
OSMAN GAZi TÜRBESi 

üzerine altın yaldızla istiflediği fetih aye
t idir. Altında "Mekatib-i İbtidaiyye Mual
limleri Cemiyeti İstanbul 1341 Reb'iülewel 
Cuma ve 27 Teşrlniewel 1338" tarihleri 
okunmaktadır. Diğeri , Bursa Vurdu'nun he
diye ettiği kırmızı atlas kumaş üzerine al
tın simle işlenmiş beş satır halinde, "Bur
sa Vurdu 1 Bismillahirrahmanirrahlm/ Al
lahümme salli ala Muhammed 1 İnna fe
tahna leke fethan mü binen 1 Ve cahidü fi 
sebllillah" yazılı tablodur. 
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liJ DoöAN YAVAŞ 

OSMAN HAMDİ BEY 
(1842-ı 910) 

L Ressam, müzeci, arkeolog ve yazar. _ı 

30 Aralık 1842'de İstanbul'da doğdu. 
Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'nın oğlu , 
Halil Edhem (Eldem) ile İsmail Galib'in ağa
beyidir. Çok yönlü bir kişi olarak yetişme
sinde ailesinin önemli rolü olmuştur. İlko
kula Beşiktaş'ta başladı ve 18S6'da Mek
teb-i Maarif -i Adliyye'ye kaydoldu. 18ST de 
hukuk tahsili için Paris' e gönderildi. Bura-

468 

Osman 
Hamdl Bey 

osman 
Ham di 
Bey'in 

Esklhisar'daki 
evi 

ve atölyesi 

da bir yandan hukuk öğrenimine devam 
ederken bir yandan da Paris Güzel Sanat
lar Yüksek Okulu~nda resim dersleri aldı ve 
arkeolojiyle ilgilendi. Sanata ve özellikle 
resme olan ilgisi hukuktan daha ağır ba
sınca zamanının ünlü ressamları olan Je
an-Leon Gerôme ve Boulanger'in atölye
lerinde çalıştı. 18S8'de gittiği Sırbistan ve 
Viyana'da m üzeler ve resim sergileriyle il
gili incelemelerde bulundu. Aynı yıllarda 
Paris'e eğitim için gönderilen Süleyman 
Seyyid ve Şeker Ahmed Paşa ile birlikte 
1867'de ll. Milletlerarası Paris Sergisi'ne 
katıldı . Bu sergi dolayısıyla bir madalya 
alan Osman Harndi'nin ve arkadaşlarının 
sergide Türk pavyonunda bazı görevler al
mış olmaları muhtemeldir. 

Osman Harndi Bey, Paris'te bir Fransız 
kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki kızı oldu ve 
on yıl sonra eşinden ayrıldı. On iki sene 
Paris'te kalarak 1869'da İstanbul'a dön
dü. Bağdat Valisi Midhat Paşa'nın kendi
sine teklif ettiği Vilayet U mür-ı Ecnebiyye 
müdürlüğü görevini kabul edip Bağdat'a 
gitti. İki yıl Bağdat'ta kaldı ve resim çalış
malarına devam etti. Bu arada Bağdat'
t a bulunan Ahmed Mithat'a Batı kültürü 
üzerine fikirlerini aktarma fırsatı buldu. 
1871'de İstanbul'a dönünce sarayda teş
ritat-ı hariciyye müdür muavini oldu. 1871-
1872'de "İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz" 
ve "Cerf Volant" (uçurtma) isimli iki tiyatro 
oyunu yazdı. 1873'te Viyana'da açılan mil
letler arası sergiye komiser olarak tayin 
edildi. Burada yine bir Fransız kızıyla ev
lendi ve bu evlilikten üç kız. bir erkek çocu
ğu oldu. 187S'te Hariciye Umür-ı Ecnebiy
ye katibi oldu. 1876'da Abdülaziz'in taht
tan indirilmesi üzerine bu görevden alındı 
ve Matbüat-ı Ecnebiyye müdürlüğüne ge
tirildi. 1877'de Beyoğlu Belediyesi Altıncı 
Daire müdürlüğüne tayin edildi ve 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşının sonuna ka
dar bu görevde kaldı. Savaş bitince me
muriyetten ayrıldı ve yoğun biçimde resim
le uğraşmaya başladı. 1880'de ve 1881'de 
İstanbul'da açılan iki resim sergisine ka
tıldı. 1877'de Maarif Nezareti'ne bağlı ola
rak kurulan m üze komisyonunun sekiz üye
sinden biri oldu. Müze-i Hümayun'un mü-

dürü Philipp Anton Dethier'in ölümü üze
rine 1881 'de müzenin müdürlüğüne geti
rildi, böylece Türk müzeciliğinde yeni bir 
dönem başladı. 

Müze müdürlüğüyle birlikte kültür ve 
sanat alanındaki çalışmaları yoğunlaştı . 

Osmanlı Devleti sınırları içindeki tarihi ve 
sanat değeri taşıyan bütün eserleri mü
zecilik anlayışı içinde bir araya getirmeyi 
hedefleyen Osman Harndi'nin gayretleriy
le otuz yıllık M üze-i Hümayun, İstanbul Ar
keoloji Müzesi'ne dönüştü. Öncelikle Çinili 
Köşk'ün tamiriyle ilgilendi ve yapının da
ha önceki onarımlarda üzeri sıva ile örtül
müş olan çinilerini açığa çıkardı. 1882'de 
yeni bir müze binası inşa etme çabasına 
girdi. Tasarımını mimar Vallaury'ye yaptır
dığı yeni müzenin ilk bölümü 1891'de, ikin
ci bölümü 1903'te, üçüncü bölümü 1907'
de açıldı. Bu dönemde Usul-i Mi'mari-i 
Osmani adlı Türkçe ve Fransızca olarak 
bir kitap yayımladı . Çinili Köşk'teki ona
rımdan sonra Sanayi-i Nefise Mektebi için 
bina inşa ettirdi. Yurt dışında eğitim gör
müş. figür geleneğini bilen yabancı asıllı 
öğretmenlerden bir öğretim kadrosu oluş
turdu, böylece figür bilinçli olarak resme 
ve heykele sokulmuş oldu. Ayrıca mektep
te açtığı oymacılık bölümüyle heykel sa
natının eğitimini de başlattı. 1883'te öğ
retime başlayan Sanayi-i Nefise Mekte
bi'nde 1882-191 o yılları arasında müdürlük 
yapan Osman Hamdi, 1884'te eski eser
lerin devlet malı olması ve yurt dışına gö
türülmemesi esasına dayanan yeni Asar-ı 
Atlka Nizamnamesi'ni çıkararak uygula
maya koydu. Bu nizarnname Türkiye'de 
yürürlükteki tek eski eser yasası olarak 
1973'e kadar önemini korudu. 

M üze-i Hümayun müdürü olarak birçok 
kazı yaptırdı. Bazı kazıları kendisi yönete
rek ilk Türk arkeologu olarak da adını du
yurdu. Onun müze müdürlüğü zamanın
da Nemrud dağı , Sayda, Lagina. Tralles 
(Aydın), Alabanda, Rakka, Boğazköy, Ala
cahöyük, Akalan, Langaza. Sakçagözü, Si
damara, Bozüyük, Rodos, Taşoz (Bozcaada) . 
Yortan, Notion, Kade, Gorikos, Tedmür, 
Mahmudiye (Spara) kazıları yapıldı . H. Schli
emann'ın Truva'da gerçekleştirdiği kazı-



ya katıldı. 1887'de Dimasten Baltacı Bey'
le birlikte "İskender" ve "Ağlayan Kızlar" 
lahitlerinin çıkarıldığı ünlü Sayda kazısını 
başlattı. C. Humann'ın Bergama kazıla
rında ve Nemrud dağında araştırmalarda 
bulundu. Aydın dolaylarında araştırma ya
pıp Milas yakınlarındaki Lagina kazılarını 
yönetti. 1883'te Y. Oskan'la birlikte Le tu
mulus de Nemroud-Dagh, 1889'da Les 
ruines d'Arslan-Tasch ve 1892'de Th. 
Reinach'la birlikte Une necropole raya
le de Sidon isimli kitapları hazırladı. 

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Osman 
Harndi'nin üzerinde durulması gereken 
yönlerinden biri de ressamlığıdır. Zama
nımızda daha çok ressam Osman Harndi 
olarak tanınır. Özellikle figürlü kompozis
yonlar ve portreler yanında peyzajlar, na
türmortlar, karakalem portre ve desen
ler yaptı Türk resmine figürlü kompozis
yonu getirdi, bu konuda öncü oldu. Aka
demik doğrultuda büyük boy figür ve fi
gürlü kompozisyonlar ortaya koyan Os
man Harndi hacası Gerôme'un etkisinde 
kaldı ve oryantalist tarzda resimler yaptı. 
Tablolarında yakın olduğu şarkiyatçılardan 

farklı olarak Doğu'nun, özellikle Türk sa
natının güzelliklerini yansıttı. Figürleri ken
dine güvenen, dik duran, düşünen biçim
de resmeden ve kompozisyon içinde dik
kati çekecek özellikte bulundukları orta
ma uygun kıyafetlerde ele aldı. Değişik 
giysileri resmedişinde 1873 Viyana Sergi
si'ne gönderilen "elbise-i Osmaniyye"nin 
büyük etkisi oldu. Bazı tablolarında seyir-

Osman Hamdi Bey'in "Türbe" adl ı yağlı boya tablosu (İstan
bul Resim ve Heykel Müzesi) 

cinin dikkatini figürlerin kıyafetine, hare
ketlerine çekmek istediği sezilse de onun 
asıl üzerinde durduğu, mimari elemanlar, 
özellikle de mimariyle ilgili onu tamamla
yacak dekorasyonlar oldu. Tablolarında ba
zan mimariyi fon olarak kullanıp figürü ön 
plana aldı, bazan mimariyi ele alıp figürü 
bunun içine yerleştirdi. Türbe ve cami ka
pıları, bunların üzerindeki yazıtlar, ağaç ve 
taş işlemeleri, duvarlardaki çini süsleme
ler, hatlar, parlak kumaşlar, sedef kak
malı, fildişi ve kemikten yapılmış mobil
yalar. buhurdanlıklar, şamdanlar, yağlık
lar, miğferler. kılıçlar ve silahları büyük bir 
gözlem sonucu doğru bir çizgide ve titiz 
bir teknikte resmetti. Osman Harndi'nin 
birbiriyle ilişkisi olmayan öğeleri bir dü
zenleme içinde bir arada ele aldığı görü
lür. Erkek figürlerinde çeşitli pazlarda ken
di fotoğraflarını da kullandı. Bazan bir tab
loda değişik giysi ve duruşlarda ikili ya da 
üçlü görünümlerde yer aldı. Kadın konu
sunu Türk resminde ilk ele alan kişi oldu 
ve kadını yalnızca portre olarak değil aynı 
zamanda günlük yaşamın içinde erkeğe 
eşit bir konumda resmetti. 

Osman Harndi'nin yaptığı portreler, ko
nulu resimlerinden sayıca daha fazladır. 
Çoğunlukla aile fertlerinin portrelerini ya
parken ilginç bulduğu tipleri de resmetti. 
Dönemin siyasi açıdan önemli kişilerinden 
yalnızca Enver Bey'in portresini yaptığı 
görülür. Bu portrelerin hepsi yağlı boya 
tekniğindedir. gençlik dönemine ait kara
kalem portreleri de vardır. 

Tablolarında daha çok fotoğraftan ya
rarlanarak montaj usulünde birleştirmeci 
üslupta eserler verdi. Kompozisyonların
da açık ve anlaşılır bir çevre düzeni, optik 
yanılsamaya imkan tanımayan bir netlik, 
yaygın ve saydam bir ışık, titiz ve yüzeye 
bağlı bir boya kullanımı görülür. Formu 
sağlamak için ışık ve gölgeden yararlanır
ken eşyanın kendi rengine bağlı kaldı. Yurt 
içinde ve yurt dışındaki m üzelerde ve çe
şitli koleksiyonlarda eserleri bulunan Os
man Harndi'nin Camiden Çıkış. Balıkçı. 
Yeşilcami'de Kur'an Okuma, Halı Satıcısı, 
Abıhayat Çeşmesi, Hamam, Kaplumbağa 
Terbiyecisi, Türbe Kapısı Önünde Kadın
lar, Eskihisar, Mimozalı Kadın ve Şehzade 
Türbesinde Derviş önemli eserlerinden ba
zılarıdır. 

Ressam, arkeolog, müzeci ve yazar kim
liklerinin yanında bürokrasideki başarısı, 
diplomatlığı, yöneticiliği ve bilim adamlı
ğı ile de dikkati çeken Osman Harndi öm
rünün sonuna kadar bitmek bilmeyen bir 
çabayla çalıştı ve kısa süren bir hastalığın 
ardından 24 Şubat 1910'da Kuruçeşme'
deki yalısında vefat etti. Cenaze namazı 

OSMAN b. HUNEYF 

osman Hamdi Bey'in mezarı 

Ayasofya Camii'nde kılınan Osman Ham
di vasiyeti gereği, hayattayken pek sevdi
ği Eskihisar' da yazlık olarak yaptırdığı çift
lik evinin arkasındaki ağaçlıklı yamaçın üs
tüne gömüldü ve üzerine de Anadolu'dan 
getirilmiş Selçuklu dönemine ait sanduka 
ve şahideler konuldu. 
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Ebu Amr Osman b. Huneyf 
b. Vahib ei-Ensarl 

(ö. 41/661 [?]) 

Sahabi. _] 

Medine'de yaşayan Evs kabilesinin Amr 
b. Avf oğulları boyuna mensuptur. Kendi
sinden önce müslüman olan kardeşi Sehl 
b. Huneyf'İn davetiyle İslam'a girdi. Bedir 
Gazvesi'ne katıldığı konusu ihtilaflı ise de 
ondan sonraki bütün gazvelere iştirak et-
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