
 

Cumhuriyetin  İlk  Yıllarında  İzmir  Arkeoloji  Fotoğrafları

                                                                                                                Işık SEZER*

PHOTOS OF IZMIR ARCHAEOLOGY IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC

The article content, in the first years of the Republic the first Turkish photographer of İzmir, Hamza
Rüstem and Rahmizade Bahaeddin's archeology photographs were taken as basis.

Hamza Rüstem, who is known for his photographs which revealed the resurrection of İzmir in the
early years of the Republic, was recorded as the first Turkish in 1924 to open a photography studio in
İzmir. Rahmizade Bahaeddin, who is the master of Hamza Rüstem, opened the Resne Photography
House in 2nd Beyler Street Ahenk Çıkmazı in İzmir in 1927. Rahmizade Bahaeddin also regularly
photographed the archaeological sites in the Aegean region, particularly the Agora excavation, as the
first  photographer  of  the  Izmir  Archeology  Museum  in  1927-36.  İzmir  Archeology  Museum
establishment  phase  and  photos  of  historical  sites  around  Izmir,  has  toured  all  over  Turkey  by
Halkevleri taking part in the exhibition.

In the research process, we tried to determine the intense efforts of the photographers who shed light
on the period by examining the photographs technic and aesthetic, taken as a result of Mert Rüstem's
private  collection,  archive  of  İzmir  Archeology  Museum  and  Ahmet  Piriştina  City  Archive  and
Museum (Apikam) .

Osmanlı  İmparatorluğu’ndan  günümüze  önemli  liman  şehirlerinden  olan  İzmir,  fotoğrafın
icadından itibaren sürekli görüntülenen ve çok sayıda fotoğraf stüdyosuna ev sahipliği yapmış
bir şehirdir. İzmir’in ilk fotoğrafları, öncü daguerreotype  kullanıcısı  Frederic Goupil Fesguet
tarafından  08-Şubat-1840  tarihinde  Iena1 gemisinin  güvertesinden  çekilmiştir   Fesguet’in,
ressam Horace Vernet ve Charles Marie Bouton ile gerçekleştirdiği Mısır, Beyrut, İstanbul
gezisinin fotoğrafları ‘Voyages d’Horace  Vernet en Orient’ başlıklı seyahat güncesinde ve
daha sonra Paris’de N.P.Lerebours tarafından 1840-44 periyodunda uzak doğuya düzenlenen
çeşitli gezilere ait fotoğrafların yer aldığı ‘Excursions Daguerriennes: Vues et Monuments Les
Plus Remarquables du Globe’2 albümlerinde yer almıştır.1843 yılında Maxıme du Champe
İzmir, Efes ve Manisa’nın fotoğraflarını çekerek İstanbul’a geçmiştir. Bu seyahatin fotoğraflı
kitabı  1848  yılında  ‘Souvenirs  et  Peysages d’Orient:  Smyrne,  Ephese,  Magnesie,
Constantinapol’3 adıyla Paris’te yayınlanmıştır. 

1*Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf  Bölümü.    isik.ozdal@deu.edu.tr
 Kocaışık vd.2015:504
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İzmir’in kozmopolit yapısı fotoğrafın kent genelinde benimsenmesinde ve talep edilmesinde
etkili olmuştur. Levantine Heritage Foundation’a bağlı olarak Fabio Tito ve forum üyelerinin
2010 yılında yayınladıkları araştırmaya göre 1860-1922 yılları arasında İzmir’de Levantenlere
ait “62 fotoğraf stüdyosunun”4 faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

 Cumhuriyet Dönemi İzmir Fotoğrafçıları

09 - Eylül - 1922 Türk askerlerinin İzmir’i alması ile son bulan Kurtuluş Savaşı’nın sevinci
yaşanırken 13-18 Eylül tarihlerinde yaşanan Büyük İzmir Yangını kentin büyük bir kısmının
yok olmasına sebep olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile sosyal, politik ve ekonomik yönden hızlı
bir dönüşüm yaşayan kentin ilk müslüman Türk fotoğrafçıları Hamza Rüstem ve Rahmizade
Bahaeddin’dir.  Her  iki  fotoğrafçı  da  stüdyolarında  günlük  rutin  çekimlerin  beraberinde,
fotoğraf  malzemesi  ticareti,  fotokart  ve  kart-postal  üretimi  için  İzmir  kenti  ve  çevresinin
çekimleri vb. işlerin yanı sıra gerektiğinde foto muhabirliği taleplerini de karşılamışlardır. Her
iki fotoğraf stüdyosundan yetişen yeni nesil fotoğrafçılar kendi stüdyolarını açarak İzmir’in
fotoğraf kültürünün gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Cemal Yalkış, Ethem Ruhi Taga,
Mustafa Kapkın bu isimlerden bazılarıdır.

İzmir’in İlk Türk Fotoğrafçısı Hamza Rüstem

Cumhuriyet  dönemi İzmir’in  gelişimini  gözler  önüne seren fotoğrafları  ile  tanınan Hamza
Rüstem ( 1876 –1971), 1924 yılında İzmir’de fotoğraf stüdyosu açan ilk Türk olarak kayıtlara
geçmiştir.  Girit  Kandiye doğumlu olan  Hamza Rüstem öğretmen olan  babasından Farsça,
Fransızca,  İngilizce  dersleri  almış,  aile  dilleri  olan  Rumca  ve  Türkçe  eğitim  görmüştür.
Girit’teki karışıklıklar  nedeniyle ailesinin anavatana göçmesi ile Bursa’da askeri mühendislik
eğitimine  başlamıştır.  Eğitimi  sırasında  Jön  Türklük  suçlaması  ile  yargılanmış,  cezasını
çekmek  için  günümüzde  Libya  sınırlarında  bulunan  Fizan’a  jandarma  eşliğinde  giderken,
yolda  kaçmış  ve  sadece  üzerindeki  kıyafetler  olduğu  halde  Girit  Kandiye’ye  sığınmıştır.
Rahmizade Bahaeddin Fotoğrafhanesi’ne (1896) çırak olarak girmiş ve kısa sürede kalfalığa
yükselmiştir.  1909-1924  yıllarında  Girit’te  ‘Fotografion  Bahaeddin  Hamza  Rüstem
Stüdyosu’nu  yöneten  Hamza  Rüstem,  1924  yılında  İzmir’e  döner  ve  ‘Bahaeddin
Fotoğrafhanesi Sahibi Hamza Rüstem’ ünvanı ile fotoğrafhanesini açar. 1927 yılında ustası
Rahmizade  Bahaeddin’in  İzmir’e  taşınmasında  etkili  olur  ve  ünvanını  “Hamza  Rüstem”5

olarak değiştirir. Rüstem, amca çocukları ile birlikte işlettiği ‘Hamza Nuri Rüstem’ ve daha
sonra ‘Hamza Rüstem Fotoğrafçılık’ta vesikalık,  düğün, sünnet vb. günlük çekim işlerinin
beraberinde fotoğraf malzemesi  ticareti  de yapılmaktadır.  Aynı zamanda İzmir şehrinin ve
ilçelerinin genel görünümlerinin beraberinde  ören yerlerinin fotoğrafları çekilerek fotokart ve
kartpostallar da üretilmektedir.(Fot.1,2)

İzmir Arkeoloji Müzesi Fotoğrafçısı Rahmizade Bahaeddin (Bediz)

Rahmizade Bahaeddin (1875-1951) İstanbul'un Unkapanı semtinde doğmuş, devlet memuru
olan babası İbrahim Rahmi (Giridi) Efendi’nin tayini nedeniyle ilköğrenimine Girit Hanya'da
başlamış,  babası  tekrar  İstanbul'a  tayin  olunca  1883  yılında  ilkokulu  orada  bitirmişti.
Galatasaray  Sultanisi’nin  beşinci  sınıfında  okurken  babası  ölünce,1895'de  tekrar  Girit'e
ailesinin yanına dönmüştür. Kendisine kalan miras payı ile Girit'te önce kırtasiye,  1897'de bir
fotoğrafçı dükkanı açmıştır. Fransızca, İngilizce, Rumca bilmesi sayesinde yabancı kaynakları
inceleyerek  mesleğini  geliştirmiştir.  Girit  Meclisinde  Müslüman  halkı  temsil  etmek  üzere
milletvekili olmuştur. 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra, Girit 6-Kasım-1908’de

4 levaontoneheritage.com
5 Rüstem, 200 



                               

                        Fot.1. Hamza Rüstem, Konak Meydanı İzmir, Fotokart, Mert Rüstem koleksiyonu

                          
               Fot.2. Hamza Rüstem, Efes, Fotokart, Mert Rüstem koleksiyonu

      

Yunanistan'a katıldığını açıklayınca yabancı askerler çekilmiş, adada huzursuzluklar artmış,
ticari  alanda  ise  pazar  küçülmeye  başlamıştı.1909  yılında  fotoğrafhanesini  çırağı  Hamza
Rüstem’e devrederek İstanbul’a göç eder. 1909 yılında  “Babıali caddesi no;59 Serveti Fünun
Matbaası  Karşısı”6 adresinde,  İttihak  ve Terakki  Cemiyetinin  önemli  isimlerinden Resneli
Niyazi’ye  olan hayranlığı  sebebiyle,  ‘Resne Fotoğrafhanesi’ni  açarak  İstanbul’da  ilk  Türk
fotoğraf stüdyosunun sahibi olur. Girit’te “Beyaz Atlı Fotoğrafçı”7 olarak tanınan Bahaeddin,
1890 ile 1920 yılları  arasında çektiği 1500-2000 civarındaki Girit manzaraları  ve insanlar,
binalar, limanlar, kaptanlar, ihtilalciler, metropolitler ve yabancı askerler vd. oluşan dev bir
cam negatif koleksiyonunu da geride bırakmak zorunda kalmıştır.

Rahmizade Bahaeddin’in çok kültürlü kimliği, yabancı dil bilmesi, ileri görüşlülüğü ile ilk
fotoğraf  okulu  kurma  girişimi  ve  “1924  yılında  Ankara  İktisad  ve  Ticaret  Vekaletine
Türkiye’de  fotoğraf  film  ve  kağıdı  üretimi  için  fabrika  kurması  için  kendisine  yardım
edilmesini talep eden gerekçeli bir rapor yazmıştır”8 Ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştır.

7 Ak 2004: 5
  Ak,2004:110
8 Ak 2004:93  



Rahmizade  Bahaeddin  İstanbul’daki  “Cağaloğlu,  Bahçekapı  ve  Üsküdar”9 Resne
Fotoğrafhanelerini  1909-1927  yılları  arasında  çalıştırmış,  işlerin  kötü  gitmesi  nedeniyle
devrederek İzmir’e taşınmıştır. İzmir’de 1927-1936 yılları arasında 2. Beyler sokak, Ahenk
çıkmazında  Resne  Fotoğrafhanesi’ni  çalıştırmıştır.  İzmir  Valisi  Kazım  Dirik  Paşa  1927
yılında İzmir Arkeoloji Müzesi kuruluşunu başlatarak, bu alanda girişimlerde bulunan İzmir
ve  Havalisi  Asar-ı  Atika  Muhibleri  Cemiyeti  (İzmir  ve  Çevresi  Eski  Eserler  Sevenler
Derneği) çalışmalarını desteklemiştir10. 1927-1936 yıllarında İzmir Arkeoloji Müzesi (Fot.3)
fotoğrafçılığını  yapan  Rahmizade  Bahaeddin11,  İzmir  Agora'da  “1933’te  İzmir  Müzesi
Müdürlüğü  ile  Tarih  Kurumu  ortaklığında”12başlatılan  kazılarla  (Fot.4)  beraber  Bergama,
Efes,  Didim, (Fot.5) Sard  (Fot.7)  vd.  ören  yerleri  kazı  fotoğrafçılığı  görevlerini  de
sürdürmüştür. 

  
       Fot.3. Rahmizede Bahaeddin, İzmir Arkeoloji Müzesi kuruluşu, İzmir Arkeoloji Müzesi Arşivi

 
             Fot.4. Rahmizede Bahaeddin, Agora Kazıları, İzmir Arkeoloji Müzesi Arşivi

“Foto Resne’yi 1936 yılında Hamza Rüstem’e devrederek Ankara’ya yerleşmiş,   ‘Otopus’
fotoğraf  stüdyosunu  açmıştır.  Kısa  zaman  Ulus  Matbaası’nda  kontrol  ve  düzeltim  işleri
yaptıktan sonra 1937 yılında Türk Tarih Kurumu’na Fotoğraf Atölyesi Şefi  olarak girmiş,
Prof. Dr. Hamit Zübeyr Koşay başkanlığında Çörtük Alacahöyük, Erzurum Karaz ve Çorum /

9  Ak,2000;80
10 Yılmaz,200 ;297
11 Ak,2004;128
12 aontksmyrona.com



Pazarlı kazılarını fotoğraflamıştır. 1946 yılında bu kurumdan istifa ederek ayrılan Bahaeddin
Bediz,  kısa bir  zaman fotoğraf ile ilgili  bir  kooperatifte  yöneticilik  yapsa da 1948 yılında
buradan da ayrılır ve kısa bir zaman  için İstanbul’a döner. Ailenin hakkını korumak ve biraz
da gelir kazanmak üzere Aydın’ın Köşk nahiyesindeki aileden kalan kömür madeninin başına
giderse de hastalandığı için yeniden İstanbul’a döner ve geçirdiği prostat ameliyatından sonra
1951 yılı sonunda hayata veda eder”13

   
Fot.5.Rahmizade Bahaeddin, Didim, Album de Smyrne 1927-28, İzmir Büyükşehir yay.

Fot.6. Rahmizade Bahaeddin, Sard, Album de Smyrne 1927-28, İzmir Büyükşehir yay

Cam Negatif (Kuru Kolodyon)  Teknik Özellikleri

İzmir  kentinin  mimarisini  ve  arkeolojisini  belgeleyen  Hamza  Rüstem  ve  Rahmizade
Bahaeddin 1924-1940 yılları arasında, fotoğraf çekimlerini, büyük formatlı körüklü fotoğraf
makineleri ve cam negatif ( kuru kolodyon) kullanarak gerçekleştiriyorlardı. (Fot.7)

     
Fot.7.Büyük format fotoğraf makinesi ve cam negatif örnekleri. Mert Rüstem Koleksiyonu,2018

13 giritturklerikulturu.weordpress.com.



Fotoğrafın  icadında,  1840’lı  yıllarda,   görüntü  kaydetme  yöntemi  olarak  kullanılan
daguerreotype,  “ışığa duyarlı  yuda bitümünün cam, bakır  levha gibi yüzeylere eşit  şekilde
sürülüp görüntünün hemen saptanması ve civa buharı ile sabitlenmesi”14 ilkesine dayanıyordu.
Bu  nedenle  fotoğrafçılar  fotoğraf  makinesinin  beraberinde  kilolarca  cam  plaka,  kimyasal
solüsyon ve bunları hazırlamak , saklamak için gerekli ekipman ve portatif bir karanlık oda ile
gezmek zorunda idiler.Fotoğraflar son derece keskin pozitif  görüntüler olarak saptanmakta
fakat çoğaltılamamakta ve arkadan veya uygun açıdan gelen ışık ile görülebilmekteydi. 1840
yılında Fox Talbot  tuzlu su ve calotype yöntemini  geliştirdi.  Gümüş nitrat  eriği  emdirilen
kağıt  1  dakika  pozlandırılıyor  ve hiposülfatla  sabitleniyordu.Görüntü  kağıt  yüzeye negatif
olarak kaydediliyor ve tekrar fotoğraflanarak pozitif çoğaltma yapılıyordu. Fakat bu yöntemde
görüntü kalitesi daguerrotype kadar keskin değildi. İngiliz Scott Archer ve Fransız Gustave le
Grey eş zamanlı olarak ıslak kollodion yöntemini geliştirdiler. Bu sayede poz süresi oldukça
kısalmış  ancak  solüsyonun  cam  yüzeye  sürülmesi,  pozlama  ve  sabitleme  işlemlerinin  15
dakikada bitirilmesi gerekiyordu. Islak kolodyon yönteminde yumurta beyazı, potasyum iyot,
potasyum bromür,  iyot,  arıtıtılmış su gibi materyaller  kullanılıyordu.Kolodyon yöntemi ile
cam  üzerinde  elde  edilen  pozitif  görüntülere  “ambrotype”,  kalay  yüzey  uygulamaları
“tintype” adı veriliyordu. 1880’li yıllarda kuru kolodyon yöntemi geliştirildi.  Bu yöntemde
cam plakanın üzerine jelatin içine sabitlenmiş gümüş zerrecikleri içeren fotoğraf emülsiyonu
sürülüyor ve kurutuluyordu. Kuru colodyon yöteminde ether, alkol, asedik asit, gümüş nitrat,
amonyum iyot,  amonyum bromide  vb.  kimyasallar  farklı  oranlarda  kullanılarak  Albümen
yöntemi, Collodio Albümen, Taupenot yöntemi, Gelatine yöntemi, Dr. Hill Norris yöntemi,
Tannin yöntemi vb. geliştirilmiştir.15. Kuru jelatin emülsiyon ışığa daha duyarlı ve poz süresi
oldukça  kısaydı  ayrıca  ıslak  kolodyona  göre  daha  keskin  ve  ton  zenginliği  olan  negatif
görüntü üretiyordu. Kısa sürede fabrika üretimi ile piyasada geniş kitlelere ulaşan kuru plaka
yöntemi sayesinde fotoğrafçıların işleri oldukça kolaylaşmıştı.

1883'te  George  Eastman(1854-1932)   rulo  halinde  film  ve  piyasadaki  hemen  her  levhalı
fotoğraf makinesine uyarlanabilen rulo kutusu satışını başlatmıştır. 1888'de KODAK fotoğraf
makinesiyle fotoğraf çekmeyi, herkesin yapabileceği bir iş haline getirme sürecinin temelini
atmıştır.  Kodak  fotoğraf  makinesi  içindeki  100  pozluk  filmle  kolayca  taşınabilmesine  ve
çalışma sırasında elde çekim yapılabilmesine olanak sağlamıştır.  Çekimden sonra fotoğraf
makinesi olduğu gibi Rochester'a götürülüyor ve burada toplam 10 dolara film banyo ediliyor,
baskısı yapılıyor ve makineye yeni film takılıyordu. Makinenin fiyatı da 25 dolar olduğundan,
fotoğraf artık iyice kitleye ulaşmıştır.  Halen Kodak tarafından üretilen  120 roll film 1901
yılında Browni No:2 fotoğraf makinesi için üretilmeye başlanmıştı.1914’te ise Oscar Barnack
(1879-1936)  prototip  olarak  35  mm  jelatin  film  kullanan  Leica  adında  bir  makine
geliştirmiştir. Bu yeni fotoğraf makinesinin dünyada beklenen etkiyi yapması için I. Dünya
savaşının geçmesi ve 1935 in gelmesi gerekiyordu. Bu elde taşınan küçük ve tripota gerek
duymayan makine sayesinde artık fotoğrafçılar daha özgürdü.

İzmir Arkeoloji Müzesi Arşivi

Makale  araştırma  sürecinde  İzmir  Arkeoloji  Müzesinde  yapılan  çalışmalarda,  Agora
kazılarının  başlangıcına ait  olduğu tahmin edilen,  çünkü herhangi  bir  kayıt  /belge mevcut
değildir, 12 adet cam negatif bulunmuştur. Fotoğrafların kimin tarafından çekildiği de belli
değildir.  Ancak Agora kazılarının başlangıcı  olan 1933 yılından 1936 yılına dek Arkeoloji
Müzesi fotoğrafçılığını yapan Rahmizade Bahattin’e ait olduğu tahmin edilmektedir. Bu cam

14 Hackiong,2015;20
15 alcumeon.coonservatoondus.org



negatifler gerek fotoğraf tarihi gerekse müze tarihinin somut kanıtları / belgeleri olmalarına
rağmen ne yazık ki oldukça tahrip olmuş durumdadırlar. (Fot.8).

 

                     

Fot.8. Cam Negatif örnekleri (10x15), İzmir Arkeoloji Müzesi arşivi, 2018   

Müzenin  kuruluş  aşamaları  ve  Agora  kazılarının  tarihsel  gelişimini  gösteren  cam
negatiflerden  yapılan  orijinal  kart  baskıları,  Foto  Resne  mührünü  taşımaktadır.Bu
fotoğraflardan günümüze ulaşabilenlerin sayıları da oldukça azdır. Orijinal kart baskılarının
bazılarının üzerinde Rahmizade Bediz’in sahibi olduğu ‘Foto Resne’  ibaresi ve çekim tarihi
yer alırken bazılarında ise sadece arşiv numarası 908, 1353 vb. yazılmıştır. Kart baskıların
arka yüzünde ise ‘Foto-Resne Bahattin ve Oğlu Rıza Beyler Sokağı İzmir’ veya ‘Foto- Resne
Beyler Sokak İzmir’ mühürleri basılmıştır. Mert Rüstem ile yapılan söyleşide, yukarıda bahsi
geçen ve yakın geçmişte yeniden kontakt baskıları Hamza Rüstem Fotoğrafçılıkta yapıldığı
belirtilen, cam negatiflerin asıllarına ulaşılamamıştır. (Fot.9). Burada örneklerine yer verilen
baskıların  üzerinde  1936  tarihi  veya  kayıt  sayısının  düşük  olması  sebebi  ile  Rahmizade
Bahaeddin tarafından çekildiği ön görülmektedir.



     

                                                                                                                                                

  

Fot.9.Cam negatiften birebir (kontakt) baskıörnekleri (10x15), İzmir Arkeoloji Müzesi arşivi, 2018

İzmir’in görsel tarihinin bir parçası, İzmir Arkeoloji Müzesi’nin ve Agora kazılarının görsel
hafızalarının  temelini  oluşturan  bu  orijinal  /  tek  örnek  cam  negatiflerin  ve  fotoğraf
baskılarının  değerleri  paha  biçilemez.  Ancak   bu  belgelerin   albüm  vb.  yayınlarda  yer
almamaları  ve  ilgili  bilim  /  sanat  disiplinleri  ile  paylaşılmamaları   sonucu  hak  ettikleri
araştırma ve incelemelere konu olamamışlardır.
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