa
n a tla rla  d oğrudan  ilişkisinin yanı 
sıra 1867 P aris F u a r ı 'n ın  hazırlık  
çalışm alarına fiilen katılm ası ve 
1873 Viyana fuarı sergi komiseri 
olması yüzünden Parvillée ve Mon
ta n i 'n in  üstlendiği Osmanlı klasik 
m im arisini can landırm a çalışm ala
rın ı yakından izlediği ve kendi 
neo-k las ik  resim  anlayışıyla p a ra 
lellik gösteren Yeni-Türk üslubuna 
destek verdiği açık tır. En azından 
Osm anlı m im arisinin cafcaflı eklek- 
tisizmden sıy rılarak  ağ ırbaşlı Yeni 
-Türk üslubuna yönelmesinde Os
man H am di Bey'in dolaylı b ir k a t
kısı o lm uştur. Gerçi kendi kurduğu 
ve m im ar Alexandre Vallaury'nin 
yaptığı Sanayi-i Nefise Mektebi ve 
Arkeoloji Müzesi'nin eski G rek m i
m arisine özgü öğeleri bünyesinde 
toplayan  A vrupa tü rü  n eo-k lasik  
üslupta yapılm ış olması b ir çelişki 
gibi gözükebilir. Ama her iki ya
pının  da üslubunu kendisinin tespit 
e ttiğ in i sandığım  Osman Hamdi 
Bey bu yapılarla , üslup birliğ ine 
sahip neo-klasisizm in asil g ö rü nü 
m ünü sergilemek ve S anay i-i Nefise 
M ektebinin klasik sanatın  kalesi 
olacağını belirtm ek istemiş olsa ge
rek tir. N itekim , m im aride klasisizm 
ve Osmanlı neo-k lasisizm ini temsil 
eden Yeni-Türk üslubu S anay i-i 
Nefise M ektebi faaliyete geçtikten 
sonra ön plana çıkacak, Yeni-Türk 
üslubu giderek Devletin resmi m i
m ari üslubuna dönüşecek, ve bu 
üslup Kemâlettin ve Vedat Bey' 
lerin öncülüğünde S an ay i-i Nefise 
M ektebi'nden yetişen m im arlarca 
1900 'lü  yıllardan  1930 'lu  yılların 
o rta la rın a  kadar geç Osm anlı ve 
erken Cum huriyet devri yapılarını 
şekillendirecektir.■
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