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Giri§
Neuruppin, Berlin’in kuzeybatisinda, realist yazar Theodor Fontane ve mimar 
Karl Friedrich Schinkel adlanni fagri§tiran küfük bir §ehirdir; fakat bu küfük 
§ehir özellikle adiyla anilan popüler resimleriyle ünlüdür. §ablonlara göre elle 
renklendirilen tek sayfalik bu resimler 18. ve 19. yüzyillarda2 Orta ve Kuzey 
Avrupa’nin begenisini kazanmi§ ve (tipki Fransa’da Epinal, Almanya’da Mü- 
nih, Nürnberg ve Augsburg baskilari gibi) geni§ halk kitlelerinin yerli ve egzo
tik dünya imajini belirlemede büyük rol oynami§tir. Satin alindiktan sonra 
fogunlukla föpe atilan bu resimlerden geri kalan fok az sayida örnek, §imdi 
müze malzemesi olarak nadir eserler arasina girmi§tir.
Bu yazida, “19. yüzyilin görsel-yazili kitle ileti§im araci“ (bkz. Peter Heßel- 
mann 1994) olan bu Neuruppin resimlerinin, o tarihte bilinmeyen dünya 
hakkinda nasil bir imaj yarattigini ve bu ürünleri tüketen sade halkin bu yabanci 
dünyayi nasil algiladigini göstermeye fali§acagim. Malzememizi yalnizca re
simler olu§turmayacak, ayni zamanda resim üstü ve altlarinda yer alan yazili 
bilgilendirme ve yönlendirmeler de dikkate alinacaktir. Zira “bu resimlerin 
,Yellow Press’ ve ciddi haber magazini özelliklerini birle§tiren” (bkz. Bellmann 
2000: 6) bir i§lev gördüklerini unutmamaliyiz.
Gündeme ilginf bir olay dü§er dü§mez, konuyla ilgili haberler hizlica okura 
ula§ir ve eksikligi hissedilen “görsellik“ ise bu resimlerle saglanirdi: “Herhangi 
bir farpi§ma, fetih veya zafer yürüyü§ünün gerfekle§mesinden 14 gün sonra 
ilgili resimler mü§teriye ula§irdi. Resmin fizilmesi, basilmasi, renklendirilmesi 
ve dagitimi ifin harcanan zaman dikkate alinirsa, bu önemli bir ba§ari demektir” 
(bkz. Bellmann 2000: 7).
Bu resimleri, konulari, alicilarina ve dolayisiyla amaflarina göre türlerine ayira- 
biliyoruz (tür adlari ifin bkz. Zaepernik 1972):

Dinsel resimler,
Güncel resimler,

1 Prof. Dr., Konya N.E. Üniversitesi, Ahmet Kele^oglu Egitim Fakültesi, Alman Dili Egitimi 
Anabilim Dali

2 Neuruppin Resim Albümü 1850’den itibaren bu türün en son ürünlerinden olmakla birlikte, 
Johann Bernhard Kühn’ün baskilariyla 1750’den bu yana eski örnekleri mevcuttur.
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Ya§amdan kesitler sunan resimler ve Görselle§tirilen edebi ürünler 
[§arkilar, §iirler ve düzyazilar, resimli öyküler ve dizi resimler],
Masal resimleri,
Kesmelik resimler [Vecizeler, her türden görseller],
Eli§i ve Hobi resimleri [Asker resimleri].

Neuruppin resimlerinin yabanci dünyaya büyük bir meraki vardi; “zamanin 
resimli gazetesi, faginin daha sonraki yillarda görülen ulusal heyecanina henüz 
kapilmami§ resimli seri haberler üreten tarihfisi” (bkz. Schmidt 2001: 215) 
niteligindeki güncel resimler ve resimli tefrikalar ifinde degi§ik meslekleri, 
siniflari ve yabanci ülke mensuplarini renkli kiyafetleri ile gösteren (bkz. Zae- 
pernick 1972: 41, 44) „her türden görseller“ arasinda Türkiye ve Türklere ili§- 
kin konu ve motiflerin ele alindigini görüyoruz.
Benim Neuruppin §ehir Müzesi’nde buldugum Türk motifli resimlerin sayisi 
toplam 89’dur. Bunlar konu ve motif alanina göre 10 ba§lik altinda özetlenebi- 
lir: Sava§ resimleri, ordu veya asker resimleri, Osmanli padi§ahlari, (dogu motif 
ve figürleri iferen resimli öyküler üzerinden verilen) ahlaki ögütler, kiyafetler, 
Türk pa§alari, §ehir resimleri, Türk-Fransiz ili§kileri, Türk (Asyali) aile ya§ami 
ve cami.
Türkiye’yi i§leyen Neuruppin resimlerinin konu alanlari ve sayilari a§agidaki 
listede gösterilmi§tir:

TABLO
FIRMA

KONULAR KUHN OEHM1GKE/
RlEMSCHNEIDER

1 Sava§ Resimleri 16 19
2 Ordu/Asker Resimleri 7 14
3 Osmanli Padi^ahlari 1 8
4 Ögretici/Egitici Öyküler 4 2
5 Kiyafetler 6 -
6 Türk Pa§alari - 4
7 §ehir Resimleri 2 1
8 Türk-Fransiz Ili^kileri 2 -
9 Aile Ya^ami 1 -
10 Cami 1 -

41 48
TOPLAM 89

1) Sava§ Resimleri
Bu ba§lik altinda, konumuz afisindan oldukfa fazla sayida tespit edilen ve 19. 
yüzyilda ülkeler arasinda patlak veren sava§lar hakkinda bilgi verme amacinda-
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ki güncel resimleri topluyoruz. Sava§ resimlerini tek tek ayrintili afiklamaksizin 
ilgili sava§ sahnelerinde Türklerin yabanci olarak nasil duyguda§, neredeyse 
empatik bifimde algilandiklari hakkinda belirgin bir fikir verebilmek ifin, bir 
resim alt yazisindan (OR, Nr. 2387) alinti ile yetinecegim:

„Silistre’de kanli farpigma“, 31 Mayis [1854?] tarihinde Ruslar 
ikinci bir saldiri girigiminde bulunup sayica üstün askeri güf 
yardimiyla tekrar ilerlediler ve iki gün önceki düzende saldiriya 
geftiler. Qatigma sürekli ve israrli bifimde devam etti, fakat so- 
nufta kugatmacilar her taraftan püskürtülüp geriye fekilmek zo
runda kaldilar. Akgamüzeri, ölülerini rahat bir gekilde tagimaya 
müsaade edilmesi ifin bir parlamenter gönderdiler; kendilerine 
bu izin verildi. Muharebe alaninda toplanan ölü sayisi, Türklerin 
siperlerden agagi sayabildikleri kadariyla, 2000 civarindaydi. 2 
Haziranda yeni tedbirler alindiktan sonra Ruslar genel bir saldiri 
plani dahilinde, bir yandan topfular gehri bombalarken, tüm 
cephelere yüklendiler. Bu farpigma son derece kanli, ama pa- 
digahin her noktada fogalan ve dügmana göründügü her cephe- 
de süngüyle kargilik veren kahraman ve korkusuz birliklerinin 
sayesinde Ruslar ifin bagarisiz gefti Akgama dogru Ruslar, 
Arap-Tabyasinin bataryasi altina mayin dögemeyi bagardilarsa 
da, bu cepheyi savunanlar bunu zamaninda fark ettiler. [Vurgu 
AOÖ] Onlar da, hatti gefmeye faligan saldiri birliginden 350-400 
Rus’u havaya ufuran bir mayin dögeyerek kargilik verdiler. Os- 
manlilar bu patlamayla yaganan karigikliktan yararlanip düg- 
manin yenilgisi ve siperlerin ele gefmesiyle sonuflanan kargi 
hücum gerfeklegtirdiler. [Vurgu AOÖ] Ruslarin bu girigiminden 
ugradigi kaybin 5-6000 ölü civarinda oldugu tahmin ediliyor.”3

2) Ordu ve Asker Resimleri
Burada agirlikli olarak, Osmanli-Türk askerlerini üniformalari ile talim esnasin- 
da gösteren resimleri dikkate aliyoruz.4

3 (Bkz. ayrica: Krimkrieg [OR. 2473; Sewastopol], Dardanellenkrieg [K. 9944, 9950, 10034], 
Balkankriege [OR. 6398, 6443, 6444 (Plevne); OR. 2382 (Silistre); K. 9959, 9980, 9985, 9986 
(Adrianopel); K. 9527 (Griechenland); OR. 6397 (Grivitza-Redoute); OR. 10129, K. 9956 
(Kirkkilise); K. 6269 (Bulgarien); oR. 6386 (Seidikan)], Nordafrikanische Kriege [K. 9931 
(Benghasi); K. 9930, 9937, 9938 (Tripolis)]; OR. 2588 (Eupatoria), OR. 6315 (Babina Glava), 
OR. 6316, K. 9955, K. 9980 (Podgorizza), OR. 6317 (Zaitschar), OR. 6324 (Bischina), OR. 
6325 (Vrbica), K. 9980 (Lüleburgaz), OR. 6375 (Kischineff), OR. 6377 (Kaukasien), OR. 6378, 
OR. 6422 (Kars), OR. 6382 (Ardahan), OR. 6382 (Beg Mehmed), K. 9980 (Kumocnovo)].

4 Soldaten militärischer Truppen (Uniformen- und Turnierbilder): [OR 2289, 2970, 7643, 7682, 
7683, 7684, 8997, 8998, 9209, 9284, 9949, 10188], [K. 2758, 2759, 2760, 6018, 6020, 6039, 
8989].
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3) Osmanli Padi^ahlari
Neuruppin resimlerinin favori padi§ahlari, olasilikla Osmanli Imparatorlugu’nda 
Avrupalila§ma hareketini ba§latan 31. ve 32. sultanlaridir; Abdül Mecid za- 
maninda5 1853-55 yillarinda, Rusya’ya kar§i Büyük Britanya ve Fransa’nin 
devreye girmesiyle sözde zaferle sonuflanan me§hur Kirim Sava§i gerfekle§- 
mi§tir. Bu sava§ta, a§agida kendisinden söz edecegimiz [Serdar-i Ekrem] Ömer 
Pa§a Osmanli Ordusu’nun muzaffer pa§asi olarak ün kazanmi§tir.
25 Haziran 1861’de Abdül Mecid’in ölümü üzerine Abdül Aziz tahta gefmi§; 
30 Mayis 1876’ya kadar devleti yönetmi§tir. Muhalifleri tarafindan tahttan in- 
meye zorlanan Sultan Abdül Aziz, 4 Haziran 1876’da öldürülmü§tür. Sultan 
Abdül Aziz, 1867’de Avrupa’yi bari§fil amaflarla ziyaret eden ilk Osmanli 
padi§ahidir.6

4) Ahlaki (Ögretici/Egitici) Öyküler
Bunlar, ikisi Türkler üzerine, digerleri Araplar hakkinda olmak üzere toplam 
alti resimli öyküdür. Arap öyküleri7 tamamen ahlaki, Türk öyküleri ise siyasi 
iferiklidir.

5 1839’da Abdül Mecid’in tahta fikmasini hemen takiben (...) ‘Gülhane Hatt-i Hümayunu’ fer- 
maninin ilaniyla birlikte Tanzimat reform takvimi ba§lami§tir. (...) Bu belge, gayri Müslimlerin 
egitimde ve devlet idaresinde e§it haklar saglamasi bakimindan özel önem ta^imaktaydi. 1876 
anayasasi mahkemelerin bagimsizligini saglamakta ve hakimlerin güvenligini garanti altina al- 
maktaydi. Hukuk devletine atilan en önemli adim, Kanun-i Esasi (1876 Anayasasi) idi. Bu 
anayasa ile birinci Me^rutiyet diye anilan dönem ba§lami§tir.” Bkz. Vedat Lafiner: “Die erste 
türkische Verfassung von 1876 KANUN-I ESASI”. Online: http: 
//www.turkishweeklv.net/article/119/die-erste-turkische-verfassung-von-1876-kanun-i- 
esasi.html [19.04.2012]

Bkz. Abdul Medjid OR, Nr. 1811 (1850) (Groszsultan [auf seinem dunklen Pferd])
Abdul Medjid OR, Nr 2466 (1854) (Gross-Sultan, unter den Kriegsführenden Mächten 1854/55 

[Krimkrieg] (Russland, England und Frankreich)
Abdul Medjid OR, Nr. 3061 (1856) (unter den Portraits regierender Monarchen Europas des 19. 

Jhs.
Abdul Medjid K, Nr. 2748 (1850-59) (Der türkische Kaiser ... in seinem Harem)
6 Bkz. Abdul Azis OR, Nr. 2451 (1854) [mit einer Landkarte des wahrscheinlichen Osm. Rei

ches]
Abdul Azis OR, Nr. 2452 (1854) (Gross-Sultan [mit seinen Mannen, auf einem Schimmel])
Abdul Azis OR, Nr. 1959 (tarihsiz) (32. Sultan mit Gemahlin)
Abdul Aziz OR, Nr. 3611 (1861) (Effendi, Türkischer Sultan [unter den Portraits regierender 

Monarchen])
Abdul Azis O r, Nr. 4213 (1864/65) (Gross-Sultan [unter den königlichen und fürstlichen Port

raits])
1 Abdallah und Hassan (OR, Nr. 9642): Bu hikayede iki erkek Müslüman, kiskanf birinin ne 

denli kötü ve dindar birinin ne denli iyi olabilecegini göstermek ifin kar§ila§tirmali olarak ele 
alinir. Yer altindan bir peri yardimiyla iyi kalpli Abdullah, kötü kalpli Hasan tarafindan ifine
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a) Türkenpfeife [Türk Piposu] (OR, Nr. 7552): Resimlenen olay Alma
nya’da gefer. Yigit Walter, parasinin tamamini üf defa yagmaya maruz kalan 
fobana verir ve “kutsal emanet olarak” sadece Türk piposunu alikoyar. Osmanli 
yeniferilerinin köpek ve yagmaci olarak anildigi öykünün sonunda Walter’in bu 
sadik tutumu ödüllendirilir.

b) Fortschritt überall [Ilerleme her yerde] (K, Nr. 9089): Resimlenen 
olay olasilikla Türkiye’de gefer. Bilimsel (üreme ve evrim kurami) tezlerinden 
etkilenen sultan, sava§filarina gece gündüz yürümelerini, yüksek yere asilan 
yiyecek ve ifeceklerine uzanmalarini, böylece i§tahlanni kabartarak, ellerini ve 
boylannin uzamasini saglamaya fali§ir. Burada bilimi takip eden akilli bir pa- 
di§ah imaji fizilir.

5) Kiyafetler

Toplam alti resim ba§ka milliyetten insanlarin yaninda Türk kadin ve erkekleri- 
ni de kiyafetleriyle göstermektedir; herhangi tipik ayirt edici bir özellik belir- 
tilmeksizin, ba§ka milliyetlerden figürlerin yaninda boy göstermekteler. §ayet 
resim alti yazisinda belirtilmemi§ ise, bu ki§ilerin belirgin bir toplum sinifina ya 
da meslek grubuna dahil edilme imkani yoktur; örnegin K, Nr. 1364 nolu resim 
meslek olarak bahriyeli bir askeri, zümre mensubu olarak da bir harem kadinini 
göstermektedir.
Bu Türk kiyafetli resimlerde, erkekler ifin §alvar ve pala (veya kilif), her iki 
cins ifin de türban ve uzun etekli entariler ortaktir. Üst düzey erkeklerde ayrica 
bir kaftan ve ku§ak söz konusu olmaktadir. Ilginf bifimde erkeklerin resmedil- 
mesinde at, top ve kilif (veya kama) aksesuarlannin kullanilmasi, Türkleri sa- 
va§f i bir halk olarak görme/gösterme egilimine i§aret etmektedir.

atildigi kuyudan kendini kurtarir, ayni perinin hediye ettigi merhem sayesinde fok zenginle^ir 
ve ünlenir. Digeri ise tamahkarligindan dolayi ömür boyu cezalandirilirken Abdullah sadrazam 
olur. (Yer: Arabistan)

Ibrahims Gewissen [ibrahim’in Vicdani] (K, Nr. 9860): Köleleri ve insanlari haksiz yere ceza- 
landiran kötü kalpli ibrahim’in (bkz. özellikle ilk sira 3. resim), vicdani, bir papaganin konu§- 
masiyla uyanir. Kendini ihbar eder ve düzelecegine söz verene kadar cezalandirilmasi gerekir. 
(Yer: Bagdat)

Abu Hassan (K, Nr. 9861): Bir günlügüne halife olmak isteyen mütevazi ve cömert bir Müslü- 
man’in hikayesidir. Halife olarak annesine para hediye eden bu ki§i daha sonra esas halife ta- 
rafindan devletin birinci veziri yapilarak ödüllendirilir. (Yer: Bagdat)

Der neidische Hassan [Haset Hasan] (K, Nr. 9894): Pipo ifen Alim, kötü kalpli ve kiskanf 
kom^usu tarafindan kuyuya atilir. Periler tarafindan kurtanlir ve sultanin kizini nasil tedavi ede- 
bilecegi konusunda bilgilendirilir. Bunu ba^arinca önce sultanin damadi olup daha sonra tahta 
gefer. focuklari ona bir gün bir dilenci getirirler. Bunun kötü kalpli Hasan oldugunu anlar, ama 
kendine yaptigi kötülügün bedelini ona ödetmez. Armaganlar vererek evine gönderir. (Yer: Be- 
lirsiz)
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6) Türk Pa^alari8

a) Ömer Pa§a, (bkz. OR, Nr. 2343) 1854
Aslinda 1826 yilinda Osmanli Imparatorlugu’ndan siginma hakki isteyip kabul 
edilen bir Sirplidir. Sonradan Ömer Lütfi ismini alip kolagasi olarak orduya 
girmi§ ve inanilmaz ba§arili bir kariyer yapmi§tir: Örn. Türk-Rus sava§larinda 
ve Kirim Sava§i’nda Osmanli güflerine ba§kumandanlik etmi§tir. §ehzadelik 
döneminde Sultan Abdül Mecid’in ögretmeni olmu§tur.9

b) Ismail Pa§a (bkz. OR, Nr. 2343) 1854
“ 1863-1879 yillari arasinda Misir’da Osmanli Hidivi olan Ismail Pa§a, 
Muhte§em Ismail lakabiyla da taninir. Kahire’de Ibrahim Pa§a’nin üf oglundan 
ikincisi olarak dünyaya gelmi§ olup 1953’e kadar ülkeyi yöneten Muhammed 
Ali Hanedanligi’nin kurucusunun torunudur. En büyük karde§i Ahmet ile 
birlikte Paris’te yeti§mi§tir. Misir’da kapsamli bir modernle§me ba§latmi§, 
devleti borf batagina sokmu§tur. Onun yönetimi altinda Misir en geni§ 
sinirlarina ula§mi§tir.“10

7) §ehir Resimleri
§ehir tasvirleri sunan resimler arasinda üf tanesi Istanbul motifi ifermektedir 
(K, Nr. 2698 ve 5270, OR, Nr. 8650); bunlardan ikisi Aya Sofya’yi ayni afidan, 
ama farkli sayida minare ve mimari unsurlarla göstermektedir. (Alt yazida) 
resmedilen yapinin Aya Sofya oldugu bizzat belirtilmemekte oldugundan, 
§ehrin algilanmasinin kültürel afidan sefici bifimde gerfekle§tigini, esasen bir 
Hiristiyan yapisinin ön plana fikarilmasindan anliyoruz. Görünü§e bakilirsa 
resmi fizen de binayi kendi gözleriyle görmemi§tir. Olasilikla mevcut bir resim 
örnek olarak alinmi§ ve iki farkli bifimde yeniden yorumlanmi§tir: Osmanli 
Imparatorlugu’nun ba§kenti böylece, o zamanlar cami olarak kullanilan Aya 
Sofya ile bir kültür bile§imi olarak karakterize edilmek istenmi§tir.
Neuruppin resimlerinde Istanbul ifin karakteristik nitelikte sefilen diger bina 
ise, Sultan Abdül Mecid’in yaptirip ifinde sadece 6 ay oturabildigi Dolmabahfe

8 Ayrica bkz.: “Solaiman Pascha” (s. OR, Nr. 1495.) 1849: (Heftumschläge: Einzug des Gesand
ten der Pforte Solaiman Pascha in Giurgewo; Einzug Solaiman Pascha in Bukarest) aus dem 
Jahre1849; Osmanli sefiri Süleyman Pa^a’mn eski Romanya’ya giri§i ilginf bulunmu§ olmali ki 
defter kabi resmi olarak fizilip piyasaya fikarilmi^tir. Bu da dogal olarak o tarihlerde halkin 
dikkatinin yogunla^tigi güncel olaylarla ilgilidir.

9 Bkz. http: //tr.wikipedia.org/wiki/Serdar-%C4%B1_Ekrem_%C3%96mer_Pa%C5%9Fa 
[13.12.2011]

10 Bkz. http: //de.wikipedia.org/wiki/Ismail_Pascha [13.12.2011]
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Sarayi’dir.11 Saray12 Sultan Abdül Aziz’in padi§ahlik döneminde de hizmet 
etmi§ oldugundan, Osmanli Türk ba§kenti ifin karakteristik nitelik kazanmi§ 
olabilir. Resim alt yazilari (Constantinopel [OR, Nr. 8650] -  Konstantinopel [K, 
Nr. 5270]) kültürel afidan sefici algi dü§üncemizi desteklemektedir.

8) Türk-Fransiz Ili^kileri
Türk-Fransiz ili§kilerinin, en gef Kirim Sava§i’nin ba§langicindan (04.10.1853) 
itibaren Neuruppin resimlerinde büyük yanki uyandirdigini iki örnekle 
gösterebiliyoruz. Resimlerdeki iki harem sahnesi, Osmanli Devleti’ndeki 
Avrupalila§ma hareketinin oldukfa benimsendigini ve böylece aile ya§aminin 
Türk erkeklerinin aleyhine degi§ip yeni (Fransiz) kom§ular tarafindan tehdit 
edildigini belgelemektedir. Iki resim de (K, Nr. 2871 ve 2872) 1850-1859 
tarihleri arasinda üretilmi§ olup, kar§ila§tirmali bifimde, Fransiz subaylanni, 
(Müslüman) Türk erkeginin toplumdaki öncelikli yeri ifin bir rakip, hatta 
tehlike olarak göstermektedir; bundan da, Türklerin Fransa ile ili§kiden 
kafinmalari gerektigi mesajini fikariyoruz.

Monier Fransiz, bir igimlik tütün versem der.
Ordaki arkadag kizlarin ayagina dügsem der. 
igte böyle gimdi Türkiye’den manzara,
Kanli savag goktan bitmig görünür,
Kurtaricilar ise agklariyla ünlüdür! [feviri: AOÖ]

Diger resimde (K, Nr. 2872) ise müftü bile bu sözde problemi halledebilecek 
durumda görünmüyor:

Tüm pencerelerden isterik tavirli 
Bakigiyor hanimlar, nazli ve alimli,
Karanlik ve kötü gözle maazallah 
Müftü efendi girpiniyor neüzübillah.
§imdi bu yenigagin geregi mi?
Kirim’a kagayim ben iyisi mi. [feviri: AOÖ]

9) Aile Ya^ami
Müslüman aile ya§aminin algilanmasi, Avrupa aile ya§amiyla, özellikle kadinin 
toplumdaki sözde yeri afisindan kar§ila§tirmali bifimde gerfekle§mektedir.

11 “Sarayin yapimi ifin harcanan para, devlet kasasini öyle bir zor durumda birakmi^tir ki Os
manli Imparatorlugu 19. yüzyilin ikinci yarisinda, ‘Bogaz’in hasta adami’ olarak iflasa sü- 
rüklenmi§ ve di§ devletler tarafindan finans politikasi bakimindan yedieminle vömetilmeve zor- 
lanmi^tir.” Bkz. http: //de.wikipedia.org/wiki/Dolmabah%C3%A7e-Palast [13.12.2011]

12 Saray (Yapim tarihi: 1843-1855) (Selamlik önü, Süfera Salonu ve Muayede Salonu olmak 
üzere) üf önemli bölümüyle gösterilmi^tir.
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Asya tarzi aile ya§aminda “kadinlar kisitlanmi§ ve erkekler tarafindan baski 
altina alinmi§lardir” (K, Nr. 3134 [1856 tarihli]), Avrupa tarzi aile ya§aminda 
ise “el üstünde tutulur, erkeklerle e§it muamele görürler“ (K, Nr. 3135 [1850-59 
tarihli])

10) Cami
Cami ba§ligi altinda, kagit kesme i§lemiyle güya cami yapmaya yarayan bir 
model kartonunu (K, Nr. 6602) ele alacagiz: Kitle egitimi ifin iyi niyetli ama 
ba§arisiz bir deneme. Bu i§lem sonucu ortaya fikabilecek §ey en fazla kubbeli, 
ama minaresiz bir kilise olabilir (bkz. K, Nr. 8440: Modelli[e]rbogen Kirche). 
Cami izlenimi vermek ifin kubbe üstüne kondurulmu? hilal, türban ve pala 
ta§iyan bir adam dü§ünülmü§. Ama bina giri§inde bulunan sütunlar ve vazolar 
üstündeki insan ve köpek figürleri bir cami ifin öyle yabanci duruyor ki bura- 
dan resmi yapan ki§inin henüz bir cami görmedigi sonucunu fikarabiliyoruz. En 
azindan cami ifi ve yaninda insan ve hayvan resmi olamayacagi hakkinda bilgi
si yok.
Neuruppin resimlerinde, Islami bir arka plan motifi olarak cami, ilgili yerin 
Osmanli topragi (ya da Dogu ülkesi) oldugunu belirtmek ifin siklikla kullanil
maktadir (bkz. örn. K. 2748, 2871, 2872, 9930, 9937, 9938, 9955, 9959, 9980, 
9985, 9986, OR. 1959, 2451, 6444).

Sonuf
Genel olarak niceliksel ve gefici bir sonufla, Neuruppin resimlerinden §unlari 
fikarabiliriz: Resimler agirlikli olarak askeri ve sava§ temalidir. Padi§ah, pa§a 
resimleri ve Türk-Fransiz ili§kilerini ele alanlar da dönemin sava§ haberleri 
dolayisiyla piyasaya sürülmü? göründüklerinden bu kapsama girmektedir. Bu da 
Avrupa’yi akinlar ve seferleriyle rahatsiz etmeye ba§lamalarindan bu yana aske
ri bir halk olarak taninan Türk imajina uymaktadir. Bu segici algilama bigimi, 
tarihi arka plan ile desteklenmektedir. Ön planda ne durdugu önemli degildir; 
belirli bir konuya odaklaninca, sadece buna ili§kin bilgiler filtrelenmekte, 
di§arida kalana ise pek önem verilmemektedir.
Bu sefici algi egilimini, tamamlayici motif olarak top, pala ya da kama ile res- 
medilen erkek ve kadin figürlerinde gözlemliyoruz. Genel anlamda Türk imaji
na hemen bir türban ve §alvar, eger ki§i üst tabakadan ise bir kaftan ve ku§ak da 
dahil edilir.
fizerlerin bu güdümleyici algi bigimini ayrica Asya ve Avrupa tipi aile 
ya§amini kar§ila§tiran ve Türk-Fransiz ili§kilerini konula§tiran resimlerde de 
gözlemliyoruz. Türk, her halükarda, ku§aginda ta§idigi silahiyla bir korku nes- 
nesidir. Genf ve fapkin Fransiz subaylariyla rekabette komik unsur olarak res-
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medildiginde de sinsi yüz hatlariyla fizilen Türk, korku nesnesi olma özelligini 
muhafaza etmektedir; fünkü bu resimlerde yüz hatlari daha belirgin ön plana 
fikarilmigtir (bkz. K. 2871 ve 2872).
fo k  küfük boyutlarda olmalarina kargin, hog fizgilerle resmedilen Türk (piya- 
de, süvari ve topfu) askerlerinin ele alimgini diger ülke askerleriyle kargi- 
lagtirdigimizda, fizerlerin taraf tuttugunu söyleyemeyecek denli nesnel buluyo- 
rum. Fakat bazi savag resimlerinde resim alti yazarlannin, “kahraman” ve “kor- 
kusuz” Türklerden yana tavirlarini ayri degerlendirmemiz gerekiyor. Kogullara 
bagli bu dayanigma bifimini, “resim matbaalarinin (Prusya Hükümeti’nin Ru- 
sya’ya kargi politikasindan dolayi) durugu ile mi afiklamaliyiz?” sorusunu, gim- 
dilik diger kargilagtirmalarla kontrol ederek yanitlayabiliriz diye dügünüyorum. 
Bir ön bilgi vermek amaciyla, burada 1882-83 tarihli olup Türk savaglarinin söz 
edildigi “Türkenpfeife” (Türk piposu) resmine igaret edelim: Türk yeniferi 
askerleri bu albümde yine “köpek” ve “yagmaci” olarak nitelenirler. O halde 
belirli bir kogula bagli olarak degigen (güdümlenen) algi bifimi digerleri ifin 
baglayici (geferli) degildir.
Egleriyle gayet zarif bifimde ya da 19. yüzyilin diger monargik yöneticileriyle 
yan yana resimlenen Osmanli padigahlarindan ikisinin, Avrupa’ya sempati duy- 
anlarin oldugunu görüyoruz. Neuruppin resimlerinin bu jestini, ayni gekilde 
askerlerinin boyunu bilimin yardimiyla uzatmak isteyen “Akilli Sultan” resim 
albümünde de tespit ediyoruz. Bu albümün (1892 tarihli) propagandasini 
yaptigi, yani Avrupa (Prusya) ifin arzu edilen sultan tipine gerfekten örnek 
tegkil edecek iki prototip padigah (Abdül Mecid ve Abdül Aziz) sefilmigtir. 
Diger yandan, pa§a portrelerinde de durum aynidir; diger Avrupali generallerin 
arasinda e§it konumda resmedilen bu pa§alardan ikisi Avrupa’da yeti§mi§lerdir. 
Bu tipki Aya Sofya ve Avrupai mimarisiyle Dolmabahfe Sarayi motifleri tagiy
an Istanbul resimlerinde de oldugu gibi tesadüfen olamaz. Öteki kültürün segici 
algilanmasi, kanimca kuralci algilamayla birlikte, kültür ayirt edici özelliklerin 
anlagilmasinda da belirleyici bir rol oynamaktadir. Örn. bir ibadet evi olarak 
cami resminde binanin sözde tamamlayici yapi unsurlarini hatirlayalim: Bunlar 
ancak bir kilise tasavvuru ile anlagilabilecek unsurlardir.
Son olarak dikkatinizi, resimli öykülere fekmek isterim. Ya Arabistan ya da 
Bagdat’ta gefen ve kiskanflik, tamah, kibir vb. insani zaaflari igleyen diger 
ahlaki/egitici öykülerden farkli olarak, bunlar gerfekten siyasi iferikli olup il- 
ginftir Türkler hakkindadir: Türk piposu ile gefmigteki Türk savaglarini hatir- 
latmakta ya da “Ilerleme Her Yerde” öyküsündeki akilli sultan ile gelecege 
vurgu yapmaktalar. Böylece, Neuruppin resimlerinin odagindaki Türkiye, gele- 
cekte ig yapmak ifin projelendirilmig bir ülke olarak belirmektedir.
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