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HARBiYE MEKTEBi'NiN iLK RESiM HOCASI 
JOSEPH SCHRANZ 

HAKKINDA YENi BiLGiLER 

19. yüzyıl başlarında İstanbul'a gelen oryantalist 
ressamlardan biri olan Joseph Schranz hakkında 1988 
yılında yayımlarnış olduğumuz makale ile, ülkemizde 
sanatçının az tanınan kimliğine ışık tutmayı 

amaçlamıştık. Topkapı S arayı Müzesi Yıllığı'nın 
3.sayısında yer alan bu yazıda, ressamın Saray kolek
siyonunda bulunan imzalı kurşun kalem desen halindeki 
İstanbul Boğazı panoraması ife, bu panoramanın sulu
boya, taşbaskı çeşiüemeleri tanıı.ılarak, belgesel değeri 
ortaya kÔnulmaya çalışılmışı.ı. Aynca, Kolağası Meh
med Esad Bey'in Harbiye Mcktebi'nin kuruluşunu, 
eğitim programını ve hocalannı ele alan "Mirat-ı Mek
teb-i Harbiye" isimli kitabında sözü edilen, mektebin ilk 
resim öğretmeni "İspanyah Mösyü Şırans"' da, Joseph 
Schranz olması gerektiği bildirilmişti{l). 

Dr. Banu MAHiR* 

Sanatçının kimliğini Avrupa'da araşuran Alman 
ressam Egon Schneider, kardeşleri ve babasının da gemi 
ve deniz rcssamı olduğunu tespit etmiş olduğundan, bu . 
makalemizde Schncidcr'in yazılarından(2), Maltah 
araştırmacı Dominic Cutajar'ın hazırladığı bir broşürden 
(3) ve 1987 yılında Malta adasında düzenlenen "Schrant 
Ailesi Sanatçılan" başlıklı sergi kitabından(4) büyük 
ölçüde yararlanılmıştı. 

Maİtalı İspanyol-Alman asıllı gemi ve deniz res
samları ailesinin bir ferdi olan Joseph Schranz'ın 
İstanbul'a geliş tarihini aydınlığa kavuştJJran ve 
hazırlamış olduğu İstanbul Boğazı panoramasının 
amacına ışık tutan yeni bilgilere, 24 Haziran 1852 tarih
li Journal de Constantinople'de rasüanmışur. 

Topkapİ Sarayı Müzesi . Resiın Galerisine ka)'ıLiı kurşun kalem İs~bul Boğazı panoroması deseninin "Schraz" fmzalı 
son parçası (TSM, nr.17/863-864) 
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Toos les arti3tes qui se sont appliques 
jusqu'a ce joıır lı repr•Jduire sur la ıail~ oa 
:sur lo papit:r l'aılıniı cıble speelacle qucı DOJ:i 

preseolo la Bosplıore, s'en so ıı'ı tenus .ı qud
ques poiots de vue detaches. M. · ScbrdnZ ~u
tisıe distioöue qui h:tlıilail Coo3taıılinoplıı ı.l .:
pui:s:ı~ iza ans, a e:ı u , te preınier, l'beureuse ii.lee 
ıJo retraeer, :i l'aitl" du crayon, le ınaöuifiq!le 
ıı~nurama qui se ı.Jeroulo d' un boul :ı l'cıınre 
u u caııal du la côtu ıJ'Europe; arına ıl'one pd
lieııce t!l d'uııu perse vara ne" a louto epreuvo, 
il a surmonte ıuus les obstacles eı loutc:ı lt::; 
difficultıis qui s'opposaient a l'accomvlis;;emeııl 
de cııt iıııporla nı ı r~vail. ı\l:tis taııı ı.J'dlorıs ct 
de p"ıoe:ı auraieııl peut-thrc:ı the per.ıu~s, ı;i l 
M. dcbranz n'avail lrouve eo M • .Uı;siıic: uıı 
.. mateur des ill't:j iııleHigt:ııl e\ geıı~reux, qııi, 
av eo u u o m.ı15ni6ceıı.:e. princiere, a r.ııt lııııo
graphier, a se:ı frais, cu beııu ırav :ıil a .Paris ıııd · 
ıııe, par un ıı.,s .u· ıislııs ı., plus justemcııl ecta. 
bre ıııı cu geııre, M. Sabarier. Ces ıııa;;nifi. 
qııss (llaoclııı:ı,publi~es suıu lt' titre ı.le Panortı
ma du Bo5phıJre, suııl u o veril:ıble clıc:f ıl 'mu
vrtt auıauı pour ·le fiıı i et la pr~eisit.>n que pour 

' l'ei~eıılioo liıi:ı oı;rı<plıiqııe. M. Missirie a eu 
l'bonuc1Jr ıl e preseıılıır pursoooellemc:u\ ceıtu 
bdla public.ııion a S. M. 1. ~ e Sullan qui ıı ~~~
gne lu ı ı: n .,ıı,p ri ıoer sa satıs fdetioo de lcı ıı:.ı
ııiiıro hı plus biı:oveillanle ol la plus Clalleuse, 
el lııi fairo r emll\ tre-._P.ar ı·~oıremıse o.Je l'ıııu
l.ı;ıssıtı.hı Uriıcınuiquo, uıı a tabati~ro en or, euri
cbi.ı ..!tt bri\laoa. 

N.,us oous faisons un devoir de prhcoir les 
:ııııııı~urs ıl.:s pr<ıı lu i:tions d'arı, qu" c" rn:&
goılique Paoura.nia IH\ ınis eo veole a J'uuıd 

. ı.J' Augh:ltırre e ı a la ıuaisün Cbrhticb vi:ı-3-\'iS 
ı.lu 'l'be:hre ; ot ııuus soınınu:J :;urs •ıu" ioıs· 
qu'ils au~oo\ ex: ;ı ıoine ııl ad mi re ce lt~ reu H~ 

1 iıııporıaıı\ e, ıls s'eıııı.ırıısseroo\ de l'acııul!ıir 

ı 
pour ltt cous.,rvtır ('01111116 lu plus l..ıtı<JU cllıı 
plu:ı preciııux. ı;ouveoir du nu~phorıı. 

24.6.1 852 tarihli Journal de Constonlinoplc'deki Joseph 
Schrcnz ile ilgili haberin fotokopisi 

Gazetede yer alan habere göic, İstanbul 
Bağazı'nın güzelliğini resmctmeyi arzulamış olan res
samların o güne kadar hep belirli bir görünüm noktasına 
bağlı kaldıkları, belirtilmektedir, Buna karşılık, 16 yıldır 
İstanbul'da yaşayan saygın ressam Mösyö Schranz'ın 
Avrupa kıyıları boyunca İstanbul Bağazı'nın tam bir 
panoramasını kurşun kalemd~en halinde çizcbilme mut
luluğuna erişebilmiş olduğu bildirilmektedir. Bu işi 
başarabilmek için sanatçının, sabırla çalışarak . 
karşılaştığı tüm güçlükleri yenmiş olduğuna da 
değinilmektedir. Büyük bir sanat hamisi olan Mösyö 
Missirie'nin, sanatçının bu desenlerini Sabatier isimli 
ünlü bir litografa taş baskı olarak bastırma masraflarını 
üstlenerek, Schranz'ın emeklerini boşa çıkartmadığı, 

Sultan'ın bu çalışmayı memnuniyetle karşıladığı ve 
İngiliz elçiliği aracılığıyla Mösyö Missirie'ye pırlantalı 
bir ihsan kutusu gönderdiği anlaulm<!ktadır. Aynca, bu 
litografilerin tiyatronun (Tepebaşı'ndaki yanan eski 
Şehir Tiyatrosu binası olmalı) karşısındaki, İngiliz Oteli 
(Büyilk Londra Oteli olmalı) ile Christich adlı dükkanda 
sauldığı ve bu güzel panoramanın, İstanbul Boğazı 
haurası olarak büyilk değer taşıdığı duyurulmaktadır. 

1852 tarihli bu gazeteden anlaşıldığı gibi Joseph 
Schranz, 1838 yılından itibaren İstanbul'da oturmaya 
başlamıştır. Ancak ne..zamana kadar İstanbul'(la yaşadığı 
veya istanbul'dayken mi öldüğü, halen bilinmemektedir. 

Journal de Constantinople'da adı geçen yayımcı 
Mösyö Missirie'nin hazırlatmış olduğu . taş baskı 
İstanbul panaramalarından Topkapı Sarayı Müzesi Re
sim koleksiyonunda üç tane bulunmaktadır (17 /863-864 
ve Y.B.3448). Bunların İngiliz otelinde ve Chrislich'in 
dükkanında satıldi&rının. bildirilmesi de, bi~e çok sayıda 
hazırlanarak, yabancılara İstanbul hatırası olarak 
satıldığını göstermektedir. 

Joseph Schranz'ın desenlerini hazırladı.ğı ve li~g
raf Sabatier'in taş baskılarını Paris'te basuğı Istanbul ıle 
ilgili diğer görünümlerin ise, Schranz ve P.Recheron or.: 
taklığındak i bir başka yayınevi tarafından yayınlanarak 
salıldığı da, sanatçının çeşiıJi kolcksiyonlarda ve müze
lerdeki eserlerinin üzerindeki damga ve açıklamalardan 
anlaşılmaktadır. Qerek bu taşbaskı İstanbul r~imleri, 
gerek bir eşi daha gerçekleştirilememiş· olan Istanbul 
panoraması Harbiye Mektebi'nin ilk resim hocası Jo
seph Schranz'a(S) oryantalist ressamlar arasında oldukça . 
önemli bir yer sağlamaktadır. 

NOTLAR 

* Topkapı Sarayı Müzesi Uzmanı 
1) Banı Mahir, "Topkapı Sarayı Müzesi Resim Galerisinde
ki Eserleriyle Joscph Schranz", Topkapı Sarayı 
l\'lüzesi Yıllık 3, lsıanbul 1988, s.105~125. 
2) Egon Schrıeider, "Anton Schranz (1769-1839), ein 
schwabischer Maler aus Ochseohausen auf den ltıseln Mc
norca und Malta", Heimatkundliche Blatter für den 
Kreis Biberuch, 8. Jahrgang, Heft 2, Dcz.I985. 
3) Dominic Cuıajar, T ire Schranz Family of Ar~ists, 
Mid-mcd Bank Limited, Desk Diary-1986. 
4) The Schranz Artists La odscape and Marine 
Pain ters in the Mediterranea·iı (Active, XIX 
Century), edited•by Can. John Azzopardi, The Friends ~f 
ıhc Cathcdral Museum Mdina, Malta 1987. · 
S) Semra Germaner ilc Zeynep Inankur'un birlikte 
hazırlamış oldukları Oryantalizm ve Türkiye (Türk 
Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınlan 4, ·!stanbul 1989) 
adlı kitaplarında s.144-145'dc Joseph Schranz'a ait Istanbul 
Boğazı panoramasının suluboya çeşitlemesinden ayrıntılar, 
sanatçının ağabeylerinden biri olan Jean (Giovan~i) 
Schranz'a yakıştırılarak tanıtılmaktadır. Oysa Giovanni 
Schranz Malta adasını terketmemiş ve kardeşi Antonio ile 
birlikte 1840'1ı yıllarda Malta'da özel bir taşbaskı atelyesi
nin faaliyetini sürdUrmüştür. 


