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Marius Bauer, İstanbul’da Hollandalı 
Bir Şarkiyatçı 

Raniero SPEELMAN- Nevin ÖZKAN  

Geç 19. Yüzyıl Hollanda sanat dünyasında, Marius Bauer adı çok istisnai bir 
olgudur. Laheyli ressam (25.1.1867–18.7.1932) dışavurumculuk, gerçekçilik ve 
izlenimcilik (sonrası) akımların büyük ustalarının (kısaca: Lahey Okulu’nun 
yani van Gogh ve Breitner’in) çağdaşı, bütün bu sanat biçimlerini tamamıyla 
kendine özgü bir yorum kullanarak reddetti ve her şeyden önce Hollandalı bir 
oryantalist sıfatını aldı.

Kültürel bir akım olarak Oryantalizm’in, Batılı sömürgeleştirme 
düşüncesindeki insanların hayallerinin bir yansıması olduğu konusunda 
kimsenin bir şüphesi yok. Edward Said’in kitapları, bu akımı zaman ve mekan 
içinde ayrıntılı ve ikna edici biçimde analiz ediyor. Resim sanatı çevrelerinde, 
Doğu birçok ressama ilham kaynağı olmuştur. Bu bağlamda, çok daha fazla 
zengin bir biçimde çeşitlendirilmiş yapıtlarda Doğu’ya ya da Kuzey Afrika’ya 
yapılan bir seyahatin meyveleri (örneğin Delacroix, Matisse, Klee ve Macke’nin 
eserlerinde) veya tamamıyla bir uzmanlık alanı (Ahmet Hamdi Bey ve Halil 
Bey gibi Osmanlıların da öğrencileri arasında bulunduğu vanmour, Robberts 
veya Gérôme’un oluşturduğu ekol) söz konusu olabilir. Bu sanat tarzının en 
mükemmel örneklerinin toplandığı kitabı, Paris’teki ARC Edition yayınevi Les 
Orientalistes başlığı altında piyasaya sürmüştür.

Yukarıda adı geçen sanatçıların çoğuna, Yakın Doğu dünyasının renkleri 
önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Gözlemlenen manzara, özellikle de çöl 
manzarası, bu süreçte büyük rol oynar. Mimari sanatı, içinde yaşayanları ve 

A Şarkiyatçılığın Hollandalı Bir Temsilcisi
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sokak yaşamı ile de bir doğu şehri aynı önemi taşımaktadır. Erkek ressamların 
nadiren kendi gözleriyle seyredebilme olanaklarının olduğu, bunun yerine 
erotik hayal güçlerini çok istekli bir biçimde çalıştırmak durumunda oldukları 
haremdeki mahremiyet ortamı, birçok bağlamda en önemli öğeyi oluşturur. Bazı 
durumlarda, gayrimüslim kadınların hayatı, gereken dolguyu oluşturmada 
fayda sağlar.

Sanatı, en abidevi biçimiyle (burada daha büyük olan tablolarını 
kastediyorum), sıkça simgeci tarzda renklendirilmiş olmasına rağmen, Bauer 
bu bağlamda gerçek anlamda bir istisna oluşturmuyor. 19. Yüzyılın sonundaki 
kültürel gelişme döneminin sonunda ortaya çıkan bu akımın Hollanda’da 
Jan Toorop gibi parlak temsilcileri oldu, ancak Bauer öncelikle, muazzam 
hayranlık duyduğu Rembrandt van Rhijn’den ve kendi çağdaşlarından Gustave 
Moreau’dan etkilenmiş gözüküyor. Moreau’nun tablolarındaki figürler, çok 
geniş mekanlarda güçlü ışık ve derin gölgeler arasında hapsolmuş biçimde 
yansıtılmış. Sömürgecilik sonrası dönemdeki dünyada, Bauer, ana eğilimlerin 
dışında duran, bundan dolayı hiç dikkat çekmeyen, yalnızca koleksiyoncuların 
tanıdığı, biraz siyasi anlamda tam doğru çizgi çizmeyen eksantrik bir birey 
olarak görüldü. Bu durum, ne mutlu ki, Laren kasabasındaki Singer Müzesinde 
2007’de açılan toplu eserler sergisi ve sergi kataloguyla değiştirildi.

Lahey yılları, hem kendi eserlerinde, hem de onu tanıyanların 
anlattıklarında, Bauer’i Hollanda’da kendini arzu ettiği yerde hissetmeyen 
dalgın bir ressam gibi gösteriyor. Seyahat etme arzusu, Bauer’i 1888 yılında 
bir sanat eserleri tüccarının desteğiyle Konstantinopol/ İstanbul’a getiriyor. 
Bu şehirden arkadaşlarına gönderdiği mektuplar, içerdiği canlı betimlemeler, 
kesin bir etki yarattı ve ölümünden kısa bir süre sonra diğer yazılarıyla 
birlikte yayınlandı (Brieven van Marius Bauer, 1888–1931, Amsterdam, 
De Spiegel/Mechelen, Het Kompas 1933). Osmanlının başkentine seyahat 
Bauer’in öylesine hoşuna gitmiş ki defalarca bu şehre yolculuk yapmış. Daha 
sonraki yıllarda Mısır, Kudüs, Hindistan, Rusya, Cava ve Bali (son ikisi 
Hollanda sömürgesi), Fas ve Avrupa’da İspanya ve İtalya’ya gitmiştir ki bu 
son ikisi de elbette her sanatçı için görülmesi mecburi olmuş ve hâlâ olan 
yerler arasındadır.

Yazar Kimliğiyle Bauer
Edebiyat ve yazma işi, Bauer’in, meslektaşı meşhur Fransız oryantalist 

Eugène Fromentin ile paylaştığı ikinci yeteneğiydi. Edebiyata olan ilgisi 
çok büyüktü. Aralarında van Schendel, verwey ve Rilke’nin kitaplarının da 
bulunduğu eserleri resimlendirdi. Çağdaşı olan çeşitli edebiyatçılarla ve o 
yıllardaki en önemli besteci Alphons Diepenbrock ile bağlantısı vardı. 1895’den 
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itibaren hem çizer hem de yazar olarak, sosyal demokrat eğilimli De Kroniek.
dergisine katkıları oldu.

Bu yazımızda, bugünkü Türkiye’den Bauer’in mektupları üzerinde 
yoğunlaşmak istiyoruz. Bu mektuplar üç seriden oluşuyor: 1888’deki ilk, 
1892’deki ikinci ve 1896’daki üçüncü seyahatine ait mektuplar. Sonuncusundan 
sonra, Bauer’in Çar II. Nikola’nın taç giymesine şahit olduğu Rusya seyahati 
gelir. Rusya’dan gönderdiği mektuplar, Hollanda’da, gaddar Çar yönetimini 
kesinlikle reddeden sosyalistler ile Moskova’da görülenlerin güzelliğine işaret 
eden ve estetiği öne çıkaran Bauer savunucuları arasında polemik yaratmıştır. 
Burada ele alınacak ikinci seri mektuplar için önemli olan, Bauer’in birden 
fazla kez (hiç siyasi ya da toplumsal hayattan bahsetmeksizin) Rusya’yı 
Osmanlı Devleti ile karşılaştırması ve dahası Bauer’in Batılılar tarafından 
pek kullanılmayan bir rotayı takip ederek yani Tatarların çoğunluk olduğu 
Müslüman Kırım tarafından İstanbul’a gelmesidir. Bu seyahatle ilgili 
mektuplara, aralarında Tak, van Deyssel, van Eeden ve Diepenbrock gibi 
isimlerin bulunduğu şahsiyetlerle yapılan 50 sayfalık polemikler eklenmiş ve 
o zamanki adını koruyan Wereld-Bibliotheek-Vereniging Derneği tarafından 
‘Marius Bauer. Moskova ve Konstantinopol’e yaptığı seyahatle ilgili mektuplar 
ve çizimler. Sosyalistler ve sanat meraklıları arasındaki birkaç polemik ekli’.
başlığıyla 1964’te yeniden yayınlanmıştır.

İlk Seri Mektuplar: 1888 ve 1892
Bütünüyle Mustafa Güleç ve Nevin Speelman-Özkan tarafından Türkçe’ye 

çevrilen ve bu sayıda yer alan ilk iki seri mektupları çok ayrıntılı biçimde ele 
almayacağım. Sayfa numaraları yerine mektupların sırasına gönderimde 
bulunacağım.

İlk mektuplar, Ekim 1888 ortası ile Aralık 1888 ortası arasındaki dönemde, 
Bauer’in ablası Fré’ye (2) ve annesine (2) hitaben, ev içi ortamını yansıtan çok 
teklifsiz, samimi bir biçemde yazılmış. İlk izlenimler, insanlarla, renklerle, 
ortamla ve bir dünya şehrindeki çok yönlülük ve yoğunlukla ilgili. Bauer, 
Avrupai mahallelerindense, ‘her şeyin bozulmadan Türk kalabildiği’ Eski 
Bizans İstanbul’unu ve buna Türklerin yaptığı katkıların olduğu ‘Stamboul’u, 
Eyüp ve Üsküdar’ı tercih ediyor hemen. Türk kadınları ‘söylendiği kadar güzel 
değil’ ve “birçoğu koca ayaklı çirkin karılar”. Burada Bauer, meslektaşlarında 
görülen hareme dair erotik komplekslere duyarsız olduğunu gösteriyor ve bu da 
bizi hiç şaşırtmıyor. Düzgün ve medeni bir Hollandalı tavrını devamlı koruyor 
ve ilk mektuplarını ailesindeki kadınlara yazıyor. Daha sonraki yazışmalarında 
da, yıllar sonra Topkapı Sarayı ziyareti ile ilgili olan hariç, egzotik kadına az 
yer veriyor ya da hiç yer vermiyor. Diğer Batılı seyyahlar gibi (bu bağlamda 
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Fransız Gérard de Nerval ve İtalyan Edmondo de Amicis’i düşünebiliriz) 
Bauer de, köpekler hakkında yazıyor, ancak iğrenme hissinden çok acıma 
duygusuyla: “Çok kötü davranışlara maruz kalıyorlar. Sokakta bir gencin ya 
da adamın yanından yürümeyeversinler, tekmeyi yiyorlar ve sopa görünce 
o denli korkuyorlar ki, uzaklardan birilerinin benzeri bir nesneyle onlara 
doğru geldiğini görürlerse, hemen kaçıveriyorlar” (1 numaralı mektup). İkinci 
mektupta, çocuklar, insanların birbirlerine davranış biçimleri ve padişahın 
namaz kılmaya geldiği camiyi ziyaret hakkında yazıyor. Üçüncü mektupta, 
sokaklardaki yoğunluk, pislik ve sanat akademisine (konservatuara) yapılan 
ziyaret anlatılıyor. Bu okul hakkında Bauer şaşırtıcı biçimde olumlu ifadeler 
kullanıyor: “Orada çok basit, ilkel şeyler göreceğimi sanmıştım, ancak Lahey 
Sanat Akademisi’nin buradakinden ders alabileceği bazı yönler var... Diğer 
taraftan, çizimden alçıya aktarma genel anlamda bizdekinden daha iyi tarzda 
yapıldığı için, buradaki öğrencilerin çok sıkı ve disiplinli çalıştırıldıkları 
izlenimi doğuyor. Çoğunlukla Türk ve birkaç Yunan kökenli öğrencilerden 
ikisi gerçekten çok yetenekli” (4 numaralı mektup).

Mektuplar, çok hızlı yapılmış ve tamamlanmamış resimlerle süslenmiş. 
Sırasıyla şu manzaralar resmedilmiş: çadırlarla örtülü pazar yeri, mezarlık, 
Boğaz manzarası, çocuklarını sırtında taşıyan anneler, yukarıda sözü geçen 
camideki dervişler, yüksek makam sahibi bir kişinin üstü açık bir faytondan 
inişi, erkeklerin birbirine sarılması (metinden ruhani bakımdan önemli 
konumda olan bir kişi olduğu anlaşılıyor), el ele dolaşan iki Türk (evet aynen 
öyle!), sigarasını yakması için sanatçıya mangal kömürü uzatan bir delikanlı 
(2 numaralı mektup), hamal ve eşeklerin bulunduğu çift revaklı pazar yeri 
(3 numaralı mektup), bir türbenin iç kısmı (4 numaralı mektup). Bauer, bu 
çizimlerin, hemen satışa sunmayacağı, Hollanda’da tamamlayacağı kaba 
taslaklar olduğunu belirtiyor. Seyahatlerinde satın aldığı fotoğraflar da aynı 
işlevi görüyor.

4 yıl sonra Bauer geri geliyor ve bu sefer Pera’da kalıyor. 22 Ağustos 
1892’de arkadaşı F.’ye mektup yazıyor. Büyükdere tarafından Boğaz boyunca 
yaptığı (üç çizimle resmettiği) yürüyüşü betimliyor. İlgisi, binalara ve her 
zaman olduğu gibi, daha önceki mektuplarındaki bilgilere çok fazla bir şey 
eklemediği, günlük yaşamlarındaki insanlara yönelik. Günler öncesinde, 
ağlayan dervişlerin sema törenini izleyebilmek için bir girişimde bulunmuş. 
Fransızca konuşan bir derviş ona caminin tamirat çalışmaları nedeniyle 
kapalı olduğunu anlatmış, fakat buzlu su ikramıyla, şarkı söyleyip ney, tef ve 
kanunla yurtdışından gelen bu misafiri çok düzgün bir biçimde ağırladıklarını 
ve kendisinin memnuniyetle anlatacağı bir deneyim olduğunu belirtiyor. Öyle 
gözüküyor ki, sufiler resimlerinin çizilmesine hiç itiraz etmemişler, çünkü 
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içlerinden üçü müzik yaparken resmedilmiş. Mektubun sonunda, bir Ermeni’nin 
cenaze töreni betimlenmiş.

1896 Yılındaki Üçüncü Seri Mektuplar
1896 yılındaki Moskova ve İstanbul seyahatleriyle ilgili mektupların biraz 

daha farklı bir tarzı var. De Kroniek dergisinde yayınlanıyor ve Bauer muhtemelen 
yazarken bunları yayınlayacağı olasılığını göz önünde bulundurarak yazmış. 
Aşağıdaki paragrafta görüldüğü gibi, metin daha süslü ve betimlemeler daha 
ayrıntılı, ortam bakımından daha zengin anlatım söz konusu:

“Tatar hizmetçimizin getirdiği kahvemizi dalgın dalgın höpürdeterek 
içtik ve müezzinin titrek sesinin havada yavaş yavaş yok oluşunu duyduk. 
Güvercinlerin kanat çırpışını, berrak suyun hoş biçimde şırıl şırıl akışını 
duyduk. Harikalar bahçesinden yükselen kokuları içimize çektik ve keyfi 
çıkarılacak bundan daha güzel bir şey olduğuna asla inanmıyorduk. Yine de 
bu bahçe güzeldi ve sarayın kendisi daha muazzamdı.”

Bu sözler, geç Romantik dönemine ait edebi anlatım tarzına yakın ve 
Couperus’ü anımsatıyor. Çizimler de daha ayrıntılandırılmış ve kalınlaştırma 
(gölgeleme) aracılığıyla mekan ve ışık/gölge etkisine daha fazla dikkat 
edilmiş. Seyahatin Tatar bölgesindeki ilk aşaması, söz konusu bölgeye ait 
nadiren rastlanan Hollanda kaynaklarından birini oluşturuyor. Yukarıda da 
bahsedildiği gibi, Bauer’in ücret ödemeden kaldığı Bahçesaray’daki Han Saray 
ayrıntılı olarak betimleniyor.

Müslümanlar, onların misafirperverliği ve iyi niyeti hakkında sanatçı 
çok olumlu konuşuyor. Rastlantı sonucu bir düğüne katıldığını ve orada şeref 
konuğu olarak ağırlandığını anlatıyor. Düğün bütünce, ev sahibi, konuğunun 
yolunu şaşıracağı düşüncesiyle ona özel bir vasıta bile tahsis etmiş. Bauer, 
iç çekerek anlatmaya devam ediyor: “Türklerin ve tuhaf elbiselerle dolaşan 
herkesin bizim medeni ülkelerimizde nasıl yuhalanıp taşlandığını bir düşünün. 
Amsterdam’da Çinlilerin kuyruk biçiminde yapılmış saçlarını çekmezler 
mi?” Bauer’in burada iyi vahşi, iyi yabancı1 geleneğine uygun hareket 
ettiğini görüyoruz. Bu yöntem, Aydınlanma Çağı’nda bir örnek vererek kendi 
toplumunu eleştirmek için kullanılan düşünce tarzı, sabit bir ifade biçimidir 
(bu bağlamda, Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma’sındaki paşa karakterini 
düşünebiliriz). Gemiye bineceği Yalta istikametine hareket ettikten sonra, 
Kırım üzerinden, çılgın olduğundan hiç bahsetmeksizin, çalkantılı bir seyahat 
anlatılıyor. Bilinmeyen bir süre geçtikten sonra, Bauer, Karadeniz’i geçerek 

1	 	 	Hollandaca	Edele Wilde	 kavramı,	 J.J.	Rousseau’nun	kullandığı,	Aydınlanma	Dönemi’ne	ait	 le bon 
sauvage	teriminin	bu	dildeki	karşılığıdır.	Türkçe,	iyi	vahşi,	iyi	yabancı	olarak	verilmiştir.	Ç.N.
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İstanbul’a varıyor. Bu durum, ona tanıdık, bildik bir yere gelmenin coşkusunu 
hissettiriyor:

“Evet, yeniden gördüklerim hep tanıdığım, bildiğim şeyler. şimdi kendimi 
evimde hissediyorum. Her iki taraftaki koca hisarlar boyunca Boğaz’a 
doğru giriş yapıyoruz. İşte orada Büyükdere, şurada büyük yalı ve köşkleri, 
elçileriyle Tarabya, karşı tarafta, Asya kıyısında Beykoz. Sahildeki kıvrımı 
dönünce koca kuleleri ve duvarlarıyla Rumeli ve karşısında Anadolu Hisarı’nı 
görüyorum...”

şehirle yeniden karşılaşma tekrarlanıyor. Tahminen de yeni ve daha geniş 
bir kitleyi, daha önceki kirlilik ile ilgili izlenimleri, çeşitli renkleri, insan ve 
hayvanın çokluğunu düşünerek. Aşağıda Kapalı Çarşı hakkında yazılmış 
paragrafta görüleceği gibi, sıralama çok sık başvurulan biçemsel bir öğe:

“Geniş dört köşe kolonlar boyunca, üzerinde yaşlı Türklerin çömelip 
fokurdayan nargilelerinin uzun ve renkli borusundan çekerek küçük 
duman bulutları yaptıkları bir tür yüksek kaldırım var. Değerli taş dolu 
dolapların, kristal sürahilerin, İran tarzı bakır vazoların, sedef kutuların ve 
çeşitli nesnelerin ortasında güzel halıların üzerinde oturuyorlar. Kolonlara 
yaslanmış dar ve uzun dolapların içinde istiflenmiş ipek kumaşlar, silahlar 
ve mücevherler; direklere asılı değerli kılıçlar, Arap tüfekleri ve çok zengin 
bezenmiş, süslenmiş hançerler” (önceki alıntıların hepsi 16.6.1896 tarihli).

Betimlemeler, genellikle görsel yönü ağır basan bir kişiyi yanıltacak 
zenginlikte. Özellikle de Bauer’in ayrıntılı yazdığı, bulunulan ortama ait 
koşullar söz konusu ise. Ancak yine de mektuplar, çok değişik, sık sık değişen 
biçemle kısıtlı kalmıyor. Seri birkaç uzun, kapsamlı ve çok bilgilendirici 
betimlemeyi de içeriyor. Seride belirtilenlerin dışında, en önemlileri, kanlı 
ayrıntıların eksik olmadığı ve İranlı şiilerin düzenlediği bir anma törenine 
(Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anma törenine), dans eden dervişlerin 
sema gösterisine (sabır etmenin mükafatı vardır!) ve ağlayan dervişlerin 
gösterisine katılmasıdır. Bütün bu törenler çok ayrıntılı betimlenmiş.

Bauer elbette sayısız anıtı ziyaret etmiştir. Sultanahmet Camii’ni Aya 
Sofya’ya tercih ediyor ve belagat sanatından yararlanarak iç çekiyor:

“Yalnızca şu mimari mucizeyi her gün uzanıp doyasıya seyredebilmek için 
Müslüman olmayı isterdim. Burada Rus kiliselerindeki gibi hiçbir şey altın ve 
mücevherden değil, sunak yok, katedral resimleri yok, İtalyan kiliselerindeki 
sanat eserlerinin hiçbiri yok. Burada sadece düz duvarlar, düz sütunlar ve 
büyük kubbeler var. Yalnızca iki renk baskın konumda: mavi ve beyaz. Ama 
yine de yarattığı etki çok daha muhteşem.”

En son kapsamlı İstanbul betimlemesi, Topkapı ve Dolmabahçe saraylarına 
olan ziyaretle ilgili, ki o zamanlarda bu ziyaretleri yapabilmek için padişahın 



kebikeç / �5 • �008 Marius Bauer, İstanbul’da Hollandalı bir Şarkiyatçı

�1

kebikeç / �5 • �008 Marius Bauer, İstanbul’da Hollandalı bir ŞarkiyatçıSpeelman-Özkan

izni gerekiyordu. Bu izin bir grup Hollandalı için elçi tarafından ayarlanmış. 
Yabancı misafirler, bir yaver tarafından düzgün bir biçimde gezdirilir ve 
ziyaretin sonunda kendilerine ipek kumaş üzerinde duran bir cezveden kahve 
ikram edilirmiş. Ancak, bugünlerde fotoğraf çekmenin bile serbest olduğu 
harem gibi birçok bölüm ziyarete kapalıymış. Padişahların sanat (sanayi 
ürünleri) koleksiyonu da, ne kadar zengin olursa olsun, birkaç tiyatro dürbünü, 
mikroskop ve çirkin İngiliz duvar saatleri gibi ıvır zıvır içeriyormuş. 8 kürekçili 
büyük bir kayık, grubu daha sonra Dolmabahçe’ye getirmiş. Topkapı kadar 
ilginç olmamasına rağmen, Bauer burayı yine de “bildiği en güzel modern 
saray” olarak nitelendiriyor.

Seyahati, son kısmının trenle yapıldığı Bursa ziyaretiyle sonlanıyor. şehir 
konumu ve çarşılarının çeşitliliği itibariyle sanatçının çok ilgisini çekiyor. 
Burada, Hollanda’da imkansız bir durum olan, belli meslek gruplarının 
yoğunlaşması dikkatinden kaçmıyor. Bu geziyle ilgili resimler sayıca sınırlı ve 
nedeni de şöyle:

“Türkiye’de her şeyin yavaş ilerlediği biliniyor. Önemli camileri 
resmedebilmem için yüksek makamdan özel izin almam gerektiğinden, 
geldiğimde hemen bizim elçiliğe başvurdum; elçiliğimizin Türklerin 
alışkanlıklarına hemen böylesine uyum sağladığını bilmek ne kadar memnun 
edici olsa da, bu durumda biraz daha fazla çabukluk görmeyi tercih ederdim. 
(....) Bizimle gezen Türk, çantamdan defter çıkardığımı görünce, hemen resim 
yapmamı yasakladı. Rüşvet almaya yatkın bir adam da değildi.”

Sonuç
Ressam ve çizer Marius Bauer, aynı zamanda ilginç bir seyahatname 

yazarıdır. 1888 ve 1896 yılları arasında birçok kez İstanbul’a geldi. Başlangıçta 
ailesine ve tanıdıklarına, daha sonra De Kroniek dergisine İstanbul hakkında 
yazdı. Tipik oryantalist öğeleri mektuplarında bulmamıza rağmen, onda 
gözlemlediğimiz belli bir açıklık kesinlikle tuhaf değil. Mektupların 
resimlendirilmiş olması, onları yirminci yüzyıl öncesi için eşsiz ve çok yönlü 
bir belge haline getiriyor.

Bauer mektuplarının Türkçe’ye çevirisinin yayınlanması konusundaki 
coşkulu işbirliği için Leonard wolfsbergen ve Bauer Belgeleme vakfı’na çok 
teşekkür ederiz. Bauer’ın eserlerinden daha ayrıntılı örnekler için vakfın 
internet sayfasına bakılabilir: www.mariusbauer.nl
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Özet: Bu yazıda Hollandalı ressam Marius Baure’in İstanbul hakkındaki kişisel notları 

ele alınmaktadır. 1888, 1892 ve 1896 yıllarında İstanbul’a yaptığı ziyaretler sırasında 

ailesine ailesine veya yayınlanmak üzere gönderdiği mektuplar Baure’in bakış açısını 

ortaya koymaktadır. Mektuplar bir yanıyla oryantalist klişeleri, bir yanıyla da bir ressamın 

bakış açısını yansıtan önemli belgeler niteliğindedir. Mektupları resimlenmiş olması, bu 

niteliklerini daha da kuvvetlendirmektedir.

Anahtar sözcükler: Maruis Baure, oryantalizm, ‘doğu’ resmi, İstanbul. 

Abstract: This study focuses on the personal notes of Dutch artist Marius Baure on 

Istanbul. Baure’s letters, either written to his family or to be published during his visits to 

Istanbul in 1888, 1892 and 1896, provides an insight on Baure’s perspective. The letters can 

be considered as significant documents, which shed light both on orientalist clichés and on 

Baure’s mentality. The fact that the letters are also pictured even more strengthens their 

effect as documents.   

Key words: Maruis Bauer, orientalism, pictures of “orient”, Istanbul.




