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As the Ministry of Transport and Infrastructure, we put into service 
world-scale projects in the fields of transportation and communica-
tion at every corner of our great and powerful Türkiye. While desig-
ning the future from today, we are working to provide our country 
with a scientific, environmentally friendly, sustainable, and histori-
cally sensitive transportation infrastructure oriented around logisti-
cs, mobility, and digitalization. In addition to the investments we 
realize in our five sectors within our area of responsibility, in parti-
cular highways, railways, airways, and ports, we provide support to 
activities that specifically contribute to the social development of 
our citizens.

As we build roads, bridges, and tunnels, we do what is said cannot be 
done; but we do not forget the value of culture and art, which are the 
memory of the city. Because what makes a city livable is not only 
realizing attractive projects but also being able to reflect the identit-
y of that city, its past, and the common spiritual shaping of the 
society in these projects. 

We believe that our culture and values that bring us closer to each 
other also form the soul of our cities. With these in mind, we host 
cultural and artistic events, integrate our megaprojects with valuab-
le programs, and capture the spirit of our cities with many facilities 
affiliated to our Ministry all over our country, from airports to train 
stations, from service buildings to piers. We contribute to events that 
leave you with beautiful memories. While realizing projects that add 
value to our country, we pay attention to the protection of our envi-
ronment and adopt sustainable approaches in our projects. While we 
have saved billions of liras so far with the investments we have car-
ried out through our Ministry, we continue to set an example for 
future generations with our clean, nature-friendly activities. We ful-
fill our responsibilities within the scope of the European Union Gre-
en Deal and the Paris Climate Agreement with the objective of car-
bon-neutral transportation and communication infrastructure.

In the communication sector, we continue our efforts by aiming to 
expand the use of information and communication, fiber and bro-
adband infrastructure, develop effective competition and consumer 
welfare in the sector, support domestic and national production, 
and improve cyber security. We are modernizing our country in the 
age of communication. In this context, we recently commissioned 
Türksat 5B, the newest and most powerful satellite of its class, with 
the presence of our President Recep Tayyip Erdoğan. While our 
country’s number of active satellites increased to 5, we expanded 
our data transmission capacity by 15 times. Türkiye became one of 
the few countries that successfully sent two important satellites, 
Türksat 5A and Türksat 5B, into space within a year.

The integration and tests of our domestic and national communica-
tion satellite Türksat 6A continue. A significant part of the project’s 
engineering model integration activities and environmental tests, 
as well as development activities in the flight model, have been 
completed. We will send Türksat 6A into space on the 100th anni-
versary of the founding of our glorious Republic, which will enable 
our country to be among the ten countries capable of producing 
communication satellites.

We will continue to work tirelessly, devotedly, and earnestly to build 
the infrastructure necessary for our country to achieve its 2023, 
then 2035, and 2053 targets with meticulous care, state wisdom, 
and planning. 

We will show every effort and determination for the progress of our 
country and the development of our nation, and we will continue to 
take firm steps towards our goals. We will continue to be the big-
gest supporter of all kinds of activities that beautify our lives and 
contribute to our cultural life and the identity of our cities. I wish 
our unity and brotherhood to grow stronger...

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak büyük ve güçlü Türki-
ye’mizin her noktasında ulaşım ve haberleşme alanlarında 
dünya ölçekli projeleri hizmete sunuyoruz. Geleceği bugün-
den tasarlarken; lojistik, mobilite ve dijitalleşme eksenli 
bilimsel, çevreci, sürdürülebilir ve tarihe duyarlı bir ulaşım 
altyapısını ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. Karayolu, 
demiryolu ve hava yolu ile limanlar başta olmak üzere 
sorumluluk alanımızdaki 5 sektörümüzde hayata geçirdiği-
miz yatırımların yanında özellikle vatandaşlarımızın sosyal 
gelişimine katkı sunan faaliyetlere destek veriyoruz.

Yollar, köprüler, tüneller inşa ederken, yapılamaz denilenleri 
yapıyor; şehrin hafızası niteliğindeki kültürün ve sanatın 
değerini de unutmuyoruz. Çünkü bir şehri yaşanabilir kılan, 
sadece cezbedici projeleri hayata geçirmek değil, bu proje-
lerde o şehrin kimliğini, dününü, toplumun ortak ruhi şekil-
lenmesini de yansıtabilmektir. 

Bizleri birbirimize yaklaştıran kültür ve değerlerimizin 
şehirlerimizin de ruhunu oluşturduğuna inanıyoruz. Bu 
düşüncelerle havalimanlarından tren istasyonlarına, hiz-
met binalarımızdan iskelelerimize ülkemizin dört bir yerin-
de Bakanlığımıza bağlı birçok tesisimizle; kültür sanat 
etkinliklerine ev sahipliği yapıyor, dev projelerimizi birbirin-
den kıymetli programlarla bütünleştiriyor ve şehirlerimizin 
ruhunu yakalıyoruz. Sizlere güzel hatıralar bırakan etkinlik-
lere katkı sunuyoruz.

Ülkemize değer katan projeleri hayata geçirirken çevremi-
zin korunmasına özen gösteriyor, projelerimizde sürdürüle-
bilir yaklaşımları benimsiyoruz. Bakanlığımız bünyesinde 
hayata geçirdiğimiz yatırımlarla bugüne kadar milyarlarca 
liralık tasarruf sağlarken aynı zamanda gelecek nesillerimi-
ze temiz, doğa dostu faaliyetlerimizle örnek olmaya devam 
ediyoruz. Karbon nötr ulaşım ve haberleşme altyapısı hede-
fiyle, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaş-
ması kapsamında sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Haberleşme sektöründe; bilgi ve iletişim ile fiber ve geniş 
bant altyapısının kullanımının yaygınlaştırılmasını, sek-
törde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesini, 
yerli ve millî üretimin desteklenmesini, siber güvenliğin 
geliştirilmesini hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Haberleşme çağında ülkemize çağ atlatıyoruz. Bu kap-
samda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’mız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ülkemizin yüksek 
verimli uydusu, sınıfının en yenisi ve en güçlüsü olan Türk-
sat 5B’yi hizmete aldık. Ülkemizin aktif uydu sayısı 5’e 
yükselirken veri iletim kapasitemizi de 15 kat artırdık. Tür-
kiye, bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli 
uydusunu başarı ile uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında 
yerini aldı.

Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın enteg-
rasyon ve testleri devam ediyor. Projenin mühendislik 
modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin 
önemli bir kısmı ile uçuş modelindeki geliştirme faaliyet-
leri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebi-
len 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A’yı 
şanlı Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 
uzaya göndereceğiz.

Ülkemizin önce 2023, sonra da 2035 ve 2053 hedeflerini 
yakalamasında gerekli olan altyapıyı titizlikle, devlet aklı 
ve planlamasıyla inşa etmek için yılmadan, özveriyle ve 
ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. 

Ülkemizin gelişimi ve milletimizin kalkınması için her tür-
lü gayret ve kararlılığı gösterecek, hedeflerimize emin 
adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Hayatımızı güzelleş-
tiren, kültürel yaşamımız ile şehirlerimizin kimliğine katkı 
sağlayan her türlü etkinliğin en büyük destekçisi olmayı 
da canı gönülden sürdüreceğiz. Birliğimizin ve kardeşliği-
mizin daha da güçlenmesi temennilerimle…

Adil KARAİSMAİLOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Şehirlerimizin Ruhunu Yakalıyoruz

We Capture the Soul of Our Cities



Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

Hakan GÜLTEN
General Director of Turkish Post (PTT) 
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Posta, kargo, lojistik, bankacılık, e ticaret ve filateli alanla-
rında sektöre liderlik eden Şirketimiz, çağa ayak uyduran bir 
vizyonla çalışmalarını sürdürürken, kültür sanat faaliyetleri 
başta olmak üzere; hayata dokunan pek çok çalışmasıyla da 
dikkat çekiyor. 

PTT Ailesi olarak sosyal yaşamın gerekleri hususunda 
vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vermek amacın-
dayız. Bu kapsamda özellikle çocuk ve gençlerimizin kendi 
kültürlerine aidiyet duygusu kazanmaları için birçok etkin-
liğe katkı sunuyoruz. Bugünlerde de Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’mız himayelerinde düzenlenen ‘‘Başkent Kültür 
Yolu Festivali’’nde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Sergilerden söyleşilere, konserlerden dans gösterilerine bir-
çok kültür sanat faaliyetinin en etkin biçimde vatandaşları-
mıza sunulduğu bu festivale; dünya çapında bir kültür mer-
kezi olma özelliği taşıyan ve modern müzecilik anlayışıyla 
tasarlanan Ankara’daki PTT Pul Müzemiz dâhil edildi. Taşı-
dığı kültürel mirasın hem ulusal hem de uluslararası alan-
da fark edildiği, şehirlerimize canlılık katan bu festivalde 
Atatürk ve Ankara Pulları konulu sergi ile katılmaktan 
büyük memnuniyet duyuyoruz.

Kültür sanata verdiğimiz desteği spor alanında da sürdürü-

yoruz. Çalışma arkadaşlarımızın çeşitli spor faaliyetlerinde 
bulunmalarına olanak sunmak, karşılıklı sevgi ve saygıyı 
yerleştirmek gibi amaçlarla kurulan PTT Spor Kulübümüz 
bu konuda vereceğimiz en güzel örneklerdendir. Kurulduğu 
günden bugüne birçok branşta faaliyet gösteren, ülkemizde 
sporun gelişimine destek olan, gençlerimizi sporla buluştu-
rarak yeteneklerini göstermelerine fırsat tanıyan ve bir 
marka hâline gelen PTT Spor Kulübümüz, teknik altyapısı, 
tecrübesi ve başarılarıyla PTT ismini gururla temsil ediyor. 

Yaklaşık iki asırlık tecrübemizle, yenilikçi vizyon ve strateji-
lerimizle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bir kurumun 
hizmet yolculuğunu uzun yıllar sürdürebilmesinin en 
önemli şartı, sunduğu hizmetlerin yanında içinde bulundu-
ğu toplumun zihninde ve gönlünde yer etmesidir. Bunu 
başarmanın yolu ise insanların hayatına dokunmaktan, 
yaşamını kolaylaştırmaktan geçiyor. Ürün ve hizmetlerini 
çağın gerekleri doğrultusunda geliştirip çeşitlendirebilen 
bir kurum olarak biz de bu sayede her dönemde vatandaşı-
mızla aramızda sağlam köprüler kurmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle, her zaman en iyiyi hedefleyerek sürdürdüğü-
müz hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ulaştırılması konu-
sunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. 

Our company, which leads the sector in the fields of mail, cargo, 
logistics, banking, e-commerce, and philately, while continuing to 
work with a vision that keeps pace with the age, draws attention 
with many activities that touch life, in particular cultural and artis-
tic activities. 

As PTT Family, we aim to respond to all the needs of our citizens in 
terms of the necessities of social life. In this context, we contribute 
to many activities, especially for our children and young people to 
gain a sense of belonging to their own culture. Nowadays, we are 
happy to take part in the Capital City Culture Road Festival organi-
zed under the auspices of the Ministry of Culture and Tourism. 

Our PTT Stamp Museum in Ankara, which has the feature of being a 
world-class cultural center and designed with a modern museology 
approach, was included in these festivals where many culture and 
art activities from exhibitions to interviews, concerts to dance per-
formances are presented to our citizens in the most effective way. 
We are very pleased to participate in this festival, where the cultural 
heritage it carries is recognized both nationally and internationally 
and adds vitality to our cities, with the exhibition titled Atatürk and 
Ankara Stamps.

We continue our support in the field of sports as we do in culture 
and arts. Our PTT Sports Club, which was established to provide 
opportunities for our colleagues to engage in various sports activi-
ties and develop mutual love and respect, is one of the best examp-
les we can give in this regard. Our PTT Sports Club, which has been 
active in many branches since its establishment, supports the deve-

lopment of sports in our country, provides opportunities for our 
young people to show their talents by bringing them together with 
sports, and has become a household name, proudly represents the 
name PTT with its technical infrastructure, experience, and achieve-
ments. 

With nearly two centuries of experience, we are taking firm steps 
toward the future with our innovative vision and strategies. The 
most important condition for an organization to continue its service 
journey for many years is to be in the minds and hearts of the societ-
y in which it is located in addition to the services it provides. The way 
to achieve this is to touch people’s lives and make their lives easier. 
As an institution that can develop and diversify its products and ser-
vices in line with the requirements of the age, we continue to build 
strong bridges between our citizens and us in every period.

On this occasion, I would like to thank all my colleagues who have 
contributed to the delivery of our services to our citizens, which we 
always aim for the best. 

İnsanımıza Katkı Sağlayan Her Alanda 
Yer Almaktan Büyük Mutluluk Duyuyoruz

We are happy to take part 
in every field that 
contributes to our people
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1834 yılında Sultan II. Mahmud’un talimatlarıyla kuru-
lan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de mezun olduğu 
okul olan Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu), 1991 yılın-
dan bu yana Harbiye Askerî Müzesi ismiyle misafirlerine 
kapılarını açıyor. Şanlı Türk tarihimize ait koleksiyonla-
rıyla dikkat çeken müzede 50 binden fazla eser bulunu-
yor. Selçuklu Devleti’nden Osmanlı’ya, İstanbul’un Fet-
hi’nden Millî Mücadele dönemine uzanan ve Millî Savun-
ma Bakanlığı tarafından özenle korunan bu eserler millî 
hafıza niteliğinde. 

Müzenin açık olduğu tarihlerde ayrıca saat 15.00 – 
16.00 arasında dünyanın en eski bandosu sayılan 
Mehteran Birlik Komutanlığı bünyesinde mehter kon-
seri düzenleniyor.

Pazartesi günleri, 1 Ocak, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın 
ilk günleri dışında haftanın her günü saat 9.00 ile 16.00 
arasında Harbiye Askerî Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. 

Founded in 1834 under the instructions of Sultan Mahmud II and 
the alma mater of Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the Mekteb-i 
Harbiye (Turkish Military Academy) has been opening its doors to 
its guests under the name Harbiye Military Museum since 1991. 

The museum, which draws attention with its collections of our 
glorious Turkish history, has more than 50 thousand artifacts. 
From the Seljuk Empire to the Ottoman Empire, from the Conqu-
est of İstanbul to the National Struggle, these artifacts, which are 
carefully preserved by the Ministry of National Defense, are a 
national memory. 

On the dates when the museum is open, a mehter concert is 
organized between 15:00 - 16:00 by the Mehteran Union Com-
mand, which is considered the oldest band in the world.

You can visit the Harbiye Military Museum every day of the week 
between 9.00 am and 4.00 pm, except Mondays, the 1st of Janu-
ary, and the first days of Ramadan and Eid al-Adha.

Büyük Türk denizci Piri Reis’in ünlü çalışması Kitab-ı Bahri-
ye’nin izinden giderek Orhan Duru tarafından kaleme alınan 
gezi yazısı niteliğindeki bu rehber kitap; Akdeniz, Karadeniz ve 
Ege Denizi’nin ortasında yer alan ve Küçük Asya olarak da 
nitelendirilen ülkemizin doğal güzelliklerini bizlere aktarıyor. 
Kitap, Anadolu Yarımadası’nı şehir şehir gezerken bir yandan 
da bu topraklarda bir zamanlar yer almış medeniyetlerle okur-
larını buluşturuyor.

Kitapta geçen, ‘‘Bu memleket bizim olduğu için bizim, fethet-
tiğimiz için değil. Fetheden de biziz artık fethedilen de. Eriten 
de biziz, eriyen de. Biz bu toprakları yoğurmuşuz, bu topraklar 
da bizi.’’ cümleleri yaşadığımız coğrafyanın zenginliğini ve 
önemini özetliyor bizlere...

Following in the footsteps of the great Turkish sailor 
Piri Reis’ famous work Kitab-ı Bahriye, this guidebo-
ok, written by Orhan Duru, conveys the natural beau-
ties of our country, which is located in the middle of 
the Mediterranean, Black, and Aegean Seas and is 
also called Asia Minor. The book takes readers on a 
city-by-city tour of the Anatolian Peninsula while 
also introducing them to the civilizations that once 
inhabited these lands.

In the book, it is written, “This country is ours becau-
se it is ours, not because we conquered it. We are bot-
h the conqueror and the conquered. We are the mel-
ter and the melted. We kneaded this land, and this 
land kneaded us.” The sentences summarize the rich-
ness and importance of the geography we live in...

MAVİ GEZİ 
PİRİ REİS’İN İZİNDE

BLUE CRUISE - IN THE FOOTSTEPS OF PİRİ REİS 

ORHAN DURU

ORHAN DURU

ÜLKEMİZİN MİLLÎ HAFIZASI: 

HARBİYE ASKERÎ MÜZESİ
THE NATIONAL MEMORY OF OUR COUNTRY: 
HARBİYE MILITARY MUSEUM
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DERİNLİK SARHOŞLUĞU
Dünyanın ilk serbest dalış sporcusu olan denizlere aşık Jacques 
Mayol’un hayatından etkilenen ünlü Fransız yönetmen Luc Besson 
tarafından beyaz perdeye uyarlanan ve insana masmavi hissettiren bir 
film Derinlik Sarhoşluğu... Jacques Mayol; ‘‘Yunus Adam’’ lakabıyla 
ünlü, 100 metreyi tüpsüz dalan ilk insandır. Sadece balinalarda ve 
yunuslarda gözlemlenen, derin dalışlarda kalp atışlarını ve dolaşımını 
yavaşlatma yeteneğine sahiptir. 

Derinlik Sarhoşluğu’nda; çocukluk arkadaşı olan ve zamanla yolları 
ayrılan Jacques (Jean-Marc Barr) ile Enzo (Jean Reno) denize aşık iki 
dalgıçtır. Jacques, gerçek dünya ile derin maviliklerde yüzen yunuslar 
arasında kalarak yalnızlaşan hayalperest biridir. Enzo ise, değişik 
metotlarla kendi alanında Dünya Şampiyonu olmuştur. İkili, yıllar 
sonra Sicilya’daki Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda tekrar karşıla-
şır. Rekabetleri yeniden alevlenir ve birbirlerini daha derine ve daha 
ölümcül dalışlara teşvik ederler.

THE BIG BLUE
The Big Blue is a movie that makes you feel in the deep blue, adapted to the 
big screen by the famous French director Luc Besson, who was influenced by 
the life of Jacques Mayol, the world’s first freediving athlete, in love with the 
sea... Jacques Mayol, famous as Dolphin Man, was the first person to dive 100 
meters without a tube. He has the ability to slow down his heartbeat and 
circulation during deep dives, which is only observed in whales and dolphins. 

In The Big Blue, Jacques (Jean-Marc Barr) and Enzo (Jean Reno), childhood 
friends who parted ways over time, are two divers in love with the sea. Jacques 
is a dreamer who grows lonely, caught between the real world and the dolp-
hins swimming in the deep blue. Enzo, on the other hand, has become the 
World Champion in his field with different methods. Years later, the two meet 
again at the World Freediving Championships in Sicily. Their rivalry is rekind-
led, and they encourage each other to dive deeper and deadlier.

The film explores the underwater world, rivalries, and friendships and offers 
the opportunity to observe the majestic beauty of the Mediterranean Sea wit-
h impressive shots and a great soundtrack. At the same time, the movie allows 
the viewer to get lost in the ocean and the minds of the main characters.

EN SOĞUK DÜŞMAN
Danimarkalı kutup kâşifi Ejnar Mikkelsen’in başından geçen 
hikâyelerini anlattığı kitaptan uyarlanan film, hayatta kalma 
mücadelesini etkileyici bir biçimde izleyicilere aktarıyor. 
1900’lerin başında geçen hikâyede; Grönland’ın iki farklı top-
rak parçasına bölündüğü iddiasını çürütmeye çalışan Dani-
markalı Kaptan Ejnar Mikkelsen, Alabama’ya bir sefer düzen-
liyor. Mürettebatını gemide bırakıp yanına sadece makinist 
Iver Iversen’i alarak uçsuz bucaksız buzların üzerinde aman-
sız bir yolculuğa çıkıyor.

 Kutup ayıları, yorgunluk, soğuk ve açlık gibi zorluklarla mücadele 
eden iki adam Grönland’ın ada olduğuna dair kanıt elde ediyorlar. 
Daha sonra beklediklerinden daha uzun sürede de olsa gemiye 
dönüyorlar; ancak gemilerini terk edilmiş şekilde buluyorlar... 
Eşsiz kar manzaralarından oldukça etkileneceğiniz film, inandığı 
değerler uğruna azimle savaşan insanoğlunun yapamayacağı 
hiçbir şey olmadığını bizlere kanıtlıyor. Yönetmen koltuğunda 
Peter Flinth’in oturduğu filmde, Game of Thrones’daki Jaime Lan-
nister rolüyle hatırlayacağımız Nikolaj Coster-Waldau başrolde.

AGAINST THE ICE
The story of Danish polar explorer Ejnar Mikkelsen is based on 
the book in which he tells his stories of survival and the strugg-
le of the Danish Captain Ejnar Mikkelsen in an impressive way. 
Set in the early 1900s, Danish Captain Ejnar Mikkelsen organi-
zes an expedition to Alabama, trying to disprove the claim that 
Greenland is divided into two different territories. Leaving his 
crew on board and taking only the engineer Iver Iversen with 
him, he embarks on a relentless journey across the vast ice. 

Battling polar bears, fatigue, cold, and hunger, the two men 
obtain evidence that Greenland is an island. Then they return 
to the ship, albeit in a longer time than expected, but they find 
their ship abandoned...The movie, which will impress you with 
its unique snow landscapes, proves to us that there is nothing 
that human beings who fight with determination for the valu-
es they believe in cannot do. The movie, directed by Peter Flint-
h, stars Nikolaj Coster-Waldau, whom we will remember as 
Jaime Lannister in Game of Thrones.
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Özge IŞIK YEŞİLIRMAK

BURAM BURAM TARİH KOKAN OSMANLI KÖYÜ: 

CUMALIKIZIK
AN OTTOMAN VILLAGE THAT SMELLS OF HISTORY: CUMALIKIZIK

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Cumalıkızık’ın 
kuruluş hikâyesinin 1300’lü yıllara kadar uzandığı biliniyor. 
Osmanlı’da erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahip-
liği yapan köy, Uludağ’ın çevresine kurulan yedi kızık köyün-
den biri. O zamanlar dağ eteklerine kurulan köyleri tanımla-
mak için ‘kızık’  sözcüğü kullanılıyordu. Bu köylerden Cuma-
lıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Fidyekızık ve Değirmenlikı-
zık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmış. Aralarında 
orijinal dokusunu korumuş olan ise Cumalıkızık’tır.

En eski Osmanlı Köyü
Hafta sonu günübirlik bile gelebileceğiniz bu güzel köye, 
Bursa merkezden kalkan dolmuşlarla yaklaşık 20 dakikalık 
bir yolculuk sonunda  ulaşabiliyorsunuz. Yani İstanbul’dan 
en fazla üç saat... Köy meydanına indiğinizde sizi karşılayan 
tezgâhlar ve yöresel ürünleri satan köylülere uğramadan 
olmaz. Doğal köy usulü reçeller, salçalar, turşular, erişteler, 
tarhanalar, köy ekmekleri ve daha neler neler...

Meydandan yukarıya doğru yürüdüğünüzde ise ilk olarak 
Uludağ’dan gelen suyun köyün içinden aktığını göreceksi-
niz. Kerpiçten yapılmış tarih kokan evler, renk renk duvarlar, 
kapı tokmakları, sokak çeşmeleri, daracık sokaklarıyla adeta 
sizi dünyadan soyutlayarak geçmişe taşıyor Cumalıkızık.

The foundation story of Cumalıkızık, which is on the UNES-
CO World Heritage List, is known to date back to the 1300s. 
The village, which is home to examples of early Ottoman 
civil architecture, is one of the seven Kızık Villages establis-
hed around Uludağ. At that time, the word ‘Kızık’ was used 
to describe the villages set on the mountain slopes. Five of 
these villages, Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Fidye-
kızık and Değirmenlikızık, have survived to the present day. 
Among them, Cumalıkızık has preserved its original texture.

The oldest Ottoman Village
You can reach this beautiful village, where you can even 
come for a day at the weekend, after a 20-minute journey 
by minibusses departing from the center of Bursa. So maxi-
mum three hours from İstanbul... When you land in the vil-
lage square, you must stop by the stalls welcoming you and 
the villagers selling local products. Natural village-style 
jams, tomato paste, pickles, noodles, tarhana, village bread, 
and much more...

When you walk up from the square, you will first see that the 
water from Uludağ flows through the village. Cumalıkızık 
carries you to the past by isolating you from the world with 
houses made of mudbrick that smell of history, colorful wal-
ls, door knockers, street fountains, and narrow streets.

Uludağ’ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal 
dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını 
koruyan atmosferiyle Cumalıkızık Bursa’nın anlatılmaz 
yaşanır efsanelerinden biri. 700 yıllık gizemli tarihi, 
Osmanlı’dan kalma binaları, doğal kaynakları, şenlikleri 
ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihî hem de doğal 
güzellikleri arasında... Üstelik dünyanın en dar sokağı 
da bu köyde. Hikâyesi ise oldukça ilginç...

Cumalıkızık, with its narrow streets on the outskirts of 
Uludağ, authentic houses that have not lost their 
original texture, and an atmosphere that preserves the 
village character, is one of the legends of Bursa that 
cannot be described but only experienced. With its 700 
years of mysterious history, Ottoman-era buildings, 
natural resources, festivals, and memories, it is among 
the historical and natural beauties of the city... 
Moreover, the narrowest alley in the world is in this 
village. And its story is quite interesting...
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Köyde yaklaşık 250’yi aşkın ev bulunuyor. Ancak restoras-
yonlarla evlerin yarısı kullanılır durumda. Köy aslında on 
sene öncesine kadar bilinmiyormuş. 2002-2004 yılları ara-
sında yayınlanan ‘Kınalı Kar’ isimli dizi sayesinde ciddi şekil-
de ünlenerek ziyaretçi akınına uğramış.

Köyün içinde dolaşırken insan buranın tarihini, kuruluşunu 
ya da efsanesini merak etmiyor değil... Kuşaktan kuşağa 
aktarılan efsanelere göre Tokat civarında yaşamakta olan 
Oğuz boylarından Kızıklar, ‘Karakeçili Aşireti’nin bulunduğu 
bölgelere göç ederek Ertuğrul Gazi’den yerleşmek için yurt 
istemişler. Ancak Karakeçili Aşireti, Kızıklar’ın bu isteğine 
karşı çıkmış. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi, düşmanlıklar 
doğmaması için Kızıklara Uludağ’ın o zamanki adıyla ‘Keşiş 
Dağı’nın kuzey eteklerinden yer göstermiş. İki Oğuz boyu 
arasındaki dostluğu sağlamak için de Kızık boyu beyinin yedi 
oğlunu Karakeçili Aşireti’nden yedi güzel kızla evlendirmiş. 

Cumalıkızık isminin nereden geldiğine dair rivayet ise şöyle, 
Kızık köylerindeki köylülerin eskiden cuma namazı için top-
landıkları yer olması nedeniyle bu isimle anılır olmuş. Hem 
barındırdıkları ile hem de tarihi ile oldukça ilgi çekici bir yer.

There are more than 250 houses in the village. However, half of the 
houses are in use thanks to restorations. The town was actually 
unknown until ten years ago. Thanks to the TV series ‘Kınalı Kar,’ 
which was broadcast between 2002-2004, it became famous and 
was flooded with visitors.

 As you wander around the village, you can’t help but wonder about 
its history, its foundation, or its legend... According to the legends 
passed down from generation to generation, the Kızıklar, one of the 
Oğuz tribes living around Tokat, migrated to the regions where the 
‘Karakeçili Tribe’ was located and asked Ertuğrul Gazi for a home-
land to settle in. However, the Karakeçili tribe opposed this request 
of the Kızıklar. Ertuğrul Gazi then showed the Kizıklar a place on 
the northern foothills of Mount Keşiş, as Uludağ was then called, in 
order to avoid hostilities. Furthermore, to ensure friendship betwe-
en the two Oghuz tribes, he married seven sons of the Kizık tribe’s 
bey to seven beautiful girls from the Karakeçili tribe. 

The rumor about where the name Cumalıkızık came from is as fol-
lows: It was called by this name because it was the place where the 
villagers of Kızık villages used to gather for Friday prayers. It is a 
fascinating place both for what it has to offer and for its history.

Dünyanın en dar sokağı
Doğal güzellikleri ve eşsiz tarihinin yanında bu köy 
efsanelerle ve ilginçliklerle dolu. Dünyanın en dar soka-
ğı olarak anılan ‘’Cin Aralığı’’ Cumalıkızık’ta bulunuyor.

Efsaneye göre Kurtuluş Savaşı zamanında Cumalıkızık 
Köyü’nü basan Yunan askerleri tüm köylüleri camiye 
toplar ve camiyi yakmaya karar verirler. Köylüler de bir 
fırsat yakalayıp camiden kaçarlar ve bir sokağa girerler. 
Köylülerin girdiği sokakta iki evin bittiği noktada ufak 
bir aralık vardır; ancak bir insanın sadece yan yürüyerek 
geçebileceği kadar büyüklükte olan aralık sokak girişin-
den bakıldığında çıkmaz yol olarak görünmektedir.

Köylüler bu sayede aralığın sonunda olan Türk askerle-
rinin konuşlandığı tepeye ulaşırlar. Yunan askerleri 
sokağın girişinde geldiğinde gözlerine inanamaz. ‘‘Bu 
insanların buradan kaçması imkânsızdır. Bu olsa olsa 
cinlerin işidir’’ der ve o günden bugüne bu sokağın adı 
“Cin Aralığı” olarak kalmıştır.

The narrowest alley in the world
In addition to its natural beauty and unique history, 
this village is full of legends and interesting facts. The “ 
Jinn’s Gap,” known as the narrowest alley in the world, is 
located in Cumalıkızık. 

According to the legend, Greek soldiers who raided 
Cumalıkızık Village during the Turkish War of Indepen-
dence gathered all the villagers in the mosque and deci-
ded to burn it down. The villagers seized an opportunity 
to escape from the mosque and entered into a street. 
There is a small alley at the end of the street where the 
villagers enter; however, the passage, which is only big 
enough for a person to walk sideways, appears to be a 
dead-end when viewed from the street entrance.

This is how the villagers reach the hill at the end of the 
alley where Turkish soldiers are stationed. When the 
Greek soldiers arrive at the entrance of the street, they 
cannot believe their eyes: “It is impossible for these 
people to escape from here. This is the work of the jin-
ns,” and from that day to this day, the name of this alley 
has remained as “Jinn’s Gap.”

Cin Aralığı/ Jinn’s Gap

Cumalıkızık’ta bulunan tarihî evler/ Historical houses in Cumalıkızık
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TARIH BOYUNCA DEĞIŞEN GÜZELLIK ALGISI:

CHANGING BEAUTY PERCEPTION THROUGHOUT HISTORY:
THE EVOLUTION OF AESTHETICS

ESTETIĞIN EVRIMI

S. Merve İLBAK TAHMAZ

Güzellik kavramı, tanımladığı nesne, kişi ya da sanat objesi 
için bir övgü aracıdır. Bir objede, birer birer açıklanamayan 
özellikleri tek seferde ifade etmek için kullanılır. Güzellik; 
bazen ihtişam, bazen uyum bazen de kişide uyandırdığı haz 
duygusunun karşılığıdır. Nicel değerlerle ifade edilemediği 
için öznel bir ifadedir. Bir tabloyu güzel olarak nitelendiren 
iki kişi, onu ayrı özelliklerinden dolayı güzel bulmuş olabilir. 
Bu ayrışmalar, yüzyıllar içinde estetik değerleri ve dolayısıyla 
güzelin tanımını değiştirmiştir. Bu algı ve tanım, dünyadaki 
siyasi ve sosyal farklılaşmayla birlikte değişmiştir.

Güzellik, hayatın her alanında etkin bir biçimde kullanılan 
bir ifade olmakla birlikte sanat alanında uluslararası çapta 
tartışma yaratacak anlamlar taşımıştır. Resimden heykele, 
mimariden müziğe tarihteki tüm sanat akımları için farklı 
kuramların gelişmesine neden olmuştur. Bu kuramlarla bir-
likte değişen güzellik ve estetik kavramları genellikle tarihte-
ki sosyal değişimlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. İdeal 
insanın bir ifadesi olan Yunan heykellerinden Duchamp’ın 
Çeşme’sine uzanan süreçte birbirinden farklı güzellik anla-
yışları, birçok sanat akımının doğmasını sağlamıştır.

The concept of beauty is a means of praise for the object, per-
son, or art object it describes. It is used to express at once the 
features of a thing that cannot be explained one by one. Bea-
uty sometimes refers to splendor, sometimes to harmony, 
and sometimes to the feeling of pleasure that it arouses in a 
person. It is a subjective expression since it cannot be exp-
ressed in quantitative values. Two people who describe a 
painting as beautiful may find it beautiful for different rea-
sons. These divergences have changed aesthetic values and 
thus the definition of beautiful over the centuries. This per-
ception and definition have changed along with the political 
and social transformation in the world.

Beauty is an expression that is used effectively in all areas of 
life, but in the field of art, it has carried meanings that have 
created international debate. From painting to sculpture, 
architecture to music, it has led to the development of diffe-
rent theories for all art movements in history. The concepts 
of beauty and aesthetics that have changed with these theo-
ries have generally emerged as a result of social changes in 
history. From Greek sculptures as an expression of the ideal 
human being to Duchamp’s Fountain, different conceptions 
of beauty have led to the emergence of many art movements.
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Herhangi bir objeyi ya da insanı güzel olarak tanımlamak 
için kabul edilen en temel özellik uyumdur. Matematiksel 
düzen içinde tanımlanabilen her şey insanlara uyumlu ve 
dolayısıyla güzel gelir. İnsanlar, matematiksel oran ve 
ölçüleri, doğadaki yapılardan kopyalamışlardır. Bu yüzden 
özellikle sanat eserlerinde insanın güzel diye tanımladığı 
temel özellikler aslında doğaya en yakın olanlardır. Henüz 
modern sanat ortada yokken, sanat mümkün olduğunca 
doğaya yaklaşmaya çalışmıştır. Platon’a göre sanat, doğa-
nın kusurlu bir taklididir. İdeal olan doğadır ve güzellik bu 
ideale en çok yaklaşanda aranır.

Primitif sanat bu sınıflamanın dışında tutulduğu takdirde, 
estetik kaygısı taşıyan ilk önemli eserlerin Antik Yunan 
heykelleri olduğu söylenebilir. Bu eserler son derece detay-
lıdır ve mitolojik sahneler olmasına rağmen bedenler 
tamamen hayal ürünü değildir. Heykeltıraşlar bu bedenler 
için canlı vücutlarda ideal sentezi aramışlardır. Bu sentez-
leri bedenin farklı duruşlarında betimlemeye çalışmışlar-
dır. Bir güzellik, en kusursuz ifadesini hareketli bir parçanın 
dengeye ve ahenge kavuştuğu, anlatım sadeliğinin ayrıntı 
zenginliğine yeğlendiği durağan biçimlerde bulur. Antik 
Yunan’da en mükemmel bedenler tanrıların tasvirlerinde 
bulunmaktadır. Bunun sebebi tanrıların insana benzeyen 
ancak insandan daha mükemmel varlıklar olduklarına 
inanmalarıdır. Kolofonlu Ksenofanes bu arzuyu bir eserin-
de şöyle ifade etmiştir:
“Ama sığırların ya da aslanların elleri olsaydı ya da bu eller-
le bir işi insanlar gibi yapabilselerdi, atlar tanrılarının at, 
öküzler öküz gibi çizilmesini, vücutlarının kendi vücutları 
gibi olmasını isterlerdi ” 

At first, people’s expectation of beauty was a process that limi-
ted aesthetics to nature. Later, these expectations brought dif-
ferent perspectives together with technological developments, 
historical and social changes. With different perspectives and 
criticism, many aesthetic theories were born. While new aest-
hetic concepts were accepted in some segments of societies, 
others could not accept these innovations. The strongest fac-
tors underlying this are religious beliefs and social traditions.

Class differences
It can be said that the first significant changes began in the 
Middle Ages. Due to the dogmatic and mystical structure of 
the Middle Ages, the movements in that period triggered suc-
cessive events. Colors have a special place in this structure. 
Symbolically, it has been an important method of expression. 
It has become a visible expression of class differences. For this 
period, colored clothing alone was a symbol of splendor. Beca-
use coloring the fabric was an expensive process, and this was 
a privilege reserved only for the rich. On the other hand, preci-
ous stones were widely used as a complementary element of 
clothing. Being an expensive material, these flamboyant mate-
rials, primarily expressed through color, acquired a class cha-
racter. The public wears cotton or woolen cream-white clothes 
made of the natural color of the fiber. Therefore, color is a clear 
expression of social segregation. Colors were also attributed to 
mystical meanings in the Middle Ages. The metaphorical per-
ception of colors in the Middle Ages was mostly based on cont-
rasts. For example, while red is known as the color of executio-
ners, red cloaks and harnesses are an expression of courage 
and nobility.  Yellow, on the other hand, is known as the color 
of cowardice but is glorified in many sources because it is the 
color of gold. Another example is the characterization of 
red-haired knights as ruthless in Arthur and the Knights of the 
Round Table. The same expression was used for Saint Isidorus 
of Seville a few centuries before these dates, and the color red 
was considered appropriate for a saint.

İnsanların güzellikten beklentisi başlarda estetiği doğayla 
sınırlayan bir süreç olmuştur. Sonraları bu beklentiler teknolo-
jik gelişmeler, tarihsel ve sosyal değişimlerle birlikte beraberin-
de farklı bakış açılarını getirmiştir. Farklı bakış açıları ve eleşti-
rinin söz konusu olmasıyla birlikte birçok estetik kuram doğ-
muştur. Toplumların bazı kesimlerinde yeni estetik kavramlar 
kabul görürken kimileri bu yenilikleri kabul edememiştir. 
Bunun altında yatan en güçlü etkenler dinî inançlar ve top-
lumsal geleneklerdir. 

Sınıfsal farklar
İlk önemli değişikliklerin Orta Çağ’da başladığı söylenebilir. 
Orta Çağ’daki dogmatik ve mistik yapı sebebiyle o dönemdeki 
hareketlenmeler arka arkaya gelecek olayları tetiklemiştir. Bu 
yapıda renkler ayrı bir yer tutar. Sembolik açıdan önemli bir ifa-
de yöntemi olmuştur. Sınıfsal farkların gözle görülebilir ifadesi 
hâline gelmiştir.  Bu dönem için zaten renkli giysi tek başına 
ihtişamın simgesidir. Çünkü kumaşı renklendirmek pahalı bir 
işlemdir ve bu yalnızca zenginlere mahsus bir ayrıcalık olmuş-
tur. Diğer taraftan kıymetli taşlar, giysilerin tamamlayıcı ögesi 
olarak çokça kullanılan materyaller olmuştur. Pahalı bir mal-
zeme olması, özellikle renk ile ifade edilen bu gösterişli mater-
yallerin sınıfsal bir nitelik kazanmasını sağlamıştır. Halk, lifin 
doğal renginden oluşan pamuklu veya yünlü krem-beyaz ton-
larındaki kıyafetleri giymektedir. Bu yüzden renk sosyal ayrış-
manın net bir ifadesidir. Renklere Orta Çağ’da mistik anlamlar 
da yüklenmiştir. Renklerin Orta Çağ’daki metaforik algısı 
çoğunlukla zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Örneğin; kırmızı, cel-
latların rengi olarak bilinmekle beraber, kızıl harmaniler ve 
koşumlar cesaret ve soyluluk ifadesidir. Bunun dışında sarı, 
korkaklığın rengi olarak bilinmekle beraber, altının rengi oldu-
ğu için birçok kaynakta yüceltilmiştir. Bir diğer örnek ise, Art-
hur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri’nde kızıl saçlı şövalyelerin 
acımasız olarak nitelendirilmesidir. Aynı ifade bu tarihlerden 
birkaç yüzyıl önce Sevillalı Aziz İsidorus için kullanılmış, bir 
azize kızıl renk uygun görülmüştür.

The most essential feature accepted to define any object or per-
son as beautiful is harmony. Everything that can be defined in 
mathematical order is harmonious and, therefore, beautiful to 
people. Humans have copied mathematical proportions and 
measurements from structures in nature. Therefore, especially in 
works of art, the basic features that people define as beautiful are 
actually the closest to nature. Before it was defined as modern, 
art tried to get as close to nature as possible. According to Plato, 
art is an imperfect imitation of nature. The ideal is nature, and 
beauty is sought in that which comes closest to this ideal.
Excluding primitive art from this classification, it can be said 
that the first important works with aesthetic concerns are the 
sculptures of Ancient Greece. These works are extremely detailed, 
and although they are mythological scenes, the bodies are not 
completely imaginary. For these bodies, sculptors sought the 
ideal synthesis in living bodies. They tried to depict these synthe-
ses in different postures of the body. A beauty finds its most per-
fect expression in static forms where a moving part achieves 
balance and harmony, where the simplicity of expression is pre-
ferred to the richness of detail.
In Greece, the most perfect bodies are found in the depictions 
of the gods. The reason for this is that the gods were believed to 
be human-like beings but more perfect than human beings. 
Xenophanes of Colophon expres-
sed this desire in one of his 
works as follows:
“But if cattle or lions had han-
ds, or if they could do somet-
hing with their hands like 
humans, horses would want 
their gods to be drawn like hor-
ses, oxen like oxen, and their 
bodies like their own bodies.” 
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Renkli giyinmenin resmiyete ve saray geleneğine hâkim 
olduğu yüzyıllara karşın 21. yüzyıl resmî hayatında renk 
yok denecek kadar azdır. Güçlü görünmenin zenginlik ve 
ihtişamla denk olması bürokratların ve kralların çok renkli, 
kıymetli kumaş ve mücevherler içinde dolaşmasına sebep 
olmuştur. Buna karşın bugün resmî makamlar başta siyah 
olmak üzere koyu renkleri giyimlerinde tercih etmektedir-
ler. Renkli giyim gayriciddi bulunmaktadır.  

Feodal yapılar, skolastik düşünce ve kilise baskısı, sosyal 
sınıflaşmanın getirdiği toplumsal ayrışmalar, Orta Çağ’da-
ki birçok gelişmeyi engellemiştir. Renklerin insanların 
hayatında metaforik ifadelerinin varlığına rağmen gerçek 
hayatta aktif bir varlığının olmamasının bir sebebi de ger-
çek anlamda bir karanlık çağ olmasıdır. En ihtişamlı saray-
ların bile ancak loş bir ortama sahip olabilmesi, geceleri 
karanlık ve tehlikeli sokaklarla çevrili tedirgin hayatlar, 
insanlara kasvetli bir yaşam sunmuştur. Bu kasvetli yaşam, 
sanatta neredeyse ışık ve gölge olmaksızın yapılan resim-
ler olarak ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da renkler, 
âdeta saf hâlde kullanılmıştır. Tüm bu kasvete rağmen 
dönem fresklerinde yaygın bir yaldız kullanımı vardır. Yal-
dız kullanımını etkin hâle getiren ise, duvar resimlerinin 
kutsal sahneler ve mitlerden oluşmasıdır. Kutsallığın 
altınla bir arada kullanıldığı kompozisyonların halk üze-
rindeki etkisinin daha fazla olacağı düşünülmüştür. Fresk-
ler, her zaman okuma yazma bilmeyen halka dinî olayların 
öğretilmesinin kolay ve etkili yolu olarak görülmüştür. Bu 
durumun bir sonucu olarak güzellik anlayışı dinî etkilerle 
şekillenmeye başlamış, dinî etkiler azaldıkça güzellik ve 
estetik kavramları kişisel bir nitelik kazanmıştır. Aynı yüz-
yıllarda Doğu sanatına bakıldığında İslamiyet’in etkisi yeni 
sanatları doğurmuştur. İslamiyet’in yorumlanmasıyla 
özellikle portrenin yasaklanması, minyatür sanatının 
gelişmesine sebep olmuştur. Etkin bir İslami anlayış için-
de yaşayan bir insanın bir portreyi beğenmesi hemen 
hemen imkânsızdır. İslam sanatlarında renk kullanımı ise 
Avrupa’dakine benzer niteliktedir. Işık-gölge neredeyse hiç 
yoktur. Doğal malzemelerden elde edilen doğal renkler ve 
altın varak kullanılmıştır. Türk minyatürlerinde renk, 
konuyu ifade etme değil, soyutlama aracıdır.  Genel olarak 
anlatılmak istenen konuyu destekleyen bir araçtır ve inanç 
gereği zaten gerçeğine yakın olması gibi bir kaygı yoktur. 
Altın varak ise çok kullanılmakla birlikte bunun kutsallığı 
vurgulamak gibi bir amacı yoktur. Çoğunlukla süsleme 
için kullanılmıştır. İnsanoğlu, inançları ve gelenekleri doğ-
rultusunda güzeli ifade etmenin kendince estetik bir yolu-
nu her zaman aramıştır. 

In contrast to the centuries in which colorful dressing 
dominated officialdom and palace tradition, color is 
almost non-existent in 21st-century official life. The equa-
tion of looking powerful with wealth and splendor has 
caused bureaucrats and kings to walk around in multico-
lored, precious fabrics and jewels. On the contrary, today, 
officials prefer to wear dark colors, especially black. Color-
ful clothing is considered unseemly. 

Feudal structures, scholastic thought, and church oppres-
sion, social divisions brought about by social stratification 
prevented many developments in the Middle Ages. One of 
the reasons why colors did not have an active presence in 
real life despite the existence of metaphorical expressions 
in people’s lives is that it was literally a dark age. The fact 
that even the most magnificent palaces could only have a 
dimly lit environment and the troubled lives surrounded 
by dark and dangerous streets at night offered people a 
gloomy life. This bleak life resulted in paintings made 
almost without light and shadow. As a result, colors were 
used in an almost pure form. Despite all this gloom, there 
is widespread use of gilding in period frescoes. What makes 
the use of gilding effective is that the murals are composed 
of sacred scenes and myths. It was thought that the com-
positions in which holiness was used together with gold 
would have a greater impact on the public. Frescoes have 
always been seen as an easy and effective way of teaching 
religious events to an illiterate public. As a result of this 
situation, the understanding of beauty began to be shaped 
by religious influences, and as religious influences dimi-
nished, the concepts of beauty and aesthetics gained a 
personal character. Looking at the art of the East in the 
same centuries, the influence of Islam gave birth to new 
arts. The interpretation of Islam, especially the prohibition 
of portraiture, led to the development of miniature art. It is 
almost impossible for a person living in an active Islamic 
understanding to like a portrait. The use of color in Islami-
c art is similar to that in Europe. Light and shadow are 
almost non-existent. Natural colors obtained from natural 
materials and gold leaf were used. In Turkish miniatures, 
color is not a means of expressing the subject but of abst-
raction. In general, it is a tool that supports the subject to 
be explained, and there is no concern about being close to 
the real thing due to belief. On the other hand, gold leaf is 
used a lot, but it is not intended to emphasize holiness. It 
was mostly used for ornamentation. Human beings have 
always sought their own aesthetic way of expressing the 
beautiful in line with their beliefs and traditions. 
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Farklı tarzlardaki güzellik arayışları, sanatçıların farklı 
türlerde eserler vermesine sebep olmuştur. İnsanın teo-
rik olarak güzelliği tanımlayamaması ya da herkesin 
farklı tanımlıyor olması deneysel bir süreç başlatmıştır. 
Bu deneysel süreç çağdaş resmin yolunu açmıştır. Bu 
sürecin ilk önemli adımı perspektifin keşfi olmuştur. 
Perspektifi ilk kez 1427 yılında Massacio’nun kullandığı 
sanılmaktadır. İsa’nın çarmıha gerilişinin resmedildiği 
bu sahnede çarmıh gerçek bir nişin içinde gibi durmak-
tadır. Bu teknik görenleri o kadar şaşırtmıştır ki anlaşıla-
na kadar ressamların sihir yaptığı bile düşünülmüştür. 
Perspektifle birlikte sanatçılar, derinliklere uygun olarak 
ışık gölge çalışmaya başlamış, bu da beraberinde renk 
denemelerini getirmiştir. Perspektif ve renk tonlamaları 
insanı doğanın gerçek görüntüsüne bir adım daha yak-
laştırmıştır. Bu sebeplerden ressamlar halk arasında 
güçlü ve gizemli bir yer edinmeye başlamışlardır.

“Resim her şeyin ve türün bir araya geldiği bir sanattır. 
Ressam, ona aşkı esinleyebilecek çapta güzellikler ver-
mek istiyorsa, onları yeniden yaratacak yeteneğe sahipse 
ve ona korku veren ya da komik gelen, dahası, onu mer-
hamete getiren garip şeyler görmek isterse, tüm bunların 
ustası ve tanrısıdır.”

Leonardo da Vinci, Trottota di Pittura, 1498

Yeni arayışlar
Çağdaş sanat öncesinde, insan bedeninin güzelliğini 
belirginleştirmek için kullanılan uyum, detay, oran ve 
süslemeler yalnızca mitolojik kahramanlar ya da soy-
luların portrelerinde yer almıştır. İnsan bedeniyle 
ilgili olarak çalışılan en yaygın figür Venüs olmuştur. 
Venüs bir tanrıça olduğu için kadın bedeninin bir ifa-
desi olarak görülmemiş, nü resmin şuhluğundan 
uzak masum bir konumda kalmıştır. Bu yüzden baya-
ğılıktan uzak ve övgüye layık eserler olarak nitelendi-
rilmişlerdir. Ancak süreç kendi döngüsü içinde figür-
leri daha gerçek bir konuma indirgemiştir. Venüs’ün 
düşsel ifadesinin yerini karşı cinsin gözlerine bakan 
rahatsız edici bir ifade almıştır. Toplumun bu ifadeleri 
kabul etmesi uzun sürse de normalleştirme çabası 
birçok farklı alternatifle tuvallerde yer almıştır.

Kadın bedenindeki güzellik ve estetik değişimi masu-
miyetin yok edilmesiyle başlayan bir süreç olmuştur. 
Diğer taraftan erkek karakterinden beklenilen temel 
özellik her zaman güç olmuştur. Rönesans dönemi 
erkeklerinde güç, iri bedenlerle ifade edilmiştir. Zayıf, 
ufak tefek erkekler, geniş omuzlu kıyafetler ve aksesu-
arlar kullanılarak resmedilmiş, böylece daha güçlü 
görünmeleri sağlanmıştır. Erkekler, bu bedensel 
betimlemelerin dışında zafer sahneleri ya da efsane-
lere konu olmuş sahneler içinde resmedilmiştir. 
Erkeklerdeki değişimin başlangıcı, onların gücünü 
ellerinden almak olmuştur. Erkeği bu görüntüler için-
de estetik bulan gelenekler, erkeklerin kaybedilen 
savaş sahnelerinin başrol oyuncusu olmasından hiç 
hoşlanmamıştır. Artık erkekler mutlak gücün simgesi 
olmaktan çıkmışlardır. Yeni konuların olağan hâle 
gelmesiyle ortaya çıkan çeşitlilik, en zengin ifadesini 
halkın resmedildiği eserlerde bulmuştur. Artık işçiler, 
köylüler ve sokak çocuklarının resmi de yapılmakta-
dır. Daha da önemlisi sanatın gerçek sahipleri zengin-
ler, bu resimleri güzel bularak evlerinin duvarlarına 
asmaya başlamışlardır.

Seeking new directions
Prior to contemporary art, the harmony, detail, propor-
tion, and ornamentation used to emphasize the beauty 
of the human body only appeared in portraits of myt-
hological heroes or nobles. The most common figure 
studied in relation to the human body was Venus. Since 
Venus was a goddess, she was not seen as an expression 
of the female body and remained in an innocent positi-
on far from the sensuality of nude painting. Therefore, 
they were characterized as works far from vulgarity and 
worthy of praise. However, in its own cycle, the process 
reduced the figures to a more real position. The dream-
y expression of Venus was replaced by a disturbing exp-
ression looking into the eyes of the opposite sex. Alt-
hough it took a long time for society to accept it, the 
effort to normalize it took place on canvases with man-
y different alternatives.

The change of beauty and aesthetics in the female bod-
y has been a process that began with the destruction of 
innocence. On the other hand, the main characteristic 
expected from the male character has always been 
power. In Renaissance men, power was expressed 
through large bodies. Weak, small men were portrayed 
with broad-shouldered clothes and accessories, thus 
making them appear stronger. In addition to these 
physical expressions, men were depicted in scenes of 
victory or in scenes that were the subject of legends. 
The beginning of the change in men was to take away 
their power. The traditions that found men aesthetic in 
these images did not like the fact that men were the 
protagonists of losing battle scenes. Men ceased to be 
the symbol of absolute power. The diversity that emer-
ged as new subjects became commonplace found its 
richest expression in works depicting the public. Wor-
kers, peasants, and street children were now also pain-
ted. More importantly, the rich, the actual owners of art, 
found these paintings beautiful and began to hang 
them on the walls of their homes.

The search for beauty in different styles has led artists to 
produce works in different genres. The inability of humans 
to define beauty theoretically or the fact that everyone 
defines it differently has initiated an experimental process. 
This experimental process paved the way for contemporar-
y painting. The first important step in this process was the 
discovery of perspective. It is believed that Massacio used 
perspective for the first time in 1427. In this scene depic-
ting the crucifixion of Christ, the cross appears to be in a 
real niche. This technique so astonished those who saw it 
that it was even thought that the painters were practicing 
magic until it was understood. With perspective, artists 
began to work with light and shadow in accordance with 
the depths, which brought color experiments. Perspective 
and color gradations brought people one step closer to the 
true image of nature. For these reasons, painters began to 
gain a strong and mysterious place among the public.

“Paint is an art in which everything and species come 
together. If the painter wants to give beauty on a scale that 
can inspire love, if he has the talent to recreate it, and if he 
wants to see strange things that frighten or amuse him or, 
moreover, bring him to pity, he is the master and God of all 
these things.”

Leonardo da Vinci, Trottota di Pittura, 1498

Kadın bedenindeki güzellik ve estetik değişimi 
masumiyetin yok edilmesiyle başlayan bir süreç 
olmuştur. Diğer taraftan erkek karakterinden 
beklenilen temel özellik her zaman güç olmuştur.

The change of beauty and aesthetics in the female body 
has been a process that began with the destruction of 
innocence. On the other hand, the main characteristic 
expected from the male character has always been power.
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Sanat Kimin İçindir Sorunsalı
Sanatın etrafındaki soylu duvarın yıkılmasıyla kla-
sik dönemin ruhsuz ideal güzeli, yerini gerçek 
sanattan, fantastik ögelere uzanan geniş yelpazede 
bir güzel anlayışına bırakmıştır. Bu dönemde fan-
tastik ögelerin ilk temsilcileri Maniyeristler  ilginç 
eserler ortaya çıkarmıştır. Bu konuda en dikkat 
çekici örnekler ise Arcimboldo’nun eserleri olmuş-
tur. Sanatçı, eserlerinde sebze, meyve ve çeşitli nes-
neler kullanarak insan figürleri yapmıştır. Üslubu 
gerçeküstücü bir tarza kaymıştır. Klasiğin dogmatik 
kuralları birer birer ihlal edilirken, saray soylularının 
sahip çıktığı bu yeni sanat anlayışları ve sanatçılar 
bir bakıma el değiştirmiştir. Yani güzelin tanımı 
zengin azınlık tarafından yapılmaya başlanmıştır. 
Kiliseninki gibi dogmatik bir yapı söz konusu değil-
se de bu ilk akımlar sahiplenildiği gruplar tarafın-
dan, kendi kurallarını oluşturmaya başlamıştır. 

17. yüzyıl Rönesans’ın tamamen aşıldığı bir yüzyıl 
olmuştur. Rönesans sanatçıları, bu yüzyıl için 
düzensiz inci anlamına gelen barok kelimesini kul-
lanmışlardır. Klasik oranlar ve kurallar bu resimler-
de yer almamıştır ancak eserler kendilerine has bir 
inandırıcılığa sahiptir. Freskler ve dev boyuttaki 
panolar yerlerini evlerin duvarlarına asılabilecek 
boyutlardaki tuvallere bırakmıştır. Hristiyanların, 
Protestan ve Katolik mezheplerine bölünmeleri 
resimlerin konularına da yansımış, bazı ifade farklı-
lıkları ortaya çıkarmıştır. Protestanlar, dinî imgele-
rin puta dönüştürülmesine karşı olduklarından 
dolayı azizlerin ve Meryem’in yüceltilmesini batıl 
bulmuşlardır. Katoliklerde ise dinî eğitimin büyük 
bir kısmı fresklerin insan üzerindeki etkisiyle sağ-
lanmaktadır. Bu ayrışma içeriklerin değişimini de 
beraberinde getirmiştir.

18. yüzyılda Avrupa’nın her yerinde sanat akademileri kurul-
maya başlanmıştır. Bu akademiler toplum içinde yaygınlaş-
maya ve birçok sanatçıyı bünyesinde barındırmaya başlamış-
tır. Akademiler kuralcı bir yapı içindedir. Eserler bu kurallar 
doğrultusunda verilmeye başlanmış ve yeni bir klasikçilik, 
farklı bir dogmatizm ortaya konulmuştur. 19. yüzyılda bu aka-
demiler sanat alanının tamamına hâkim bir hâle gelmiş, 
aydınlanma projesinin bir parçası olmuşlardır. Belirli bir siste-
matiğe oturtulmuşlardır. Bu akademilerde ortaya çıkan eser-
ler, soylu, anıtsal üslupta, mitsel, dinsel ve yurtsever nitelikte-
dir.  Ancak 20. yüzyıl sanatı tüm akademik üslupları reddede-
rek, bazen siyasallaşarak, bazen birbirleriyle zıtlaşarak birçok 
yenilik ortaya koymuştur.

19. yüzyıl, 20. yüzyılda olacakların habercisi sayılabilecek bazı 
olaylara zemin hazırlamıştır. Bunlardan en önemlileri makine-
ler ve onun soyadıyla anılan Eyfel Kulesi’dir. Gustav Eiffel, 
1889’da Paris’e bu metal yığınını inşa ettiğinde Fransızlar bu 
kuleyi Babil Kulesi olarak ifade etmiştir. Onlar dövülmüş 
tenekenin korkutucu sütununun korkutucu gölgesiyle, 
Paris’in görüntüsünü bozacak bir mürekkep lekesi gibi 
duran devasa siyah fabrika bacasını şiddetle eleştirdiler.
Eiffel ise bu eleştirilere yanıt verirken yapının kendine has 
bir güzelliğe ve zarafete sahip olduğunu, ortaya konulan 
mühendislik dehasının gücün bir ifadesi olduğunu, güzel-
liğin bu güçten ileri geldiğini söylemiştir. Eyfel Kulesi, 
güzelliğin geldiği boyutun en sembolik ifadesi olarak 
Paris’te tüm ihtişamıyla, Fransa’nın klasik eserlerinin kar-
şısında dikilmektedir. Metal, cam, cıvata gibi nesneler 
güzel sanat eserleri oluşturmaya başlamıştır.  Bu hareket 
Duchamp ve arkasından geleceklerin yolunu açmış yep-
yeni malzemelerle sanat icra edebilme imkânı tanımıştır. 
Duchamp, tuvaller üzerinde denenen birçok üslubun 
dışına çıkmış, seri üretim hâlindeki malzemeleri kulla-
narak heykelsi eserler yapmış ve bunları sanat eserleri-
nin mabedi olarak kabul edilen galerilerde sergilemiştir. 
Duchamp, eşyayı gündelik işlevlerinden soyutlayarak, 
yeni bir boyut kazandırmış ve sanatın işleviyle ilgili 
yeni bir bakış açısı ortaya koymuştur. Gündelik eşyala-
rın sanatın objesi hâline gelmesi sanatçı ile sokaktaki 
insan arasındaki perdeyi kaldırmıştır. Artık sanat 
eserinin içeriği ve işlevi konusunda sınırlayıcı hiçbir 
şey kalmamıştır. Her şey güzel ve sanatın bir 
parçası olabilir. Çünkü sanat, insanı ilgilendi-
ren ve insanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
her şey olabilir. 

In the 18th century, art academies began to be established all 
over Europe. These academies became widespread in society 
and started to host many artists. Academies have a prescriptive 
character. Works began to be produced in line with these rules, 
and a new classicism, a different dogmatism, was introduced. 
In the 19th century, these academies came to dominate the 
entire field of art and became a part of the enlightenment pro-
ject. They were placed in a certain systematization. The works 
produced in these academies were noble, monumental in style, 
mythical, religious, and patriotic. However, the art of the 20th 
century rejected all academic styles, sometimes politicizing 
them, other times contrasting them with each other, and intro-
ducing many novelties.

The 19th century set the stage for some events that could be 
considered harbingers of what would happen in the 20th cen-
tury. The most important of these were machines and the Eiffel 
Tower. When Gustav Eiffel built this mass of metal in Paris in 

1889, the French referred to it as the Tower of Babel. 
They fiercely criticized the huge black factory chimney 
which, with its daunting shadow of the  frightening 
column of hammered tin, stood like an ink blot spoiling 

the view of Paris. Responding to these criticisms, Eiffel said 
that the building had a unique beauty and elegance, that 
the engineering genius was an expression of power, and 
that beauty came from this power. The Eiffel Tower stands 
in Paris in all its splendor, opposite the classical works of 
France, as the most symbolic expression of the dimension 
where beauty comes from. Objects such as metal, glass, 
and bolts began to form beautiful works of art. This move-
ment paved the way for Duchamp and those who would 
come after him, allowing them to make art with brand 
new materials. Duchamp went beyond many styles, tried 
on canvases, created sculptural works using mass-pro-
duced materials, and exhibited them in galleries, which 
are considered the temples of artworks. Duchamp abst-
racted objects from their everyday functions, giving 
them a new dimension and revealing a unique perspec-

tive on the function of art. The transformation of 
everyday objects into objects of art lifted the veil 
between the artist and the man in the street. There is 

no longer anything limiting about the content and 
function of the work of art. Everything can be 

beautiful and a part of art. Because art can be 
anything that concerns human beings and 
that can meet human needs. 

The question of for whom the art is for
With the collapse of the noble wall around art, the 
soulless ideal beauty of the classical period was rep-
laced by a wide range of beauty ranging from real art 
to fantastic elements. The first representatives of 
fantastic elements in this period, the Mannerists, 
produced some interesting works. The most remar-
kable examples in this regard were the works of 
Arcimboldo. The artist made human figures using 
vegetables, fruits, and various objects in his works. 
His style shifted to a surrealist style. While the dog-
matic rules of the classics were being violated one by 
one, these new conceptions of art and artists, which 
were embraced by the palace nobility, changed han-
ds in a sense. In other words, the definition of beaut-
y began to be made by the wealthy minority. Althou-
gh there was no dogmatic structure like that of the 
Church, these first movements began to form their 
own rules by the groups they were embraced by.
 
The 17th century was a century in which the Renais-
sance was completely transcended. For this centur-
y, renaissance artists used the word baroque, mea-
ning irregular pearl. Classical proportions and rules 
are absent in these paintings, but the works have 
certain credibility of their own. Frescoes and giant 
panels gave way to canvases large enough to hang 
on the walls of houses. The division of Christians 
into Protestant and Catholic sects was also reflec-
ted in the subjects of the paintings, leading to some 
differences in expression. Protestants found the 
glorification of saints and Mary superstitious as 
they were against the transformation of religious 
images into idols. For Catholics, on the other hand, 
a large part of religious education is provided by the 
effect of frescoes on people. This divergence also 
brought about a change in content.

Bu konuda en dikkat
çekici örnekler ise 

Arcimboldo’nun 
eserleri olmuştur. 

Sanatçı, eserlerinde 
sebze, meyve ve çeşitli 

nesneler kullanarak 
insan figürleri 

yapmıştır.

The most remarkable 
examples in this 

regard were the works 
of Arcimboldo. The 

artist made human 
figures using 

vegetables, fruits, and 
various objects in his 

works.
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Postmodern estetik
Estetiğin evrimleşmesi süreci insanlar arasın-
da her zaman karmaşaya sebep olmuş, 21. yüz-
yıl insanının dahi klasik estetik değerlerden 
kopmasını sağlayamamıştır. Bunun en yakın 
örneklerinden biri popüler işleriyle tanınan 
İngiliz sanatçı Damien Hirst’ün eserinin başına 
gelen olaydır.  Damien Hirst, Mayfair Galeri-
si’nin vitrinine bir enstalasyon yerleştirir. Ens-
talasyon yarı dolu fincanlardan, sigara izmarit-
leriyle dolu kül tablalarından, boş şişeler, üzeri 
kurumuş boyayla kaplı bir palet, fırçalar, şeker 
çöpleri, yere yayılmış gazete ve degilerden oluş-
maktadır. Eser, açılışın yapıldığı galada temel 
parçalardan biri olarak tanıtılmış, satış değeri 
galerinin özel projeler başkanı olan Heidi Reit-
maier tarafından yüz binlerce dolarla ifade 
edilmiştir. Aynı gece, enstelasyon, eseri çöp 
sandığını söyleyen bir temizlik görevlisi tara-
fından çöpe atılmıştır. Temizlik görevlisi 
Emmanuel Asare, The Evening Post’a yaptığı 
açıklamada, “Onu görür görmez bir ah çektim, 
çünkü her şey darmadağınıktı. Bu bana pek de 
sanat eseriymiş gibi gelmedi. Bu yüzden her 
şeyi toplayıp attım” demiştir. Damien Hirst ise 
olaya herkesten daha çok gülmüş, aslında bir 
bakıma eserin amacına ulaştığını söylemiştir. 

Tarihsel süreç sayesinde güzel, en az dünya 
nüfusuyla eşit sayıda anlama sahip olmuştur. 
Daha da önemlisi bu evrim, sanatın güzel 
olması zorunluluğunu ortadan kaldırarak 
sanatı, sanatçıyı ve sanatseveri sınırlardan 
kurtarmıştır. Bu sınırlar o kadar genişlemiştir 
ki, sanatın yalnızca güzel ve elit olanla birleşti-
rilmesine alışkın olan insanlık tarihi, hayatın 
içinden görüntülerin sanat olabileceğini düşü-
nememiştir. Damien Hirst’ün eserinin çöpe 
gitmesine sebep olan algı budur. Sanatı önce 
kilise duvarlarından çıkaran yenilik hareketleri 
bugün tuvalden, duvardan hatta galerilerden, 
müzelerden en önemlisi de standart estetik 
değerlerden kurtarmıştır. Bu kurtuluş, sanatı 
insandan bağımsız ve ayrıcalıklı bir faaliyet 
olmaktan çıkarmış, insanın bir parçası olan ve 
asıl gücünü insandan alan bir faaliyet hâline 
gelmesini sağlamıştır.

Postmodern aesthetics
The process of evolution of aesthetics has always caused confusion among people, 
and even the people of the 21st century have not been able to break away from 
classical aesthetic values. One of the most recent examples of this is the incident 
that happened to the work of British artist Damien Hirst, known for his popular 
works; Damien Hirst places an installation in the window of the Mayfair Gallery. 
The installation consists of half-full cups, ashtrays filled with cigarette butts, emp-
ty bottles, a palette covered with dried paint, brushes, candy wrappers, newspapers, 
and magazines scattered on the floor. The work was presented as one of the key 
pieces at the opening gala, and its sale value was estimated in the hundreds of 
thousands of dollars by Heidi Reitmaier, the gallery’s head of special projects. That 
same night, the installation was thrown in the trash by a cleaner who said he thou-
ght it was trash. The cleaner, Emmanuel Asare, told The Evening Post, “As soon as I 
saw it, I let out a sigh because everything was a mess. It didn’t look like a work of 
art to me. So I picked everything up and threw it away.” Damien Hirst, on the other 
hand, laughed at the incident more than anyone else and said that, in a way, the 
work achieved its purpose. 

Through the historical process, beautiful has come to have at least as many mea-
nings as the world’s population. More importantly, this evolution has freed art, the 
artist, and the art lover from boundaries by eliminating the necessity for art to be 
beautiful. These boundaries have expanded so much that human history, accusto-
med to associating art only with the beautiful and elite, could not imagine that 
images from life could be art. This is the perception that led to the trash of Damien 
Hirst’s work. The movements of innovation that first took art out of church walls 
have today liberated it from canvas, walls, even galleries and museums, and most 
importantly, from standard aesthetic values. This liberation has transformed art 
from an activity independent from human beings and privileged to an activity that 
is part of human beings and derives its real power from human beings.
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DENIZCILIĞIN SANATLA BULUŞTUĞU MEKÂN:

THE PLACE WHERE MARITIME MEETS ART: 
TERSANE ISTANBUL

TERSANE ISTANBUL
Öncelikle merhaba. İçinde bulunduğumuz ter-
sanenin çok köklü bir tarihe sahip ve Osman-
lı’dan bu yana çok yakın bir döneme kadar aktif 
olduğunu biliyoruz. Buna bağlı olarak tarihsel 
anlamda büyük önem taşıdığı da kesin. Gerçek-
leştirdiğiniz restorasyon sonrası bu alan hangi 
amaçlar için kullanılacak?

Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
endüstriyel denizcilik tarihinin en önemli parçala-
rından biri olduğunun bilinciyle hareket edilen ala-
nın tescil işlemleri ve Tersane İstanbul Projesi’nin 
mimari tasarımında, alanının en iyileri arasından 
seçilen mimarlar, tarihçiler, sanat tarihçileri, resto-
rasyon uzmanları ile çalışılıyor. Tersane İstanbul’da 
tarihî miras korunarak geliştirilirken, bir yandan da 
günümüzün yüksek standardını yansıtan çağdaş 
mimarinin enjekte edilmesi hedeflendi. Bu amaçla 
Tersane İstanbul’da hem tarih bilinci hem de bilim-
sel bir titizlikle geçmişin izleri sürülerek, geleceğe 
doğru sağlıklı ve estetik bir projeksiyon yapılıyor. 

Projenin konumu gereği, tarihî yarımadaya çok 
yakın olması, mevcut yapı stoğunun fiziki boyutları 
da göz önünde bulundurularak bütünsel anlamda 
kültür, konaklama ve ticari kullanımlarının bulun-
duğu, bir turizm - kültür merkezi olarak fonksiyon-
landırıldı. Bunun yanı sıra, açık alanları ve tarihî 
kızaklarının üstleri de önemli günlerde, projenin 
bazı etkinliklere de ev sahipliği yapması hedeflendi. 
İstanbul’un ve bölgenin en önemli Çocuk Eğlence 
ve Eğitim Merkezi de projemiz içinde yer alıyor.

Alanın mekânsal dağılımı, binaların deniz ile olan 
ilişkisi, meydanlar, ana akslar gibi çeşitli paramet-
reler baz alınarak fonksiyon dağılımı belirlendi. 
Mesela değerlendirmeler neticesinde, özgün kulla-
nımında çekiçhane binası olan bir yapı müze, özgün 
kullanımında hamam olarak kullanılmış olan bir 
yapı apart ünite, torpido fabrikası olarak kullanıl-
mış bir yapı kültür sanat etkinliklerinin düzenlen-
diği bir ‘sahne’, demir atölyesi olarak kullanılmış bir 
bina sokak lezzetlerinin yer aldığı yeme içme ve 
alışveriş için dükkânların yer aldığı bir mekân şek-
linde farklı fonksiyonlar verilerek projelendirildi.

First of all, hello. We know that the shipyard we are in has a very long 
history and has been active since the Ottoman Empire until very recent-
ly. Accordingly, it is certainly of great historical importance. For what 
purposes will this area be used once the restoration is completed?

With the awareness that the site is one of the most important parts of the 
industrial maritime history of the Ottoman Empire and the Republic of Tür-
kiye, we are working with architects, historians, art historians, and restora-
tion experts selected among the best in their fields in the registration pro-
cess and architectural design of the Tersane İstanbul Project. In Tersane 
İstanbul, while the historical heritage was preserved and developed, it was 
also aimed to inject contemporary architecture that reflects today’s high 
standards. To this end, Tersane İstanbul pursues a healthy and aesthetic 
projection towards the future by following the traces of the past with both 
historical awareness and scientific rigor.

Due to the location of the project, being very close to the historical penin-
sula, and the physical dimensions of the existing building stock, the proje-
ct functions as a tourism + cultural center with cultural, accommodation, 
and commercial uses in a holistic sense. In addition, the open spaces and 
the tops of the historical sleds were also aimed to host some events on 
important historical days. Moreover, the most important Children’s Enter-
tainment and Education Center of İstanbul and the region is also inclu-
ded in our project.

Functional distribution was determined based on various parameters such 
as the spatial distribution of the area, the relationship of the buildings with 
the sea, squares, and main axes. For example, as a result of the evaluations, 
a building that was originally used as a hammer workshop (çekiçhane) was 
designed as a museum, a building that was originally used as a Turkish bat-
h (hamam) was designed as an apart unit, a building that was used as a 
torpedo factory was designed as a ‘stage’ where cultural and artistic events 
are organized, and a building that was used as an iron workshop was desig-
ned with different functions as a place where street delicacies, food and 
beverages, and stores for shopping are located. 

Tersâne-i Âmire, döneminin en ileri gemi inşa 
tekniklerinin uygulandığı dünyanın en önemli 
endüstriyel denizcilik merkezlerindendi. Yakla-
şık 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu 
donanması için savaş gemileri inşa edilen ve 
askerî denizcilik üssü olan alan, Tersane İstan-
bul Projesi’yle ilk kez halka açılarak sivil bir 
yaşam merkezi olacak. Projeyi PTT Hayat okurla-
rı için Tersane İstanbul Kurumsal İlişkiler ve 
Restorasyon Koordinatörü Necla Falay ve Arkeo-
log Filiz Yalçındağ ile konuştuk. 

Tersâne-i Âmire was one of the world’s most impor-
tant industrial maritime centers where the most 
advanced shipbuilding techniques of its time were 
applied. The area, which was a military naval base 
where warships were built for the Ottoman Empire’s 
navy for nearly 600 years, will be opened to the publi-
c for the first time with the Tersane İstanbul Project 
and will become a civilian life center. We talked about 
the project with Necla Falay, Corporate Relations and 
Restoration Coordinator of Tersane İstanbul, and Arc-
haeologist Filiz Yalçındağ for PTT Hayat readers. 
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Tarihimize saygı ve estetik anlayış konusunda 
hassasiyetle çalıştığınızı görüyoruz. Bu proje-
de hangi mimari teknikler uygulanıyor?
Tersane İstanbul Projesi kapsamında yer alan tes-
cilli yapılar, geçmişten günümüze birer endüstri 
mirası olmaları nedeniyle bilimsel metotlara göre 
restore edilerek geleceğe aktarılacak. Bu açıdan 
tüm taşınmaz kültür varlıklarımızda öncelikle 
yapıyı korumaya yönelik yaklaşımlar benimseye-
rek restorasyon uygulamaları yapıyoruz.

Bununla beraber, alanda tescilli yapıların tarihî 
süreç içerisinde değişen teknoloji ve üretim ihti-
yacına yönelik olarak yapı stoğunun, yapı otu-
rumlarının, kontur ve gabarilerinin sürekli değiş-
tiğini ve yapı içerisinde farklı malzemelerden 
katmanların yer aldığını, yapmış olduğumuz 
tarihî araştırmalardan görüyoruz. Proje tasarla-
nırken bütüncül bir yeniden yapımdan kaçınarak 
tarihsel sürekliliğe sadık ve aynı zamanda çevre-
sel olarak sürdürülebilir iyi bir koruma uygula-
ması yapmayı hedefledik. Dolayısıyla, tarihsel 
süreç içerisinde yok olmuş bir yapının rekons-
trüksiyonunun yapılması yerine, yeni yapılar 
tasarlayarak bu yapıları eski yapı izlerinin üzerine 
gelecek şekilde planlayıp alan içerisindeki yol, 
meydan gibi boşlukların geçmişte olduğu gibi 
kullanılmasını planladık.

Rekonstrüksiyon tekniği için sadece bir üst örtüde kısmi ola-
rak fikir bazında bir yaklaşımımız oldu. O da; Tersane İstanbul 
Projesi’nin de simgesi olan Valide Kızağı’nın üst örtüsü. Yapı 
1802’de (III. Selim döneminde) Tersane Sarayı’nın değişen 
gemi teknolojilerine ayak uydurmak amacıyla tıraşlanması 
sonucunda yapılmış. Dockyard olarak da anılan kızağın özgün 
kullanımında ahşap bir üst örtü ile kaplı oluğunu tarihî fotoğ-
raflarından biliyoruz. İşgal yıllarında karşı kıyıdan hedef olma-
ması adına bilinçli olarak üst örtünün kaldırıldığına dair riva-
yetler bulunsa da, yüz yılı aşkın süredir kullanılan ahşap örtü-
nün zamana dayanamayan fiziksel durumu nedeniyle kaldı-
rıldığını düşünüyoruz.

Günümüzde çok net fotoğraflarına ve izlerine ulaştığımız bu 
örtünün, kızağın yeni işlevine uygun ayırt edici nitelikte çağdaş 
malzeme ile kısmi rekonstrüksiyonu yapılacak.

Restore edilen kaç adet yapı bulunuyor?
Proje alanı içerisinde yer alan 26 adet tescilli yapının 11 tanesin-
de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yani yaklaşık 48.500 
metrekare alana sahip tescilli yapıda uygulamalar sürüyor.  
Diğer yapılar da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde restorasyon 
uygulamaları tamamlanarak kamu kullanımına sunulacak.

We see you are working sensitively regarding res-
pect for our history and aesthetic understanding. 
Which architectural techniques are being applied 
in this project?
The registered buildings within the scope of the Tersa-
ne İstanbul Project will be restored and transferred to 
the future according to scientific methods since they 
are an industrial heritage from the past to the present. 
In this respect, we carry out restoration practices in all 
our immovable cultural assets by adopting approac-
hes aimed primarily at protecting the structure.

However, we see from the historical research we have 
conducted that the building stock, building seg-
ments, contours, and gauges of the registered buil-
dings in the area have constantly adjusted in line wit-
h the changing technology and production needs in 
the historical process and that there are layers of dif-
ferent materials within the building. While designing 
the project, we aimed to make a good conservation 
practice that is faithful to historical continuity and, at 
the same time, environmentally sustainable by avoi-
ding a holistic reconstruction. Therefore, instead of 
reconstructing a building that has disappeared in the 
historical process, we aimed to design new buildings 
and plan these buildings to overlap the traces of the 
old building and to use the spaces such as roads and 
squares in the area as in the past.

Tersane İstanbul 
Projesi kapsamında 

yer alan tescilli 
yapılar, geçmişten 

günümüze birer 
endüstri mirası 

olmaları nedeniyle 
bilimsel metotlara 

göre restore 
edilerek geleceğe 

aktarılacak.

The registered 
buildings within the 
scope of the Tersane 
İstanbul Project will 

be restored and 
transferred to the 

future according to 
scientific methods 

since they are an 
industrial heritage 

from the past to the 
present. 

For the reconstruction technique, we had only a partial appro-
ach on the basis of an idea in one upper cover. That is the upper 
cover of the Valide Sledge, which is also the symbol of the Ter-
sane İstanbul Project. The structure was built in 1802 (during 
the reign of Sultan Selim III) as a result of the shaving of the 
Tersane Palace in order to keep up with the changing ship tech-
nologies. We know from historical photographs that the sled, 
also known as the Dockyard, was covered with a wooden top 
cover in its original use. Although there are rumors that the top 
cover was deliberately removed during the occupation years in 
order not to be a target from the opposite shore, we think that 
the wooden cover, which had been used for more than a hund-
red years, was removed due to its physical condition that could 
not withstand the time.

Today, this cover, of which we have very clear photographs and 
traces, will be partially reconstructed with distinctive contem-
porary materials suitable for the new function of the sled.

How many buildings are being restored?
Restoration works are ongoing in 11 of the 26 registered buil-
dings within the project area. In other words, applications are 
ongoing in the registered building with an area of approxima-
tely 48,500 square meters. Restoration works on the other ins-
tallations will be completed in the next few years and will be 
made available for public use.
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Alışveriş Merkezleri (AVM) olarak kullanıla-
cak bölüm içerisinde tarihî yapılar var mı?
Tersane İstanbul Projesi kentsel tasarım ölçe-
ğinde bir kent parçası tasarımıdır. Bir kentin, 
bir yaşam alanının içerisinde insan ihtiyaçları-
nı karşılayacak ne varsa projemizde de yer alı-
yor. Bu açıdan bakıldığında proje, içerisinde 
yeme içme ve alışveriş için dükkânların yer 
aldığı bir semt parçası diyebiliriz. Osmanlı Dev-
leti döneminde etrafına örülmüş çevre duvarı 
ile gizlenmiş, bu nedenle İstanbullunun hafı-
zasında yeri olmayan bu alanda; sokak, mey-
dan, cadde ve açık hava kavramlarının altı çizi-
lerek projeler geliştirildi. Yani açıkçası proje 
sokak ticaretinin bulunduğu bir ticari destinas-
yon noktası konumunda. 

Tarihî yapılara fonksiyon verilmeden önce, proje-
nin tamamında ele alınan tüm tasarım girdileri 
ile beraber yapının o fonksiyona uygun olup 
olmadığı konusunda uzman kişilerce etütler 
yapıldı. Dolayısıyla tescilli yapılarımız otel, müze, 
dükkân, ofis gibi fonksiyonlarla 24 saat yaşayan 
bir konumda olacak.

Proje tamamlandığında tarihî tersane özelli-
ğini tamamen kaybetmiş olacak mı yoksa 
ziyaretçiler için bu özellikler korunacak mı?
Fiziki olarak tersanenin tüm yapıları korunacak. 
Ancak fonksiyon olarak bölgenin ve İstanbul’un 
ihtiyacına göre yeniden işlevlendirilecek diyebi-
liriz. Tabi kültürel etkinlikler, tasarımın geçmişi 
ve önemi gelecek nesillere aktarılacağı eğitim 
faaliyetleri ile de zenginleştirilecek.

Proje çevre halkının sahile ulaşabilirliğini sağlayacak 
mı? Çok amaçlı kullanım alanları, yeşil alanlar bulu-
nuyor mu?
Proje alanımız yukarıda bahsettiğimiz üzere, geçmiş yıllarda 
gemi sanayi için önemli bir üretim alanı olmuş. 
Mevcut durumda bölge insanı alana ve alanın kıyı kullanımı-
na yabancı diyebiliriz. Çünkü yıllarca çoğunluk buraya gir-
memiş, kıyı ile buluşamamış.

Proje tasarım sürecinde ulaşabilirlik bizim önemsediğimiz 
bir konu oldu. Dolayısıyla proje alanının tamamı kamuya 
açık. Çevre semtlerden veya İstanbul’un her yerinden alana 
ulaşım hem kara hem de deniz ulaşımı olarak toplu taşıma 
veya özel araçlar ile etüt edilerek ulaşabilirlik ilkesinde şekil-
lendi. Yaya ulaşımı açısından alana farklı girişlerden yaya 
geçirgenliği sağlanacak.

Bununla beraber, alan içerisinde sahil/rıhtım alanlarında, 
meydanlarda, etkinlik alanı olarak İstanbul’un tarihî ve 
önemli günlerinde düzenlenecek etkinliklerde, kutlama alanı 
olarak kullanılması hedeflendi. 

Will the project provide accessibility to the seaside for 
the surrounding community? Are there multi-purpose 
areas and green areas?
As mentioned above, our project area has been an important 
production area for the shipbuilding industry in the past. 

In the current situation, we can say that the people of the 
region are unfamiliar with the area and the coastal use of 
the area. Because for years, the majority did not enter the 
site and could not meet the coast.

During the project design process, accessibility has been an 
issue we care about. Therefore, the entire project area is open to 
the public. Access to the area from the surrounding districts or 
from anywhere in İstanbul was studied and shaped on the 
principle of accessibility by public transportation or private 
vehicles, both by land and sea. In terms of pedestrian transpor-
tation, pedestrian permeability will be provided from different 
entrances to the site.

In addition, it is aimed to use the area as a celebration area in 
the coastal/dock areas, squares, event areas, and events to be 
organized on the historical and important days of İstanbul. 

Are there any historic buildings in the section to 
be used as a shopping mall?
The Tersane İstanbul Project is an urban part design 
on an urban design scale. Anything that meets 
human needs in a city, in a living space, is also inc-
luded in our project. From this point of view, we can 
say that the project is a part of a neighborhood wit-
h stores for eating, drinking, and shopping. Projects 
were developed by emphasizing the concepts of the 
street, square, avenue, and open-air in this area, 
which was hidden by the perimeter wall built 
around it during the Ottoman Empire period and 
therefore had no place in the memory of İstanbuli-
tes. In other words, the project is a commercial des-
tination point where street trade is available. 

Before the historical buildings were given a functi-
on, studies were conducted by experts on whether 
the building was suitable for that function, along 
with all the design inputs considered throughout 
the project. Therefore, our registered buildings will 
be living 24 hours a day with functions such as 
hotels, museums, shops, and offices.

When the project is completed, will the historic 
shipyard have entirely lost its features, or will 
these features be preserved for visitors?
Physically, all the structures of the shipyard will be 
preserved. However, we can say that it will be 
re-functionalized according to the needs of the 
region and İstanbul. Of course, it will be enriched 
with cultural events and educational activities 
where the history and importance of design will be 
passed on to future generations.

Alan içerisinde 
sahil/rıhtım 
alanlarında, 
meydanlarda, 
etkinlik alanı olarak 
İstanbul’un tarihî 
ve önemli 
günlerinde 
düzenlenecek 
etkinliklerde, 
kamuya açık 
kutlama alanı 
olarak kullanılması 
hedeflendi.

It is aimed to be 
used as a public 
celebration area in 
the coast/dock 
areas, squares, as an 
event area, in the 
events to be 
organized on the 
historical and 
important days of 
İstanbul.
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Proje Galataport ile çok karşılaştırılıyor? Burada yabancı 
turisti çekecek özellikler var mı? Hedef kitle kimdir?
Şüphesiz Galataport, İstanbul’un marka değerine katkı sağlamış 
özel projelerden biri. Ortak ve farklı özellikleri bulunan Galataport 
ve Tersane İstanbul Projeleri aslında birbirinden bağımsız ve farklı 
iki proje olmakla beraber birbirini de olumlu etkileyen ve sinerji 
üreten 2 önemli destinasyon noktası. Tersane İstanbul proje sahası 
dünya ölçeğinde örneği az, Türkiye ölçeğinde ise endüstri mirasının 
dönüştürülmesi anlamında sahip olduğu alan ve tescilli kültür var-
lığı açısından bir ilk. Alanın 600 yıl boyunca askerî alan olarak kul-
lanılması ve kamuya kapalı olmasının en büyük gizem olduğunu 
düşünüyoruz. Endüstri ve sanayi kokan yaşanmışlığı, tarihî kimliği, 
sahip olduğu tarihî yarımada silüeti, kıyı ile ilişkisi, eşsiz proje tasa-
rımları, açık hava konsepti ile her kesimden insanın kaliteli vakit 
geçireceği Tersane İstanbul projesi özellikle tarihî yarımadanın 
yetersiz kaldığı konaklama ihtiyacına da çözüm sunacaktır.  

Her iki proje arasında denizden kurgulanacak ulaşım ağı ile birbiri-
ni destekleyen ve İstanbul’un değerini uluslararası platforma taşı-
yan iki önemli nokta olduğunu söylemek gerekir.

Is the project often compared to Galataport? Are there featu-
res here that will attract foreign tourists? Who is the target 
audience?
There is no doubt that Galataport is one of the special projects that 
contributed to the brand value of İstanbul. Galataport and the Ter-
sane İstanbul project, which have common and different features, 
are actually two important destination points that positively affect 
each other and generate synergy, although they are two indepen-
dent and distinct projects. The Tersane İstanbul project site is one 
of the few examples in the world and a first in Türkiye regarding 
the area and registered cultural assets it has in terms of transfor-
ming industrial heritage. We think that the biggest mystery of the 
site is that it was used as a military area for 600 years and closed 
to the public. The Tersane İstanbul project, where people from all 
walks of life will spend quality time with its industrial background, 
historical identity, the silhouette of the historical peninsula, its 
connection with the coast, unique project designs, an open-air 
concept, will also provide a solution to the accommodation needs 
of the historical peninsula, which is insufficient. 

It should be said that both projects are two important points 
that support each other with the transportation network to be 
built from the sea and carry the value of İstanbul to the inter-
national platform.
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PTT’DEN “2022 ULUSLARARASI YAZI 
KÜLTÜRÜ FESTİVALİ” KONULU 

ÖZELGÜN ZARFI
SPECIAL DAY COVER FROM PTT FOR 

“2022 INTERNATIONAL FESTIVAL OF WRITING CULTURE “

23 Haziran 2022 tarihinde “2022 Uluslararası Yazı Kültürü 
Festivali” konulu Özelgün Zarfı 10,00 TL bedelle PTT AŞ’ye 
ait www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasın-
da ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Aynı tarihte “Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mahal-
lesi Büyük Postane Caddesi No: 7 Fatih / İstanbul” adre-
sinde mesai saatleri içerisinde “2022 Uluslararası Yazı 
Kültürü Festivali 23.06.2022 İSTANBUL” ibareli Özelgün 
Zarfı’na ait Özeltarih Damgası kullandırıldı.

On the 23rd of June, 2022, Turkish Post offered a Special Day Cover 
themed “2022 International Writing Culture Festival” for sale at a pri-
ce of 10.00 TL on www.filateli.gov.tr address, philately mobile applica-
tion, and in the Post Offices as many as the number of subscribers.

On the same date, at “Sirkeci Philately and Stamp Gallery Hobyar 
Mahallesi Büyük Postane Caddesi No:7 Fatih/İstanbul” during wor-
king hours, the Special Date Cancel of the Special Day Cover with the 
phrase “2022 International Festival of Writing Culture 23.06.2022 
İstanbul” was used.

PTT AŞ tarafından “2022 
Uluslararası Yazı Kültürü 
Festivali” konulu Özelgün 
Zarfı 23 Haziran 2022 
tarihinde tedavüle sunuldu.

The special day cover 
themed “2022 
International Festival of 
Writing Culture “ was put 
into circulation by our 
Turkish Post on the 23rd of 
June, 2022.



Bizden Haberler / News From Us Bizden Haberler / News From Us38 39HAZİRAN 2022 / JUNE PTT HAYAT 

PTT AŞ VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ

COOPERATION IN EDUCATION BETWEEN TURKISH POST (PTT) 
AND ANKARA UNIVERSITY

‘‘Bu iş birliği kurumumuzu
daha da geliştirecek’’
Yöneticiler için en önemli konulardan 
birinin, çalışanların ve ailelerinin 
hayat kalitesini yükseltmek olduğu-
nun altını çizen Gülten, “Ankara Üni-
versitesi TÖMER ile gerçekleştirmiş 
olduğumuz protokol bizim için çok 
önemli. Hem çalışanlarımıza hem 
ailelerine destek vermek istiyoruz. Bu 
iş birliği fırsatını değerlendirerek ken-
dimizi ve kurumumuzu daha da geliş-
tireceğimize inanıyorum” dedi.

Öte yandan PTT’nin Türkiye’nin gurur 
kaynağı kurumlarından biri olduğuna 
dikkat çeken Ankara Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “PTT’nin 
her bir noktada çok önemli hizmetleri-
ni görüyoruz. Hepimizin PTT ile ilgili 
bir hatırası mutlaka vardır. Mutlaka 
sevdiğimiz bir haberi, sevdiğimiz bir 
kişiye PTT aracılığıyla ulaştırmış, onun-
la sevinmiş, onunla heyecanımızı pay-
laşmışızdır. Bu protokolle; sevinçleri-
mizi, haberlerimizi, bizden haberdar 
olmak isteyenlere ileten bir kurumun 
mensuplarına biz de Ankara Üniversi-
tesi olarak eğitim desteği vereceğiz” 
ifadelerini kullandı.

PTT çalışanlarına dil 
kurslarında %40 indirim
Ünüvar ve Gülten tarafından imza-
lanan protokolle; PTT çalışanları ile 
eş ve çocukları TÖMER’in çeşitli dil-
lerdeki kurslarından yüzde 40 indi-
rimli yararlanacak.

PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen imza 
törenine PTT AŞ Genel Müdürü Hakan 
Gülten ile Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı. PTT AŞ 
Genel Müdürü Hakan Gülten imza 
töreninde yaptığı konuşmada, Türki-
ye’nin köklü kuruluşlarından biri olan 
PTT’nin vatandaşların hayatını kolay-
laştırmak için 182 yıldır elinden gelen 
çabayı gösterdiğini ifade etti.

PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen imza 
törenine PTT AŞ Genel Müdürü Hakan 
Gülten ile Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı. PTT AŞ 
Genel Müdürü Hakan Gülten imza töre-
ninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
köklü kuruluşlarından biri olan PTT’nin 
vatandaşların hayatını kolaylaştırmak 
için 182 yıldır elinden gelen çabayı göster-
diğini ifade etti.

‘’This cooperation will further develop 
our institution.’’
Underlining that one of the most impor-
tant issues for directors is to improve the 
quality of life of employees and their fami-
lies, Gülten said: “The protocol we have 
signed with Ankara University TÖMER is 
significant for us. We want to support bot-
h our employees and their families. I 
believe we will further improve ourselves 
and our organization by taking advantage 

of this cooperation opportunity.”
On the other hand, Ankara University Rec-
tor Prof. Dr. Necdet Ünüvar pointed out 
that PTT is one of Turkey’s proud instituti-
ons and said: “We see PTT’s essential servi-
ces at every point. We all have a memory 
of PTT. We must have delivered a piece of 
news to a loved one through PTT, rejoiced 
with him/her, and shared our excitement 
with him/her. With this protocol, as Anka-
ra University, we will provide educational 
support to the members of an institution 
that conveys our joys and news to those 
who want to be informed about us.”

40% discount on language courses 
for PTT employees
With the protocol signed by Ünüvar and 
Gülten, PTT employees, their spouses, 
and children will benefit from TÖMER’s 
courses in various languages at a 40 per-
cent discount.

PTT AŞ ve Ankara 
Üniversitesi Türkçe ve 
Yabancı Dil Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
(TÖMER) arasında, 
yabancı dil eğitimine 
yönelik iş birliği 
protokolü imzalandı.

Turkish Post (PTT) and 
Ankara University 
Turkish and Foreign 
Language Application 
and Research Center 
(TÖMER) signed a 
cooperation protocol 
for foreign language 
education.
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BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE ÖZEL 
ATATÜRK VE ANKARA KONULU PUL SERGİSİ

ATATÜRK AND ANKARA THEMED STAMP EXHIBITION HELD 
FOR THE CAPITAL CITY CULTURE ROAD FESTIVAL

Within the scope of the “Capital City Culture Road Festival” 
organized by the Ministry of Culture and Tourism, an exhibition 
titled “Atatürk and Ankara Stamps” was opened at the PTT 
Stamp Museum. The exhibition was opened with the participa-
tion of Deputy Minister of Culture and Tourism Özgül Özkan 
Yavuz and Turkish Post (PTT) General Director Hakan Gülten. In 
his speech at the opening of the exhibition, Hakan Gülten, 
General Director of Turkish Post (PTT), said that they were proud 
to take part in the event with stamps depicting Ankara, the dis-
patch and administration center of the National Struggle, the 
cradle of civilizations, the heart of the country, and Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk, the founder of the Republic.

Gülten stated that they have been carrying out world-renow-
ned works in the postal sector in Türkiye and abroad for 182 
years and said, “We proudly undertake the task of witnessing 
and keeping history alive.”

“Tarihe ışık tutuyoruz”
Neo-klasik mimariyle inşa edilen ve modern müzecilik 
anlayışıyla tasarlanan Pul Müzesi’nde Osmanlı ve Türkiye 
Cumhuriyeti dönemlerinin yanında zengin bir dünya pulu 
koleksiyonuna sahip olduklarını vurgulayan Gülten, “’Geç-
mişten Günümüze Posta’, ‘İstiklal Harbinde PTT’ ve ‘Nos-
taljik PTT’ alanlarıyla tarihe ışık tutuyor, ziyaretçilerimizi 
adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyoruz” diye konuştu.

PTT’den “Başkent Kültür Yolu” 
konulu Özelgün Zarfı
Öte yandan, “Başkent Kültür Yolu” Konulu Özelgün Zarfı 
da PTT AŞ tarafından tedavüle sunuldu. PTT Pul Müzesi’n-
de, “Başkent Kültür Yolu 06.06.2022 ANKARA” ibareli 
Özelgün Zarfına ait Özel Tarih Damgası da kullandırıldı.

Söz konusu Özelgün Zarfları 10 lira bedelle www.filateli.
gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone 
sayısı kadar PTT AŞ iş yerlerinde satışa sunuldu. 

Başkent Kütür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 
tüm etkinliklerin geleceğe dönük tek resmî materyali, PTT 
AŞ tarafından tedavüle sunulan “Başkent Kültür Yolu 
06.06.2022 Ankara” ibareli Özelgün Zarfı oldu. 

“We shed light on history”
Gülten emphasized that the Stamp Museum, which was built 
with neo-classical architecture and designed with a modern 
museology approach, has a rich collection of world stamps in 
addition to the Ottoman and Republic of Turkey periods, and 
said, “We shed light on history with the ‘Post from Past to 
Present,’ ‘PTT in the Turkish War of Independence,’ and ‘Nos-
talgic PTT’ sections and almost take our visitors on a journey 
through time.”

“Capital City Culture Road” themed Special Day
Cover from PTT
On the other hand, a Special Day Cover with the theme “Capi-
tal City Culture Road” was also put into circulation by PTT. At 
the PTT Stamp Museum, the Special Day Cover of the Special 
Day Cancel with the phrase “Capital City Culture Road 
06.06.2022 ANKARA” was also used.

The Special Day Cover was offered for sale at a price of 10TRY 
at www.filateli.gov.tr, on the philately mobile application, and 
at PTT workplaces up to the number of subscribers.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 
“Başkent Kültür Yolu Festivali” kapsamında PTT Pul 
Müzesi’nde “Atatürk ve Ankara Pulları” konulu sergi 
açıldı. Serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Özgül Özkan Yavuz ve PTT AŞ Genel Müdü-
rü Hakan Gülten’in katılımıyla gerçekleştirildi. PTT 
AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, sergi açılışında 
yaptığı konuşmada, Millî Mücadele’nin sevk ve ida-
re merkezi, medeniyetlerin beşiği, ülkenin kalbi 
Ankara’nın ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün işlendiği pullarla etkinlikte yer 
almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gülten, 182 yıldır yurt içinde ve dışında posta sektö-
ründe dünya çapında ses getiren çalışmalara imza 
attıklarını belirterek, “Tarihe tanıklık etme ve yaşat-
ma görevini de gururla üstleniyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 
Başkent Kültür Yolu 
Festivali kapsamında, PTT 
Pul Müzesi’nde Atatürk ve 
Ankara Pulları konulu 
sergi açıldı.

Within the scope of the 
Capital City Culture Road 
Festival organized by the 
Ministry of Culture and 
Tourism, an exhibition 
titled Atatürk and Ankara 
Stamps was opened at the 
PTT Stamp Museum.



Atölye / Workshop 43HAZİRAN 2022 / JUNE PTT HAYAT 

GELENEK, 
GÖRENEK, 
GELECEK…
TRADITION, CUSTOM, FUTURE…

İnsanoğluna; bunca güç kaynak tüketen -sanat
dışında- tek bir etkinlik alan vardır ve o da “savaş” tır.
(L.N.Tolstoy)

Kâinat aynı kâinat, evren aynı evren, gökyüzü…..
Kâinat ile evreni tam bilmem ama gökyüzü aynı gökyüzü, toprak aynı toprak….
Güneşin doğuşu batışı aynı…. Doğum ve ölüm aynı, mevsimler aynı…
Gök kubbe altında bizler aynı… İnsan ırkının elinde olan yazgısı; hâlâ aynı… 
Sanmayın ki sanatın tarihi bizle, bizim bildiğimizle. 

The cosmos is the same cosmos, the universe is the same universe, the sky.....
I don’t know exactly the cosmos and the universe, but the sky is the same sky, the earth is the same earth...
The sun rises and sets the same... Birth and death are the same, and the seasons are the same.
We are the same under the firmament... The destiny in the hands of the human race; still the same... 
Don’t think that the history of art is with us, with what we know. 

Only one field of activity - other than art - consumes so much 
power and resources, and that is war. (L.N.Tolstoy)

“Tam bir fildişi heykelcik, cazibe dolu
Bir alabaster melek, lapis lazuli kaide üzerinde”

Tarih Sümer’de Başlar kitabının yazarı S.N. Kra-
mer, Sümerler’den günümüze intikal eden bu 
şiirden bahsederken, aslında; şairin annesini 
tarif etmekte olduğunu belirtir.

Annesini tarif eden şair, fildişi heykelcik tanım-
laması ile Sümer devrinde de sanatın bir ifade 
biçimi olduğunu ve anne gibi dünya vasıfları içe-
risinde her tema ile ifade edilebilecek ana olgu-
sunu, şiirde geçen sanat unsurlarıyla niteleyerek 
aktarıldığını anlatır bize. 

Estetiğin kurucusu olarak kabul edilen Baum-
garten (1714-62) güzel kavramının en üst düzey-
de gerçekleştiği yer olarak doğayı görür. Bu bağ-
lamda “sanatın en büyük görevi doğayı taklit 
etmektir” tespitinde bulunmuştur. Suhlster 
(1720-79) ancak iyiyi içeren bir şeyin güzel kabul 
edilebileceğini söyler ve insanlığın bütün yaşa-
mının amacı toplumsal esenliktir ve de buna 
ahlak duygusunun eğitimiyle ulaşır. Sanata 
gelince; o da bu doğrultunun, bu amacın buyru-
ğunda olmalıdır. Güzel; bu duyguyu uyandıran, 
bu duyguyu eğiten şeydir (L.N. TOLSTOY, Sanat 
Nedir? S.22). Suhlster’in görüşünde devam eden, 
Mandelsohn’a göre sanat, belli belirsiz bir duygu 
olarak algılanan güzeli, gerçeğe ve iyiye doğru 
götürme, yüceltme işidir. Sanatın amacı ahlaksal 
mükemmelliktir savını ortaya koyup, savunan 
düşünürlerdendir.

“An ivory statuette, full of charm
An alabaster angel, on a lapis lazuli base”

S.N. Kramer, the author of the book History Begins in Sumer, while talking 
about this poem that has survived from the Sumerians, states that, in fact, 
the poet is describing his mother. The poet describing his mother, with his 
characterization of an ivory figurine, tells us that art was a form of expres-
sion in the Sumerian period and that the phenomenon of the mother, 
which could be expressed with every theme of the attributes in the world, 
was conveyed by qualifying it with the elements of art in the poem. 

Baumgarten (1714-62), considered the founder of aesthetics, sees nature as 
the place where the concept of beauty is realized at the highest level. In 
this context, he stated that “the greatest task of art is to imitate nature.” 
Suhlster (1720-79) says that only something that contains the good can be 
considered beautiful, and the goal of the whole life of humanity is social 
well-being, which is achieved through the education of the moral sense. 
As for art, it too must be guided by this direction, this purpose. Beauty is 
that which awakens this feeling, that which educates this feeling (L.N. 
Tolstoy, What is art? p.22). According to Mendelsohn, who continues Suh-
lster’s view, art is the work of taking beauty, which is perceived as a vague 
feeling towards truth and goodness and sublimating it. He was among the 
thinkers who put forward and defended the argument that the aim of art 
is moral perfection.

Patrikhane Balat İstanbul/ St. George Church, Balat, İstanbul

Doç. Dr. Kaya ÜÇER
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Shaftesbury’ye (1670-1713) göre güzel; uyumlu 
ve oranlı olandır. Güzel ve oranlı olan hakiki 
olandır. “Güzel ve hakiki olan ise hoş ve iyi 
olandır. Güzellik ruh ile anlaşılır. Tanrı asıl 
güzelliktir” derken, İtalyan estetikçi Pagano 
güzel ile iyinin öyle bir iç içeliği vardır ki, güzel-
lik, görünen iyidir. İyi ise iç güzelliktir, yaklaşı-
mını ortaya koymuştur.  

Güzeli arayış aslında evrenseldir. Tema ne olursa 
olsun hedef; ruh, sanat, estetik, felsefe bağla-
mında sanatın iyiliğin peşinde oluşudur. Sanat 
üretimi için talepler içerisinden dinî konuları 
çıkarırsak geriye doğa ile baş başa kalan anlayış 
kalır. Amaç yine de güzele varış olmaktadır. 
Aslında sanat kendi içerisinde de dönüşümü 
yaşar. İnsanların yereldeki örf ve adetleri aslında 
sanatın konularını tetikleyen unsurlardır. Yaşa-
nılan çağa, ortama, şartlara, konuya, yaşama ve 
hayata göre şekillenen sanat, toplumların ayna-
sıdır. Toplum için meydana gelen sanat, aslında 
güzeli hedeflerken tektir, ama yapısal uzantısı 
içinde barındırdığı asıl olan çeşitliliktir.

Bugün, geçmişte üretilen sanatın zaman dili-
mine baktığımızda; farkında olmadan yaşanı-
lan bir başkaldırının, isyanın temsiliyetini 
yapsa da temelindeki iyi olabilme özelliği 
kalıcıdır. Rönesans’a tepki olarak ortaya çıkan 
Barok sanatta da olduğu gibi geniş kitleleri 
etkileyen bu tarzlar, temelinde gelenekle bes-
lenen ama içinde yaşadığı çağın şartları ile 
şekillenen sanat eserlerini ortaya çıkarmıştır. 

Tasarım, işçilik, renk armonisi yüzyıllara ve bu 
yüzyıllar içerisinde yaşayan toplumların zevk 
ve beğenisine göre değişiklikler gösterse de, 
bir kurallar bütünü olan geleneksel sanatları-
mızda motifler aynı kalmıştır. Kurallara bağlı 
olmak, formlara sadık kalmak yüzyıllar geçse 
de sanatımızı koruyan unsurlar olmuştur. 
Geleneksel sanatların çağdaşlarını çalışan, 
yenilikçi yaklaşımlarıyla uyguladıkları yüzyıl-
da belki de anlaşılamayan ama günümüzde 
büyük bir beğeni ve saygıyla karşılanan bu 
çalışmaların sahipleri de zamanında sanatı-
mızın motif ve kural bütünlüğüne saygılı 
kalıp eserler meydana getirmişlerdir.

“Her sanat yapıtının bir yaratıcısı vardır; 
ama yetkin bir sanat yapıtıysa eğer, 
özünde anonim bir şey vardır. “ 

*Simone Weil

Türk toplumunun sosyal, kültürel ve günlük 
yaşamında belirleyici bir öge olan sanat, top-
lumu bir arada tutan örf, adet, gelenek, göre-
nek ve kültürel yapı ile bir bütündür. Kültürü 
oluşturan, geliştiren ve gelecek nesillere akta-
racak olan sanat, bu varoluşla birlikte toplu-
mun yapısına has bir tarz da oluşturur. Orta 
Asya’dan Anadolu coğrafyasına göç eden bu 
kültür; tezhip, hat, minyatür, cilt, halı gibi 
geleneksel sanatların yanında mimari kültü-
rümüz ve tarzımızı yaratan mimari süsleme 
elemanı olan kalem işi, çini, maden, mermer, 
taş işleme sanatlarımızı da Anadolu coğrafya-
sına taşımıştır. Türklerin geleneklerine, kültü-
rüne, yaşam tarzına ve inanışına göre şekil 
alan bu sanatlar; geniş topraklara yayılarak 
gelişmiş ve yüzyıllarca varlığını sürdürmüştür.  

Today, when we look at the period of the art produ-
ced in the past, even though it represents a revolt 
and rebellion experienced without realizing it, its 
underlying feature of being good is permanent. As in 
Baroque art, which emerged as a reaction to the 
Renaissance, these styles that influenced the mas-
ses have created works of art that are nourished by 
tradition but shaped by the conditions of the age in 
which they live. 

Although the design, craftsmanship, and color har-
mony have changed according to the centuries and 
the tastes and likings of the societies living in these 
centuries, the motifs in our traditional arts, which 
are a set of rules, have remained the same. Adhering 
to the rules and being faithful to the forms have 
been the elements that protect our art even after 
centuries. The owners of these works, which were 
perhaps incomprehensible in the century when they 
were practiced by the contemporaries of traditional 
arts with their innovative approaches, but which are 
nowadays met with great appreciation and respect, 
also respected the integrity of the motifs and rules of 
our art in their time as they created works.

“A work of art has an author, and yet, when it is 
perfect, it has something which is anonymous 
about it.”

*Simone Weil

Art, which is a determining element in the social, 
cultural, and daily life of Turkish society, is a whole 
with the customs, traditions, manners, and cultural 
structure that hold the society together. Art, which 
forms, develops, and transfers culture to future 
generations, also creates a style specific to the stru-
cture of the society with this existence. This culture, 
which migrated from Central Asia to Anatolia, car-
ried traditional arts such as illumination, calligraph-
y, miniature, binding, carpets, as well as metal, marb-
le, and stone processing arts such as engraving and 
tile, which are architectural ornamentation ele-
ments that create our architectural culture and sty-
le, to Anatolia. These arts, which were shaped accor-
ding to the traditions, culture, lifestyle, and beliefs of 
the Turks, developed by spreading over vast lands 
and continued to exist for centuries. 

According to Shaftesbury (1670-1713), beauty is what 
is harmonious and proportionate. What is beautiful 
and proportionate is what is true. “What is beautiful 
and true is what is pleasant and good. Beauty is 
understood with the soul. God is the true beauty”, 
while the Italian aesthetician Pagano argued that 
beauty and good are so intertwined that beauty is the 
visible good. Good, on the other hand, is inner beauty.

 The search for beauty is actually universal. Regard-
less of the theme, the goal is the pursuit of goodness 
in the context of spirit, art, aesthetics, and philosophy. 
If we remove religious issues from the demands for 
art production, we are left with an understanding that 
is alone with nature. The aim is still to arrive at the 
beautiful. In fact, art experiences transformation also 
within itself. People’s local customs and traditions are 
actually the elements that trigger the subjects of art. 
Art, which is shaped according to the age, environ-
ment, conditions, subject, and life that are being 
experienced, is the mirror of societies. The art created 
for the society is unique while aiming for beauty, but 
it harbors diversity within its structural extension.

Patrikhane Balat İstanbul
St. George Church, Balat, İstanbul

TSM Harem Dolap Kapakları
Topkapi Palace Museum, Wardrobe 

Doors of the Harem Section

TSM Harem Valide Sultan Odası
Topkapi Palace Museum, The 

Harem Section, Valide Sultan Room
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Motifler, renkler ve altın, tezhip sanatını oluş-
turan desen ve kompozisyonlar üzerine yük-
lenen anlamlar simgesel olarak pek çok mana 
içerir. Sanatımızda kullanılan mavi renk son-
suzluğu ve huzuru, altın güneşi, Rumi motifi 
genel anlamı ile stilize hayvan motifi olarak 
yorumlanır. Hataî, penç bitkileri yuvarlak 
kompozisyonlar dünyayı, motiflerin kompo-
zisyon içindeki devamlı tekrarı da dünyanın 
devamlılığını ve ritmini temsil eder.

İşte bu bağlamda hikâyesi olan her şey ilgi 
uyandırır mantığından yola çıkarak, yaşam 
yolculuğumuza devam edecek olursak ve 
sanat kültür devamlılığını kendi geleneğimiz-
den sürdürecek olursak, motiflerimize yükle-
nen anlamlar, harflerimize yüklenen hesaplar, 
bizlerin varoluş sebebimizin ve devamlılığı-
mızın altyapısı olacaktır.

Yüzyıllar boyunca devletler kurup Orta 
Asya’dan, Kuzey Afrika’ya, Anadolu’dan Avru-
pa’nın içlerine geniş bir coğrafyada hüküm 
süren ve tekrar tekrar yeniden kurulan devlet-
lerimizde, ulusun devlet olma geleneği ve 
devamlılığı sağlanmıştır. Aslında yıkılmayan 
devletimiz bizi biz yapan ve geleneğe sahip 
olan Motifler İmparatorluğu’muzdur. Nice 
devletler kurulup yıkılmış olsa da Rumi’sinden 
Hatai’sine motiflerimiz hep ayakta kalmıştır.

Geçmişi geleceğe taşımak aslında geleneği 
olan kültürel mirasın kurallarına bağlı kal-
makla olacaktır. Gelenekten gelen mimari 
yapılarımızda restorasyon ve konservasyon 
uygulamalarında da durum böyle olmalı, 
eski ustaların uygulama formülleri yaşatıl-
malıdır. Horasan, Bağdadi sıvalar, kurşun 
işleri, lokma demir parmaklıklar, nakkaşlar 
bugün hâlâ bulabildiğimiz malzemeler ile 
ustalardır. Eserlerimizi koruma ve onarma 
çalışmasındaki sistematiği aslında bu unsur-
lar içinde sağlamalı, bu konuda teknik lise-
lerden meslek yüksekokullarına ve üniversi-
telerimize kadar birçok kurumda korumacı-
lık eğitimleri verilmelidir.

Motifs, colors, and gold, the meanings attribu-
ted to the patterns and compositions that make 
up the art of illumination, symbolically contain 
many meanings. The blue color used in our art 
symbolizes eternity and peace, gold symbolizes 
the sun, and the rumî motif is generally interp-
reted as a stylized animal motif. Hataî, penç 
plants, and round compositions represent the 
world, and the continuous repetition of motifs 
within the composition represents the continu-
ity and rhythm of the world.

In this context, if we continue our journey of 
life based on the logic that everything with a 
story arouses interest and if we continue the 
continuity of art and culture from our own tra-
dition, the meanings attributed to our motifs 
and the accounts attributed to our letters will 
be our reason for existence and the infrastruc-
ture of our continuity.

The tradition and continuity of nation-stateho-
od have been ensured in our states, which have 
established states for centuries and ruled over 
wide geography from Central Asia to North Afri-
ca, from Anatolia to the interior of Europe, and 
have been re-established again and again. The-
refore, our state that has not collapsed is our 
Empire of Motifs, which has the tradition that 
makes us who we are. Although many states 
have been established and destroyed, our motifs 
from Rumi to Hatai have always survived. 

Carrying the past to the future will be possible 
by adhering to the rules of cultural heritage. 
This should also be the case in restoration and 
conservation practices in our traditional archi-
tectural structures. The application formulas of 
the masters of the past must be kept alive. Kho-
rasan, Baghdadi plasters, leading works, iron 
railings, and muralists are the materials and 
craftsmen we can still find today. In fact, the 
systematic protection and repair of our works 
should be provided within these elements, and 
education and protection should be provided in 
many institutions, from technical high schools 
to vocational colleges and universities. 

Eserlerimizi koruma ve 
onarma çalışmasındaki 
sistematiği aslında bu 
unsurlar içinde sağlamalı 
eğitim veren teknik 
liselerden meslek 
yüksekokullarına ve 
üniversitelerimize kadar 
birçok kurumda bu anlamda 
da eğitim ve korumacılık 
yapılmalıdır.

In fact, the systematic 
protection and repair of our 
works should be provided 
within these elements, and 
education and protection 
should be provided in many 
institutions, from technical 
high schools to vocational 
colleges and universities.
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Mimari kültürel mirasın mihenk taşlarından olan kalem işi 
sanatımıza bakacak olursak; 8-9. yüzyıldan günümüze 
kadar kesintisiz olarak geldiğini görürüz. Bu gelişin bizler 
açısından en önemli yanı yüzyıllara sirayet eden yaşanmış-
lıkları da günümüze taşımış olmasıdır. Toplumun yüzyılla-
ra göre beğenisini, etkileşimlerini görmek günü yaşayan 
nesiller açısından geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmala-
rına imkân vermektedir. Hatta bir kubbe deseninde değişik 
dönemlere ait birkaç katman bile görmek restorasyon sıra-
sında karşımıza çıkan detaylardandır.

Günümüz sanat anlayışı içinde; doğusuyla batısıyla, Hristi-
yan’ı veya Müslüman’ıyla, dünyanın her köşesinde insanla-
rın kendilerini özgürce ifade etme şekli olan sanat, gelenek-
sel örf ve adetleri zorlasa da tüm dünya toplumları, sanata 
ve sanatçılara hâlâ müsamaha göstermektedirler. Bu 
müsamaha aslında yüzyılların imbiğinden geçmiş olan 
yaşamın birikiminin de göstergesidir. Kültürel miras yaşa-
dığımız topraklardaki çok sesliliği bütüncül bir yaklaşımla 
dünyaya sunan bir olgudur. Bu yaklaşım devamlılığı da bir-
likte getirir. Bu devamlılık için gelenek, görenek ve gelecek 
bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

If we look at our engraving art, which is one of the corners-
tones of architectural and cultural heritage, we see that it 
has survived uninterruptedly from the 8th-9th century to 
the present day. The most important aspect of this develop-
ment for us is that it has carried the experiences that have 
spread over the centuries to the present day. Seeing the tas-
te and interactions of the society for centuries allows the 
generations living today to establish a connection between 
the past and the future. Even seeing several layers belon-
ging to different periods in a dome pattern is one of the 
details we come across during restoration.

In today’s understanding of art, even though art, which is 
the way people express themselves freely in every corner of 
the world, east, and west, Christian and Muslim, challenges 
traditional customs and traditions, all societies of the wor-
ld still tolerate art and artists. This tolerance is actually an 
indication of the accumulation of life that has passed 
through the centuries. Cultural heritage is a phenomenon 
that presents the polyphony in the lands we live in the wor-
ld with a holistic approach. This approach also brings con-
tinuity. For this continuity, tradition, custom, and future 
should be evaluated as a whole.

Yenikapı Mevlevihanesi Ahşap Kubbede Oyma 
ve Altın Varak Uygulaması

Wooden Dome Carving and Gold Leafing, 
Yenikapı Mevlevihanesi

Yenikapı Mevlevihanesi Ahşap Kubbede Oyma 
ve Altın Varak Uygulaması

Wooden Dome Carving and Gold Leafing, 
Yenikapı Mevlevihanesi

TSM Harem Valide Sultan Odası
Topkapi Palace Museum, The Harem Section, 

Valide Sultan Room
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S. Merve İLBAK TAHMAZ

MEDICI AİLESİNİN ŞEHRİ:

FLORANSA
THE CITY OF THE MEDICI FAMILY: FLORENCE

Şehrin bugünkü hâline gelmesinde, uzun süre 
yönetimde etkin olan Medici ailesinin etkisi çok 
büyüktür. Aile bankerlik ve ticaret ile geçinen, 
sanata ve felsefeye çok önem vermiş bir burjuva 
ailesi olarak tarihe adını yazdırmıştır. Kentin kültür 
devlerinin en ünlüleri arasında Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Dante, Machiavelli, Galileo gibi isim-
ler bulunmaktadır. Bu isimler, Medici ailesi tarafın-
dan şehre davet edilerek, finanse edilmiş, araştırma 
yapmaları, sanat eserlerini icra etmeleri için teşvik 
edilmişlerdir. Özgür bir çalışma ortamı elde eden 
bu kişiler, bugün dünyanın kültür temellerini oluş-
turan pek çok eseri bu şehirde vermişlerdir. Bugün 
şehri gezerken her köşede bir Michelangelo heykeli 
ile karşılaşabilir, küçük bir şapelde da Vinci eserine 
denk gelebilirsiniz. 

Rönesas’ın gerçekleşmesinde büyük katkısı olan 
bu şehrin sakinleri, sıklıkla Katolik Kilisesi ile karşı 
karşıya gelmiştir. Kilisenin dogmatik kurallarına 
uymayan kültür anlayışlarıyla, defalarca politik 
krizlerin ortasında kalmışlardır.

The Medici family, which was effective in the governance of the city for a 
long time, had a significant influence on the city’s development into 
what it is today. The family has made its name in history as a bourgeois 
family that made a living as a banker and trader and attached great 
importance to art and philosophy. Among the most famous cultural 
giants of the town are Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante, Machia-
velli, and Galileo. These names were invited to the city by the Medici 
family, financed, and encouraged to conduct research and perform their 
works of art. These people, who obtained a free working environment, 
produced many works that constitute the cultural foundations of the 
world today in this city. Today, you can see a sculpture by Michelangelo in 
every corner of the city or a work by da Vinci in a small chapel. 

The inhabitants of this city, which contributed greatly to the Renaissan-
ce, often confronted the Catholic Church. They were repeatedly caught in 
the middle of political crises due to their understanding of culture that 
did not conform to the dogmatic rules of the Church.

Tarih boyunca estetik ve sanatın merkezi olan 
Floransa, bir İtalya şehir devletidir. 14-16. 
yüzyılda Floransa ticaret ve finansta, 
öğrenimde ve özellikle sanatta üstünlük elde 
etti. 1982 yılından beri UNESCO dünya mirası 
listesinde olan şehir, bugün önemli bir turizm 
merkezi olarak varlığını sürdürüyor. 

Florence, the center of aesthetics and art 
throughout history, is an Italian city-state. 
Florence was founded as a Roman military 
colony in the 1st century BC, and during its 
long history, it was a republic, the center of 
the Tuscan duchy, and the capital of Italy 
(1865-70). In the 14th-16th centuries, Florence 
excelled in commerce, finance, education, and 
the arts. Since 1982 the city has been a 
UNESCO World Heritage Site and remains 
today an important tourist destination. 

Ponte Vecchio üzerinde bir heykel / A statue on the Ponte Vecchio.
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Florence, the city of art
The city is in a very advantageous location. It is located in the midd-
le of the cities of Rome and Bologna. This location has also made the 
city a target throughout history. However, it has also made the city’s 
commercial gains more profitable.

City silhouette
This cathedral, which rises in the city square with its architectural 
wonder dome, is one of the symbolic buildings of Italy. It is located 
in ‘Piazza Signorina,’ one of the unique squares in the city with man-
y statues and monuments surrounded by historical buildings. In the 
square, there is a replica of the Statue of David, considered one of 
Michelangelo’s most important works. The original sculpture is 
under protection in the Accademia Museum and can be seen in this 
museum. The statue in the square is placed in the center of the Nep-
tune fountain, built-in 1565.

Another important monument in the square is the grand palace 
‘Palazzo Vecchio,’ one of the most important museums in the city 
today, which for many years served as the administrative building 
where the works of Giorgio Vasari, one of the most famous painters 
of the Renaissance period, are housed. The ‘Vasari Corridor’ is a spe-
cial connecting path between Palazzo Pitti and Palazzo Vecchio. 
Today it features valuable artifacts.

Döneminin 
marjinalleri Mediciler
Medici Ailesi, 1434-1737 yılları arasında dönem 
dönem güç kaybetse de Floransa kültür ve siya-
setinde  aktif rol almıştır. Bazı dönemlerde o 
kadar güçlenmişlerdir ki bu ailenin 4 üyesi Vati-
kan’da papalığa yükselmiş, Katherina de Medici 
Fransa’ya gelin giderek kraliçe olmuş, Marie de 
Medici de yine Fransız aristokrasisinden bir evli-
lik yaparak asillerin arasına girmeyi başarmıştır. 
Burjuva kökenli bir aile için bunlar oldukça ciddi 
politik başarılar olarak kabul edilmektedir.

Mediciler köken olarak köylü bir aileden gelmek-
teydi. 12. yüzyılda Mediciler, şehrin önde gelen 
ailelerinden sonra ikinci sırada olsalar da, zengin 
eşraf arasında sayıldılar. 1340’tan sonra Avru-
pa’daki bir ekonomik bunalım, pek çok güçlü 
aileyi iflasa zorladı. Ancak Mediciler bu kaderden 
kaçmayı başardılar ve şehrin seçkinleri arasında 
yer almak için bu krizden faydalandılar.  

Bugün, akademisyenler, çok fazla siyasi veya 
askerî güce sahip olmayan bu küçük tefeciler ve 
kumaş imalatçıları kentinin İtalya, Avrupa ve 
ötesinde muazzam bir etkiye sahip bir konuma 
gelmesine hâlâ hayret ediyor. Floransa İtalyan-
casının yerel İtalyan dili olması ve yerel paraları 
olan Flori’nin dünyada parasal bir standart hâli-
ne gelmesi hâlâ pek çok araştırmanın konusu-
dur. Floransalı sanatçılar perspektif yasalarını 
formüle ettiler; Floransalı edebiyatçılar, ressam-
lar, mimarlar ve zanaatkârlar Rönesans olarak 
bilinen döneme başladılar ve Floransalı denizci 
Amerigo Vespucci adını iki kıtaya verdi. Günü-
müz kültür ve sanatı onların ortaya koydukları 
eserler üzerine şekillenmiştir.

Marginals of their time, 
The Medicis
The Medici family assumed an active role 
in Florentine culture and politics betwe-
en 1434-1737, although they lost power 
from time to time. In some periods, they 
became so powerful that four members 
of this family became Pope in the Vati-
can, Katherina de Medici became a que-
en by marrying in France, and Marie de 
Medici managed to enter among the 
nobles by making a marriage from the 
French aristocracy. For a family of bour-
geois origin, these are considered to be 
quite remarkable political achievements.

The Medicis were originally from a pea-
sant family. In the 12th century, the 
Medicis were counted among the wealt-
hy gentry, although they were second 
only to the leading families of the city. 
After 1340, an economic depression in 
Europe forced many powerful families 
into bankruptcy. The Medicis, however, 
managed to escape this fate and took 
advantage of the crisis to establish 
themselves among the city’s elite. 

Today, academics are still amazed that 
this small city of moneylenders and clot-
h manufacturers, without much political 
or military power, rose to a position of 
enormous influence in Italy, Europe, and 
beyond. The fact that Florentine Italian 
became the local Italian language and 
their local currency, the florin, became a 
world monetary standard is still the sub-
ject of much research. Florentine artists 
formulated the laws of perspective; Flo-
rentine literati, painters, architects, and 
craftsmen ushered in the period known 
as the Renaissance; and Florentine navi-
gator Amerigo Vespucci gave his name to 
two continents. Their works have been 
the foundation on which today’s culture 
and art are shaped.

Sanat şehri Floransa
Şehir konumu itibarıyla oldukça avantajlı bir konum-
dadır. Roma ve Bologna şehirlerinin ortasında yer 
almaktadır. Bu konumu şehri tarih boyunca hedef 
hâline de getirmiştir. Ancak ticari açıdan şehrin 
kazanımlarının da daha karlı olmasını sağlamıştır.

Şehrin silüeti
Mimarlık harikası kubbesiyle şehrin meydanında 
yükselen bu katedral, İtalya’nın sembol yapıların-
dan birisidir. ‘Signorina Meydanı’nda yer alan bu 
yapı,  etrafı tarihsel binalar ile çevrilmiş birçok hey-
kel ve anıtın olduğu eşi benzeri olmayan meydanlar-
dan bir tanesinde yer alır. Meydanda Michelange-
lo’nun en önemli eserlerinden birisi olarak kabul 
edilen Davut Heykeli’nin bir replikası bulunur. Hey-
kelin orijinali Accedemia Müzesi’nde koruma altın-
dadır ve bu müzede görülebilmektedir. Meydandaki 
heykel, 1565 yılında yapılmış olan, Neptün Çeşme-
si’nin merkezine yerletirilmiştir.

Meydandaki diğer önemli eserlerden biri olan büyük 
saray, ‘Palazzo Vecchio’ bünyesinde Rönesans döne-
minin ünlü ressamlarından Giorgio Vassari‘nin de 
eserlerinin bulunduğu uzun yıllar yönetim binası 
olarak kullanılmış günümüzde en önemli müzeler-
den biridir. ‘Vasari Koridoru’ Palazzo Pitti ve Palazzo 
Vecchio arasında özel bir bağlantı yoludur. Günü-
müzde bünyesinde değerli eserleri barındırmaktadır.

Floransa Katedrali
Florence Cathedral 
(Cattedrale di Santa Maria del Fiore)

Signorina Meydanı/Piazza della Signoria
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Meydanı geçip, tarihî sokaklarda yürüdüğünüz-
de, yol sizi şehrin en önemli müzesi olan Ufizzi 
Müzesi’ne götürür. Şehir, tarih boyunca Medici 
Ailesi’nin himayesinde çalışmış olan sanatçıla-
rın en önemli eserlerini bu müzede görürsünüz. 
Sanat tarihinin kilometre taşı kabul edilen pek 
çok tablo ve heykel burada yer alıyor. 

Arno Nehri’ne doğru, yola devam ettiğinizde 
nehrin üzerinde sizi Ponte Vecchio Köprüsü kar-
şılar. Köprü, II. Dünya Savaşı’nda zarar görme-
den ayakta kalabilen tek köprüdür. Köprü 1345 
yılında selde yıkılmış, sonra tekrar inşa edilmiş-
tir. İlk köprünün ve hatta 1345’teki selden sonra 
yeniden inşasının belgelenmesi mümkündür 
ancak mevcut yapı biraz gizemlidir. 1500’lerden 
kalma bir sanatçı ve tarih yazarı olan Giorgio 
Vasari, köprüyü Taddeo Gaddi’ye bağlasa da, 
inşaat daha çok Dominik rahiplerinin keskin 
orantı, uyum ve sayı kullanımıyla bu işin içinde 
olduklarına işaret ediyor gibi görünüyor. Ancak 
köprünün bir savunma sistemi olarak inşa edil-
diğini ve şimdi hayran olabileceğimiz pencereler 
ve sanatsal unsur olarak göreceğimiz dükkânla-

rın tüccarlara satıldıktan sonra eklendiğini bili-
yoruz. Köprünün üzerindeki dükkânlar 1200’lü 
yıllarda yapıldı. İlk yapıldığında kasaplar ve 
balıkçılar yer alıyordu. Bu dükkânların atıkları-
nın yarattığı kirlilik ve koku nedeniyle, köprüdeki 
esnaf buradan çıkarıldı. Onların yerini, kuyum-
cular, ipek üreticileri gibi zannatkar esnaflar aldı. 
Mücevher dükkânları 1593-94’te Ferdinando I de 
‘Medici’nin isteği üzerine Ponte Vecchio’ya yer-
leştirildi. Bugün hâlâ benzer işler yapan dükkân-
lar, turistlerin de gözde mekânlarından…

Bugün şehir çok özel binaların yanı sıra tam bir 
açık hava müzesi gibi… Sanat galerileri, resto-
ranları, irili ufaklı kiliseleri, butikleriyle, dünya 
tarihine tanıklık etmiş merkezlerden birisi. 
Rönesans’ın temellerine tanıklık etmek isteyen 
herkes için önemli bir rota olarak Avrupa’nın 
merkezinde yer alıyor. Tarih boyunca ticarete 
olan katkısı ve Katolik Kilisesi’ne koyduğu tavır-
lar sayesinde modern dünyanın inşasına sağla-
dığı katkı yadsınamaz. Yolu İtalya’ya düşenlerin, 
klasik İtalyan kültüründen çok daha fazlasını 
bulabilecekleri bir şehir…

If you cross the square and walk through the historic 
streets, it leads you to the Ufizzi Museum, the most 
important museum in the city. In this museum, you 
can see the most important works of the artists who 
worked under the patronage of the Medici family 
throughout the city’s history. Many paintings and 
sculptures that are considered milestones in the his-
tory of art can be seen here. 

When you continue on the road towards the Arno River, 
the Ponte Vecchio bridge welcomes you over the river. It 
is the only bridge that survived World War II without 
being damaged. The bridge was destroyed by a flood in 
1345 and then rebuilt. It is possible to document the 
first bridge and even its reconstruction after the flood in 
1345, but the current structure is a bit of a mystery. Alt-
hough Giorgio Vasari, an artist, and chronicler from the 
1500s, attributes the bridge to Taddeo Gaddi, the const-
ruction seems to point more to the involvement of 
Dominican friars with their sharp use of proportion, 
harmony, and number. But we know that the bridge was 
built as a defense system and that the windows we can 
now admire and the shops we will see as artistic ele-
ments were added after it was sold to merchants. The 
shops on the bridge were built in the 1200s. When they 
were first built, they housed butchers and fishermen. 
Due to the pollution and odor created by the waste from 
these shops, the merchants on the bridge were remo-

ved. Artisan tradesmen such as jewelers and silk manu-
facturers took their place. Jewelry shops were placed on 
Ponte Vecchio in 1593-94 at the request of Ferdinando I 
de’ Medici. The shops, which still do similar business 
today, are also one of the favorite places for tourists...

Today, apart from very special buildings, the city is like 
an open-air museum...With its art galleries, restaurants, 
large and small churches, and boutiques, it is one of the 
centers that have witnessed the history of the world. It 
is located in the center of Europe as an important route 
for anyone who wants to witness the foundations of the 
Renaissance. Thanks to its contribution to trade throu-
ghout its history and its attitude towards the Catholic 
Church, its contribution to the construction of the 
modern world is undeniable. For those traveling throu-
gh Italy, it is a city where you can find much more than 
traditional Italian culture...
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Doç. Dr. Ayşe Gamze ÖNGEN

DOKUMA SANATI
THE ART OF WEAVING

Zaman içerisinde dokuma sanatı; siyaset, eko-
nomi, kültür, iklim, din gibi farklı faktörlerden 
etkilenmiş ve günümüze kadar ilerleyerek geli-
şim göstermiştir.

İnsanoğlunun kültürel değerleri arasında yer alan 
dokuma ile sosyal yaşantı bütünleşmiş, estetik 
kaygısı güdülerek de sanatsal faaliyetlerde bulu-
nulmuştur. Dokumacılığın başlangıcına dair elde 
edilen arkeolojik bulgular, insanlık tarihi hakkında 
bilgi vermektedir. Dokumacılıkta uygulanan yön-
temler, teknik özellikler ile bilimsel gelişimler o 
toplumun tekstil tarihi hakkında kapsamlı bilgi 
verirken, dokuma sanatının gelişimi ise o toplu-
mun yapısı hakkında bizlere fikir vermektedir. 
Günümüz Türkiye’sine baktığımızda kirkitli doku-
ma sanatçıları uluslararası ve ulusal workshop, 
karma ve kişisel sergiler gibi farklı sanatsal etkin-
liklere katılarak, dünya çapında onların tanınması-
nı sağlamakta ve bu sanat dalının yok olmasını 
engelleyerek, ilginin artmasına imkân vermektedir.

İlk çağlardan günümüze gelen süreçte dokumanın 
insanlık tarihinde çok önemli yeri olmuştur. Giyimi 
meydana getiren dokuma ve dokumacılığın ilk defa 
nerede ve ne zaman başladığı bilinmemektedir. 
Günümüze kadar gelen ilk dokuma buluntuları 
genellikle çuvala benzeyen gevşek şal dokuması 
şeklindedir. Bronz Devri’ne kadar dokumaların 
hepsi bez ayağı örgüsü ile dokunmuş daha sonra 
farklı örgüler türetilmeye ve ipliklerin renklendiril-
mesi amacı ile doğal boyalarla boyanmasına baş-
lanmıştır (Uğur Beste,2006).

Over time, the art of weaving has continually progressed and developed 
to the present day, influenced by different factors such as politics, eco-
nomy, culture, climate, and religion.

Weaving, which is among the cultural values of human beings, has integ-
rated with their social life, and they have engaged in artistic activities 
motivated by aesthetic concerns. Archaeological findings of the begin-
ning of weaving provide information about human history. While the 
methods applied in weaving, technical features, and scientific develop-
ments give comprehensive information about the textile history of that 
society, the development of the art of weaving provides us with an idea 
about the structure of that society. When we look at today’s Türkiye, kir-
kitli weaving artists participate in different artistic events such as inter-
national and national workshops and group and solo exhibitions, enab-
ling them to be recognized worldwide, preventing the extinction of this 
art branch and ensuring an increased interest in it.

Weaving has had a very important place in the history of humanity from 
ancient times to the present day. It is unknown where and when clothing 
weaving started for the first time. The first weaving findings that have 
survived to the present day are generally in the form of loose shawls 
resembling a sack. Until the Bronze Age, all the weavings were woven 
with cloth foot weave, then different weaves were derived, and the yarns 
were dyed with natural dyes for coloring (Uğur Beste,2006). 
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Coğrafik bölgelere ve dönemlere göre 
farklı özellikler gösteren dokuma, ait 
olduğu bölge kültürünü yansıtmasıyla 
da ayrı bir önem taşımaktadır. Dokuma-
cılığın başlangıcına dair elde edilen 
arkeolojik bulgular, insanlık tarihine iliş-
kin bilgilerimizi zenginleştirmekte olup 
dokumacılığın gelişmesiyle de o toplu-
mun düşünce yapısı, kültürü, gelenek ve 
görenekleri gibi toplum yapısı hakkında 
fikir vermektedir. Dokuma sanatı, doku-
macılığın dağılımı ve yayılmasında özel-
likle İpek Yolu ile yapılan ticaretler, 
savaşlar ve doğal afetler etkili olmuştur. 
Dokumacılık sanatında, üç büyük kültür 
merkezi, dokumacılığın gelişimi ve yayı-
lımı açısından çok önem taşımaktadır. 
Bu üç merkez;  Mısır Bölgesi, Mezopo-
tamya ve Anadolu’dur. 

Türkler Anadolu’ya geldiklerinde geçmişi 
çok eskilere dayanan gelişmiş bir doku-
macılık sanatıyla karşılaşmışlardır. 
1962’de Çatalhöyük’te yapılan kazılar-
dan ele geçen bulgular, Anadolu’da 
dokumacılık tarihinin belgelerinin M.Ö. 
6000’e kadar uzandığını gösterir (Ata-
lay,2002:6). Orta Asya’dan gelen Türkler, 
dokumacılık konusundaki gelenek ve 

göreneklerini Xl. yüzyılda Anadolu’nun 
her yöresindeki dokuma sanatıyla sen-
tezleyerek farklı teknik, renk, motif, mal-
zeme ve kompozisyon örnekleri meyda-
na getirmişlerdir. Bu durum sanatın 
büyük bir değişim ve gelişim gösterme-
sine neden olmuştur.
 
İnsanoğlunun yaşamında önemli bir 
ihtiyaç olarak karşımıza çıkan dokuma; 
iki veya daha çok iplik grubunun çeşitli 
şekillerle birbiri arasından geçerek mey-
dana getirdiği bir üründür. Tarihsel 
süreçte Türklerin ana yurdu olarak kabul 
edilen Orta Asya ve civarı ile Anadolu’nun 
kuzeydoğu ve doğu bölgeleri, dokumacı-
lık sanatının en yaygın merkezleri olarak 
bilinmektedir. Dokumacılık, yapım tek-
nikleri ve kullanılan araçlara göre üç 
grup altında incelenir. Bunlar; Mekikli 
Dokumalar, Mekiksiz Dokumalar ve Kir-
kitli Dokumalar’dır. Farklı coğrafik bölge-
lerde geleneksel anlatımlarla, değişik 
işlevselliği olan bu resimli dokumalar, 
geleneksel bir el sanatı olarak, Anadolu 
ve Orta Doğu’da kirkitli, Avrupa’da gob-
len, tapestry, Hindistan’da kaşmir şal, 
Çin’de ise k’ossu (kesi/kassu) figürlü ipek 
tekstiller olarak bilinen  dokumalardır. 

Weaving, which shows different characteristics according 
to geographical regions and periods, is of particular 
importance as it reflects the culture of the region to whi-
ch it belongs. Archaeological findings of the beginning of 
weaving enrich our knowledge about the history of man-
kind, and the development of weaving gives an idea about 
the structure of society, such as the mindset, culture, tra-
ditions, and customs of that society. The Silk Road trade, 
wars, and natural disasters were particularly effective in 
the distribution and spread of the art and craft of wea-
ving. In the art of weaving, three major cultural centers 
are very important in developing and distributing wea-
ving. These three centers are the Egyptian Region, Meso-
potamia, and Anatolia.

When the Turks arrived in Anatolia, they encountered an 
advanced art of weaving that dates back to ancient times. 
Findings from excavations at the Çatalhöyük in 1962 
show that the history of weaving in Anatolia can be tra-
ced back to BC. 6000 BC (Atalay,2002:6). The Turks 
coming from Central Asia synthesized their traditions 

and customs in weaving with the weaving craft in every 
region of Anatolia in the Xl.century and created examples 
of different techniques, colors, motifs, materials, and 
compositions and causing this art to undergo a great 
change and development. 

Weaving, which is an essential need in the life of human 
beings, is a product formed by two or more yarn groups 
passing through each other in various ways. Central Asia 
and its vicinity and the northeastern and eastern regions of 
Anatolia, which are accepted as the homeland of the Turks 
in the historical process, are known as the most common 
centers of the art of weaving. Weaving is analyzed under 
three groups according to the construction techniques and 
tools used. These are; Shuttle Weavings, Shuttleless Wea-
vings, and Kirkitli Weavings. These pictorial weavings, whi-
ch have different functionalities with traditional expressi-
ons in different geographical regions, are known as kirkitli 
weavings in Anatolia and the Middle East, gobelin, tapestr-
y in Europe, cashmere shawl in India, and k’ossu ( kesi/kas-
su) figured silk textiles in China as a traditional handicraft.

Dokuma sanatı,
dokumacılığın

dağılımı ve
yayılmasında
özellikle İpek
Yolu ticareti,

savaşlar ve
doğal afetler

etkili olmuştur.

In the art of 
weaving, three 
major cultural 
centers are very 
important in 
developing and 
distributing 
weaving.
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In Anatolia, kirkitli weavings, known as Ottoman palace 
weavings, can be shown as the closest examples to tapest-
ries influenced by Islam. It is known that the art of wea-
ving developed during this period. It is also known that in 
the following centuries, art movements and styles changed 
by influencing each other as a result of the industrial revo-
lution. Consequently, the transition of art branches from 
traditional to modern styles is observed. Today, the art of 
kirkitli weaving is performed with original techniques. 
Weaving artists around the world manufacture pieces in 
different approaches with the materials they use and origi-
nal technical applications. In Türkiye, approaches to this 
fiber art have led to the emergence of original designs by 
synthesizing traditional and modern methods in universi-
ties providing art and design education, private workshops, 
and public education centers. In today’s Türkiye, Turkish 
artists who have made successful studies on the art of 
weaving and who have put forward new surface design 
movements are among the world artists with their approa-
ch to contemporary weaving art. 

In the 1960s in Türkiye, it was seen that textile art moved 
away from the traditional material mentality and gained a 
new form language with new expansions. New pursuits 
that came to the forefront with conceptual art formations 
led to the use of new material possibilities. Textile materi-
als have attracted the attention of artists from different 
disciplines in the 2000s with their easy shaping properties 
and rich diversity. In this process, the works created by tex-
tile artists with different materials and techniques conti-
nue to exist in the 21st century, the age of technology, by 
being shaped in line with new perspectives of the plastic 
arts. In the 20th and 21st centuries, textile elements can be 
seen in the works of a large group of artists who create 
works in different art branches such as painting, sculpture, 
and installation. It is known that the influences of fiber art, 
which played a very important role in the formation of 
contemporary weaving art, continue today in different 
dimensions. The works created by textile artists with inno-
vative materials, advanced technologies, and handicrafts 
exhibit the success of fiber art in the 21st century in various 
forms. The pieces that have gained an intellectual and con-
ceptual dimension with fiber art are expressed with diffe-
rent techniques and materials and exhibited in modern art 
galleries and in their rightful place. Turkish Kirkitli weaving 
artists are also producing contemporary works of the 21st 
century inspired by our traditional values. 

Anadolu’da Osmanlı saray dokumaları olarak 
bilinen kirkitli dokumalar, İslamiyet etkisin-
deki tapestrylere en yakın örnekler olarak gös-
terilebilmektedir. Bu dönemde dokuma sana-
tının gelişim gösterdiği bilinmekte ve ayrıca 
ilerleyen yüzyıllarda Sanayi Devrimi ile sanat 
hareketlerinin ve stillerin birbirini etkileyerek 
değişim gösterdiği bilinmektedir. Böylelikle 
sanat dallarında gelenekselden modern stile 
geçiş izlenmektedir. Kirkitli dokuma sanatı 
bugün ise özgün teknikler ile yorumlanmak-
tadır. Dünyadaki dokuma sanatçıları, kullan-
dıkları malzeme ve özgün teknik yorumlar ile 
farklı yaklaşımlarda eserler üretmektedirler. 
Türkiye’de ise bu lif sanatına yönelik yaklaşım-
lar, sanat ve tasarım eğitimi veren üniversite-
lerde, özel atölyelerde, halk eğitim merkezle-
rinde geleneksel ve modern yöntemlerin sen-
tezlenerek özgün tasarımların ortaya çıkması-
na neden olmuştur. Günümüz Türkiye’sinde 
dokuma sanatı konusunda başarılı çalışma-
lar yapmış olan ve yeni yüzey tasarım hare-
ketleri ortaya koyan Türk sanatçıları çağdaş 
dokuma sanatı anlayışı ile dünya sanatçıları 
arasında yer almaktadır. 

Türkiye’de 1960’lı yıllarda tekstil sanatının, geleneksel malzeme anlayışından 
uzaklaşarak yeni açılımlarla yeni bir biçim diline kavuştuğu görülmüştür. Kav-
ramsal sanat oluşumlarıyla gündeme gelen yeni arayışlar beraberinde yeni 
malzeme olanaklarının kullanılmasını sağlamıştır. Tekstil materyalleri kolay 
şekil alabilme özellikleri ve zengin çeşitliliğiyle 2000’li yıllarda farklı disiplin-
lerden sanatçıların dikkatini çekmektedir. Bu süreçte tekstil sanatçılarının 
farklı malzeme ve tekniklerle oluşturdukları yapıtları, teknoloji çağı olan 21. 
yüzyılda ortaya çıkan plastik sanatlar gibi yeni yaklaşımlar doğrultusunda 
biçimlenerek varlığını sürdürmektedir. 20. ve 21. yüzyılda resim, heykel, ensta-
lasyon gibi farklı sanat dallarında yapıtlar veren büyük bir sanatçı topluluğu-
nun eserlerinde, tekstil etkileri görülmektedir. Çağdaş dokuma sanatının olu-
şumunda çok önemli rol oynayan lif sanatı etkilerinin günümüzde farklı 
boyutlarda devam ettiği bilinmektedir. Tekstil sanatçıları tarafından yenilikçi 
malzemeler, ileri teknolojiler ve el sanatlarıyla oluşturulan yapıtlar lif sanatı-
nın 21. yüzyıldaki başarısını farklı formlarla karşımıza çıkarmaktadır. Lif sana-
tıyla düşünsel ve kavramsal bir boyut kazanan eserler farklı teknik ve malze-
melerle ifadelendirilerek, modern sanat galerilerinde ve hak ettikleri yerde 
sergilenmektedirler. Türk kirkitli dokuma sanatçıları da, geleneksel değerleri-
mizden yola çıkarak, 21. yüzyıla ait çağdaş eserler üretmektedirler. 

Dünyadaki dokuma sanatçıları, 
kullandıkları malzeme ve özgün 
teknik yorumlar ile farklı 
yaklaşımlarda eserler 
üretmektedirler. Türkiye’de ise bu lif 
sanatına yönelik yaklaşımlar, sanat 
ve tasarım eğitimi veren 
üniversitelerde, özel atölyelerde, 
halk eğitim merkezlerinde 
geleneksel ve modern yöntemlerin 
sentezlenerek özgün tasarımların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Weaving artists around the world manufacture pieces in 
different approaches with the materials they use and original 
technical applications. In Türkiye, approaches to this fiber art 
have led to the emergence of original designs by synthesizing 
traditional and modern methods in universities providing art 
and design education, private workshops, and public 
education centers.
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19. YÜZYIL 

BEYOĞLU MODASI
S. Merve İLBAK TAHMAZ

19th CENTURY BEYOGLU FASHION

19. yüzyılda Beyoğlu, ticari ve sosyal hayatın mer-
kezine dönüştü. Yerli ve yabancı nüfusun yerleşti-
ği, vakit geçirdiği bir buluşma noktası oldu. Pek 
çok etnik grubun bir araya geldiği bu merkez mo-
daya yön verir hâle geldi. 

Osmanlı Levantenleri’nin şapka, korse, aksesuar 
mağazalarının bulunduğu, özel dikim yapan Ya-
hudi ve Rum terzilerin dükkân açtığı, Paris moda-
sına uygun giysilerin satıldığı önemli bir noktaya 
dönüştü. İstiklal Caddesi ve Pera bölgesi kendile-
rini göstermek isteyen kadın ve erkeklerin şıklık 
yarışına girdiği bir yer hâline geldi. Osmanlı coğ-
rafyası her dönem yazarların, seyyahların, ressam-
ların ilgisini çekmekle beraber 19. yüzyıl itibarıyla 
pek çoğu için mutlaka görülmesi gereken bir rota 
hâline geldi.  Bu seyyahlardan Julie Pardoe, Os-
manlı giyimini şöyle anlatıyor:

“Şark’ta kaldığım süre içerisinde Yahudi kadınların-
ki kadar zengin ve - hotozları hariç tutulursa- şık 
bir kıyafet görmedim. Sanki ‘Binbir Gece Masalla-
rı’ndan çıkıp gelmiş bir sahnedeydik. Birkaç dakika 
hayranlıkla çevreme bakınmaktan başka bir şey 
yapamadım. Evin hanımı, bizi oturttukları sedirin 
hemen önünde ayakta duruyordu. Yere kadar inen, 
beyaz bir elbise giymişti. Kalçalarının biraz üzerine 
sırma nakışlı, değerli taşlardan tokası olan geniş bir 
kuşak takmıştı; hem kuşağın hem de tokaların ge-
nişliği en az on beş santimdi. Bu elbisenin üzerine 
güvercin rengi kaşmirden, kenarlarına ve yakasına 
en pahalı samur kürkü geçirilmiş bir pelerin giymiş-
ti. Birkaç yüz sterlin edecek bu pelerinin kol yenleri 
sıyrıldığında, ortaya harika bilezikler ve parmakla-
rındaki taşlı yüzükler çıkıyordu. Bütün Yahudi ka-
dınların taktıklarına benzer muazzam büyüklükte-
ki türbanı bu memlekete has boyalı muslin yazma-
dan yapılmıştı; yazmanın incilerden teşekkül eden 
ve üzerine son derece büyük ve değerli zümrütler 
takılmış derin kenar süsü alnına, yüzünün iki yanı-
na ve omuzlarına sarkıyordu.”

In the 19th century, Beyoğlu became the center of commercial and social 
life, a meeting point where the local and foreign populations settled and 
spent time. This center, where many ethnic groups came together, became 
the center of fashion. 

It became an important point where Ottoman Levantines had the hat, cor-
set, and accessory stores, and Jewish and Greek tailors who made custom 
tailoring opened shops and sold clothes in line with Parisian fashion. Is-
tiklal Street and the Pera district became a place where men and women 
who wanted to show themselves off competed for elegance. Although the 
Ottoman geography has been drawing the attention of writers, travelers, 
and painters in every period, by the 19th century, it became a must-see 
destination for many of them. Julie Pardoe, one of these travelers, descri-
bes Ottoman dress as follows:

“During my stay in the Orient, I never saw a dress as rich and elegant as that 
of the Jewish women, except for their hotoses. It was as if we were on a sta-
ge straight out of ‘One Thousand and One Nights .’ For a few minutes, I 
could do nothing but look around in admiration. The lady of the house was 
standing right in front of the couch where we were seated. She was wearing 
a floor-length white dress. Slightly above her hips, she wore a wide sash wit-
h a buckle made of precious stones and embroidered with sheer embroider-
y; both the sash and the buckles were at least fifteen centimeters wide. Over 
this, he wore a cloak of dove-colored cashmere with the most expensive sab-
le fur around the edges and collar. When the cuffs of this cloak, worth seve-
ral hundred pounds, were peeled back to reveal beautiful bracelets and rings 
with stones on her fingers. Her enormous turban, similar to that worn by all 
Jewish women, was made of the dyed muslin script particular to this countr-
y, with a deep border of pearls and emeralds of enormous and precious va-
lue hanging down over her forehead, the sides of her face and her shoulders.”



Nostalji / Nostalgia Nostalji / Nostalgia64 65HAZİRAN 2022 / JUNE PTT HAYAT 

Kadınlar modernleşmeyle birlikte Batılı giyim tarzını benimsedi 
Osmanlı aydınları Batı kültürünü topluma bir bütün hâlinde adapte etmek 
istedi. Ancak bu kültürel alımların uğratacağı kültürel değişiklerin değerlerde 
yozlaşmaya sebep olacağı düşünüldü. Bu yüzden Batı’nın yalnızca bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerini alıp kültürel değerlerini reddetmeleri hâlinde bu soru-
nun çözülebileceğini umdular. Batı kültürü ile Osmanlı kültürü arasındaki zıt-
lıklar bu geçişi oldukça zorlaştırdı. Osmanlı İmparatorluğu; mimariden giyi-
me, sosyal yapıdan adab-ı muaşeret kurallarına kadar tüm günlük hayatı böl-
gesel geleneklere ve dinî inançlara bağlı olarak düzenledi. Bu bağlamda Batılı-
laşmak toplumu düzenleyen konulara geldiğinde pek çok soruna sebep oldu. 
Osmanlı kadınları bu dönemde modernleşme sürecini hızlı benimsedi, başta 
Paris modası olmak üzere, Batılı bir giyim tarzını kullanmaya başladılar. Bu 
süreçte Osmanlı yönetimi Batılı giyim tarzının tercih edilmemesi için pek çok 
çağrıda bulundu.

Modernleşme, Osmanlı aydınlarını fikirsel açıdan ikiye bölen bir süreç oldu. 
Osmanlı aydınlarının bir kısmı Batılılaşmayı olumlu bir gelişme olarak bulur-
ken, bir kısmına göre bu Osmanlı’yı yozlaştıran bir süreç olarak yorumlandı. 
Tartışmaların en problemli konusu kadınlar oldu. Eğitim almaya başlayan 
kadınların bir birey olarak toplum hayatına dâhil olmaları Osmanlı için büyük 
bir değişimdi. Gazete, dergi ve roman okumaya başlayan bu kadınlar, yaşama 
fiziksel olarak dâhil oldular. Kadın ve erkekler halka açık alanlarda beraber 
gezip, flört etmeye başladılar. Kadınların sosyal hayatta yer almaları, Osmanlı 
modernleşme hareketin en dikkat çekici yönüydü. 

Women adopted Western clothing 
style with modernization 
Ottoman intellectuals wanted to wholly adapt 
society to Western culture. However, it was thought 
that the cultural changes that would be brought 
about by these cultural acquisitions would cause 
degeneration in values. Therefore, they hoped this 
problem could be solved if they took only the scien-
tific and technological developments of the West 
and rejected its cultural values. The contrasts 
between Western culture and Ottoman culture 
made this transition very difficult. The Ottoman 
Empire organized daily life, from architecture to 
dress, social structure to etiquette, based on regio-
nal traditions and religious beliefs. In this context, 
Westernization caused many problems regarding 
issues regulating society. Ottoman women quickly 
adopted the modernization process during this 
period and began to adopt a Western-style of dress, 
particularly Parisian fashion. During this period, 
the Ottoman administration made many appeals 
to not to prefer western clothing styles.

Modernization was a process that divided the Otto-
man intellectuals opinion-wise. While some Otto-
man intellectuals saw Westernization as a positive 
development, others interpreted it as a process that 
corrupted the Ottoman Empire. The most proble-
matic subject of the debates was women. It was a 
major change for the Ottoman Empire when 
women started to receive education and were inc-
luded in social life as individuals. These women 
began to read newspapers, magazines, and novels 
and became physically involved in life. Men and 
women began to walk and flirt together in public 
places. Women’s participation in social life was the 
most remarkable aspect of the Ottoman moderni-
zation movement. 

Bir diğer seyyah Nicolas de Nicholay  Rum ve 
Frenk’lerin giysilerini tasvir ediyor: 
“Parasal durumu çok iyi olmayan kadınların 
bile ipek ve taftadan giysileri vardı. Güzel ve 
pahalı giysilerin yanı sıra bir dolu altın zincir, 
bilezik, yüzük ve genellikle değerli taşlarla 
bezenmiş takıları taşırlardı. Kızlar ve yeni evliler 
kızıl saten şapka takar ya da başlarına 5 san-
tim eninde ipek kumaştan altın süslemeli, inci 
ve yarı değerli taşlarla bezenmiş atkılar dolardı. 
Görkemli giyinmeye çok önem veriyorlardı. 
Daha yaşlı kadınlar, aynı biçimde giyinseler de, 
daha ağırbaşlı davranırlardı. Dul kadınlar da 
buna benzer keten kumaş kullanırlardı, ama 
onlarınki safranla sarıya boyanmış olurdu.”

Another traveler, Nicolas de Nicholay, descri-
bes the dress of Greeks and Franks:
“Even the women who were not in the best 
financial condition wore silk and taffeta. In 
addition to beautiful and expensive clothes, 
they carried a lot of gold chains, bracelets, rin-
gs, and jewelry often adorned with precious 
stones. Girls and newlyweds wore red satin 
hats or wrapped their heads in scarves made 
of silk fabric about 5 centimeters wide and 
trimmed with gold, pearls, and semi-precious 
stones. They placed so much importance on 
dressing sumptuously that if their husbands 
did not fulfill their expensive wishes, they 
found friends to fulfill their needs. They were 
not ashamed of it. Older women, however, 
dressed in the same way but behaved more 
solemnly. Widows wore similar linen, but the-
irs was dyed yellow with saffron.”
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Beyoğlu’nda vitrin izlemek 
alışkanlık hâline geldi
Beyoğlu bölgesindeki görülen bir diğer Batı etkisinde 
oluşum da, ithal malların piyasaya girmesi ve bu 
ürünlerin vitrinlerde sergilenmesiydi. Osmanlı’da 
çarşı kültürü Kapalıçarşı çevresi ile sınırlıyken, Gala-
ta-Pera bölgesinde, iktisadi modernleşmenin sem-
bolü olan bonmarşeler, yeni bir ticari pazar kavramı 
getirdi. Bu yeni kavramın en ilgi çekici yönü, yeni bir 
pazarlama yöntemi olan vitrin düzenlemeleriydi. Vit-
rin düzenlemeleri dışında basın organları aracılığıyla 
reklamlar yapılmaya başlandı. Ürünlerin vitrinde 
sergilenmesi caddelerdeki insan sayısını arttırdı ve 
alışveriş yapmadan vitrin izlemek gibi bir alışkanlık 
edinilmesine sebep oldu. Vitrin izleme, zamanla gün-
delik hayatın olağan bir parçası hâline geldi. Osman-
lı insanı geleneksel olmayan sebeplerle sokağa çıktı, 
vakit geçirmek için yeni mekânlar edindi. 

Toplumda Batılılaşmanın benimsenmesiyle beraber 
Müslüman kadın ve erkekler, Beyoğlu çevresindeki 
kafelerde ve restoranlarda vakit geçirmeye başladı. 
Müslümanlar, Batılı sosyal hayata, gayrimüslimlere 
göre daha yavaş adapte oldu. 

On bin milletin köprüsü: Galata
Modernleşme hareketlerinin başlamasıyla, Galata Köprüsü Batılı-
laşma fikrinin sembolikleşmiş mekânlarından biri oldu. Çok ulus-
lu bir devlet olan Osmanlı topraklarında, Avrupa’dan gelen yaban-
cı milletler, Osmanlı azınlıklarından farklı bir profil oluşturdu. 
Avrupalılar, Galata Köprüsü’nü hem günlük hayatlarında geçiş 
güzergahı olarak hem de mektuplarında, seyahatnamelerinde, 
yazınsal ve görsel ifadelerinde metaforik olarak kullandı. Galata 
Köprüsü birçok farklı din, dil ve ırktan insanın ortak alanlarından 
birine dönüştü. 

Philip Mansel seyahatnamesinde, Japon bir turistin Galata Köprü-
sü’nü “On Bin Milletin Köprüsü” olarak tasvir ettiğini belirtir:

“Gösterişli beyaz eteklikleriyle Rumlar, işlemeli ceketler içindeki 
Kürtler, çelebiyeli ve kefiyeli Araplarla yan yana yürürdü sokaklarda. 
Turuncu kuşaklarının altında tabancalarının kabarıklığı hissedilen 
Arnavutlar beyaz pantolonlarıyla dolaşır ve dar, siyah elbiselerle siv-
ri burunlu pabuçlar giyen Lazlar limonata ya da boza satarlardı. 
Kahverengi ceketli hamallar, sırtlarlarında inanılmaz yüklerle sen-
deleye sendeleye geçerdi (hamalların kimi zaman sırtında piyano ya 
da yük arabası bile taşıdığı olurdu). Kör dilenciler, Avrupalılar yanla-
rından son moda kıyafetleriyle geçerken ya da önünde üniformalı 
hizmetkârların koştuğu bir sefir arabasının yaklaştığını anladıkla-
rında, teneke kutularını tıngırdatıp ‘Allah! Allah!’ diye bağırırdı. 1847 
yılında, at üstünde ilerleyen siyahi bir Osmanlı subayının beyaz hiz-
metkârlar tarafından yaya takip edildiğini görmek Amerikalı ziya-
retçileri hayretler içinde bırakıyordu.” 

The bridge of ten thousand nations: Galata
With the onset of modernization movements, Galata 
Bridge became one of the symbolic spaces of the idea of 
Westernization. In the Ottoman lands, which was a mul-
tinational state, foreign nations coming from Europe 
formed a different profile from the Ottoman minorities. 
Europeans used Galata Bridge both as a transit route in 
their daily lives and metaphorically in their letters, tra-
velogues, and literary and visual expressions. Galata Bri-
dge became a shared space for people of many different 
religions, languages, and races. 

Philip Mansel wrote in his travelogue that a Japanese 
visitor, describing it based on these observations, 
described the Galata Bridge as the “Bridge of Ten 
Thousand Nations”:

“Greeks in flamboyant white petticoats, Kurds in embroi-
dered jackets, and Arabs wearing chelebies and keffiyehs 
walked the streets side by side. Albanians, their pistols 
bulging under their orange sashes, walked in white pants, 
and Laz, wearing tight black dresses and pointed-toed 
shoes, sold lemonade or boza. Brown-jacketed hamals 
staggered along with incredible loads on their backs 
(sometimes, they even carried a piano or a trolley on their 
backs). Blind beggars, when Europeans passed by in their 
latest fashions or when they realized that an ambassa-
dor’s carriage with uniformed servants running in front of 
it was approaching, would rattle their tin cans and shout 
‘Allah! Allah!’ In 1847, American visitors were astonished 
o see an african Ottoman officer on horseback followed 
on foot by white servants.” 

Window-shopping has evolved 
into a habit in Beyoğlu
Another Western-influenced phenomenon in the Beyoğ-
lu district was the introduction of imported goods into 
the market and displaying these products in shop win-
dows. While the bazaar culture in the Ottoman Empire 
was limited to the area around the Grand Bazaar, in the 
Galata-Pera region, bonmarches, the symbol of econo-
mic modernization, introduced a new concept of the 
commercial market. The most exciting aspect of this 
new concept was the window display, a new marketing 
method. In addition to window displays, advertisements 
began to be made through the press. The presentation of 
products in shop windows increased the number of 
people on the streets and led to a habit of window watc-
hing without necessarily shopping. In time, win-
dow-shopping became an ordinary aspect of daily life. 
Ottoman people took to the streets for non-traditional 
reasons and found new places to spend time. 

With the adoption of Westernization in society, Muslim 
men and women began to spend time in cafés and resta-
urants around Beyoğlu. Muslims adapted to Western 
social life more slowly than non-Muslims. 

Philip Mansel
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Müzikli davetler yeni bir giyim 
türünü ortaya çıkardı
Modernleşme benimsenip, etki alanı arttıkça, Batılı eğlence anla-
yışları çeşitlenmeye devam etti. Geleneksel yaşayan kesimden 
bölgesel olarak uzakta şekillenen bu yeni hayat, Osmanlı’nın yer-
lisi olan zengin ailelerin, tekdüze yaşamından sıyrılmaya başladı-
ğı köşkler ve konaklarda kendine yer buldu. Eğlencenin şekli ve 
zaman kavramı değişti. Gece hayatı denilebilecek bu modern 
eğlence anlayışının bir türü birkaç ailenin dönemin entelektüel 
kişilerini davet ederek toplantılar düzenlemesiydi. Elçiliklerde 
düzenlenen ve Osmanlı aydın sınıfının davetli olduğu müzikli 
davetler Tanzimat sonrasında moda hâline geldi.

Gündüzleri bir araya gelinen çay partileri de Osmanlı’nın modern 
dönem eğlencelerinin en yaygın türlerinden biri oldu. Kadın ve 
erkeklerin bir araya gelerek eğlendiği bu organizasyonlar; Avru-
pai eğlence kavramının elit kesime mahsus biçimiydi. Bu farklı 
eğlence anlayışları beraberinde yeni bir giyim türü geliştirdi. Fark-
lı saatlerde düzenlenen, farklı nitelikte organizasyonlar yapılması, 
ihtiyaçtan duyulan bir yeni moda ortaya çıkardı. Kadınlar, gün 
içinde çok sayıda kostüm değiştirmeye başladı. Yeni hayata ayak 
uydurma çabası içinde, moda olgusu etkinliğini arttırdı. 

Musical receptions gave rise to a new type of clothing
As modernization was adopted and its sphere of influence increa-
sed, Western notions of entertainment continued to diversify. This 
new life, being shaped away from those who lived traditionally, 
found its place in the kiosks and mansions where wealthy local 
Ottoman families began to break away from their monotonous 
lives. The form of entertainment and the concept of its time chan-
ged. One type of this modern entertainment concept, which could 
be called nightlife, was the gatherings organized by a few families 
by inviting intellectuals of the period. Musical receptions organi-
zed at embassies and attended by the Ottoman intellectual class 
became a trend after the Tanzimat.

Tea parties during the daytime also became one of the most pre-
valent forms of Ottoman entertainment in the modern era. These 
organizations, where men and women came together to have fun, 
were a form of the European concept of entertainment exclusive 
to the elite. These different understandings of entertainment led 
to the development of a new type of clothing. Organizations held 
at different times and with different qualities created a new fashi-
on out of necessity. Women began to change their costumes 
many times a day. In an effort to keep up with the new life, the 
phenomenon of fashion increased its effectiveness. 
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S. Merve İLBAK TAHMAZ

İSTANBUL’UN MODERN YÜZÜ:

BAROK
THE MODERN FACE OF THE OTTOMAN EMPIRE: BAROQUE

II. Mahmud sarayı kime yaptıracağı konusunda hâlâ 
kararsızken, bir yakını ona Ermeni bir mimarı takdim 
eder. Padişah mimarla sarayın yapılacağı yerde 
buluştuğunda, Topkapı Sarayı’nı işaret ederek bu 
saray hakkında ne düşündüğünü sorar. Mimar da 
bugüne kadar sarayı görme imkânı olmadığını söyle-
yince, padişah mimara sarayın gezdirilmesini emre-
der. Tekrar buluştuklarında mimar, Batı’da çok saray 
gezdiğini ama Topkapı gibi güzelini görmediğini söy-
leyince padişah, “O hâlde, bana böyle şeyler yollayıp 
bunların kendi padişahlarının saraylarını temsil etti-
ğini söyleyen Frenkler yalancılar” diyerek bir kağıt 
tomarı çıkarır ve mimara Avrupa’daki kraliyet saray-
larına ait değişik görünümleri gösterir. Ona, “Sen bu 
sarayların hiçbirini gördün mü ve bu saraylar önü-
müzdeki çizimlere gerçekten benziyorlar mı?” diye 
sorunca mimar, “Benziyorlar haşmetlim, ben onların 
çoğunu gördüm” cevabını verir. Bunun üzerine padi-
şah, “Sen benim düşündüğüm projeyi üstlenmeye 
uygun değilsin, çünkü bir hilekardan başka hiç kimse 
(bir kez daha Topkapı Sarayı’nı işaret ederek), sanki 
gün ışığına çıkmak istemeyen, yüksek duvarlar ve 
ağaçlar altında gizlenmiş olan o yeri, açık havaya ve 
göğün saf ışığına açık bu aydınlık, neşe dolu saraylar-
la aynı sınıfa dâhil edemez. İşte benim sarayımın 
böyle olmasını istiyorum ve böyle de olacak” der. 

While Mahmud II was still undecided as to whom to have the palace 
built, a relative presented him with an Armenian architect. When the 
Sultan met the architect at the site where the palace was to be built, he 
pointed to the Topkapı Palace and asked him what he thought of it. 
When the architect replied that he had not had the opportunity to see 
the palace until today, the Sultan ordered that the architect be shown 
around the palace. When they meet again, and the architect says that 
he has visited many palaces in the West but has never seen one as bea-
utiful as Topkapı, the Sultan says, “In that case, the Franks who send me 
such things and tell me that they represent the palaces of their sultans 
are liars” and takes out a ream of paper and shows the architect diffe-
rent views of royal palaces in Europe. When he asked him, “Have you 
seen any of these palaces, and do they really resemble the drawings in 
front of us?” the architect replied, “They do, Your Majesty; I have seen 
most of them.” Whereupon the sultan said, “You are not fit to undertake 
the project I have in mind because no one but a deceiver (pointing once 
again to Topkapi Palace) can put that place, hidden under high walls and 
trees, as if it did not want to see the light of day, in the same class as 
these bright, joyful palaces that welcome the open air and the pure light 
of the sky. Such is how I want my palace to be, and this is how it will be.”

İlber Ortaylı’ya göre barok İstanbul’a kumaş ve cam gibi 
ithal mal olarak girmiştir. Toplumun Avrupalı olan her 
oluşuma ilgi duyduğu bir dönemde, mimaride barok 
üslubun etkin bir biçimde kullanılması kaçınılmazdır. 
Sultan Mahmud’un Topkapı Sarayı’nı terk etme ve yeni 
yaptıracağı saraya taşınma arzusu bunun bir kanıtıdır. 

According to İlber Ortaylı, baroque entered İstanbul as 
an imported product like fabric or glass. At a time when 
the society was interested in every European 
formation, it was inevitable that the baroque style 
would be used effectively in architecture. Sultan 
Mahmud’s desire to leave Topkapı Palace and move to 
the new palace he was to build is proof of this. 

Beylerbeyi Sarayı/Beylerbeyi Palace
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It took until 1856 for the Topkapı Palace to be vaca-
ted entirely, and this opportunity was taken by 
Mahmud II’s son Abdülmecid. Abdülmecid had the 
Old Besiktas Palace demolished, and the Dolma-
bahçe Palace built. This was followed by Beylerbeyi 
Palace, built-in 1868. Then Çırağan Palace was built 
in 1872. All three of these buildings are typical 
examples of the Baroque style. 

The baroque style was primarily used in buildings 
of social significance. The palaces are proof of this. 
Apart from palaces, it was also used in military and 
religious buildings. The baroque style was also used 
in the construction of mosques, especially as an 
ornamentation style. One of these mosques is the 
Nusretiye Mosque, built by Mahmud II in 1825. In 
addition to many other buildings constructed in 
the same years, other characteristic buildings in 
the European style include Nuruosmaniye Mosque, 
Dolmabahçe Mosque, Ortaköy Mosque, Tophane 
Clock Tower, and Tophane Pavilion. The Baroque 
style is not a phenomenon that affects only archi-
tecture. Especially in Europe, it was experienced in 
a wide range of fields from music to painting, from 
fashion to decoration, and its effects in different 
areas were also seen in the Ottoman lands. The 
concept of ornament, which is the main characte-
ristic of the Baroque style, manifested itself in our 
lands in every sense. However, its influence on clo-
thing and art was not as intense as on architecture. 
In architecture, very grandiose works were put fort-
h, and the Europeanization of the city’s silhouette 
was intended. 

The baroque style was primarily used in 
buildings of social significance. The palaces 
are proof of this. 

Topkapı Sarayı’nın tamamıyla terk edilmesi 
1856 yılını bulmuş ve bu imkânı 2. Mah-
mud’un oğlu Abdülmecid sağlamıştır. 
Abdülmecid, bugünkü Dolmabahçe’nin 
yerinde bulunan Eski Beşiktaş Sarayı’nı yık-
tırarak Dolmabahçe’yi inşa ettirmiştir. 
Ardından 1868 yılında inşa edilen Beylerbe-
yi Sarayı gelir. Daha sonra 1872 yılında Çıra-
ğan Sarayı inşa edilmiştir. Bu yapıların üçü 
de Barok üslubun tipik örnekleridir. 

Barok üslup çoğunlukla toplumsal açıdan 
önem arz eden binalarda kullanılmıştır. 
Saraylar bu durumu kanıtlar niteliktedir. 
Saraylar dışında askerî ve dinî yapılarda da 
kullanılmıştır. Barok üslup camilerin inşa-
sında da özellikle bir süsleme tarzı olarak 
kullanılmıştır. Bu camilerden biri 2. Mah-

mud’un 1825 yılında yaptırdığı Nusretiye 
Camii’dir. Aynı yıllar içinde inşa edilen pek 
çok yapını yanı sıra Avrupalı üsluptaki diğer 
karakteristik yapılar, Nuruosmaniye Camii, 
Dolmabahçe Camii, Ortaköy Camii, Tophane 
Saat Kulesi, Tophane Kasrı olarak sayılabilir. 
Barok üslup, yalnızca mimariyi etkileyen bir 
olgu değildir. Özellikle Avrupa’da müzikten 
resme, modadan dekorasyona çok geniş bir 
çerçevede yaşanırken, farklı alanlardaki 
etkileri Osmanlı topraklarında da görül-
müştür. Barok üslubun temel özelliği olan 
süs kavramı her anlamda topraklarımızda 
kendini göstermiştir. Ancak giyim kuşam ve 
sanattaki etkisi, mimarideki kadar yoğun 
olmamıştır. Mimaride çok ihtişamlı eserler 
ortaya konulmuş, şehrin silüetinin Avrupa-
lılaştırılması amaçlanmıştır. 

Barok üslup 
çoğunlukla 
toplumsal 
açıdan önem arz 
eden binalarda 
kullanılmıştır. 
Saraylar bu 
durumu kanıtlar 
niteliktedir.

Dolmabahçe
Saat Kulesi

Dolmabahçe
 Clock Tower

1900’lü yıllarda İstanbul’daki 
Barok üslubu örneği

An example of the Baroque 
style in İstanbul in the 1900s



Sanat / Art Sanat / Art74 75HAZİRAN 2022 / JUNE PTT HAYAT 

Mimaride süslemenin en etkili kullanıl-
dığı bir diğer alan bahçeler olmuştur. 
Çiçek yetiştirmek, yeni türler, melez 
tohumlar üretmek ve büyük, gösterişli 
bahçeleri bu çiçeklerle süslemek moda 
olmuştur. Bunun dışında fıskiyeli 
havuzların bahçelerin merkezlerine 
inşa edilmesi de sıkça kullanılan bir 
diğer özelliktir. Çok sayıda kasır inşa 
edilmiştir ve en popüler bölgeler Boğaz 
hattı, Kâğıthane, Beykoz ve Fenerbahçe 
olmuştur. Bu kasırlar ve ihtişamlı bah-
çeler, sahil boyunca inşa edilmiş olan 
cam, kâğıt, dokuma ve barut imalatha-
neleri ile İstanbul silüetini paylaşmaya 
başlamışlardır. Barok tarz üretilen 
ürünleri de etkilemiştir. Bugün Çeşm-i 
Bülbül olarak bilinen cam işçiliği bu 
çağın bir ürünüdür.

Barok üslubun mimariye uyum sağla-

mak suretiyle sosyal hayatta aldığı biçi-
min en göze görünür noktası hiç şüp-
hesiz giyimde olmuştur. Barok üslubun 
en karakteristik özelliği olan süs kavra-
mı, renk ve detayı içinde eriten bir yapı 
taşır. Erkeklerin sarıklarına çiçek iliştir-
meleri, delikanlıların daha frapan giyin-
meye başlaması, kadınların daha dikkat 
çekici renklerde giyinmeye başlaması 
bu tarzın bir özelliğidir. Kumaşların 
desenleri ve nakışları da bu üslubun 
izinden gitmiştir. 

Barok üslup şehrin tüm silüetini Avru-
palılaşma adı altında, belirli bir yöntem 
doğrultusunda değiştirmiştir. Büyük 
yapılardan, insanların görünümlerine 
kadar her bir toplumsal ögeyi etkilemiş-
tir. Mimari ile sosyal hayat arasındaki 
paralelliğin gözlemlenebileceği bir yapı 
ortaya koymuştur. 

Barok tarz 
üretilen ürünleri 
de etkilemiştir. 
Bugün Çeşm-i 
Bülbül olarak 
bilinen cam 
işçiliği bu çağın 
bir ürünüdür.

Another area where ornamentation was 
used most effectively in architecture 
was gardens. It became fashionable to 
grow flowers, produce new species and 
hybrid seeds, and decorate vast, flambo-
yant gardens with these flowers. In 
addition, the construction of fountain 
pools in the centers of gardens was ano-
ther frequently used feature. Many 
pavilions were built, and the most 
popular areas were along the Bospho-
rus, Kâğıthane, Beykoz, and Fenerbahçe. 
These pavilions and magnificent gar-
dens began to share the İstanbul skyli-
ne with the glass, paper, weaving, and 
gunpowder factories built along the 
coast. The Baroque style also influenced 
the products produced. The glasswork is 
known today as Çeşm-i Bülbül is a pro-
duct of this era.

The most visible point of the form that 

the Baroque style took in social life by 
adapting to architecture was undoub-
tedly in clothing. The concept of orna-
ment, which is the most characteristic 
feature of the Baroque style, carries a 
structure that combines color and 
detail. It is a sign of this style that men 
started to wear flowers on their tur-
bans, young men began to dress more 
frilly, and women started to dress in 
more striking colors. The patterns and 
embroidery of fabrics also reflected 
this style. 

The Baroque style changed the entire 
silhouette of the city in line with a cer-
tain method under the name of Euro-
peanization. It affected every social ele-
ment, from large buildings to the appe-
arance of people. It created a structure 
in which the parallelism between archi-
tecture and social life can be observed. 

Baroque style also 
influenced the 
products produced. 
The glasswork is 
known today as 
Çeşm-i Bülbül is a 
product of this era.
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BATILIDAN DAHA BATILI DOĞULUDAN DAHA DOĞULU

MORE WESTERN THAN WESTERNER MORE EASTERN THAN EASTERNER
OSMAN HAMDİ BEY

OSMAN HAMDI BEY
Hiç bilmedikleri bir kültürü, kendi görmek istedikleri 
gibi resmetme özgürlüğüne sahip olan bu sanatçılar 
için akım, bir üslup birliği değil, bir konu birliği hâline 
gelmiştir. Bu akımın ilk temsilcilerinden olan Jean- 
Léon Gérôme (1824-1904), Osman Hamdi Bey’in de ders 
aldığı kişidir. Osman Hamdi Bey kimliğinin bir parçası 
olan bu toprakları nasıl resmedeceği konusunda ondan 
esinlenmiştir. Jean-Léon Gérôme birçok oryantalistin 
aksine, Doğu ülkelerini tanıma arzusuyla Osmanlı, Mısır 
ve Balkanlar’ı da içine alan birçok seyahat yapmıştır. 
Ancak bu gezilerde gördüklerini değil, Avrupalıya ilginç 
gelecek olanı resmetmeyi tercih etmiştir. Osman Hamdi 
Bey ise Avrupalı oryantalistlerin aksine, mensubu oldu-
ğu Doğu kültürünü doğru bir biçimde Batılılara yansı-
tarak, kendisini Avrupalıya kabul ettirmiş Doğulu bir 
oryantalisttir. Osmanlı sadrazamlarından İbrahim 
Ethem Paşa’nın oğlu, müzeci Halil Ethem Bey ve nümiz-
mat İsmail Galip Bey’in ağabeyidir. 

Türk resminin öncüleri arasında yer alan Osman Hamdi 
Bey’in, Paris’te, eğitim aldığı sıralarda, Ferdinand Victor 
Eugène Delacroix gibi sanatçıların tablolarının etkisi 
sürmektedir ve empresyonizm akımının temsilcileri, o 
güne dek görülmemiş bir biçimde, atölyelerinin dışına 
çıkarak doğayı resmetmişlerdir. Avrupa’da farklı üslup-
ların filizlenmeye başladığı bu yıllarda, henüz güçlü bir 
Türk resminden söz edilemezken Osman Hamdi Bey, 
içinde insan figürü olan ilk kompozisyonunu yaparak 
bu yolda önemli bir adım atmıştır. Büyük figürlü kom-
pozisyonların ressamı olarak tanınan Osman Hamdi 
Bey’in tabloları, İslam dininin tasviri günah sayma 
tezinden uzaktır. Kadınları merkeze koyarak büyük boy 
tablolar yapması, Türk resmi için önemli ve devrim nite-
liğinde bir adımdır. 

For these artists, who had the freedom to paint an entirely 
unfamiliar culture as they wanted to see it, the movement 
became not a unity of style but a unity of subject matter. 
Jean-Léon Gérôme  (1824-1904), one of the first representa-
tives of this movement, was the person Osman Hamdi Bey 
took lessons from. Osman Hamdi Bey was inspired by him 
on how to paint these lands that were part of his identity. 
Unlike many Orientalists, Jean-Léon Gérôme traveled 
widely, including to the Ottoman Empire, Egypt, and the 
Balkans, in his desire to get to know the countries of the 
East.  However, he preferred to paint not what he saw on 
these trips but what would be interesting to Europeans. 
Osman Hamdi Bey, on the other hand, unlike European 
orientalists, is an orientalist who has made himself accep-
ted by Europeans by accurately reflecting the Eastern cul-
ture to Westerners. He was the son of İbrahim Ethem Pas-
ha, one of the Ottoman grand viziers, and the older brother 
of museum curator Halil Ethem Bey and numismatist 
İsmail Galip Bey. 

When Osman Hamdi Bey, one of the pioneers of Turkish 
painting, was studying in Paris, the influence of the pain-
tings of artists such as Ferdinand Victor Eugène Delacroix  
still continued, and the representatives of the Impressio-
nism movement, unprecedented until then, went outside 
their ateliers and painted nature. In these years, when dif-
ferent styles began to sprout in Europe, there was not yet a 
strong Turkish painting, but Osman Hamdi Bey took an 
important step in this direction by creating his first compo-
sition with a human figure. Known as a painter of composi-
tions with large figures, Osman Hamdi Bey’s paintings are 
far from the Islamic thesis that depiction is a sin. His lar-
ge-scale paintings with women at the center are an impor-
tant and revolutionary step for Turkish painting. 

Avrupa’da sömürgecilikle birlikte başlayan, 
Doğu’yu inceleme merakı, XVIII. yüzyılda kendi-
ni göstermiştir. XIX. yüzyılda bu merak, akade-
mik hâle gelerek oryantalizmi doğurmuştur. 
Diğer taraftan, Antik Yunan’ın mirasına ev sahip-
liği yapan Osmanlı toprakları, arkeolojik kazılara 
karşı ilgisi artan Avrupa’nın dikkatini çekmeye 
başlamıştır. Bu atmosferin sonucunda artık 
kendi kültürlerinden beslenemeyen bazı Batılı 
ressamlar, Avrupalı koleksiyoncuların ilgisini 
çekmek için kendilerine yeni, egzotik bir konu 
olan Doğu manzaralarını seçmişlerdir.

The curiosity to study the East, which began with 
colonialism in Europe, manifested itself in the 
eighteenth century. In the XIXth century, this curi-
osity became academic and gave birth to orienta-
lism. On the other hand, the Ottoman lands, home 
to the legacy of Ancient Greece, began to attract the 
attention of Europeans, whose interest in archaeo-
logical excavations increased. As a result of this 
atmosphere, some Western painters, no longer 
nourished by their own culture, chose a new, exotic 
subject, Eastern landscapes, to attract the attenti-
on of European collectors. 

S. Merve İLBAK TAHMAZ
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Osman Hamdi Bey’in, Tour du Monde 
isimli Fransızca bir derginin 1869 tarihli 
sayılarından birinde gördüğü bir gra-
vürden esinlenerek bu tabloyu çizdiği 
de rivayetler arasındadır. L. Crépon’un 
bir Japon gravüründen esinlenerek çiz-
diği bu resim, dergide Charmeur de Tor-
tues (Kaplumbağa Terbiyecisi) adıyla 
basılmıştır. Resimde, Osman Hamdi 
Bey’in tablosundaki terbiyeciye benzer 
şekilde giyinmiş yaşlı bir adam, elindeki 
ufak davulu çalarak bir grup kaplumba-
ğayı masanın üzerine çıkarmaya çalış-
maktadır. Osman Hamdi Bey, 13 Tem-
muz 1869’da Bağdat’tan babasına gön-
derdiği mektupta, “Bana yollamış oldu-
ğunuz Tour du Monde’u okudum” 
demektedir. Osman Hamdi Bey muhte-
melen 1869 yılının ilk cildini okumuştur 
ve Kaplumbağa Terbiyecisi’ni çizerken 
bu gravürden etkilenmiş olabilir. Ya da 
bunların hepsini bir kenara iterek 
Osman Hamdi’nin bir şey amaçlamak-
sızın sadece kaplumbağaları ve dervişi 
resmettiği söylenebilir. Çünkü Osman 
Hamdi’nin zaman zaman birbirleriyle 
çok da alakaları olmayan mekân, kişi ve 
nesneleri bir araya getirdiği bilinmekte-
dir. Kesin olan bir şey varsa, o da bu tab-
lonun Türkiye’de çok para ödenen 
resimlerden biri olmasıdır. 

Bir müzeci ve arkeolog olarak 
Osman Hamdi 
Osmanlı Devletin’de müzecilik Topha-
ne-i Amire Müşiri Fethi Ahmed Paşa’yla 
başlamıştır. O zaman cephanelik olarak 
kullanılan Aya İrini Kilisesi’nde eski 
eşyaları toplayarak başlattığı koleksi-
yon, 1858 yılında Paşa’nın ölümüyle 
bekçilerin denetiminde kalır. Tanzimat 
Devri’nin maarif nazırlarından Saffet 
Paşa’nın girişimleriyle toplanan mevcut 
eserler, Müze-i Hümayûn çatısı altında 
toplanır. Osmanlı’nın siyasi durumları-
na göre birçok müze müdürünün gelip 
gittiği, zaman zaman müzenin açılıp 

kapandığı bu süreç, 1881 yılında müze 
müdürlüğüne Osman Hamdi Bey’in 
gelmesiyle ivme kazanır. Osman Ham-
di, ilk iş olarak Çinili Köşk’ü tamir ettirip 
müze binası hâline getirir ve Sanayi-i 
Nefise Mektebi’nin inşasına başlar. 
Yapılan bu bina, şu anda Eski Şark Eser-
leri için kullanılan müze binasıdır. 
Osman Hamdi’nin müze müdürlüğüne 
gelmesinden sonra artan kazılara bağlı 
olarak çoğalan eser sayısı ve İskender 
Lahdi gibi büyük parçaların gün yüzüne 
çıkarılmasının ardından, Çinili Köşk 
yetersiz kalır. Bunun üzerine Osman 
Hamdi Bey, Mimar Alexander Vallaury’e 
bir müze binası planı çizdirir. Henüz 
binanın inşası devam ederken Osman 
Hamdi binanın ikinci katı için padişah-
tan izin almayı başarır. Osman Hamdi, 
çıkılan kata rağmen binanın yetersiz 
kalacağını bildiği için, planları yapının 
sağına ve soluna ekleme yapılacak 
biçimde çizdirmiştir. 1903’te ikinci 
kısım, 1907’de ise üçüncü kısım inşa 
edilir. 20 yıl gibi bir sürede, yaklaşık 
9.000 metrekarelik bir yapı inşa edil-
miştir. Şu anda hemen hemen açık olan 
tüm bölümleriyle Arkeoloji Müzesi, içe-
risinde çok önemli eserleri barındıran, 
dünya standartlarında, anıtsal bir yapı 
olarak varlığını sürdürmektedir. 

Çok yönlü kişiliğe sahip Osman Hamdi 
Bey, sadece Türk resmi için değil, Türk 
müzeciliği ve sanat eğitimi için de çok 
önemli çalışmalar yapmıştır. Aynı zaman-
da ilk Türk arkeolog olarak kabul edilir.

Batı eğitimi alan Osman Hamdi Bey, 
öngörüsü sayesinde ülkesine kattıkla-
rıyla tarihsel sürecin akışını etkilemiş; 
önemli eserlerin topraktan çıkarılması-
nı sağlayarak dünya mirasına da katkı-
da bulunmuştur. Bu topraklara ait ola-
nı, bazen sanatla bazen de arkeolojik 
çalışmaları sonucu elde ettiği eserlerle 
ifade etmiştir. 

Jean-Léon Gérôme’un üslubundan oldukça etkilenen Osman 
Hamdi Bey’in Batılı oryantalistlerden en büyük farkı, Doğu’yu 
Batılıların bakış açısıyla değil, Doğulu bir anlayışla bakan kişi 
olarak gerçeğin içerisinden resmetmesidir. Onun konularında, 
Batı’nın ilgisini çekecek olan edilgen kadın yoktur. Eserlerin-
deki kadınlar, Doğu sanatının tüm estetiğini barındıran son 
derece detaylı mekânlarda resmedilmiş, kendinden emin, güç-
lü ve şık kıyafetler taşıyan kadınlar-
dır. Zaman zaman modellerine 
Arap, Mısır, Suriye, Irak gibi farklı 
kültürlerin etkilerini taşıyan kıya-
fetler giydirmişse de; bunlar dışın-
daki tüm detaylar tamamıyla 
Türk’tür. Osman Hamdi’yi diğer 
oryantalistlerden farklı kılan en 
büyük özellik, onun bir İstanbullu 
olmasıdır. Yani oryantalist resmin 
hem öznesi, hem de nesnesidir.

Kaplumbağa Terbiyecisi... 
Kaplumbağa Terbiyecisi, Osman 
Hamdi Bey’in 1906 ve 1907 yılların-
da iki farklı versiyonunu yaptığı 
tablosudur. Osmanlı Ressamlar 
Cemiyeti tarafından çıkartılan gaze-
tenin on yedinci sayısında tablonun 
adı, Kaplumbağalar ve Adam olarak 
geçer; ancak tabloya daha sonra 
yaygın olarak bilinen Kaplumbağa 
Terbiyecisi adı verilmiştir. Araların-
da küçük farklar olan bu iki tablo-
nun da fonundaki mekân, Bursa’da-
ki Yeşil Camii’nin üst katındaki bir 
odadır. Sırtındaki fakir tasıyla dün-
ya nimetlerinin çok azına razı oldu-
ğu açıkça anlaşılan bu yaşlı adamın 
bir derviş olduğu kıyafetinden de 
anlaşılmaktadır. Kaplumbağalarını 
toplamak için sanki neyini üflemiş ve ardından onları besle-
meye başlamıştır. Bazı yorumlar, dervişin sabrını denediğiyle 
ilgilidir. Ya da sembolik olarak yavaş işleyen bürokrasiye gön-
derme yapmaktadır. Haşim Nur Gürel yaptığı bir yorumda 
daha; kaplumbağaların, Lale Devri’nde Sadâbâd eğlenceleri 
sırasında bahçeleri aydınlatmak için sırtlarına mum konularak 
gezdirilen kaplumbağalara gönderme yapıldığını, bu anlamda 
kaplumbağaların da Osmanlı’nın kapıkulları olduğunu belirtir.

The biggest difference between Osman Hamdi Bey, who 
was highly influenced by Jean-Léon Gérôme’s style, and 
the Western orientalists is that he painted the East not 
from the perspective of Westerners but from the inside of 
reality as a person who looks at the East with an Eastern 
understanding.  In his themes, there is no passive woman 
that would attract the interest of the West. The women in 

his works are confident, strong, 
and elegantly dressed women, 
depicted in highly detailed spa-
ces with all the aesthetics of Eas-
tern art. Although, from time to 
time, he dressed his models in 
clothes influenced by different 
cultures such as Arab, Egyptian, 
Syrian and Iraqi, all other details 
are completely Turkish. The most 
important feature that makes 
Osman Hamdi different from 
other orientalists is that he was 
an İstanbulite. In other words, he 
is both the subject and the object 
of orientalist painting. 

The Tortoise Trainer... 
The Tortoise Trainer is a painting 
by Osman Hamdi Bey, which he 
painted in two different versions 
in 1906 and 1907. In the sevente-
enth issue of the newspaper pub-
lished by the Ottoman Society of 
Painters, the title of the painting 
is Turtles and Man; however, the 
painting was later given the 
name Tortoise Trainer, as it is 
commonly known. The setting of 
both of these paintings, which 
have slight differences, is a room 

on the upper floor of the Green Mosque in Bursa. It is cle-
ar from the fakir’s bowl on his back that he is content wit-
h very little of the world’s blessings, and it is also evident 
Afrom his clothing that this old man is a dervish. It is as if 
he blew his ney to collect his turtles and then began to 
feed them. Some interpretations suggest that the dervish 
was testing his patience. Or symbolically referring to the 
slow-moving bureaucracy. 
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In his interpretation, Haşim Nur Gürel states 
that the turtles are a reference to the turtles 
that were being moved around with candles on 
their backs to illuminate the gardens during 
Sadâbâd entertainments in the Tulip Period, 
and in this sense, the turtles are the Ottoman 
captains.  It is also rumored that Osman Hamdi 
Bey was inspired by an engraving he saw in an 
1869 issue of a French magazine called Tour du 
Monde. Inspired by a Japanese engraving by L. 
Crépon, this painting was published in the 
magazine under the title Charmeur de Tortues 
(The Tortoise Trainer). In the painting, an old 
man dressed similarly to the trainer in Osman 
Hamdi Bey’s painting is trying to get a group of 
turtles onto a table by beating a small drum. In 
a letter sent to his father from Baghdad on Jul-
y 13, 1869, Osman Hamdi Bey states, “I have 
read the Tour du Monde you sent me” Osman 
Hamdi Bey probably read the first volume in 
1869 and may have been influenced by this 
engraving while drawing The Tortoise Trainer. 
Or, all of this can be pushed aside, and Osman 
Hamdi can be said to have painted only the 
turtles and the dervish without aiming for any-
thing. Because it is known that from time to 
time, Osman Hamdi brings together places, 
people, and objects that have little to do with 
each other. One thing is certain: this is one of 
the most highly-priced paintings in Türkiye. 

Osman Hamdi as a museum curator and 
archaeologist
In the Ottoman Empire, curatorship started 
with Fethi Ahmed Pasha, the Mushir (counse-
lor) of Tophane-i Amire. The collection he star-
ted by collecting old items in the Hagia Irene 
Church, which was then used as an armory, 
remained under the supervision of the guards 
after Pasha’s death in 1858. With the initiatives 
of Saffet Pasha, one of the Ministers of Educa-
tion of the Tanzimat Period, the existing artifa-
cts are gathered under the umbrella of the 
Museum-i Hümayûn. This process, in which 
many museum directors came and went 
according to the political conditions of the 
Ottoman Empire, and the museum was ope-

ned and closed from time to time, gained 
momentum with the arrival of Osman Hamdi 
Bey as the director of the museum in 1881. 
Osman Hamdi’s first order of business is to 
have the Tiled Pavilion repaired and turned 
into a museum building and to begin the 
construction of the Sanayi-i Nefise School. 
This building is now the museum building 
used for Old Oriental Artifacts. After Osman 
Hamdi became the director of the museum, 
the number of artifacts increased due to inc-
reased excavations and the unearthing of lar-
ge pieces such as the Alexander Sarcophagus, 
rendering the Tiled Pavilion insufficient. Upon 
this, Osman Hamdi Bey has Architect Valluri 
draw a plan for a museum building. While the 
construction of the building was still in prog-
ress, Osman Hamdi succeeded in obtaining 
permission from the Sultan for the second flo-
or of the building. Osman Hamdi knew that 
the building would be inadequate despite the 
new floor, so he had the plans drawn in such a 
way that additions would be made to the right 
and left sides of the building. The second part 
was built in 1903, and the third in 1907. In a 
period of 20 years, a structure of approxima-
tely 9,000 square meters was built. With 
almost all of its sections now open, the Archa-
eology Museum continues its existence as a 
world-class, monumental building that hou-
ses very important artifacts. 

Osman Hamdi Bey, who had a multifaceted 
personality, did essential work not only for Tur-
kish painting but also for Turkish museology 
and art education. He is also considered the 
first Turkish archaeologist. 

Osman Hamdi Bey, who received a Western 
education, influenced the course of the histo-
rical process with what he contributed to his 
country thanks to his foresight; he also contri-
buted to the world heritage by unearthing 
important artifacts. He expressed what belon-
gs to these lands, sometimes through art and 
sometimes through the artifacts he obtained 
as a result of his archaeological studies. Çinili Köşk Müzesi / Tiled Pavilion Museum
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NEFES AL NEFES VER 

PILATESLE ZINDE KAL

Kemik, kas ve sinir sisteminin uyumunu sağlayan bir spor dalı olan pilates; vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştırarak esnetip 
uzatıyor, doğru nefes teknikleriyle zihnimizi güçlendirerek ruhumuzu canlandırıyor.

Pilates, a sport that harmonizes the bone, muscle, and nervous system, stretches and 
lengthens all muscle groups in the body, strengthens our mind with the proper 

breathing techniques, and revitalizes our spirit.

Eylül ERDOĞAN

BREATHE IN, BREATHE OUT, STAY FIT WITH PILATES

Bir egzersiz yöntemi olan pilates, Alman Joseph 
Humbertus Pilates tarafından I. Dünya Savaşı sıra-
sında yaralıları iyileştirmek için bir rehabilitasyon 
yöntemi olarak geliştirildi. 1880 Düsseldorf’ta doğan 
Joseph Pilates yirminci yüzyılın ilk yarısında geliş-
tirdiği hareket tekniğine soyadını verdi. Astım, raşi-
tizm ve romatizmal ateşten muzdarip geçen çocuk-
luk dönemiyle birlikte tüm hayatını fiziksel gücünü 
geliştirmeye adadı. Babası tarafından jimnastik, 
vücut geliştirme, jiu-jitsu ve boks gibi dövüş sanat-
larıyla tanıştırıldı. 14 yaşına geldiğinde, anatomik 
çizelgeler için poz verecek kadar formdaydı. Joseph 
Pilates, modern yaşam tarzının, kötü duruşun ve 
verimsiz nefes almanın kötü sağlığın kökenlerinde 
yattığına inanmaya başladı. Sonunda Doğu ve Batı 
kültürlerinden çeşitli egzersiz formlarını, insan ana-
tomisine uygun şekilde geliştirerek bir dizi egzersiz 
ve eğitim tekniği oluşturdu. Bu yöntemleri öğret-
mek için de gereken tüm ekipmanları tasarladı.  

Joseph Pilates, Birinci Dünya Savaşı döneminde 
düşman ilan edilerek Lancaster bölgesinde kampa 
alındı. Kampta hasta bakıcılık yapan ve burada ken-
di tekniğini geliştiren Joseph Pilates, mahkumlara 
tekniğini öğretti. İngiltere'de 1918'de pek çok kişinin 
ölümüne neden olan grip salgınından Joseph Pila-
tes'in bulunduğu kamptaki insanlar etkilenmeyin-
ce, uyguladığı teknik ön plana çıktı.

1925 civarında Joseph Pilates, Amerika Birleşik Dev-
letleri'ne göç etti.  Amerika'ya giden gemide, gele-
cekteki karısı Clara ile tanıştı. İkili daha sonra New 
York'ta bir spor salonu açarak 1960'lı yıllara kadar 
pilates eğitimleri verdi.

Pilates, an exercise method, was developed by German 
Joseph Hubertus Pilates as a rehabilitation method to heal 
the wounded during World War I. Born in 1880 in Düssel-
dorf, Joseph Pilates gave his surname to the movement 
technique he developed in the first half of the twentieth 
century. With a childhood suffering from asthma, rickets, 
and rheumatic fever, he devoted his entire life to developing 
his physical strength. He was introduced by his father to 
martial arts such as gymnastics, bodybuilding, jiu-jitsu, and 
boxing. By the age of 14, he was fit enough to pose for anato-
mical charts. Joseph Pilates came to believe that the modern 
lifestyle, poor posture, and inefficient breathing lay at the 
roots of poor health. He eventually designed a series of exer-
cises and training techniques incorporating various forms 
of exercise from Eastern and Western cultures in a way 
appropriate to the human anatomy. He also designed all the 
equipment needed to teach these methods.

Joseph Pilates was declared an enemy during the First Wor-
ld War and was interned in a camp in the Lancaster area. 
Joseph Pilates worked as a nurse in the camp, where he 
developed his technique and taught it to the prisoners. 
When those in Joseph Pilates’ camp were not affected by the 
influenza epidemic that killed many people in England in 
1918, his technique came to the fore.

Around 1925, Joseph Pilates immigrated to the United Sta-
tes. On the ship to America, he met his future wife, Clara. The 
couple later opened a gym in New York and taught Pilates 
until the 1960s.
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Pilates; kasları kontrol etmek için zihnin kullanımını teşvik etmek, vücudu 
dengede tutmaya yardımcı olan ve omurgaya destek sağlayan çekirdek postü-
ral kaslara dikkat çekmekle ilgilidir. Pilates egzersizleri özellikle nefes ve omur-
ganın hizalanmasının farkındalığını öğreterek derin gövde ve karın kaslarını 
güçlendirir. Joseph Pilates’e göre zihinsel ve fiziksel sağlık birbiri için gereklidir. 
Bu nedenle pilates hareketleri akış içinde nefes, kontrol ve konsantrasyonla 
birleştirilmiştir. Pilatesle artan esneklik, güç, beden ve farkındalık; enerji ile 
gelişmiş zihinsel konsantrasyon ve motivasyondur.

Pilates buradan yola çıkarak altı temel prensiple çalışan bir hareket sistemidir:
- Konsantrasyon: Pilates istenilen kas grubunu çalıştırmayı öğretir. Vücudun 
uyum içinde çalışmasını sağlayarak, hangi kasların kullanılıp hangilerinin kul-
lanılmadığına dikkat edilmesini sağlar. Hareketlere konsantre olmak zihnin 
ferahlamasına imkân tanırken vücut üst düzeyde güç kazanır. 

“Egzersiz yaparken hareketin en ideal şekline konsantre olun. Bunu yapmazsanız 
hareketin bütün faydalarını kaybedersiniz.”  Joseph Pilates

- Kontrol: Hareketlerin gösterildiği şekilde yapılması olası sakatlıkların önüne 
geçer. Zihin ile kontrol edilerek uygulanan hareketler sonucu vücut doğru 
şekilde kullanıldığında kas zedelenmeleri önlenir.

“İyi postür, tüm vücut mekânizmaları 
kontrol altında tutulduğu zaman başarı-
lı bir şekilde kazanılabilir.” Joseph Pilates

- Merkez: Tüm hareketler merkezden 
başlar ve uçlara doğru devam eder. 
Vücudun odak noktası sayılan pelvikten 
(karnın alt bölümü) kaburgalara kadar 
bel ve bütün karnı içeren güç merkezi 
gövdeyi sabitleyerek omurgayı korur. 

- Akım: Pilates hareketleri akıcı bir şekil-
de vücudun her noktasından sırayla 
geçerek, duraksamadan yapılır. Hare-
ketler esnasında nefes aktiftir.

İnsan anatomisine en uygun spor
- Doğruluk: Birbiriyle koordinasyonu 
sağlanan hareketlerin hepsi doğru ve 
net yapılmalıdır. En iyi hareketi yapma-
nın amaçlandığı pilates, insan anatomi-
sine uygun açılarda çalışarak rehabilite 
etkisi gösterir. 

Günümüzde profesyonel sporlarla ilgi-
lenen sporcular da pilates egzersizlerini 
kullanarak sakatlık risklerini azaltmayı 
hedefler. 

“Birkaç tane dengeli ve düzgün sırala-
mayla yapılan iyi tasarlanmış hareket, 
saatlerce yapılan gelişigüzel egzersizden 
daha değerlidir.” Joseph Pilates

- Nefes: Hareketler nefesle uyumludur. 
Nefesi doğru kullanmak pilates egzersi-
zinin ayrılmaz bir parçasıdır. Nefes, 
hareketin içinde akışkan bir şekilde 
koordine edilir. 

İşleyen demir ışıldar. Egzersiz yapan 
beden paslanmaz. Egzersiz yaparken 
sakatlanmalar yaşayabilirsiniz. Yanlış 
yapılan egzersizler sonucu yaşanan 
sakatlıkları en aza indirmek için bedeni-
nizi tanımanız gereklidir.

“Good posture can be successfully achieved when all body mechanisms are kept under 
control.” Joseph Pilates

Centering: 
All movements start from the center and continue to the ends. From the pelvis 
(lower abdomen), considered the focal point of the body, to the ribs, the lower back, 
and the entire core, the center of strength stabilizes the body and protects the spine.

Fluidity: Pilates movements are performed fluidly, passing through each body part 
in turn without pausing. Breathing is active during the movements.

The most suıtable sport for human anatomy
- Accuracy; All movements that are coordinated with each other should be done 
correctly and clearly. Pilates, which aims to make the best movement, shows a reha-
bilitative effect by working at angles suitable for human anatomy.

Today, athletes also aim to reduce the risk of injury by using Pilates exercises.

“A few well-designed movements in a balanced and proper sequence are more valu-
able than hours of haphazard exercise.” Joseph Pilates

- Breath; most movements are in harmony with the breath, and using the breath 
correctly is an integral part of Pilates exercise. The breath is coordinated fluidly wit-
hin the movement. 

Working iron shines. The exercising body does not rust. Injuries can occur while 
exercising. You need to know your body to minimize injuries caused by incorre-
ct exercises.

Pilates is about encouraging the use of the 
mind to control the muscles, drawing atten-
tion to the core postural muscles that help 
keep the body in balance and provide sup-
port to the spine. Pilates exercises, particu-
larly, teach awareness of breathing and spi-
nal alignment and strengthen the deep 
trunk and abdominal muscles. According to 
Joseph Pilates, mental and physical health 
are necessary for each other. Therefore, the 
movements were combined in flow, breath, 
control, and concentration. What increases 
with Pilates is flexibility, strength, body and 
awareness, energy, and improved mental 
concentration and motivation.

Pilates is a movement system based on six 
basic principles:
- Concentration:
Pilates teaches to train the desired muscle 
group. Making the body work in harmony 
ensures that focus is concentrated on which 
muscles are being used and which are not. 
While concentrating on the movements 
allows the mind to refresh, the body gains a 
high level of strength.

“When you exercise, concentrate on the ideal 
form of the movement. If you don’t, you will 
lose all the benefits of the movement.”
               Joseph Pilates

Control: Performing the movements as 
shown prevents possible injuries. Muscle 
injuries are prevented when the body is used 
correctly as a result of movements control-
led by the mind.
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Pilates bedeni tanımayı öğretir
Pilates prensiplerine uygun, düzenli yapılan çalışmalar hayatı-
nızda büyük bir farkındalık oluşturmaya başlar. Eklemlerin ve 
kasların güçlenmesini sağlar. Dopamin, serotonin gibi birçok 
hormonun salgılanmasını düzenler ve özgüven, motivasyon 
gibi sosyal ilişkilerinizi olumlu etkiler. Günlük hayattaki denge 
kazalarını azaltır, sağlıklı beslenme ve uyku gibi alışkanlıklar 
sağlar.  Bedeninizi tanımayı ve bedeninizden gelen sinyallerin 
ne anlama geldiğini öğretir. Pilatesle kas gruplarınızı tanır 
onların isteklerine göre hareket çeşitliliğinizi artırırsınız.  

Nefes, günlük hayatımızda tam olarak gerçekleştiremediğiniz 
bir süreçtir. Nefesin pilates hareketleri esnasında aktif olarak 
yapılması stres faktörleriyle başa çıkmanızı öğretir. Pilates ile 
öğrenilen teknikleri günlük hayatta uygulamaya başladığınız-
da yeni bir ben oluşturabilirsiniz.

Pilates teaches you to know your body
Regular workouts in accordance with Pilates principles begin to 
create a great awareness in your live. Strengthening of joints and 
muscles is achieved by stretching. It regulates the secretion of 
many hormones such as dopamine and serotonin and positively 
affects our social relationships with others through self-esteem 
and motivation. It reduces clumsiness and balance accidents in 
daily life and provides healthy eating and sleeping habits. It tea-
ches how to recognize your body and what the signals of the bod-
y mean. With Pilates, you get to know your muscle groups and 
increase your variety of movements according to their needs. 

Breathing is a process that you cannot fully realize in daily life. 
Actively practicing breathing during Pilates movements teaches 
you to deal with stress factors. You can create a new self when 
you start to apply the techniques learned with Pilates in daily life.
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FILATELI
 PAZARINA GETIRILEN YENILIKLER

Serkan AYCİL

INNOVATIONS BROUGHT TO THE PHILATELY MARKET

Geometrik Şekilli Pul Tasarımları
Bir hizmet bedeli olarak, zarfların üzerine yapıştırı-
lan posta pulları, farklı tema ve görsel uygulamala-
rıyla zenginleşerek günümüze kadar gelmiştir. Pos-
ta İdaresi kontrolünde tedavüle çıkarılan pullar, 
tasarım ve iletişim sürecine katkı sunan en tabii 
nesneler arasında yer alırlar. Pulların tarihten gelen 
bu eşsiz yolculuğu, İngiltere’den başlar. 1840’ta 
tedavül edilen ilk puldan itibaren artık yeni bir sana-
ta kapılar aralanmıştır. Genel itibarıyla klasik pullar; 
ön yüzü resimli, arkası zamklı, etrafı dantelli veya 
düz, biçim itibarıyla dikdörtgen veya kare şeklinde 
tasarlanan değerli kâğıtlar olarak tanımlanırlar. 

Geometric Shaped Stamp Designs
Postage stamps, which were affixed to envelopes as a ser-
vice fee, have been enriched with different themes and 
visual applications and have survived to the present day. 
Issued into circulation under the control of the Postal 
Administration, stamps are among the most natural obje-
cts that contribute to the design and communication pro-
cess. This unique journey of stamps from history begins in 
England. From the first stamp issued in 1840 onwards, the 
doors to a new art were opened. Classical stamps are 
generally defined as valuable papers with a picture on the 
front, gummed on the back, lace or plain, and rectangular 
or square in shape. 

Günümüzde daha çok sanatsal yönüyle ön plana 
çıkan pullara küçük boyutlu, büyük sanat, minya-
tür boyutlu değerli kâğıtlar veya iki boyutlu bir 
sahnenin anlık görüntüsünü gibi alternatif 
tanımlamalarda bulunulmuştur. Pullar, biçim iti-
barıyla dörtgen ve dörtgen olmayan pullar şeklin-
de 2’li ayrıma tabi tutulurlar. Portföyün çoğunlu-
ğunu oluşturan klasik pullar, genel itibarıyla kare 
veya dikdörtgen bir görünüme sahip iken temaya 
ve sanatçının çizimine uygun olarak tasarlanan 
günümüz pulları ise daha çok; üçgen, yuvarlak, 
altıgen, yedigen, sekizgen, simetrik, asimetrik veya 
minyatür formlarda kurgulanmaktadır. 
Hatta geriye doğru bakacak olursak 
1898 tarihli Yunan Muharebesi anı-
sına, Teselya Hatıra Serisi olarak 
bastırılan pulun, dünyada sekiz-
gen formda bastırılan, ilk pul 
olarak karşımıza çıktığını kolay-
lıkla görebiliriz. Farklı geometrik 
şekilli pulların ortaya çıkış serüve-
nini daha iyi anlayabilmemiz için 
bir takım sorulara cevap aramamız 
gerekecektir.

Tasarım formu neden standartlaştırıldı?
Birkaç cevabı bulunan bu sorunun asıl belirleyicisi, 
posta hizmetleri mevzuatıdır. Bilindiği üzere stan-
dart bir pul şablonu, kare veya dikdörtgen bir form 
içermektedir. İstenen formun yakalanamayacağı 
endişesini taşıyan ve bu konuda temkinli davra-
nan posta idaresi, genellikle belirlenen ölçülere 
sadık kalınması koşuluyla tasarım faaliyetlerine 
müsaade etmektedir.

Efemera (kısa ömürlü) özelliğe sahip olan pulların 
en iyi saklandığı yer şüphesiz pul albümleridir. 
Belirlenen standartların dışındaki diğer tasarımlar, 
yine standartlaştırılmış olan pul albümündeki 
pratik dizilimi zorlaştırmaktadır. Dizilimdeki 
kolaylığa ve muhafaza yöntemlerindeki pratikliğe 
aykırılık teşkil eden bu durum, tasarım çalışmala-
rının, standart prosedürler çerçevesinde ilerletil-
mesi gerektiği konusuna, pul tasarımcılarını da 
ikna etmiştir.

Today, stamps, which are more prominent with the-
ir artistic aspect, have been given alternative defini-
tions such as small-sized, large art, miniature-sized 
valuable papers, or a snapshot of a two-dimensio-
nal scene. In terms of shape, stamps are divided 
into two types: quadrilateral and non-quadrilateral 
stamps. While classical stamps, which constitute 
the majority of the portfolio, generally have a square 
or rectangular appearance, contemporary stamps, 
which are designed in accordance with the theme 
and the artist’s drawing, are mostly constructed in 
triangular, round, hexagonal, heptagonal, octagonal, 

symmetrical, asymmetrical or miniature 
forms. In fact, if we look back, we can 

easily see that the stamp issued as the 
Thessaly Commemorative Series to 

commemorate the Greek War of 
1898 was the first stamp in the 
world to be issued in octagonal 

form. In order to better unders-
tand the adventure of the emergen-

ce of stamps with different geometric 
shapes, we need to seek answers to a 

number of questions.

Why is the design form standardized?
The main determinant of this question, which has 
several answers, is the legislation of the postal ser-
vice. As is well known, a standard stamp template 
contains a square or rectangular form. Concerned 
that the desired form may not be achieved and 
cautious in this regard, the postal administration 
generally permits design activities provided that 
the specified dimensions are adhered to.

Ephemera (short-lived) stamps are best kept in 
stamp albums. Other designs outside of the set 
standards make the practical arrangement in the 
stamp album, which is also standardized, difficult. 
This situation, which is contrary to the ease of 
arrangement and the practicality of preservation 
methods, has also convinced stamp designers that 
design work should be carried out within the fra-
mework of standardized procedures.

İstenen formun 
yakalanamayacağı 
endişesini taşıyan 
ve bu konuda 
temkinli davranan 
posta idaresi, 
genellikle belirlenen 
ölçülere sadık 
kalınması koşuluyla 
tasarım 
faaliyetlerine 
müsaade 
etmektedir.

Concerned that the 
desired form may 
not be achieved 
and cautious in 
this regard, the 
postal 
administration 
generally permits 
design activities 
provided that the 
specified 
dimensions are 
adhered to.
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Neden tasarım formunun 
dışına çıkılıyor?
İstenilen görselin, sınırlı ve standart bir 
alana yerleştirilmesi kolay bir iş değildir. 
Tasarım sürecinde yaşanan güçlükler, her 
zaman sanatçıyı farklı alternatifler üret-
meye zorlar. Biçimsel sınırlamanın dışın-
da çalışılması gerektiğine inanan sanatçı-
lar, tasarladıkları farklı geometrik şekilli 
pullarla daha estetik ve daha özgün sanat 
eserleri üretmeye çalışırlar. Farklı şekillere 
sahip pul tasarımlarına artık filateli dün-
yasında daha sık rastlanmaktadır. Biline-
nin aksine bu tür tasarımlar aslında, emis-
yon programının oldukça sınırlı bir kısmı-
nı oluşturmaktadır.

Pul tasarımları konusunda farklı arayışlar 
içerisinde olan; Avusturya, Tonga ve Bhu-
tan Krallığı gibi ülkeler, hem ilgi çekici 

tasarım çalışmalarını desteklemekte hem 
de filateli pazarına sağladığı katma değer 
nedeniyle bu tür çalışmalara ciddi bütçeler 
ayırmaktadır.

Geometrik şekilli
 pul tasarımları ve Türkiye
Görsel boyuta indirgenmiş pulları, birer 
sanatsal objeye dönüştüren pul tasarımla-
rı, aynı zamanda filateli pazarına getirilen 
yeniliğin öcüsü olmuştur. Kurgusal esnek-
liğiyle ulusal pazara yenilik getirmeyi 
hedefleyen Türkiye, yayınladığı farklı pul 
serileriyle, filateli dünyasına katkılar sun-
muştur. PTT AŞ’nin, farklı emisyon prog-
ramlarıyla, Portföye kazandırdığı; simetrik, 
asimetrik, mozaik, kalp, dikdörtgen, yuvar-
lak, altıgen, sekizgen, düz kenarlı ve iç içe 
geçmiş pullar, meraklı bakışların arasında 
şimdiden vitrinlerdeki yerini almıştır. 

Why deviate from the design form?
Placing the desired image in a limited and stan-
dardized space is not an easy task. The difficul-
ties encountered during the design process 
always force the artist to come up with different 
alternatives. Believing that it is necessary to 
work outside of formal limitations, artists try to 
produce more aesthetic and more original works 
of art with the different geometric-shaped stam-
ps they design. Stamp designs with different 
shapes are now more common in the philatelic 
world. Contrary to popular belief, such designs 
actually constitute a very limited part of the 
emission program.

The countries such as Austria, Tonga, and the 
Kingdom of Bhutan, which are looking for diffe-
rent stamp designs, both support interesting 

design work and allocate significant budgets to 
such work due to the added value it provides to 
the philatelic market.

Geometric-shaped stamp designs and Türkiye
Stamp designs that transform stamps reduced to 
visual dimensions into artistic objects have been 
the bogeyman of the innovation brought to the 
philatelic market. Aiming to bring innovation to 
the national market with its fictional flexibility, 
Türkiye has contributed to the world of philately 
with its different stamp series. Symmetrical, asy-
mmetrical, mosaic, heart, rectangular, round, 
hexagonal, octagonal, straight-edged, and 
intertwined stamps, which Turkish Post (PTT) 
added to its portfolio with different emission 
programs, have already taken their place in the 
showcases amidst curious eyes.  
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