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SUNUŞ / FOREWORD

‘’Cherish the people so the state may thrive..’’

‘‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın…’’
Asya ve Avrupa kıtalarını buluşturan, kültürün, tarihin, sporun, sanatın yanı sıra ulaşım,
haberleşme ve ekonomik alandaki faaliyetler
için küresel bir çekim merkezi olan, binlerce
yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim
şehir İstanbul, hepimizin göz bebeğidir.
Memleketimizin dört yanındaki 4 bin şantiyemizde eser siyasetimizin yansıması olan projelerimizden, İstanbul da payını almaktadır.

bilgi üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve
bilginin toplumsal refahın artırılması amacıyla kullanımı, gelecek açısından hayati önemdedir. Çünkü küresel rekabet koşullarını, şartları, kuralları bilgi teknolojilerini elinde bulunduran güçler belirler. Bizler de bu gerçekten
hareketle haberleşme yatırımlarını önceliyor,
ülkemizi aydınlık bir geleceğe ulaştıracak bilgi
otobanlarını inşa ediyoruz.

2002’den bu yana Marmaray, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi
Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi gibi eserleri dünyanın hizmetine sunduk.
Binlerce kilometre bölünmüş yol ve otoyol,
yüksek hızlı tren hatları, metro ağları, havalimanları, tersaneler, çekilen fiber hatlar, uzaya
gönderilen haberleşme uyduları gibi pek çok
hizmeti milletimize sunarak Türkiye’mizin
100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yıl gibi kısa bir
sürede tamamlamayı başardık. Çünkü bizler
“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışının,
“Milletine hizmetkâr olmaya gelen” yaklaşımın temsilcileri olarak; sadece bugünleri
düşünmüyor, yarınları planlıyoruz. Bu nedenle de dünyanın nabzının bilgi ve iletişim sektöründe attığı farkındalığı ile 21. yüzyıla hazırlanıyoruz.

Bu yolda, gurur duyduğumuz ulaşım ve iletişim altyapılarında her geçen gün artırdığımız
yerlilik ve millilik oranlarımız, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu gidişat gösteriyor ki,
yüzde yüz yerli ve millî ulaşım ve iletişim altyapısı ülkemizde kısa vadede tesis edilecek. 81
ilimizdeki 84 milyon vatandaşımızın yaşam
standartlarını böylece daha da yükselteceğiz.

Sadece bilgiyi üretebilen ve etkin şekilde kullanabilen toplumlar, diğerlerinden daha yüksek bir refah seviyesine erişebilir. Toplumların

Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2023 vizyonuyla hayata
geçirdiğimiz yatırımlar, ‘gelişmekte olan ülke’
olmanın gereği ve ‘gelişmiş ülke’ olmaya yönelik planlarımızın bir parçasıdır.
Bizler için ‘yetinmek’, değil ‘hedeflemek ve
gerçekleştirmek’ esastır. 20 yılda neyin sözünü verdiysek yerine getirmemiz de bunun en
büyük ispatıdır. İnsanımızın âli menfaatleri
doğrultusunda; 2035, 2053 ve 2071 hedeflerimize akılcı ve kararlı adımlarla, milletimizle
omuz omuza devam edeceğiz.

Adil KARAİSMAİLOĞLU

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

İstanbul, the ancient city that brings together the continents of Asia and
Europe, a global center of attraction for culture, history, sports, arts as
well as transportation, communication, and economic activities, and
home to thousands of years of civilizations, is the apple of all our eyes.
İstanbul also gets its share from our projects, which are the reflection of
our work-oriented politics in our 4 thousand construction sites all over
our country.
Since 2002, we have presented works such as Marmaray, Yavuz Sultan
Selim Bridge, Eurasia Tunnel, Osmangazi Bridge, İstanbul Airport, and
Çamlıca Tower to the service of the world. We have provided thousands of
kilometers of divided roads and highways, high-speed train lines, subway
networks, airports, shipyards, fiber lines, communication satellites sent
into space, and many other services to our nation and managed to complete the 100-year infrastructure needs of Türkiye in a short period of 20
years. Because as representatives of the mentality of “Cherish the people
so the state may thrive” and the approach of “coming to be a servant to
the nation,” we are not only thinking of today, we are planning the future.
For this reason, we are preparing for the 21st century with the awareness
that the pulse of the world beats in the information and communication
sector.
Only societies that can produce and effectively use knowledge can achieve a higher level of prosperity than others. Improving societies’ ability to
produce knowledge and using knowledge to increase social welfare is
vital for the future because the global competition conditions, terms, and
rules are determined by the powers that hold information technologies.
Based on this fact, we prioritize communication investments and build
information highways that will lead our country to a bright future.
On this path, our increasing localization and nationalization rates in
transportation and communication infrastructures, which we are proud
of, make us look to the future with hope. This trend shows that a hundred
percent domestic and national transportation and communication infrastructure will be established in our country in the short term. Thus, we
will raise the living standards of 84 million citizens in 81 provinces even
further.
Under the leadership of our President, Mr. Recep Tayyip Erdoğan, the
investments we realize with the vision of 2023 are a necessity of being a
‘developing country’ and a part of our plans to become a ‘developed
country.’
For us, what is essential is not ‘being content’ but ‘aiming and achieving.’
The fact that in 20 years we have fulfilled everything we promised is the
greatest proof of this. In line with the best interests of our people, we will
continue our 2035, 2053, and 2071 goals with rational and determined
steps, shoulder to shoulder with our nation.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T Minister of Transport and Infrastructure
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We Draw Inspiration from Our
Past While Delivering Our Services
We are happy to expand our widespread workplace network every day
with our services in the fields of mail, cargo, banking, e-commerce, and
logistics. We have a great responsibility to serve our country where history and culture, different civilizations and lifestyles are intertwined
like a mosaic.

Hizmetlerimizi Sürdürürken
Geçmişimizden İlham Alıyoruz
Posta, kargo, bankacılık, e-ticaret, lojistik alanındaki hizmetlerimiz ile yaygın iş yeri ağımızı
her geçen gün genişletmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Tarih ile kültürün, farklı medeniyetler ile yaşam biçimlerinin bir mozaik gibi iç içe
bulunduğu ülkemize hizmet etme konusunda
sorumluluğumuz büyük.
PTT Ailesi olarak birçok alanda lider konumdayız. Dünya markası olma yolunda; 42 bin çalışma arkadaşımızla, 4 binin üzerinde iş yerimizle, 11 bin aracımızla hizmetlerimizi hayata geçirirken geçmişimizden ilham alıyor, teknoloji ve
inovasyondan faydalanıyoruz. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’mızın himayesinde sürdürülen çalışmalar da bizlere yol gösteriyor…
İki asra yaklaşan tarihimiz boyunca gücümüzün, etkinliğimizin ve büyüklüğümüzün verdiği sorumluluğu gururla taşıdık, taşımaya da
devam ediyoruz. Bunun yanında yine aynı
bilinç içerisinde, çevreci uygulamaları da hizmetlerimize entegre ederek ülkemizin geleceğini düşünen bir yaklaşımla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Sunduğumuz hizmetlerde ve

olağanüstü koşulların sonucu olarak üstlendiğimiz diğer görevlerde, milletimizin bizlere
olan sevgisi ve desteğini her an hissediyoruz.
Hizmetlerimizde bizleri başarıya ulaştıran en
önemli unsurun milletimizle kurduğumuz
gönül bağı olduğunu biliyoruz.
Bu düşüncelerle; Türk Milleti’nin aydınlık bir
geleceğe olan inancının kuvvetlendiği, bağımsızlık umutlarının gerçekleşmeye başladığı gün
olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nızı kutluyor, başta Gazi Mustafa
Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı
rahmet ve saygı ile anıyoruz. Yine şanlı tarihimizin dönüm noktası olan İstanbul’un Fethi’nin 569. yılını tebrik ediyor, dünyanın en
güzel şehirlerinden İstanbul’u bizlere miras
bırakan kahraman ecdadımıza şükranlarımızı
sunuyoruz.
Kültürden sanata, tarihten edebiyata birçok
konuda özenle çalışarak 36. sayısını hazırlayıp
sizlere sunduğumuz PTT Hayat dergimizi keyifle
okumanızı diliyor, siz değerli okurlarımız ile çalışma arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Hakan GÜLTEN

PTT AŞ Genel Müdürü

As PTT Family, we are in a leading position in many areas. On our way to
becoming a global brand, we are inspired by our past and benefit from
technology and innovation while providing our services with 42 thousand
colleagues, over 4 thousand workplaces, and 11 thousand vehicles. The
works carried out under the auspices of our Ministry of Transportation
and Infrastructure also guide us...
Throughout our nearly two-century history, we have proudly carried
and continue to carry the responsibility of our strength, effectiveness,
and greatness. In addition, with the same awareness, we continue to
work with an approach that considers the future of our country by
integrating environmentally friendly practices into our services. We feel
the love and support of our nation at all times in the services we provide
and in the other duties we undertake as a result of extraordinary circumstances. We know that the most important factor that leads us to
success in our services is the bond of heart we have established with
our nation.
With these thoughts in our minds, we celebrate May 19 Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day, the day when the Turkish Nation’s
belief in a bright future was strengthened, and the hopes for independence began to be realized, and we commemorate all our heroes, especially Gazi Mustafa Kemal, with mercy and respect. We congratulate the
569th anniversary of the Conquest of İstanbul, which is also a turning
point in our glorious history, and we express our gratitude to our heroic ancestors who bequeathed us İstanbul, one of the most beautiful
cities in the world.
I wish you to enjoy the 36th issue of PTT Hayat magazine, which we
have prepared and presented to you by working diligently on many subjects from culture to art, history to literature, and I convey my love and
respect to you our valued readers and my colleagues.

Hakan GÜLTEN

General Director of Turkish Post (PTT)
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Fatih Sultan Mehemmed Han

Fatih Sultan Mehemmed Han

İKİ KARANIN SULTANI,
İKİ DENİZİN HAKANI, KAYSER-İ RUM

SULTAN OF TWO LANDS, KHAN OF
TWO SEAS, KAYSER-İ RUM

Prof. Dr. Halil İNALCIK
Fâtih Sultan Mehmed üzerine yaptığı çalışmalarını 1950’lerde yayımlamaya başlayan
Halil İnalcık’ın yaklaşık altmış yıllık birikiminin yer aldığı bu kitap, Fâtih ve devri hakkında monografik bir eser. Fâtih Sultan
Mehemmed Han, İnalcık’ın daha önce
muhtelif dillerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra yeni yazılarını da içeriyor.
Kitabın birinci bölümünde, Osmanlı ve
Bizans (1302-1453) ilişkileri ve İstanbul’un
Fethi ele alınırken, fetih sonrası idare ve
kurumlara dair yeni düzenlemeler, dönemin arşiv belgeleri ve kanunnameler ışı-
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Prof. Dr. Halil İNALCIK
ğında inceleniyor. Ayrıca Fâtih dönemi
maliye idaresi ve imparatorlukta rayiç
olan meskûkât üzerinde durulurken, birinci elden kaynaklar detaylı bir şekilde tahlil
ediliyor.
İkinci bölümde ise, İnalcık’ın ilk defa bu
eserde yayımlanacak olan yazıları da yer
alıyor. Halil İnalcık’ın “Fâtih Sultan Mehmed” hakkında kaleme aldığı bu kapsamlı
çalışma, zengin bibliyografyasıyla da araştırmacılar için eşsiz bir kaynak niteliğindedir.

This book, which includes about sixty years of
experience of Halil İnalcık, who started to
publish his works on Fatih Sultan Mehmed in
the 1950s, is a monographic work on Fatih and
his era. Fatih Sultan Mehemmed Han includes
İnalcık’s articles previously published in various languages, as well as his new writings.
In the first part of the book, the relations
between the Ottomans and Byzantium (13021453) and the conquest of İstanbul are discussed, while the new regulations regarding the
administration and institutions after the

conquest are examined in the light of the archival documents and laws of the period. In
addition, while focusing on the financial
administration of the Fatih period and the
market rate of the currency in the empire,
first-hand sources are analyzed in detail.
In the second part, İnalcık’s articles, which will
be published for the first time in this work, are
also included. This comprehensive study by
Halil İnalcık about “Fatih Sultan Mehmed” is a
unique resource for researchers with its rich
bibliography.

ESKİ ZAMANLARDA
İSTANBUL HAYATI

İSTANBUL LIFE IN OLD TIMES

Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey
Hazırlayan: Ali Şükrü Çoruk

Old İstanbul is a phenomenon that arouses a
lot of curiosity when we look back from today.
We try to visualize it through the memoirs of
many important figures, the observations of
travelers, old paintings, and photographs. Ali
Rıza Bey, the Minister of Fisheries, was one of
the reporters who brought the life of old İstanbul to the press with many different details. He
covered a wide range of topics from neighborhood culture to palace life, from cultural customs to statesmen. Centering on 19th-century
İstanbul, many sociological, folkloric, and historical stories are told in a simplified manner.

Eski İstanbul, bugünden geriye baktığımızda çokça merak
uyandıran bir olgudur. Pek çok önemli ismin hatıratlarından,
seyyahların gözlemlerinden, eski tablolardan, fotoğraflardan
yola çıkarak gözümüzde canlandırmaya çalışırız. Eski İstanbul hayatını pek çok farklı detayıyla matbuat hayatına taşıyan
muharrirlerden biri de Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey’dir.
Mahalle kültüründen, saray hayatına, kültürel âdetlerden,
devlet adamlarına kadar geniş yelpazade konuları ele almıştır.
19. yüzyıl İstanbul’u merkeze alınarak sosyolojik, folklorik,
tarihî pek çok hikâye, sadeleştirilerek anlatılmıştır.

Minister of Fisheries Ali Rıza Bey
Prepared by: Ali Şükrü Çoruk
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Tarihî bir dram hikâyesi

A historical drama

KURTULUŞ HATTI

THE LINE OF LIBERTY

Atatürk’ün, “Kendisine teşekkürü millî ve vatani bir borç
bilirim.” dediği telgraf memuru Hamdi Bey ve bir grup
vatan sevdalısının sarsıcı dramı…

The shocking drama of Hamdi Bey, the telegraph officer
whom Atatürk said, “I consider it a national and patriotic
debt to thank him.” and a group of patriots...

Selman Kayabaşı’nın yönetmenliğini üstlendiği dönem
filmi “Kurtuluş Hattı”, tarihî bir dram hikâyesini beyaz
perdeye taşıdı. Film, Kurtuluş Savaşı döneminde büyük
önem arz eden gizli haberleşme ağını kuran posta ve
telgraf memurlarının hikâyesini Millî Mücadele çerçevesinde anlatıyor.

The period film ‘Liberty Line’ directed by Selman Kayabaşı
brought a historical drama story to the big screen. The
film tells the story of the post and telegraph officers who
established the secret communication network, which
was of great importance during the Turkish War of Independence, within the framework of the Turkish National
Struggle.

Gülsim Ali, Mustafa Açıktan, Emin Gürsoy, Ahmet Canıhür, Mesut Mutluer ve Serkan Şenalp’in başrollerini paylaştığı film, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’ndan sonra
cepheden dönen ve yıllardır hasretini çektiği kıza kavuşmak isteyen bir gencin hikâyesine de ışık tutuyor.
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Starring Gülsim Ali, Mustafa Açıktan, Emin Gürsoy, Ahmet
Canıhür, Mesut Mutluer ve Serkan Şenalp, the movie also
sheds light on the story of a young man who returned
from the front after the Turkish War of Independence and
wants to meet the girl he has been longing for years.

AKIL OYUNLARI

A BEAUTIFUL MIND

Nobel ödüllü John Nash Jr.’ın hayatını konu alan biyografi türündeki
bu film gerçek bir hayat hikâyesinden kesitler sunuyor. Nash, gösterdiği üstün başarılar sayesinde Amerika’daki Princeton Üniversitesi’ne
burslu olarak kabul edilir. John Nash Jr., matematik çevrelerince kabul
gören teorilerinin yanı sıra sosyal becerilerinin düşük olması ve etrafındaki insanlara sergilediği negatif tavırları sebebiyle de yalnızlaşmış
bir adamdır. Nash, bir teoriyi kanıtlamak için çalıştığı süreçte, şizofreni
ile mücadele etmeye başlar. Matematik alanında kendini ispatlamış
bir dahi olarak ün salmışken, bu hastalık sebebiyle gerçek ile hayal
dünyasını ayıramama noktasına gelir. Bu filmde, dahiliği ve eşinin
desteği sayesinde hastalığı kontrol altına alacak yöntemler geliştirerek, matematik teorileri üzerinde çalışmaya devam eden; deli mi yoksa
dahi mi olduğuna karar veremeyeceğiniz bir adamın hayat hikâyesini
izleyeceksiniz.

This biographical film about the life of Nobel laureate John Nash Jr. is
based on a true-life story. Thanks to his outstanding achievements,
Nash is accepted with a scholarship to Princeton University in America. Although John Nash Jr. is a man whose theories are accepted by
mathematical circles, he has become a loner due to his low social skills and negative attitude towards people around him. In the process of
working to prove a theory, Nash begins to struggle with schizophrenia.
While he has a reputation as a proven genius in the field of mathematics, this illness makes him unable to separate reality from his imagination. In this movie, you will watch the life story of a man who, thanks
to his genius and the support of his wife, develops methods to control
the disease and continues to work on his mathematical theories; you
will not be able to decide whether he is crazy or a genius.

PTT HAYAT

4 MÜZE 4 SEMT
İSTANBUL’UN KEŞFEDILMEYI BEKLEYEN GÜZELLERI
4 MUSEUMS 4 NEIGHBORHOODS

İSTANBUL’S BEAUTIES WAITING TO BE DISCOVERED
İsmail SARI

Türkiye’nin kültür ve sanat kenti
İstanbul’da 80’den fazla müze
bulunuyor. Bunlar arasında
kuşkusuz en popüler olanları
İstanbul Arkeoloji Müzeleri,
Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
Modern Sanatlar Müzesi, Rahmi
Koç Müzesi ile Türk ve İslam
Eserleri Müzesi… Fakat şehirde
adı çok fazla duyulmamış ve
keşfedilmeyi bekleyen çok önemli
müzeler de yer alıyor. İşte ailece
hem öğreneceğiniz hem de güzel
vakit geçireceğiniz müzeler…

İstanbul, Türkiye’s city of culture and
art, has more than 80 museums. The
most popular ones are undoubtedly
the İstanbul Archaeological
Museums, Topkapı Palace Museum,
İstanbul Museum of Modern Arts,
Rahmi Koç Museum, and the
Museum of Turkish and Islamic Art...
However, there are also many
important museums in the city that
are not well known and waiting to be
discovered. Here are the museums
where you can learn and have a good
time with your family...
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Bir yazarın dünyasına yolculuk
ORHAN KEMAL MÜZESİ
Taksim’in kalabalığından kurtulup Sıraselviler
Caddesi’ni takip ettiğinizde yolun sonunda
İstanbul’un en ünlü semtlerinden birine adım
atmış olacaksınız; Cihangir… Sokakları, şirin
kedileri ve tarihî yapılarıyla fotoğraflamaya
doyulamayacak kadar güzel ve popüler bir adres.
Günümüzde sıklıkla gençlerin ziyaret ettiği semt,
zamanında Türk Edebiyatı’nın ünlü simalarının
da uğrak noktasıydı. O isimlerden biri de Nazım
Hikmet’in hapishane arkadaşı, edebiyatın ve dergiciliğin varoluş savaşını vermiş, ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’, ‘Cemile’, ‘Kaçak’ ve ‘72. Koğuş’
gibi Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi akımının temsilcisi olan Mehmet Raşit Öğütçü namıdiğer Orhan Kemal...

A journey into a writer’s world
ORHAN KEMAL MUSEUM
When you get away from the crowds of Taksim
and follow Sıraselviler Street, at the end of the
road, you will step into one of the most famous
neighborhoods of İstanbul; Cihangir... With its
streets, cute cats, and historical buildings, it is a
beautiful and popular address that is too beautiful to photograph. The neighborhood, frequently
visited by young people today, was once a favorite haunt of famous Turkish literature figures. One of those names was Mehmet Raşit Öğütçü, aka Orhan Kemal, who was Nazım Hikmet’s prison
mate, fought for the existence of literature and
magazine publishing, and was the representative of the socialist realist movement of Turkish
literature with his books such as ‘On Fertile Soils,’
‘Cemile,’ ‘The Fugitive’ and ‘Ward 72’...
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Bir süre Cihangir’de yaşayan, yazılar ve romanlar
kaleme alan Orhan Kemal’in adına semtte keşfedilmeyi bekleyen küçük ama oldukça büyüleyici
bir müze bulunuyor. Akarsu Yokuşu Sokağı’nda üç
katlı bir evin ilk katında yer alan müze, 2000 yılında yazarın oğlu Işık Öğütçü tarafından satın
alınarak müzeye çevrildi. ‘U’ şeklindeki koridordan ve bir çalışma odasından oluşan müze, oldukça sessiz bir ortama sahip. Adım attığınızda ise ilk olarak çoğu Ara Güler tarafından çekilen
Orhan Kemal’in özel yaşamıyla ilgili 70 kare karşılayacak sizi…

There is a small but fascinating museum waiting
to be discovered in the neighborhood dedicated
to Orhan Kemal, who lived in Cihangir for a while
and wrote articles and novels. The house on the
first floor of a three-story building on Akarsu
Yokuşu street was bought by Işık Öğütçü, the author’s son, in 2000 and turned into a museum. The
museum consists of a ‘U’ shaped corridor and a
study room and has a tranquil atmosphere. When
you step in, you will first be greeted by 70 photographs of Orhan Kemal’s private life, most of which
were taken by Ara Güler...

Fotoğraflarda Orhan Kemal ya Haldun Taner ile
bir kafede ya da İstanbul’un sokaklarında gezintide... Ayrıca bu bölümde ‘Murtaza’, ‘Ekmek Kavgası’
ve ‘Hanımın Çiftliği’ gibi klasiklerin ilk baskıları ve
eşi Nuriye Öğütçü’ye hediye ettiği kitaplar da yer
alıyor. Müzede en çok dikkat çeken yer ise 1945
yılında Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nden Orhan Kemal’e yazdığı mektup… İki yazar zamanında Bursa’da üç yıl aynı hapishanede yattılar ve
derin dostluklar kurdular.

In the photographs, Orhan Kemal is either in a
café with Haldun Taner or wandering the streets
of İstanbul... Also in this section are the first editions of classics such as ‘Murtaza,’ ‘Fight for Bread’
and ‘Lady’s Farm’ and the books he gifted to his
wife, Nuriye Öğütçü. The most striking article in
the museum is the letter Nazım Hikmet wrote to
Orhan Kemal from Bursa Prison in 1945... The two
writers were in the same prison in Bursa for three
years and formed deep friendships.

Mektupta yazılanlar çok etkileyici ama detaylı
bahsetmeyeyim ki size saklı kalsın. Müzenin en
güzel bölümü yazarın çalışma masasının ve yatağının olduğu oda... Burada özel mektupları, hakkındaki yazılar, makaleler, doktora tezleri, çalışma
odası, kitapları, daktilosu, diş fırçası, özel notları,
kıyafetleri, sandığı, gözlüğü, kalemi hatta öldüğünde yüzünden alınan yüz kalıbı bulunuyor.

What is written in the letter is very impressive,
but let me not talk about it in detail so you can
enjoy it in person. The most beautiful part of the
museum is the room with the writer’s desk and
bed... There are his private letters, writings about
him, articles, doctoral theses, study room, books,
typewriter, toothbrush, personal notes, clothes,
his chest, glasses, pen, and even a face mold taken
from his face when he died.

Ailece bir hafta sonunuza anılarla dolu bu güzel
müzeyi dâhil edin. Kitabevinden mutlaka bir Orhan Kemal klasiği edinin, yazarın anılarına dokunun ve en sonunda da Cihangir’in güzel kafelerinden birinde soluklanıp kahve eşliğinde satırlar arasında kaybolun…
Ayrıca Cihangir’e yolunuz düşmüşken, Sıraselviler
Caddesi ile Defterdar Yokuşu’nun birleştiği meydanda 1491 yılında inşa edilen Firuzağa Camii’ni,
Çukurcuma Hamamı ve Adile Naşit ile Münir Özkul’un başrollerini paylaştığı Neşeli Günler filminin çekildiği Asri Turşucusu’na da uğramayı ihmal
etmeyin.

Include this beautiful museum full of memories
in a weekend with your family. Pick up an Orhan
Kemal classic from the bookstore, touch the author’s memories and finally take a breather in one
of Cihangir’s beautiful cafes and get lost between
the lines over a cup of coffee...
Also, while you are in Cihangir, don’t forget to visit
Firuzağa Mosque, built-in 1491 on the square
where Sıraselviler Street and Defterdar Slope
meet, Çukurcuma Bath and Asri Pickle Shop, where the movie “The Merry Days” starring Adile Naşit
and Münir Özkul was shot.
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Ailece bir hafta
sonunuza anılarla
dolu bu güzel
müzeyi dâhil edin.
Include this
beautiful
museum full of
memories in a
weekend with
your family.
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İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ
İstanbul’da yıllardır Türker İnanoğlu’nun kurduğu Türker İnanoğlu Vakfı Sinema-Tiyatro Müzesi ve Sanat Kitaplığı (TÜRVAK)
haricinde Türk sinemasına ait bir müze ya da arşiv ne yazık ki
bulunmuyordu. Ama 2019’da çok önemli bir adım atıldı ve Tarihî
Atlas Sineması’nın olduğu pasajda bir Türk sinema müzesi kurulacağı duyuruldu. 26 Şubat 2020’de ise Beyoğlu’nda Türkiye’nin
en güzel sinema müzelerinden biri hayata geçirildi. Böylelikle
İstanbul’un kültür ve sanat hayatına ışık tutacak önemli bir
merkez ortaya çıkmış oldu.
Sadece müze değil binayı bile görmek büyülenmeniz için yeterli.
Eşsiz tavan süslemeleri, alçı rölyefleri, mermer şömineleri ve
parke döşemeleriyle öyle güzel ki, döneminin sanatını harika
yansıtıyor.
Üç kattan oluşan müzenin, ilk iki katı daimi müze olarak faaliyet
gösteriyor. Üçüncü katta ise geçici sergiler yer alıyor. Müzenin en
ilgi çeken bölümü de çocukluğumuzdan beri ekranlarda izlediğimiz Kemal Sunal’dan Adile Naşit’e kadar değerli oyuncuların balmumu figürleri, önemli yönetmenlerin hatıralarıyla dolu şahsi
eşyaları ve pek çok film afişinin olduğu alan.
Ayrıca burada bir neslin korkulu rüyası olan Gulyabani de tüm
heybetiyle sizi karşılayacak… Ayrıca müzede 29 Ekim 1933’te
Ankara Hipodromu’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10’uncu yılı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunan ‘10. Yıl
Nutku’nun çekildiği kamera da bulunuyor.

Kemal Sunal
Bal mumu
Heykeli.
Wax sculpture of
Kemal Sunal
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İSTANBUL CINEMA MUSEUM
Unfortunately, there was no museum or archive of Turkish cinema in
İstanbul for years, except for the Türker İnanoğlu Foundation Cinema-Theater Museum and Art Library (TÜRVAK), founded by Türker İnanoğlu. But
in 2019, a crucial step was taken, and it was announced that a Turkish
cinema museum would be established in the arcade where the historical
Atlas Cinema is located. On February 26, 2020, one of Türkiye’s most beautiful cinema museums was opened in Beyoğlu. Thus, an important center that will shed light on İstanbul’s culture and art life has emerged.
Seeing not only the museum but even the building is enough to fascinate
you. Its unique ceiling decorations, plaster reliefs, marble fireplaces, and
parquet floors are so beautiful that it perfectly reflects the art of its period.
The museum consists of three floors, the first two of which are permanent
museums. Temporary exhibitions take place on the third floor. The most
exciting part of the museum is the area where there are wax figures of
valuable actors from Kemal Sunal to Adile Naşit, whom we have watched
on our screens since childhood, personal belongings of influential directors full of memories, and many movie posters.
In addition, Ghoul, the fearful dream of a generation, will welcome you
here with all its majesty... In addition, the museum also includes the
camera where the ‘10th Year Speech’ was read by Mustafa Kemal Atatürk
on October 29, 1933, at the Ankara Hippodrome during the 10th-anniversary celebrations of the Republic of Türkiye.

Adile Naşit
Bal mumu
Heykeli.
Wax
sculpture of
Adile Naşit
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Gökyüzünün renkli güzellerine dokunmak
UÇURTMA MÜZESİ
7’den 77’ye herkesin hayal dünyasını süsleyen renkli,
eğlenceli ve özgürlük sembolüdür uçurtmalar... Üç
çıtanın birbirine tutturularak yapıldığı renkli kâğıtlarla süslenen bu ‘kuşların’, bulutların ardına kadar
gitmesi sizi de havalandırır ve bulutlarla kucaklaşırsınız. Peki İstanbul’da birbirinden farklı uçurtmalarla
dolu bir Uçurtma Müzesi olduğunu biliyor muydunuz?
Üsküdar’da sahile çok yakın bir konumda bulunan
müze, Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci
Aköz’ün dünyanın çeşitli yerlerinden topladığı uçurtmalardan oluşuyor. İki katlı müzenin ilk salonunda
Asya ve Avrupa, ikinci salonunda ise Uzak Doğu ülkelerine ait uçurtmalar sergileniyor.

‘Kurtuluş’ planının yapıldığı köşk
ATATÜRK MÜZESİ
Mustafa Kemal Atatürk, Suriye Cephesi’nden ayrılarak 13
Kasım 1918’de İstanbul’a gelmiş ve Pera Palas Oteli’nde bir
daireye yerleşmiş. Daha sonrasında da Şişli’de farklı yerlerde
konaklamış. En son ise bugün Şişli’de Halaskârgazi Caddesi
üzerinde ‘Atatürk Müzesi’ olarak kullanılan Madam Kasabyan’ın köşkünü kiralamış. Köşk, Atatürk ve yakın arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesinin başlama döneminde, uykusuz
geceler sonunda planlar yaptığı, bağımsızlığa ilk adımların
atıldığı yer olarak biliniyor.
Köşk beş katlı ama sadece iki katı müze olarak kullanılıyor. En
dikkat çekici bölüm ise ‘Atatürk’ün kurtuluş planlamasını yaptığı yer’ olarak tanımlanan odada… Burada Ata’nın neredeyse
birebir aynısı olan bir balmumu heykeli bulunuyor. Üzerindeki
müşir üniforması ve masadaki eski Türkçe ile yazılı olan harita
ise yoğun ilgi görüyor.
En önemli eşyalar ise birinci katta sergileniyor. Atatürk’ün Sivas
Kongresi’nde giydiği jaketatay, 1918‘de Karlsbad’da (Karlovy Vary) satın aldığı ceket, 1920’li yıllarda giydiği skoç takım elbisesi,
kalpağı, potinleri, termosu, astragan kalpağı, rugan çizmesi yer
alıyor. İkinci katta ise Nutuk’un ilk baskısı ve Atatürk adına
Ankara’da hazırlanmış nüfus kâğıdı gibi çok özel eşyalar bulunuyor. Hatta saçından bir tutam bile müzede sergileniyor.

The mansion where the ‘Liberation’ plan was made
ATATÜRK MUSEUM
Mustafa Kemal Atatürk left the Syrian Front, arrived in İstanbul on
November 13, 1918, and settled in an apartment at the Pera Palas
Hotel. Afterward, he stayed in different places in Şişli. Finally, he
rented Madame Kasabyan’s mansion, which is now used as the
‘Atatürk Museum’ on Halaskârgazi Street in Şişli. The mansion is
known as where Atatürk and his close friends made plans at the
end of sleepless nights at the beginning of the struggle for independence and where the first steps towards independence were taken.
The mansion has five floors, but only two of them are used as
museum. The most remarkable part is in the room described as
‘the place where Atatürk made his plans for liberation’... There is
a wax statue of Atatürk, which is almost identical to him. The
uniform of the marshal on him and the map written in old Turkish on the table is quite remarkable.
The most important items are exhibited on the first floor. There
is the jaketatay Atatürk wore at the Sivas Congress, the jacket he
bought in Karlsbad (Karlovy Vary) in 1918, the scotch suit he wore
in the 1920s, his heartcoat, boots, thermos, astragan heartcoat,
patent leather boots. On the second floor, there are exceptional
items such as the first edition of the Nutuk and a birth certificate
prepared in Ankara on behalf of Atatürk. Even a lock of his hair is
on display in the museum.

Her biri gerçekten de görülmeye değer. Özellikle Uzak
Doğu ülkeleri için uçurtma aynı zamanda kültürlerini yansıttıkları bir sembol olduğu için bu bölümdeki
uçurtmalar sizi çok şaşırtacak. Kanatlı kurbağa, yengeç, yusufçuk böceği, yarasa, baykuş ve kartal şeklindeki uçurtmalar çok dikkat çekici... Hatta vazo şeklinde ve kartal tüyünden uçurtmalar bile bulunuyor.
Ayrıca burası sadece bir müze de değil aynı zamanda
bir uçurtma atölyesi... “Biz de uçurtma yapalım” derseniz, mutlaka randevu almanız gerekiyor. Atölyede
çocuğunuzla birlikte bir desen seçiyor ve uçurtmanızı yapabiliyorsunuz…

Touching the colorful beauties of the sky
KITE MUSEUM
Kites are colorful, fun, and a symbol of freedom that decorate the
imagination of everyone from 7 to 77... Decorated with colored paper
made by holding three sticks together, watching these ‘birds’ go
beyond the clouds makes you take to the air and embrace the clouds. But did you know there is a Kite Museum in İstanbul full of different kites?
Located very close to the beach in Üsküdar, the museum consists of
kites collected from various parts of the world by Mehmet Naci Aköz,
President of the Kiters Association. In the first hall of the two-story
museum, kites from Asia and Europe, and in the second hall, kites
from Far East countries are exhibited.
Each one of them is really worth seeing. You will primarily be surprised by the kites in the section for the Far Eastern countries, as kites
are also a symbol reflecting their culture. The winged frog, crab, dragonfly, bat, owl, and eagle-shaped kites are eye-catching... There are
even kites in the shape of vases and kites of eagle feathers. And this
place is not only a museum but also a kite workshop... If you say,
“Let’s make kites too,” you should definitely make an appointment.
In the workshop, you can choose a pattern with your child and make
your kite...
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Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca kendi sınırlarının
dışında kalan tüm toplumların ilgisini çekmiştir. Bu
imparatorluğun askerî, kültürel ve dinî nitelikleri bakımından çizdiği güçlü portre, bu toprakları ilgi çekici kılmıştır. Özellikle İslam dinînin insanlar üzerindeki etkisini irrasyonel bulan Avrupalı toplumlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun tasavvufi ve geleneksel taraflarını incelemek için vakit ve güç harcamışlardır. 1700’lü yıllardan
itibaren Osmanlı’daki değişim hareketleriyle, Avrupa ile
olan ilişkiler artmıştır. Modernleşme hareketleriyle birlikte Osmanlı topraklarına gelen Avrupalılar, bu toprakları gözlemlemiş, edebiyat ve görsel sanatlar aracılığıyla
bu gözlemlerini kaydetmişlerdir. Günümüze ulaşan
seyahatnameler, günlükler, resmî raporlar ve resim, gravür gibi görsel sanat eserleri aracılığıyla Osmanlı’nın
geniş bir dönemi belgelenmiştir. Ancak seyyahların
taraflı duruşu, dinî gerekçelerle harem gibi bazı mekânlara giremeyişleri ve eserlerini ilgi çekici kılmak için
hayali öğeleri yoğun bir biçimde kullanmaları eserlerin
gerçekliğine gölge düşürmektedir. Hem görsel hem de
yazılı olarak çok sayıda, Osmanlı toplumunun dinî algısıyla ters düşen sahne betimlemesi bulunmaktadır.
Bugün bu belgeler incelenirken, tarihsel açıdan pek çok
çelişkiyle karşılaşılmaktadır.

Throughout its history, the Ottoman Empire attracted the
attention of all societies outside its borders. The strong
portrait of this empire in terms of its military, cultural and
religious characteristics made these lands attractive. In
particular, European societies, which found the influence
of Islam on people irrational, spent time and effort analyzing the mystical and traditional aspects of the Ottoman
Empire. From the 1700s onwards, with the movements of
change in the Ottoman Empire, relations with Europe
increased. Europeans who came to the Ottoman lands
with the modernization movements observed these lands
and recorded these observations through literature and
visual arts. A large period of the Ottoman Empire has been
documented through the surviving travelogues, diaries,
official reports, and works of visual art such as paintings
and engravings. However, the biased stance of the travelers, their exclusion from some places, such as the harem
for religious reasons, and their intensive use of fictitious
elements to make their works interesting cast a shadow
on the authenticity of the works. Both visually and in writing, there are numerous descriptions of scenes that contradict the religious perception of Ottoman society. When
analyzing these documents today, one encounters many
historical contradictions.

23

24

Araştırma / Research

MAYIS 2022 / MAY

PTT HAYAT

Araştırma / Research

25

Örneğin; John Frederick Lewis, İtalya, Yunanistan ve Türkiye
üzerinden Kahire’ye giderek bu bölgeleri resmetmiştir. 18401841 yılları arasında başlattığı bu gezisi sırasında dönemin
karakteristik özelliklerini barındıran birçok eser vermiştir.
Gezinin sonunda Kahire’de on yıl yaşamış ve çok sayıda resim
yapmıştır. Zonaro ise, saray ressamı olarak anılan İstanbul
hayranı bir ressamdır. İstanbul’a gelişi büyük bir merakın
sonucudur. İstanbul’un saray hayatını ve günlük hayatını
konu alan çok önemli resimler vermiştir. Osmanlı topraklarına gelen tüm seyyahlar, kendi hikâyelerini yazmışlar, bugüne
çok önemli yapıtlar bırakmışlardır.

Bir Hayalin Peşinde...
Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerini eserlerine
konu alan seyyahları ayıran en temel özellik, bir kısmının hiçbir seyahatte bulunmaksızın bu toprakları belgelemiş olmasıdır. Ancak birçok seyyah Orta Doğu’yu kapsayan geziler gerçekleştirmiş, sonrasında gözlemlerini kaydetmeyi tercih
etmişlerdir. Osmanlı’yı konu alan seyahatname yazarlarından birkaçı; Miss Julie Pardoe, Lady Worthley Montagu,
Edmondo de Amicis, Adolphe Thalasso, Fausto Zonaro, JeanLéon Gérôme, John Frederick Lewis ve Jean- Etienne Liotard
olarak sayılabilir. Bu kişilerin bir kısmı diplomatik gerekçelerle, bir kısmı da bölgeyi incelemek amacıyla gelmiştir. 		
						

In Pursuit of a Dream...
The main distinguishing feature of the travelers who wrote
about various periods of the Ottoman Empire is that some of
them documented these lands without having actually traveled there. However, many travelers traveled to the Middle East
and preferred recording their observations. Some travel writers who wrote about the Ottoman Empire are Miss Julie Pardoe, Lady Worthley Montagu, Edmondo de Amicis, Adolphe
Thalasso, Fausto Zonaro, Jean-Léon Gérôme, John Frederick
Lewis, and Jean-Etienne Liotard. Some of these people were
there for diplomatic reasons, others for to study the region.

For example, John Frederick Lewis traveled to Cairo via Italy,
Greece, and Türkiye and painted these regions. During this
trip, which he started between 1840-1841, he produced many
works characteristic of the period. At the end of the journey,
he lived in Cairo for ten years and made many paintings.
Zonaro, also known as the court painter, was a painter who
admired İstanbul. His arrival in İstanbul was the result of
great curiosity. He gave significant paintings about the palace
life and daily life of İstanbul. All travelers who came to the
Ottoman lands wrote their own stories and left very important works to this day.
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İstanbul’un doğal güzelliği ve bu şehirdeki
kültürel yapıların ihtişamı, tüm seyyahların
notlarında en belirgin ortak nokta olmuştur.
The natural beauty of İstanbul and the
magnificence of the cultural structures in this
city have been the most obvious common
point in the notes of all travelers.

Seyyahların İstanbul Öyküleri
Tüm seyyahların notlarında en belirgin ortak noktaları İstanbul’un doğal
güzelliği ve bu şehirdeki kültürel yapıların ihtişamı olmuştur. Birçok farklı
din, dil ve ırktan insanın ortak değerlerinden inşa edilmiş olan bu tarihî şehri her seyyah farklı gerekçelerle etkili
bulmuştur. Peçelerinin arkasında saklanan gizemli Müslüman kadınlarından, her biri farklı bir etnik kimliği
temsil eden rengârenk başlıklar takan
erkeklere; birçok farklı din ve kültürün
ortaya çıkardığı ihtişamlı mimarisinden, İstanbul Boğazı’nın doğal güzelliğine kadar her bir seyyah bu şehirde
kendi öyküsünü bulmuştur. Bu seyyahlardan Edmondo de Amicis seyahatnamesine şöyle başlar:
“İstanbul’a vardığımızda yaşadığım
heyecan, bana, Messina Boğazı’ndan
başlayıp Boğaziçi’nde sona eren on
günlük deniz seyahati boyunca gördüğüm her şeyi âdeta unutturdu. Bir
göl kadar durgun ve mavi İyon Denizi,
güneşin ilk ışınlarıyla pembeye boyanan uzak Mora dağları, günbatımında
altın gibi parlayan Yunan takımadaları, Atina harabeleri, Selanik Körfezi,
Limni, Bozcaada, Çanakkale Boğazı ve
seyahat sırasında beni eğlendiren pek
çok kişi ve olay, Haliç’i görünce sararıp
soldular; şimdi onları anlatmaya kalkacak olsam, hafızamdan çok hayal
gücümü çalıştırmam gerekir.”

İstanbul Stories of Travelers
The most prominent common points in all the travelers’ notes were the natural
beauty of İstanbul and the splendor of the cultural buildings in this city. Each traveler found this historical city, built from the shared values of people of many different religions, languages, and races, impressive for various reasons. From the mysterious Muslim women hiding behind their veils to the men wearing colorful headdresses, each representing a different ethnic identity, from the magnificent architecture created by many different religions and cultures to the natural beauty of the
Bosphorus, each traveler found their own story in this city. Edmondo de Amicis, one
of these travelers, begins his travelogue as follows:
“The excitement I experienced when we arrived in İstanbul made me forget everything I had seen during the ten-day sea voyage that began in the Strait of Messina
and ended in the Bosphorus. The Ionian Sea, calm and blue as a lake, the distant
Peloponnese mountains, dyed pink by the first rays of the sun, the Greek archipelago shining like gold at sunset, the ruins of Athens, the Gulf of Thessaloniki, Limni,
Bozcaada, the Dardanelles, and many other people and events that had amused me
during the voyage, all faded at the sight of the Golden Horn; if I were to try to describe them now, I would have to exercise my imagination more than my memory. “
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Bir diğer önemli Osmanlı seyyahı olan Miss Julie Pardoe şiir
kitabı ve roman yazmış, Portekiz’i konu alan ilk seyahatnamesini 1833’te yayımlamış, profesyonel bir gezgindir. Pardoe,
1835 yılında, asker olan babasının görevi nedeniyle İstanbul’a
gelmiştir. İstanbul’da dokuz ay yaşamış ve bu süre içinde,
Osmanlı’yı konu alan iki kitap yazmıştır. Pardoe’nun İstanbul için kullandığı ifade seyahatnamesine de adını veren
“Sultanlar Şehri”dir:
“Haliç’e demirlediğimizde tarih 30 Aralık 1835’ti; uzun müddettir beslediğim ümitler nihayet hakikat olmuştu; kalabalık
tepelerin üzerindeki tahtına kurulmuş olan, sahilleri saraylardan bir çelenkle çevrili Boğaziçi’nin gümüşi sularının eklerini yaladığı “şehirlerin sultanı” önümdeydi işte. Marmara
Denizi’nde şiddetli ıstırap içinde geçirdiğim gecenin ardından güçlükle kendimi güverteye sürükleyebilmiştim; nihayet
bunu yapmaya muvaffak olduğumda, gemi Saray bahçesinin
surlarının dibinde demir atacağı yere varmıştı bile.
Hava kar yüklüydü; İstanbul’u ilk defa mevsimlerin bu en
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haşininin kürk mantosuna bürünmüş halde gördüm. Öyle
dahi olsa, üzerime üşüşen his keşmekeşi içinde öne çıkan
biri vardı ki, o da saf bir hazdı. Başka nasıl olabilirdi ki? Sanki
bir periler diyarına bakıyor, en çılgın hayallerimin cisimleştiğini görüyor ve böylece yeni dünyanın insanı haline geliyordum.”
İstanbul’un yabancılar için en ilgi çekici noktalarından biri
saray ve harem hayatı olmuştur. Sarayın bazı bölümlerine
girip gözlem yapma şansına ulaşmış bazı seyyahlar olmuşsa
da saray haremine girebilen hiç kimse yoktur. Bu da tüm
seyyahların hayal güçleri doğrultusunda akılalmaz bir fantezi dünyası ortaya koymalarına sebep olmuştur. Bu gizemli
harem dünyasının kapılarını bazı kadın seyyahlar aralayabilmişlerdir. Ancak bu kadın seyyahların da saray haremine
girdiklerine dair bir belge yoktur. Yalnızca bazı paşaların ve
saray görevlilerin haremlerine girmişler, buralarda gözlem
yapabilmişlerdir. Bu kadın seyyahların içerisinde bulunan
bazı kadın ressamlar haremleri resmetmiş, böylece Avrupalıların fantezilerine bir nebze gerçeklik katmıştır.
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Miss Julie Pardoe, another important Ottoman traveler, was a
professional traveler who wrote poetry and novels and published her first travelogue on Portugal in 1833. Pardoe came to
İstanbul in 1835 because of her father’s military service. He
lived in İstanbul for nine months, during which time he wrote
two books about the Ottoman Empire. The expression Pardoe used for İstanbul was “The City of Sultans,” which also gave
the name to his travelogue:
“When we anchored in the Golden Horn, the date was December 30, 1835; the hopes I had nourished for a long time had
finally come true; here before me was the “Sultan of cities,”
seated on his throne on the crowded hills, surrounded by a
garland of palaces, the silvery waters of the Bosphorus licking
his appendages. After a night of severe agony in the Sea of
Marmara, I could hardly drag myself on deck; when I finally
managed to do so, the ship had already reached its anchorage
at the foot of the walls of the palace garden. The air was heavy with snow; I saw İstanbul wrapped in the fur coat of this
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harshest of seasons for the first time. Even so, there was one
sensation that stood out in the jumble of sensations that
overcame me, and that was pure pleasure. How else could it
be? It was as if I was looking into a fairyland, seeing the
embodiment of my wildest dreams, and thus becoming a person of the new world. “
One of the most interesting aspects of İstanbul for foreigners
was the palace and harem life. Although some travelers had
the chance to enter and observe some parts of the palace, no
one could enter the palace harem. This led all travelers to create an inconceivable fantasy world in line with their imagination. Some female travelers were able to open the doors of
this mysterious harem world. However, there is no evidence
that these women travelers also entered the palace harem.
They only entered the harems of some pashas and palace
officials and were able to observe them. Some of the female
painters among these female travelers painted harems, thus
adding a bit of reality to the fantasies of Europeans.
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Modernleşme ile gelen değişikliklere rağmen Osmanlı
kadınının ev içi yaşamı gizemini korumaya devam etmiştir. Bu sır perdesini aralayanlar kadın seyyahlar ve kadın
ressamlar olmuştur. Henriette Browne, Reina Lewis gibi
kadın ressamlar, Osmanlı haremini konu alan yapıtlarını
sergilediklerinde Avrupa’daki erkek seyyahlar ve ressamlar yaşadıkları hayal kırıklıklarını dile getirmişlerdir.
Dönemin oryantalist ressamlarından Oliver Merson
yaşadığı şaşkınlığı şöyle dile getirmiştir:

Despite the changes brought about by modernization,
the domestic life of Ottoman women remained a mystery. Women travelers and women painters were the ones
who unraveled this mystery. When women painters such
as Henriette Browne and Reina Lewis exhibited their
works on the Ottoman harem, male travelers and painters in Europe expressed their disappointment. Oliver
Merson, one of the orientalist painters of the period, expressed his astonishment as follows:

“Haremin eşiğini aştıktan sonra Browne bu garip ve kıskanç iç mekânları görerek resimledi. Demek harem buymuş. İncili giysileri içinde yastık yığınları ya da mozaikler
üstünde yuvarlanan çıplak odalıklar, elmas saraylar ve
[...] Elhamralar, mermer havuzlar ve fışkıran fıskiyeler,
görkemli halılar yerine ağırbaşlı ve ciddi bir oda görüyoruz, hiçbir süsleme yok, sütunlar ve badanalı duvarlar,
taşların üzerine serilmiş bir hasır, bütün odaya egemen
bir sedir ve sessiz kadınlar, sıkıntılı [...] zarif kadınlar, [...]
narin ve yumuşak vücutlarını saran uzun giysilerinin [...]
içinde iffetli kadınlar. İtiraf etmeliyim ki, bu resimler
bizim Oryantalist hayallerimizi biraz sarsıyor.”

“After crossing the threshold of the harem, Browne saw
and painted these strange and jealous interiors. So this
was the harem. Naked chambermaids in pearl robes rolling on piles of pillows or mosaics, diamond palaces and
[... ] Alhambra’s, marble pools and gushing fountains, instead of sumptuous carpets, we see a dignified and solemn
room, no ornaments, pillars, and whitewashed walls, a
mat spread over stones, a couch dominating the whole
room, and silent women, troubled [...] elegant women, [...]
chaste women in long dresses [...] covering their delicate
and soft bodies. I must admit that these pictures shake
our Orientalist imagination a bit. “

Osmanlı İmparatorluğu, yıkılışına kadar Avrupalıların
merak ettiği, incelediği, beslendiği önemli bir kaynak
olmuştur. Bu coğrafyaların birbirinin yaşam tarzını onaylamaksızın girdiği mücadele ve karşılıklı rekabet, aynı
zamanda kültürel açıdan bu toplumları karşılıklı olarak
besleyen bir süreç olmuştur. Her ne kadar bu iki farklı
coğrafyanın kahramanları, dönem dönem birbirini aşağılayan, kendisine başka bir toplumu denk kabul etmeyen
bir siyasi ve sosyal süreç geçirdiyse de, dünya tarihine
önemli kabul edilebilecek eserler bırakmışlardır. Bugün
bu karşılıklı merakın ve restleşmelerin sonucu olarak
ortaya koyulan yapıtlar, Ortadoğu ve Avrupa’nın önemli
bir dönemine ışık tutmaktadır.

Until its collapse, the Ottoman Empire was an essential
source of curiosity, scrutiny, and nourishment for Europeans. The struggle and mutual competition that these
geographies engaged in without approving of each other’s
way of life was also a process that mutually nourished
these societies culturally. Although the heroes of these
two different geographies went through a political and
social process that humiliated each other from time to
time and did not accept another society as an equal, they
left works that can be considered important in world history. Today, the works produced as a result of this mutual
curiosity and confrontation shed light on an influential
period in the Middle East and Europe.
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PTT, POST & PARCEL
ULUSLARARASI ZİRVESİ’NE KATILDI
PTT, PARTICIPATED IN POST & PARCEL INTERNATIONAL SUMMIT
PTT also took its place at the Post & Parcel International Summit, held in İstanbul on May 25-26, 2022,
bringing together Türkiye’s cargo and courier companies for the first time. Cargo, courier, logistics, packaging companies, and sub-supply providers met at the
summit, the most comprehensive event in the sector.

25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da
düzenlenen, Türkiye’nin kargo ve kurye firmalarını ilk kez buluşturan Post & Parcel Uluslararası Zirvesi’nde PTT de yerini aldı. Sektörün en
kapsamlı etkinliği olan zirvede; kargo, kurye,
lojistik, ambalaj firmaları ile alt tedarik sağlayıcılar buluştu.
Sektörün beklentileri masaya yatırıldı
İki gün boyunca alanında uzman konuşmacılarla sektörün değişen yeni yüzü, beklentileri,
gelişme alanları, yapay zeka ve otonom teslimat
araçları gibi yeni teknolojilerin entegrasyonu ve
sorunlarının masaya yatırıldığı zirvede, PTT AŞ
Genel Müdürü Hakan Gülten video konferans
yöntemiyle bağlanarak katılımcılarla buluştu.
Zirveye katılan firmalar ürünlerini tanıttı
Sektörün gelişme alanları, sorunları ve gelişen
teknolojilerin entegrasyonunun ele alındığı
Post & Parcel Uluslararası Zirvesi’nde, firmaların
ürünlerini tanıttığı fuar alanı da yer aldı. Zirveye
katılan PTT, fuar alanında ayrıca ürün ve hizmetlerinin de tanıtımını yaptı.

Expectations of the sector were addressed
At the summit, where the changing new face of the
sector, expectations, development areas, integration of
new technologies such as artificial intelligence and
autonomous delivery vehicles, and problems were
discussed with expert speakers for two days, Turkish
Post (PTT) General Director Hakan Gülten met with
the participants by connecting via video conference
method.

PTT; Türkiye Kargo,
Kurye ve Lojistik
İşletmecileri Derneği
(KARİD)’nin ev
sahipliğinde
gerçekleşen Post &
Parcel Uluslararası
Zirvesi’ne katıldı.

PTT participated in
the Post & Parcel
International
Summit hosted by
the Turkish Cargo,
Courier, and Logistics
Operators
Association (KARID).

Companies participating in the summit
introduced their products
At the Post & Parcel International Summit, where the
development areas of the sector, its problems and the
integration of developing technologies were discussed, there was also a fair area where companies introduced their products. Attending the summit, PTT also
introduced its products and services in the fair area.

PTT HAYAT

SEYYAH / VOYAGER

33

Bizden Haberler / News From Us

34

MAYIS 2022 / MAY

PTT HAYAT

Bizden Haberler / News From Us

PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜLTEN:

‘‘KÜLTÜREL ÖGELERİMİZİ ESTETİK BİR
ANLAYIŞLA GELECEĞE TAŞIYORUZ’’
General Director of Turkish Post (PTT) HAKAN GÜLTEN:

‘’WE CARRY OUR CULTURAL ELEMENTS INTO THE FUTURE WITH AN
AESTHETIC UNDERSTANDING’’

In cooperation with Turkish Post (PTT) and
Iran Postal Administration, Türkiye-Iran Joint
Stamp Exhibition on “Historical Postal Documents” was organized, bringing together the
common past as witnessed by stamps.
PTT AŞ ile İran Posta İdaresi iş birliğinde, pulların tanıklığı ile ortak geçmişin bir araya getirildiği “Tarihî Posta Dokümanları” konulu Türkiye -İran
Ortak Pul Sergisi düzenlendi.
Serginin açılışını PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ile İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı,
İran Posta İdaresi Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Mahmoud
Liaei yaptı. PTT Pul Müzesi’ndeki serginin açılışında konuşan Mahmoud
Liaei, iki ülkenin köklü kültürel bağlara sahip olduğunu belirterek, “İran ve
Türkiye arasındaki millî, kültürel ve
dinî çalışmalardan ikisi olan Tebriz
Kabood Camii ve Bursa Yeşil Camii
temalı ortak pulun tedavüle sunulması, iki dost ve kardeş ülke arasındaki kültürel iş birliğinin emaresi olarak görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten
de Türkiye ve İran arasında ulaşım,
turizm ve ticaret gibi pek çok alanda
süregelen ilişkilerin yanında sosyal
ve sanatsal iş birliklerinin de desteklenmesinin köklü ilişkileri pekiştireceğine inancının tam olduğunu bildirdi. Şirket hakkında bilgi veren Gülten, kişiler, olaylar ve düşüncelerin
pullar aracılığıyla küresel yolculuğa
çıktığını ifade etti.
Taşıdığı maddi değerin çok ötesinde
manevi ağırlığı olan bu değerin, kimi
zaman da maharetli ellerin yardımıyla sanat eseri formu kazandığını vurgulayan Gülten, “Kültürel ögelerimizin estetik bir anlayışla geleceğe
taşınmasında önemli işlev gören bu
kültürün merkezinde yer almanın ve
onu geleceğe miras bırakacak olmanın gururunu da ayrıca yaşıyoruz”
değerlendirmesinde bulundu.

The opening of the exhibition was made by
PTT General Manager Hakan Gülten and Iranian Deputy Minister of Information and
Communication Technologies, Iranian Postal
Administration Chairman and General Manager Mahmoud Liaei. Speaking at the opening
of the exhibition at the PTT Stamp Museum,
Mahmoud Liaei stated that the two countries
have deep-rooted cultural ties and said, “The
presentation of the Tabriz Kabood themed
joint stamp. The Mosque and Bursa Green
Mosque, two of the national, cultural and religious artifacts between Iran and Türkiye, are
two friends and brothers. It is seen as a sign of
cultural cooperation between the countries.”
Hakan Gülten, General Director of Turkish
Post (PTT), also stated that he firmly believes
that supporting social and artistic cooperation as well as ongoing relations between Türkiye and Iran in many fields such as transportation, tourism, and trade will reinforce deep-rooted relations. Giving information about the

company, Gülten stated that people, events,
and thoughts embark on a global journey
through stamps.
Emphasizing that this value, which has a spiritual weight far beyond the material value it
carries, sometimes takes the form of a work of
art with the help of skilled hands, Gülten said,
“We are also proud to be at the center of this
culture, which plays an important role in carrying our cultural elements to the future with
an aesthetic understanding, and to bequeath
it to the future.”
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E-TEBLİGAT SİSTEMİNDEN 100 MİLYON
ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLDİ
100 MILLION ELECTRONIC NOTIFICATIONS DELIVERED FROM
THE E-NOTIFICATION SYSTEM
What is UETS?
UETS is the system established
by Turkish Post (PTT) within the
scope of the Notification Law
No. 7201 in order to deliver the
physically sent notifications via
Turkish Post (PTT) to their recipients electronically. Turkish
Post (PTT) provides the operation of UETS and the security of
the data recorded in the system.

UETS nedir?
UETS, PTT AŞ aracılığı ile fiziksel olarak gönderilen tebligatların, elektronik ortamda alıcılarına ulaştırılması için 7201
sayılı Tebligat Kanunu kapsamında PTT AŞ tarafından kurulan sistemdir. UETS’nin işletilmesi ve sistemde kayıtlı verilerin güvenliği PTT AŞ tarafından sağlanıyor.

2019 yılında kullanılmaya başlanan
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
(UETS) ile bugüne kadar 100 milyon
e-tebligat iletildi.

In the first year of establishing UETS,
implemented in 2019, 18 million
notifications were delivered
electronically to their recipients.

Dijitalleşme trendlerine bağlı
olarak, PTT tarafından sunulan
hizmetlerin dijital dönüşüm
sürecine girmesi sonucu 2019
yılında kullanılmaya başlanan
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile bugüne kadar 100
milyon e-tebligat iletildi. Bu
uygulama ile 3500 ton kağıt
tasarrufu sağlanarak 60 bin
ağaç kesilmekten kurtarıldı.

In accordance with the digitalization
trends, 100 million e-notifications
have been sent to date with the National Electronic Notification System
(UETS), which was started to be used
in 2019 as a result of the digital
transformation process of the services offered by the PTT. With this application, 3500 tons of paper were
saved, and 60 thousand trees were
preserved from being cut.

UETS adresleri kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor. Talep
edenlere ücreti karşılığı arşiv alanı ve entegrasyon hizmeti
veriliyor. Kullanıcılar UETS hizmetine; e-devlet, mobil imza,
elektronik imza ve tek kullanımlık şifre kullanarak web ortamından veya UETS mobil uygulaması üzerinden erişebiliyor.
E-tebligatla çevre koruma altında
UETS üzerinden gönderilen 100 milyon elektronik tebligat
sayesinde, yaklaşık 3500 ton kâğıt tasarrufu sağlandı ve bu
sayede yaklaşık 60.000 ağaç kesilmekten kurtarılarak doğa
koruma altına alındı. Ayrıca gönderilerin alıcılarına saniyeler
içinde ulaşmasına imkân sağlanmasıyla zaman ve iş gücünden çok yüksek oranda tasarruf sağlandı ve tebliğe bağlı iş
süreçlerinin hızlanmasına imkân verildi.

Elektronik tebligat
sistemi sayesinde,
yaklaşık 3500 ton kâğıt
tasarrufu sağlandı ve
bu sayede yaklaşık
60.000 ağaç
kesilmekten kurtarılarak
doğa koruma altına
alındı.

Thanks to 100 million
electronic notifications
sent via UETS, around
3500 tons of paper were
saved, and nature was
protected by preserving
approximately 60.000
trees from cutting.

UETS addresses are offered to
users free of charge. Archive
area and integration services
are provided to those who request it for a fee. Users of the UETS
service can access it through
the web or the UETS mobile
application by using their e-government account, mobile signature, electronic signature,
and one-time password.
Environmental protection
with e-notification
Thanks to 100 million electronic notifications sent via UETS,
around 3500 tons of paper were
saved, and nature was protected
by preserving approximately
60.000 trees from cutting. In
addition, enabling the messages
to reach their recipients within
seconds saved a significant
amount of time and labour, and
work processes related to the
notification were accelerated.
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PTT AİLESİ 50. POSTACI YÜRÜYÜŞ
YARIŞMASI’NDA BULUŞTU
PTT FAMILY MET AT THE 50TH POSTMAN’S WALK RACE

2022 Yılı Postacı Yürüyüş
Yarışması Türkiye Finali PTT
AŞ Genel Müdürü Hakan
Gülten’in katılımlarıyla
Denizli’de gerçekleştirildi.
The Turkish Final of the
2022 Postman’s Walk Race
was held in Denizli with
the participation of Turkish
Post (PTT) General Director
Hakan Gülten.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT AŞ) sadece ekonomik değil, kültürel,
sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de
hayatın her alanında yer almaya devam
ediyor. Bu çerçevede “50. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali” PTT AŞ
Genel Müdürü Hakan Gülten’in katılımlarıyla Denizli’de gerçekleşti.

Post and Telegraph Organization
Incorporated Company (Turkish Post)
continues to take place in all areas of
life, not only with its economic but
also its cultural, artistic, and sports
activities. In this regard, the “50. Postman’s Walking Race Türkiye Final” was
held in Denizli with the participation
of Turkish Post (PTT) General Director
Hakan Gülten.

62 postacıdan kıyasıya mücadele
2022 Yılı Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali’nde
PTT personeli olan 27’si kadın, 35’i erkek olmak üzere
toplam 62 sporcu mücadele etti. Kadınlarda 5, erkeklerde 10 km uzunluğunda olan parkurda; Ferdi Kadınlar kategorisinde Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden
Esra Sağlam birinci, PTT AŞ Genel Müdürlüğü’nden
Nermin Arslanoğlu ikinci, yine PTT AŞ Genel Müdürlüğü’nden Gülay Kalıç ise üçüncü oldu. Kadın Takımlar
kategorisinde; Ankara PTT Başmüdürlüğü birinci, PTT
AŞ Genel Müdürlüğü ikinci, Bursa PTT Başmüdürlüğü
üçüncü oldu.
Ferdi Erkekler kategorisinde; Aksaray PTT Başmüdürlüğü’nden Kadir Çolak birinci, İzmir PTT Başmüdürlüğü’nden Barış Cankır ikinci, Trabzon PTT Başmüdürlüğü’nden Kadir Öztürk ise üçüncü geldi. Erkekler Takım kategorisinde; Trabzon PTT Başmüdürlüğü birinci, İzmir PTT
Başmüdürlüğü ikinci, İstanbul PTT Başmüdürlüğü de
üçüncü oldu.
Kazanan sporcular Balkanlarda
ülkemizi temsil edecek
Şirket personelinin sosyal dayanışmasını pekiştirmek,
motivasyonuna ve sportmenlik ruhuna katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmanın kazanan sporcuları, Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek. Yıllara göre katılımcı sayısında değişiklik gösterebilen Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş
Yarışması’nda çeşitli ülkelerden birçok sporcu yarışacak.

2022’de kaldığımız yerden
devam etmenin
mutluluğunu da ayrıca
yaşıyoruz. Geçmişten
bugüne hep daha iyiyi
hedefleyerek faaliyetlerini
sürdüren şirketimiz, yaptığı
çalışmalarla sadece ülkemiz
ekonomisine önemli
katkılar sunmuyor; kültürel,
sosyal, sportif alanlarda da
insanımızın hayatına
dokunuyor.
We are also happy to
continue from where we
left off in 2022. Our
company, which has been
carrying on its activities by
always aiming for the
better from past to present,
does not only make
significant contributions
to our country’s economy
with its works; It also
touches the lives of our
people in cultural, social
and sports fields.
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The fight to the finish from 62
postal workers
A total of 62 athletes, 27 women and
35 men, who were PTT personnel,
competed in the Turkish Final of the
2022 Postman’s Walk Race. On the
track, which is 5 km long for women
and 10 km for men; in the Individual
Women category, Esra Sağlam from
Ankara PTT General Directorate came
in first; Nermin Arslanoğlu from the
General Directorate of Turkish Post
(PTT) came second, and Gülay Kalıç
from the General Directorate of Turkish Post (PTT) came third. In the
Women’s Teams category, Ankara
PTT General Directorate was the first;
the General Directorate of Turkish
Post (PTT) was the second; Bursa PTT
General Directorate was the third.
In the Individual Men category;
Kadir Çolak from Aksaray PTT General Directorate came first, Barış Cankır from İzmir PTT General Directorate came second and Kadir Öztürk
from Trabzon PTT General Directorate came third. In the Men’s Team
category, Trabzon PTT General Directorate was the first, İzmir PTT General Directorate was the second, and
İstanbul PTT General Directorate
was the third.
Ranked athletes will represent our
country in the Balkans
The winners of the race, which was
organized to reinforce the social solidarity of the company personnel and
contribute to their motivation and
sportsmanship spirit, will represent
our country in the Balkan Countries
Postman’s Walk Race. Many athletes
from various countries will compete in
the Balkan Countries Postman’s Walk
Race, which may vary in the number of
participants from year to year.
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PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten:
‘‘Bir dünya markası olmak kültür, sanat ve
sporda var olmayı gerektirir’’
Final programında konuşan ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirten PTT AŞ
Genel Müdürü Hakan Gülten, ‘‘Tüm dünyayı etkisi altına alan
pandemi sebebiyle birkaç yıldır gerçekleştirilemeyen bu
prestijli yarışmaya, 2022’de kaldığımız yerden devam etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. Geçmişten bugüne
hep daha iyiyi hedefleyerek faaliyetlerini sürdüren şirketimiz,
yaptığı çalışmalarla sadece ülkemiz ekonomisine önemli
katkılar sunmuyor; kültürel, sosyal, sportif alanlarda da insanımızın hayatına dokunuyor.
Hepimizin bildiği gibi bir dünya markası olmak; sporda,
sanatta ve kültürde de var olmayı gerektirir. Bizler de bu
anlayışla hareket etmekte, faaliyet ve etkinlik alanlarımızı bu
doğrultuda çeşitlendirmekteyiz. Nitekim PTT Spor Kulübümüzün başarılarıyla ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşatması bizi son derece memnun etmektedir. Bizleri bir araya
getiren Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali bu anlamda
da büyük önem taşımaktadır.
Gençlerimizin sadece eğitimle değil sosyal etkinliklere katılmalarını sağlayarak bilinçli, sorumluluk sahibi, disiplinli
birer birey ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan vatandaş olabilmeleri için bu tür organizasyonlara destek vermek
ve toplumumuzun her yaş grubuna spor bilincini aşılamak
gerektiği düşüncesindeyim’’ ifadelerini kullandı.
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Hakan Gülten , General Director of Turkish Post (PTT):
“Being a world brand requires being present in culture, art, and sports.”
Speaking in the final program and stating that they will
always continue supporting sports and athletes, Turkish
Post (PTT) General Director Hakan Gülten said, “We are also
happy to continue this prestigious race, which has not been
held for several years due to the pandemic that has affected
the whole world, in 2022 from where we left off. Our company, which has been carrying on its activities by always
aiming for the better from past to present, does not only
make significant contributions to our country’s economy
with its works; It also touches the lives of our people in terms of cultural, social, and sportive aspects.
As we all know, being a world brand also requires being present in sports, art, and culture. We act with this understanding and diversify our activity fields accordingly. As a matter of fact, we are particularly pleased that our PTT Sports
Club brings great joy and pride to our country with its
achievements. The Postman Walking Contest Türkiye Final,
which brought us together, is of great importance in this
sense as well. I think that it is necessary to support such
organizations and to instill sports awareness in every age
group of our society so that our young people can become
conscious, responsible, disciplined individuals and citizens
who contribute to the development of our country by ensuring that they participate not only in education but also in
social activities.”

PTT HAYAT
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FETHİN HATIRASI:

istanbul

HERITAGE OF THE CONQUEST : İSTANBUL
Hasan ŞAHİNTÜRK

İstanbul birçok şeydir. Onun zihnimizde ve kalbimizde kazandığı anlam çeşit çeşittir ve bitmez
tükenmez. Kimimize göre gurbet, kimimize göre
hasret… Bu koca tarihiyle bu şehir, kıymet biçilemez bir hazine gibi gözümüzün önündedir. Her
olumlu sıfat onun isminin önüne eklenebilir. Acı,
tatlı, hangi duyguyu ararsak bulabiliriz onda.
Fakat İstanbul en çok hatıradır, Fatih’in, fethin
hatırası… Bugün 569 yıl sonra bile o kadar yoğundur ki bu hatıra, şöyle kısa bir İstanbul gezisine
çıkalım desek, âdeta dile gelir konuşur bizimle…
Mahalle aralarında, sokak köşelerinde birer nişane
gibi duran çeşmeler, binlercemizin önünden geçip
gittiği hanlar, hamamlar, çarşılar… Hepsi birer
hatıradır fetihten kalan, yahut fethi hatırlatan…

İstanbul means many things. Its meaning in our
minds and hearts is varied and endless. For some of
us, it is an expatriation; for others, it is a longing...
With its vast history, this city is like an invaluable treasure in front of our eyes. Every positive adjective can
be added in front of its name. Bitter, sweet, whatever
emotion we are looking for, we can find it. But İstanbul is mostly the memory, the memory of Fatih, the
memory of the conquest... Even today, 569 years
later, this memory is so intense that if we say let’s
take a short trip to İstanbul, it almost speaks to us...
The fountains that stand like landmarks in the neighborhoods and street corners, the inns, baths, bazaars that thousands of us pass by... They are all memories of the conquest or reminders of the conquest...

Fethedilmeden önce kızıl elma, fethedildikten sonra koruması ve muhafaza edilmesi
gereken bir hazine olarak görülen İstanbul,
bizler için yeri hep ayrı bir şehirdir. Elbette
onun bizim için ayrıcalıklı olan bu konumu
fethinin ve elde tutulmasının zor olmasından ileri gelmekle beraber, fethinden günümüze gelinceye kadar onunla kurmuş olduğumuz tarihî kültürel bağ ve zihinlerimizdeki hatırasıdır. Bu fetih hatırasının derinliği,
destansı doğası ve etkileyiciliği daha fethin
üzerinden çok az bir vakit geçmesine rağmen dönemin İstanbul’unda kıssahanların
kabiliyetle anlattıkları cenk hikâyeleri arasına girmiş, fethi gören veya duyan şairlerin
maharetli kalemleri bu destansı fetih hikâyesini şiirleştirmişlerdir.
Öyle ki İstanbul’un Fethi’ne dair yazılmış
binlerce dize sahibinden sadece biri olan
Enveri, fethin daha önce şehri kuşatan nice
komutana değil Sultan II. Mehmet’e nasip
olduğunu, “çok çeriyle geldi nice padişah/
Hak Teala vermedi bu fethe rah” dizesiyle ifade ederken asırlar sonra Lale Devri’nin ünlü
şairi Nedim, İstanbul’un sahip olduğu eşsiz
güzelliğini, “Bu şehr-i Sitanbul ki bî-misl ü
behâdır/Bir sengine yek-pâre Acem mülkü
fedadır” dizesiyle dile getirmiştir.

İstanbul, seen as a red apple before it was
conquered and as a treasure to be protected and preserved after it was conquered,
has always been a special city for us. Of
course, its privileged position is due to the
fact that it was challenging to conquer and
hold on to, but it is also the historical and
cultural bond we have established with it
since its conquest until today, and the
memory of it in our minds. The depth, epic
nature, and impressiveness of the memory
of this conquest, even though it was only a
short time after the conquest, became one
of the tales of war told with skill by the
short storytellers in the İstanbul of the
period and the gifted pens of the poets who
saw or heard about the conquest poetized
this epic conquest story.
While Enveri, who is only one author of
thousands of verses written about the
conquest of İstanbul, said that the conquest was granted to Sultan Mehmed II, not
to the many commanders who had besieged the city before, by the following lines,
“Many sultans came with many soldiers/
Their conquests were not favored by Allah,”
centuries later, Nedim, the famous poet of
the Tulip Era, wrote about the unique beauty of İstanbul as follows, “This priceless
city of İstanbul is like no other in the world.
May the land of Persia (or all foreign countries) be sacrificed for a single stone of it.”

Zira fetih sonrası
İstanbul’un her
köşesinde girişilen bu
topyekûn şehircilik
faaliyetleri Türk-İslam
medeniyetinde “fethin”
bir beldeyi ele geçirme
anlamından daha ileride
anlamlar taşıdığını
göstermektedir.
This is because these
total urbanization
activities undertaken in
every corner of İstanbul
after the conquest
show that “conquest” in
Turkish-Islamic
civilization had
meanings beyond the
meaning of capturing a
town.
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Fakat Şair Nedim’i etkileyen, onu böylesine bir dize yazmaya sevk eden İstanbul, 1453 yılında fethedilen İstanbul değildir. Zira fethe yakın zamanlarda asırlardır ayakta durmayı başarabilmiş Doğu Roma İmparatorluğu, zor
günler geçirmektedir. Bunun da ilerisinde ekonomisi
oldukça kötü olduğundan dolayı bu durum şehre de
olumsuz etki etmektedir. Ayrıca 1204 yılında yaşanan
Latin istilasının, şehrin her anlamda birçok şey kaybetmesine sebebiyet verdiğinden bahsedilmektedir. Öyle ki
dönemin şahitlerinden Neşri Cihânnümâ adlı eserinde
İstanbul’un, fetih öncesindeki bu kötü durumuna atıfla
“şehri Sultan Mehmed Han yaptı” demektedir. Neşri, bu
ifade ile fetih sonrası bizzat Fatih Sultan Mehmed’in
yönetiminde girişilen imar faaliyetlerine değinmektedir.
Zira fetih sonrası İstanbul’un her köşesinde girişilen bu
topyekûn şehircilik faaliyetleri Türk-İslam medeniyetinde “fethin” bir beldeyi ele geçirme anlamından daha ileride anlamlar taşıdığını göstermektedir. Öyle ki şehirden
kaçanların geri çağrılması, şehre birçok farklı yerden
insanların davet edilip iskân edilmesi gibi girişilen,
İstanbul’u imparatorluğun başkenti yapmaya yönelik
faaliyetler, şehri canlı tutma, yaşanır kılma anlayışının
bir tezahürü olsa gerektir. Bu durum da İstanbul’un Fethi’nin sadece askerÎ kuşatma ile sınırlı olarak anlaşılmaması gerektiğini göstermektedir.
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However, the İstanbul that impressed the poet Nedim and
prompted him to write such a verse was not the İstanbul conquered in 1453. The Eastern Roman Empire, which had managed to
survive for centuries, was going through hard times. On top of
that, its economy was in a terrible state, and this situation had a
negative impact on the city. It is also mentioned that the Latin
invasion in 1204 caused the town to lose many things in every
sense. So much so that Neşri, one of the witnesses of the period,
states in his work Cihânnümâ that “Sultan Mehmed Han built
the city” in reference to the dire situation of İstanbul before the
conquest. With this statement, Neşri refers to the reconstruction activities undertaken under the administration of Sultan
Mehmed the Conqueror himself after the conquest. This is
because these total urbanization activities undertaken in every
corner of İstanbul after the conquest show that “conquest” in
Turkish-Islamic civilization had meanings beyond the meaning
of capturing a town. In fact, activities such as recalling non-Muslims who had fled the city, inviting and settling people from
many different places to the city, and making İstanbul the capital of the Empire must have been a manifestation of the understanding of keeping the city alive and making it livable. This
shows that the conquest of İstanbul should not be understood
as limited to the military siege.

PTT HAYAT
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Neden Şehri Teslim Etmediniz?
Dönemin şahitlerinin anlatımıyla çok çetin ve uzun
denebilecek bir kuşatmanın ardından şehre giren
Osmanlı ordusu, İstanbul için yeni bir başlangıç anlamını taşıyordu. İslam hukuku çerçevesinde şehrin güç
kullanarak alınması, şehrin ganimet olduğu anlamına
geliyordu. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmed istemeyerek
de olsa şehrin üç gün boyunca yağmalanmasına rıza
göstermek durumunda kalmıştır. Üç gün sürecek bu
yağma boyunca şehrin mimari yapılarına hiçbir zarar
gelmemesi emrini veren Fatih Sultan Mehmed, şehrin
düşmesinin ardından İmparatorluğun en nüfuzlu kişilerinden olan Lukas Notaras’ı huzuruna çağırarak öfkeli
bir şekilde, şehri teslim etmesi için neden imparatoru
ikna etmediğini sormuştur. Bu soru Fatih Sultan Mehmed’in şehri ele geçirmenin ilerisinde, daha sonra yapacağı gibi, bütün hükümdarlığı süresince, İstanbul’u devletinin hakiki bir başkenti yapmaya yönelik fikirlere
sahip olduğunu göstermektedir.

Why Didn’t You Surrender the City?
According to the witnesses of the period, the Ottoman
army entering the city after an arduous and long siege
meant a new beginning for İstanbul. Within the framework of Islamic law, taking the city by force meant
that the city was booty. For this reason, Mehmed the
Conqueror had to reluctantly consent to the city’s sacking for three days. Mehmed the Conqueror, who ordered that no damage should be done to the architectural
structures of the city during this three-day looting,
summoned Lukas Notaras, one of the most influential
people in the Empire, after the fall of the city and angrily asked him why he had not convinced the emperor to
surrender the city. This question shows that Mehmed
the Conqueror had ideas beyond capturing the city, as
he would later do, to make İstanbul the true capital of
his state throughout his reign.
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“Payitahtım İstanbul’dur”
Fethin akabinde, Süleyman Bey’i İstanbul’un ilk subaşısı ve
Hızır Bey’i de ilk kadısı olarak tayin ederek Edirne’ye dönen
Sultan, İstanbul’un harap durumunu ortadan kaldırıp, devletine yakışır bir başkent yapmak için çeşitli girişimler içerisinde bulunmuştur. Şehrin kaybedilen nüfusunun arttırılmasına
ve yeni binaların yapılmasına yönelik olarak yapılan bu girişimler aynı zamanda fethin tamamlanması anlamına da geliyordu. Günümüze kadar etkisi ve varlığı devam etmiş olan bu
faaliyetlerin en başında şehrin kaybolan ticari ve sosyal canlılığının yeniden hayat bulması amaçlanmıştır. Şehrin surlarının güvenlik amacıyla tamir ve restore edilmesinin öncelikli
meselelerden olması sebebiyle, ilk olarak surlar tamir edilmiş
ve günümüzde Fatih sınırları içerisinde bulunan Yedikule
Kalesi inşa edilmiştir. Ayrıca günümüzde İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu alanda yeni bir saray yaptıran Sultan asırlar
boyunca sürecek Osmanlı Devleti’nin vazgeçilmez başkentinin temellerini atıyor ve “Payitahtım İstanbul’dur” diyordu.
“Bir şehri kurmak,
ulvî bir harekettir;
insanların kalbinin kazanılmasına
ve yüzünün güldürülmesine vesile olur”
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“İstanbul is My Capital”
After the conquest, the Sultan returned to Edirne by appointing Süleyman Bey as the first subash of İstanbul and
Hızır Bey as the first qadi and made various attempts to
eliminate the dilapidated condition of İstanbul and make
it a capital worthy of his state. These attempts to increase
the city’s lost population and construct new buildings also
meant completing the conquest. At the forefront of these
activities, which have continued to have an impact and
presence until today, was revitalizing the city’s lost commercial and social vitality. Since the repair and restoration
of the city walls for security purposes was a priority, the city walls were first repaired, and the Yedikule castle, which is
located within the borders of Fatih today, was built. The
Sultan also built a new palace in the area where İstanbul
University is located today, laying the foundations of the
indispensable capital of the Ottoman Empire that would
last for centuries and declaring that İstanbul was the capital of the Ottoman Empire.
“Building a city is a sublime act;
it helps win people’s hearts
and bring a smile to their faces.”

PTT HAYAT
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Fatih Vakfiyesi’nde geçen yukarıdaki ifade, fethin ardından
gerçekleşen imar faaliyetlerinin felsefi alt yapısını göstermektedir. Birçok anlamda hak etmediği bir şekilde kötü
durumda olan İstanbul’un yaşanılabilir bir şehir olmasına
yönelik girişilen bu imar ve nüfus arttırma faaliyetleri, devletin başşehrinin gelişmesini sağlıyordu. Dönemin şahidi
Kritovulos’a göre Fatih Sultan Mehmed, günlerinin çoğunu
samimiyet ve heyecan içerisinde İstanbul’u imar etme
çalışmalarıyla geçirmişti. Su yollarının tamir edilmesi,
ticari hayatın canlanması için inşası biten Yeni Saray’ın
hemen yanında bir bedesten yapılması ve şehrin anıt yapıları olma özelliğini taşıyan cami ve medrese gibi yapıların
inşa edilmesi ve bunların çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a yönelik uzun
mesailerinin bir sonucu
olsa gerektir. Ayrıca şehrin
inşa edilmesinde çok köklü
bir Türk-İslam Medeniyeti
kurumu olan vakıf kurumunun
kullanılması
oldukça etkili olmuştur.
Vakıflar sadece anıtsal
yapıların oluşmasına vesile
olmuyor aynı zamanda
onların uzun yıllar yaşamasını da sağlıyordu.
Bu sebeple en başta Sultan
olmak üzere dönemin önde
gelen paşa ve nüfuzlu kişileri şehrin imarı için vakıf
sistemi aracılığı ile birçok
bina inşa etmişlerdir. Cami, bedesten, han, hamam, medrese ve çeşme gibi yapıların şehirde birbiri ardına inşa edilmesi aynı zamanda yeni mahallelerin oluşmasına da vesile olmuştur. Türk-İslam şehircilik anlayışına göre mahallenin merkezinde bulunan caminin etrafında şekillenen
bu yeni yaşam alanları, vakıf kurumunun bir sonucu olarak kolaylıkla gerçekleşmiştir. Günümüze kadar varlığını
sürdüren bu fetih sonrası oluşmuş İstanbul’un yeni
mahalleleri, modern dünyada da varlıklarını sürdürebilmiştir. Zira fetih sonrası İstanbul’un imarı noktasında
emek sahibi olan, Mahmud Paşa, Gedik Ahmed Paşa,
Murad Paşa ve Davut Paşa gibi isimlerin varlığı semt ve
mahalle adı olarak günümüzde varlıklarını korumaktadır.

Topkapı Sarayı / Topkapı Palace
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The above statement in the Fatih Endowment shows the
philosophical underpinnings of the reconstruction activities
that took place after the conquest. These reconstruction and
population increase activities aimed at making İstanbul,
which was in an undeservedly lousy situation in many respects, a livable city, ensured the development of the state’s
capital city. According to the eyewitness of the period, Kritovulos, Mehmed the Conqueror spent most of his days in sincerity and excitement working on the reconstruction of İstanbul.
The repair of waterways, the construction of a bedesten right
next to the New Palace for the revival of commercial life, and
the construction of mosques and madrasahs, which are the
monumental buildings of the city, and their rapid realization
must have been the result of Mehmed the Conqueror’s long
efforts for İstanbul. In addition, the use of the foundation institution, which is a
very deep-rooted Turkish-Islamic Civilization institution, was very effective in
constructing the city. Foundations were not only instrumental in the creation of
monumental structures but
also ensured their longevity.
For this reason, the Sultan,
the leading pasha and influential people of the period, built many buildings
through the waqf system
for the construction of the
city. The city’s successive construction of mosques, bedestens, inns, baths, madrasas, and fountains also led to the formation of new neighborhoods. According to the Turkish-Islamic understanding of urbanism, these new living spaces
shaped around the mosque in the center of the neighborhood were easily realized due to the foundation institution.
These new neighborhoods of post-conquest İstanbul, which
have survived until today, have been able to continue their
existence in the modern world. In fact, names such as Mahmud Pasha, Gedik Ahmed Pasha, Murad Pasha, and Davut
Pasha, who were instrumental in the construction of İstanbul after the conquest, still exist today as names of districts
and neighborhoods.
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Fethin Kalbi: Ayasofya
Hiç şüphesiz İstanbul’un Fethi’nin en önemli
simgesi Ayasofya’dır. Türk-İslam fetih geleneğinde fethedilen şehrin en büyük mabedi camiye
çevrilir ve fethin simgesi olarak görülürdü. Fakat
dönemin tarihçileri, fetih sonrası Ayasofya’nın
oldukça bakımsız olduğunu ifade etmişlerdir. Bu
sebeple Fatih Sultan Mehmed’in ilk işi Ayasofya’yı restore etmek ve Müslümanların hizmetine
sunmak olmuştur. Şehrin diğer imar faaliyetlerinde de olduğu gibi, Ayasofya’nın korunması ve
gelecek nesillere aktarılması için bir vakıf kurulmuş ve Ayasofya’ya çeşitli gelirler sağlanmıştır.
Suriçi, Galata ve Üsküdar’da 2350 dükkân, 4 kervansaray, 51 hamam, 987 ticari müessese, 32
buzhane, 22 aşhanenin 718.421 akçaya varan yıllık gelirlerinin tamamı Ayasofya’nın giderleri için
tahsis edilmiştir.

PTT HAYAT

Hagia Sophia, The Heart of the Conquest
Undoubtedly, the most important symbol of the
conquest of İstanbul is the Hagia Sophia. In the
Turkish-Islamic tradition of conquest, the largest temple of the conquered city was turned
into a mosque and seen as a symbol of conquest.
However, historians of the period stated after the
conquest that Hagia Sophia was quite neglected.
For this reason, Fatih Sultan Mehmed’s first act
was to restore Hagia Sophia and put it at the service of Muslims. As in other reconstruction activities of the city, a foundation was established
for the protection of Hagia Sophia and its transmission to future generations, and various revenues were provided to Hagia Sophia. In Suriçi,
Galata, and Üsküdar, 2350 shops, 4 caravanserais, 51 baths, 987 commercial establishments, 32
icehouses, and 22 soup kitchens, all of whose
annual revenues amounting to 718,421 akça were
allocated for the expenses of Hagia Sophia.

İstanbul’un İlk Selatin Camii:
Fatih Sultan Mehmed Camii ve Külliyesi
Yeni inşa edilen çarşısı, sarayı ve oluşmaya başlayan yeni Müslüman mahalleri ile birlikte Türk-İslam elbisesine bürünen İstanbul’un kuşkusuz en
önemli yapılarından birisi 1463 yılında yapımına
başlanıp 1470 yılında tamamlanan Fatih Camii ve
Külliyesi’dir. İstanbul’un en güzel tepelerinden
birine, fethin gerçekleştiği dönemde artık harabe
haline gelmiş olan On İki Havari Kilisesi’nin bulunduğu yere yapılan bu külliye, Fatih’in İstanbul’unun göz alıcı yeni simgesi olmuştur. Cami etrafında inşa edilen medreseleri ile birlikte düşünüldüğünde Fatih’in kurmak istediği başkent sadece
siyasi ve askerÎ olarak dünyanın en güçlü devletinin başkenti değil, aynı zamanda bilimin de merkezi olan başkenttir. Zira fethi takip eden yıllar içerisinde birçok alim İstanbul’a davet edilmiştir.
Bunlar arasında aynı zamanda caminin etrafında
kurulan medreselerin eğitim programlarını yaptığı
ifade edilen astronom ve matematikçi Ali Kuşçu da
bulunmaktadır.

İstanbul’s First Selatin Mosque: Fatih
Sultan Mehmed Mosque and Complex
Undoubtedly one of the most important buildings of İstanbul, which took on a Turkish-Islamic
dress with its newly built bazaar, palace, and new
Muslim neighborhoods, was the Fatih Mosque
and Complex, the construction of which began in
1463 and was completed in 1470. Built on one of
the most beautiful hills of İstanbul, on the site of
the Church of the Twelve Apostles, which was
already in ruins at the time of the conquest, this
complex became the eye-catching new symbol
of Fatih’s İstanbul. When considered together
with the madrasas built around the mosque, the
capital that Fatih wanted to establish was not
only the capital of the most powerful state in the
world politically and militarily but also the center of science. In the years following the conquest, many scholars were invited to İstanbul.
Among them was the astronomer and mathematician Ali Kuşçu, who is also said to have
designed the educational programs of the madrasas established around the mosque.
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LOKUM

Anadolu coğrafyasının konumu sebebiyle
kültürümüzdeki pek çok özellik gibi yemek
ve tatlı kültürümüzde de farklı toplumlardan birtakım özellikler benimsenmiştir.
Göçebe kültürün bir getirisi olarak gıdaları
uzun süre saklanabilir ve taşınabilir bir
biçime dönüştürmek temel bir gereklilik
olmuştur. Unlu tatlıların kökeni Orta Asya
iken, şerbetli tatlılar ile daha sonra tanışılmıştır. Bunun yanı sıra sütlü tatlılar, şerbetler, reçeller, macun da denilen akide
şekeri gibi tatlılar, Türk mutfağının tatlı kültüründe çok önemli bir yer edinmektedir.

Due to the location of the Anatolian geography,
like many characteristics of our culture, our
food and dessert culture has adopted some elements from different societies. As a result of the
nomadic culture, it has been a basic necessity to
adjust food into a form that can be stored and
transported for a long time. While the origin of
flour desserts is Central Asia, desserts with
syrup were introduced later. In addition to this,
desserts such as milk desserts, sherbets, jams,
and hard candy, also called paste, have an
important place in the dessert culture of Turkish cuisine.

Lokum ve şekerleme tatlı olarak çok önemli
bir yer tutmaktaydı. Sarayın helvahanesinde de çok miktarda ve çeşitte üretilmekteydi. Sözlük anlamı ile lokum, şekerli nişasta
eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan,
küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, latilokum olarak ifade edilmektedir.

Turkish delight and confectionery had a significant place as a dessert. It was also made in large
quantities and varieties in the Halvahane of the
Palace. With its dictionary meaning, Turkish
delight is described as confectionery, kesme,
and latilokum, which is made by cooking melted
sugary starch and waxing it slightly, and then
cut into small cubes or rectangular shapes.
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Lokum üretiminin yapıldığı erken dönemlerde tatlandırıcı olarak bal, pekmez kullanılırken su bağlayıcı ve kıvam oluşturucu
olarak da un kullanılmıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’nun rafine şekerle
tanışmasıyla diğer tatlı yiyeceklerde olduğu
gibi lokum üretiminde de rafine şeker kullanılmaya başlanmıştır. Bir Alman bilim
adamı Kirehhoiff tarafından 1811 yılında
bulunan nişastanın lokum üretiminde un
yerine kullanılarak uygun şeker ve nişasta
bileşimiyle bugünkü lokum üretimi gerçekleştirilmiştir. Unun yerini nişastanın, pekmezin yerini de rafine şekerin almasıyla
ortaya çıkan “Türk Lokumu” tüm dünyada
bilinir hale gelmiştir.
Ali Muhiddin
Hacı Bekir Efendi

İngiliz bir gezginin
ülkesine dönerken bir kutu
lokum götürmesiyle Türk
Lokumu “Turkish Delight”
Avrupa’da tanınmaya
başlamıştır.
“Türk lokumu” started to
be recognized in Europe
as “Turkish Delight” when
a British traveler took a
box of Turkish delight on
his way back to his
country.

Birçok kaynağa göre Türk Lokumu’nun
mucidi olarak Şekercibaşı Muhittin Hacı
Bekir Efendi gösterilmektedir. Hacı Bekir
Efendi, tarifteki pekmezi şeker ile değiştirmiş, bugünkü Türk Lokumu tarifi ortaya
çıkmıştır. Gül, tarçın, portakal, limon gibi
aromaları da lokum ve akide şekeri tarifi içine ilk kez dahil eden yine Hacı Bekir Efendi
olmuştur. Hacı Bekir Efendi’nin akide ve
lokumlarının ünü Osmanlı Sarayı’na ulaşınca, modern Osmanlı’nın kurucusu yenilikçi Padişah II. Mahmud tarafından Nişanı Ali Osmani’nin 1. Rütbe Nişanı ile sarayın
şekercibaşılığına layık görülmüş ve sarayın
şekerlemeleri Hacı Bekir Efendi imalathanesinden alınmaya başlanmıştır.
İngiliz bir gezginin ülkesine dönerken bir
kutu lokum götürmesiyle Türk Lokumu
“Turkish Delight” Avrupa’da tanınmaya başlamıştır. Oryantalizmin Avrupa’da yükselen
bir trend olması da ‘lokum’un popüleritesini artırmıştır. Hatta dönemin ünlü ressamlarından Maltalı Amadeo Preziosi fırçasıyla
resmedilmiştir. Zamanın yaşamını ve Hacı
Bekir Efendi’yi resmeden ve orijinali Paris
Louvre Sanat Müzesi’nde bulunan 43x58
cm boyutlarındaki suluboya tablonun
litografik reprodüksiyonu 214 numara ile
Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir.
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In the early periods of Turkish delight production,
honey and molasses were used as sweeteners,
while flour was used as a water binder and thickener. In the second half of the 18th century, with
the introduction of refined sugar in Anatolia, refined sugar began to be used in Turkish delight production, as in other sweet foods. The starch found
by a German scientist Kirehhoiff in 1811 was used
instead of flour in the production of Turkish delight, and today’s Turkish delight was produced
with the appropriate sugar and starch combination. The “Turkish delight,” which emerged by replacing flour with starch and molasses with refined
sugar, has become known worldwide.
According to many sources, Şekercibaşı Muhittin Hacı Bekir Efendi is recognized as the inventor of Turkish delight. Hacı Bekir Efendi replaced
the molasses in the recipe with sugar, and
today’s Turkish delight recipe emerged. It was
again Hacı Bekir Efendi who included aromas
such as rose, cinnamon, orange, and lemon into
his recipe for Turkish delight and hard candy for
the first time. When the fame of Haci Bekir Efendi’s creed and Turkish delights reached the Ottoman Palace, Haci Bekir Efendi was rewarded
with the 1st Rank Order of the Nişan-ı Ali Osmani and the Candy Master of the palace by the
founder of the modern Ottoman, the innovative
Sultan Mahmud II, and the confectionery of the
palace had started acquired from the Haci Bekir
Efendi’s shop.
“Türk lokumu” started to be recognized in Europe as “Turkish Delight” when a British traveler
took a box of Turkish delight on his way back to
his country. The fact that orientalism has been a
rising trend in Europe has also increased the
popularity of ‘Turkish Delight.’ Insomuch that it
was illustrated with the brush of Amadeo Preziosi, one of the famous painters of the period,
from Malta. While the original oeuvre is in the
Louvre Art Museum in Paris, the lithographic
reproduction of the 43x58 cm watercolor painting depicting the ambiance of the time and
Hacı Bekir Efendi is being exhibited at Topkapı
Palace with number 214.
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TÜRK LOKUMU’NUN

Markalaşma Serüveni
THE BRANDING ADVENTURE OF TURKISH DELIGHT

Özge IŞIK YEŞİLIRMAK

Ali Muhiddin Hacı Bekir AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla CELALYAN
Ali Muhiddin Haci Bekir I.C Board Member
Leyla CELALYAN
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Kendilerinden önceki kuşaklar
gibi, işlerle bütünüyle ve profesyonelce ilgilenmek üzere yetiştirilmiş olan, ailenin altıncı kuşak
çocuğu Leyla Celalyan ile Türk
Lokumu’nun serüvenini konuştuk.

We talked to Leyla Celalyan, the sixth generation child of the family, who,
like the generations before her, was
raised to take care of the business
entirely and professionally, about
the adventure of Turkish delight.

Kısaca en basit haliyle şirketin
tarihiyle başlayalım.
245 yıllık şirketimizin hikâyesi
1777’de Eminönü’nde bulunan bu
küçük dükkânda başlıyor. Büyük
dedem Kastamonu’nun Araç ilçesinden gelerek bu işi yapmaya
başlıyor.

Let’s start with a brief history of
the company.
The story of our 245-year-old company begins in 1777 in this small
shop in Eminönü. My great grandfather came from the Araç district of
Kastamonu and started this business.

Ben de altıncı kuşak olarak bu
geleneği sürdürüyorum. Eminönü
bugün olduğu gibi o zamanlar da
ticaretin merkeziydi, saraya çok
yakındı ve bu sebeple çok stratejik
de bir nokta.

As the sixth generation, I continue
this tradition. Eminönü was the center of the trade then as it is today; it
was very close to the palace and,
therefore, a very strategic point.
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“ Hacı Bekir Efendi İnovatif Biriydi “
HACI BEKİR EFENDI WAS AN INNOVATIVE PERSON
Büyük dedem de Eminönü’ndeki bu küçük dükkânda şekerlemeler ve lokumları yaparken kısa sürede ünü saraya kadar
ulaşıyor. Bu ündeki en önemli etken büyük dedem Hacı
Bekir Efendi’nin çok iyi gözlemci ve inovatif biri olmasıydı.
Lokum o zamanlarda pekmez, bal ve un ile yapılırken o, gıda
sektöründe yeni malzemeleri gözlemliyordu. Hangi ham
maddeler kullanılıyor, neler çıkıyor inceliyordu. O dönemde
rafine şeker ve nişastanın kullanılmaya başlandığını görüyor
ve bu iki ham maddeyi geleneksel tariflerimize entegre ediyor. Aslında çok geleneksel bir lezzet; ama yeni yorumlanmış
haliyle sarayın ilgisini çekiyor. Dönemin padişahı tarafından
da sarayın ‘‘şekercibaşı’’ olarak nişanla onurlandırılıyor.
Hiçbir zaman sarayda üretim yapmıyor. Üretimi Eminönü’ndeki bu ilk dükkânda yapıyor, buradan saraya gönderiliyor. Aslında bu büyük bir güven emaresi bizim için. Çünkü
saraya dışarıdan bir ürün alıyorlar. Hacı Bekir Efendi’den
sonra oğlu ve torunu da sarayın baş şekercisi oluyor. Bu
durum da müessesemizin büyümesine büyük katkı sağladı.
Yine o dönemde Osmanlı lezzetlerini tanıtmak için saray
tarafından yurt dışında fuarlara katılıyorlar. Avrupa’da
markaların nasıl oluştuğunu gözlemleme fırsatı buluyorlar. İnsanların markaları için bir logo kullandığını, akılda
kalıcı sloganlar tercih ettiğini görüyor. Sonrasında ilk
kazandığı gümüş madalyanın önünü ve arkasını kullanarak ilk logosunu oluşturuyor.

My great-grandfather was making confectionery and Turkish
delight in this small shop in Eminönü, and his fame soon reached the palace. The most critical factor in this fame was that my
great grandfather Hacı Bekir Efendi was very observant and
innovative. While Turkish delight was made with molasses,
honey, and flour back then, he was observing new ingredients in
the food industry. He was examining which raw materials were
being used and what was being produced. He saw that refined
sugar and starch were being used at that time and integrated
these two raw materials into our traditional recipes. In fact, it is a
very traditional flavor, but it attracts the attention of the palace
with its new interpretation. He was honored by the sultan of the
period with an engagement as the “Şekercibaşı” of the palace.
He never produces at the palace. He produces it in this first shop
in Eminönü, from where it is sent to the palace. Actually, this is
a great sign of trust for us. Because they buy a product for the
palace from outside. After Hacı Bekir Efendi, his son and grandson became the chief confectioner of the palace. This situation
contributed significantly to the growth of our establishment.
In that period, in order to promote Ottoman flavors, they participated in fairs abroad for the palace. They had the opportunity
to observe how brands were formed in Europe. They see that
people use a logo for their brands and prefer catchy slogans.
Afterward, he created his first logo using the front and back of
the first silver medal he won.

TÜRKİYE’NİN EN ESKİ TESCİLLİ LOGOLARINDAN

ONE OF TÜRKİYE’S OLDEST REGISTERED LOGOS

Bu logo aynı zamanda Osmanlı’nın ve Türkiye’nin en eski
tescilli logolarından biri oluyor. Bu aslında Türk pazarlama
ve markalaşma tarihi adına da güzel bir başlangıç. Daha
sonra marka; alınan diğer madalyalar, Osmanlı’dan Türkiye’ye geçiş, Harf Devrimi ve Soyadı Kanunu gibi yenilemeler ile Hacı Bekirzade Ali Muhittin’den, Ali Muhittin Hacı
Bekir adına geçiyor. Eski Türkçe’den Türkçe’ye yani Latin
Alfabesi’ne geçiş var. Aslında bizim logomuzda ailenin
yanında bu coğrafyadaki değişimleri de görebiliyorsunuz.
O günden bugünlere bu şekilde geliyoruz.

This logo also happens to be one of the oldest registered logos of
the Ottoman Empire and Türkiye. This is a good start for Turkish marketing and branding history. Later, with other medals, the
transition from the Ottoman Empire to Türkiye, the Alphabet
Revolution, and the Surname Law, the brand is transferred from
Hacı Bekirzade Ali Muhittin to Ali Muhittin Hacı Bekir. There is a
transition from Old Turkish to Turkish, that is, to the Latin Alphabet. In fact, in our logo, you can see the changes in this geography as well as the family. This is how we have come from that
day to today.

Vitrinde şekerleme makinelerinizi gördük.
Onlar da tasarımların şirket tarafından yapıldığı
materyaller mi?
O dönemde bu makineleri yapanlar da var. Tam olarak şirketimiz tarafından tasarlanıp tasarlanmadığını bilmiyoruz.
‘‘Bizim siparişlerimiz üzerine mi yapıldı yoksa piyasada
zaten var mıydı?’’ bu konu ile ilgili kesin bir bilgimiz yok.

We saw your confectionery machines in the showcase. Are
they also designed by the company?
There were others who made these machines at that time. We
don’t know exactly whether they were designed by our company or not. “Were they made on our orders, or did they already exist
in the market?” We don’t have any definite information on this
subject.

Bu kadar büyük bir aile şirketinin içerisinde çocuk
olarak büyümek nasıl bir duygu?
Çok güzel ve eğlenceli. Anaokulum ve ilkokulum da Beyoğlu’ndaydı. Dolayısıyla Beyoğlu’ndaki dükkâna çok giderdim.
İçeri girdiğimde pirinç kapaklar, şıkır şıkır renkli şekerler
her zaman çok hoşuma giderdi. Ailemizin şekerci kimliği de
biliniyordu ve insanlardan güzel tepkiler alıyordum. Şekercisiniz, eve ve okula hep şeker geliyordu… Bu her zaman çok
keyifliydi.

How does it feel to grow up as a child in such a big
family business?
It is wonderful and fun. My kindergarten and primary school
were also in Beyoğlu. So I used to go to the store in Beyoğlu a lot.
When I went in, I always liked the brass lids and the sparkling
colored candies. Our family’s identity as candy makers was also
known, and I was getting good reactions from people. You are a
candy maker; candy was always coming home and to school...
This was always very enjoyable.

Kariyerinizi planlarken kendinizde büyük bir
sorumluluk hissetiniz mi?
Şirketimizde çalışmam için kimse beni zorlamadı, ailemden
bir baskı da gelmedi. Ama benim genlerime işlemiş ve
‘‘Tabii ki de bu işi yapacağım’’ deyip sahiplendim.

Did you feel a great responsibility in planning
your career?
No one forced me to work in our company; there was no pressure from my family. But it got into my genes, and I said, “Of course, I will do this job,” and embraced it.
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YÖNETİMDE KADINLAR DA SÖZ SAHİBİ

WOMEN ALSO HAVE A SAY IN THE MANAGEMENT

Tarihinize baktığımızda da pek çok kadın yönetici
görüyoruz. Kadın yönetici olmak aile içinde nasıl
yorumlanıyor? Bu durumun iş hayatındaki etkileri
nasıl?
Kadınların şirketimizin yönetiminde yer alması ikinci
kuşak Mehmet Muhittin Efendi’nin eşi Melek Hanım ile
başlıyor. Üçüncü kuşak Ali Muhittin’den de geleneği sürdürmesini istiyor. Çünkü Ali Muhittin Hacı Bekir babasını kaybettiğinde 10’lu yaşların başındaydı. Ablaları var
ancak ailenin tek erkek çocuğu o. O dönemdeki kanun ve
düzene göre işi o devralacaktı. Yaşı küçük olduğu için de
annesi Reşide Hanım ona çok destek oluyor.

When we look at your history, we see many women executives.
How is being a female manager in the family interpreted? What
are the effects of this situation in business life?
The participation of women in the management of our company started with Melek Hanım, the wife of second generation Mehmet Muhittin Efendi. The participation of women in the management of our company begins with Melek Hanım, the wife of second generation Mehmet
Muhittin Efendi. The third generation asks Ali Muhittin to continue the
tradition. . Because Ali Muhittin was in the early years of his youth
when Hacı Bekir lost his father. He had an older sister, but he was the
only boy in the family. According to the law and order at the time, he
would take over the business. Since his childhood, his mother, Reşide
Hanım, has been very supportive of him.

Gerek sosyal hayatta, gerek iş konusunda ona yol gösteren gerçekten çok güçlü bir anne figürü var. Yani şirketteki güçlü kadın figürü orada başlıyor. Kağıt üzerinde anne
iş başında olmasa da annenin çocuğunu eğitmesi ve iş
ortamına alıştırmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Daha sonra
Ali Muhhittin’in bir kız çocuğu oluyor, o da anneannem.
O noktada da dedem destek olmuş kendisine. Dedem
aslında inşaat mühendisiydi; ama böyle bir sorumluluk
olunca o da çimentoyu bırakıp nişastaya, şekere geçiyor.

She is a powerful mother figure who guides him both in social life and
in business. So, the strong woman figure in the company starts there.
Even though the mother is not at work on paper, it is something that
emerged as a result of the mother educating her child and acclimatizing him to the business environment. Later, Ali Muhhittin had a daughter, who was my grandmother. At that point, my grandfather supported him. My grandfather was actually a civil engineer, but with such
a responsibility, he gave up cement and switched to starch and sugar.

“Ustanın Son Dokunuşu Çok Önemli”

THE MASTER’S FINAL TOUCH IS VERY IMPORTANT
Bizdeki geleneksel üretim dedemin mühendislik kafasıyla biraz makineleşmeye geçiyor. Makineleşmekten
kastım aslında makinelerden yardım almak anlamında.
O dönemlerde ufak ufak makinelerden destek almaya
başladık. Şu an makinelerden yardım alan bir üretimimiz
var; ama asla otomatik makineye at, bir saat pişir sonra
al gibi bir üretim yapmıyoruz. Bizde ustalık ve ustanın
son dokunuşu çok önemli. Lokum üretimi hava şartlarına ve ham maddeye göre değişebiliyor. Örneğin karıştırırken makineden yardım alınsa da lokumların ocaktan
alınması ve kesilme zamanı ustaların inisiyatifindedir.

With my grandfather’s engineering mindset, traditional production in
our country is becoming a bit mechanized. What I mean by mechanization is actually getting help from machines. At that time, we started
to get support from machines little by little. Now we have a production that gets help from machines, but we never make a production like
throw it into an automatic machine, cook it for an hour and then take
it. For us, craftsmanship and the final touch of the master are essential. Turkish delight production can change according to weather conditions and raw materials. For example, even if the machine is used for
mixing, the time of taking the Turkish delight from the stove and cutting it is at the discretion of the masters.
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Bu mesleğe olan ilgi nasıl? Yeni çırak, kalfa ve ustalar
yetişiyor mu?
Çok şükür azalsa da hâlâ dededen toruna, babadan oğula
geçen bir sistemimiz var. Mesela en eski ustamız olan Seyfi
Usta 65 yıldır bizimleydi. Pandemi döneminde emekli oldu ve
çok usta yetiştirdi. Bizim içimizde kalan da var, kendi işine
giden de var. Bu işe, ‘‘Tamam yetiştiriyoruz; ama başka yere
gidip kendi ekmeğini de kazanabilsin’’ şeklinde bakıyoruz.
Özellikle ikinci ve üçüncü kuşak zamanında Kastamonu
Araç’tan gençler gelip burada bu işi öğrenip tekrar memleketlerine dönerlermiş. Yani bir ekol de oluşmuş kendi içinde.
‘‘TURKISH DELIGHT’’IN MUCİDİ
Osmanlı döneminde birkaç seyyahın, lokumların buradan alınıp İngiltere’ye götürüldüğünden bahsettiği
söyleniyor.
Lokum, üçüncü yüzyıldan beri Anadolu’da var olan anonim
bir lezzet. ‘‘Turkish Delight’’ kelimesi yani lokumun Batı literatüründe geçmesinin mucidi Hacı Bekir aslında. Orada da
küçük bir nüans var, lokumcu da diyemeyiz. Lokuma bir
dokunuş yapılmış, bir inovasyonla bugünkü hale gelmiş; ama
lokum her kaynakta olan bir şey. Ancak o kaynaklarda ‘‘Turkish Delight’’ deyince mucidi olarak Hacı Bekir’in lafı daha
çok geçiyor.

How is the interest in this profession? Are new apprentices, journeymen and masters being trained?
Fortunately, we still have a system that passes from grandfather to grandson, from father to son, although it is decreasing.
For example, our oldest master Seyfi Usta has been with us
for 65 years. He retired during the pandemic period and trained many masters. There are some who stay with us and
some who go to their own business. We see this as “OK, we
train them, but they can also go elsewhere and earn their
own bread.” Especially in the second and third generations,
young people from Kastamonu Araç used to come and learn
this business here and return to their hometowns. In other
words, a school was formed in itself.
THE INVENTOR OF “TURKISH DELIGHT’’
It is said that during the Ottoman period, a few travelers
mentioned that Turkish delight was bought here and
taken to England.
Lokum is an anonymous flavor that has existed in Anatolia
since the third century. Hacı Bekir is actually the inventor of
the word “Turkish Delight,” the term for lokum known in Western literature. There is a slight nuance there; we cannot call
him a lokum maker either. Turkish delight has been touched;
it has become what it is today with an innovation, but lokum
is something that exists in every source. However, when “Turkish Delight” is mentioned in those sources, Hacı Bekir is
more often mentioned as the inventor.
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I guess it is necessary to add more exotic flavors to sell
them to tourists?
Actually, tourists still come for the most classic flavors.
What is your most classic flavor?
Our most classic flavors are our Turkish delights known as
double roasted with extra pistachio, plain, hazelnut, and rose.
For example, French and British tourists prefer Turkish delight
with roses. Usually, when discussing Turkish delight in İstanbul, everyone first thinks of double roasted Turkish delight.
But although it is a very exotic flavor, Europeans prefer Turkish delight with roses more.
Turistlere satıldığı zaman daha egzotik lezzetleri de
katmak gerekiyor herhalde?
Aslında turistler hâlâ en klasik lezzetlere geliyor.

Mevsimsel ya da sezonluk tatlarla ilgili nasıl bir
araştırma - geliştirme çalışmanız var?
Havalar serinlediğinde çıkarabildiğimiz kaymaklı lokumumuz
var. Çünkü kaymaklı lokumu dolaba koyduğunuzda sertleşiyor, çok narin bir ürün olduğu için dışarıda tuttuğunuzda da
çabuk bozuluyor. Örneğin online satışlarımızda kaymaklı
lokumu asla göndermiyoruz. Mevsiminde ayvalardan yaptığımız ayvalı lokumumuz var. Ramazan ayına özel hurmalı
lokum çıkarıyoruz. Öte yandan yeni lezzetler oluşturmaya
çalışıyoruz. Ustalarımızın aklına gelen bir tarif olduğunda
çıkardığımız lokumlar oluyor. Bir seri yapıp dükkânlarımıza
azar azar gönderiyoruz ve nasıl bulunduğuna dair geri bildirim almaya çalışıyoruz.

Do you have any research and development activities on
seasonal or temporal flavors?
We have Turkish delight with kaymak (clotted cream) that we can
bring out when the weather gets cooler. Because when you put
Turkish delight with kaymak in the fridge, it hardens, and since it
is a very delicate product, it spoils quickly when you keep it outside. For example, we never send Turkish delight with kaymak in
our online sales. We have quince Turkish delight made from quinces in season. We make Turkish delight with dates special for
Ramadan. On the other hand, we are trying to create new flavors.
There are Turkish delights that we produce when our masters
come up with a recipe. We make a batch and send it to our shops
little by little and try to get feedback on people’s reactions.

Lokumun yurt dışına gittiğini, tanıtımının yapıldığını ve
markalaşmadaki yapısını biliyoruz. Peki akide şekeri
tarihçenin neresinde duruyor? Yani onun da tarihi lokum
kadar eski mi? Bir hikâyesi var mı marka içerisinde?
Akide şekerinin de geçmişi saraya dayanıyor. Lokum kadar da
eski bir lezzet. O dönemde yeniçeri törenlerinde dağıtılıyordu.
O günden bugünlere kadar gelen bir lezzet. Ayrıca akide şekerinde bizim bohçaya benzer bir kesimimiz vardır. Bu bazı kaynaklarda ‘‘Hacı Bekir’’ kesimi olarak geçiyor. Literatüre böyle
bir katkısı var. Lezzet olarak susam, tarçın ve fındık gibi klasiklerden başlanmış daha sonra ananas, zencefil gibi çağın lezzetlerine göre yeni aromalar eklenmiş.

We know that Turkish delight goes abroad, is promoted, and
its structure in branding. So where does akide candy stand
in history? I mean, is its history as old as that of Turkish
delight? Does it have a story within the brand?
Akide candy also dates back to the palace. It is a flavor as old as
Turkish delight. At that time, it was distributed at janissary ceremonies. It is a flavor that has come from that day until today. In addition, we have a cut similar to a bundle in the akide candy. Some
sources refer to this as the “Hacı Bekir” cut. It has such a contribution to the literature. In terms of flavor, it started with classics such
as sesame, cinnamon, and hazelnut, and then new flavors such as
pineapple and ginger were added according to the tastes of the age.

En klasik lezzetiniz hangisidir peki?
Çifte kavrulmuş olarak bilinen ekstra fıstıklı, sade, fındıklı
ve güllü lokumlarımız en klasiklerimiz. Örneğin; Fransız ve
İngiliz turistler güllü lokumları çok tercih ediyor. Normalde
İstanbul’da lokum deyince herkesin aklına önce çifte kavrulmuş lokum gelir. Ama çok egzotik bir lezzet olmasına
rağmen güllü lokumu Avrupalılar daha çok tercih edebiliyor.
En eski tarifiniz hangisidir? İlk olarak hangi lezzet ile
başlanmış?
İnovasyonlardan önce en eski tarifimiz aslında pekmez, bal ve
unla yapılan lokumdu. Bunların yanında sade, gül ve fıstıklı
lokumlar da en eski tariflerimizden. Akide şekerinde de sade
ve susamlı olanlar en eski tariflerimizden.
LOKUMUN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATAN
ETKİNLİKLERDE BULUNMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ
Uzun vadeli planlarda lokumun yurt dışında tanıtımıyla
ilgili ek olarak bir imaj çalışmanız var mı?
‘‘Turkish Delight’’ ve lokum adı altında Türk Gıda Kodeksi’nde
bulunmayan ürünler piyasaya çıkmaya başladı. Bu durum da
bizi üzüyor. Bu aslında bir marka meselesi de değil. Kim
yaparsa yapsın lokum gıda kodeksinde geçen yoğunlukta ve
şekilde olmalı. Bu nedenle akademilerde, fuarlarda ve gıda
okullarında bulunmaya çalışıyoruz. Ticari kısımda da biraz
daha aktifleştik; ama lokumun aslında ne olduğunu hatırlatan ve tanıtan akademik ve eğitici alanlarda bulunmaya daha
çok özen gösteriyoruz.

Which is your oldest recipe? Which flavor did you
start with first?
Before innovations, our oldest recipe was actually Turkish
delight made with molasses, honey, and flour. Besides these,
plain, rose, and pistachio Turkish delights are also among our
oldest recipes. When it comes to akide candy, the ones with
plain and sesame seeds are among our oldest recipes.
WE MAKE SURE TO ATTEND EVENTS THAT REMIND PEOPLE HOW TURKISH DELIGHT IS SUPPOSED TO BE
Do you have any other image campaigns in your longterm plans to promote Turkish delight abroad?
Products that are not in the Turkish Food Codex have started to
appear on the market under the names “Turkish Delight” and
“lokum.” This upsets us. This is actually not a brand issue. No
matter who makes it, Turkish delight should be in the density
and form specified in the food codex. For this reason, we try to
be present at academies, fairs, and food schools. We have
become a little more active in the commercial side, but we pay
more attention to being in academic and educational areas
that remind and promote what Turkish delight actually is.
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KATALAN BAŞKENTI:

BARSELONA
CATALAN CAPITAL: BARCELONA
S. Merve İLBAK TAHMAZ

Barselona’nın önemli simgelerinden Sagrada Familia Katedrali / La Sagrada Familia, one of the most important landmarks in Barcelona

İspanya’nın Katalonya bölgesinin merkezi sayılan
Barselona, birçok farklı kültüre ve tarihsel sürece
tanıklık etmiş bir şehirdir. Kuzey Afrika’nın
mağribî kültürü, Fransa’nın Romanesk ve Gotik
üslubu ve bu tarihin ışığında geliştirdiği modern
yapılarıyla Mimar Gaudi’nin eserleri şehrin
çekirdeğini oluşturur. Şehrin en temel noktaları
Gotik mimarinin baskın olduğu eski kent; Barri
Gotic ve modernizm akımının hakim olduğu 19.
yüzyılda inşa edilen Eixample bölgesidir.

Considered the centre of the Catalonia region of
Spain, Barcelona is a city that has witnessed
many different cultures and historical processes.
With the Moorish culture of North Africa, the
Romanesque and Gothic style of France, and the
modern structures developed in the light of this
history, the works of Architect Gaudi constitute
the core of the city. The most fundamental
locations of the city are the old town Barri Gotic,
which is dominated by Gothic architecture, and
the Eixample district, built in the 19th century,
dominated by the modernism movement.
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Roma döneminde yönetim binaları
olarak kullanılan binaların yerinde şu
anda Ortaçağ’dan kalma Katalonya
parlamento binası olan Palau de la
Genaralitat yer alıyor.
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Las Ramblas’tan Gotik Mahalle’nin iç kısımlarına doğru
yürürken göze çarpacak ilk önemli sahne, sokak ressamları
ve performans sanatçılarıdır. Birbirinden farklı üsluplarda
resmedilmiş Barselona manzaraları burada turistlerin
beğenisine sunuluyor. Aynı alanda çeşitli kostümler içerisindeki performans sanatçıları, ufak ücretler karşılığında
insanlarla fotoğraf çektiriyor. Eve beraberinde bir Barselona
hatırası ile dönmek isteyenler için Las Ramblas en uygun
bölge…

The Palau de la Generalitat, which is the
parliament building of Catalonia from
the Middle Ages, is located in place of
the buildings used as administrative
facilities during the Roman period.

Ana caddeden ayrılıp iç kısımlara doğru yüründüğünde başta son derece boğucu ve karmaşık görünen sokakların, geniş
meydanlarda son bulduğuna şahit olacaksınız. Barselona
Katedrali’nin olduğu meydan en meşhurudur. Bu alanda
katedrali gezebilir, katedralin hemen dışındaki Casa de l’Arcadia’yı ziyaret edebilir ya da önemli bir yapı olan Museu
Frederic Marés’i gezebilirsiniz. Bölgenin en ihtişamlı yapısı
olan Barselona Katedrali 1298 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 19. yüzyılın sonunda tamamlanmıştır. Katalan tarzı
Gotik bir yapı olan bu katedralde, kentin koruyucusu olduğuna inanılan Azize Eulalia’nın şehit edilişi ve Kolomb’un
getirdiği yerlilerin vaftiz edildiği sahneler betimlenmiştir.

Gotik Mahalle

Barselona’nın en ünlü bulvarı Las Ramblas’in
iki tarafına kurulmuş bu mahallede Gotik
mimarinin en güzel örneklerine rastlamak
mümkündür. Bu cadde adını Arapça nehir
yatağı anlamına gelen ramla sözcüğünden
almıştır. Şehir planı, Avrupa’daki hemen her
Hristiyan mahallesinde olduğu gibi, merkeze
konumlanmış katedralin etrafında büyüyüp
genişlemiştir. Ancak pek çok Avrupa şehrinde
görülen ızgara planlı, düzenli şehirlerin yerini
Barselona’da, birbirine paralel olmayan, labirent gibi uzayan dar ve karanlık sokaklar alıyor. Eski kentin merkezi olan bu mahalle
İmparator Augustus döneminde inşa edilmek
üzere seçilmiş ve bu bölgede yeni bir koloni
oluşturulmuştur. Aynı zamanda deniz kenarında olan bu mahalle, deniz ticaretine de
imkân sağlamıştır. Roma döneminde yönetim binaları olarak kullanılan binaların yerinde şu anda Ortaçağ’dan kalma Katalonya parlamento binası olan Palau de la Genaralitat
yer alıyor. Sahil şeridindeki bir diğer önemli
yapı ise, Las Ramblas caddesinin denizle
kesiştiği noktada yer alan Kolomb Anıtı’dır.
Barış kapısı olarak da anılan bu eser, 1888
yılında dökme demirden, 60 metre yüksekliğinde, heykeltraş Gaieta Buigas tarafından
yapılmıştır. Kolomb’un 1493 yılında Amerika
dönüşünde, beraberinde getirdiği altı yerli ile
birlikte ayak bastığı yeri göstermektedir.
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Gotik Mahalle’den bir sokak / A street in the Gothic Quarter

The Gothic Quarter

It is possible to come across the most exquisite examples of Gothic architecture in this neighborhood, which was built on both sides of Barcelona’s most
famous boulevard, Las Ramblas. This street got its name from the Arabic word
Ramla, meaning riverbed. The city plan grew and expanded around the centrally located cathedral, as in almost every Christian quarter in Europe. However, the grid-planned, organized cities seen in many European cities are being
replaced by unparallel narrow and dark streets that extend like a labyrinth in
Barcelona. This neighborhood, which is the centre of the old town, was chosen
to be built during the reign of Emperor Augustus due to establish a new colony in this area. At the same time, this neighborhood, which is by the sea, also
provided an opportunity for maritime trade. The Palau de la Generalitat, which
is the parliament building of Catalonia from the Middle Ages, is located in place of the buildings used as administrative facilities during the Roman period.
Another significant structure on the coastline is the Columbus Monument,
located at the intersection of Las Ramblas Street with the sea. This work, also
known as the Peace Gate, with a height of 60 meters, was made in 1888 by
sculptor Gaieta Buigas from cast iron. It shows where Columbus set foot on
his return to America in 1493, along with the six natives he brought with him.

Street painters and performance artists are the first distinctive scene to catch your eye as you walk from Las Ramblas
into the interior of the Gothic Quarter. Barcelona landscapes, painted in different styles, are offered to tourists here.
In the same area, performance artists in various costumes
take pictures with people for a small fee. Las Ramblas is the
most suitable place for those who want to return home with a souvenir of Barcelona…
When you leave the main street and walk towards the interior, you will witness that the roads, which seem extremely
suffocating and complicated at first, end in vast squares.
The square with the Barcelona Cathedral is the most famous
one. In this area, you can visit the cathedral, visit the Casa
de l’Arcadia just outside the cathedral, or visit the Museu
Frederic Marés, a significant piece of architecture. Barcelona
Cathedral, the most magnificent structure in the region,
started to be built in 1298 and was completed at the end of
the 19th century. In this cathedral, which is a Catalan-style
Gothic building, the martyrdom of St. Eulalia, who is believed to be the protector of the city, and the baptism of the
natives brought by Columbus are depicted.

Kristof Kolomb
Heykeli
The Columbus
Monument
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Katedral tek bir yapı olmanın ötesinde daha çok bir
kompleks olarak nitelendirilebilir. Birçok farklı bölümü
olan bu yapının avlusu da görülmeye değer birçok eseri
bünyesinde barındırır. Gotik üsluptaki revaklar ve Aziz
George’un heykeliyle süslenmiş çeşme bahçenin en etkileyici ögeleridir. Ayrıca katedralin bodrum katında bir de
mezar odası bulunur. Katedralin hemen dışında bir ara
sokakta yer alan Casa de l’Arcadia, başdiyakoz’un (Papaz
yardımcısı) yaşadığı evdir. İnşasına 12. Yüzyılda başlanmış, 1500’lerde bugünkü haline getirilmiştir. Avlusunda
küçük bir de çeşmesi olan sevimli yapı geçerken uğranması gereken bir yerdir. Hemen kapının dışında yer alan
üç kırlangıç ve bir kaplumbağanın tasvir edildiği mermer
posta kutusu da başarılı bir işçilik örneğidir.
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Gotik mahallenin ara sokaklarında bir süre dolaşmak
benim en çok keyif aldığım anlardan biriydi. Mimari açıdan çok ihtişamlı birçok bina dar sokakların kalabalığında kaybolmuşken Barselona’nın dar sokaklarını keşfetmek güzel bir tecrübeydi. Çok ünlü olmuş yapılar bir
yana, bu sıradan yapıları fark etmek için başınızı kaldırmak ve hatta bir süre bu şekilde yürümek zorunda kalabilirsiniz. Bir kostüm tarihçisi olarak, ilginç ürünlerin
satıldığı, tarihî binaların giriş katlarındaki dükkânlar da
benim için en dikkat çekici alandı. Özellikle katedralin
hemen çeperindeki sokaklarda, vintage giysiler satan
dükkânlar, antikacılar, sahaflar ve modern sanat galerileri yer alıyor. Nostaljik merakı olan kişiler için bu sokaklar önemli duraklar olacaktır.
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The cathedral can be described as a complex rather than a
single building. The courtyard of this building, which has
many different sections, also contains many works worth
seeing. The porticoes in the Gothic style and the fountain
decorated with the statue of St. George are the most impressive features of the garden. There is also a burial chamber in
the basement of the cathedral. Located on a side street just
outside the cathedral, Casa de l’Arcadia is the house where
the Archdeacon (deacon) lived. Its construction began in the
12th century, and it was brought into its present form in the
1500s. The charming building, which also has a small fountain in its courtyard, is a must-stop while passing by. The
marble mailbox with three swallows and a turtle just outside the door is an example of successful craftsmanship.
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Wandering around the alleys of the gothic quarter was
one of my most delightful moments. It was a pleasant
experience to explore the narrow streets of Barcelona
when many architecturally magnificent buildings were
lost in the crowd of narrow streets. Aside from the very
renowned structures, you may have to lift your head and
even walk for a while to notice the ordinary ones. As a costume historian, the most exciting area for me was the
shops on the ground floor of historic buildings, where intriguing products were sold. Especially in the streets
around the cathedral, there are shops selling vintage clothes, antique shops, second-hand booksellers, and modern
art galleries. These streets will be essential stops for people with nostalgic curiosity.
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Şehrin Gaudi’si; Gaudi’nin Şehri…
19. yüzyılda tüm dünyada modern sanatın çeşitli versiyonları hızla popüler oluyor, bu üsluplar giyim-kuşam, mimari, resim ve
heykel gibi çeşitli dallarda yorumlanıyordu. Dekoratif süslemelerin ve bitkisel motiflerin öne çıktığı bir sanat akımı olan Art Nouveau bu yüzyılın en ilgi çekici üsluplarından biriydi ve Avrupa’nın
en başarılı Art Nouveau mimari örnekleri Barselona’da verilmişti.
İspanya’da Modernismo adını alan bu yeni sanat akımının en
etkileyici ve avangard ismi olan Antoni Gaudi, Barselona’da en
önemli eserlerini inşa etmiş, yapıların bir kısmını tamamlayamadan, hayatını kaybetmiştir. Casa Mila, Casa Battlo ve Sagrada
Familia en önemli eserleri olarak sayılabilir. Her biri mimari yapıların bir heykeltıraş edasıyla inşa edilebileceğinin ispatıdır. Gaudi
bu yapıları, kapı kollarından, baca şapkalarına kadar, tüm detaylarıyla bir bütün olarak tasarlamıştır. Her bir yapı Art Nouveau’nun tipik süsleme özelliklerini taşımakla birlikte, Gaudi’nin
dokunuşlarıyla eşsiz bir hale gelmiştir. Casa Mila ve Casa Battlo
inşa edildiği dönemlerde yapı ilkelerine uymadığı gerekçesiyle
çok tepki aldıysa da bugün şehir mimarisinin önemli birer parçası haline gelmişlerdir. “Mila Ailesi”nin hâlâ yaşadığı bina da olan
Casa Mila’nın büyük bir kısmı müze olarak gezilebilmektedir. Bir
diğer önemli yapı olan Casa Battlo, harikalar diyarına açılan bir
kapı gibidir. 1906 yılında tasarladığı bu bina, Gaudi’ye, Joseph
Battlo isimli bir iş adamı tarafından yaptırılmıştır. Ailenin yaşaması üzerine tasarlanan bu bina akılalmaz bir yaratıcılığın ürünüdür. Gaudi, insanların hayal dünyasının fiziksel bir nitelik
kazandığı bu yapının ilham kaynağı olarak benim de çocukluğumda önemli bir yer tutan, Jules Verne’in hikâyelerini gösterir.
Binaya dışardan bakıldığında ve içini gezerken hissedilen ana
tema deniz altıdır. Denizler Altında 20.000 Fersah bu binada
yeniden dile gelir… Birçok yerde dalgaların naifliğini ve yumuşak
formunu gözlemlersiniz. Renkler ağırlıklı olarak, mavi ve yeşilin
çeşitli tonlarında cam ve seramik aracılığıyla nefes kesici bir
biçimde dekorasyonun bir parçası olarak yerleştirilmiştir. Asimetrinin hakim olduğu, köşeli formların hiç yer almadığı bu binada, bir masal evinde yaşamanın nasıl olabileceğine dair hayaller
kurabileceğiniz bir ortam yaratılmış. Bu masal evinin açık havaya
inşa edilmiş bir örneği için en uygun durak Gaudi tarafından
tasarlanan Parc Güell. Bu dev bahçe; havuzları, yeşil alanları,
yürüyüş parkurları, Gaudi’nin yaşadığı ev, gösterişli kamu binaları
ve bir mağarayı andıran yüz sütun odasıyla bir temalı park. Kentin pazar yeri olmak üzere tasarlanan bu alan cam ve seramik
işçiliğinin en eğlenceli örneklerini barındırır. Bu alana kurulmak
üzere 60 ev tasarımı yapıldıysa da çok azı hayata geçirilmiştir.
UNESCO tarafından kültür mirası listesine alınmış olan bu park
Barselona’nın görülmeye değer alanlarından biridir.
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Gaudi of the city; Gaudi’s City…
In the 19th century, various versions of modern art became popular
worldwide, and these styles were interpreted in multiple branches
such as clothing, architecture, painting, and sculpture. Art Nouveau,
an art movement in which decorative ornaments and floral motifs
stand out, was one of the most interesting styles of this century, and
the most successful Art Nouveau architectural examples of Europe
were given in Barcelona. Antoni Gaudi, the most influential and
avant-garde name of this new art movement, which was named
Modernismo in Spain, built his most essential works in Barcelona
and died before completing some of the structures. Casa Mila, Casa
Battlo, and Sagrada Familia can be counted as his most important
works. Each of them is proof that architectural structures can be
built with a sculptor’s style. Gaudi designed these structures entirely, with all their details, from door handles to chimney caps. While
each building carries the typical ornamental features of Art Nouveau, it has become unique with Gaudi’s touches. Although Casa Mila
and Casa Battlo received a lot of criticism on the grounds that they
did not comply with the building principles at the time they were
built, they have become an essential part of the city’s architecture
today. A large portion of Casa Mila, the building where the “Mila
Family” still lives, can be visited as a museum. Another noteworthy
building, Casa Battlo, is like a gateway to a wonderland. This building, which Gaudi designed in 1906, was ordered by a businessman
named Joseph Battlo. Casa Battlo, made for family life, is the product of astonishing creativity. Gaudi points out the stories of Jules Verne, who also had an important place in my childhood, as the inspiration for this structure, in which people’s imagination takes on a physical form. The central theme felt when looking from the outside and
visiting the inside of the building is the submarine. 20,000 Leagues
Under the Sea is re-voiced in this building… You can observe the naivety and mild form of the waves in many places. The colours are predominantly placed as part of the decoration breathtakingly through
glass and ceramics in various shades of blue and green. In this building, where asymmetry is dominant and angular forms are absent,
an atmosphere has been created where you can dream about what it
would be like to live in a fairy tale house. Parc Güell, designed by
Gaudi, is the best stop for an open-air example of this fairy-tale house. This huge garden; is a theme park with pools, green spaces, walking trails, the house where Gaudi lived, flamboyant public buildings, and a hundred column rooms resembling a cave. This area, designed to be the city’s marketplace, contains the most entertaining
examples of glass and ceramic craftsmanship. Although 60 houses
were designed to be built in this area, very few of them were realized.
This park, which has been included in the list of cultural heritage by
UNESCO, is one of the places worth seeing in Barcelona.
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Gaudi’nin meşhur yapılarından Casa Batlló
Casa Batlló, one of Gaudi’s masterpieces

Gaudi’nin kariyerinin en önemli eseri olan Sagrada Familia Katedrali, dünya tarihini en avangard dinî yapısı olarak kabul edilebilir. Yapımına 1882 yılında başlanan esere
Gaudi, ancak 1926 yılına kadar eşlik edebilmiştir. Yapıyı
tamamlayamadan trajik bir kazada hayatını kaybeden
Gaudi’nin projesi, eski çizimlere bağlı olarak devam ettirilmektedir. Gaudi bu eseri tasarlarken yapının; yeryüzü
ile cennet arasında bağlantıyı sağlarmış gibi görülebilecek nitelikte olmasını istediğini belirtmiştir. Her bölümünü dinî ikonografileri temsil edecek bir biçimde tasarlanmış olan katedral çok detaylı bir işçiliğe sahiptir. En sembolik bölümü olan çan kuleleri 12 havarileri temsil edebilecek biçimde 12 adettir. Ancak bugüne dek yalnızca 8
tanesi bitirilebilmiştir. Venedik mozaikleriyle süslü olan
kuleler şehir panoramasının en gösterişli öğesidir. Doğum
cephesi olarak adlandırılan kısım, İsa’nın doğumunu
betimleyen rölyeflerin, hayat ağacının, inananları simgeleyen kumruların ve daha birçok metafizik öğenin yer
aldığı en eksiksiz bölümlerden biridir. Neredeyse tüm bir
Hristiyanlığın öyküsünü kilise cephesinde anlatmaya
çalışan Gaudi, cephede kullandığı bukalemun heykellerini değişimin sembolü olarak kullanmıştır. Bunun dışında
Hz. İsa’nın insani yönüne vurgu yapan marangozluk
yaparken tasvir edilen sahne ve masumların öldürülmesinin betimlendiği askerlerin bebekleri katlettiği sahneler
en dikkat çekici olanlarıdır. Bu cephenin üstünde yer alan
baca şapkalarındaki ekmek ve üzüm tasvirleri de dinî ayini simgelemektedir.

Venedik mozaikleriyle süslü olan kuleler şehir
panoramasının en gösterişli öğesidir.
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The towers decorated
with Venetian
mosaics are the most
spectacular element
of the city panorama.

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
The Sagrada Familia Cathedral, the most crucial work of Gaudi’s career, can be considered
the most avant-garde religious structure in
world history. Gaudi was only able to accompany the work, the construction of which
began in 1882, until 1926. The project is continued based on the old drawings of Gaudi,
who died in a tragic accident before completing the building. While Gaudi was designing
this work, he stated that he wanted it to be of
a quality that could be seen as offering a passage between the earth and heaven. The cathedral, which has been designed in such a
way to represent religious iconographies in
each part, has very detailed craftsmanship.
The bell towers, the most symbolic part, are 12
in number to represent the 12 apostles. However, only 8 of them have been completed so

Park Güell’den bir görüntü / A view from Park Güell
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far. The towers decorated with Venetian
mosaics are the most spectacular element of
the city panorama. The front with reliefs depicting the birth of Jesus, the tree of life, doves
symbolizing believers, and many other
metaphysical elements called the Nativity
façade is one of the most complete sections.
Gaudi, who attempted to tell the story of
almost all Christianity on the façade, used
chameleon sculptures as a symbol of change.
Apart from this, the scene depicted Jesus
Christ while working as a carpenter emphasizes his human side, and the scenes where the
killing of innocents and the soldiers slaughtering babies have illustrated are the most
remarkable ones. The depictions of bread and
grapes on the chimney caps on the façade
also represent the religious ritual.
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Kilisenin iç kısmı baş döndürücü bir boyutsallığın
mükemmel bir sonucudur. Çok yüksek tavanı, rengârenk vitrayları ve aydınlık görüntüsüyle birçok katedralin aksine, insanda ferah bir his bırakır. Yivli sütunlar ile
neflerin birleştiği noktalar geometrik formların nasıl
sanat eserine dönüşebileceğinin birer ispatıdır. Alt kattaki mezar odası ve katedralin inşasını anlatan projelerin ve belgelerin bulunduğu müze kısmı da yapı ile ilgili birçok teknik detaya ışık tutuyor. Mekân ile ilgili kişisel olarak tecrübe ettiğim en etkileyici an ise akşamüstü batmaya yüz tutan güneşin, vitraylardan içeri süzülüp; katedralin içini gökkuşağının yedi rengine boyamasıydı. Çoğunlukla beyaz olan iç mekâna süzülen gün
ışığı, benim için dekorasyonu tamamlayan önemli bir
detaydı… Gaudi’nin mekânlarını gezmek yetişkinken
çocukluğa yapılan bir yolculuk gibiydi…
Barselona’nın Çatısı…
Barselona’nın en yüksek noktalarından biri olan Tibidabo Tepesi ve Kutsal Kalp Kilisesi şehir manzarasını seyretmek için en güzel noktalardan biridir. Tibidabo ismi;
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görünen manzaradan esinlenen şeytanın, İsa’yı bir
dağa çıkarıp dünyayı ayakları altına sereceğini söylediği Latince bir ifade olan tibi dabo’dan (sana vereceğim)
gelir. Tepedeki Neo-gotik tapınak olan Kutsal Kalp Kilisesi’nin çatısındaki İsa heykeli, Rio de Jenario’daki heykeli andırır. Kilisenin tasarım olarak çok özel bir yapı
olduğu söylenemez. Çok büyük olmayan kilise klasik
bir fresk anlayışına sahiptir. Yer yer Bizans kiliselerindeki tarzı andıran kutsal sahne betimlemeleri renkli ve
yaldızlıdır. Bu yönüyle gösterişli bir çizgisi olduğu söylenebilir. Çok yüksek ve açık bir alanda yer alan kilisenin aynı oranda ferah olduğu söylenemez. 517 metre
yükseklikteki bu kilise, limana kadar tüm şehre hâkim
bir konumdadır. Bir asansör aracılığıyla çıkılan kulesi,
tüm şehrin gözlemlenebileceği bir seyir terası biçimindedir. Zirvede yer alan eğlence parkı ve restoranlar da,
şehrin bu bölümünün yerel sakinler tarafından sıkça
uğranan mekânlardan biri olmasını sağlamıştır. Şehir
içindeki yapıları yakından gördükten sonra, şehre bu
yükseklikten son bir kez bakmak isterseniz, Tibidabo
Tepesi Barselona’nın en güzel noktası olacaktır…
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The interior of the church is the perfect result of a dizzying
dimensionality. The very high ceiling, colourful stained
glass, and bright appearance of the church leave a feeling
of spaciousness, unlike many cathedrals. The points where fluted columns and naves meet prove how geometric
forms can be transformed into works of art. The burial
chamber on the lower floor and the museum section,
where the projects and documents describing the cathedral’s construction, shed light on many technical details
about the building. The most impressive moment I have
personally experienced about the place was when the setting evening sun glid through the stained glass painted
the cathedral’s interior with the seven colours of the rainbow. The sunlight sifting into the primarily white interior
was an important detail that completed the decoration for
me… Visiting Gaudi’s places was like a journey to childhood as an adult…
The ceiling of Barcelona…
Tibidabo hill, one of the highest points in Barcelona, and
the Church of the Sacred Heart are one of the most beautiful spots to watch the city view. The Tibidabo name;

comes from “tibi dabo” (I’ll give it to you), a Latin phrase in
which the devil, inspired by the visible landscape, said that
he would take Jesus up a mountain and lay the world at
his feet. The statue of Jesus on the roof of the Church of
the Sacred Heart, the Neo-gothic temple on the hill,
resembles the statue in Rio de Janeiro. It cannot be said
that the church is a unique structure in terms of design.
The church, which is not very large, has a classical fresco
understanding. The depictions of the sacred scene, reminiscent of the style of Byzantine churches, are colourful
and gilded. In this respect, it can be said that it has a flamboyant line. It cannot be said that the church, located in a
very high and open area, is equally spacious. At an altitude
of 517 meters, this church has a commanding position
over the entire city, up to the port. Its tower, which can be
reached via an elevator, is in the form of an observation
terrace from which the whole city can be observed. The
amusement park and restaurants at the top have also
made this part of the city a frequent destination for local
residents. If you want to take a last look at the city from
this height after seeing the buildings in the city closely,
Tibidabo Hill will be the most beautiful spot in Barcelona...
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LEVANTENLER

A peculiar community in the Ottoman country: LEVANTINES
Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ
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Avrupa’da camisiyle, medresesiyle, çarşısıyla, sarıklı,
yeldirmeli insanların dolaştığı bir müslüman
topluluğu hayal bile edilemediği bir devirde, İslam
şehirlerinde ecnebilerin barış içinde ve imtiyazlı bir
şekilde yaşadığı mahalleler doğdu.

Ticaret gibi maksatlarla Doğu Akdeniz şehirlerine gelip yerleşen, burada nesiller boyu yaşayan Avrupalılar vardı. Doğu
Akdenizli manasına Levanten denen bu topluluk, Yakın Doğu’nun ekonomik ve sosyal hayatına mühim izler bırakmışlardır.
There were Europeans who came and settled in the Eastern Mediterranean cities for purposes such as trade and lived
there for generations. This community, which is called Levantine, meaning Eastern Mediterranean, has left significant
traces in the economic and social life of the Near East.

İslam dünyasında her devirde çok sayıda gayrımüslim yerli topluluk yaşamıştır. XI. asırdan itibaren bilhassa İtalyanlar, baharat ve ipekli satın
almak üzere Doğu Akdeniz limanlarını kullanırdı. XII. asırda Kudüs’ü ve Doğu’nun zenginliklerini ele geçirmek üzere Avrupa’dan Suriye ve
Filistin’e yapılan Haçlı seferlerinin ardından,
Doğu Akdeniz’de ticaret daha da inkişaf etti. Bu
vesileyle Avrupalılardan buraya yerleşenler
oldu. Çevrede kurulan Haçlı krallıkları peşpeşe
müslümanların eline düşse bile, bu ticarete bir
halel gelmedi. Çeşitli sebeplerle İslam beldelerine yerleşip, Rum, Ermeni, hatta Yahudi gibi yerli
gayrımüslimlerle evlilik yoluyla karışan Avrupalılar, burada yepyeni bir sosyal sınıf teşkil ettiler.
Avrupa’da camisiyle, medresesiyle, çarşısıyla,
sarıklı, yeldirmeli insanların dolaştığı bir müslüman topluluğu hayal bile edilemediği bir devirde, İslam şehirlerinde ecnebilerin barış içinde ve
imtiyazlı bir şekilde yaşadığı mahalleler doğdu.
Güneşin yükseldiği yer
Bizans İmparatorluğu zamanında İstanbul’da
Venedik, Cenova, Amalfi ve Pisa gibi İtalyan
şehirlerinden gelmiş bir topluluk vardı. 991’den
itibaren Bizans hükümeti, menfaat çatışması
sebebiyle birbirini yiyen bu halklara ticari imtiyazlar tanımıştı. Hatta bunların yaşadığı İstanbul’daki Galata semtinin bir çeşit otonomisi
bulunuyordu. Mısır’daki Memlûk Devleti de
1252’de ülkesinde yaşayan Fransız ve Katalanlara ticaret imtiyazları vermişti. Osmanlılar XVI.
asırda oraları fethedince, bu imtiyazları tasdik
etti. Hatta bütün Osmanlı ülkesine, sonra da
barış içinde bulunduğu diğer Avrupalılara yaydı.
Bu imtiyazlara “kapitülasyon” denir.
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A large number of non-Muslim native communities have lived in the Islamic world in every period. Starting from the 11th century, especially the
Italians used the Eastern Mediterranean ports to buy spices and silk. After
the Crusades from Europe to Syria and Palestine in the 12th century to
seize Jerusalem and the riches of the East, trade in the Eastern Mediterranean grew further. On this occasion, there were some Europeans who settled here. Even if the Crusader kingdoms established in the vicinity fell into
the hands of the Muslims one after another, this trade did not suffer any
harm. Europeans, who settled in Islamic lands for various reasons and
mixed with local non-Muslims such as Greeks, Armenians, and even Jews
through marriage, formed an entirely new social class. At a time when a
Muslim community with mosques, madrasahs, and bazaars, where people
wearing yeldirmes and cowls walked around could not even be imagined
in Europe, neighborhoods in which foreigners lived in peace and in a privileged way emerged in the Islamic cities.
Where the sun rises
During the Byzantine Empire, there was a community in İstanbul from
Italian cities such as Venice, Genoa, Amalfi, and Pisa. From 991 onwards,
the Byzantine government granted commercial concessions to these
peoples who had eaten each other due to conflict of interest. In fact, the
Galata district in İstanbul, where they lived, had a kind of autonomy. The
Mamluk state in Egypt also gave trade concessions to the French and
Catalans residing in its country in 1252. When the Ottomans conquered
there in the 16th century, they approved these privileges. The Ottoman
even spread it to the whole Ottoman country and then to other Europeans
with whom it was at peace. These concessions are called “capitulations.”

At a time when a Muslim community with mosques,
madrasahs, and bazaars, where people wearing yeldirmes
and cowls walked around could not even be imagined in
Europe, neighborhoods in which foreigners lived in peace
and in a privileged way emerged in the Islamic cities.
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Akdeniz’in doğu kıyılarına öteden beri “Levant” denirdi. Bu söz,
“güneşin yükselmesi” manasına Fransızca “levere” kelimesinden
gelir. Zamanla Anadolu ve Suriye’nin sahil kesimini, Yunanistan
ve Mısır’ı, XVI. asırdan sonra da bütün Ortadoğu’yu ifade eder
hâle geldi. 1918’de Suriye’yi işgal eden Fransa’nın, burada kurduğu devletlere “Levant Devletleri” denmişti. XVI. asırda milletlerarası deniz şirketleri “Levant” adını kullandığı için, bu şirketlerde
çalışan veya bunları temsil eden Avrupalılara “Levanten” dendi.
Zaman içinde bu tabir Osmanlı ülkesinde doğup büyüyen, burada yaşayan bütün Avrupalıları ifade eder hâle geldi. Levantenlerin yerleştiği İzmir, İstanbul, İskenderiye, Selânik, Beyrut gibi
şehirler, stratejik ehemmiyeti yanında, müsait iklimi, emniyetli
ve huzurlu halleriyle ticaret için elverişli yerlerdi.

The eastern shores of the Mediterranean Sea have long been called
“The Levant.” This word comes from the French word “levere,” meaning
“the rising of the sun.” Over time, it came to refer to the coastal regions
of Anatolia and Syria, Greece and Egypt, and after the 16th century, the
entire Middle East. The states established by France, which occupied
Syria in 1918, were called “The Levant States.” Since international maritime companies used the name “Levant” in the 16th century, Europeans working for or representing these companies were called “Levantines.” Over time, this term came to refer to all Europeans who were
born, raised, and lived in the Ottoman Empire. In addition to their
strategic importance, cities such as Izmir, İstanbul, İskenderiye, Selânik, and Beirut, where Levantines settled, were ideal places for trade
with their favorable climate, safety, and peaceful conditions.

İstanbul’daki Levantenler, öteden beri mahallÎ Rumcadaki ismi
Pera (öte taraf) olan Beyoğlu ve çevresinde yaşar. 1453 senesinde
İtalyanların yaşadığı Pera’da 600 aile sayıldı. 1927’de bu sayının
20 bin kişi olduğu görülür ki normal bir artıştır. Burada yaşayıp,
ömründe suriçi İstanbul’una inmemiş; tek kelime Türkçe öğrenmemiş Levantenlerin sayısı az değildir. Böylece Osmanlı cemiyetinde, kozmopolit, izole ve kendine has âdetleriyle, enteresan
bir topluluk olarak hayatlarını sürdürmüşler; bazıları ise, evlilik
yoluyla yerli gayrımüslimler arasında erimiştir.

The Levantines in İstanbul have long lived in and around Beyoğlu
and its environs, known locally in Greek as Pera (the other side). In
1453, 600 families were counted in Pera, where Italians lived. In 1927,
this number increased to 20 thousand people, which is an expected
increase. The number of Levantines settled in Pera who have never
been to the inner walls of İstanbul and have never learned a word of
Turkish is not few. Thus, they continued their lives in Ottoman society as a cosmopolitan, isolated and interesting community with their
own unique customs; some of them merged with the local non-Muslims through marriage.

Osmanlı Levantenleri, İtalyan, Maltız, Fransız, Katalan, İspanyol
ve Leh asıllıydı. Bunlar kendi dillerinin, arkaik kelime ve tabirlerini muhafaza eden değişik bir şivesini konuşurdu. Papa tarafından tayin edilen Katolik ruhanilerin bulunduğu diplomatik misyona ait kiliselere devam ederlerdi. Sonra bunlara Holandalı,
Alman ve İngilizler de katıldı. İngiliz Levantenleri vasıtasıyla
Protestan kiliseleri kuruldu. Levantenlerin kendi aralarındaki
davalar, Osmanlı mahkemelerinde değil; elçilik ve konsolosluklarda kendi hukuklarına göre çözülürdü. Taraflarından biri Osmanlı olan davalara ise, Osmanlı mahkemesinde bakılır ve tercüman hazır bulunurdu.

Ottoman Levantines were of Italian, Maltese, French, Catalan, Spanish
and Polish origin. They spoke a different dialect of their own language,
which retained archaic words and expressions. They attended churches belonging to the diplomatic mission with Catholic clergy appointed by the Pope. Later they were joined by the Dutch, Germans, and
English. Protestant churches were established through the British
Levantines. The lawsuits between Levantines were not settled in Ottoman courts but in embassies and consulates according to their own
laws. In cases where one of the parties was Ottoman, the case would be
heard in an Ottoman court, and an interpreter would be present.
Levantenler, kendi dil ve dinlerini muhafaza etmekle beraber, bulundukları beldenin yerli halkıyla münasebet kurdular; hatta bunların bazı âdetlerini benimsediler. Yerli gayrımüslimlerle evlenerek, kendi dillerini unutup, Rumca, Ladino (İspanyol Yahudicesi) gibi mahallî lisanları konuşanlar
bile oldu. Ama orijinal Levanten yaşayışını korudular. Tâbiyetleri (vatandaşlıkları) ve kiliseleri farklı olmakla beraber,
menfaat sebebiyle hep müşterek hareket ettiler. Ekseriya
kendi içlerinden evlenmişlerdir. Evlilik sebebiyle iki tâbiyetli (vatandaşlığı) olanlar vardı. Ancak çoğunun pasaportu ve
tâbiyeti yoktu. Sultan Hamid zamanında bunlara Osmanlı
tâbiyeti verildi.

While preserving their own language and religion, the Levantines
interacted with the locals and even adopted some of their customs.
There were even some who married local non-Muslims, forgot their
own language, and spoke local languages such as Greek and Ladino
(Spanish Jewish). But they preserved the original Levantine lifestyle.
Although their nationalities (citizenship) and churches were different, they always acted in common for reasons of self-interest. They
often married among themselves. There were some who had two
nationalities (citizenship) due to marriage. However, most of them
did not have passports and citizenship. They were granted Ottoman
nationality during the reign of Sultan Hamid II.
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Âdeta küçük bir Avrupa
İstanbul’da ekseri Beyoğlu (Pera), Büyükdere, Adalar
ve Moda’da; İzmir’de Alsancak (Punta) ve Bornova’da otururlardı. Bakımlı caddelerdeki beyaz badanalı, avlulu ve konforlu Levanten evlerinden tek tük
örnekler günümüze gelmiştir. Bu semtlerde lokantaları, kafeleri, fotoğraf stüdyoları, bonmarşeleri (o
zamanın alışveriş merkezleri), tiyatroları, baloları,
yortu zamanları tertipledikleri renkli karnavalları ile
âdeta küçük bir Avrupa şehrinde yaşarlardı. Bestekâr Ferenc Liszt’ten, oyuncu Sarah Bernhardt’a
kadar çok sayıda artist, İstanbul’a gelip burada resital ve temsil vermiştir. Levantenlerin depo, atölye ve
fabrikalardan başka, şehre yakın köylerde çiftlik ve
bahçeleri vardı. At yarışı, futbol, tenis, paten gibi
sporlara, Levantenler öncülük etmiştir.
Levantenlerin, kendi dillerinde tedrisat yapan mektepleri vardı. Başta Fransızca olmak üzere Avrupa
gazetelerinin Levantenler arasında hayli abonesi
olduğu gibi; Osmanlı ülkesinde bu dillerde neşredilen gazete sayısı da az değildir. 1900 senesinde
Osmanlı ülkesindeki ecnebi gazeteler 100 bin nüshayı geçmiştir. Bunun 20 bin nüshasını bizzat burada Levantenlerce basılanlar teşkil eder. Aynı yıl 139
tane de Levanten gazete ve mecmuası vardı. Çoğunda olabildiğince serbest yazılar neşredildiği için,
Osmanlı entelektüelleri tarafından da okunur; böylece Osmanlı payitahtı dünyadan haberdar olurdu.
Sosyal hayatlarında büyük ölçüde Avrupa’yı taklit
eden Levantenler, Osmanlı cemiyetinde “alafranga”
(Frenk Usulü) denilen ve zaman zaman küçümsenen bir hayat tarzı ve modanın ortaya çıkmasna
vesile oldu. Yerli gayrımüslimler, hatta bazı müslümanlar bile bunların Avrupai hayatına alaka duyar;
Levantenlerle kurdukları münasebetlerle bu modern
hayatın tadını almaya çalışırdı. Yerli Ermeni, Rum,
hatta Yahudilerden, Levantenler gibi yaşayanlar;
bunların imtiyazlı statüsüne kavuşmak için, ecnebi
tâbiyetine girenler olmuştur. Müslümanlar, tatlı su
balığı ile deniz balığı arasındaki farka atıf yaparak,
biraz alaycı bir şekilde, bunlara “Tatlı Su Frengi” derdi. Frenk, Osmanlıların Batı Avrupalılara öteden beri
verdiği isimdir.
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1900 senesinde Osmanlı ülkesindeki ecnebi gazeteler 100 bin
nüshayı geçmiştir. Bunun 20 bin nüshasını bizzat burada
Levantenlerce basılanlar teşkil eder.
In 1900, the number of foreign newspapers in the Ottoman Empire
exceeded 100 thousand copies. Of these, 20 thousand copies were
printed here by the Levantines themselves.

Levanten evleri, Punta-İzmir. /Levantine houses that burned in the great fire. Punta, İzmir.

As if a small Europe
In İstanbul, they mostly resided in Beyoğlu (Pera), Büyükdere,
Adalar and Moda; in Izmir, they lived in Alsancak (Punta) and
Bornova. Only a few examples of white-washed, yarded, and
comfortable Levantine houses on well-maintained streets
have survived. In these districts, they lived in a small European
city with restaurants, cafes, photography studios, bonmarches
(the shopping malls of the time), theaters, balls, and colorful
carnivals organized on feast days. From composer Ferenc Liszt
to actress Sarah Bernhardt, many artists came to İstanbul and
gave recitals and performances here. In addition to warehouses, workshops, and factories, Levantines had farms and gardens in villages close to the city. Sports such as horse racing,
soccer, tennis, and skating were pioneered by Levantines.
Levantines had schools that taught in their own language.
European newspapers, especially French, had many subscribers among the Levantines, and the number of newspapers
published in these languages in the Ottoman Empire was not
small. In 1900, the number of foreign newspapers in the Otto-

man Empire exceeded 100 thousand copies. Of these, 20 thousand copies were printed here by the Levantines themselves.
In the same year, there were 139 Levantine newspapers and
magazines. Since most of them published articles as freely as
possible, they were also read by Ottoman intellectuals, thus
keeping the Ottoman capital informed about the world.
The Levantines, who largely imitated Europe in their social life,
were influential in the emergence of a lifestyle and fashion called “alafranga” (Frankish style) in Ottoman society, which was
sometimes looked down upon. Local non-Muslims, and even
some Muslims, were interested in their European life and tried
to get a taste of this modern life through their interactions with the Levantines. Among the local Armenians, Greeks, and even
Jews, there were those who lived like the Levantines and those
who took foreign nationality in order to attain their privileged
status. Muslims used to call them “Freshwater Frank,” a bit sarcastically, referring to the difference between freshwater fish
and sea fish. Frank was the name Ottomans had long given to
Western Europeans.
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Yıldızları Osmanlı Devleti ile
beraber batan Levantenlerin çoğu
başta Amerika olmak üzere batıya
göç etti. Mussolini, İtalyan
orijinlileri parlak vaadlerle İtalya’ya
davet etti.
Most of the Levantines, whose
stars sank along with the Ottoman
Empire, migrated to the West,
especially to America. Mussolini
invited those of Italian origin to
Italy with bright promises

Bir Levanten ailesi Büyükada’da sayfiyede (1910) / A Levantine family in their summer house in Büyükada

Levantenler, Garblılara göre Şarklı; Şarklılara göre
Garblı olarak görülmüş; sadece Osmanlılar değil,
Hammer gibi Avrupalı tarihçi ve yazarlar, Levantenleri küçümseyen, hatta alaya alan yazılar yazmışlardır.

The Levantines were seen as Orientals to the Westerners
and Westerners to the Orientals; not only the Ottomans
but also European historians and writers such as Hammer wrote articles belittling and even ridiculing the
Levantines.

XVIII ve XIX. asırda belli başlı Osmanlı şehirlerinde
yaşayan Levantenlerin sayısı daha da arttı. Yeni ticaret yollarının keşfi bile Levant ticaretinin ehemmiyetini azaltmadı. Levantenler vasıtasıyla Avrupa,
Osmanlı ülkesinde ticarî ve ekonomik hâkimiyetkurmaya muvaffak oldu. Levantenler, Osmanlı diplomasisinde belirleyici bir rol üstlendi. Avrupa sefaretlerinde tercüman olarak çalışanlar; hatta Osmanlı anlaşmalarını topladığı eseriyle diplomasi
tarihine hizmet etmiş olan Baron Testa gibi Avrupa’dan soyluluk ünvanı elde edenler bile vardır. Beyoğlu Belediye Reisi Edouard Blacque, banker Alleon, Moda’yı meskûn hâle getiren Whittal gibi aileler,
yakın zaman İstanbul hayatında mühim rol oynamış Levantenlerdendir. Son asırda Levantenler içinde Fransızlar birinci sırayı alırken, bunları İtalyanlar,
Almanlar ve İngilizler takip eder. Bu devirde İstanbul’da 14 bin Levanten yaşardı.

In the eighteenth and nineteenth centuries, the number
of Levantines living in major Ottoman cities increased
even more. Even the discovery of new trade routes did
not diminish the importance of Levant trade. Through
the Levantines, Europe was able to establish commercial
and economic dominance in the Ottoman Empire.
Levantines assumed a decisive role in Ottoman diplomacy. There were those who worked as interpreters in European embassies and even those who received nobility
titles from Europe, such as Baron Testa, who served the
history of diplomacy with his compilation of Ottoman
treaties. Families such as Edouard Blacque, the mayor of
Beyoğlu, the banker Alleon, and Whittal, who residentialized Moda, are among the Levantines who played an
important role in recent Istanbul life. In the last century,
the French ranked first among the Levantines, followed
by Italians, Germans, and English. In this period, 14 thousand Levantines lived in Istanbul.
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Temel hak ve hürriyetlerin teminat altında olduğunu teyid eden ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya
entegrasyonuna yardımcı olan 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’ndan sonra Levantenlerin ekonomik
ağırlığı daha da arttı. Avrupa sermayesi ile ortaklıklar kurarak, devletten maden imtiyazları [maden çıkarma hakkı] aldılar. Devlet tahvili komisyonculuğu ile büyük servet ve güç elde ettiler. Öteden beri kazandıkları imtiyazlarla ve ekonomik
faaliyetlerle Levantenlerin giderek güçlenmesi,
Avrupa karşısında gerileyen Osmanlı münevverlerinin reaksiyonuna sebebiyet verdi. Şarkta yaşadıkları halde, Avrupalılara özenen giyim kuşamları başta olmak üzere tenkit ve alaya, hatta nefrete
hedef oldular.
1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra
iktidarı ele geçiren İttihatçıların koyu milliyetçi
politikaları, Levantenlerin aleyhine oldu. 1914’te
kapitülasyonların kaldırılması, Birinci Cihan Harbi mağlubiyeti ve ardından cumhuriyetin ilanı ile,
ekonomik faaliyetleri sınırlandırılan Levantenler;
devletleştirmelerve yerli halkın ticarete kaydırılması yüzünden imtiyazlı bir sınıf olmaktan çıktı.
1930 ekonomik buhranı, son darbeyi vurdu. Önce
işlerini; ardından da bakımı ve tamiri masraflı olan evlerini terketmek zorunda kaldılar. Bu evlerin çoğu devlete intikal etti. Mesela İzmir Buca’daki Baltacı Köşkü, ortaokula; Rees Köşkü de,
öğretmen okuluna dönüştürüldü.
Yıldızları Osmanlı Devleti ile beraber batan Levantenlerin çoğu başta Amerika olmak üzere batıya göç etti. Mussolini, İtalyan orijinlileri parlak
vaadlerle İtalya’ya davet etti. Mamafih bugün bile
İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi şehirlerde az
da olsa Levanten aileleri yaşamaktadır. Levantenlerin, Türk sosyal yaşantısına tesiri, sadece bu dillerden Türk argosuna giren “racon”, “faça” gibi kelimelerle sınırlı kalmadı. Son asırdaki modernleşme devrinde, reformistlerin Avrupa’ya açılan penceresini teşkil ettiler. Bu bakımdan Levantenler,
Türk sosyal tarihinde mühim bir izbıraktılar.
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After the Tanzimat Edict of 1839, which confirmed the guarantee of fundamental rights and freedoms and helped the integration of the Ottoman
Empire into Europe, the economic power of the Levantines increased even
more. They established partnerships with European capital and obtained
mining concessions [the right to mine] from the state. They acquired great
wealth and power through the brokerage of government bonds. The growing
influence of the Levantines with the concessions and economic activities
they had already gained caused the reaction of the Ottoman intellectuals,
who had been declining in the face of Europe. Even though they lived in the
East, they were the target of criticism, ridicule, and even hatred, especially
for their dress and attire that emulated Europeans.
In 1908, after the Second Constitutional Monarchy, the strong nationalist
policies of the Unionists who took power were to the detriment of the
Levantines. With the abolition of capitulations in 1914, the defeat in the
First World War, and the subsequent declaration of the Turkish Republic,
the Levantines, whose economic activities were restricted, ceased to be a
privileged class due to nationalizations and the shift of local people to trade. The economic depression of 1930 dealt the final blow. First, they had to
leave their jobs and then their homes, which were costly to maintain and
repair. Most of these houses were transferred to the state. For example, the
Baltacı Mansion in Buca, Izmir, was converted into a secondary school and
the Rees Mansion into a teacher’s school.
Most of the Levantines, whose stars sank along with the Ottoman Empire,
migrated to the West, especially to America. Mussolini invited those of Italian origin to Italy with bright promises. Even today, however, there are still
a few Levantine families living in cities such as Istanbul, Izmir, and Iskenderun. The influence of the Levantines on Turkish social life was not limited
to words such as “racon” and “faça” that entered Turkish slang from these
languages. In the modernization period of the last century, they constituted the gateway to Europe for the reformists. In this respect, the Levantines
left a significant mark on Turkish social history.

Levanten Barry Ailesi’nin Galata’da salyangoz ihracatı ofisi
Levantine Barry family’s snail export office in Galata
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İSTANBUL’UN

MİNARELERİ
MİNARETS OF İSTANBUL
İrem Nur KAYA
“İstanbul her süsün, her kumaşın kendisine
yaraştığı, ayrı ayrı hususiyetlerini açtığı o cömert
yaratılışlı güzellere benzer.”

“İstanbul’un altın boynuzu üzerinde, bir tebeşir kadar bembeyaz
İstanbul is like those beautiful ones with generous creations, where every ornament and
oturmasını istiyordum,
Işığın
süttheir
köpüğünü
andıran kubbelerin
every fabric
suits kabaran
them and reveals
individual traits.”
üzerinde çığlık atmasını da istiyordum, minareler yukarı doğru uzanmalı,
gökyüzü de masmavi olmalıydı… Parlak ışık altında, yeşil servilerin araya
karıştığı beyaza kesmiş bir şehir istiyordum. Denizin bütün mavisi
gökyüzünün mavisini yansıtmalıydı.”
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Mekânların ruhlarının ve insanı etkileyen yanlarının
anlatıcısı Ahmet Hamdi Tanpınar, şehirlerin izini sürdüğü Beş Şehir kitabında çok etkileyici bir cümle kurar:
“İstanbul sadece abide ve abidemsi eserlerin bol olduğu
şehir değildir. Şehrin tabiatı bu eserlerin görünmesine
ayrıca yardım eder. İstanbul her süsün, her kumaşın kendisine yaraştığı, ayrı ayrı hususiyetlerini açtığı o cömert
yaratılışlı güzellere benzer.” Onun bu cümlelerinden de
anlarız ki İstanbul sadece birkaç yapıyla ya da tabiatıyla
tek başına anlatılacak bir şehir değildir. Birçok parçanın
büyük bir ahenk ile bir araya geldiği, binlerce yıl boyunca
insanların hikâyesine tanık olmuş kadim bir şehirdir. Bu
şehri bu kadar büyüleyici yapan şeylerden biriyse tüm
parçaları bir araya getirmesinin yanı sıra herkesin kendine özel bir İstanbul’unun olmasına olanak sağlamasıdır.
Çünkü gözlerinizi kapatıp İstanbul’u düşünmeye başladığınızda kendi anılarınız çerçevesinde bir şehir imgesi
oluşur zihninizde. Bu imgede kimileriniz için çocukluklarında unutulmayan bir anı baskın gelirken kiminiz için
şehir görkemli yapıların bir bütünü gibidir. Denizin mavisi, kuşların sesi, mimozaların kokusu gibi sayısız detayla
herkes kendine özel bir silüet çizer.

Ahmet Hamdi Tanpınar, the narrator of the spirits and
influencing aspects of places, makes a very impressive
sentence in his book Five Cities, where he traces the cities:
“İstanbul is not just a city where there are many monuments and monumental works. The nature of the city also
helps these artifacts to appear. İstanbul is like those beautiful ones with generous creations, where every ornament and every fabric suits them and reveals their individual traits.” We can understand from these sentences
that İstanbul is not a city that can be described by itself
with only a few structures or its nature. It is an antique
city where many pieces come together in great harmony
and has witnessed people’s stories for thousands of years.
One of the things that make this city so fascinating is that
it enables everyone to have a unique İstanbul along with
bringing all the pieces together. Because when you close
your eyes and start thinking about İstanbul, an image of
the city is formed in your mind within your own memories. Whereas for some of you, an unforgettable memory
of their childhood predominates in this image, while for
some of you, the city is like a whole of magnificent structures. Everyone draws a unique silhouette with countless
details, such as the blue of the sea, the sound of birds, and
the scent of mimosas.
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Şehir sadece onunla yaş alan insanların anılarında yer
tutmaz tabii. Her misafiri için özel hazırlanan, sürprizlerle dolu bir yanı da vardır. 7 farklı tepeden oluşan bu
şehir öyle ustaca kurgulanmıştır ki denizden gelen
misafiri için ayrı, karadan gelen misafiri için ayrı çehrelere bürünür. Yüzyıllar boyunca nice seyyahın yolu bu
diyarlardan geçmiş ve her biri İstanbul’un güzelliklerini
saymakla bitirememişlerdir. Bu anlatımlardan çok etkilenen insanlardan biri olan Le Corbusier bir şark seyahatine çıkmış ve büyük bir beklentiyle denizden yaklaşmıştır şehre: “İstanbul’un altın boynuzu üzerinde, bir
tebeşir kadar bembeyaz oturmasını istiyordum, Işığın
kabaran süt köpüğünü andıran kubbelerin üzerinde çığlık atmasını da istiyordum, minareler yukarı doğru
uzanmalı, gökyüzü de masmavi olmalıydı… Parlak ışık
altında, yeşil servilerin araya karıştığı beyaza kesmiş bir
şehir istiyordum. Denizin bütün mavisi gökyüzünün
mavisini yansıtmalıydı.”

Of course, the city does not only occupy a place in the
memories of people living with it. There is also a side full of
surprises specially prepared for each guest. This city, consisting of 7 different hills, has been so masterfully designed that it takes on distinct countenances for its guests
coming from the sea and for its guests coming from the
land. Throughout the centuries, the path of many travellers passed through these lands, and each of them could
not finish counting the beauties of İstanbul. Le Corbusier,
one of the people who was very impressed by these narratives, went on a trip to the east and approached the city
from the sea with great expectation: “I wanted İstanbul to
sit as white as chalk on its golden horn; I also wanted the
light to scream over the domes like swelling milk foam,
the minarets had to reach upwards, the sky had to be deep
blue… I wanted a city that had turned white under bright
light, with green cypresses intermingling. .All the blue of
the sea should reflect the blue of the sky.”

Dünya çapında pek çok önemli işe imza atan mimarın
da söylediği gibi İstanbul imgesi altın kubbelerle örülmüş, denizin ve göğün mavisi hayalleri süslemiştir. Herkesin İstanbul’u hayallerinde değişse de iki karayı birbirine bağlayan köprüleri, hakkında yüzlerce masal yazılmış Galata ve Kız Kulesi, asırlara tanıklık etmiş çınarları,
irili ufaklı evleri ve de ağaçlar arasından selama duran
minareleriyle kendini tanıtmıştır misafirlerine. Her
detayı üzerine günlerce konuşulabilecek olsa da bu
misafirlerin gözünde en ilgi çeken detaylardan biri dinî
bir sembol göreviyle dimdik duran minareler olmuştur.

As the architect, who has accomplished many noteworthy
works around the world, said, the image of İstanbul is
covered with golden domes, and the blue of the sea and
sky adorns dreams. Although everyone’s dreams of İstanbul change, it has introduced itself to its guests with its
bridges connecting two lands, Galata and Maiden’s Tower,
about which hundreds of tales have been written, plane
trees that have witnessed centuries, houses of various
sizes and minarets saluting among the trees. Although
every detail could be talked about for days, one of the most
intriguing details in the eyes of these guests was the minarets standing upright with the duty of a religious symbol.
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Temel işlevi namaz vaktinin geldiğini duyurmak olan ve
yüksekliği sayesinde ezan sesinin daha fazla insana haber
verilebildiği minareler zamanla simgesel bir değer kazanmış ve şehrin dokusunu anlamlı hale getiren bir yapı ögesine dönüşmüştür. Öyle ki her minarenin bir hikâyesi
olmuş ve minareler tüm bilgelikleriyle caminin kendisi
hakkında bilgileri masalların arasına katmışlardır. İstanbul’un Fethi’nin ardından şehirde hızla minareler yükselmeye başlamış, başlarda Arap Camii’nde olduğu gibi kilisenin çan kulesi yenilenerek minareye dönüşse de şehirdeki cami sayısı giderek artınca minareler kendi “seslerini” bulmuşlardır. Halkın bir araya geldiği önemli yerlerden biri sayılan camiler, sanatın ve mimarinin de buluşma noktası olmuş ve minarelere şerefeler eklenmiş, uzunlukları değişmiş, yaptıran kişiye göre camiyi temsil eden
minare sayısı belirlenmiştir.

The minarets, whose primary function is to announce
that the time of prayer has come and thanks to their height, the call to prayer can be announced to more people,
gained a symbolic value over time and turned into a building element that makes the texture of the city meaningful. So much so that every minaret has a story, and minarets, with all their wisdom, have included information about the mosque itself among the tales. After the conquest of İstanbul, minarets started to rise rapidly in the city,
and although the bell tower of the church was renovated
and turned into a minaret, as in the Arab Mosque, the minarets found their own “sound” as the number of mosques in the city increased. The mosques, which are considered one of the important places where the people come
together, have also been the meeting point of art and architecture; balconies have been added to the minarets,
their lengths have been changed, and the number of minarets representing the mosque has been determined according to the person who had it built.

İstanbul silüetini inceleyen biri her minarenin kendi hikâyesini
fısıldadığını duyabilir ve şahitlik ettiği tüm olayları teker teker
dinleyebilir belki de, kim bilir…
One who examines the İstanbul skyline may hear each
minaret whisper its own story and listen to all the events it
has witnessed one by one; who knows...
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Mahalle aralarındaki camilerde, müezzin ezan okumak
için çıktığında evlerin avlusunu görmesin diye minareler kısa yapılmışken, Süleymaniye ya da Nuruosmaniye
gibi camilerde herkesin görebileceği yükseklikler tercih
edilmiştir. 19. yüzyıla kadar daha büyük kütlelere sahip
olan minareler, Barok etkisi altında incelmiş ve yeni bir
kimlik kazanmıştır. Bir çocuk için göğe uzanan merdivenlere benzeyen minareler, büyükler için de nerede olduklarını anlayacakları kadar özel sembollere dönüşmüş ve her İstanbullunun anısında başka türlü anılmıştır. Özünde bir çağrı duyurma niyetiyle ortaya çıkan minareler, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin mimarlarının
katkılarıyla İstanbul’da yeniden hayat bulmuş, kendi
duruşlarıyla insanları etkilemelerinin yanı sıra kartpostallarda, pullarda farklı farklı diyarlarda insanlara seslenmeye devam etmişlerdir. İstanbul silüetini inceleyen
biri her minarenin kendi hikâyesini fısıldadığını duyabilir ve şahitlik ettiği tüm olayları teker teker dinleyebilir
belki de, kim bilir…
In the mosques between the neighborhoods, the minarets were made short so that the muezzin would not see
the courtyards of the houses when he came out to call
the prayer, while the heights that everyone could see
were preferred in mosques such as Süleymaniye or
Nuruosmaniye. The minarets, which had larger masses
until the 19th century, were refined under the Baroque
effect and gained a new identity. Minarets, which look
like stairs to the sky for a child, have turned into special
symbols for adults to understand where they are and
are mentioned differently in the memory of every İstanbulite. The minarets, which emerged with the intention
of making a call, were revived in İstanbul with the contributions of the architects of the Seljuk and Ottoman
Empires, and they continued to appeal to people in different lands on postcards and stamps, as well as influencing people with their own stances. One who examines the İstanbul skyline may hear each minaret whisper
its own story and listen to all the events it has witnessed
one by one; who knows...

Büyük Mecidiye Camii - Ortaköy / Büyük Mecidiye Mosque, Ortaköy
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Osmanlı’da
MUTFAK KÜLTÜRÜ
OTTOMAN CUISINE AND CULTURE
Simge SELVİTOPU AKYEL

Yenilen yemek ve tüm yiyecekler bir kültürün
taşıdığı parmak izidir aslında. Türk mutfağına
baktığımız zaman nice kültürlerle tanışırız.
Örnek vermek gerekirse bu yemeklere, onlarca yıl önce çiftçilerin haşlanmış buğdayı aşure, eski Anadolu medeniyetlerinden boza,
Asya’dan mantı gibi sayısız miras kalmıştır
kültürlerden… Anadolu üç kıtayı birleştiren
verimli topraklarıyla ne kültürler ağırlamış ne
anılar sığdırmıştır içerisine. Her geçen gün
biraz daha zenginleştirmiştir kendini…
Kuşkusuz Anadolu, Osmanlı İmparatorluğu
ile kültürel anlamda en zengin dönemlerinden birini yaşadı. O dev gösterişli sarayların
mutfaklarında her kültürden izler taşıyan
birbirinden değişik lezzetlerin kokusu şehri
sardı. Şimdi bulunduğumuz dönemde ne
sosyal medya paylaşımları yapılacak zenginlikte kaç sofra kuruldu kim bilir…

The dish we eat and all food, in general, are
actually the fingerprints of a culture. When
we look at Turkish cuisine, we meet many
cultures. For example, these dishes include
Ashura, the boiled wheat of farmers decades
ago, boza from ancient Anatolian civilizations, dumplings from Asia... Anatolia has hosted many cultures and memories with its fertile lands that unite three continents. It has
enriched itself a little more each passing day...
Undoubtedly, Anatolia experienced one of its
most prosperous cultural periods under the
Ottoman Empire. In the kitchens of those
vast and ostentatious palaces, the smell of
different flavors bearing traces of every culture enveloped the city. Who knows how
many tables were set with the richness that
would be shared on social media in our current time...

Türk mutfağına
baktığımız zaman nice
kültürlerle tanışırız.
When we look at Turkish
cuisine, we meet many
cultures.
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1600’lerden neredeyse 1700’lere kadar sürekli
gezen Evliya Çelebi de anlatıyor kitaplarında bu
dev mutfağın lezzetlerini. Tam bir meyve ve karbonhidrat düşkünü olan Çelebi, notlarında iki
bölümde Osmanlı mutfağını anlatır. Birinci
bölümde en sevdiği meyve ve unlu mamullerin
yanı sıra etlerden ve tavuklardan bahsederken
ikinci bölümde daha çok kap kacak ve sofra
gereçleri ile başlayarak yağlar ve baharatlarla
devam ederek dönemin Osmanlı kültürünü
mutfak üzerinden bizlere aktarır. Hatta öyle ki
Çelebi dizin olarak hazırladığı bu eserlerine
Seyahatname isimli eserinde geniş yer vererek
alandaki akademik çalışmalara da öncü olmuş.

Evliya Çelebi, who traveled continuously from
the 1600s to almost 1700s, describes the flavors
of this giant cuisine in his books. A fruit and
carbohydrate lover, Çelebi describes Ottoman
cuisine in two separate chapters in his book. In
the first part, he talks about his favorite fruits
and bakery products, as well as meats and
poultry, while in the second part, he starts with
pots and pans and tableware and continues
with oils and spices, conveying the Ottoman
culture of the period to us through the kitchen.
In fact, Çelebi pioneered academic studies in
the field by including these works in his “The
Travelogue,” which he prepared as an index.

Kitapta yer alan birçok ilginç bilgiyi de paylaşıyor. Evren Aybars bir yazısında kitapta en çok
ilgisini çeken bölümü şöyle açıklıyor:

He also shares many interesting facts in the
book. In one of his articles, Evren Aybars explains the most intriguing part of the book as follows:
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“Yağlarla ilgili bölümde, Müslümanların ağırlıklı olarak hayvansal yağlar tükettiği, bitkisel yağların ise ağırlıklı olarak nüfus
tarafından tüketildiği belirtilmiş. İlginç olan ise, zeytinyağı
tüketiminin neredeyse yok denecek seviyede olması. Zeytinyağı
ile ilgili üretim bilgilerinin Edremit, Karaburun ve Urla olarak
geçmesi ise Kuzey Ege’deki zeytinyağı üretiminin ne denli eski
olduğuna dair ek bir kanıt teşkil ediyor. Zeytin ve zeytinyağı ile
ilgili bilgiler aynı zamanda Yunanistan’da Peloponez Yarımadası, Girit, Filistin ve Tunus’ta üretilen zeytinyağları da övgüyle
anılmakta. Kullanılan yağların yanı sıra Çelebi kitabında baharat çeşitliliğine de yer verir. Zaten Osmanlı mutfağı dendiğinde
aklına baharat gelmeyecek kim var ki?“

“In the section on fats/oils, it is stated that Muslims consumed mainly animal fats, while vegetable oils were consumed
mainly by the non-Muslim population. What is interesting is
that olive oil consumption is almost non-existent. The fact
that the production of olive oil is mentioned as Edremit, Karaburun, and Urla is additional evidence of how old olive oil production in the North Aegean is. The information on olives and
olive oil also praises olive oils produced in the Peloponnesian
peninsula in Greece, Crete, Palestine, and Tunisia. In addition
to the oils used, Çelebi also includes a variety of spices in his
book. After all, who doesn’t think of spices when it comes to
Ottoman cuisine?”

Hep saraylarda duymaya alıştığımız tarçın, karanfil, safran
gibi baharatlar sadece saraydaki ziyafetlerde değil sıradan bir
evde pişen yemekte hatta bir işkembenin içinde bile yer
almaktaymış. Ne kadar lezzetli olduğu tartışılır elbette... Ama
sayısız kültürün çorbada tadı tuzu olduğu da yadsınmaz bir
gerçek. Osmanlı mutfağını yalnızca yağlar ya da baharatlarla
sınırlamak mümkün değil. Bugünkü mutfağımızdan çok daha
sınır tanımaz bir mutfak. Öyle ki boza bile bugün olduğu gibi
sadece tarçınla değil; karanfil, zencefil ya da Hindistan cevizi
gibi çok fazla sayıda baharatla süslenmekte.

Spices such as cinnamon, cloves, and saffron, which we are
used to hearing in palaces, were used not only at feasts in the
palace but also in ordinary home-cooked food, even in a tripe
soup. Of course, it is debatable how delicious it is... But it is
undeniable that countless cultures have their salt and flavor
in the soup. It is not possible to limit Ottoman cuisine to oils
or spices. It is much more boundless than our cuisine today.
So much so that even boza is garnished not only with cinnamon, as it is today, but also with many other spices such as
cloves, ginger, or nutmeg.
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Seyahatname’de en çok bahsi geçen yemeklerden biri de
bugün biraz daha vazgeçilmiş olsa da sofralarda olmazsa
olmazımız ekmek. Malum ekmek bizim kültürümüzde
oldukça değerli bir yere sahip. O nedenle Osmanlı mutfağında da yeri ayrı. Düşen ekmeği öpüp yükseğe koymak, ‘‘Bu
benim ekmek param’’ demek gibi ekmeğe yüklediğimiz
anlamlar derin…
Bunlar dışında akademik çalışmalar Osmanlı mutfağından
bahsederken tam bir kurallar silsilesi sıralar bizlere. Bunu
anlatırken de elbette saray mutfağından örnek verirler. İlknur Haydaroğlu çalışmasında, ‘‘Kültürü oluşturan öğelerden yalnız birinin, her yönüyle geçmişten günümüze aktarılmış, yaşanılan ve geliştirilen özelliklere sahip olması bile
ait olduğu toplumun “medeniyet kavramı” içinde yer alan
bir eleman olduğuna kanıttır’’ der. Yani bu noktada her kültürün yemek-mutfak kültürü de belirleyici bir özellik olmalıdır. Bunun için Osmanlı toplumunun sahip olduğu mutfak kültürünün varlığına işaret eden ve başlı başına incelenmesi, sosyal yaşantı, saray hayatı konularında çeşitli
ipuçları, bilgiler veren “saray mutfağı”nı bazı yönleriyle ele
almak gerekir. İdari bir merkez durumundaki saray, padişahın, hanedan mensuplarının ikametgâhı olması nedeniyle
yaşamın devamını sağlayan çeşitli birimlerden oluşur.
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One of the most frequently mentioned dishes in the Travelogue
is bread, which is indispensable on our tables, even if it has become a bit more discarded today. As you know, bread has a special
place in our culture. Therefore, it also has a special place in Ottoman cuisine. The meanings we attach to bread, such as kissing
the fallen bread and putting it high, saying “This is my bread
money,” are deep...
Apart from these, academic studies give us a complete set of
rules when discussing Ottoman cuisine. While explaining this, of
course, they provide examples from the palace kitchen. In her
study, İlknur Haydaroğlu says, ‘‘That even the fact that only one
of the elements that make up culture has features that have
been transferred, lived, and developed from the past to the present in every aspect is proof that it is an element within the “civilization concept” of the society to which it belongs.’’ In other
words, at this point, the food-culinary culture of each culture
should also be a determining feature. For this reason, it is necessary to deal with some aspects of the “Palace Cuisine,” which
points to the existence of the culinary culture of the Ottoman
society and gives various clues and information about social life
and palace life. The palace, an administrative center, consisted of
multiple units that ensured the continuity of life as it was the
residence of the sultan and members of the dynasty.
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Hayatın gereklerinden olan beslenme fonksiyonu sarayda, toplu bir
evde, standart bir ailede olduğu gibi
kendi içerisinde basit belli kurallar
ve temelde ana uygulamalar şeklinde kendini gösterir. Saray mutfağı,
başta hanedan üyeleri olmak üzere
birçok kişiye hizmet verdiği için çok
çeşitliliğe ve kaliteye yönelik bir
abartıya sahiptir. Ancak en küçük
mutfaktan, muhteşem saray mutfağına kadar düzen, lezzet arama ve
damak zevkine cevap verme kaygısı
daima var olmuştu. Hakkında ayrıntılı bilgi edinebileceğimiz saray mutfağı, kaynak zenginliği nedeniyle
Fatih dönemi Topkapı Sarayı mutfağıdır. Düzeni ve kuralları ile teşkilatlanmış bir kurum olan saray mutfağı, ikinci avlunun sağ ve sol tarafında
kurulmuş. Bu kısım; Matbah-ı Amire yönetimindeki has mutfak, ağalar
mutfağı, divan mutfağı, çeşitli tatlıların, turşu, macun, şerbet, ilaç ve
kokulu sabunların yapıldığı helvahane, gıda deposu olan kiler, ekmeklerin pişirildiği fırınlar, yemek öncesi
hazırlık işlerinin yapıldığı yerler,
mutfakta kullanılan kap kacağın
kalaylandığı kalayhane gibi bunlara
benzer birimlerden oluşur.
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Topkapı Sarayı mutfak eşyaları koleksiyonu / Topkapı Palace kitchenware collection

The function of nutrition, which is one of the necessities of life, manifests itself
in the palace, as in a collective house, in a standard family, in the form of specific simple rules and basically leading practices. The only difference is that the
palace kitchen serves a large number of people and, of course, members of the
dynasty, so there is an exaggeration of variety and quality. However, from the
smallest kitchen to the magnificent palace kitchen, there was always a concern
for order, the search for flavor, and the palate’s satisfaction. The palace kitchen
about which we can obtain detailed information is the Topkapı Palace Cuisine of
the Fatih Period due to its richness of sources. The palace kitchen, an institution
organized with its order and rules, was established on the right and left sides of
the second courtyard. This part consists of units such as the Has Kitchen under
the management of Matbah-ı Amire, the Aghas Kitchen, the Divan Kitchen, the
Helvahane where various desserts, pickles, pastes, sherbets, medicines, and
scented soaps were made, the Kiler, which was a food warehouse, the Fırın where the bread was baked, the places where the preparatory work was done before
the meal, the Kalayhane where the pots and pans used in the kitchen were tinned, and similar units.
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Mutfak denilince ilk akla gelen “aşçılar” dır. Aşçılar, Acemioğlanlardan seçilerek görevlendirilirler, çeşitli aşamalardan geçerek aşçı unvanına sahip olurlardı. Her
mutfak için aşçı adayları; şakirtlik (çıraklık), halifelik
(kalfalık) kademelerinde pişerek ustalık (aşçılık) mertebesine ulaşırlardı. Daha sonra aşçıbaşı olurlar, başaşçıbaşına bağlı olarak görevlerini sürdürürlerdi. Kendi içerisinde kuralları ve bir düzeni olan mutfağın ortaya koyduğu “sofra”nın da bir düzeni vardı. Sofrada genelde yere
serilen temiz bir örtü üzerine konulan yerden fazla yüksek olmayan bir sehpa ve üzerinde yemek, kaşık-çatal ve
ekmeğin bulunduğu geniş ve yuvarlak “sini” denilen bir
tepsi düzeniyle yere oturularak yenilen yemek esasına
dayanan bir durum söz konusuydu. Bu düzen ve ev sahibinin alım gücüne, sosyal statüsüne ve prestijine göre
daha gösterişli, daha lüks, hatta altın sırmayla işlenmiş
örtüler; değerli taşlarla bezeli kaşık-çatal ve benzersiz
bardak ve fincanlar gibi detayların arttığı abartılı bir
şekle bürünürdü. Yemek değiştikçe kaşık-çatal da değiştirilir, tabağa bir kere dokunuldu mu tabak da değiştirilirdi. Sofrada oturan kişilerin statülerine, kimliklerine
göre de birçok farklılık göze çarpardı. Sofranın altına
yayılan örtünün kumaşı ve altın sırmalı işlemeleri, sofra
sehpasının ve tepsisinin (sini) gümüş olması, yemek
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takımlarının değerli malzemelerden yapılmış oluşu,
yemek kalitesi ve çeşidin çokluğu da bu farklılıklardandı. Hem ev sahibinin hem davetlilerin statüsünü belirleyen bir ölçüttü.
Başta anlatılan yemek kültürü günümüzde biraz değişmiş ve farklılaşmış olsa da şu anda evlerde özellikle
misafirler geldiğinde var olan sofralar Osmanlı Sarayı’na
taş çıkaracak cinsten. Tek bir leke geldiğinde değişen
altın sırmalı tabaklar, süslü örtüler, her yemeğin ayrı bir
çatal ve kaşıkla yenme durumu hepimizin evlerinin artık
birer saraya dönüştüğünü gösteriyor âdeta.
Sonuç olarak kültürün en iyi aktarımlarından biri olan
sofralar ve mutfak, Osmanlı mutfağı kadar zengin kalamamış olsa da bazı gelenekler hâlâ sürüyor. Neydi onlar
yazıyı sonlandırmadan tekrar hatırlayalım sofraların
baş tacı ekmek ve elbette sosyal medyalarda güzel
görüntüler yakalayacağımız gösterişli sofralar… Ama
zengin baharatlar, yağ seçimleri, farklı lezzetlerin bir
araya gelişi sanki her geçen gün azalmış gibi. Bu yazıdan
sonra hep beraber Evliya Çelebi’ye kulak verip o zengin
Osmanlı mutfağı ve hatta o geniş kültürleri yeniden
evlerimize konuk ederiz belki de neden olmasın?

PTT HAYAT

Mutfak / Kitchen

When it comes to the kitchen, the first thing that comes to
mind is “cooks .” The cooks were selected and assigned from
the Acemioğlans and were given the title of cook after passing through various stages. For each kitchen, the cook candidates would be cooked at the levels of Şakirtlik (apprenticeship), Halifelik (journeyman), and then reach the level of
Ustalık (cook). They would then become Aşçıbaşı, chief cooks,
and continue their duties under Başaşçıbaşı, the chief chef.
Sofra, the “table” set by the kitchen, which had its own rules
and order, also had its own order. At the table, there was a
table setting that was generally based on a clean cloth laid on
the floor, a coffee table that was not too high from the ground,
and a large and round tray called “sini” on which food, spoons, forks, and bread were placed, and the meal was eaten
sitting on the floor. Depending on the host’s purchasing
power, social status, and prestige, this arrangement would
take on a more extravagant, luxurious, and even extravagant
form with more details such as covers embroidered with gold
lace, spoons, and forks adorned with precious stones, and
unique glasses and cups. As the meal changed, so did the
spoon and fork, and once the plate was touched, so was it
changed. There were also many differences depending on the
status and identity of the people sitting at the table. These
differences included the fabric of the cloth spread under the
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table and its gold-embroidered embroidery, the silver table
and tray (sini), the dinnerware made of precious materials,
the quality of the food, and the variety of the dishes. It was a
criterion that determined the status of both the host and the
guests.
Even though the food culture described at the beginning has
changed and differentiated a bit today, the tables that exist in
homes today, especially when guests come to visit, are like
the Ottoman Palace. Gold glazed plates change when a single
stain appears, ornate covers, and the fact that each meal is
eaten with a separate fork and spoon show that all our homes
have now turned into palaces.
As a result, although the tables and cuisine, one of the best
transmitters of culture, have not remained as rich as the
Ottoman cuisine, some traditions still continue. Let’s remember again before we end this article, bread is the crown jewel
of the tables and, of course, the flamboyant tables where we
can catch beautiful images on social media... But rich spices,
oil choices, and combinations of different flavors seem to be
decreasing daily. After this article, maybe we will all listen to
Evliya Çelebi and welcome the rich Ottoman cuisine and
even those vast cultures back into our homes; why not?
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