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Semaoi Egice 

F~toğraf keşfedilip yaygın bir bale gelinceye ve klişe yapılarak kitap
larda fotoğraf baskılar kullanılıncaya kadar, yayınlarda tasvir edilmek iste
nen şahıs, manzara veya olay ancak gravürler ile aksettirilebiliyordu. İlk gra
vürler tahta oyma tekniğinde (Holzstich) daha sonrakiler bakır kazıma tek
niğinde (Kupferstich), nihayet en sonrakiler de çelik kazıma tekniğinde 

(Stahistich) yapılıyordu. ·Bu arada taş üZerine işlenen graviİrlei: de vardı ki, ' 
taşbasması veya litoğrafya tekni$ffide olan bu gra~ürlerin çoğu ayrı~~ elle 
renklendiriliyordu. Baskının keşfedilmesind_en itibaren, çeşitli B~_tı memle
ketlerinde Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler ile ilgili yukarıda saydığımız 
tekniklerde pek çok resim yapılmış ve bunlar irili, ufaklı kitaplarda, albüm 
şeklindeki yayınlarda yer almıştır. Fakat bunların dıŞında tek yaprak ha
linde bir takım gravürlerin . d~ ha?_':flanıp ~.atışa çıkarıldıkla~ da .. bilin:mek
tedir. Flugblaetter denilen bu tek-gravürler genellikle pek kuvvetli sayılamı
yacak ressamların kaleminden Çıkıyor, ve bu çeşit baskılar üzerinde ihtisas 
yapmış, küçük bir talrun basımevlerinde basılıyordu. Biliıidigme göre, yal
nız çizgi h3.linde basılan bu resimler, geÇimlerini bu işlerden kazanan cbo
yayıcı> çocuklara teslim ediliyordu. Bunlar evlerinde, zevklerine göre bun
ları sub.İboya ile ·renklenciirdikten sonra yayı.ıievine veriyorlar ve resimJ.er 
gÖylece renklİ,.olarak satışa çıkarılıyordu . . Bu tek gravürlei, o .çağların 4ün
yasında ~nemli bir' olay cereyan ettiğinde hemen acele. ~larak hazırlanıyor 
ve iıemen·: ö günlerde, olay akmalitesini kaybetmeden. yayılıyordu. Bu çeşit 
gravürler olaylarda adları geçen şahısları _tasvir edebileceği iibi, olayın ce
reyan ettiği yeri de tasvii--ediyordu. Bazi hillerde ise, olaym-bir sıifbiı.sı can.: 
land.ırılıyordu. GaY.et tabi'idir ki, ressam olay yerin~e bulunmadığından, bu 
çeşit resimler . görgüye dayanmıyor, .. sa.dece belki oradan gelen haberlerin 
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yardımı ile çizilip, bak edilerek baskıya veriliyor, ve bu arada bazı ballerde 
renklendiriliyordu. 

Burada tanıtmak istediğimiz iki resim de, şimdiye kadar herhangi bir 
kitabın içinde rastlamadığımıza göre, herhalde tek olarak yapılıp satışa çı
karılmış gravürlerdendir. Bunların her ikisi de Osmanlı devri Türk tarib.llıin 
iki olayını aksetiirmek iddiasındadır. Vesik:a ve san'at değerleri pek olma
makla beraber, . tarihimizin iki olayını Batı memleketleri l).alkpıa gösterdik
lerinden . yine de önemli sayılabilirler: Bir bakıma bu resimler bizde de bir 
takım olayların hemen arkasından bir takım meçhul san'atçılar tarafından 
hazırlanıp ortaya çıkarılan destanları andırmaktadırlar. Biz bu iki resmi, 
1966 yılında Budapeşte'de eski kitap ve ~esj.mler satan bir dükkanda bula-
rak satıİı aldık. Her ikisi de şimdi özel kol~ksiyonumuzdadır. · 

. I . . ;. :') :.: .. ;,:; ;_ 

;· · : .. 
yama'nın .tes~i ·gravü~ü. U82S)."_ •. • ! 

. Varna'nın Ruslar'a teslimini tasvir eden graVliF 23 :X 20,5 cm)lçü~~
de, mavimtr~k renkde _i}Jce kalityJi bir lcağıqa ba.sılıpışrır. "~ağıd_~ ... ~· ... C.~ 
ar.alıkla paralel ç0gile~ . ~a-~iiıde fi-~~a~.ı bulu~!llakta_dıı:: . Y aİ!3İz . bir yerde .5 
rakkarnı filigran olarak görülür. Esas gravür· 21,3 x 14,5 cm ölçüs~nde ola-

• • - • • • • • 1• • • • 

rak basilmıs ve baskıdan sonra suluboya ·ile renklendirilmistir. Gravürün 
aitill.da ·su yazı okunur : ·· · · · · · · · · ·· · ..... 

~ ·- , . . 

Abzug des · Capudan _f!ascha ·m!t ·deri . ihm · tfe~gebliebenen· 300 .. : .. :~ 
Türken aiis · V arna· ' · >- · · · · ·· ·· ... 

' . . . . . ·. /, .. :.. . ;·, ..... .,.... . .. . . ı: 

{Kaptan Pasdnın kendisine sadık kalan 300 Türk ile Varna'dan .... · ,· 
· ' çek_ ili şi) . . . . . . : . --.. ::.:.. · . : ... ; 

·.·.. ~ 

B~un altında kenarda: Wien; bey·A. Tessara ycizı.Si ;görülİİıeK:ieciii:.' 
Böylece resmln ·-viyana' da A. Tessaro adındaki basımevi t~afınd~ ·yayın~ 
1an.mış olduğu anıaşıİmaktadır. :Bu Iitografyacı ve basııiıevi lıaİcidtida :btıfa,; 
daki imkanlar" ile bir· araştırma yapınağa imkan yo~tui-." :ressera ·aCiinda ~tal~ 
ya'da Cenova'da yaşayan ve _1820 den az önce Ölen bir .kdpya· gravüi:cü~Ü 
(Reproduktionsstecher) bilinmekte 'ise· de1; A. Tessaro'miı{ '·cenova'lı ·tes:; 

·' : : . . .. -. .. : ... · ...... ; : ·. . : . . . ~. ~ · . >;·.· ... ·. i :: .. i: : ::·~ ~:.'":··;: . :"f 

Dictionnaire iriliqııe et- documemaire des · pei11tres, ~ iculp(e_urs, dessir;uiie_urs · et griiveıi~s_ .. -:;· 
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sera .ile aynı olmadığı ·. miıhakkaktır: Ancak Viyan'a'da yapilacak :araştı$a~. 
lat ile bu~ basımevi .hakkında belki bazı bilgiler .elde edilebilii .. . GraVürü.ıi 
esaSını çizen ressamın adını veren hernangi bir iş~ret .y.<?ktur:'.: :. ~ · .. ·:·: . .' . 
. . _.:··:Bu ~avürd~ aniatılmak istenen .olay, 1828 Türk-:Rus· savaşı.'.ile i).gili~ 

dir. BU. . savaş . sırasında Osmanlı donanınası tarafındaiı deniz~en ·- korunan 
Vama, .Rusya çarı .I. Nikola (182.5"'1855). idaresindeki.:bir kuwe.t 1araf!b.; 
dan kuŞatilmıştır2 • . Buraya bir mikdar deniz . ask~rj ile . karadaiı gelen~:Ve ~o.:: 

nqna l.çadar dayanmak ~minde olan K<!ptan-ı derya Daren~eli -~~t. ~eb,~ 
med Paşa, Varna kal'ası'nın muhafızı Serezli Yusuf Paşa'nın ih~~tine uğ-; 
riıniİştrr. Yusuf Paşa d~şmanla anlaşarak Vaİiıa;y.ı ona . !iatmış . ye· emrlıide~ 
ki 'RtÜneli .. askeri ile Rusya'ya . sıgwarıik ibanet:iniıi karşıligini oraqa ~ yemiŞ:.: 
tii. ,Lutji Tarihf'ne. göre vıii:na 2 Rebiü'l-abir i2~3 ... (~ -12 EkPİı ·ia·ı·sr4~ 
te_slinl .~İıi:ıuş ve Rus· Ôrdusu buraya ertesi gfui ginİlişti.r. LU:t:fi'-Efeiidi, fa-: 
rih'inde bu. olayı anlatırk~m, Darendeİi İzzet Mehmeci :PaŞa'İıill-Padişrula 
takdİı:ıi ettiği bir rapor- mahiy.etindeki layiliasım da aynen. ·vei-mektedir. ki; 
bu teslim Ve ih~neti İbret ·Verici-şekilde hikaye etmektecii.rl :. ~ . . .. 

.. At~dat~ .beş . defa miıte~akiben hücumdan sonra «İmparator se/ek-i di
ma' dan mii~tenibdir beŞ -yerde [ağını vardır, size mühlet verdi.kal~ayi tesl'itn ' 
et_, d~yü Arniralin glJ~de~diği ·habe~e «Ben kal' ayı . muMfaz~ya_ i.nrlt~urıi~~1: 
vekll-i mutlak dört saatlik . nıesafededir, bize. yol verilsün , yirmidört , saai 
meks dfw~sum~ d ey ii dz~an . katibiliı Sa_(M Bey' i .gön4ei·diğimde «İ! tm. vekil-i 
mutlakı bilmem Kapudan Paşa me'murdur yol vermem» cevapına kiini' ol
mayub .. birkaÇ kere böyle haber gijnderdiğimde Sadrılizam iindada' ·gelmiş 
ise de, bir ise muktedir olamadı, «Kan dökülmesin viı·eye mwıtazırım 've il
la hücum edeceğim ve het~ de di~&n katibini istemem .. Yusuf Paşa'yı gön:. 
dersin~ deyü haber gönderdikde tereddiid etmiŞdlm. Yusuf Paşa hod· be-lıod 
gidüb avdetinde sergerdelerle ehôli toplanuh meclis etdik, o meclisde Yusui 
Paşa «Ey müslümanlar im~tida gelme~i, _ha!~~-ı nejse bakalıiri>>·_~deyii Jıal~ı 

P~ri; 19_55 U:~ni baskı), Yili, s. 260, da onsekizinci yüzyıl itı.ılyan re~sa~ ve. g~a~_rcÜİıı~~ 
dim bir. Domenico Tessa'ro'ı:iun· adını verir ise de, buİıÜ~ e:irnizdeki ie~mi· basan· üe" b·J · 
ilgisi ·olamaz. Bil' . de Anton.io Tessari (1788-1867) anılıyor ki, btl da İtal)•:ın reS'saıİudır: 
Viyana'daki A. T~aro ile bir yakınlığı olabileceğine dair bir i~:ıret elde : eae~~dik. · ... : 

2 ' Lfitfi, Tari/ı, ll, s . . 46-47; i .}!:alni Dıin.işmeni:ı, İz.alılr ·osmanlı ·tarihi kronolojisi, 
1stanbul ·I955, IV, s. 113 de Varila'nın tesliminin· 30 Rebi'ül-evvel veya . 2 · Rebi'ül-:ıhir (= lO 
v~y~ İ1 -- Ekim .1828) de . oı~ası: ger~ktiğine işaret ed~r. . . . .... ··: ·. . • 

· ·- ·3 Dareodeli lzzet Mehmed·- paŞa hakkında ksi. i. · Hami :ı:iaİtisinend, Kr~noio}i, ·jy; 
s. 590 (Kapdan-ı derya olarak), s. 495 \'e 497 (Sadrıazam o::ırak). Ayrıca bk. Knzaske'ı' 
M~hmeci Hafid, Sefinetü'l-viizer/Lze'yli, yay; İsmet ParrnaksLZoğlu, İstanbul. 1952, :5 ... 67-68. 
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me'yus edecek söı;ler söyledikde . ve ihtlfe sureti gösterdikde ·kemal-i teaccü
bümden hernan belimden piştovu çıkaruh <rAl bununla ibtida beni öldür 
de sonra bu diyeceğin şey olsun» dedim. Uikin evveldenberi ehtlliyi tahrik 
etmiş olduğundan nisvan takımını başıma üşürüb «Biz esir olmayız kal'ayi 
teslim et" deyü üzerime hücum ettiler. «Benim· işim Padişahın mülkünü mu
hôfazadır, sizin canınız düşünülmez" deyii. ehaliye. cevab vermiş-iken, . Yu.: 
su/ Pa;a müft1 ve nak1bi çağıruh «Bundan sonra vefat edenler şehid olmaz, 

helak-i nefs mukarrerdin 0 ... .).l d-.:ro Jlkı. )1\..t- .>~_;! 1 deyü is
tifta ederek ve «murdar olursunuz» deyü asker arasına fesad vererek ehôli 
ile asker beyninde bir gulgule peydô. · olmuşdur. Gebehaneye ateş iıkasry?e 
kendimi he/ak edecek idim. Ümmet-i Muh01nmed~i- mü~alaa ile zarurı vireye 
razı olduk. Yusuf Paşa : «V a~ayım vi re cevabını vireyim Amiral mimtazir
dır> deyü divpn kalibimi beraber götürdü,· arası" uzadıkda, gönderdiğini · ce
vaba mitı-bdd «Nefsimden emin değilim üç yıldanberi başka bir devlete il
ticô.yı kurmuş idim, şimdi ftrsatı düştü» haberiyle dlvô.n klıtibi Sadri Bey'i 
Rusya me'murlarıyla iMe eylemisdii·. Bununiiierine ben Rebi'in· ikiiiCi gii-·' .. . 
nü kal'adan çıkdını. Mlr-imlran Yusuf Paşa ile Tahir Paşa geride kaldılar. 
Ehôliyi tahrir ile geleceklerdir. Ma'-vaka'a ve· istimdô.d ·ve istirlzamd. dair 
yazdığım arizalarz birer değnek içine koyub beser yiiz kurus ecr ile tedarik 

• • ll , 

ey/ediğim tolamanlarla taraf-ı ôsftftineye göndermişdim. Esnô.-yi rahda ma-
certiyı der-i devlete dahi bildirdim intiha. 

İşte Viyana'da basılan bu gravürôe, 1828 de vire ile teslim olan V ar
na'dan kendisine sadık kalan üçyüz kadar Türk ile beraber Kaptarnder-ya 
Dareodeli İzzet Mehme~ Paşa'nın çılaşı tasvir olunmuştur. · .. . . . . .. 

Bir tarafda ta by alar, bunların üstünde toplar farkedilir. Tabyanın . ar
kasında ise şehrin minareleri gösterilmek isteDJI?.iştir. Fakat ressamın Var
na'yı hiç görmediği, hatta bir Türk şehrinden _qahi haberi olmadığı ta~in 
edilebilir. Çünki minarelerin külalıları ve bilhassa aleınleri, Türk mi'marisi
ne tamamen yabancı bir biçimdedir. Gerek ön planda, gerek arka planda -
Rus askerleri görülüyor. Bunlardan önd.ekiler piya.dedir. Arka pland~er 
ise muntazam şekilde sıralanmış mızraklı suvarilerdlr. ,Ortada, Şehirden , çı
kan. Türkler bulunmaktadır. ·Bunlardan bazıları . atlı, çoğu ise yayadır. Ya~ 
yalan ellerinde ve omuzlarında eşya bobçaları belirtilmiştir. Kafilenin en 
başında at üstündeki sarıklı şahıs, yenilginin ezikliği içinde başı düşük ola
r~ gösterilen Kaptan Paşa'dır. Yanında at üstünde bir Rus gener~li · bulu
nuyor. 

Üstünde durulacak bir san'at değeri olmamakla beraber bu halk için 
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hazırlanmış ve olayın Avrupa'da hıristiyan devletlerinde merakla hatta he
yecanla takip edildiği günlerde yapılarak satışa çıkarılmış resim, tarihimizin 
bir sahifesinin hatırası olarak yine de önemli sayılınalıdır. · 

n 
Cezayir'in teslimi gravürü (1830) 

İkinci resim ise Cezayir'in Fransız ordusu tarafından teslim- alınışını 
tasvir etmek · iddiasındadır. · Ellinizdeki resim, 30 x 18,5 cm· ölçüsünde sa
rımtırak-beyaz bir tabakaya basılmıştır. Kağıdın içinde 2,5 cm aralıklı fi.
ligran paralel çizgilerden başka eksik bir filigran.ın bir parçası da farkedil
mektedir. Filigran şekil kesildiğinden tamamı anlaşılamamaktadır. Sadece 2 
rakkarnma benzeyen bir şekil görülebiliyor. Gravürün kendisi 22 x 14,5 
cm. ölçüsünde .olup, üstünden · ayrıca renklendirilı:iıiştir. Gravürün altında 
konunun ne olduğunu bildiren bir açıklamadan başka üç satır balinde el
yazısı harfleri ile pak edilıniş bir daha geniş açıklama ve sevinç yazısı da . 
bulunuyor. Bu Alınanca yazının tam metni ile tercümesi şudur : 

Die Eroberung von Algie.r am 5 July 1830 

Ein gliinzender Er/olg krö11te die Anstrengungen die tapfem Franzosen 
Algier jiel am 5th July 1830. Der Dey wurde gefangen sein Heer aujgelöst 
1500 Kan(merı 12 Kriegsschiffe grosse Magazine und der ungeheure Schatz 
der Seeriiuliers (?) fielen den Franzosen in die Hiinde aile Christensclaven 
wurden in Freiheit gesetzt und ganz Europa jubelte Beifall zu. der braven 
französischen · Armee für ihre der Menscheit geleisteten edlen Dienste. 

5 Temmuz .1830 da Cezayir'in zabti · .' ... · . : 

Kahraman Fransı:clar'zn gayretlerini parlak bir zafer taçlandırdı. Cezayir · 5 
Temmuz 1830 da düştü. Dayı esir alındı, ordusu dağıtıldı, 1500 top, 12 sa
vaş gemisi, bol mühimmat ve korsanların muazzam··hazinesi Fransızlar'ın' 

ellerine geçti, Hıristiyan· esirler hep serbest bırakıldı ve bÜtün Avrupa, in
sanlık için yaptığı bu asil hizmetten dolayı Fransız ordusunu şükranlarıyla 
alkışladı. . 

Alın~ca metinde hiç }?ir imla işareti yoktur. İkinci satırdaki bir keli
me ise iyi okunamamakta ise de bunun Seeriiuber (= korsan) olduğunu sa-
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nıyo~ ... ::a9yle.c_e ·: meŞbur · Cezliyir : !cqrsanları :Isastedilmiş olma4dır:,_:Fakat 

{?.q_ · J.ç~Uro.~: Seeraub~r:.Jie.: olşa esas metin~e yanlış ... y~ılmıştır. Nitekim· ·son 
satırdaki Menschh~ü .keJitn~si de...yaiilış.~ olarak Menscheit . .şeklinde yaz.ılmıŞ-! 
tır. Bu yazıda, Fransızlar'ın Türkler'in elinden Cezayir'i almalarmdan do
layı duyulan sevincin büyüklüğü açıkca belli oluyor. Elimizdeki resmin al
tında san'atçının imzası olmadığı gi)Ji, basan basımevinin adı da yoktur. 
Fakat yazlQ.lll Almança _oluşundan bu gravürjin Almanya'da veya büyük 
bir ihtimal ile önceki · giavüt ·gibi, · Avusturya iıı:iparatorluğu'nun başkenti 
Viyana'da hasıldığını tahmin etmek mümkündür. Cezayir'in Türkler'in elin
de..n :.çlkm.ası Hıristiyan Avrupa'yı o.derecede sevindinniştir.:ki, ·Alman. veya 
A~sturya'4. bir gravür basıinevi, Fransızlar'm . bu "başarısiiıi. halka :duyur
mak..için · böyle bir re.sm!. · hazırlalıp satışa çıkar~aktan kaçinm<!JD.lştır": , .: ' 
.: .:. .Gravfu:, . uzım .bir" kuşatmaya dayandıktan sonra 5 T~m,m.uz 1830 .:gü.:.. 
nü Fransızlat'a teslim .. olarak kapılarını açan Cezayir'i, .sur kapısı · öniliıde 
cereyan eden son :Çarpışmalar ile tasvir etmek idpiasmdadır. Bu resm.i.n iie 
gerçeğe herhalde uymadığı ·•söylenebilir. Kalenin üstünde aylı bir ·:oayrak 
dalgalanmakta . surların üierinden Fra.nsızlar'a ·ateş . edilmektedir. Sivri: ke~ 
merli. bir k_apının içinde ·ise tüfekli bir kuvvet,. Fransızlar'a ateş etmektedir.: 
Kapııiın dışında . atlı iki Cezayir li veya Türk görülüyor. Bunlardan· b~ · her~ 
halde vurulmuş olduğundan atı şaha ka.l1..'1llış ve süvari hayvanının boynuna 
sanlmıştır. Resmin· bir k~n.arını kapııp.n tam karşısına· bit top arabasını yer
leştiren Fransız askerleri işgal etmektedir. Yerde ölü bir kaç Türk'den baş:

ka~ . re·sii:ıin diger .kenariiıda ve munt~arlı Cezayirli-Türk as}cerierlDd.ea-·fa~~ . .: 
lı o ir · grup savaşçi t~svir . ecÜlmi'ştii. Bunlar hep~i de );akaiiı; çıpla~ ~cud~ 
iaruu: genis "sari 'bir harmaniye ile sarmış ellerinde yalın .kiJ.ıçl~ll: 'o1an Jdhi.: 
selercliİ. . : . . . . . . .:. . . . . . . . . . . 

· .. · Osmanlı ~paratorluğu· acİina Cezayir;i idare eden B.eyi~rbeyi, Y~.ı:ı.r va.: 
lilerd~D: sonıintu'stı' .:ki bunlara Dayı deniliyordü:. olan De!iiZİi'li . Hllseyiİr 
Paşa'nın konsolos Deval'in ,suratına yelp~ze ile vurmas~. bahanesi ile . başla
yan gerginlik, 12 Haziran·182!7.:de Ftansız· doiıiuıması tarafından Cezayir'in 
a)Jl~a: eçlil.ııt!!si.n.e kad.ar · v~ş ·.ve l4 Hazir~p.- .18~0. ·da :Qep.eı:a). Çpı:nte·:.d:e 

:aoJli'IIlq~t . ida,:esİlld!! .J.9 QQO .k.işilik~ bir kuvve~. Cezayiı:'j · kuşatmış_tır. - .İ.şt~ 
b 'U· ~şatma 5 · TeQ:lillU? .l830. günü Cezayiı:'in · teslim .. olması, 1818. denb~ri 
:Q~yı:.olan .Hüseyin Paşcı~nın esir alınm~sı ve Cezayir! in _elden .Ç~aşıyla ·.ne:ı 

. . . ~ ~ .... ·. .\ .'.:· .:: . 

4 Fransa'nın Cczayir'i almakla büyük bir medeniyet kurtarıcılığı yaptığı yoİ~~da · ~it 
gÖiüş ~ ·es~~de· ortaya~ atılıiusu·rr H.D. d~ Gnimmont, IİÜtoire: d'A/g~;.. :sbııs -la · i:lfı',fı;nation 
turgııe.J0215-J830), .. PariS 1887,-.s. : 406-407. . ' . · .. ::::: .. . : •. ;. : . ·.;:; :. . . :. 
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ticelcmıiiiştifS: Hüseyin Paşa'nin sarayındili hazin ed ei elli ·ıiillyoiı. .. fi-iıiga::y·~
Iaii·.bir J>ara.-bulunarak ganimet olarak ·Fransa'ya ğdtürülİnüŞ, -istediği: yei:~ 
gitriıesine izin verilen Beylerbeyi veya: Cezayir Dayısı :Hüseyiİi-PaŞa' ise :ttai.: 
ya'ya yerleŞmiş. ve orada 1838 ·de Alessandria'da öİmüŞtür.--~; . '·: . . ; ·-.. ;. 

. ~... ... . . . . . . .. . ::. : , :. .. -:. 

* ** 

'··., ; •.._ ,· :: · Ç· 

Burada tanıtbğııruz iki eski gravür işte Osmanlı devri Türk tarihinin 
1828 ve 1830 da cereyan eden iki dramatik olayını aksettiren iki hatıradan 
ibarettir. Bu küçük yazımızın Türk tarihinin yeni çağ bölümü üzerinde ça
lışanlara faydalı olacağını umuyoruz. Diğer. taraftan bu çeşit daha başka 
gravürlerin de bulunabileceğille ve bunların aralarında belki tarihi vesika 
değeri veya sanat değeri daha yüksek olanlara da raslanabileceğine işaret 

· etmek isteii.z. 
Avrupa'nın belli başlı şehirlerinde ve büyük merkezlerinde Grafik ko

leksiyonu adı verilen koleksiyonlar bulunmaktadır. Bunlar bazen büyük mü- , 
zelere, veya kütüphanelere ayrı bir bölüm halinde bağlanmış, bazen ise Sa
nat Tarihi Enstitüleri çatısı altına alınmıştır. Bu koleksiyonlarda arşiv ve
sikaları ve kitaplar gibi, muntazam fişler ile tasnif edilerek ve herbiri passe
partout denilen kartondan kesilmiş kılıfların içine yerleştirilmiş, eski resim
ler muhafaza edilirler. Bu resimler çeşitli tekniklerde baskı gravürlerdir. 
Ar&].arında h~ita, plan ve hatta fotoğraflar ile bastlınamış desenler de yer 
alabilmektedir. Böyle bir koleksiyanda yalnız sanat eseri olarak gravür, ha
rita ve resimleri değil, fakat tarilll bir vesika olarak da bu çeşit eserleri ko
laylıkla toplu bulmak imkanı vardır. Böyle koleksiyonun raflarındaki bir 
araştırmada Türk tarihi, medeniyeti ve sanatı ile ilgili pek çok resim vesi
kası bulunabilmektedir. Fakat bizde çok değişik yerlerde ve müesseselerde 
~ki.J:esim ve fotoğraflar b4'az te~adüfler ile topl~nmıştır. Bunların hiçbiii 
.... . _. • • • • • •• • • • .. • •• • • • ••• .. - • • ... o'J 

g~rÇ~k bir. Grafi~ kolekSiyo~ıu olmadığından, b.öyle J?Q: yer içiıl. gerekli . tt:k:-
n.Üc: ·qilgiler il~ de ~azırlık4 _say~_amazliif. · . · ,_· · · .. . .. ·. · .... · ·. ,.· · 

·": ·. ·Halbuki tarihimizin: bu · çeşit- visuel· vesikalarının. bir yerde . toplaıima
sihın- büyük· faydasF olacaktır. Yukarıda: tanıttığiiİilZ, ·:fariht iki olayı aksef-
.. :;.:~ ;:r·. ,· .· ·J; ·:· ,.-···. • : · .:. · · ,. .: •. • • '" •.• . . .. ·:· : •·· • • .• ;: .:''r · · 

5 Aziz Samili [İlter), Şimali Afrika'da Tiirkler, 2. baskı, İstanbul · 1937; · U;:.sr::l09-110; 
Eicüiııent: Kura h;·. Fransa:nın Ceuıyir'e.' tecavii:c.ii : (1827); cİ.Ü. I ari lı · Dergisi•; ru; sayı 5-6 
.(-1953);1 s~ '56-62; Ercüment ·'Kuran,: .Cewirin Fransız/ar tara/mdan .;sgali. karşısmda Osmanlı 
siyaseti. (1827-1847), İsfaiıbui~1957, s. ·J.4-'27. : ·• · · ~- , _ .. ·' 
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tiren iki b~it gravür bunun ııllsalleridir6.- Daha bunlar gibi· Türk Tarihine 
drur pek çok basit resmin biılunabileceği.nden e~. Türk savaşİarını ·gös-: 
teren savaş haritaları, şehir planlan, ve fotoğrafçılık ortaya çıkıp yayıldığın:
dan itibaren pek çok şehir~ bina görünüşü, olay ve şahıs fotoğraflan da v_ar
dır. Bunların muntazam bir Grafik (veya taribi resimler) arşivinde toplan
masının lüzum ve faydası inkar olunamaz7 • 

6 Yaiıiruz hazırlanmış, ıİ.izil.irken bu çeşit tek yaprak halinde basılan gravürler (Flugb
laetter) hakkında büyük bir bibliyografya denemesi yapıldığı haber ~ştır. Do~ ~
manya'da basıldığı söylenen bu önemli referans kitabınin · ne yazık ki tam künyesini elde et
memiz mümkiii:ı olmadı. Bu bibliyoğrafyanın içinde burada tanıtbğımı.z; iki resmin yer alıp 
a!mad.ıklannı, ve eğer almışlar ise, haklannda ne gibi: bilgiler verildiğini de öğrenemedik. 
Herhalde bu önemli eserin elde edilmesi ve içinde Türk tarihi bakımından faydalı olacak bil· 
gilerin ·derlenmesi lazımdır. 

7 Tarihi resimlerin vesika· olarak değerleri hakkında bk. S. Eyice, Ankara'nr~ esld bir 
resmi, Tarihi vesika olarak resimler· Ankara'dan 'bahseden seyyalılar • Esfci bir Ankara resmi, 
Atatürk Koııferarısları 1970 (Türk Tarih Kurumu yayınlan, seri XVll) Aiıkara 1972. 


