
Pietro Marubbi 

dhe fotografët e 
Periudhës Osmane

and Photographers in
the Ottoman Era

Kuruar nga / Curated by 
Luçjan Bedeni

12.11–05.12.2021

ORARI
E martë – E shtunë: 09:00–16:00, E diel: 10:00–15:00

BILETA
→ Biletë individuale (në sportel)  700 Lekë 
→ Biletë individuale (www.myticket.al) 600 Lekë 
→ Biletë grupi +12  600 Lekë
→ Jetimët, invalidët, pensionistët 350  Lekë 
→ Studentët, fëmijë nga mosha 12-18  210  Lekë

→ Fëmijë nën 12   0 Lekë
→ Veteranë lufte  0 Lekë
→ Ish të dënuar dhe të përndjekur politikë   0 Lekë
→ Invalidë paraplegjikë dhe tetraplegjikë
→      Studentë dhe nxënës shkollash në kuadër të  0 Lekë 

zhvillimeve të orëve mësimore apo programit  
“Edukimi përmes kulturës”

→ Anëtarët ICOMOS - ICOM  0 Lekë
→   Punonjësit e ministrisë përgjegjëse për trashëgiminë  0 Lekë  

kulturore dhe institucioneve në varësi të kësaj ministrie
→ Delegacionet zyrtare shtetërore  0 Lekë

HOURS
Tuesday – Saturday: 09:00–16:00, Sunday: 10:00–15:00

ADMISSION
→ Adults (reception desk) 700 Lekë 
→ Adults (www.myticket.al) 600 Lekë
→ Groups over 12  600 Lekë
→ Orphans, people with disabilities, seniors  350  Lekë 
→ Students, pupils (ages 12-18)  210 Lekë

→ Children under the age of 12 0 Lekë
→ War veterans 0 Lekë
→ Former political prisoners 0 Lekë
→ Paraplegic and tetraplegic invalids
→  Albanian students and pupils visiting the  0 Lekë 

museum during lesson hours or the program  
“Education through culture”

→ ICOMOS – ICOM members 0 Lekë
→  Staff of the Ministry responsible for cultural  0 Lekë 

heritage and subordinate institutions of the  
above mentioned Ministry

→ National delegations       0 Lekë



1



3

Fotografia në Stamboll  
gjatë Periudhës Osmane

Revolucioni industrial i shekullit XIX e 
ndryshoi botën, duke hapur mundësi 
të reja për të dy vendet dhe popujt e 
tyre. Shumë zbulime të Revolucionit 
Industrial e bënë jetën më të lehtë, 
me transportin që shkurtonte 
distancat e që çoi në zhvillim të 
madh social. Zbulimi i fotografisë 
erdhi si rezultat i zhvillimeve të 
shekujve të mëparshëm në fizikë dhe 
kimi, duke kulminuar me shpikjen 
e saj në gjysmën e parë të shekullit 
XIX, nga kimisti dhe artisti francez 
Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Kjo 
shpikje e jashtëzakonshme, e quajtur 
fillimisht Dagerrotip, u bë publike 
më 19 gusht 1839 nga Akademia 
Franceze e Shkencave. Zbulimi 
i fotografisë pati një impakt të 
jashtëzakonshëm në modernizimin 
e botës po aq sa zbulimet e tjera 
teknologjike të kësaj periudhe, siç 
ishin makina me avull, avulloret dhe 
fabrikat. 

Shekulli XIX ishte një periudhë kur 
Perëndimi filloi të interesohej për 
Lindjen dhe u përpoq ta përdorte 
Lindjen për të kuptuar veten. 
Panairet e botës evropiane paraqisnin 
modën e Lindjes, artin oriental, 
arkitekturën si dhe fotografi të 
vendeve të largëta për të kënaqur e 
rritur kuriozitetin e popujve të tyre, 
gjë që çoi në rritjen e udhëtimeve 
dhe vizitave kulturore. Fakti që 
udhëtimi u demokratizua, ishte një 
tjetër faktor kritik. Me fillimin e 

udhëtimeve të para të avulloreve 
në detin Mesdhe, pasanikëve të 
klasës së mesme iu dha mundësia të 
udhëtonin në vende të largëta. E për 
udhëtimet me tren, Orient Ekspresi 
u shndërrua në një mënyrë ikonike të 
udhëtuari. 

Aventurierët, shkrimtarët, arkeologët, 
piktorët dhe arkitektët qenë pionerë 
të përhapjes së fotografisë në Lindje. 
Portretet e lindorëve, panoramat 
e qyteteve, rrugëve, mbetjeve 
arkeologjike dhe arkitekturave të 
mrekullueshme islamike të Lindjes, 
shpërthyen në skenë. Në tetorin 
e vitit 1839 piktori francez Horace 
Vernet, nipi i Charles Marie Bouton 
dhe Frédéric-Auguste-Antoine 
Goupil-Fesquet, udhëtuan nga 
Marseja në Lindje me avullore. 
Udhëtimi i tyre, që kurorëzoi 
përdorimin e dagerrotipit, ishte ndër 
përdorimet e para të fotografisë për 
dokumentimin e një udhëtimi. 

Ata udhëtuan në Aleksandri, Kairo, 
Sinai, Palestinë, Tyre, Sidon, Deir El 
Qamar, Damask, Jeruzalem, Nazaret, 
Beirut dhe Baalbek, territore të 
Perandorisë Osmane asokohe. Të 
nisur nga Beiruti me anije më 4 
shkurt 1840, ekuipazhi mbërriti në 
Izmir me 8 shkurt. Fotografitë e para 
të Anadollit dhe Izmirit u realizuan 
nga Goupil-Fesquet mes datave 
8 dhe 16 shkurt. Joseph-Philibert 
Girault de Prangey dokumentoi 
monumentet islamike dhe 
arkitekturën në një udhëtim të tijin 
në Lindjen e Mesme mes viteve 1842 
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dhe 1845. Fotografi francez i njohur 
si Kompa udhëtoi në Beyoglu Belle 
Vue, Stamboll në vitin 1842, duke 
punuar mbi portrete dhe pamje të 
Stambollit me dritë natyrore. 

Italiani Carlo Naya (1816–1882) 
mbërriti në Stamboll në vitin 1845. 
Ishte një ndër fotografët e parë që u 
vendos në Stamboll pas zbulimit të 
aparatit fotografik. Ai filloi të punonte 
në dyqanin e tij pranë Pallatit 
të Moskës (Ambasada Ruse) në 
Dogruyol, Beyoglu. Reklamoi punën e 
tij në gazetat lokale të Stambollit më 
1845. Studioja e tij ishte në Beyoglu 
(Grande Rue de Péra), përballë me 
Ambasadën Ruse. Më 1847, fotografi 
Laurent Astras dhe e shoqja erdhën 
në Stamboll për të hapur një studio 
fotografike në Beyoglu. E shoqja 
njihet si fotografja e parë femër që 
hapi një studio në qytet. 

Për shekuj me rradhë, Stambolli u 
bë një burim frymëzimi për artistë 
nga e gjithë bota, me pasurinë e 
tij unike kulturore dhe historike, 
e shprehur në forma të ndryshme 
artistike. Sa i takon fotografisë, 
Stambollli u bë një qendër pune 
dhe studimi për fotografë nga e 
gjithë bota. Njëri prej tyre, inxhinieri 
francez i prodhimit Ernest-Edouard 
de Caranza, erdhi në Stamboll në 
vitin 1852 dhe udhëtoi përgjatë 
Anadollit për të realizuar fotografi 
në kaliotipi. Në këto vite, fotografitë 
ishin si kartolinat sot. Kur fotografët 
ia prezantonin sulltanëve albumet 
që kishin përgatitur, ata edhe 

paguheshin edhe merrnin çmime. 
Kur fotografi Ernest de Caranza 
prezantoi albumin që kishte 
përgatitur me 55 fotografi të 
Abdylmexhidit I, atij iu dha leja të 
përdorte titullin “Fotograf i Sulltanit” 
gjatë qëndrimit në Stamboll. 

Arkitekti Alfred-Nicolas Normand 
(1822–1909) erdhi në Stamboll më 
1852 dhe fotografoi me teknikën 
e kaliotipisë e cila e vendos 
kompozimin në dritë duke përdorur 
negativin. Një vizitor tjetër i huaj, 
aristokrati dhe arkeologu amator 
irlandez John Shaw Smith, realizoi 
albumin më të vjetër fotografik me 
teknikën e kaliotipisë, mes viteve 
1851 dhe 1852. 

Fotografët që udhëtonin në Stamboll 
në gjysmën e dytë të shekullit XIX si 
dhe fotografët e huaj që u vendosën 
në Stamboll, së bashku me artistët 
e ardhur më përpara, e përdorën 
fotografinë për të nxjerrë në pah 
bukurinë e qytetit. Zhvillimi i formave 
artistike, i cili filloi kur fotografët 
e parë udhëtuan në qytet siç u 
përmend më parë, u forcua edhe më 
tej nga hapja e studiove fotografike 
lokale. Në gjysmën e dytë të 
shekullit XIX, Stambolli, kryeqyteti i 
Perandorisë Osmane, u bë një ndër 
kryeqytetet botërore të fotografisë. 

Përveç fotografëve të Perëndimit, 
fotografët e parë të osmanëve ishin 
armenë dhe grekë (rûm) të cilët 
hapën studiot e para fotografike. 
Vasilakis Kargopoulos me origjinë 

greke (rûm) hapi studion e parë 
në Pera në vitin 1850. Ndërsa 
panoramat e Kargopoulous-it janë 
të mrekullueshme, fama e tij u shtri 
edhe jashta studios. Studioja kishte 
një gardarobë të pasur dhe klientët 
mund t’i ndërronin rrobat dhe të 
bënin fotografi në poza të ndryshme. 
Falë punës së tij, Kargopoulous 
mori titullin “Fotograf Mbretëror i 
Sulltanit” nga Abdylmexhidi. Më vonë, 
fotografë të tjerë në zë u vendosën 
në Pera, ndoshta ndër lagjet më 
perëndimore të Stambollit. Studioja 
fotografike “El Chark Societe 
Photographic” që Pascal Sébah hapi 
më 1857 në Pera Postacilar Street, 
ishte shembull i kësaj. 

Një tjetër studio fotografike që la 
gjurmë në fotografinë e Perandorisë 
Osmane ishte ajo e Vëllezërve 
Abdullah, një partneritet i tre 
vëllezërve armenë. Me fotografinë 
merreshin kryesisht grekët (rûm) 
dhe armenët kurse oficerët turq 
që studiuan në shkolla ushtarake, 
lulëzuan si artistë në kohën e Abdyl 
Hamitit II.

Fotografët turq më të njohur ishin 
Captain Hüsnü Bey (1844–1896), 
Servili Ahmed Emin (1845–1892), 
Kolagasi Mehmed Hüsnü (1861–?), 
Bahriyeli Ali Sami (?–?), Ali Sami 
Aközer (1866–1936), Miralay Ali 
Riza (1850–1907) dhe Asil Samanci 
(1870–1942). 

Ndërsa peizazhet, arkitektura 
dhe jeta qytetase ishin subjektet 

më popullore për fotografinë e 
shekullit XIX, fotografia e portreteve 
u bë specialitet i Stambollit. 
Qëllimi i fotografisë së portreteve 
të mëdha ishte shprehja e një 
identiteti shoqëror, i karakterit dhe 
karakteristikave fizike të personit 
që pozonte. Portreti ishin një burim 
i rëndësishëm të ardhurash për 
studiot kryesore të Stambollit që nga 
fillimi i aktivitetit të tyre. Këta studio 
gjindeshin kryesish në Beyoglu, ku 
ishin të vendosura ambasadat e 
huaja dhe konsullatat, me popullsi 
kryesisht të krishterë. 

Influenca e Pallatit ishte me rëndësi 
në zhvillimin e fotografisë së 
portretit në Stamboll. Në shekullin 
XIX, sulltanët i dhanë një rëndësi të 
madhe portreteve të sundimtarëve të 
huaj dhe nëpunësve shtetërorë. Në 
të gjithë botën, portretet e anëtarëve 
të familjes sunduese ishin praktikë 
e zakonshme dhe shkëmbeheshin 
si dhurata në okazione të veçanta, 
në albume të dekoruara me kujdes. 
Abdylazizit, i cili erdhi në fron më 
1861, i pëlqenin shumë portretet dhe 
i komisionoi Vëllezërve Abdullah dhe 
Vasilakis Kargopoulous, fotografi 
të anëtarë të familjes. Përveç 
portreteve të burrave, shumë femra 
me influencë u fotografuan gjatë 
kësaj periudhe. Duhet përmendur që 
edhe para Abdylazizit, kemi fotografi 
të vajzave të Abdylmexhidit I, Refias 
dhe Fatmës, me kokën e zbuluar. Ky 
interes për portretet vijoi edhe gjatë 
mbretërimit të Sulltan Abdyl Hamitit 
II, i cili erdhi në fron në vitin 1876. 
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Ndonëse sulltani urdhëroi përgjatë 
viteve, fotografimin dhe mbajtjen në 
albumeve të fotografive të burrave të 
shtetit, gjykatësve and ushtarakëve 
në zë, vetë nuk lejoi ta fotografonin. 
I vetmi portret i sulltanit ishte një 
fotografi e William Downey në 
Londër më 1867 dhe një portret i 
Vëllezërve Abdullah më 1869, gjatë 
udhëtimit të tij në Evropë me 
xhaxhain Abdylaziz, para se të vinte 
në pushtet. 

Abdyl Hamiti II dhe  
Fotografia

Teknologjia e re e fotografisë, me 
shpikjen e saj në gjysmën e parë 
të shekullit XIX, u mirëprit nga 
Perandoria Osmane e veçanërisht 
nga Pallati. Vëmendja dhe 
mbështetja e sulltanëve osmanë 
për fotografinë, e lejoi këtë art të 
përhapej në të gjithë Perandorinë. 

Abdyl Hamiti II (1876–1909) erdhi 
në fron drejt fundit të Perandorisë 
Osmane, në njërën prej periudhave 
të ndryshimit të saj. Ai është i njohur 
për politikat e tij të modernizimit dhe 
për një udhëheqje të centralizuar 
gjatë së cilës Pallati Yildiz u bë 
shtëpia administrative e shtetit. 
Pallati nuk ishte vetëm një qendër 
administrative, por edhe një qendër 
për informacion, art dhe kulturë. 
Abdyl Hamiti II besonte që ishte me 
rëndësi për udhëheqësit botërorë 
të azhornoheshin me zhvillimet e 
fundit në fushën e kulturës botërore, 

teknologjisë, shkencës, inovacionit 
dhe artit. Ai pau që progresi ishte 
në zemër të shteteve të mëdha, 
që ata duhet të bëheshin mishërim 
i kohës në të cilën jetonin dhe të 
punonin shumë për këtë. Sulltani 
vetë realizonte punime në dru ndaj 
dhe mbështeti artet moderne e 
tradicionale, përfshirë këtu pikturën, 
teatrin, qeramikën dhe endjen.

Fotografia kapi majat e saj kryesisht 
gjatë mbretërimit të Abdyl Hamitit 
II, meqë kryeqyteti i Perandorisë 
Osmane u bë një qendër e 
frekuentuar nga fotografët më 
të mëdhenj botërorë. Pak mbas 
shpikjes së fotografisë, Stambolli 
u bë një qytet ku fotografë nga 
e gjithë bota vinin për të mësuar 
mbi teknikat e fotografisë. Shumë 
fotografë përfshirë këtu Vasilakis 
Kargopoulos, Pascal Sébah dhe 
Guillame Berggren, fotografuan 
peizazhe mbresëlënëse të të gjitha 
fushave të jetës së Stambollit të 
shekullit XIX, duke e çuar fotografinë 
në nivele të larta artistike. 

Ndonëse kaloi pjesën më të madhe 
të mbretërimit të tij në Pallatin 
Yildiz, interesi i Abdyl Hamitit II për 
botën e kulturës dhe dëshira e tij 
për të mbajtur hapin e inovacionit 
dhe zhvillimit, qenë të rëndësishëm 
për krijimin e një koleksioni të pasur 
fotografik në Pallatin Yildiz. Ai ishte 
i interesuar mbi të gjitha për artin 
fotografik, i cili pati një periudhë të 
artë gjatë mbretërimit të tij. 
Abdyl Hamiti II ishte kryesisht i 

interesuar për fotografët që vinin 
në Perandori. Ndërtoi një studio 
me fotografë brenda pallatit dhe 
krijoi një koleksion unik me albume 
fotografike që i dërgoheshin nga e 
gjithë bota. Ai u përpoq të njihte 
çdo pëllëmbë të Perandorisë së tij 
përmes fotografisë dhe i vuri vetes të 
njëjtin qëllim edhe për pjesën tjetër 
të botës. Sulltani e njohu botën 
përmes fotografive, përfshirë këtu 
imazhet që ai porosiste, pozat që 
shikonte, albumet që i dhuroheshin 
dhe fotografitë që blinte. 

Koleksioni fotografik i 
Pallatit Yildiz

Koleksioni fotografik i Pallatit Yildiz i 
Abdyl Hamitit II përbëhet prej 36,585 
fotografish, të organizuara në 911 
albume, secili një punim artistik më 
vete. Koleksioni, i cili përshfaq të 
gjithë pasurinë dhe diversitetin e 
shekullit XIX, ka shumë rëndësi për 
kulturën botërore e po ashtu edhe 
për trashëgiminë kulturore turke. 
Koleksioni u transferua nga Pallati 
Yildiz në Bibliotekën e Universitetit 
të Stambollit më 1925 me urdhër 
të Mustafa Qemal Ataturk. Sot 
ky koleksion ruhet në Librarinë e 
Punimeve të Rralla të Universitetit  
të Stambollit, në kushte në  
posaçme, në një ambient me  
ajër të kondicionuar. 

Për sulltanin, i cili i kushtoi shumë 
vëmendje çdo aspekti të artit dhe 
kulturës, fotografia ishte më shumë 

një burim informacioni se një 
vepër arti. Albumet në koleksionin 
e Pallatit Yildiz, kanë tematika të 
ndryshme. Këtu përfshihen albumet 
e pallateve osmane, portretet e 
anëtarëve të familjes mbretërore, 
panorama qytetesh, ngjarje historike, 
peizazhe, jeta në botën osmane, 
fatkeqësi natyrore, skena luftimesh, 
zjarrëfiksat, skena kulturore, 
arkitektura civile e zyrtare, imazhe 
të çdo shtrese shoqërore, të botës 
së krimit dhe albume të vendeve të 
ndryshme. 

Abdyl Hamiti II e përdorte fotografinë 
si një mjet për të identifikuar, njohur 
dhe menaxhuar botën përreth tij. Ai 
dërgonte albume të koleksionit të 
tij, si dhurata diplomatike, në vende 
të ndryshme të botës. Në një rast, 
mes viteve 1893 dhe 1894, dërgoi 
51 volume të një albumi të bërë 
me dorë prej 1819 fotografish, si 
dhuratë për Bibliotekën Amerikane të 
Kongresit dhe Librarinë Britanike në 
Londër. Këta albume reflektonin mirë 
Perandorinë Osmane të shekullit XIX, 
me portrete individësh, skena nga 
modernizimi i Perandorisë dhe pamje 
të mrekullueshme të arkitekturës së 
asaj periudhe. Në një farë kuptimi, 
përmes fotografive që dërgonte, 
Abdyl Hamiti II i tregonte Perëndimit 
se si po e modernizonte Perandorinë. 

Fotografët e këtij koleksioni 
përfshijnë një gamë fotografish jo 
vetëm nga Perandoria Osmane, por 
edhe nga vende të ndryshme të 
botës. Koleksioni përmban fotografi 
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nga më shumë se 40 vende e 
territore. Disa janë në bardh e zi, të 
ngjyrosura përsipër. Koleksioni hap 
një dritare mbi historinë vizuale të 
shekullit XIX. Ai ka vlerë të madhe 
sa i takon paraqitjes së trashëgimisë 
kulturore dhe historisë së peizazheve 
dhe vendeve që prezantohen. 
Përmbajtja e pasur nga gjithë këta 
vende na tregon se sa kurioz ishte 
Abdyl Hamiti II për botën dhe shërben 
si një panoramë e plotë e kohës së 
tij. Ky arkiv i çmuar fotografik është 
bërë pjesë e kujtesës sonë kolektive 
duke na rrëfyer për historinë dhe 
kulturën e shumë vendeve përgjatë 
shekullit XIX. 

Koleksioni fotografik i Pallatit Yildiz 
i Abdyl Hamitit II paraqet një cilësi 
unike dhe të rrallë për trashëgiminë 
globale dhe shtetin turk në veçanti. 
Ai mbart gjurmët e një identiteti 
kulturor global dhe reflekton 
historitë e përbashkëta të shoqërive 
të ndryshme. Qytetet historike 
dhe teksturat, peizazhet kulturore, 
jeta e përditshme, monumentet 
dhe arkitektura, vijnë bashkë me 
vlerat shoqërore si gjuha, tradita, 
kërcimi, muzika dhe rituale të tjera. 
Thesaret vizuale gjurmojnë kulturën 
e bashkimit dhe solidaritetit mes 
shoqërive, duke na treguar për 
marrëdhëniet mes vendeve dhe 
eksperiencat e përbashkëta që 
çojnë tek e ardhmja. Së bashku me 
vlerat universale që ky koleksion 
mbart, ai është gjithashtu një 
burim i rëndësishëm që ushqen 
dashurinë për historinë tek brezat 

e rinj, akademikët, studiuesit dhe 
tek kushdo që dëshiron të hapë 
perspektivën e tij ndaj botës e të 
zbulojë diçka të re. 

Gjinden gjithashtu fotografi të 
Shqipërisë në koleksionin fotografik 
të Pallatit Yildiz, kryesisht të Pietro 
Marubbi-t, një ndër fotografët më të 
rëndësishëm të peizazheve shqiptare, 
i cili sot ka një muze në emër të tij 
në Shkodër. 

© Qendra e Aplikimit dhe Kërkimeve “Sulltan Abdyl Hamiti II”
Pietro Marubbi, Kalaja e Shkodrës / Shkodër Castle
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© Qendra e Aplikimit dhe Kërkimeve “Sulltan Abdyl Hamiti II”
Pietro Marubbi, Pazari i Shkodrës dhe bregu i lumit Buna / 
Shkodra bazaar and the Boyana River shore

© Qendra e Aplikimit dhe Kërkimeve “Sulltan Abdyl Hamiti II”
Vëllezërit Abdullahyan, Pamje e brendshme e Hagia Sofias / 
An interior view of Hagia Sophia 
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© Qendra e Aplikimit dhe Kërkimeve “Sulltan Abdyl Hamiti II”
Vëllezërit Abdullahyan, Ngjitje në majën e një piramide në Kairo / 
Climbing up to the top of a pyramid in Cairo

© Qendra e Aplikimit dhe Kërkimeve “Sulltan Abdyl Hamiti II”
Félix Bonfils, Artefakte historike të zbuluara në qytetet antike të 
Palmirës dhe Baalbek-ut / Historical artifacts unearthed in the ancient 
city of Palmira and Baalbek
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© Qendra e Aplikimit dhe Kërkimeve “Sulltan Abdyl Hamiti II”
Pascal Sébah, Gra ‘fellah’ me fëmijë në Egjipt / 
Fellah women with their children in Egypt 

© Qendra e Aplikimit dhe Kërkimeve “Sulltan Abdyl Hamiti II”
Pascal Sébah, Shitës karamelesh në Egjipt / 
Candy seller in Egypt
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© Qendra e Aplikimit dhe Kërkimeve “Sulltan Abdyl Hamiti II”
Pascal Sébah, Varreza egjiptiane në Kairo / Cairo Egyptian Cemetery

Photography in Istanbul  
in the Ottoman Era

The Industrial Revolution changed 
the world in the 19th century, with 
new possibilities opening up for 
both countries and their people. 
Many discoveries of the Industrial 
Revolution made life easier, with 
transportation shortening distances 
and leading to great social upheaval. 
The discovery of photography was 
the result of previous centuries 
of developments in physics and 
chemistry, culminating in its 
invention the first half of the 19th 
century by French chemist and artist 
Louis-Jacques-Mandé Daguerre. This 
extraordinary invention, first called 
the Daguerreotype, became public 
on August 19th, 1839 at the French 
Academy of Sciences. The discovery 
of photography had a tremendous 
impact on the modernizing world 
in much the same way other 
technological discoveries of the 
period did, like the discovery of 
the steam engine, steamboats, and 
factories.

The 19th century was a period when 
the West grew more interested in 
the East in an attempt to use the 
East to better understand itself. 
European world fairs displayed 
Eastern fashion, Eastern art and 
architecture, and photographs of 
faraway locations to delight and 
arouse curiosity in its populations, 
which led to a rise in travel and 
sightseeing. The fact that travel had 

also become significantly easier was 
another critical factor. With the start 
of the first steam cruise ships in the 
Mediterranean, the wealthy middle 
classes were given the opportunity 
to travel to far off locations. And by 
train, the Orient Express became an 
iconic mode of travel.

Adventurers, writers, archaeologists, 
painters and architects pioneered 
the spread of photography in 
the East. Portraits of Eastern 
peoples, cityscapes, streetscapes, 
archaeological remains, and 
magnificent Islamic architecture 
of the East exploded onto the 
scene.8 In October 1839, the French 
painter Horace Vernet, his nephew 
Charles Marie Bouton and Frédéric-
Auguste-Antoine Goupil-Fesquet 
traveled from Marseille to the East 
by steamboat. This journey, which 
started with the Daguerreotype, was 
amongst the first recorded trips for 
pure photographic purposes.

They traveled to Alexandria, Cairo, 
the Sinai, Palestine, Tyre, Sidon, Deir 
El Qamar, Damascus, Jerusalem, 
Nazareth, Beirut and Baalbek, all 
under Ottoman domain at the 
time. Departing from Beirut by ship 
on February 4th, 1840, the crew 
reached Izmir on February 8th. The 
first photographs of Anatolia and 
Izmir were taken by Goupil-Fesquet 
between February 8th and 16th. 
Joseph-Philibert Girault de Prangey 
documented Islamic monuments 
and architecture over his trip to the 
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Middle East between 1842 and 1845. 
The French photographer known 
simply as Kompa traveled around 
Beyoğlu Belle Vue in Istanbul in 1842, 
working on portraits and Istanbul 
landscapes by daylight.

The Italian Carlo Naya (1816–1882) 
arrived in Istanbul in 1845, one of 
the first photographers to settle in 
Istanbul following the discovery of 
the camera. He started to work in 
his shop across from the Moscow 
Palace (the Russian Embassy) in 
Doğruyol, Beyoğlu. He advertised 
his work starting in Istanbul in 1845 
in local newspapers. His studio was 
in Beyoğlu (Grande Rue de Péra), 
opposite the Russian embassy. In 
1847, photographer Laurent Astras 
and his wife came to Istanbul and 
opened a studio in Beyoğlu, with 
his wife being first known female 
photographer to open a studio in  
the city.

For centuries, Istanbul has been a 
source of inspiration for artists from 
all over the world with its unique 
cultural and historical richness in 
a vast array of artforms. In terms 
of photography, Istanbul became 
a center for work and learning for 
photographers from all over the 
world. One such photographer, 
French production engineer Ernest- 
Edouard de Caranza, came to Istanbul 
in 1852 and traveled through Anatolia 
to take many calotype photographs. 
Over those years, photo albums 
were what we recognize postcards 

to be today. When photographers 
presented the albums they prepared 
to the sultan of the period, they were 
in a position to receive both pay 
and rewards. When photographer 
Ernest de Caranza presented the 
album he prepared with fifty-five 
photographs to Abdulmejid I, he was 
given permission to use the title 
“Photographer to the Sultan” during 
his stay in Istanbul.

Architect Alfred-Nicolas Normand 
(1822–1909) came to Istanbul in 1852 
and took photographs with using 
calotype technique, which places 
compositions in a more prominent 
light using negative imagery. Another 
foreign visitor, Irish aristocrat and 
amateur archaeologist John Shaw 
Smith, took the oldest known 
calotype photographs in Istanbul 
between 1851 and 1852.

Photographers traveling to Istanbul in 
the second half of the 19th century 
and foreign photographers who 
settled in Istanbul, together with the 
artists who preceded them, used 
photography to highlight the beauty 
of the city. This development in the 
artform, which started when the 
first photographers traveled to the 
city as mentioned above, developed 
even further with the opening of 
local studios. By the second half 
of the 19th century, Istanbul, the 
capital of the Ottoman Empire, had 
become one of the capitals of global 
photography.

Other than traveling photographers 
from the West, the first local 
photographers of Ottoman subjects 
were largely Armenians and Greeks 
(Rûm), and they opened the first 
photography studios.Vasilakis 
Kargopoulos, of Greek (or Rûm) 
origin, opened the first established 
studio in Pera in 1850. While 
Kargopoulos’ landscape shots are 
excellent, his fame grew out of his 
studio. His studio featured a large 
wardrobe so customers could change 
their clothes and take pictures in 
various poses. His work also led 
Kargopoulos to be awarded the 
title of “Royal Photographer to the 
Sultan” by Abdulmejid. Later, other 
famous photographers moved in to 
Pera, which was perhaps the most 
westernized district of Istanbul. The 
“El Chark Societe Photograhic” 
photography studio that Pascal Sébah 
opened in 1857 on Pera Postacılar 
Street was one such example.

Another photography studio which 
left its mark on photography in the 
Ottoman Empire with a sterling 
reputation was the studio called the 
Abdullah Frères (Abdullah Biraderler), 
which was established with the 
partnership of three Armenian 
brothers. While photography was 
mostly undertaken by Greek (Rûm) 
and Armenian subjects early on, 
educated Turkish officers trained in 
military schools flourished as artists 
by the time of Abdul Hamid II.

The most prominent Turkish 
photographers of this type were 
Captain Hüsnü Bey (1844–1896), 
Servili Ahmed Emin (1845–1892), 
Kolağası Mehmed Hüsnü (1861–?), 
Bahriyeli Ali Sami (?–?), Ali Sami 
Aközer (1866–1936), Miralay Ali Rıza 
(1850–1907) and Aşil Samancı  
(1870–1942).

While landscapes, architecture, and 
city life were popular subjects for 
photography in the 19th century, 
portrait photography developed into 
a specialty in Istanbul. The goal of 
great portrait photography was to 
express the social identity, character, 
and physical characteristics of the 
person posing as much as possible. 
Portraiture was an important 
source of income for Istanbul’s 
more established studios from 
the very beginning of the period. 
These studios were concentrated 
in and around Beyoğlu, where most 
foreign embassies and consulates 
were located, with a large Christian 
population.

The influence of the palace was also 
critical in the development of portrait 
photography in Istanbul. In the 19th 
century, Ottoman sultans attached 
great importance to portraits of 
foreign rulers and state
dignitaries. All over the world, 
portraits of members of the ruling 
family were common, and were 
exchanged as gifts on special 
occasions in elaborately decorated 
albums. Abdulaziz, who ascended to 
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the throne in 1861, was particularly 
keen on taking portraits and helped 
commission photographs of family 
members taken by the Abdullah 
Frères and Vasilakis Kargopoulos. 
In addition to the photographs 
of the men, the photographs of 
influential women were also taken 
during this period. It is noteworthy 
that even before Abdulaziz, we 
have photographs of Abdulmejid 
I’s daughters Refia and Fatma 
with their heads uncovered. This 
interest in portraiture continued 
into the reign of Sultan Abdul 
Hamid II, who ascended to the 
throne in 1876. Although the sultan 
asked photographs of prominent 
statesmen, courtiers and military 
dignitaries to be taken for years and 
kept them in albums, he did not 
allow his own portraits to be taken. 
The only known portrait of the sultan 
was a photograph taken by William 
Downey in London in 1867, and the 
portrait photograph taken by the 
Abdullah Frères in 1869, during his 
journey to Europe with his uncle 
Abdulaziz before he rose to power.

Abdul Hamid II and  
Photography

The new technology of photography, 
upon its discovery in the first half of 
the 19th century, was welcomed by 
the Ottoman Empire, particular at 
the palace. Attention and support of 
the Ottoman sultans to photography 
allowed the art of photography to 

become widespread throughout the 
empire very quickly.

Abdul Hamid II (1876–1909) ascended 
the throne towards the end of the 
Ottoman Empire and in one of its 
most important periods of change. 
He’s known for his policies regarding 
modernization and a centralized 
form of rule, with Yıldız Palace as the 
administrative home of the state. The 
palace was not only an administrative 
center but also one of information, 
culture and art. Abdul Hamid II 
believed that it was critical for world 
leaders to keep up with the latest 
developments and the future of 
global culture, technology, science, 
innovation and art. He saw that 
progress was at the heart of all great 
states, that they must become the 
epitome of the age they were in, and 
he worked hard towards this end. He 
personally engaged in woodworking, 
while patronizing modern and 
traditional arts, including painting, 
theater, ceramics, and weaving.

Photography reached its peak 
especially during his reign, as the 
empire’s capital of Istanbul grew 
into a spot frequented by the 
world’s greatest photographers. 
Shortly after the invention of 
photography, Istanbul became a 
city where photographers from all 
over the world came to acquire 
knowledge and skills in photography. 
Many photographers, including 
the Abdullah Frères, Vasilakis 
Kargopoulos, Pascal Sébah and 

Guillaume Berggren, shot stunning 
landscapes and all areas of life 
in 19th century Istanbul, raising 
photography to ever more artistic 
levels.

Although he spent most of his time 
in Yıldız Palace during his reign, Abdul 
Hamid II’s deep interest in world 
culture, and his desire to keep track 
of innovation and developments, 
all was instrumental in creating a 
rich photography collection at Yıldız 
Palace. He was particularly interested 
in the art of photography, which
led to a golden age during his reign.

Abdul Hamid II was especially 
interested in the photographers 
who came to the empire. He set 
up a photography studio with 
photographers in his palace, 
and managed to create a unique 
collection with the photo albums 
sent to him from all over the world. 
He attempted to get to know 
every inch of his empire through 
photography, and he set the same 
goal for himself regarding the rest 
of the world. He learned about 
the rest of the world through the 
photographs of it that he viewed, 
including those he ordered, poses he 
viewed, albums he was gifted, and 
photos that he purchased.

Yıldız Palace Photo  
Collection

The “Yıldız Palace Photo Collection” 
of Abdul Hamid II19 consists of 
36,585 photographs in 911 albums, 
each of which is a work of art itself. 
This collection, which reveals all the 
richness and diversity of the 19th 
century, is of great importance in 
terms of world culture as well as its 
value to Turkish cultural heritage. 
The collection was transferred from 
Yıldız Palace to the Istanbul University 
Library in 1925 on the instruction of 
Mustafa Kemal Atatürk. Today, the 
Yıldız Palace Photography Collection 
is preserved in a special, air-
conditioned environment in the Rare 
Works Library of Istanbul University.

For the sultan, who paid special 
attention to almost every aspect of 
art and culture, photography was 
as much a source of information 
as it was an object of art. There 
are many albums with just as many 
different themes in the Yıldız Palace 
Photography Collection. These 
include albums of Ottoman palace 
architecture, portraits of royal family 
members, cityscapes, historical 
events, landscapes, life in the 
Ottoman world, natural disasters, 
army scenes, fire fighters, cultural 
scenes, civil/official architecture, 
images from every layer of society, 
the criminal world and albums of 
many different countries.
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Abdul Hamid II used photography 
as a tool to identify, get to know, 
and manage the world around him. 
He sent albums made up of his 
collection as diplomatic gifts to 
countries all over the world. On one 
occasion, he sent a 51-volume album 
made up of 1,819 photographs to the 
American Library of Congress and to 
the British Library in London between 
1893 and 1894 as a gift. These albums 
really do a good job of reflecting 
the 19th century Ottoman Empire, 
with individual portraits, scenes of 
a modernizing empire, and fantastic 
architectural shots. In a sense, Abdul 
Hamid II showed the West just how 
he was modernizing the empire using 
the photo albums he sent them.
 
The photographs in the collection 
include a variety of photographs not 
only from the Ottoman Empire, but 
also from countries around the world. 
The collection includes photographs 
from more than 40 countries and 
lands. Some of these are black and 
white photographs in which color 
was later added. The collection really 
opens a window into a visual history 
of the 19th century. The collection 
is also of great value in terms of 
representing the cultural heritage 
and history of the landscapes and 
countries on display. The rich content 
from all these countries just shows 
the extent of Abdul Hamid II’s 
curiosity in the world at large, and 
serves as a panorama of the age as 
a whole. This precious archive of 
photographs has become part of 

our collective memory, putting the 
history and culture of many different 
19th century countries on display.

The Yıldız Palace Photograph 
Collection of Abdul Hamid II features 
a unique and rare quality in terms 
of the global and country-specific 
heritage enclosed. It carries the 
traces of global cultural identity, and
reflects the common histories of 
different societies. Historical cities 
and textures, cultural landscapes, 
daily life, monuments and 
architecture all come together with 
everything society values, such as 
language, tradition, dance, music 
and other rituals. The visual treasure 
here has a quality of digging down 
into a culture of unity and solidarity 
between societies, showing ties 
between countries, and common 
experiences leading to the future. 
Along with universal values, it is also 
an important resource sure to instill
a love of history in younger 
generations, academics, researchers, 
and anyone who wants to broaden 
their perspective on the world and 
discover something new.

There are also photographs of Albania 
in the Yıldız Palace Photography 
Collection. It prominently features 
Pietro Marubi, one of Albania’s most 
famous photographers of Albanian 
landscapes, who has a photography 
museum named after him in Shkodër 
to this day.
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