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asker

ressamların
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Okulların katkısı

büyük

olmuştur.

Batılı anlamda sanat eğitimi veren kurumların başında yer alan Sanayi-i Nefise
Mektebinin de nispeten temellerini atan asker ressamlar, ülkernizdeki çağdaş ve batılı
anlamda resim sanatının gelişim sürecini müspet yönde etkileıniş, bu süreci kısaltmıştır.
önceleri askeri amaçlarla yurtdışına gönderilen öğrenciler, gerek bulundukları ortamdan
ve gerekse aldıkları görsel sanatlar eğitimlerinden etkilenınişler, bu yenilikleri ülkelerine
döndükten sonra asıl mesleklerinin yanı sıra uygulamaya devam etınişlerdir.
Ortaya koydukları realist ve empresyonist manadaki peyzaj çalışmaları, ülkernizdeki
sanatçılara da ilham kaynağı olmuştur.
Cumhuriyet öncesirıde sanat adına faaliyet gösteren dönemirı sanatçılarından çoğu,
askeri okul kökenlidir. Bu sebeple bu dönem" Asker Ressamlar" diye anılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Asker Ressamlar, Askeri Okulların, Sanayi-i Nefise,

Abstract
The contributions of Military Schools and soldier-pairıters to the Modem Turkish Arts
weregreat.
Soldier-pairıters who laid the foundations of Sanayi-i Nefise school which was the ledirıg
institution of the irıstitutions that provite art education irı the westem pairıting irı our
country and shortened this process.
Proviously sent students aboad as a militaıy purpose were both affected by the visual
arts training they took and the enviroment they were irı. In addition to the actual
Professional, they continued to implement these iruıovations after returning to their
country of origirı.
They revealed the realist and impressionist land scape W orks and this also irıspired
artists in our country.
Most of the activities artists of the period before republic were military school origirıaire.
Teherefore, this period called the generation as "Soldier-Pairıter".
Keywords: Soldier-pairıters, Military Schools, Sanayi-i Nefise,

Resim sanahmızın özüne inip temelini irdelediğimizde, 18.y.yıla kadar Türk
Resim Sanatının tek egemen türü olarak kabul gören mirıyatür resminin Ortaçağ
İslam çevrelerirıirı kitap süsleme sanahyla birlikte geliştiği düşünülebilir. 18.
y.yılın başlarına kadar etkinliğini sürdüren Minyatür Resim, kalışıksız renk
lekelerine, belirgin kenar çizgilerine dayanan, gölgesiz, yüzeysel bir resim
anlayışına sahipti. Bu özellikler zamanla değişim göstermiş Fatih Sultan
Mehmet döneminden başlayarak zaman zaman ışık gölge denemeleri, renk
tonlamaları, mekan kavramının belirginleşmesine, üçüncü boyutun bilinçli bir
• S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.- isaeliri@hotmail.com
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-,

şekilde aranması şeklinde

tarzı

kendisini hissettirmeye başlarnışhr. Böylelikle, Batı
tuval resmi etkileri 19. yy' da yerini gerçek anlamda bir değişime

bırakınışhr.

Çağdaş resıniınizin öndediğini

yapan sanatçıların yavaş yavaş benimsediği
bu anlayış Oryantalist akımdan etkilenen dönemin yöneticilerinde gelenekiere
bağlı resim tekniğinin dışında beklentilerin oluşmasına da zemin hazırlarnışhr.
Hazırlanan bu zemin Lale Devrinden başlayarak 18. ve 19. yy boyunca
Osmanlı başkentinde elçilerin ve elçiliklerin sayısını ve faaliyetlerinin artınasıyla
farklı bir etkileşim sürecine girdi. Her konuda olduğu gibi sanat alanında da bu
yenilikler kendini gösterıneye başladı. Elçilerin yanında gelen ressamlar saraya
tanıtıldı. Özellikle I. Abdülhamit ve m. Selim zamanında bu sanatçılar saraydan
büyük ilgi gördüler. 18. yy' da Osmanlı ülkesinde etkinlik gösteren Batılı ressam
ve gravürcülerin başında Jean Babtiste Van Mour, Antonie de Farvan,
M.Parrocet Carle Vanloo, Arınand Charles Craffe, L.F.Cassas, J.B. Hilair, Jean
Etrenne, Viotard, Banzon ve boğaz ınanzaralı gravürlerin sahibi Beliing
gelınekteydi. Aynı yüzyılda İstanbul' da yaşayan azınlıkların arasından çıkan
Civanyan, Yazamacıyan, Tuzcuyan, Kirkor, Dranyan ve m. Selimin portresini
yapan Kapıdağlı Konstantin gibi sanatçılar da bu değişirnde önemli rol
alınışlar dı.

Mustafa Nuri Paşa, 1840-1905
'Galata Köprüsii'

Bu
artması

gelişmelerin yanında,

Avrupa ile siyasal ve ekonomik alanda ilişkilerin
tüm dünyada önüne geçilmeyen değişim ve milliyetçilik akunlarının
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özellikle Fransız ihtilalinin (1789) yeniden yapılanma düşüncesindeki Osmanlı
idari yönetimini fazlasıyla etkilediği bir dönem olmuştur.
Türkler bu gelişmeler neticesinde 18. yy başlarından bu yana, Batılı hayat
tarzının zorunluluğuna uymanın gerekliliğini hissetmişlerdir.
·
Köklü bir geleneği olmayan bir sanatın kendine örnek aldığı modelleri taklit
etmekle başlayan ilk tedirgin adımlardan sonra bir kimlik arayışına girmesi
normaldir. Resim sanalı da bu maceradan, bu süreçten geçmek zorunda idi. İlk
yağlıboya tablolara imzalarını atan asker ressamlar, sadece resim yapabilmenin
ve eserlerini sa,raya takdim edebilmenin heyecanını yaşamakla kalmamışlar aynı
zamanda bu yeni Avrupai üslubun ilk temsilcileri olma hazzını da
yaşamışlardır. Yurtdışına gönderilen sonraki kuşaklar, kendilerini ister istemez
Fransa ve Almanya' da esen sanat akımlarının rüzgarına kaphrdılar. Osmanlı
geleneğiyle yetişen gençlerin yüzlerce yıllık balı resmini birkaç yılda
özümsemeleri elbette beklenemezdi. Yavaş ve sağlam bir birikim yerine, aradaki
açığı en kısa yoldan kapatmayı amaçladılar. Bu yeni heyecanla Cumhuriyet
Türkiye' sinin yeniliğe ve çağdaş dünyaya açılma politikasını, sanatta en güneeli
yakalaina şeklinde yorumladılar.
Balı görüş ve teknikleri içerisinde gelişmiş olan, çağdaş resim sanahmızın
ulusal gelenekler bakırnından . oldukça sınırlı kaynaklardan faydalanmak
zorunda kalması, çağdaş Türk ressamının arkasına baklığında yüzyılı bulmayan
bir geçmişle karşılaşmasına neden olmuştur.
Levni'yi, Abdullah Buhari'yi gördükten sonra 18. y.yılın sonlarına doğru
sönen geleneksel ressarnlığımız, 19. y.yılın ortalarına doğru dirilirken,
tarihimizden kopacak, balıya adam akıllı yönelecekti. Çağdaş resmimizin
kurucuları kendilerinden önce gelen balı teknikçilerinden faydalanmadıkları
gibi, Osmanlı minyatürcülüğünü de geçerli bir temel kabul etmiyorlardı.
Minyatür ruhu, dünya görüşü, sanat anlayışı, işçiliği, kullanmış olduğu gereçleri
eski toplum içindeki görevi, fonksiyonu bakımından batılılaşmaya başlayan
Türkiye'nin yeni plastik sanatlarıyla bağdaşmayan bir nitelikte olduğu izlenimi
vermeye başlamışlı. Çağdaş resim sanahmızın ilk adımlarını atarken, eski
Osmanlı resmini ne kopya edebiliyor, nede ondan esinlenerek bir senteze
varabiliyorlardı.
·
Buna rağmen, mühendishane ve harbiye mektepleri uygulamaya
başladıkları karakalem ve yağlıboya çalışmalarıyla, A vrupai ve balı anlayışına
dönük resim sanalının temellerini Türkiye' de atmış oluyorlardı.
Böylelikle batılı anlamda sanat eğitiminin ilk temelleri, Osmanlı devletinin
ilgisi üzerine ülkemize gelen yabancı ressamlarla atılmaya başlıyordu. Askeri
alanda yapılan yenileştirme hareketleri sanat eğitimi derslerinin okutulması ve
bu alanda yurt dışına öğrenim için öğrenci gönderilmesiyle pekiştirilmiş
oluyordu.
19.y.yıl içinde sanat alanında büyük payı olan asker ressarnlar üzerinde
özellikle ve önemle durulmasının nedeni, Cumhuriyet rejimine yönelen Türk
devlet yönetiminin siyasal programlarında, askerlerin oynadığı kesin ve etkili
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roldür. Asker ressamlar bu yeni siyasal bilinçlenmenin kültür sanat alanına
yansıyan çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti devletine dönüşme sürecinde büyük
bir sorumluluk üstlenrnişlerdir. Bu dönernde askerlerin resim sanatını yeni
yöntemlerle ve ısrarla geliştirme çabaları gözlenmektedir.
Abdülaziz zamanında resim sanatına karşı ilgi artmış, hatta ressamları
memleket dahilinde yetiştirme düşüncesi ziyadesiyle yer etmeye başlamıştır.
Abdülaziz zamanında yurt dışına çıkan asker ressamlar, bah etkilerini
özürnseyip, yeni ve özgün senteziere varrna gayreti içinde o dönernde
Türkiye' de etkinlik gösteren yabancı kökenli yada azınlık ressamlarını aşan bir
üslup kişiliği oluşturrnuşlardı. Ülkemizde resim eğitiminde yer alacak olan bu
üslubun büyük bir bölümünü Mühendishane-i Bahri Hümayun (1793), Mekteb-i
Tıbbiye (1827), rnızıka-i Hümayun (1833), Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane
(1834) üstlenmiştir. Mühendishanenin asıl görevi ordu için subay yetiştirrnekti.
Memlekette henüz mimar yetiştiren bir rnüessesede yok idi . Üstelik eski hassa
mimarları ocağı da eski şekli ve gücüyle mevcudiyetini devarn ettireıniyordu.
Mimar o dönernde ressarndan çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir meslek
mensubu idi. Zaten m. Selim devrinden beri Türkiye'ye Avrupa'dan mühendis
ve mimar getirilrnekte idi. Bu mühendis ve mimarlar arasından
rnühendishanede hocalık yapanlarda vardı. Bu ihtiyaç Avrupa'da mimarlık
öğrenimi yapacak kirnselerle karşılanarnazdı. Okuldan yetişıniş bilgili
mimarlara duyulan ihtiyaç, o sırada yüksek mevki sahİpleri arasında, resim
sanatına gösterilen ilgi ile birleşince hem mimarı, hem de ressarnı memleket
dahilindeki bir okulda yetiştirme meselesi ortaya çıkıyordu. Bunun üzerine,
yukarıda belirtilen eğitim kururnlarının açılması yahut işlerlik kazarur hale
getirilmesi gerekınekteydi.
1793 tarihi bizde resmin memleket bilimine resmen dahil olduğu ve bir
teknik dahilinde derse başlandığı tarihtir. Yalruz şunu unutmamak gerekir ki o
dönernde okullarda okutulan resim dersleri bizim bildiğimiz güzel sanatlar
akadeınilerinde yahut Sanayi Nefise rnektebinde okutulan ve uygulanan resim
dersleri gibi değildi. Ancak her şeye rağmen o günün şartlarında uygulanan bu
resim prograrnı bile bu alanda öğrenimlerini tamamlayan genç sanatçılara yeni
ufuklar açmaya yehniştir.
Sultan m. Selim Mühendishane-i Berr-i Hümayunun kuruluşu, kadrosu,
idari şekli, eğitim programı, öğretmenierin görevleri ve maaşları ile ilgili olarak
1795 yılında bir kanunname hazırlath. m.Selim bu okulu kurduğıında, gerçek
anlarnda bahya yönelerek balılı anlarnda sanat eğitiıni vermenin yanı sıra aynı
zamanda perspektif ve artistik desen gibi derslere yer vermekle de sanat
tarihimizde öneınli bir .gelişmenin önünü açmış olrnaktaydı. Mühendishanede
okutulrnakta olan resim dersi, sanat yönünden çok öğrencilere topçu, istihkarn
ve baritacılık gibi konularda yardırncı teknik bilgi vermeyi arnaçlıyordu. Okulun
iki aşamalı olan öğretim sisteminde idadi bölümünü bitirenler, öğrenimlerini
harbiye ve mimarlık bölümlerine ayrılarak sürdürüyorlardı. Bu programlar II.
Malunut döneminde de 1824 tarihine kadar devarn etti. Yeniçeri ocağının
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kaldırılmasından sonra mühendishanede
daha çok önem verilmeye başlandı.

zamanın gereğine

Bedri Kullan, 'Alman

göre resim dersine

Çeşmesi'

Sultan Abdulaziz resim sanatına özel bir ilgi duymakta idi. Sultan, Leh
ressam Stanislauss Chlebowsky'i saraya davet etti. Rus ressam Ayvazovsky,
Fransız ressam Berton ve Guillemet'yi sarayda himaye ederek bir çok yapıt
vermelerine olanak sağladı. Mekteb-i Fünun-u Harbiye' de 1835 yılında
okurulmaya başlanılan resim dersinin esaslı bir şekilde verilmeye başlanması ve
sonuç alınması1845 yıllarına değin sürmüştür.
Eğitim alanında yürütülen tüm bu yenilikler kapsamında ilk olarak 1829
yılında, ardından da 1834-35 yıllarında Viyana, Berlin, Paris, Londra'ya öğrenci
gönderilmiştir. Bu gelişmelerin Türk resim sanatını etkilernesi artık kaçınılmaz
olmuştu. 18. ve 19. yüzyıl batı sanatı dünyasında oryantalizm öylesine güçlü bir
akım olarak kendisini göstermişti ki, Orta dağuyu bilmeyen görmeyen
sanatçılar bile hayali oryantal resimler yapınışlardı. Buna karşılık batılı
sanatçılarda da aşırı bir doğu ilgisi ve mistisizminin oluşması etkileşimi
artırınıştı.Avrupa'ya giden ilk genç sanatçılar ülkelerine döndüklerinde dışarıda
öğrendiklerini kolayca uygulama imkanı bulmakla birlikte, ürettikleri yapıtlarda
sanat adına oluşan çağdaş gelişmelerin küçük örneklerini de ülkelerine
taşımışlar dı.

1849 Yılında Harbiye' de Maçka Askeri İdadisinde "Talebe resimleri
sergileri" açılması için ayrılmıştı. Mekteb-i Rünkar dairesinin büyük salonu
resim sergilerine tahsis olunmuştur. Daha çok dönemin özelliği olan oryantalist
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tarzdaki Göksu, Kağıthane, Kızkulesi, Beylerbeyi Sarayı, boğaz görünüınleri,
ormanlar gibi sırf manzara konuları tercih edilirdi. Yapılan çalışmalardan eserler
seçilir saraya gönderilir ve karşılığında insan-i şahane olarak saraydan paralar
gönderilirdi. Ortak bir manzara resmi duyarlılığında birleşen asker
ressamlarınuz, doğaya bağlı, sabırlı ve ince ayrınhya önem veren bir işçilik
sergiliyorlardı.

Şeker

Ahmet Paşa" Narlar ve Ayvalar"

Asker ressamlar doğayla ilgili perspektif bilgileri ve yorumlarıyla, figürsüz
Türk resmini geliştirdiler. Türk resmi manzara resmi olarak yeniden
yapılanıyordu.

Hüseyin Zekai Paşa 1869-1919
'III. Alıınet Çeşmesi',

Dönem sanatçılarının eserleri, kullandıkları resim teknikleri, anialım
nitelikleri, konu seçimleri ve ortak duyarlılıklarıyla birbirlerinden zor ayırt edilir
özellikler taşımaktaydı. Bu sanatçıların Avrupa eğitimlerini rahatlıkla
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yapabilmeleri, nispeten dağınık bir şekilde eğitiminin sürdürüldüğü bablı
ınanadaki resim derslerinin daha düzenli bir şekilde verilmesi ve Avrupa da
öğrenim gören bu öğrencilere ülkelerinin kendilerine sahip çıktığı hissinin
uyandırılması sebebiyle, 1860-61 yıllannda Paris'te Mekteb-i Osman-i ·adı
altında bir okulda açılmış ancak, fazla işlerlik göstererneden tekrar kapanmıştır.
Bilindiği üzere 19.yy. Osmanlı imparatorluğunda askeri,siyasi ve teknolojik
alanda batıyla kurulan ilişkiler, amaçlanmadığı halde, Osmanlı toplumunda
kültürel değişimierin yaşanmasına ve batı kaynaklı sanat dallarının ülkeye
girişine neden olur. Batı tarzı Türk resminin başlangıcı da işte bu genel ortam
içerisinde gerçekleşecektir. Osmanlı padişahlarının resim sanatını destekleyici
ve yönlendirici tutum davranışları, batılı sanatçıların Osmanlıtopraklarına akın
etınesi, oryantalizm modası gibi olayların yanında bu başlangıcı gerçekleştiren
diğer önemli bir faktör ise eğitimde resim derslerine önem ve yer verilmesidir.
1863 Yılında Mekteb-i Harbiye de öğretırren yetiştirmek üzere bir yardımcı
sınıf oluşturulmuştur. Daha soma Harbiye bünyesinde Menşe-i Muallimin adı
altında yeni bir sınıf kurulmuştur. 1869 senesinden soma resim dersi askeri
okullarla liselerde mecburi hale getirilip, harp okullannda ise hususi
uygulanmasına karar verildi. Mirat-ı Mekteb-i Harbiye' de Menşe-i Muallimin
adı altındaki okullara Harbiyeden mezun yetenekli ve seçkin öğrenciler
alınmaktaydı. Sınıf-ı evvel ve sınıf-ı sani adı altında iki sınıf oluşturuldu. Bu
okullarda eğitim süresi dört sene olan sınıf-ı evvel askeri liselere resim
öğretıneni, iki yıllık eğitim yapan sınıf-ı sani ise askeri rüştiye öğretıneni
yetiştiriyordu. Sınıf-ı evvel ve sınıf-ısani öğretırrenliğinin resim kısımlarında;
Sınıf-ı Sani Ressamlığı: Hendese-i Resıniye, menazır ve gölge, resm-i hattı,
karakalem resim kopyası, modelden resim, tarama, yalama ve müsvette.
Sınıf-ı Evvel Ressamlığı: Hendese-i resıniye, menazır ve gölge, resm-i hattı,
karakalem, sepya resim, çini ile resim, boyalı resim, kopya ve modelden resim,
tabiattan resim, tasviri ve hayali resim,yağlıboya resim, makine tersimatı, fenni
teşrih, fotoğrafçılık, elbise tarihi, gibi dersler okutulmal<taydı.
Batılı anlamda resim sanatımızın temellerini atan asker ressamlar adı
altında toplanmış olan zümreyi ve günümüze değin bu süreci tamamlayan
sanatçılarımızı üç gııruba ayırmak gerekir.
* Mühendishane'nin açılmasından ve resim dersinin tekrıik dahilinde öğretime
başlandığı 1793' den Meşrutiyetin ilanma yani 1908 yılına kadar yetişen ve eser
verenler.
*1908' den Cumhuriyetin ilanma 1920'ye kadar yetişen ve eser verenler.
*Cumhuriyetin ilanından günümüze değin yetişen ve eser verenler.

145

Osman Asaf, 1869-1935-'Peı;zaj'

18.yy. sonundan itibaren Osmanlı' da yapılan reform hareketlerinin belkide
en önemlisi Osmanlı askeri teşkilalının yeniliklerle donatılması olmuştur. Yeni
teşkilatın yeni bir eğitim sistemi gerektirmesiyle batılı modellerin örnek alındığı
ve eğitim programlarında batılı anlarnda pozitif biliınlere ve sanat derslerine
ağırlık veren okullar açılmaya başlanır ki bu okulların bazıları Mühendishane-i
Bahri hüınayun (1773), Mühendihane-i Berri Hüınayun(1793), Mekteb-i
Tıbbiye(1827),
Mızıka-i
Hüınayun(1833),
Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i
Şahane(1834)' dir.

Bahriyeli

Hakkı

Bey, 1863-1926

'Çanakkale Deniz Muharebesi'
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Osman Nuri, Ahmet Ali, Süleyman Seyyid, Cihangirli Mustafa, Eyüplü
Cemal asker ressamlar içerisinde en eski olarak bilinenlerdir. Bu dönemde
Avrupa'da öğrenim görmüş asker ressamlarla Avrupa'ya gitmeyerek
ülkemizdeki sanat eğitimi veren askeri okullarda öğrenimlerini tamamlayan ilk
dönem sanatçıları yan yana koyduğumuzcia teknik, konu gibi hususlarda
farklılıklar gözlense de genel manada bah etkisinde kalmışlığrn verdiği
çerçevede yapılan eserlerin genelinde benzerliklere rastlanılmaktadır.
Ana başlıklar altmda dönemi temsil eden asker ressamlar ve öğrenim
gördükleri oku.p.ar ise;
ASKERi OKULLARDAN MÜHENDiSHANE-İ BERR-fHÜMAYUN CIKISLI
,
OLANLAR VE AVRUPA'DA RESİM EGİTİMİ GÖRENLER.,
Ferik İbrahim Paşa (1815-18899), Hüsnü Yusuf (1817-1861), Hasköylü
Ahmet Emin (1826-1891), Eyüplü Şükrü Bey(1832-1912), Halil Paşa(1852-1939),

MÜHENDiSHANE-İ BERR-İ HÜMAYUN ÇlKlŞLI OLANLAR VE RESİM
EGİTİMİNİ TÜRKİYE'DE ALANLAR.

Ferik Abdullah (1825-1874), Binbaşı Salim (1826-1888),Hasköylü Rıza (18281890),Hasköylü Emin (1829-1891), Balatlı salim(1828-1888), Eyüplü Cemal (18361898), Balatlı Mahmut (1832-1895),Mirliva Necip (1839-1897), Binbaşı Mahmut
(1839-1894), Balatlı Ahmet ve Tophaneli Edip (?-?),Yüksek Kaldırımlı Şahab, Topcu Edirneli Salim,
Topcu Kaymakam Akif (1841-1910), Yüzbaşı Hüsnü (1844-1906), Ahmet Ragıp
(1862-1932).
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MEKTEB-İ HARBİYE-İ ŞAHANE ÇlKlŞLI OLANLAR VE AVRUPA' DA
EGİTİM GÖRENLER

Ferik Tevfik
HafızAli, Şeker

Paşa

(1819-1866), Miralay Hacı Mahmut (1830-1893), Mirliva
Ahmet Paşa (1841-1907), Süleyman Seyit Bey (1842-1913),Sami

Yetik (1878-1945)

MEKTEB-İ HARBİYE-İ ŞAHANE ÇlKlŞLI OLANLAR VE RESİM
EGİTİMİNİ TÜRKİYE'DE ALANLAR

Mirliva Osman Nuri Paşa (1839-1906);Cihangirli Mustafa (18401895);Tophaneli Hasan (1848-1877);Mehmet Entin (1847-1903);Ali Rıza (18501890);Maçkalı Tevfik (1850-1892), Piyade Binbaşı Muhittin(1854-?),Kolağası
Ahmet Sabri (1855-?),Piyade Miralay Rasih (1855-?), Ahmet Şekur (1856-?),
Piyade Kolağası Rıfat (1856-1889),Piyade Binbaşı Arif (1856-?), Mustafa Vasfi
Paşa (1857-1905),Hafız İbrahim (1859-1917),Piyade Binbaşı Cemal (18591920),Topçu Kolağası İzzet, Hüseyin Zekai Paşa (1860-1919),Kaşkarlı İsmail
Hakkı(1864-1910),Hoca Ali Rıza (1864-1939),Ahmet Ziya Akbulut (18691930),Balatlı Ahmet Bedri (1871-?),Tevfik Beşiktaş (1871-1914),0sman Üsküdar (
1866-?),Üsküdarlı Cevat (1871-1939),Celal Esat Arseven (1875-1971),
Diyarbakırlı Tahsin (1875-1937),Ali Rıza Toroslu (1875-?),Sadık Göktuna (18761951),Mehmet Ali Laga (1878-1947),Ressam İhsan (1882-1906), Ali Rıza Bayazıt
(1883-1964),Jandarma Binbaşısı İsmail Hakkı (1882-1928),Yüzbaşı Hidayet
(1885-1916).
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Sami Yetik-'Topçular'
MEKTEB-İ HARBİYE ÇlKlŞLI OLANLAR VE AVRUPA'DA
EGİTİM GÖRENLER
Ressam Hasan Rıza (1860-1912),Kaymakam İsmail Hakkı (1863-1926),Halit

Naci (1875-1927),Ruhi Arel (1880-1931),Hikmet Onat (1885-1977),Ali Sami Boyar
(1880-1967),Şemsettin Sunal (1887-1947),İzzettin Dinler (1896-1973),Hüsnü
Evrenos (1900-1982),Arif Bedi-i Erazman (1905-1982),Selim Albatros (1911-1949).

Hasan Rıza-' IV. Murat Bağdat seferi'
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EGITIM GORENLER

Bahriyeli Miralay Haşim Bey (1847-1914),Bahriyeli AJ:unet Paşa (1849-1910),
Bahriyeli Mahmut Binbaşı (1852-1952),Kolağası Bahriyeli lbrahim (1854?),Bahriyeli Nuri Efendi (1855-?),Fahri Kaptan (1857-?),Hasan Rıza (1860-1912),
Isınail Hakkı (1863-1926),Katip Hüsnü Tengiz (1880-1948),Beyrutlu Ali Cemal
(1881-1939) ,Seyfettin Soysalan (1881-1949).
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