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SULTAN II.ABDÜLHAMİT 
· DÖNEMİNDE 

YENİ BİR ANLAYlŞ: 
ART NOUVEAU 

İstanbul Üniversitesi Kitaplığında bulunan, Yıldız Sarayı 
Kitaplığından gelmiş olan batılı kaynaklar; Avrupa mima
risi ile ilgili kitaplar, ev· eşyası, mücevher, mobilya, silah, 
makine, giyim eşyası kataloglan, çizimler ve fotoğraf albüm
leri arasında bir Alman desen albümü dikkati çekmektedir. 
91690 envanter No.sıyla kayıtlı bulunan, 'Der modeme Stil', 
yani 'Modern üslup' adını taşıyan, Leipzig 1898 tarihli, 
Bemh. Friedr. Voigt Yayınevi tarafından basılan albüm, ya
yınevi sahibi Wilhelm Berndt tarafından Sultan Il. Abdill
hamit'e ithaf edilmiştir. 20 adet renkli basılmış Art Nouve
au üslubunda desen içeren albümde, Almanya'da bu akımı 
tanımlayan 'Jugendstil' terimi yerine 'Der moderne Stil' te
rimi kullanılmıştır. Yapıtın ilk sayfasında Arnold Lyongrün 
tarafından, uygulamalı sanatlarda pratik kullanım amacıy
la tasarlanıp çizildiği belirtilmektedir. Padişaha ithaf yazısı 
ise şöyledir: 

Albümün kapağı 

Dr. Gül İREPOGLU 
1 

En Devletli, En Haşmetli İmparator! 
Siz Majesteleri İmparatorun yönetimi ile Alman İmpara

torluğu yönetiminin samimi ilişkileri, Osmanlı halkı ile bi
zim halkımız arasındaki karşılıklı sempati ve nihayet Ma
jes_tlerinin sık sık ifade etme olanağı bulduğu Alman sana
tı, bilimi ve endüstrisine duyduğu canh ilgi, aşağıda imzası 
bulunana, en yeni, 

Modern Üslup 

adh Çalışmasını, beğenmeye tenezzW etmeleri; dekoratif 
sanatta/d yeni üslup yönünü konu alan bu yapıtı lütfedip ka
bul buyurmaları ricasıyla Majesteleri İmparatora ithaf et
me şevkini bahşetmiştir. 

Majesteleri İmparatorun ha/dr hizmetkarı 
Wilhelm Berndt 

Bern.Friedr. Voigt Yayınevi Sahibiı 
Leipzig, 1 Ekim 1898 
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Sultan· 11: Abdülhamit'e ithaf yazısı 

Bu ithaf, olaya iki yönden bakmak gerektiğini ortaya koy
maktadır. Birincisi, Sultan Il. Abdülhamit'in Alman kül
türüne duyduğu ilgi ve bu kültürün Osmanlı İmparatorlu
ğu'na etki yapacak unsurların, sanat yapıtı olsun, endüstri 
ürünü olsun, girmesini yönlendirecek bir tutum içerisinde 
olmasıdır. İkincisi ise, padişahin bu ilgisinin Alman diplo
masi, sanat ve endüstri çevresince anlaşılarak değerl~ndiril- · · 
miş olmasıdır. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun bir pa-.. 
zar olarak görülmesinin yanısıra, Avrupalıların kendi kül-

ı türlerini yayabilecekleri bir ortamı burada bulmaları ve bu 
ortamı yerinde kuUanma yolunun padişahtan geçtiği bilin-· 
cine vardıkları ortaya çıkmaktadır. Alman sanatçılar, Sul
tan Il. Abdülharnit'i kendi yurtları dışında yapıtlarını su
nabilecekleri ve karşılığını da alabilecekleri bir hükümdar 
olarak bulmuşlardır. 

Bu dönemde, Avrupa'da henüz doğmuş ve gelişmiş olan 
sanat akımlarının Osmanlı sanatına bu kadar çabuk ve ol
gunlaşmış. olarak yansıyabilmesinin nasıl gerçekleştiğini ay
dınlatmada, söz konusu albüm bir örnek oluşturmaktadır. 

1890'larda Avrupa ve Amerika'da yayılan yeqi bir sanat 
anlayışı olan, sözcük anlamıyla da 'Yeni Sanat' olarak anı
lan Art Nouveau, genellikle süsleme sanatlarında, inobilya 
ve küçük eşyada ve mimaride kendini göstermiştir: Natüra
list ve simgesel kavrarnlara dayanan Art Nouveau, zarif kıv
nmlı bitkisel motiflerin ağır bastığı, doğanın, dolayısıyla ya
şamın estetiğini, stilize ederek yorumlayan bir üsluptur. Bu 
üslubu tanımlamak için İngiltere'de 'Modem Sty!e' veya 'Li· 
berty'; İtalya'da 'Stile Floreale'; Almanya'da 'Jugendstil'; 
İspanya'da 'Arte Modernista'; Fransa'da ise, sanat tarihin
de en yaygını olan 'Art Nouveau' terimi kullanılınıştır. 2• 

Padişaha sunulan, Alman Art Nouveau beğenisini yansı
tan bu albümdelü desenler, mimari süsleme, kitap süsleme
si, vazo, kadeh, tabak, halı gibi eşya için ~üslemele.r, vit.ray 
örnekleri şeklinde, geniş bir kullanım alanına yönelik tasa-

. rımlardır. 

İstanbul Üniversitesi IGtaplığı'ndaki, yine Yıldız Sarayı 
IGtaplığı'ndan; Sultan IL Abdülhamit'in kolleksiyonundan 
gelmiş olan bazı fotoğraf albümlerinde de (Env.No: 
90549;90557 ;90613 ;9 ı 000;91 046;91 065), kapaklarda veya fo
toğraf çerçevel~ee Art .Nouveau süsl~melere rastlan~ak . 
ta, bunlar -dabu üslubun uyg.ulanışını örneklemektedırl. 
Ancak özellikle Sultan IL Abdülharnit'e ithaf edilerek ba
sılan söz konusu albüm, bu yeni üslubun karekteristiğini bün
yesinde toplayan özgün desenleriyle tipik bir örnek oluştur
makta; 1898 yılında; bu yeni·üslubun en güncel olduğu bir 
dönemde, bu akımı tanıtmak ve kalıcı kılmak amacıyla ha
zırlan.dığından, bu beğeniyi en iyi yansıtacak bir grup tasa
rımı blr,arada sunmaktadır. Yapıt, o dönemdeki sanat kav
ramına eğilen, yeni akımın çıkış noktaları, anlamı ve gelişi
mine ışık tutan, süslü bir dille kaleme alınmış ilginç bir açık
lama niteliğinde giriş yazısıyla da ilgiyi üzerinde toplamak
tadır. Giriş yazısının tam metni şöyledir: 

Sanat etkinliğinin olgunlaşıp çiçek açtığı her zaman, sa
nat, doğa ile en içten glJrilş 'alış- verişini kurmuştur. Sanatın 
doğa üstüne yUkselebilmek için günlük yaşamdan koptuğu 
zamanlarda bile, ona en sadık mürit/eri sıkı sıkıya doğaya 
bağlı kalmış/ardır; Rafael Sixtin Meryemi'nin tanrısal for
munu kendi dünyasal sevgilisinden çalışmıştır. 

Albümden bir sayfa 
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Albümden bir sayfa 

Zamammızda, sanatı katı şematizmin donmuş formların
dan ve giderek yanlış bir idealizmden kurtarma amacını gO
den, gilçla bir hareket yeniden geçerli olmaktadır. Gelenek
sel form dilinden bıkmış olmamız ve yeni sanatsal ifade yol
larına özlem duyduğumuzu.n farkına varışımız, . daha fazla 
saklanamayacak şekilde, apaçık ortadadır. Oiellikle sUsle
me sanatlarının son on yıllarda geliştirmiş olduğu etkinlik
/erin zenginliğine rağmen, sanat, kendini yaratıcılıkta gide
rek ön plana çıkaran aşm yüklülük, gösteriş ve tükenmiş
likten kurtararn adı. Böylece sanatçılarımızı uzun süredi.r ha
reketsizleştiren, uyanıklıkla uyku arasındaki, dilşilnceden 
uzak alacakaranlık, bazıları hala kararsız dursalar ve henilz 
ancak uykulu gözlerini ovuştursalar da, çok şükür ki sona 
erdi. 

Bugiln, solgun okul bilgilerinin ve öW h.arflerin tek başı
na bir işe yaramayacağını biliyoruz, bu yüzden yine insan 
oğlunun sonsuz öğretmenine dönmek ve ondan öğrenmek 
ilzere tekrar açık na vaya, tarla ve ormanlara, doğayı goz
lemlemeye çikiyoruz. Ondan, yine yalnızca görmeyi öğren
mekle kalmayacağiz. Onda, yine eski ustaların yarattiklan 
formlar ve renklerdeki o saf zevki ve her yapıtlanndan açıkça 
fırlayan o gerçek yaratma sevincini bulacağız. Geride kal
mış önemli bir sanat akımına ait en küçiik bir sanatsal ob
jeyi bugün hala derin ilgiyle seyretmemize, objeyi süsleyen 
sevgi, duygusallık ve güzelliğe hayran olmamıza, buna kar
şilık bugün çoğunlukla akademik bir form ve üslup katılı
ğından çıkan, doğanın soluğunun dokunmadiğı form dilin
den bizi soğutup uzaklaştiran zevkler var. 

Albümden bir sayfa 
-. 
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Albümden bir sayfa 

Albümden bir sayfa 

. :: 

Kendi başına her form, şekillendinci güçlerin sonucu ve 
aynı zamanda bir oluşumun simgesidir. Süslemenin eses 
amaçlarından biri, bunu tammak ve anlamına sadık kala
rak yorumlamak olmalıdır. Masalın insan yaşamını ve ya
ratıcı doğa gücünü açıklaması gibi, bu esrarlı dili seslendir
mek, çevremizi saran doğadaki ruhun gizlenmiş güzelliğini 
çözümlernek ve aydınlatmak, süslemenin başta gelen işlevi
dir. Bu şekilde doğal formlar yaşayan bi.r dile; masalın im
ge z~ngini büyüsü ile yüklü bir simgeler topluluğuna dönü
şürler. Ancak gerek süsleme, gerekse masal, aşırı belirgin 
ve açıklayıcı olmaya başladığında büyüleyici gücünü kaybe
der. Süsleme bize, anlamlarla dolu diliyle bir yüzeyin ya da 
herhangi bir başka eşyanın düşen veya yükselen, taşıyan veya 
özgürce salınan, yönlendirici düşüncelerini açıklar. Böylece 
de özellikle bii objenin şu veya bu yeri ve durumunda ge
çerli olan fiziksel yasaların aracı olur. Bu fiziksel yasaların 
nasıl etkili olduğunu açıklamak için, yaratıcı sanatçı, orga
nik yaşamın tüm görünen formlarını kullanır; bunun sonu
cu olarak en büyük gücünü ve en yoğun ifade yeteneğini do
ğal formlann özelliğinin içilişkilerinde bulan, zengin düzenli 
ve tonlama olanağı olan bir form dili oluşturur. 

Bu tür süsleme için kullanılabilecek doğa! simgeler, hay
vanların ayakları, başları ve kanatları, çiçekler, yapraklar 
ve bitki saplarıdır. Özellikle sonuncular ve ismini belirtmek 
gerekirse, yurduhıuzdakiler, bize formun sırlarına girmenin 
en iyi olanağını verir. Yalnızca geleneksel şekillendirme eği
limlerini değil doğanın kendisini de çok iyi incelerneyi dene
meliJiiz; tamamlanmış bir yapıtı aynen kopya ettiğimizde, 
süslemesi hemen cansız/aşan, eskiden kalma formu çalışma
malıyız. Bu görüş açısından hareketle, ilerideki sayfalar, do
ğal formların hiç bir teorik ve şematik tekrara dayanmama
sı gerektiğini, aksine, güze'lJiği tümüyle geliştirebilmek için 
özgür bir tasvire gidilmesinin doğru olacağını "incelikle ka
nıtlamak üzere oluşturulmuştur, çünkü yalnızca bu şekilde 
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esasın anlamım, yani organik olanın anlamım tekrar güç
lendirebiliriz. Bu çizimlerde-bitkinin ve onun her orgammn 
işlevinin sanatsal ifade yolları vurgulanmıştır: Bitkinin na
sil filizleqen tohumdan gÜZel bir çİçeğe ve parlayan bir mey
vaya dönüştüğü, nasil ona aynlan her yeri doldurup kısa za
J1!anda çoğalarak yayildiğİ, nasil alçakgönüllülükle gelişti
ği, uygun olmayan şartlardan korunmak için nasıl eğilip bü
küldüğü ve güneşe ulaşmak için nasil yukan doğru tirman
dığı ve bu sırada değişen çevrelerine nasil cesaretle uyum sağ
ladığı ... 

Buradaki sayfalar sanatçllara, zanaatkarlara ve-sanat dost
lanna verimli yaratılar için yeni esin/enme/er versin. 

Görüldüğü gibi, edebi bir dille kaleme ~ınmış olan bu 
açıklamada bir sanat akımı hakkında bilgi verilmesinin öte
sinde, sanat olayına düşünsei açıdan da yalçlaşılmakta; yo
ğun bir sanat sevgisi de dile getirilmektedir. 

Alman İmparatoru Wilhelm ile kişisel dostluğu da bulu
nan Sultan II. Abdülhamit zamanında Osmanlı İmparator
luğu'nun Almanya ile olan ilişkilerinin elle tutulur belge$el 
bir örneği olan bu albüm, Batı etkisinin Türk sanat ve kül
türüne giriş yollarından birine işaret eden önemli kanıtlar-
dandır. · 

NOTLA~-------------------------------

1) Sultan ll. Abdülhamit'in hatıra defterinin, kendi va
siyeti üzerine, gecikmeli olarak 1918 yılında Leipzig'
deki bir yayınevine yollanmış olduğu, bu yayınevinde 
daha önce Türkçe-Almanca bir sözlük basılması dola
yısıyla Abdülhamit'in yayınevi sahibine bir Osmanlı ni
şanı vermiş olduğu, hatıraların Leipzig'e. ulaştığı yıllar
daki po!itik koşullar nedeniyle basılamayıp, ancak 1975 
yılında Istanbul'da yayınlandığı bilinmektedir. '"Abdül
hamit'in Hatıra Defteri" nin yayınlanmak ü.zere emanet 
edildiği ve o zamanki sahibinin isteği üzerine adı be
lirtilmeyen yayınevi ile padişaha sunulan bu desen al
bümünü hazırlayan Bernh. Friedr.Voigt Yayınevi aynı 
kuruluş olabilir. 

(ismet Bozdağ, Abdülhamit'in Hatıra Defteri, istan
bul 1975.) 
2) Alastair Mackintosh, Symbolism and Art Nouve
au, Londra 1975; Mario Amaya, Art Nouveau, Lond
ra 1971; Robert Schmutzler, Art Nouveau, New York 
.1962. 
3) Nihat Ergin, "istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
Bulunan "Art Nouveau" Süslemeli Albümler", Sanat 
·Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, Aralık 1989, 
S.44-46. 

A1bümden bir sayfa 
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