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Karşitil klar*: 
Said, Sanat Tarihi ve 

~19. Yüzy1Listanbut:unda· 
Osmanh Kimliğini 

Yeniden Keşfetmek 

Çev. Hahaıı Çopıır 

1872 yılının Kasım ayında Osmanlı-Mısır Prensesi Nazlı Hanım, baba

sının İstanbul'daki hareminden ressam Elisabeth Jerichau-Baumann'ın 

kızına bir mektup yazdı. Bir genç kadından diğerine yazılan bu mektu

bun tonu, içten bir arkadaşlığın sıkı bağlannı ve yazannın gençlik he

veslerini açığa çıkarmaktadır. Nazlı, yakında gerekleşecek evliliğinden 

kısaca bahsederek muhatabının da kendi düğününde mutlu olmasını di

lemektedir. O, içindeki seyahat etme arzusunu ifade ederek şöyle yazar 

"Ülkemin dışına hiç çıkmadım. Lakin mutluluğun benim için bir yerler

de saklı olduğunu ümit ediyorum. Roma, Paris ve Londra'yı görmeyi o 

kadar çok isterim ki!" (Prenses Nazlı Hanım'dan "Sevgili Matmazele" 

mektup, Stamboul, 26 November 1872) Kopenhag'taki kraliyet kütüp

hanesinin sanatçı Elisabeth Jerichau-Baumann evrakı arasında tutul

makta olan bu kısa mektup, Prenses Nazlı'nın kartviziti mesabesindeki 

* Yazar burada coııııterpoiııts kelimesini kullanıyor. Bu kelime musikide, bir nağmeye baş-
ka bir nağme ilavesi yahut muhtelif metodileri birbirine uydurma manasma gelir. [çn] 
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Resim 1. P. Sebah, Pıiııcess Nazlı Haııırıı, n.d. cartc de 
visitc. Denmark Private Calleetion Denmark 

aynı hususi imzayı taşımakta

dır. Mezkür kartvizit hala sa

natçının Danimarka'dakiaile

sinin kolleksiyonunda tutul

maktadır. (Resim l.) Bu fo

tografik tasvir, genç Osmanlı

Mısır Prensesi'nin babasının 

hareminde 1869 yılında üç 

adet portresini yapanjericha

u-Baumann'a Nazlı'dan bir 

armağandı. Üç yıl sonra kale

me alınan bu mektup Pren

ses, sanatçı ve onun kızı ara

sında geçen pek çok yazışma

dan elimizde kalan tek parça 

olsa da Avrupalı sanatçının 

1869 yılında gerçekleştirdiği 

ziyaretin Prenses Naz}ı'nın 

muhayyilesini seyahat arzu-

. suyla ne derece doldu'rduğu-

nu göstermesi açısından ma

nidardır. Pekala, mektuptaki bu notun ve Osmanlı haremi içerisinde ye

tişen genç bir kadın tarafından vazifelendirilmek ve yetkilendirilmek 

suretiyle ortaya çıkan bu fotoğrafik portrenin, bizim on dokuzuncu yüz

yıl oryantalist görsel kültürümuzdeki yeri ne olmalıdır? Bu zaman zar

fında Osmanlılar ve oryantalistler arasında gerçekleşen değiş tokuşlar 

dikkate alındığında bir karşılaşmanın bu örnekleri, görsel kültürün ro

lü hakkındaki anlayışımızanasıl meydan okur? 

Edward Said bu konuda bize, mezkür meseleleri irdeleyebileceğimiz bir 

mercek sağlamaktadır. Son otuz yıl boyunca Said'in yazdıkları, oryanta

list görsel kültürü yeniden yorumlamak için teşvik edici olmuşjllr. Said 

sanat hakkında yazmadı. Onun disipliner sadakati edebi . çalışmalara 

karşıydı. Ancak onun çalışmaları, Batı görsel kültürünün kendi tanımıy

la "oryantalizmin tutarsız alanı"nda (discursive field of orientalism) na-
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sıl yer ettiğini düşünebilmemizi sağlayacak bir modeli de bize sunmak

tadır.l .Said'in Oryantalizm adlı eserinden sanat tarihi alanına yapılan ilk 

aktarma olan Linda Nochlin'in 1983 yılında yayımlanan sarsıcı deneme

sinden beri Said'in yazılan Bau imgelemindeki Doğu hakkında analiz ve 

eleştiri yapabilmek için önemli bir taslak niteliği taşır hale gelmiştir 

(Nochlin, 1983: 118-31, 187-91). Son zamanlarda sanat tarihçileri, Or

ta Doğu ve Kuzey Afrika'da üretien sanatlara ilişkin Batılı tasvir külliya

unı yeniden konumlandırmak ve yerel ve Avrupalı artistler arasında vu

ku bulan değiş tokuşun kültürel formlannı tekrar gözden geçirmek su

retiyle bu meydan okumaya tepki gösterdiler. 

Osmanlı resim ve sanat hamiliği üzerine yapılan çalışmalar ve on doku

zuncu yüzyılİstanbul'unda Osmanlılar ve oryantalistler arasındaki etki

leşimierin yeniden gözden geçirilmesi, bu alanın tekrar değerlendiril

mesinde merkezY bir rol oynamaktadır.2 Sanat tarihi taruşmalanndaki 

bu her iki yönelim de Said'in yeni ufuklar açan 'metni, Oryantalizm'i 

mihver edinmektedir. Ancak ne Said'in dönüm noktası olan bu kitabı ne 

de onun edebY çalışmalan, müzik üzerine yazdıklan kadar kültürler ara

sı değiş to kuşlara ilişkin sorulara alternatif bir yaklaşım getirebilmiştir. 

Said'in bazen bir piyanist bazense bir müzik eleştirmeni olarak hayau 

boyul).ca tutkuyla bağlı olduğu klasik Batı müziği, kültür ve gücün mik

ropolitikası üzerine yapığı en özenli aracılıklardan birine imkan vermiş

tir. Klasik müziğe olan aşkı Baulı ilk~lere alternatif bir yaklaşıma yönel

mesini teşvik etmiştir. Bu düşünceyi sanat tarihi alanına aktanrken 

·özellikle onun sınırlan aşan nitelendirmeleri ve okuma kavramı ile kon

trapuntal olarak meşgul olmak istiyorum. 

Foucault'nun güç mekanizması üzerine yapılan taruşmalar ·bağlamında 

değerlendirildiğinde "Müzikte Sının Aşan Unsurlar Üzerine" başlıklı 

denemesi klasik müziğin Baulı ilkelerindeki içerim ve efektlere dair top

tanlaşuncı eğilimi "Her zaman sınırlan aşma ihtimali vardır." diyerek 

l W. j. T. Mitchell ile bir söyleşi esnasında Said görsel sanatlann "biraz dili tutuk" olduğu
nu kabul ennektedir (Mitchell, 1998: ll). 

2 bk. Germane\- &: lnankur, (2002); Çelik, (2002: 19-41). 
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reddeder. Said sınırlan aşmayı "bir alandan diğerine hareket etmek, hu

dutlan denemek ve zorlamak, farklılıklan birbirine kanştırmak beklen

tilere muhalif olmak, öngörülemez zevkler sağlamak, keşifler yapmak 

ve tecrübe edinmek" (Said, 1911: 55) olarak tarif etmektedir. Said'in 

makalesindeki kontrapuntal biçim, müzisyen Glen Gould'un çalışmala

nnda ömeklendirildiği gibi bir çeşit sımdan aşmadır. Tek dize nağme 

ve onun vokali arasındaki hiyerarşik ilişki olarak tamrolanan müzik ya

pısına (Said, 1991: 102) karşın kontrapuiıtal biçim bir müzikal dizenin 

diğer birçoğuyla birleşerek "seslerin birbirlerine karşı ve birbirleriyle 

beraber" çıkabileceği ve hiçbir parçamn ikinci plana atılmadığı çok ses

li bir üslup önerir (Said, 1983: 98). Said'in kontrapuntal forma olan il

gisi ve kontrapuntal okuması ahlaki bir boyut ortaya çıkanr, çünkü 

"Böylece müzik öyle bir sanat haline gelir ki burada ne yazann gücü ne 

de sosyal otorite öncelikli ve yegane belirleyici olma pozisyonlanm ko

ruyabilirler. Dahası bu çeşit bir düşünce tarzı, insaniann kültürel pra

tiklerindeki yekpare çeşitlilikleri cömertçe ve zorlamadan ortaya çıka

nr." (Said, 191: 105) Said bu terimin daha kapsamlı bir uygulama ala

nına kavuşmasını arzu etti. Bunun için kontrapuntal okumamn kavr.am

lanm kanonik edebi metinlerle ilişkili olarak açıkladı.3 Ancak ned~nse 
görsel sanatlann yorumlanmasında bu kavramın içerimlerini kullanmak 

henüz pek akla gelmedi. Binaenaleyh Said'in kontrpuan kavramı Pren

ses Nazlı'nın görsel kültürle ilişkisi hakkındaki düşüncelerime açıklık 

getirdi ve böylece prensesin eylemini bize daha tamdık gelen Avrupalı 

oryantalistlerin ve Osmarılılann on dokuzuncu yüzyıl görsel kültürüne 

olan katkılannı dişil bir kontrpuan örneğiyle değerlendirme imkanı ver

di. Bu çalışmada, Osmanlı ve Batılı eğilimleri test edip doğruluklanın 

sorgulamak amacıyla Nazlı'nın bir seri fotoğrafik portresine odaklana

rak onun bu imajlan hangi yollarla konuşlandırdığım çeşitli kültürel 

bağlamlar dahilinde analiz edeceğim. 

Prenses Nazlı 1872 yılında henüz on dokuz yaşındayken Tanzimat'ın 

ünlü devlet adamı, diplamatı ve sanat kolleksiyoncusu olan H~_l}.l Şerif 

Paşa ile evlendi. 1872 yılımn son aylannda Istanbul'da gerçekleşen ev-

3 bk. Said, (1994). 
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Resim 2. Mısırlı Prenses Nazlı, (Kun

tay, M. C. (1944). Namılı Kemal. Dcv
riııiıı iıısaııları ve olaylan arasında. ls-

tan bul: Maarif Matbaası) 

lilikleri, pek çok elit tabaka mensubu

nunki gibiydi ve Nazlı'mn babası Mustafa 

Fazıl Paşa ile yılın erken bir zamarnnda 

Viyana'daki diplomatik görevinden dö

nen Halil Paşa arasındaki ittifakı destekli

yordu. Fazlasıyla Batılılaşmış Tanzimat 

elitlerinden olan Nazlı'mn babası, Mısır 

Hidiv ailesinin varlıklı ve nüfuzlu men

suplanndandı. Imparatorluktaki meşruti 

hükümetin savunucularından biriydi. 

Özellikle 1867 yılında Paris'te ikamet et

tiği sırada Sultan Abdülaziz'e yazdığı 

mektup vesilesiyle hatırlanmaktadır. 

Nazlı'mn kendisi ise derin bir Avrupa 

kültürü bilgisiyle yetiştitilmiş ve bir Ingi

liz mürebbiye tarafından eğitilmişti. Fran-

sızca, Ingilizce, Osmanlıca ve Arapçayı fa

sih ve beliğ olarak konuşabiliyordu.4 Evliliklerinden hatıra kalan fotoğ

rafta (Resim 2) Nazlı'mn Batılı tarzda bir gelinliği tercih ettiğini gör

mekteyiz. Dantel ve fırfırlarla fazlaca süslenmiş katmanların oldukça 

belirgin bir şekilde öne çıktığı bu gelinlik, erken 1870'lerde Osmanlı sa

ray ve elit kadınları arasında yayılmakta olan Avrupa'daki düğün giysi

lerinin göz kamaştırıcı örneklerinden .birisiydi. Şüphesiz Prenses Naz

lı'nın bu tercihi mezkür Avrupa modasımn imparatorluk merkezindeki 

bu yayılmaya öncülük yaptığını gösteriyordu (Davis, 1986: 61-86; Saka

oğlu, 1992: 168-173; Saz, 1995: 169-208; Topkapı Sarayı, 1993-1994: 

256-258). 25 Ekim ve 14 Aralık 1872 tarihinde Le:vant Herald gazetesin

de nikaha dair çıkan haberler, resmi tören ve bunu takip eden diğer me

rasimler ve Nazlı'mn gelinliğinin detayları hakkında bilgi veriyordu. 

Prenses, Osmanlı gelinlerinin tercih ettiği ettiği geleneksel kırınızıyı de

ğil Avrupa modasının öne çıkan trendi olan zengin açık mavi ipek ve 

yoğun işlemeli pembe kadifeyi tercih ediyordu (The Le:vant Herald, Oc

tober 25, 1872: 174; The Le:vant Herald, December 14, 1872: 254). Naz-

4 Mustafa Fazı! Phşa hakkında bk. Mardin, (2000). 
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lı'nın düğünü geleneksel Osmanlı evlilik ritüellerinin mükellef silsilesi

ni takip ediyordu. Ancak İstanbul'daki Avrupa diplomasi camiasının 

önde gelen kadınlannın iştirakleri, bu düğünü Nazlı'nın akranlannın

kinden farklı kılıyordu. Yerelİngilizce ve Fransızca gazeteler merasim

leri, onun elbisesini ve haremini detaylı tasvirlerle naklediyordu. Nazlı 

"doğumu, güzelliği, eğitimi ve konumu dolayısıyla Türk kadın toplu

munun önde gelen hanımefendisi olarak" övülüyor ve "ülkesinin sosyal 

tarihinde önemli bir yeri tutması hasebiyle" (The Levant Herald, Decem

ber 14, 1872: 254) diğerlerinden ayn tutuluyordu. Büyük ihtimalle dü

ğüne katılan Avrupalı kadınlann açıklamalanna binaen gerçekleştirilen 

bu "umumi" habercilik, Sultan Abdülaziz'in annesi Valide Sultan'ın söz

de kızgınlığına sebep olmuş ve bundan ileri gelen menınuniyetsizliğini 

Osmanlı sarayından gelen hediyeleri esirgemek vasıtasıyla ifade etmişti 

(Davison, 1986: 61). Hayatının bu erken döneminde bile Nazlı'nın Os

manlı geleneklerinin sınırlan dışına çıkmaya çalıştığını görüyoruz. 

Nazlı'nın Halil Paşa ile olan evliliğine kadarki süreçte sipariş ettiği üç adet 

portre, onun zaten Batılı resim sanatının patronlanndan biri olduğunu 

gösteriyordu. Bu, görsel sanatlada hayat boyu sürecek olan ilişkinin baş

langıcıydı. Ancak bu katkısına rağınen ismi sanat tarihi kayıtlannda hiç 

zikredilmemiştir. Nazlı'nın sanatlara olan ilgisi tamamen gözden kaçınl

sa da eşine seçkin bir konum bahşedilmiştir. Kendisi 1860'larda Paris'te

ki en önemli sanat kolleksiyonculanndan biri olarak ünlenmiştir. Bunun

la birlikte en saygınlan Francis Heskel, Zeynep İnankur ve Michele Had

dad olmak kaydıyla birçok önemli akademisyen onun sanatsal ilgileriyle 

yakinen meşgul olmuştur (Haddad, 2001; Haskell, 1987: 1 75-185; İnan

kur, 1996: 72-80). Evlendiklerinde Halil Şerif artık muhteşem bir kollek

siyonun sahibi değildi. Maddi zorluklar nedeniyle topladığı eserleri 1868 

yılının Ocak ayında Paris'ten aynimasından dört yıl evvel bir müzayede 

de satışa çıkarmak zorunda kalmıştı.5 Hayatının son yedi yılı boyunca sa

nat dünyasıyla aktif bir şekilde meşgul olduğu muğlak olmakla birlik~e 

5 Fransa'da ona Halil Bey diye hitap ediliyordu. (1871 yılında ;Bey'likten 'Paşa'lığa yüksel~ 
mişti.) Paris'teki sanat dünyasıyla olan ilişkisi ve tkinci Paris İmparatorluğu'ndaki şöhre
ti hakkında bk. Haskell, (1987: 175-185). Halil Şerif Paşa'nın siyasal karlyeri hakkında 
Davison'ın yazdığı iki makale kapsanılı bir bakış açısı sağlamaktadır: Davison, (1981: 203-
221; 1986: 47-65). 
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Nazlı'nın bu dünya ile olan 

meşguliyen çok barizdir.6 

Düğüne gelen İsveç İstanbul 

büyükelçisinin eşi Madame 

d'Ehrenhoff, ressam Elisabeth 

Jerichau-Baumann'ı üç yıl ön

ce Prenses Nazlı'yı babasının 

Kandilli'deki hareminde ziya

ret etmekle görevlendiren ki

şiydi. Kandilli'deki bu mekan, 

Jerichau-Baumann'ın üslendi

ği en sıra dışı portre vazifesi 

olan, genç Osmanlı-Mısır 

Prensesini resmedeceği me

kandı. Nazlı, Avrupalı hü

kümdarlann portrelerini yap-

Resim 3. Abdullah Freres, Alexandra Princess ofWa- makla meşhur böylesi bir sa
les, 1869, (Öztuncay, B. (2005). Htitıra-ı ıılıııvvct. Por- natçının görevlendirilıniş ol
tre Jotoğraflaıin cazibesi: 1846-1950. Istanbul: Aygaz) 

masından hususi bir heyecan 

duyuyor ve ressarula bizzat ilgileniyordu. Elisabeth Jerichau-Baumann, 

Avrupalı patronunun mührünün ona sağladığı prestijin farkındaydı ve 

Galler Prensesi Alexandra'dan bir tanışma mektubu getirmek suretiyle 

bu bağlantıdan istifade ediyordu. Daıiimarka Kralı 10. Cristian'ın kızı 
Prenses Alexandra, 1863'te Britanya tahtının varisille eş olarak Windsor 

ailesine gelin gittiği için iki Avrupalı kraliyet ailesine birden mensup bu

lunuyordu (The Danish Royal Collections. Amalienborg Christian VIII's 

Palace, 1994). Nazlı, Galler'in genç prensesiyle 1869 yılında Britanya 

kraliyet mensuplannın Osmanlı'yı ziyarederi esnasında hareminde ona 

yaptığı ev sahipliği vesilesiyle tanışmıştı; (Resim 3) Prenses Alexan

dra'nın İstanbul'da olduğu sırada Abdullah Freres stüdyosunda çekilmiş 

6 Villemessant, Halil Paşa'yı 1870 ve 1872 yıllan arasında Viyana ikameti esnasında ziyaret 
ettiğinde, bu Osmanlı diplomannın Fransız resim ve heykel sanan ile aile portrelerinin 
özenli parçalanna sahip olduğunu gözlemlemişti. Büyük ihtimalle bu eserleri Prenses 
Nazlı ile evlendiği yıl olan 1872'de Viyana'dan lstanbul'a seyahat ederken getirmişti. bk. 
Villemessant, (1876: 106). 
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fotoğrafını göstermektedir. Mısırlı hükümdar ailesinin ve Osmanlı bü

rokrasisirıin kıdeınli mensuplanndan olan Mustafa Fazıl, Avriıpa eşrafı
nı İstanbul'a geldiklerinde sık sık ziyaret ediyor ve bazen bu Avrupalıla

nu hanınılan da ailesinin saygın kadınlanyla tanıştınlınak üzere davet 

ediliyordu. 

Babasının evindeki en güçlü kadın olmasa da Nazlı'nın büyük evlerinde 

kendine ait bir nüfuz alanı vardı. İkinci katın tamamı onun kullanımı

na tahsis edilmişti. Emri altında on beş kadın köle vardı. Dahası mun

tazaman misafirlerini kabul ettigi bir resepsiyon, büyük bir kütüphane 

ve kristal avizeler, oyma iskemleler, bir org ve bir de Erhard piyano ile 

Avrupa m<;>dasına uygun özenle döşenmiş bir konser salonuna sahipti 

Qerichau-Baumann, 1881: 21). Elisabethjerichau-Baumann onu ilk zi

yaret ettiğinde Nazlı zaten yüksek elit tabakaya mensup yerli ve yaban

cı kadınlan misafir ettigi gece toplantılanyla tanınmaya başlamıştı. Doğ

rusu Prenses Nazlı 1869 yılında çok meşguldü. Çünkü o sene Prenses 

Alexandra ve Fransız imparatoriçesi Eugenie'i misafir etıniş ve bir İtal

yan korrtesi onuruna konser tertip etmişti. 

Mısır hanedanlığının statüsünün Avrupa kraliyeti gibi elit yabancılar ta

rafından tasdiki, meşruiyetlerini pekiştirmenin yollanndan biriydi. Naz

lı, Mısırlı Hidiv ailesinin üyelerindendi ve bu ailenin Osmanlı.kültürün

de Mısır'ın yönetici ailesi statüsüyle tanınması görece· yeniydi. Onun 

büyük büyükbabası Muhammed Ali Paşa 'kalıtsal hakka binaen yöne

tim' ilkesini ancak 1841 yılında tesis etmişti. Bu yüzden Mısır'ın hü

kümran sülalesi Osmanlılann saltanat hanedanlığı gibi yüzlerce yıllık 

bir meşruiyete sahip değildU Muhammed Ali ailesi meşruiyet ve otono

milerini sağlamak için Osmanlılada mücadele etmeye devam ediyor; 

bununla birlikte hanedanlık ailesini yapılancimrken İstanbul'daki Os

manlı sarayını model alıyorlardı. Elbette bağımsız statülerini meşrulaş

tıracak alternatif bir dil geliştirmeye çalışıyorlardı ve portredlik sanatı 

bunu yapabilmenin yollanndan biriydi. 

7 Muhammed Ali Paşa hanedanlığının yönetimi hakkında bk. al-Sayyid Marsot, (1984, 
1985); Toledano, (1990). 
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Resim 4. Osman Harndi Bey, llıi Mıizisycıı Kız, 1880. 

uwal üzerine yağlı boya, 58 x 39 cm, Suna ve Inan Kı
raç Kolleksiyonu, İstanbul. 

Bu statü meselesi Nazlı'nın 

ailesi için de hassas bir ko

nuydu. Babası İstanbul'da 

sürgünde yaşıyordu. Çünkü 

varis olarak Mısır yöneticiliği 

hakkı, emir buyurolan kanu

nu takiben Sultan Abdüla

ziz'in primogenitür prensibi

ni Mısır yönetici hanedanlığı

na uygulamasından dolayı 

hükümsüz kalınıştı. Nazlı'nın 

bu bağlamda, Britanya tahtı 

varisinin karısı tarafından 

açık bir şekilde prenses ola

rak tanınması kendi statüsü

nü teyit ediyordu. Benzer şe

kilde kuşağının herhangi bir 

Osmanlı elit kadını için en sı

ra dışı adım olarak görülebile-

cek olan Avrupa kraliyetinin 

önemli bir portre ressamıyla ilgilenmek, onun elit sosyal duruşunu da 

tasdik ediyordu. Nazlı'nın Kahire'deki müteakip faaliyetleri, yani evinin 

oturma odasını hayatı boyunca tanış9-ğı yönetici devlet reisieri ve ya

bancı kraliyet ailelerinin portreleriyle doldurması, bu iddiayı destekle

mektedir. Eritanyalı ziyaretçilerlu anlattıkları, Nazlı'nın yaşadığı meka

nı fotoğraflar ve gazete küpürleriyle daldurduğunu kaydetınektedir. Bu 

ömür boyunca devam etıniş birikim Viktorya döneminin resim odaları

nın karmaşasına aşina olanlar tarafından bile 'aşırı' olarak telakki edile

bilecek bir doluluğun sergilerrmesidir (Storrs, 1972: 98). 

Sanatçının bu ilk portrelerinden bugüne kalan kayıtlar Nazlı'nın sadece 
resmedilmekten değil aynı zamanda resim sanatının kendisinden de et

kilendiğini göstermektedir. Jerichau-Baumann Nazlı'nın sık sık yanına 
oturup resim yaparken kendisini izlediğini yazmaktadır Qerichau-Bau

mann, 1881: 25). 1880'de kocasının ölümünden sonra Nazlı'nın sanatı 
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Resim 5. Elisabeth jerichau-Bauınann, Tlıc Plinccss Nazili Haıııuıı, 1875. tuva] üzerine yaglı boya, 

132 x 158 cm, Private Collection, Photo Jenni Carter. 

herkes tarafından bilinir hale gelmişti. Boğaziçi ve Kostantinapol Artist
Ieri (BKA) Derneği'nin açılış sergisinde dört "stilllife paintings" sergile
di (Öner, 1991, 1992: 58-77). Aralannda Amadeo Preziosi'nin Çarşıda

hi Türk Kadını ve Osman Harndi Bey'in Iki Müzisyen Kız (Resim 4) gibi 

eserlerinin de bulunduğu Avrupalı ve Osmanlı ressamiann çalışmalan
nı bir araya getiren bu salon Tarabya'da, Boğaz'ın kıyısındaki Rum Kız 

Okulu'nda tutulmuştu. Bu olay, hem Nazlı'nın bu sanat muhiti ile açık 
bir bağı hem de Osmanlı İstanbul'unda sehpa ressamlığının gelişmesi 
için düzenlenen kayda değer sergi dizilerinden biri idi (Öner, 1991, 
1992: 58-77). 

Öte yandan Elisabethjerichau-Baumann Avrupa'ya döndüğü 1875'te, il
hamını bu ziyaretten aldığı eseri, PrellSes Nazlı Hamm'ı (Resim 5) tamam

lamaya devam etti. Nazlı bu tabloda, oryantalistlerin bilinen odalık klişe
si ile yani şehvet uyandıran, kendisini seyircisine sunan ve onu erotik 

oyunlara davet eden bir şekilde resmedilrnişti.8 Gerçekte bu resim,
1 

sanat
çının Nazlı ile müştereken ortaya koyduğu önceki onur verici portreleri-

8 Bu resimlerin tahlili için bk. Larsen, (1997); Folsach, (1996: 86). 
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Resim 6. Fotoğrafçısı bilinıniyor, Pıiııccss N adı Ham m , n.d. photograph 
Staffordshire Record Office. 

ne tamamen zıttır. İşte bu, Nazlı'nın bir somaki fotoğrafında da (Resim 
6) görüleceği üzere tam bir Batı oryantalist harem kadını klişesi idi. 

Bildiğim kadanyla Nazlı ressamlık kariyerine devam etmedi- ancak iz 

bırakmadan kaybolmadı da. O, ilk eşinin ölümünden soma Kahire'ye 
taşınıp bu şehrin kültürel hayatına aktif şekilde katıldı. On dokuzuncu 

yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında kadın haklan savunucusu 
Arap milliyetçilerinin, Kitchener ve C:~omer gibi İngiliz sömürgecileri

nin ve toplumun diğer seçkinlerinin kabul edildiği ünlü bir salonun 
idaresini üstlendi. Bu dönem Mısır toplumunda aldığı rol yazılan Mısır 

feminist tarihlerinde yeni doğan Mısır kadın hareketinin öncüllerinden 
biri olarak geçmesini sağladı.9 Bu dönemin birçok kaynağı?da Naz
lı'dan bahsedilmektedir. Bunlardan biri 1897 yılında Nazlı'nın son çı

kan kitabından övgüyle bahseden bir makelenin yayımlandığı Arapça 
al-Muqtataf dergisidir _lO 

9 bk. Allen, (1969-1970); Badran, (1995); Raccagni, (1983: 81-83). 

lO AfafLutfi al-Sayyid Prenses Nazlı'nın salonunu on dokuzuncu yüzyılın sonunda Kahire'de 
siyasi faaliyetlerle iştigal emareleri taşıyan üç meşhur salondan biri olarak gösterir (al-Say
yid, 1968: 95). ' 
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Hayatının bu bölümünde, muhtemelen lSSO'lerde, Nazlı en sıra dışı fo

toğrafik portrelerini üretti (Bu fotoğrafiann bir çifti İngiltere'deki Staf

fordshire Record bürosunda anonim bir albümde tutulmaktadır.). Ze

mininde piramid ve palmiye ağaçlannın bulunduğu bu portrelerde Mı

sırlı prenses iki farklı temsili birleştirdi: solda modem Avrupa

i tarzda giyinmiş onur verici bir portre, sağda ise karşı cinsin elbiseleri

ni giyinmiş Batı harem klişesinin parodisi vardı. 

Sol resimde Nazlı'nın dik duruşu ve doğrudan bakışı, rahatlığını ve iz

leyiciyle diyalog kurma isteğini gösteren bir güveni ifade ediyordu. Bu

radaki öz güven sahibi kadın izleyicisine onunla eşit olduğunu söyle

mektedir. Önceki kartvizitleri gibi Nazlı'nın onursal portresi onun izle

yicisiyle lletişime girme arzusunu ifade etmektedir. Ancak bu portreye 

çok farklı bir fotoğrafik düzen eşlik etmektedir. Bu fotoğrafta Nazlı bir 

Osmanlı beyefendisi gibi giyinmiş iken diğer fotoğrafta Mısırlı bir çöm

lek satıcısının elbiseleri içindedir. Bu, Nazlı'nın hayali hareminin bir 

parçası olarak Batılı harem klişesinin paradik bir şekilde yeniden sahne

lenişi olmasına rağmen oldukça şaşırtıcıdır. Her iki fotoğrafın üretildiği 

şartlar bir sır olarak kalsa da bizi üzerlerinde düşünmeye davet e~mek

tedir. Kim bilir Nazlı, belki de soldaki onur verici portreyi yapması için 

fotoğrafçının stüdyosunu ziyaret etmiş ve orada bulduğu sahne dona

nımlan ile oynamaya karar vermişti. Ya da resmin çekildiği bu stüdyo

da üretilen diğer "harem" fotoğraflanlll parodileştiriyordu. Nazlı bura

da hem boyalı perde karşısında harem efendisi rolünü oynamakta hem 

de temsili bu iki resim ile klişeleşmiş oryantalist "harem" fotoğrafının 

yapmacıklığını hicvetmekteydi. Bu hürmetsiz temsiliyet Prenses Naz

lı'nın failliğinin güçlü bir göstergesidir ve Avrupa'da oldukça popüler 

olan harem kadını imgesine daha yakın duran Osmanlı-Mısır kadının 

pasifliği ve sessizliği fikrine derinden bir başkaldındır. 

Bu hediye aracılığıyla Nazlı, İngiltere'ye Batı'nın sınır tanımayan Os

manlı harem dairesi fikrini parodileştiren bir hiciv mektubu göndenııiş 

olmakta ve böylece egemen skopik rejime karşı bir direnç figürü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte kendisini de klişeleşmiş oryan

talist görsel kültür kodlannı yıkan ve yerine yenisini koyan tahsilli ve 
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Resim 7. Ferdinand Mulnier, Ahmed Riza Bey and 

Princess Nazlı Hanım, Paris, c. 1896. (Öztuncay, B. 

(2005). Hiitıra-ı U/ıııvvct. Portre fotoğraf/ann c azi besi: 
1846-1950. Istanbul: Aygaz.) 

sofistike bir aydın şeklinde 

sunmaktadır. Peki o bu şaka

yı kiminle paylaşmışu? Ke

sinlikle fotoğraftaki iş birlik

çileriyle ve büyük ihtimalle 

hicivlerinden hoşlanan diğer 

Osmanlı-Mısır seçin kadınla

nyla ... Aslında bunlar, kendi 

fotoğrafı aynı albüm sayfası 

üzerinde Nazlı'nın bir çift 

resmi alunda yer alan bir İn

giliz arkadaş, "Bayan Laing"e 

verilmiş hediyeydi. Bu yüz

den bu fotoğraflan, harem 

dairesi klişesini kabulleurne

ye meyyal diğer A vrupalılara 

karşı ortaklaşa hazırlanmış 

bir şaka şeklinde düşünmek 

mümkündür. Herhalükarda 

bu fotoğraf, diyalogtan mono

loğa dönen ve Mısırlı prensesi Bau "harem odası" fantezisinin metaı ha

line getiren Baulı tavra karşı olan sabırsızlığın göstergesidir. 

Nazlı'nın biyografisini Osmanlı siyasal tarihiyle ilişkilendiren son fotoğ

raf (Resim 7) farklı bir ittifaklar dizisini ortaya çıkarmaktadır. Mulııier'in 

Paris fotoğraf stüdyosunda çerçeve panoya iliştirilen bu karun basılı im

zası göstermektedir ki benim bu makaleyi yazmaya başladığım mektup 

olan Nazlı'nın yirmi iki yıl önceki mektubunda açıkladığı gibi o Paris'i 

ziyaret etme arzusunu gerçekleştinnişti. Bu fotoğrafta Ahmet Rıza Bey'le 

yan yana modaya uygun ekaseli ceket ve tüy sorguçlu bir şapkayla res

medilmişti. Candan iki dostun fotoğrafı olsa da, Osmanlı-Mısır kadını

mn o zamanki geleneklerine uymayan bir fotoğrafu. Bu diğerlerine naza

ran siyasal ittifakını daha doğrudan ifade eden bir kartu. Çünkü burada 

kendisine eşlik eden kişi, Sultan IL Abdülhamid yönetimini eleştiren ve 

ona karşı çıkan Genç Tükler'in Paris şubesinin lideriydi. Nazlı, babasının 
\ 
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1860'ta Paris'te Genç Osmanlılara olan desteğini haurlatacak şekilde 

1896 yılında gene Paris'te bu sefer Genç Türklerin komite toplanusına 

kauldı. Bu toplanndan sonra, Sultan'a gönderdiği sert ifadelerle dolu 

mektupla şöhret kazandı (Blind, 1896). Tahminen Ahmet Rıza Bey ile 

Nazlı Hanım'ın iş birliğinin ürünü olan bu fotoğraf tam da bu zaman zar

fında çekilmişti. Ressam Elisabethjerichau-Baumann'a daha önceden he

diye ettiği portrenin yanında, Nazlı bu karu kendi el yazısı ile imzalamış

u. Fakat bu sefer ortada, biri Latince diğeri Osmanlıca olmak üzere iki 
farklı alfabeyle yazılmış ve iki farklı kişiye ait imza vardı. Peki, bu farklı 

seçim ne manaya gelmekteydi? İmzanın çok nadiren kullanıldığı Osman

lı lslam geleneğinden geldikleri halde bu seçimleri önemliydi; çünkü Ed

hem Eldem'in de iddia ettiği gibi onlardaki "modemleştirme arzusu"nu 

göstermekteydi (Eldem, 1993: 63-74). Nazlı'nın önceki fotoğrafik imza

sı, Avrupalı ressam arkadaşına hediye ettiği portreyi kişiselleştirilmesine 

ve onu Latin harfleriyle imzalaması ise l. resimde görüldüğü gibi, Bau 

kültürel adetlerine olan yakınlığına işaret ediyordu. Son fotoğraf (7. Re

sim), Osmanlı alıcısı için tahsis edilmişe benzemektedir. Mamafih imza

lar her iki figürün de eğitinıli Osmanlı ve Osmanlı-Mısır elit tabakasına 

mensubiyetlerinin onlara verdiği ayırt edici özelliği vurgularken A *'rupa 

kültürüyle olan aşinalıklanna da delalet etmektedir. Onlan farklı kılan 

bu hususiyet, Batı pozitivizmiyle antiemperyalizmi birleştiren Genç 

Türklerin temel prensibiyle uyum içindeydi. ll 

Hepsi birlikte düşünüldüğünde hayaunın değişik safhalannda Nazlı'nın 

sipariş ettiği bu portreler dizisindeki en göze çarpıcı şey, onlann sınırla

n aşan yarauc~lığıdır (Transgressive inventiveness). Bu, Said'in vurgulu 

bir şekilde tarif ettiği sınırlan çiğnemek, limitleri deneyip zorlamak ve 

beklentilere muhalif olmak babındaki sınır aşımıdır. Nazlı'nın yarancılı

ğı iki şekilde ortaya çıkınaktadır. Bir taraftan fotoğrafın görsel kodlany

la zarif tecrübesi bunu aşikar kılmaktadır ki önde geleni Staffordshire al

büro fotoğraflanndaki neşeli edimsel ikiliğinin saygıdeğer tasviri ve ha

rem parodisidir. Diğer taraftan da bu yaraucılık, kendi kültürü ve Avru

palı muhataplanyla ilişkili olarak kültürel değiş tokuşun sembölü olma-

ll Hanioğlu'nun analizine bk. Hanioğlu, (1995). 
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sı meyanında çeşitli yollarla konuşlandırdığı porttelerin düzeninde açığa 

çıkmaktadır. Nazlı'nın stratejik uğraşısının bu görsel teknolojiyle yapılan 

analizi; sıklıkla birbirinden ayrı değerlendirilen alanlar olan yükselen 

Mısır milliyetçiliği, Osmanlı siyasal reform hareketleri, Batı oryantalist 

sanatı ve geç J on dokuzuncu yüzyıl Mısır kadın tarihinin protafeminist 

unsurlarını bır arada düşünmemizi zorunlu kılmaktadır. Nazlı'nın Avru

pa portre gel~neğiyle olan ilişkisi karşı çıkış olmaktan çok Saidçi bir ba

kışla kimi zakan diğerlerine karşı kimi zamansa diğerleriyle birlikte çı-
i 

kan seslerin jeş zamanlı birlikteliği manasma gelen bir kontrapuandır. 

Görüldüğü glbi Nazlı'nın muhalif bir duruş benimsemeye tamamıyla yat

kın alınasına rağmen meşguliyederiyle olan ilişki tarzını karakterize 

eden iki unsiır diyaloğa açık alınası ve kontrapuntal tarza bağlılığıdır. 

Bu çalışmai ana bölümünde- ve farklı kültürel alanlar arasında izle

mekte oldu~m olayların tarihi anlatısı, Elisabeth Jerichau-Baumann'ın 
Prenses Nazlı'yı resmetme fantezisinin Osmanlı elit kadınlarının alterna

tif imajlarını üretmekle uğraşan Avrupalı artlsdere faydalı bir hatırlatına 

olduğuna işaret ederken bu küçültücü harem klişelerinin sürdürüldüğü

nü de göstermektedir. Geç on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ve oryanta

list görsel kültürleri arasındaki kesişındere dair anlayışunız ve bunun gi

bi kültürel değiş tokuşun daha ayrıntılı ve iştirakçi modelleri bize, Batılı 

fantezinin devam eden gücünün ve Said'in ufuk açıcı metni Oryanta

lizm'de serdettiği önceki eleşrilerinin akılda tutulınası gerektiğini hatır

latınaktadır. Aynı zamanda, Prenses Nazlı'nın bu hatalı klişeleri gözden 

geçirmekteki ısrarlı çabası, bu eleştirinin sadece yirminci ve yirmi birin

ci yüzyıllara ait bir fenomen değil aynı zamanda bu tarz kinayelerin mu

hatabı olınuş bazı kadınlan kışkırtan eden on dokuzuncu yüzyıl görsel 

kültürü içerisinde ortaya çıkmış bir fenomen olduğunu göstermektedir. 
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