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NEURUPPİN RESİM .ALBÜMÜ 
CNEURUPPINER BILDERBOGEN) 'NDEN TÜRıK KONULU 

RES,İMLERİN ETNOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ 

I 

Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK C*) 
. . 

Neuruppin, Berlin civarında, ·klasik üslubUn ustalaırından Karı . 
FTiedrioh ·schinke:'in Cl 78-1-18411). ve ünlü realist ııomancı The'Odor 
Fontane'nill' (181.9-1898) doğum yen olan· küçük ibir ışeihirdir. Neurup
pın'i bir zamanla:. ünlü ya'Pan, adını- tüm dünyaya duyuran fbir baş
a{a· .ö,z,ell:i.ği de ı~rada yaym::ılanan "N euruppin Resim . ~llbümü" 
CN,euruıpıpiner Bilde:rıp:ogen) 'dür. lBu · ~lıbümün ,parçaları (6000 adet) 

. bugün N·euruıppin şehir müzesinde sergilenn1ektedir. Resimleri ya
pan Gustav Kühn, küıçük maifö~asında lHlü'dan itiıbaren günlük olay
ları rerukıt resimler·e dökİneye ibaışlaımıştır c H. 

Kendi türünde ,en büyük lkoUeiksiy:On -olaraık bilinen 'bu resirnier
de 22000 civarında ·motiıv ele· alınmış ve !bunlar N euruppin'deki üç 
matbaada /basılarak, yüz yılı . a·şlkın ıbir süre içinde tüım . dünyaya gön
deri'lmişıtir . . Resimler başlangıçta renkli ağaç · !baskı · CHolzsc'hri.ittJ, 
1825'ten itibaren de taşbaskı olarak CLithıogr,affe) yaıpılmıştır-. Konu
lar öz.etle, ·dünyanın sırları, hayvanlar dünyası, 1nsanların günlük 
yaşamı vs.dir. '.Bu r,esiml-erde, "cennetten 'kıovulan 'Adem· ile Haıvva"
nın yanisıra· ''İsa'nın Kudüs'e ,girişi" v-eya "Baıkireler için, aıltın öğüt
l·er" gilbi. öz.el 'konulara da r.a:stlan.ma:ktadır . . Konu n~ olursi olsun, 
eğitim ve eğlence, dünyadaki ;varlıklar üz·erine !bilgilendirme, !her ha,-

.. . ,, ı . ,, 
lükar,da temel hareıket noktası olmuştur. · . · · . 

Ağaç oymacılığı, m~tal :işlem,eciliği ve ressamlıik konusunda eği.- · 
· timli v,e çok yıönlü ;bir sanatçı ·olan ,Gustaıv ·Kühn, uzun ·Süre·cek bu 

didaiktik :amaçlı i·şine fbüyüik- küçük herkesin · imanını tazeleyecelk 
' aıhlaki öğütler1e ,başlar ve · İncil'den öyıkül,er ·katara'k politik enf.ormas
. yona ıct-a yöneHr. 

(*) Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Air:nan Dili ve . Edel;>iyatı Ana
bilim Dalı Öğretim Üyesi. 

(1) Michael Hinze, ''Die . wunderliche W~lt im Bilderbogen-Kranz, Beg~gnuı':ı.gen 
mit Schinkel, Fontane und Gustav Kühn in Neuruppin": Konturen. Ma- · 
gazin für Sprache, Literatur und Landsohaft, 4. Quartş.1, . 1992, s. 20 vd. 
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Bu resimlerde, sade halkın dünyayı nasıl alıgıladığına tanılk _ olu
ruz. Gezi d.mıkanı · olmayan, hatta ıbir sonrwki . kıöyden öteye geçem-e
"yen insanlar, kendi ·ıküıçük dünyalarında 0:Hffşeyi ibu rıesimlerde tat

. ma imi.kanını 1bulmuşlaroır .. 

Bu ·yazımızda, N,eurup.pin Resim A1bümü'nde yer aJlan üç resim 
üzerinde duracağız (:Padişaıh Albdü1meoid'.i, hareminde gösteren dör· 
düncü bir resmin daha varlığını ibiliyoruz, anca:k ıbunu henüz elde ede
medik) . . Bu resimlBrde yansıyan . Tfürk imajının etnıolıoj:i'.k (2) çözüm
lenmesi, yazımızın ık:onusunu · ıoluşturacaıktır. Çözümı.em·ede, resimle
rin tanımı ve v:ermek istediği •temel düşüncemn·· y~nınc;la komp.ozis"'. 
y,onu •tamamlayan motiflere de .ağırlık ·ver~ceğiz (3). 

1 

Y azıd,a kullanacağımız ıresimler 1972 yılında Gertraud Zaeıpernıok 
t_arafından, Wilihe1m :Fraenger'in ık•atkı.sıyla 0ıgerçeıkleştirilen 'ba$kıQan . 

CZa-erpernicık, G.ertraud, Neu:ru!I)piner Bi1der!bogen der Firma Gustav . 
Kühn, mit -einem Beitraıg vıqn Wiilhelm ,Fraenıg·er. VEB E. A. S6€mann 
Buch- und Kunstverlaıg, Le.j.;pzig 1'9-72; [Zaeperniokl) alınmı•ştır. 

RESİM ı : COrigin.al Nr. '3,134; Zaepernick, Nr 39) 

Asiatisches Fam.ilfenl,eben . C:pie Frauen eingeschraı:ııkt und v.on 
den Ma:qnem unten:lTüc'k:t .gehalten). · Taışbas'ln,. renkli, yatay. Çizen ·= 
G. -Küh,.n . 

. · RESİM 2 : COrigiııal Nr. 3135; . Zaepemick, Nr. 39) 

·Europaisc.hes Fam.iliıenleben · (Di~ -Frauen · wer:den 'hıooh geaohtet 
und den Mannern glekhgestellt). Taşbaskı, renkl'i, yatay._ Çiz.en: G~ . 
Kühn. Tarih : 

1

1856. 
· ! 

(2) Etnoloji, · "Toplumların yapısını ve evrımını genel çizgilel'.iyle belirlemek 
amacıyla; her etninin belirtici yanlarını tümüyle bilmeye çalışa;n insan bi
limleri dalı. "Büyük Larousse Sözlük ve . Ansiklopedisi". C. 8, Milliyet Yayın
ları, s.v. Avrupa kültür dairesini araştırma alanı olarak seçen "Volkskunde/ 
Europaische Ethnologie" (Halk bilim/ Avrupa etnolojisi) bilim· dalının görev
lerini şöyle özetleyebiliriz : Bir ulusun ·kültür birikimini oluşturan unsurla
rın, sosyal ve·· kültürel yapılar arasındaki iletişimi belirleyen aktarım, dö
nüşüm ve değişim ·süreçlerinin mekanizmasını inc·eıemek, etnolojinin baş
lıca görevlerinden biridir. Çünkü bu yapılar, sosyal grupların düriya görü
şünü ve davranış normlarını yansıtmaktadır; bu yapılar, . toplumdaki ·sosyal' 
yaşamın anlaşılmasında anahtar işlevi görür. Bu yapılırken Halkbilim/Av
ru etnöJojisi, · sosıal ve kültürel yaşamın ilişlciler sistemini, özellikle tar.ih 
ve günümüz arasındaki k.arşılıklı etlüleşimi, yani dinamik ve · dialektik sü-. . 
reçleri çerçevesinde araştırma rolünü üstlenir. Bkz. Ingeboi·g Weber-Kel-

.ıermann :- . Andreas C. Bimmer, · Einführting in die Volkslmnde/Europiiische 
Ethnologie, 2. Aufl., Samnııung Metzler Bel. 79, Stuttgart 1985·, s. 146. 

(3) Bkz. Haşim Karpuz, "Fotoğrafta Kompozisyon". Selçuk üniversitesi Fen -
Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı : 4; 1987, s. 99, · 
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TAsvta 
' / 

Resiıra ·ı'de Asyalı !bir çifti gö:r.üyoruz. Erkek !kanepede oturuyor, 
!kadın is·e on.un kucağına pıakuiJıınuş. Erkıeık sağ. ·eliyle nangilesin.i tüt
tür1;ııken, sol !elini kaJdını ··omuzuna· koy,muş. Ba:şmı rcla aiksi yöne çe
virmtş. Kaıdın sağ eliyle. yelıpazey.e ·ıbenzer ıbir n~sneyi tutarık.en, e:r
keğin:in elini avucunun içine almış, ıyana:klannı, tuttuğu ,ele dayan
dırmırş. Genel ıgtörünüm; mağrur,. ıgur~lu ıbiır erkek ve onun tevec
cühü.nü U{azanmaya çalışan ve ıbaJl.nş!arı aşağıya yönelik lbir ı:kadın. · . 

Resim : 1 

Altyazı: Asya · tiıpi aile hayaıtı. Kıaıdınlar .sınırla~dırılmı•ş ve er
kekler tarafıı1:dan ,baskı altında tutuluyor . 

. Resim 2'de Avruıpalı 1bit çift v.ar. Kadın ıbir kıoltuikta· oturuyor, 
erkek ise diz ç1öijoriüş dµruında: Sol kolunu kadının sol bı-leğinıin al
tından ,ge·çirm'iş ve elinıdeıki h,edıye kolyeyi kadının iboynuna ta:km,aJk 
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Resim : 2 

üz.~re .tutuyor. Kolyenin ~ir ucu kaıdının, diğer ucu ise erkeğin, arka
ya: u~attığı ,elinde. Kolyeyi ta:kmaıktan çok . [beğendirme ça:bas~ içinde 
görüyoruz erkeği. Kadın iba:şını ,erkeıkten rçevmmiş, ·küçümser ibir eda 
ne· k.aır-şıya ·: C'a;şa;ğıy,a) ıba·kark~n. ,erıkeğin baıkı-şlaırı ,onun yüzüne· yıö
nefü!k. 

AHyazı: Avrupa tipi .ane hayatı. Kadınlara büyük değer .verilir 
rve -er'keıklerle eşit tutulur. 

YORUM: 

· ıBiri'birini taıkip _-eden ıbu iki r ,esim fbir ik!ontrast ,oluşturuyror: iBunu . 
öncelikle -erke!klerin ıbakı1şında yakalıyıoruz : Kendini ye1paz,eleyen 
kadına yüz ,çevirmiş (Asryalı) ·erkek ile aldığı hediyeYi begendirmek · 
isteyen (Avrupalı) e:rıkeik, ayrıca ,efendd:sinin ,gönlünü ka~nmak içi~ 
onun eline yüz süren (Asyalı) kadın ile kur yapılan (Awupalı) !ka
dın -arasında tam bir zıtlık var. 
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. İki .resim arasındaki kontrastı · tamamlayan bazı motifleri şöyle 
sıralayaıbiliriz : 

Nargile : özellikle müslüm:an ülkelerde. kul1anılan, Araıpl,M'ın 
"N,argile", İranlıların "Galya.ri.", Türklerın CINar.gile" v,e "Narıgüle" 

. dediği erkeklere öz,gü •bir keyif ,aracıdır (4) : "Wasseııpfeife, ein. be
sıonders im Bereich der islamisohen, iKultur veıförıeitetes Gerat zum 
Rauchen: C. . .) Die· W [ :a.sserıpfceife] ist :ein unenıtföeıhrliohes Requisiıt 

in jedem Haushalt.; nac'h Gastmti.hlern w'.ird sie · ıheruımger·eicht und 
in Teehausern ,gi'ht ·es W. - V:erleiher." (5) · !E:rıkeği~ ıgö.zl-erinin ·kaıpaıh 
oluşu ve ağzından duman çıkıyıor olması, onun kendinden g,e:çrrıiş, 

ikeyf ·içinde oldugunu ıgösteriyıoı-. B'öyl,eoe kendi '.keyfinde bir Asıyalı 
er~~k ile sev-d.iğıi ikadını ıka:zanma çabası. tçindek'i Avruıp~lı ,erıJ:rek 'be
Iiııgiµ bir kontrast ıoluştu:ruyor. Ayrıca lbiTindn <Oturuyor ·olup; diğe
rinin çi?lkmesi /bunu destekliyor . 
. . Altya.zısı dışında resi,m, Alman davranış diıline (6) ıgöre Hginç me'

. sajlar lda vermektedir. Türle · çiftin sergilediği anlamh jestler şunlar : 
• . l • 

. Erkeğin 'lba:şının dik durması :(den 'Knpf hoch traıgenl. , ,onun gu
rurlu (7); ,elini ikadının ,om·z.una koy.n1uş olması . Cdie Hand üıber ir,gend· 
etwas J..elJ::>endi.g,es .legen) ·ca> ise onun .efendisi olduğunu •göstermek-

. . 
te:dir. Diğer yandan kadının, ·,eTlk·eğin kucağına yaslanması Cjm. um 
den Bart oder Schnaıbel gehen) (9) dlıv,esini, lbaşı ,eği!k durumda Jden 
Kıopf hanıgen lassen : Mütlosi1g,keit, niederg,esdhlaıg,en seiri.) ClO) ffl'ke
ğin ·eline yüz sürmesi (Hariıcllkü~en : Eıhrfurcht, Respekt); Cli) 'de say-

. g~sını .ifade -etme-'.kted'.i:r. 
Resim 2'de görülen A ~urpalı çif~in j,estleri de, ıbu ibağlamda; an

lamü:ı.ndırılaıbtlir. Kadının, !boyı1una takılmak istenen Cbağlılırk sem
ibolü) linci kolyenin tek. ucunu lkontrolü:nde tutması ve tek elini'.erk·e-:
ğin ıkolu üzerine koıyarak sahii'.)lenmesi önemli görünüyor . 

. Altyazıları ön ,plana alaraık y.apılaJbile~eık birr yorum, !karşıla:ştır- . 
malı aile araştıınmasını (12) gündeme ıgetiriy,or. Aile, etnolojik açıdan 

(4) Bkz. Nu~ettin Rüştü Büngül, Eski Eserler Ansiklopedisi, 2. Cilt. Tercüman 
100ıı, '"!'emel Eser No. 95, S: 29-30 . 

. (5) Walter Hirschberg (Hg.)a, a.g.e., s. 515. 
(6) Bkz. Max S. Kirc}1, Deutsche Gebal'densprache, Helmut Buske Verlag. 

Hamburg 1987. 
(7) Bkz. Max S. Kirch, a.g.e., s. 69: 
(8) Bkz. Max. S. Kirch, a.g.e., s. 68 . 
. (9) Bkz. Max S. Kirch, a.g.e., s. 67. 
(10) Bkz. Ma:x:' S. Kirch, a.g.e., ·s. 69 . . 
(11) . Bkz. Max S. Kirch, a.g.e., s. 19. . . 
(ıl-2) "Komparative Fa:inilienforschung"; terim için bkz. Walter Hirschberg 

(Hg.), Neues Wörterbuch deı~ Völkedmnde, (Ethnologische Paperbacks), 
·Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1988, s. 146. 
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genel anlamıyla ·ı5osya;l ibir !birim, ebeveyn ve çocuklar aırasındaıki 
ihş~iler yu.n1a-ğ1dır (13) ·. Resiırıdc, iıki _far:1dı dünyaya -ait l!iile tirpi aynı 
düzlemde ·(,tek ,eşlilfi{), ·yani çekird~k aile · o1ar,aık ele alınmıştır. Gö~ 

· rüldüğü, g1'bi ·aile İk!avr.amı tam ıolaırak ortaya konmamakta, aile ya
şamı sadece !kadın-erlkeık ilişıkisinde ,temel~endiı:rilmektedir. Öz-eıll!ikle 
tkadının, erkeğin yanındaki, dolayısıyla da -erkeğin etkin olduğu bi::r 
toplumdaki konumu. ön ıplana aiJ.ınırrnştır. Burada· Batılı etnologların, 
bi1:Vök ülkede yaşama !biçiminin . faırklılıgının !biİinc'inde -olara'k, gü
nümü'Zde de kaJbul ettiiklen· A,sya t.iıpi kadın ... ePk-elk :rol dağılımı ş1öy-

-ledir . (ki ibu ıhal,en özelli!kle taşıraıda /büyü~ ıölçüde· ,geçerlidir) : Genç
ler, geleneksel olaraJk ev dışında icra edilen iba>ba mesleği!1e · yönelir

. ken, kızlar ,ev· [işlerinde anney,e ya:r;dım _:ed~rler .. Bu ,onların, anneleri 
gi'bi -f-aıal'i.yeıtler1nde ,ev ve komşu sınırları içine 'haıpsedilmesi d-emek-· 
tir C'Wa'hr-end ıdte Jungşn traditiıöne11 ilhTem Vater lbei seiner beruf-

. lichen Ta1tigkeit helfen_, die iın der Rege1 au~er !Haus .stattfindet, mü_s
s-en die Maıdchen die Mutter lbei der Hausar'beit unterstützen. Sie 
sind als-o wie dies-e in ihren A)üivHaten auf den Bereich des Hauses 
unıd der Na.clrbarschaft ,pes·chraiıkt. " (14). Böylece Asya tipi aıilenJn 
pederşahi. (paternal) resmedildiğ-i ıgörülmektediT. Gerçi · resimde aile 
içind€ki rol dağıhmı ık,onusunda lbu kaıdar ayrıntılı /bilgi yoktur; an
cark yine, babaların kızlarını ,erıgenl:iık çağına (13 - 15 y~ arası) er
diikten sonra tbir an önoe evlendi-rme cyanlısı oldukları, ve o yaıştaJki 

. kızların da eş se:çm:e !konusunda fikir yürütecek durumda olım-aıchğı 
göz önünde. tutulursa (Die Vater s1nd daran interessitı.rt,.- die Maddhen 
m'Öglichst lba1d. naich dem Erre-ichen der ıP.u!bertat zu .vemeiraten. Da 
di,es in eirıem Alter 2ıwjs-chen 13 und 15· Jahren •g·esohieht, haJben· dıie 
Madchen kaum einen Einflu~ .auf die· Wahl des Ehepartners.") i(l5) ; 
resim l'deki 'kad1nın, -erkeğin otoritesini kaJbullenişi daha kolay an-
laşılabilir. · · 

RESİM 3 ; COriginaI' Nr~ 287.lı Zapemick, Nr. 401 

Son-st - J.etzt (Galantes ıBenehmeri der Pranzosen in der Türıkei). 
Ta:şbasikı, r.enkli, :diıkey. Çizen: .:G. Küihn. Tarih-: 1856. Zaepernıck'in 
Cs. '64) ıbu :resim ·çifti iile Hgil~ ,açııklaması ışlöyle· ·= · 

"Im Krimıkrie.g (1853 'bis 1856) zwis6'hen Ru~lanıd und der Tütıkıei 
stand Fraİıkreich ,auf türkischeır Seite. ·iDie IBilder ·und ·da;s dazuge-

. \ . 

(13) Bkz. Walter Hirschberg (I-Ig.), a.g.e., s . 14.5. ("Familie, das Geflecht von 
Beziehurigen, di~ zwischen Eltern und Kindern bestehen. Die F: in diesem 
Sin;ne wird anch Kernfamilie o der Kleinfamilie genannt") . 

04) Peter Heine, EthriQlogie des Nalıen und Mittleren östens. Eine Etnführung. 
(Ethnologische Paperbacks), Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1989, s. 170. 

(·15) Peter Heine, a.g:e., s. 170. , 



., 

b:örige Gedicht z,ej.,g.en i~ scherzhafter Form, ·Wie die g.alanten fran.: · 
. zösischen So'ldaten den ·eınheimischen Herren die Gunst der 
türkisdhen Schıönen streitiıg ımachen. ·Der Verfass·er ·des Gedidhts ist 
:v-ermutlioh ,eıbenfalls G. kühİı.'' . . 

TASViR: 

Bu resim iiki ayrı . ıhölüımden ·oluşuy.or (3a ve 3b) : Sonst ibaşlığı 
a;l.tındaı, bir Tüırtk er'.keğJ. iile diki kadın 1görulüyor. Çiçs'.klerle donanmı1ş, 
arka plan~.a, fbir. cami [DJ.inaresi ve !iki lkulbhe?in rer ,aldığı bahçe iiçina 

de ayaikta tluruyorlrur. Baıhçenin aır.ka planını aynca hurma ağa:çla:rı 

Resim : 3 a Resim ,: 3 b 
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tamamlıyor·. Diz altırı:a kadar inen şık elbise~ıy1e, ilkfikadınınortasında 
ibuiunan ıgenç .ve ibıyıik11 ·e:r!keık sağ ,eliyl:e !kuşağına •sıoktuğu lkrlıcµıın 
kaıbzasını tutmuş, sol •elini ise !kabzanın üsıtüne dayamış. Bakışları 
~arşıya y;önelilk. İki yanındaki hanımları 'kıoluna takmış, 'bahçe sef as_ı 
ya;pıy:or · görünümü verm.ekle ıbirliikte, aıklı ıbaışka yer.de imiş gibi bir 
d.zleniım uyandırıyor. Bu iz_leni.mi ikuvv,eıtlendi,ren önemli ibirr :ho!kta, 
hanımların da, daha.çok hüzün'lü gözlerle aJksi yön}ere !bakması. Gi-· 
ytmlerine ve talkılarma baıkıh:rsa, ibu hüznün ıs·ebebi, maddi değil ·(lbkz. 
resim 3al. · 

Resim altında altı dizeli bir manzum metin yer alıyor : 

Sonst - .war .bei streınger 'Siıtte der Harem f est und zu, · 
• • 11:'·= ·--··.i-:\:v~ein. frecıhes Auge -störte der Frauen stille Ru'h, 

: · .. . :- · f ·.~-!'~ ·,. . . . 

·: :,ı~h nur wa.r·iihr. Gepie.t~r ~nd auch der 1Mainn zuglei'ch, 
Es herschte Lust· und Wonne, nur iın der Liebe reich. 
Des Aıbends bei der Küftle im {lıuftenden . Busk~?-'f'.eiiite"'W?ıly1 

• .r 

Da gingen wir. spazieren, so traulich und so nett!-

Genıç aıdamın ağzındaın ,eskiden yaşanıl~n güzellfide:rin !bir tas
viri yapılıyıor : 

Eskiden - Haremin aıdafbınca gözetilirdi her yer . . 
Hanımların r~hatını boza·mazclı yaıbancı gözler 

Hem sahibi hem de kocaları b~ndim sadece, 

. Her yer arzu ve neşe, aşk sürerdi günlerce. 
· Akşamın serinliğinde ,mis kokulu bahçede, · 

. Ge.zertllık ,başbaşa, gün de bir _bize, gece de. CÇev. AOÖJ· . . 

Je.tzt ıba;şlııklı iıkinci r,esiı:rnde ise iki Fransız subayı, d1ki kadın ve 
ibi:r ·'f.ürk ,erkeği var. Meikan lbk ikonağın penceresinin altı. Sağ taTaf
ta iki · ş~k ve ,atletik ıyaıpılı Frıa:nsız a:skeri ellerindeki ıçiç.elk. !buJketler.iıti 
pencer~de'ki hanı~lara sunuyo?'.'lar. A,şkeri:q. .biri elini kılıcının ıkaJbza
sında _tuıtU'YiOr. Hanımı.ar :ise ·,a:s!kerlere hayranlık ve a'I'zuyla ibaıkıyor
lar. ·Hatta biri- :Çiçe·ğri almaJk üzere ,elini uzatmış. 'Solda ise, ıgördüğü. 
bu manzara ıkaırşısında göz.lert !alta.ışı ıg.iıbi aıçılmıış Türlk. ,e:rıkeği, ama 
bu .kez ya;şh ıo1arak tasvir eıclilmi1ş :. Salk!a;llı rv,e ıgıö!bekli. Kuşağında bir 
hançer ve pist:ol var. Paırmakları şaışkınlığını ,gösteriroesine açık Ar
ka planda ıbir caminin iki minaresi ve iJki kubbesi ,gôrünmekte:. Ve .. 
!bir. de~· insan •yüzü giibi resmedilen hilal; .öyl€ ki, aşağıd~lti duruma 
hınzır,ca ,gülüryıor (bkz. resim 3'b). 
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Resim a:ltında, yine m.an~um. altı dize y;er ailıyıor : 

Jetzt-Steh; ich wohl gerüstet als Schildwacht vor der Thür, 

Denn, 1Weiıber ıstreng zu hüten, unmöglicıh ist ~ schier. 

' Franzosen, unsere Freunde, sin'<i da mit Galaınt'rie, 
Die Bluınenstrau~e sprecheıı, die Frau'n verstehen · si~. 
Da ınıöcht' man doch ve.rz.weif eln, o Allah! welche Zeit! 

Kein Dolch kann da uns helf en, o gro~es Herzeleid! 

Şiir, yine Türfk .eırikeğinin ağzından a{aleme a;lımnış v.~ içinde bu
lunduğu zor durumdan hoşnutsuzluğunu dile :getiri-yor. Bunu yapar
ken ralkıiJbiJ.:erin!in lk1ınıitğini de aıçıkbyıor : 

. . . 

Şimdi - Bekçi gibi silahlı duruyorum kaıpıda, 
Zira, ~anımlaa:ı korum:aJk zor hele bu ç~ğda. 
Fransız dostlarımız pek mültefit, . ~ek naıziık, 
Çiçekler fille gelmiş, hanımlar anlıyor, yazıfk. 
Ümidim yok Allahım, ne günlere kald]lk! 
Hançer bile çare değil, biz dertlere kandık! ' (Çeıv. AOÔJ 

YOBıUM: 

İlki res·mi yanyana ikıoy1duğumuzda, yine., _ibelli ·noktaiJ.arıda ~ont
rastlar ıbeliriyor. \Bunu, önce-lilkle Türk erkeğJİıin r.resmedili1şintde gö
rüyoruz. Bir ,t~rıafia IJ{,endinıden -e:m,in, ıgüçlü Celi kılıcında), ıgenç · ve 

. yakışıklı ibk -e·:rJ{:e'k; diğ·er rtaTa.fta ise yıaışlı, ·gıô.beik.Ü. Vıe i1k.:tıiıdarsız ((kılııç 
. artık başıkasının elinde) bir adam. İikinci lkıoıitTast ikadınlf;t,rın Jbakı1ş
larınd.a. -İlıkinde · hoş ve hüzünlü •gözler·le ,etrafa lbalkınan hanımların 
bu kez !belli 1bir he'daf1er,i var: Fransız askerleri. [)eğişm,eyen !bir tu
tum var iki, o da Türk erk·eğinin hem 1kı0ca hem de ıb.ami LPolünde, ol
ması. 

Her iki durumda da .kadınların ,gıÖz·etim altında tutulduğunu gö
rüyoruz. !Has!ba:hçenih .güvenli duv·arları içinde sıkı 'koruma altında
.ki ihanım'laır dıış dünyaya açıldıklarında da yine kontrol altında tu
tuhıyor·. iBunu ·rıesimlertle dile gelen ama aynı zamanda resim al,tı ya
-zılarla da ıpekfştirilen ~ir ele,c;tiri ıolaraJk .gıörmeliyiz. Eleştiri, ikadın

lanna._ güv-enmeyen ıeiikeklere ylönelilkt1r . . Avruıpalı etnplqglar lbu gü
v·ensizliğin nedenim 'Şöyle açııklıy,orlar :· "Kızlar, ·atle için daha çok bir 
külf,et .olaralk ıgörülüder. Bunun s·eıbe:bi, .onların ileride ~ileye leke· sü
rebileqekl,eri lkı0:rikusunda ararnma:hdır; ıbunun olmaması 'için, lbiır ikıe: , 
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. . 
evlenip kocasının himay,esine ·girene kadar iyi korunmalı ·v~ gözetil-
melidir." (Die Madchen weııden vielmıehr als ·eine Belastunıg für die . . ' 

Faımilie anıg€sehen. Der Grund ıdafür ist in dBr Befürohtling zu 
suchen, daJ~ sie der FI:Ymilie in ıder Zunkuft Schande· ibreitBn kıqnnten; 
damit ıdies nic'ht gesdhieiht, ınu~ ein Maıdchen beschützt -und bewachi 
, vJr.:fon,.-b:3 di~ To:~1:t·3r .iıach der Heirat in d1e Ob'hut des Ehemannes 
Üıber:gehtJ . (16). Evlenene kadar . :baba V,e . ıkardeş kontrıolündeıki ka-· 
dın daıha sonr·a kocasının himayesine ,giriyor .. Dolaylı ıolarak iburada 
bir de s·osyal lbir ahlak anlayışından söz ,edilıebilir. · 

AHLA.ıKi HOYUT : 

Osmanlı (Türk) toplum unda her bireyin·, ail&den, meslekten, ait 
olduğu zümreden ve taşidığı rütıbeıden do.ğan Chadıcline düşBn) ıbelli . 
bir sorumluluk ala.nı vardı:r. (''Das individu,alle Verhalten in deı:r . . . . 
oşmanischen G -esellsohaft wıa.ır eng an die- Vorstellung von eine•m 
hatttl, ~iner >au~eren Grenze< .geibunden, di.e durch eine Reihe v.on 
F-a1kıtoren -. · F-aım'iUe, Position, iKlasse und Hıang - ıdefiniert war." (17l 

· ~,orw:nluluik alanına g.iren, yani him~y,esincİ€1ki kişilere ıyönelik hare
ketleri aynı zamanda kendi şerefine' karşı alınırrnış ıbir taıvır .ol,arak 
g,öl'mek, Osmanlı aıh~aJk anlayışının bir parçasıdır. Kendi -alaı;nna y~
pılan her türlü müdap.ele sadeoe J{ıişisel ibir ..s,orun olaraık ;görülme.z, 
aynı zamanda sah~ olduğµ statüye ve .riıaıkamına · da y.öneUk kabul 
edilir. Bu ida !belli fbir y.a,pıtı.rımı .;gerektirir. ('''Seinem hadd entsprec
hend 'hatte j,eder Osmane s•eine pers'önlıiche · iE1hre, şeref; . als em 
diıreıktes und ıwesentliches 'Merkm·al ·seiner Stellunıg i·m Leıben und 
seiner Position dnnerhalb der herrşdhende:ri Klass·e. Jede:r Einıgriff .in 
die· vıon seinean . 11:add . ,gedeckten Reohte· war ein. Anıgrjff ,auf diesen 
şeref !Uindı k:laınn,t nidht nur 1eine person1d.che iBeleidiıgung, sondern ein 
.AJ."JJgriff auf .seineri Status un:d sein ~m:t, der :vergolten we:rden mu:~te, 

· wollte· ,er diese !bahaılten." (18) · 

Resim '3'ün alty,a.zısını ,yukarıdaki ıbil'gd1er ışığında değeıtlendir.ir
selr~ Osniaınlı Tür!k erıkeğİnlin durumu da!ha !belirginleşiyor. Bjr yan
dan himayesindeki ikadıirl•arı [koruma'k CSteh' ich w,ohl gerüstet aJls 
Sohildwacht vor der Tlhür C .. .) , Weiher str~~g zu 'hüten), diğer yan-

' ld.an dıost lbi:Idiğ.i. ~ansı2:ın fFıranros-en, uns·er,e 'Freund:e.: . ) haıkka te-
oavuzünü ıön'lem,elk zo~da: -İ!kd ai'ı~da ikalmanın ve~iği !bir 'çaresiz-

(16) - Peter-eHine, a .g.e. , s. ·1s9_ 
(17) Fischer· Weltgescbiclıte, Bd. 15: Der Islam, Die islamischen Reiche nach 

d~m Fall von konstantinopel. Ug. v'on G.E. von Grunebaum. Frankfuı"t . 
a. M. 1971, s_ 98. · · 

(18) A.g.e., s. 98 (Die Grundlagen des persönlichen Verhaltens in der osmani-
. · sc,hen Gesellschaft). . , . . 
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lik içinde (Da nilicht' man doch verzweifeln, o Allah! we,ldhe ZeitD. 
YıaJ.Ptınmı {intilk.a.mı) da faydasız g.örücyor _(Kein [Dolch ıkann da unıS 
lheif en). ·y:a; da 'kendinde ıartı!k o .ıgüc~ ;görmüyor. Burada Al:maın gö
züyle, ,o diönemdeki Osmanlı - Fransız 'ilişkilerine de kısaca iba:kma-
rriız gereıkdy.or. · 

TAR1İHİ BOYUT : 

Za:epernick'in resim 3'le ilıg~iJ.i verdiği ıbHgiden a~ıyoruz iki, bu- . 
r.aıda Kırım Sa:ya,şı (Krimkrie,g, Kri,eıg 'RuBlands · gegen die mit 
Frankreic'h und England ver.bünıdete Tür~ei, 1815'3 ibis 56. Der H·aupıt
kampf .gin:,g um Sewastopol, das 18-54/55 vıon den Fran2Josen und 
Englandern ,orü!bert w-q·rde. im Pariser Friedep. ,vm;ı 1856 v·erzichtete 
Ru~land auf eine Krieıgsflotite im Sdhrwarzen Meer . (bis _1871), trat 
s~Bessaraıbieh abJ (19) sırasıridalki Osmanlı - Fransız ilişik'ileri yan
sımaktadır. A,vrupalı tarihçiler,e ıgöre, 19. Yüzyı1'da "Boğazın hasta 
a!damı" denüen (der ıkranke Mann am Bosporus) ·Osmanlı [Devlıeti, 

· zaafiyet içinde, İp.ıgilter·e, · A :vusturya v,e Fransa'nın_ desteği olmasa 
Rusya.ya lboyun ·eğecek durumdadıT ·C20). Rusya1nın İstan!bul'a 1h:a..: · 
kim. olm~sı, ıo dlön6m AJman (Prusya) ıdış ıpoli.tilkasının lehine olaca'k- · 

- tı!; çünik.ü· Ruslar İstanlbul'da kaldığı müddetçe Aıvusturya ve_ Alman
ya tçin da:ha az tehlikelidir; zaten Bismarck (Fransa'ya 1hoş görünmek 
uğruna) Kırım Sava.şı'na Türkiy,e lehine· katıhnak i,stememişıt.ir (21}. 

O zamanın ·l?üyük devletleri tnıgiltere, ;fransa ve Rusya'nın dolayı:sıy
la da Prusya'nın aralarındakıi ırekaJbetin temelinde, zayıflayan Os
manl:ıdan ibir diğ·erinin !kendi ~ley.hine çılkaT · sağlama;ması · gereği 
yatıyordu. Ha]bu'.k'ı, Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paıris · Antlaş
ması . (18'56), ,Fransa v,e İpıgiltere'ye Osmanlı !Deıvleti i~inde: ·etJki alanı 
sağlaml'ştH" (22). (Böyle·ce Almanın çieJdiğ-i r ,esimde ·Fransa'nm · dost. 
luğu uzak mesafeden değişik ibir şell.<.ilde ifadesini buluyıor. · 

. ' . ' 

Osmanlıların 15. Yüzyıl'dan !beri Avru,pa'da. ıç-ok ıönemli !bir teh
dit unsuru ıolarak !belirmesi, ıözelliıkle · Almanıya'da Türık tehlikesiıı:,e · 
k8;:rşı . y.azı:laırm, şiirlerin ık.a:1em-e alınmasına neden .olmuştur. Halk 
edebiyatında "Türk,errlieder" diye ıbilinen şar.kılarıda, "din düşmanı, . 
g.aiddar, Zıorıba, kan emi,ci, şeytaıhi" .sayıla,rt Türklerden; Türik sefer-

. ' 

(;19) Deı· Volksbı·ockhaus; 15. neu bearbeitete Aufl., Wiesbaden 1975, :s.v. 
(20) Bernd Rill, Kemal ·. Atatül'lc, Rowohlt Bildmonographien 346, Hamburg 

1987, s. 14 vd. · . 
(21) · Süleyman · Kocabaş, Pencermenizm'iıi "Şark'a Doğru" Politikası. Tadhte 

Türkler ve Almanlar. Vatan· .Yayınları, İstanbul 1988, s. 33 vd. . · 
·(22) Brigitte Heinrich. - Jürgen Roth, Partner Tüı·kei oder Foltern für di~ 

Freiheit des Westens? Ro~ohlt aktuen : 16-0, Hamburg 1973, s. ·23, 26, 
passim. 
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lerinden duyulan !korku ibüyüık ölçüde dile . gelir . (2GL Bunlardan !biri 
de,· i-şıte . -Rus - Türk savaşını v,e Tü;rke karşı Fransa - İngiltere ıi.tt'ifa
ıkını kıonu alan, 1855 tarihli "Ein ganz neues Kriegslied vıon Ruı~land 
·und der Türkei" :başlıklı ·şarkıdır. İ'çinde, 18'55 Kırım Sava,şı'nda yeni-
11'en· Rus Çarı I. Nikola (18215- -. 18515) 'nın (ka'hraman· olarak nitelendiği · 
bu ş,airkıdal, 1828 - 1829 Osm~1- Rus, S-avruşı'ndan v.e bunun sonucun
da Türldeırin (14 Eylül 1929 Edirne Andlaşması) yenHırnesinden du
yulan sevinç . anlatılmruktadır. Görüleceği 1gi!bi, İstanıbul'un i•şgal edi
lip, gündemin değiışecek ,olması A:lm,a,nı s-ev.indkmeıktedj:r. Sadece 4. 
!kıtayı bucrayıaı alıyıoru~ ·(24) : 

Frank:reioh war nun gleich ıbereit, Hurraıh! 
Unıd haıt mit England sicfü vereint, Hurra:h! 

Der Bosporus wird nun besetzt 
Und ein aınde~es Wort geschw.atzt, Hurralı! 

Yine 18'4·5'te /basılan lbk /başka Almanca şarkı, @enç1eri neş'·eyle 
ciımnas'hllk . y.apmaJya çağırırken, Osmanlının Rusya karşısında di'.1:ş
tüğü yenttlıgiye aıtıfta fbulunuyor (2'5) : . 

Nun da ma-cht man 'doc1h ınicht so ein trübes· Gesicht, 

Sind w.i.r Alle doch keine Tilrlken nicht. 

(mealen : Orada öy1~ Tü:rık gibi yüzünü asma!) 

. . 
Za•epernick (S. 64) .a:çı:klam,asında, Fransızların bu kez Türkle-

rin yanında çarpıştığı Kırım Saıvş;şı'na ıcleğinerek, Türk - Fransız iliş
ikisine :resim 4'ün k·onusu bağlamında şu yorumu getiriyor: ''Rusya 
ve Türkiye ar,asında geçen Kırım Savaşı'nda (18-5'3-<1856) · Fransa; 
Tfuik tarafını tuttu. Resimler v,e ibunlaıra ait şiirler, Fransız ask,erle-' 
rinin Osmanlı ibeyleriyle, güzell€-rin ka'l!bini k:azanma konusunda na
sıl reıkaıbet ,ettiklerıni şakayla ikarışık göstermektedir:-." Bilinen !bir 
ş-ey varsa, -o .c;la elini Fr,ansıza ver.en Osmanlının (Kırım Savaşı snn
rasında) kolunu kaptrnmı:ş olmasıdır. 

(,2,3) Ayrıntılı bilgi için bkz. Şenol Özyurt, Die Türkenlieder und das Türken
bild in deı· deutschell Volksül>el'liefeı·ung vom 16: bis zum 20. Jahrhundert. 
Motive, Freiburger folkloristische Forschunge:n, Bd. 4. Wilhelm Fink 
Verlag, München 11972, s . 21 vd. 

(24) (Fl. - Blatt. Fünf neue Lie.der. <. ... ) 3. Ein ganz neues Kriegslied von 
RuBiand und der Türkei. ( ... ) Zweibrücken, 1855. Druck von A. Kranzbühler. 
Original 'im Nachla~ von Louis Panck = DVA Bıa 00479.) Şenol Özyurt 

· (a.g.e., s. 404, Lied-Nr. 109) '.tan nalclen. 
(25) Turnlieder. Hrsg. bei Einweihung der Turnanstalt in Zittau, zıttau und 

Görlitz 1845, s. 15. 
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. . 
Burada ikincil derecede önemli olmak üzere; tarihi iboyutu olan 

ve Almancaıya da ;girmiş bir sôzcüik üzerinde du~mak ·!istiyoruz : 
· Turkos. Kırım Saıvaşı'nda Fransız ordusunda hizmet gören Cezaydrli·. 
asJk,erler, kıyafetleri ne~eniyle "Turkos" [tyr,ko'] ıolarak isim·lenıqi:ri
lir (26l. Daha sonra;ki · yıllaırda yapılan Alman- Fransız sav~şları 
(1866 v-e 1870~71) üzerine s1öylenen ıbir halk türıküsünde (Bayrische 
Kriegs - Sdhnaderhüpfl) bu niteleme, ayrıca "aıptaı !bir ırk'' (diıe 

d~mische Rass') peıkiştirmesiyle aynen kaTşım_ıza ıçıkıyor - (27) : 

4. Dö Turıkos; dö Zuav'n, dö Zephirl, dös G'fra~! 
Mir freu'n uns 1soho'lang a.1,lf die damische Ra;ss! 

SOSYAL BOYUT : · 

Resim ıa'ün 1okuyucuya 1v:erıdiği : ıbir mesaj da, Osmanlı toplumun
da -çok -evlilik yapılması' ıg-erçe~id:ir. (Burada çoik evlilikten ''Polyıg'Yni'e", 
yani ,er!keğin !birden ifazla kaıdınla evlenmesi anlaışılmahdır. Etnıolog
lar "P,olyıgyn1e"nin ibir, ıçok _ekonomik, sıosyal ve ,etnik f.aıktörler tara
fından :te'Şviık ,edd.ldiğ,ini ıbelirtiyıorlar. iBuna ,gör-e lbu tür evlilikler da
ha çok toprağa bağlı ve hayvancılrkla ,geçim sağlanan yHrlerde ya
pılır. Tanmsal işlerin üstesinden ,gelinm,esinde ihıtiyaç duyulan i1şıgü

cü, böylece hem ,aüe diçindeki lkaidın -s·ayısının h~m de ıdo,ğacak çoculk
ların sayısının ,artmasıyla sağlanır. Slöz konusu ,e'kıonıomiık şartl.aTda 

yaşayan toplumlarda çocuk ölümlıeri . g,enellikle yüks·elk olduğu_ndan, 
e!k-sileii :çocuk, dk.inci !kadının yaıptığı ıdıoğumla· telafi ·edilmektedir ·(28). 

DİNİ BOYUT : 

En !basitinden ·en 'kompleksine •kadar tüm tıoplumiar-da rastlanan 
ev.oons,e'l lb'ir olgu ve oosyal yaşa,mı !belirleyen ıönemli bir -etken ola

. ralk ibir de dinden ıSöz etmelk ıgeırekıiyıqr. G.ere;k !resi~lerin a"Pka ,planı
· nı oluşturan ·Ga!mi ,g,örüntüleri, · .g-ereks·e· •çok 1evlt1ilk. ,anlayışı, Türk in
·san~ın müslüman !biır toplumun üyesi •olduğunu rvurgulam~ktadır. 

İslam ıdünyası:nda ba~ı 1nek.anların işlevi, etnologların dik!katini 
çelk;mişıtir_. Bun:laırda'.iı fbıtrıi de müslüımanlar iıçin ıgenel ıolara;k merıkezi. 
biır önemi ı0laın oaımıi (,ve çevresi) ıoJmuştur. ''Von zentraler Bedeutunıg 

. . . I 

dst audh der S.taındıort lder ~auptmıosohee ·einer ıStadt. !Haufiıg war und 

(26) Bkz. dipnot 19, s.v. 
(27) F. W. Freih. von Ditfurth, Historisclıe Volksliedeı· der Zeit von 1756 - 1871; 

Berlin 1871-72. 5 Teile. burada : V: 1870-71. erster Teil, Nr. 16. Paul Sartori 
(Hg.), Das deutsche ·Volkslied, ausgewahlt und erlauter·t von Prof. Dr. 
J-uİius Sahr, 4. ·Aufl., Berlın und Leipzig i924, Nr. 19. · [Sammlu.og 
Göschen] 'den naklen. 

(28) . Bkz: Walter Hirschberg_, a.g.e., ·s. 108. 
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ist sie rvon melweren 6-eiten zu erreichen ıund lbildet in ·vielen Fallen 
. daıs 

0

Zentrum ·eines auf sie zulaufenden Stra~en und Gass·ensyst~ms · 
ıvon· W ohn - und Geschaftsstra1,~en. Diese Lag.e symbolisiert ~u,gleich· 
i<hr3 .zentrale •Bedetitung .für die islamis,ohe Gesellsdhaft ,generelr. "1(29) 

· .·H eine, caminin şehir iıçinc:1e op ti~ bit ilıgi ,odağı olduğuna v,e insan
lara. yön tayin etmede ikolaylı!k. sağladığına, hatta ·şehrin .gürü1tıüsÜJ1:
den, [kalrubalığından.., ttelaışınıciam. ,etlltilenenler için !bir sükunet ortamı · 
dşl,evi gördüğüne. değinm-ektellir (30) : 

Eı~onoriıik yönüne değindi-ğtmiz çok evlili!k, buna !belli şartlarda. 
müsa,de . eden '!s1a,m dininin sosyal yaşamda bir yansım~sı olarak da 
değ·erlendiri'lmelidir. "Şayet yetim kızlarla ,evl~ndiğiniz. takdirde on
laır haıkkında aıdaleti yerine ·getirmeyeceğinize.ten korıkarsanız, siz.~ 
'.helal ıolan !başka 'kadınlardan ikişeT, üçer, dörder alın. O >kadınlar 
arasında da ada1eti. sağlayamayacağınızdan ,~o:rıkarsanız bir tane alın. 
Yahut sahip •olduğunu~ cariyelerle yetinin. , H·aıksızlık -etmemenizi için 
·en uygun o}an !buıdur. Nisa: 3." (311) Adı ,ge-çen sur,ede yer alan "ye- . 
tim" kavramının ·çağrıştırdığı sosy.al şa;rtlaırın ·etnolojik gerekçesi 
şıöyle: Doğa:1 ıveyw savaş ne'deniıyle •erk·ek !Ölümlerindeki , orana bağlı 
olarak; kadın sayısının artması giıbi nüfus deng~sdz1iikleri, · çok e.v11-· 
lik kurumunun -oluşm~ına sefbep ,ola1bHir. "Setbstverstandlioh vermaıg 
ein ,bevıölkerunıgs·ma~iıges Unıgleichgewicht (Frauenüberscıhu~. bedingt 
durch -eine !hıöhere natür lkfüe Sterblichkeitsrate der Manner oder 
haufıiıg.e . K,degszüge) . ·abenfalls . zur Einrichtung · einer -zeitweili,gen
.P.oly.gynie führeri." . (3\2) Böy1ece resim 3'de, ,e:rkeğin sa.ğına . ve ·sı01u
na aynı konumda 'yerleşitfrilen kadınlarla, sava.ışın ,eıksik olmadığı 

Osmanlı - Türlk rtarihınıde, . aynı zamanda sosyal bir çözüm olarak da 
uygulanan ·çdk ,evl!fü.kıte eş}er ıarasui'cilaki ada1et $()Tununa, dolaylı lbi:r 
anıştırma yapılmış ıgiibi görünmaktedir. 

SONUÇ: 

N,euruıppin ,Resim Allbümü'nde Asy.a ve Türikiye'deki aile ıyaşa:ını 
ile er-keklerin dünyasını kıonu ·alan resimleri :iıncelem-eye çahştıık. ıBa-.. 
tı'da özellikl,e 16. yü~yıldan i:tiibar,en ~sim. ıS·~atında da *endini ıgös
teren Türk modası- ( my.an talizm) , hal'k sanatına da ·şu ya da lbu şe-

. kilde yansımıştır. Taner Timur, Avrupa'daıkıi !bu olguyu ,g,enel •olarak 
şöyle açıklıyor: "Aydınlanma yüzyılında farklı kültür v,e uryıgarlık-

· . (29) Peter Heine, a.g.e., s. 61. 
(30) Bkz. a.g.e., s. 62. (dipnot) 
(31) Kur'an-ı Kerim Ansiplopedisi, c. 1, Tercüman Aile ~e Kültür Kitaplığı Ya-· 

yınları, İstaJ.?,bul 1988, s. 93. · 
(32) Walter Hirschberg, a.g.e., s. 109 . 
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lara ügi ·artınca ve Aıvrupalı ü lkeler ulusal lkim1illderinıi ön plana çı-
. karmaık için değiışiık - hatta karşıt - referanslar aramaya !başlayınca · 
Osmanlı modasının da yoğunluk lk-azanm·ası ikaçınılnıazdi., Özellikle 
Fransa merkezli ıbu modada uluslararası politikanın gereksinimleri 
de rol oynamıştır. Faıkat asıl nedenın, Türk' dle: Müslüman'ın aynı an
lama ,geldiği bir çağda O.smanlı tıoplumunıdak1 'harem' v,e 'cariye' ol
gularının, -esir ;pazarlarının ··ve doğulu ,erotizımin. . iBatı muhayyilesini · 
\kamçılaması olduğu söylenebilir." (33) Nitekim inoelemeye çalıştığı-

. mız resiml<erde konu ağırlıiklı · olaıralk "haıremdeki kadın"dır. .A.sıya' -
·. daıki :aile yaşamı etnomer(kezci-, ıbaışka dey'!iışle Avruıpa merkezci Cre-. 
simler,d-eıki ık,ontrastif - ya'k'ıaşım bunu "k.anıtlama:ktaıdır) ba'.kış· açısıy-
la (3'4) özelliık1e koom..,erkek ilişkisi temeli üzerinde. ,ele aiınmıştir. 
Gözlemci, Asya (-ve Türk) toplumlarının kural ve değocieri ikonusun,... 
da ya~gıd~ •bulununken kendi toplumı,nun kural ve · değerlerini kul- · 
lanma ,eğilimindedir (3,5). ÖZellilkle· resim ı ve 2'nin altyazılarında;'kı 
yargılayıcı ifadeler, · il'·esimlerdeki ,gıörece olgusal (fenıomenolojiiid · ibir 
tutumu ıoıum:suzlamaktadır. 

. 19. yüzyü Avrupa 'sında Türke ıkar,şı öl umsuz . ba~nş açısının se-
. . beıplerinden lbahs·ed.erlken· Ro'deric !Ef [)a vison,· ·'birinci olaraık · din fak-: 

ıtörün?-, iık'il1:ci olara!k da Avruıpa'da ,gelişeri üstünlülk duygusunu ôiı,e 
sürmektedir (36). · Resiım1eTde, öz.ellikle vuııgulanan "cami" mıotifi ve 
Fransıza muhtaç fbir Osmanlı dmajı bunun ka.ınıtı ·qlmalıdrr. Ayırıca 

Alman-Fransız çekişmesinin lbir yansıması olarak ıgö:rıdüğümüe; re
sini 3, ~ömürgeoiliğin resmi siyaJset .ve doiktrin !hal'ine ,geldiği 19. ıyüz
yılda devam ,eden oryantalist · resim !bağlamırida, ha:lıkı sadece este- · 
tilk açıdan eğ-itmek V·e dış dünya !ha'kkında aydınla'tmaık tleğH, aynı 
zamanda sôz · lkonu_su doktrin yonünde şartlandırmak iışlevini de ye
rine ,getirmektedir. Yukarıda ibelirttHıdiği üzere, Osmanlı diyarında 
"har.em", "has!bahçe", '' cariy;e" . giJbi motif1erle, · Fıransızların !kapısını 
araladİğı gizemli, ekzotik . lbir dünyanın. müjdesi verilmektedir. 

R2siın1l,zr,de, 'konunun işleni'şiµde iki türlü ,eğilim görülüyıor; ı. 

GeneUeme: Asya (.aynı şeilti11de AIVil'uıpal° tipi :aile denince ibir ·çok ül-

(33) · Taner 'I'imur, "Oryantalist Resim Tarihiyle İlgili Notlar". 1'adh · ve Top
lt::m, Eayı lı1 ·2 (Nisan 1903), s. 35. . . 

(34) Ethnozentrismus : »jene Vleltanschauu:ng, nach der die eigene Gruppe 
.. das Zentrum aller Dinge ist und alle . anderen im HinbÜck auf sie ei'n
gestuft und bewertet werden« < ... ) Der E. der industriellen Zivilisation 
wird auch alş >>Eurozentrismus« bezetchne,t. Bkz. Walter Hirschbe:ı;g, a.g.e., 
s. 136. 

(35) Bk~: · Büyült Larousse Sözlük ' ve Ansikloııedisi, C. 8, Milliyet Yayınları, 
s. 3875. (Etnomerkezcilik). 

(36) Roderic H. DaviEon, "Türkiye'nin Ba:tı'daki Tarihsel İmajı''. Tarih ve Top-
lum, Sayı : 109 (Ocak 1993)·, s. 35. . 



ke ıbir çırpıd~ ~yını ikef,eye 1konulmaık:.taıdır (Resim ~ ve ?>, dolayısıyla. 
Avrupa ve Asya sözcükler:i sadeoe lfdzi!kii lkarr.a par.çal.arını tisimlendir
m'iyorlar, aynı ~manda farklı ikd: ikili.tür dairesini ifade ,ediyorlar. 
Diğ.er ya.ından TüTık-FiI'aınsız iUşktsi sonucu oılabileoelk münferit r ·ej:~
bet olayı yaygınmış g.i!bi sunuılmaıktadır (Resim 3.b) _. 2. özele dnıclir- · 
,g-eme : Ebeveyn ve ·çocuklar arasındaıkd. ilişkilerin toplamı olan aHe ya
ş:aımı s·adece kaıdın-erık:ek ilişlkisine indirg·eniyor. Osmanlı ailesinin. <hş 
f aJktörler:q.en etık.ıi!lenecelk duruma g.elmes~, y,aıni . bir anlaımda eıvrim 

· gıeç:irmesi, sadece F:raınsız askeriyle kaır-şüaışma motifiyle ,gösterl1iyor. 
Aynı ışeıkilde, Osmanlı-Tü(t'lk 1Jopl1l!ffi ya:şamının İslam merk~ızli .olu-
şµ, cami motfüfiiryle beföırt'ilm~~ttiır. · 

. . . . 
. ' 
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