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Yakın bir zamana kadar millî ve dinî bayramlarda, özel günlerde, pratik, hesaplı
bir iletişim aracıydı kartpostallar. Gurbetten sılamıza, ailemize, sevdiklerimize
gönderdiğimiz yahut bize hiç bilmediğimiz, görmediğimiz yerlerden gelen posta
kartlarının ön yüzünde çoğu kez gönderildiği şehrin bir görünümü, anıt yapısı, doğa
manzarası olurdu.
Kartpostalın hikâyesi bu nostaljiyle sınırlı kalacak değil elbette. Gelişen teknolojiyle
birlikte tedavülden kalkması onun farklı, kalıcı yönünü, belgesel niteliğini ön plana
çıkardı. Bunu değerlendirebilmek için biraz tarihini bilmemiz gerekir. Osmanlı
şehirlerinin kartpostallara konu olması 1870’li yıllarda gerçekleşir. 1895 yılında
kartpostal editörlüğünü İstanbul’da ilk başlatan Macar asıllı Max Fruchtermann’la
birlikte bu ilginç yenilik kısa zamanda bir furyaya dönüşerek imparatorluğun
her yerine yayılır. Osmanlı payitahtı İstanbul ise daha çok gayrimüslimlerden
oluşan kartpostal editörlerinin tasarladığı kartların doğal olarak en önemli görsel
ögesini teşkil eder. İstanbul’un, özellikle sur içinin mimarisini, dinî yapılarını, doğal
güzelliklerini, sokaklarını, çarşısını, esnaf vb unsurlarını gösteren kart serileri
Avrupa’da da büyük ilgi uyandırarak birçok yazar, sanatçı ve seyyahın dikkatini
İstanbul’a çeker.
Yaklaşık yüz elli yıllık bir geçmişi olan kartpostalların eskisi kadar tercih edildiğini
söylemek mümkün değil, kartpostallarla artık daha çok koleksiyonerler, efemerist
ve hobi sahipleri ilgileniyorlar. Ancak diğer taraftan asıl işlevini kaybetmiş görünen
bu nesnelerin şehre emek ve gönül verenler açısından değerinin katlanarak arttığını
söylemek yanlış olmaz. Zira kartlarda işlenen İstanbul imajları şehir tarihçileri,
araştırmacılar tarafından köklü bir İstanbul anlatısını tamamlayan nadir belgeler
olarak değer görüyorlar. Gerçekten de görsel yönden bize şehrin yakın geçmişi
hakkında; kültür ve sanat hayatına, siyasi ve iktisadi yapısına dair okunabilecek çok
sayıda bilgi sunuyorlar.
Yedikule Hisarı, adını verdiği semtle birlikte, kartlarda en çok resmedilen
mekânların başında gelir. Askerî, mimarlık ve sanat tarihimiz açısından önemi
tartışılmaz olan Yedikule, bizim gönlümüzde Fatih Sultan Mehmed’in yadigârıdır;
deyim yerindeyse şaha kalkmış Türk İstanbul’unun abidesidir. Yedikule Hisarı
ve çevresinin bütün unsurlarıyla ihya edilerek mazideki gibi ihtişamlı günlerine
kavuşması için Fatih Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnanıyorum ki bu
güzel semtimiz kültürel adımlarımız sayesinde İstanbul’un turizm destinasyonları
arasında hak ettiği zirveye yerleşecek.
Yedikule temalı erken dönem kartpostallarından oluşan bu kitap, on yıllık bir
emeğin ürünü. Yazarımız Zeynep Emel Ekim başta olmak üzere, bu ilginç eserin
ortaya çıkmasında emek sarf eden herkesi kutluyor, keyifli okumalar diliyorum.
M. Ergün Turan
Fatih Belediye Başkanı
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Until recently, postcards were a practical and affordable means of communication
on national and religious holidays and special occasions. The front of the postcards
we send to our relatives, family, or loved ones from abroad, or sent to us from places
we have never known or seen, would often have a view, monumental structure, and
scenery of the city they were sent to.
Of course, the story of the postcard will not be limited to this nostalgia. Its
disappearance with the advancing technology brought its distinctive, permanent
aspect and documentary quality to the fore. In order to evaluate this, we need to know
a little of its history. Ottoman cities became the subject of postcards in the 1870s. With
Max Fruchtermann of Hungarian origin, who first started postcard editorship in
Istanbul in 1895, this interesting innovation soon turned into a fury and spread all over
the empire. The Ottoman capital, Istanbul, on the other hand, naturally constitutes
the most important visual element of the cards designed by postcard editors, mostly
non-Muslims. The card series showing the architecture, religious buildings, natural
beauties, streets, bazaars, tradesmen, etc. of Istanbul, especially inside the city walls,
aroused great interest in Europe, drawing the attention of many writers, artists, and
travelers to Istanbul.
It is not possible to say that postcards, which have a history of approximately one
hundred and fifty years, are as preferred as they used to be, now more collectors,
ephemerists, and hobbyists are interested in postcards. However, on the other hand,
it would not be wrong to say that the value of these objects, which seem to have lost
their original function, has increased exponentially in terms of those who put their
effort and heart into the city. Because the images of Istanbul embroidered on the
cards are valued by city historians and researchers as rare documents that complete
a well-established Istanbul narrative. Indeed, visually, they offer us a great deal of
information about the city’s recent past, its cultural and artistic life, and its political
and economic structure.
Yedikule Fortress, together with the district it gives its name, is one of the places
most often depicted on the cards. Yedikule, whose importance is indisputable in
terms of our military, architectural, and art history, is the heirloom of Mehmed the
Conqueror in our hearts; so to speak, it is the monument of the rearing Turkish
Istanbul. As Fatih Municipality, we are doing our best to restore Yedikule Fortress and
its surroundings with all its elements and to regain its glorious days as in the past.
I believe that this beautiful district will rank at the top of Istanbul’s well-deserved
tourism destinations thanks to the steps we take.
This book, consisting of early postcards with the theme of Yedikule, is the product
of ten years of effort. I congratulate everyone who contributed to the emergence of
this interesting work, especially our writer Zeynep Emel Ekim, and wish you a pleasant
reading.
M. Ergün Turan
Mayor of Fatih Municipality
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Bir kartpostal belki bazıları için sadece bir fotoğraftan ibarettir ama bakmasını bilenler,
bir başka deyimle kartpostal araştırmacı olanlar için hiç de böyle değildir. Özellikle de
yaşadığımız dijital çağın öncesine ait olanların kıymetini bilmek deyim yerinde ise mücevher
gibi kıymetlidir. Öyle ki bazen bir kartpostalla, yazılı olanlar silinir, sosyal, siyasal, askeri,
ticari, kültürel öğeler değiştirilir ve tarih yeniden yazılır.
Bugün artık kullanımı nerede ise unutulmuş olan kartpostallar, 19. yüzyıldan başlayarak
20. yüzyılın ikinci yarısına kadar önemli bir iletişim, tanıtım, gündem oluşturma,
algı yaratma aracı olarak kullanılmıştır. Öğrenme arzusu ve ticari amaçlı olarak da
Amerikan’dan Rusya’ya, İngiltere’den Japonya’ya, Paris’ten İstanbul’a kadar elden ele dolaşır
olmuştur.
Aslında uzun bir geçmişe dayanan kartpostal tarihinin, Osmanlı Devleti’nin de katılımcısı
olduğu 1893 Chicago Dünya Sergisi’yle başladığı söylenebilir. O tarihte ABD’de Posta Teşkilatı
aracılığıyla yayıncılara ilk kez 1 sentlik kartpostalları (Penny Postcard) bastırma izni
verilirken, Osmanlı İmparatorluğunda da, bundan sadece iki yıl sonra, Avusturya-Macaristan
uyruklu Max Fruchtermann, panoramaların yanı sıra gündelik yaşam, insan portreleri ve
siyasi olayları da içeren ilk kartpostal serisini basıma sunmuştur.
Dünyanın pek çok ülkesinde kartpostallar tarihine dair pek çok kitap mevcutken,
ülkemizde bu konuda maalesef yeteri kadar eser ortaya konamamıştır. Bu bağlamda, 19.
yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı arasındaki zaman dilimini kapsayan kartpostallardan oluşan
ve Yedikule’nin mimarisi, ticareti, endüstrisi ve sosyal hayatı yanında ülkenin askeri ve siyasi
tarihi hakkında da önemli bilgiler veren, yaklaşık on yıldır üzerinde çalıştığım bu kitap
alanında önemli bir boşluğu dolduracağı düşüncesindeyim.
Yedikule semti, stratejik konumu ile Bizans’tan Osmanlı’ya, İstanbul için önemli bir bölge
olmuştur. O, Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışına, İstanbul’un fethine de şahit olmuştur. Fatih
Sultan Mehmed, İstanbul’u fethi sonrası Yedikule Hisarı’nı inşâ etmiş, böylece bölge askeri
anlamda daha önemli hale gelirken, Hisar, etrafında kurulan Türk mahalleleri, mescitler,
debbağhaneler ve diğer vakıf eserleri ile de bambaşka bir çehreye bürünmüştür. Yedikule
Hisarı’nın bu tarihten sonraki serüveni ise çok daha ilginçtir. Devlet-i Aliye-i Osmaniye
hazinesi için bir müddet kullanıldıktan sonra hapishane rolüyle de pek çok insanın kaderi
olan bu emsalsiz tarihi miras günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.
İşte elinizdeki bu kitap böyle bir tarihi, kartpostallarla gözler önüne sermeye matuf bir
çalışmadır. Bu eserin vücuda gelmesinde büyük katkıları olan başta Fatih Belediyesi Başkanı
Sayın Ergün Turan Beyefendi olmak üzere Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özçelik’e, Sayın
İhsan İlze’ye, Sayın Uğur İnan’a, Sayın Sümeyye Meryem Arslan Hanımefendi’ye ve kitabın
basımında emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum.
Kitabımızın milletimizin kültür hayatına karınca kaderince katkı sağlaması dileklerimle...
Dr. Zeynep Emel Ekim
Nisan 2021, İstanbul
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A postcard may be just a photograph for some, but for those who know how to look,
in other words, for a postcard researcher, it is not at all like that. Especially knowing the
value of the pre-digital age we live in is, so to say, as precious as jewelry. So much so that
sometimes with a postcard, what is written is deleted, social, political, military, commercial,
cultural elements are changed and history is rewritten.
Postcards, which are almost forgotten today, have been used as an important
communication, promotion, agenda, and perception tool starting from the 19th century until
the second half of the 20th century. With the desire to learn and for commercial purposes, it
has been circulating from America to Russia, from England to Japan, from Paris to Istanbul.
In fact, it can be said that the history of postcards, which has a long history, started with
the 1893 Chicago World Exhibition, in which the Ottoman Empire was also a participant.
At that time, publishers were allowed to print 1-cent postcards (Penny Postcard) for the
first time through the Postal Service in The United States. An in the Ottoman Empire, only
two years later, an Austro-Hungarian national Max Fruchtermann, alongside panoramas,
everyday life, people portraits, and political events, presented the first postcard series.
While there are many books on the history of postcards in many countries, unfortunately,
enough works have not been produced in our country. In this context, this book, which I have
been working on for nearly ten years, consists of postcards covering the period between
the end of the 19th century and the beginning of the 20th century and gives important
information about the architecture, trade, industry, and social life of Yedikule as well as the
military and political history of the country, I think and hope will fill an important gap.
With its strategic location, Yedikule district has been an important region for Istanbul,
from Byzantium to the Ottoman Empire. It witnessed the collapse of the Byzantine Empire
and the conquest of Istanbul. After the conquest of Istanbul, Sultan Mehmed the Conqueror
built the Yedikule Fortress, thus the region became more important in military terms. On the
other hand, the Hisar took on a completely different form and appearance with the Turkish
neighborhoods, mosques, prayer rooms, and other foundation works built around it. The
adventure of Yedikule Fortress after this date is much more interesting. After being used for
the Devlet-i Aliye-i Osmaniye treasure for a while, this unique historical heritage, which hides
the fate of many people, is used as a museum today.
Therefore this book aims at revealing such a history with postcards. I would like to
heartily thank to Mr. Ergün Turan, the Mayor of Fatih Municipality, Mr. Mehmet Özçelik,
Deputy Mayor, to İhsan İlze, Uğur İnan, Sümeyye Meryem Aslan and to all those who did their
best to get the book pusblished.
I hope it will make a humble contribution to the cultural life of our nation...
Dr. Zeynep Emel Ekim
April 2021, İstanbul
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Giriş Introduction

Kitap, “Yedikule ve Mevlanakapı Arasındaki Surlar”,
“Mevlanakapı ve Edirnekapı Arasındaki Surlar”, “Mermer
Kule”, “Yedikule İç Kapısı”, “Yedikule Dış Kapısı”, “Küçük Altın
Kapı”, “Yedikule Hisarı”, “Altın Kapı” ve “Yedikule Çevresi”
olmak üzere dokuz ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde
yer verdiğimiz kartpostallarda görülen tarihi yapılar, özellikle
sanat tarihi ve mimari açıdan değerlendirilerek literatüre
kazandırılmaya, gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmıştır.
Editörü, matbaası, fotoğrafçısı ve seri numaraları ile hepsi tarihi
birer belge (obje) niteliğinde olan kartpostallar adeta insanı
Yedikule ve etrafına doğru, tarihi bir yolculuğa çıkarmaktadırlar.
Bu açıdan bakıldığında kitabın kartpostal koleksiyonculuğu
açısından da bir değer ifade ettiği söylenebilir. Kartpostalların
üzerindeki mühür ve pul gibi detayların, posta tarihimiz için
kaynak teşkil edebileceği düşüncesindeyiz.
Alanında ilk olan bu kitabın, bir boşluğu doldurarak
İstanbul’un yazılı ve görsel tarihine önemli bir katkı sağlayacağı
kanaatindeyiz.
Kartpostal
tarihindeki
Yedikule’nin,
günümüzdeki
Yedikule Semti’ne göre çok daha geniş bir alanın adı olduğu
anlaşılmaktadır. Bu durum özellikle Edirnekapı’ya kadar uzanan
surlara ait kartpostallarda çok daha belirgindir. Örneğin; 6B
No’lu kartpostal bugün “Silivrikapı” diye bilinirken o zaman
“Yedikule” adı altında basılmıştır.

13

This
book
consists
of
nine
chapters;
“Walls Between Yedikule and Mevlanakapı”, “Walls Between
Mevlanakapı and Edirnekapı”, “Marble Tower”, “Yedikule
Interior Gate”, “Yedikule Outer Gate”, “Small Golden
Gate”, “Yedikule Fortress”, “Golden Gate” and “Yedikule
Surroundings”. The historical constructions on the postcards
have been evaluated especially in terms of art history and
architecture with the intention of contributing the related
literature and passing it to the future generations.
The postcards, all of which are historical documents (objects)
with their editors, printing houses, photographers and serial
numbers, take us on a historical journey towards Yedikule and its
surroundings. From this point of view, the book also bears a value in
terms of postcard collecting. We believe that details such as stamps
and seals on the postcards can serve as a source for our postal
history. We believe that this book, which is the first in its field, will
also make an important contribution to the written and visual history
of Istanbul.
It so seems that, Yedikule, in the history of postcards, is the
name of a much larger area than the present-day Yedikule
District. This is especially evident in the postcards of the walls
that extend to Edirnekapı. For example, the postcard number
6B was known as “Silivrikapı” today, was printed under the
name “Yedikule” at that time.

Kartpostallarda görülen pek çok eser, örneğin kara ve
deniz surlarının bir kısmı, Mermer Kule ve Hisar arasındaki
bağlantıyı sağlayan sur ve kuleler, Hisar içinde ve dışında yer
alan mahallelerdeki evler, Hisar içindeki Fatih Mescidi, Osmanlı
mezar taşları, çeşme, debbağhaneler, hendek köprüleri, karakol
ve Yedikule Dış Kapısı ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir.
Yedikule kapısının her iki yanındaki kahvehaneler, kolluk binaları
gibi güvenlik ve dinlenme amaçlı yapılar ve sur kapılarındaki
diğer bazı eserler de günümüze ulaşamayanlardandır. Bunun
en önemli sebebi yaşanan depremler olsa da bölgede yapılan
demiryolu, sahil yolu ve diğer inşaatların da etkisi büyüktür.
Bu bağlamda, 1959 yılında inşaatı tamamlanan Sirkeci-Florya
sahil yolunun (Kennedy Caddesi), Yedikule etrafındaki surlara
verdiği zararı söylemeden geçmek mümkün değildir.

Many works seen on the postcards; some parts of the land
and sea walls, the walls and towers that provide the connection
between the Marble Tower and the Fortress, the houses in the
neighborhoods inside and outside the Fortress, the Fatih Masjid
in the Fortress, Ottoman tombstones, fountains, gardens, moat
bridges, the police station and Yedikule Outer Gate unfortunately
have not survived until today. In addition, Security and
recreational buildings such as coffee houses, law enforcement
buildings on both sides of the Yedikule gate and some other
artifacts on the fortification gates are among those that have
not survived. Although the most important reason for this is the
earthquakes, the railway, coastal road and other constructions in
the region have also a great impact. In this context, we cannot
but mentioning the damage caused by the Sirkeci-Florya coastal
road (Kennedy Caddesi), which was completed in 1959, on the
walls around Yedikule.

Günümüze ulaşan bazı yapıların işlevlerini halen
sürdürmekte olduğunu görmek ise şüphesiz gönüllere su serpen
bir durumdur. Örneğin, 70A No’lu kartpostalda görülen
okul, “Yedikule Alman Mektebi” günümüzde, büyük dededen

Nevertheless, to see that some of the structures that have
survived to the present day are still functioning is undoubtedly
a source of great delight. For example, the school seen on
the postcard numbered 70A, “Yedikule German School”,

14
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torunlara kalan miras misali “Yunus Emre Ortaokulu” olarak
hizmet vermektedir! Ama bu çalışmamızla, ilk kez ortaya
konulan 27A No’lu kartpostaldaki, hendeklere bakan “Yedikule
Dış Kapısı” yirminci yüzyıl başlarında dış surun kısmen yıkılması
ile maalesef yok olmuştur.
Bütün bunlara rağmen yine de bölgede yapılacak güzel
şeyler olabileceği kanaatindeyiz. Daha açık söylersek
kartpostal ve fotoğraflar üzerinden bazı yapıların yeniden inşâ
ile ihya edilmesi gerçekleştirilebilir. Fotoğrafla buna imkân
vermektedir çünkü! Mesela; Sébah&Joaillier’e ait olan bir
fotoğraftan (kartpostal 37A) Küçük Altın Kapı’nın üstündeki
Sultan II. Mahmud’un mermer tuğra ve etrafındaki kalem işlerini,
tahrip olmadan önceki hâliyle net bir şekilde izleyebilmekteyiz!
Aynı zamanda kartpostallarda görülen su dolapları, replikaları
yapılarak bostanlarda sergilenebilir ve o bostanların bir kısmı
da “bostan-müze” olarak kullanılabilir.
Kartpostallar aynı zamanda yitirilen bazı meslek grupları
ile o dönemin sosyal yaşantısını, kentsel değişimi ve gelişimi
de bir ölçüde gözler önüne sermektedirler. Bu bağlamda,
Yedikule sahil kesiminde, Fatih Dönemi’nden beri var olan
debbağhaneler Tanzimat dönemi ile birlikte yerini yeni sanayi
tesislerine bırakmaya başlamış, bunlara bağlı olarak da bir
takım meslekler hayatiyetlerini yitirmişlerdir. Yedikule Hisarı
etrafında Yedikule Gazhanesi, Cer Atölyeleri gibi sanayi
tesisleri de kartpostallarda açıklıkla izlenebilmektedir. İşte
bütün bunlar Yedikule semtinin kimliğinin ve orada süregelen
sosyal hayatın değişimlerinin nedeni olmuştur.
Kitapta ele alınan bir başka önemli husus da
Hisarın kulelerini bir dönem örten külahların belgeye
dayandırılarak tarihlendirilmesidir. Bu konuda yapılan
yorumlar daha çok seyyahların anılarına, gravürlere
ve resimlere dayandırılmaktadır. Oysa ki Osmanlı
arşivlerinde yapılan araştırmalarda 1806 senelerine
ait bir belgede, Yedikule dizdarının kasr-ı hümâyun
etrafındaki odalar, su yolları, kule külahları ve kurşunlarının
tamiri için Bâb-ı Âli’ye arzuhal sunduğu tespit edilmiştir
(BOA. C.AS. 314_12961).

today serves as the “Yunus Emre Secondary School”, just like
an inheritance from grandfathers to grandchildren! However,
the “Yedikule Outer Gate”, which is on the postcard number
27A, overlooking the ditches, unfortunately disappeared
in the early twentieth century when the outer wall was
partially destroyed.
Despite all these negativities, we still believe that there may
be good things to do in the region. To put it more clearly, some
buildings can be revived by reconstruction through postcards
and photographs. Photographs will be a great help. For instance,
from a photograph (postcard 37A) by Sébah & Joaillier, one
can clearly see Sultan Sultan Mahmud II’s marble signature and
the hand drawn work around it in its original shape before they
were destroyed! At the same time, the water cabinets seen on
the postcards can be remade and exhibited in the gardens and
some of those gardens can be used as “garden-museums”.
Postcards also reveal some of the lost professions and the
social life of that period, urban change and development to
some extent. In this context, in the coastal area of Yedikule,
the debbağ houses, which have existed since the Fatih period,
started to be replaced by new industrial facilities with the
Tanzimat period, and some professions disappeared. Industrial
facilities such as the Gashouses of Yedikule and Cer Ateliers
around the Yedikule Fortress can also be seen on the postcards.
All these have been the reasons of changes of the identity and
the ongoing social life Yedi Kule District.
Another important issue discussed in the book is that the
cones covering the towers of the Fortress for a period are
dated based on documents. The comments made on this subject
are mostly based on the travelers’ memories, engravings and
paintings. However, in a document belonging to 1806 in the
conducted in the Ottoman archives, it was determined that the
Yedikule dizdar offered the Bâb-ı Ali for the repair of the rooms,
waterways, tower caps and bullets around the Kasr-ı Hümâyun
(BOA. C.AS. 314_12961).

Kartpostalların
bazılarının
postalanmış
oldukları,
üzerlerindeki pul, mühür ve yazışmalardan anlaşılmaktadır.
Genel olarak kartpostallarda, editör, matbaa bilgisi ve
kartpostal seri numaraları belirtilmiş olmakla beraber çok az
bir kısmında bunlar belirtilmemiştir. Bazı kartpostallarda alt ve
yan kenar boşlukları bulunmaktadır. Bu boşluklarda fotoğrafın
nereye ait olduğu, editörü, sanatçısının adı, nerede basıldığı
gibi ek bilgiler bir ya da birden çok dilde aktarılmaktadır.
Örneğin 4E No’lu kartpostalda, Osmanlıca, Fransızca ve
Almanca “Yedikule Surları” yazılıdır.

That some of the postcards were posted is understood from
the stamps, seals and the notes on them. Generally, although
the editor, printing house information and postcard serial
numbers are specified on the postcards, very few of them are
not. Some postcards have bottom and side margins. In these
spaces, additional information such as where the photograph
belongs, the name of its editor, the name of its artist, where
it was printed, are conveyed in one or more languages. For
example, on the postcard number 4E, “Yedikule Walls” is
written in Ottoman Turkish, French and German.

Editörlüğün o dönemde yaygın olması bu işlerle uğraşmanın
bir sektör haline geldiğini göstermektedir. Farklı meslek
dallarından olan (mesela tüccar) bu insanlar aynı zamanda

The fact that editorial work was widespread at that time
shows that dealing with these jobs has become a sector. These
people from different professions (e.g. merchants) also dealt
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editörlük ile de uğraşmaktadırlar. Eskiden büyük bir alışveriş
mağazası olan Bortoli Kardeşlerin sahibi olduğu “Au Bon
Marché” mağazasının İzmir ve İstanbul şubesi kartpostal basan
mağazalardandır (1D, 28A, 56B).

with editorship. Izmir and Istanbul branches of the “Au Bon
Marché” store, which was owned by Bortoli Brothers and used
to be a big shopping store, are among the stores that printed
postcards (1D, 28A, 56B).

Editörlerin bir kısmı monogram kullanmıştır. Örneğin, Moise
J. Israilovitch’in kartpostallarının arkasında M.J.C. monogramı
yer alır (1C No’lu kartpostal). Jacques Ludwigsohn (place
Karakeny 21, Constantinople) gibi bazı editörler ise iş yeri
adreslerini de belirtmişlerdir (Örneğin, 9A No’lu kartpostal).

Some of the editors used monograms. For example, on the
back of Moise J. Israilovitch’s postcards is M.J.C. monogram
(postcard No.1C). Some editors, such as Jacques Ludwigsohn
(place Karakeny 21, Constantinople), also provided their
workplace addresses (See postcard No. 9A).

Bazı kartpostalların arkasında da soğuk damga yer
almaktadır. Örneğin; 2G No’lu kartpostalda Wladimir von
Sender’in oğlu İsmail Von Sender (M. İsmail Demir)’in soğuk
damgası “V. Sender” şeklinde basılmıştır. (2G)
Kartpostallar arasında Osmanlı toprakları dışında
basılanlar da vardır. Örneğin Romanya vatandaşı Moise J.
Israilovitch’in, kartpostalları Leipzig’deki matbaada basılmıştır
(Yılmaz, 2019; 127).
Kartpostalların başka bir özelliği de büyük bir çoğunlukta
renklendirilerek basılmış olmasıdır.

Some postcards also have a cold stamp on the back. For
example; The cold stamp of İsmail Von Sender (M. İsmail
Demir), son of Wladimir von Sender can be seen on the
postcard numbered in shape of V. Sender. (2G)
There are also postcards printed outside of the Ottoman
lands. For example, the postcards of Moise J. Israilovitch, a
citizen of Romania, were printed in the printing house in Leipzig
(Yılmaz, 2019; 127).

Bazı editörlerin sürekli aynı matbaayla çalışmayı tercih
etmiştir. Kırtasiyeci olan Papadopoulo kartpostallarını
“L. -J. & Cie., Angouléme” matbaasında bastırmıştır (3A No’lu
kartpostal). A. Zellich &Fils firmasının çalıştığı matbaalardan
biri OPF- Berlin’dir (3B No’lu kartpostal). Bazı editörler kendi
fotoğrafçılarını tercih etmişlerdir. Georges Papantoine’a ait
kartpostallarda, fotoğraflar genelde fotoğraf sanatçısı Berggren
tarafından çekilmiştir (9E No’lu kartpostal). Ayrıca kitapta
Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren kitapta bahsi geçen
matbaa, editor ve fotoğrafçılara ait bir liste hazırlanmıştır.

Another feature of postcards is that they are generally
printed in color. Some editors have preferred to work with the
same printing house all the time. Stationer Papadopoulo printed
his postcards with the “L. -J. & Cie. Angouléme” (postcard
No. 3A). A. Zellich & Fils worked with OPF-Berlin (Postcard
No. 3B). Some editors have preferred their own
photographers. On the postcards of Georges Papantoine,
the photographs were usually taken by the photographer
Berggren (postcard No. 9E). In addition, the list of the
printing houses, editors and photographers mentioned in the
book in the Ottoman Empire has been prepared in the book.

Kimi editörlerin kartpostallarını belli bir konuda ve seri şekilde
bastıkları görülmektedir. Editör E. F. Rochat’nın günbatımı
kartpostalları dikkat çekicidir (Kartpostal 13A).

Some editors printed their postcards on a specific subject
and in a serial manner. The sunset postcards of editor E. F.
Rochat are striking (Postcard 13A).

Koleksiyonun içinde örnekleri/benzerleri çok az olan nadir
kartpostallar da mevcuttur. W. Evans & Co., (Avusturya Lloyd
Deniz Acentesi)1,“Aux Artıcles De Beaux Arts, A.M.K. Edr.
44 Yüksek Caldirim -G. Cple”2 firmaları ile kırtasiyeci olan
Papadopoulo’nun kartpostalları tam anlamıyla nadirdir.

There are also rare postcards with few examples in the
collection. W. Evans & Co., (Austrian Lloyd Maritime Agency)1,
“Aux Artıcles De Beaux Arts, A.M.K. Edr. 44 Yüksek Kaldırım
-G. Cple”2 and the the postcards of Papadopoulo, who is a
stationer, are literally rare.

Kartpostallar propaganda amaçlı olarak da kullanılmışlardır.
Örneğin; 4F No’lu kartpostal (Almanya baskısı), ittifak
kartlarından olup propaganda amaçlı olarak basılmıştır.
Kartpostalın arkasında, I. Dünya savaşı sırasında ilan edilen
Cihad-ı Ekber metni ve şeyhülislam fetvası basılı haldedir.
Bazı kartpostallar reklam amacıyla da kullanılmışlardır.
Örneğin;
27A
No’lu
kartpostalda,
“Reprodüksiyon
fotoğraf görüntüleri, İran halıları ve evrensel posta pulları
için ‘Postcartoglob’ mağazası ile iletişime geçin” yazılıdır.
Bu
mağaza
İstanbul’da
kartpostal,
pul
ve
İran
halıları satmakta idi (Yılmaz, 2019; 209).
1
2

10A No’lu kartpostal
42A No’lu kartpostal

Postcards were also used for propaganda purposes. For
example postcard number 4F (Germany edition) is one of the
alliance cards and is printed for propaganda purposes. On the
back of the postcard, the text of Jihad-i Akbar declared during
World War I and the fatwa of Sheikh al-Islam are printed.
Some postcards were also used for advertising purposes. For
example postcard No. 27A reads “Contact the ‘Postcartoglob’
shop for reproduction photo images, Persian rugs and universal
postage stamps.” This store was selling postcards, stamps and
Persian rugs in Istanbul (Yılmaz, 2019; 209).
1
2

Postcard No. 10A
Postcard No. 42A
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Bazı kartpostalların arka yüzleri bölünmüş idi. Dünya
Posta Birliği, 1906 yılında aldığı kararda, kartpostalların
arka yüzlerinin sağda kartpostalın gideceği adres, sol tarafta
göndericinin mesaj kısmı olmak üzere ikiye ayrılması, zarfsız
olması ve pulun sağ üst köşedeki ayrılan kısma yapıştırılması
gibi hususları belirlemişti (Yılmaz, 2019; 32). Arka yüzü
bölünmemiş kartpostallarda ise bu yüzde çerçeve kullanılmıştır
(Örneğin; 2A No’lu kartpostal).

Some postcards had their backs split. In the decision taken
in 1906, the World Postal Union determined issues such as
separating the back sides of the postcards into two, the address
of the postcard on the right, the sender’s message part on the
left, being without envelopes, and affixing the stamp to the
reserved part in the upper right corner (Yılmaz, 2019; 32). For
postcards the back sides of which is not split a frame is used
(For example; Postcard No. 2A).

Postadan geçmiş bazı kartpostalların arkasındaki “Carte
Postale” kelimesinin üstü çizilmiş ve altına “imprime” (yazılı
matbu evrak) yazılmıştır (Örneğin; 12C No’lu kartpostal).

The word “Carte Postale” on the back of some postcards that
have been posted is crossed out and “imprime” (printed printed
document) is written underneath (For example postcard No. 12C).

Kimi kartpostalların ön yüzündeki fotoğraf oval bir çerçeve
içine alınmıştır (Örneğin; 8E No’lu kartpostal).

The photograph on the front of some postcards has been
enclosed in an oval frame (For example; Postcard 8E).

Suluboya tekniğinde yapılmış resim şeklinde kartpostallar da
mevcuttur (Örneğin; 4F No’lu kartpostal).

There are also postcards in the form of pictures made with
watercolor technique (For example; Postcard number 4F).

Kartpostalların bir kısmında basım tekniğinin belirtilmesi ise
ilginç ve değerlidir. Örneğin; 5A No’lu kartpostal, bir seri üretim
tekniği olan fotokrom tekniği kullanılarak basılmıştır. Diğer bazı
kartpostallar ise ipek baskı olarak bilinen ipek kart serisidir
(Örneğin; 43A No’lu kartpostal). Kartpostallar içinde teknik
açıdan kusurlu olup ters basılanlar da vardır. Editör Jacques
Ludwigsohn’a ait 6A No’lu kartpostalın arka bölümü ters
basılmıştır.

It is interesting and valuable to mention the printing
technique in some of the postcards. For example; Postcard No.
5A was printed using the photochrome technique, which is a
mass production technique. Some other postcards are silk card
series known as silk print (For example; Postcard 43A). Some
postcards are technically flawed and are printed upside down.
Postcard No. 6A, by editor Jacques Ludwigsohn, is printed on
the reverse.

Bu kitaptaki koleksiyonda yer alan kartpostallar üzerindeki
pullar, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 19011930 yılları arasında ve genellikle Londra’da basılmıştır. Bazı
kartpostallarda, Osmanlı topraklarında işletilen yabancı posta
bürolarının çıkardıkları pullardan biri olan “Levant” yazılı pullar
kullanılmıştır (Örneğin; 7B No’lu kartpostal).

The stamps on the postcards in the collection in this book
were printed by the Ottoman Empire and the Republic of
Turkey between 1901 and 1930 and generally in London.
Some postcards used “Levant” stamps, one of the stamps
issued by foreign post offices operating in the Ottoman lands
(For example; Postcard No. 7B).

Kartpostalların bazılarında postane mührü de yer
alır. Örneğin 1A No’lu kartpostalda, “Yeniköy Boğaziçi”
postanesinin mührü, 53C No’lu kartpostalda ise Yeni Cami
postanesinin mührü basılmıştır.

Some postcards also have a post office seal. For example,
on the postcard number 1A, the seal of the “Yeniköy Boğaziçi”
post office, and on the postcard number 53C, the seal of the
Yeni Cami post office is printed.

Kartpostallardaki ilginç özelliklerden biri de üzerlerindeki,
dikdörtgen çerçeveye alınmış sansür kaşeleridir (Örneğin; 4F
No’lu kartpostal). Bu sansür damgaları onların kontrolden geçip
onaylandığı anlamına gelmektedir. Bu uygulama 2 Ağustos
1914 senesinde genel seferberlikte başlanmıştır ve 14 Kasım
1918’e kadar devam etmiştir (Yılmaz, 2019; 40).

One of the interesting features of postcards is the rectangular
censorship stamps (For example; Postcard number 4F). These
censorship stamps mean that they have been checked and
approved. This practice started in the general mobilization on
2 August 1914 and continued until 14 November 1918
(Yılmaz, 2019; 40).

Kartpostallarda Yedikule Hisarı / Yedikule Fortress at the Postcards

I.Bölüm Chapter I
YEDİKULE ve MEVLANAKAPI ARASINDAKİ SURLAR
The Walls Between Mevlana Gate and Yedikule
II. Theodosius zamanında büyüyen şehir
hudutlarını aşarak taarruzlara karşı savunmasız kalmıştır (Mansel, 1943: 128). Bu
sebeple, Hunların da olası saldırılarından
korunmak adına yarımadanın batısına yeni
bir sur yapılmasına karar verilmiştir (Şimşirgil, 2016: 26). Surlar, Ayvansaray’dan
başlayarak Edirnekapı, Topkapı, Mevlevihane Kapı, Silivrikapı, Belgrad Kapı’dan
geçerek Yedikule sahilde son bularak Marmara surları ile birleşmekte idi.
Şehrin valisi Anthemius gözetiminde, 5650 metre uzunluğunda yapılan
II. Theodosius surlarında, 96 adet kule ve
ön sırasında uzanan 10 metre derinliğindeki hendek1 bulunmaktaydı (Schweinfurt
1952: 263; Başgelen, 2010: 9). Eski şehri
2/5 oranında büyüten Yedikule-Ayvansaray arasındaki Theodosius surları, sur dışına yayılan yerleşimleri korumaktan çok sur
çizgisini savunmak amaçlı yapılmıştır (Kuban, 1969: 22).
5. yüzyılda II. Theodosius’un inşa ettirdiği surların yapımı ile kentin savunma alanı
dışında kırsal bir bölgede kalan Yedikule
semti, yerleşim yeri olmaya başlamıştır.

The walls remained defenseless against
the wars as the city grew past the borders during the time of
Theodosius II
(Mansel 1943: 128). Therefore, it was decided to have new walls built to the west
of the peninsula in order to have protection
against the possible attacks from the Huns
(Şimşirgil, 2016: 26). The walls started from
Ayvansaray extending to Topkapı, Mevlevihane Gate, Silivri Gate, Belgrad Gate and
finishing at the Yedikule shore connecting with
the Marmara walls.
Under the supervision of the city’s
governor Anthemius, on the 5650 meters long
II. Theodosius Walls, there were 96 towers
and a 10 meter deep trench1 extending on the
front row (Schweinfurt 1952: 263; Başgelen,
2010: 9). The Theodosius walls between Yedikule and Ayvansaray, which enlarged the
old city by 2/5, were built to defend the city
wall rather than protecting the settlements that
spread outside the city wall (Kuban, 1969: 22).
The Yedikule district, which remained in
a rural area outside the city’s defense area,
started to become a settlement in 5th century
with the construction of the walls built by
Theodosius II.

Hendeklerin derinliği günümüzde içerisi toprak dolduğundan değişiklik göstermektedir.
Örneğin, Altın Kapı önündeki hendek 7,5 metreden fazladır (Sağman, 804: 1951).

1

1

Nowadays the depth of the trench is variable because it is filled with soil. For example, the
trench in front of the Golden gate is more than 7.5 meters (Sağman, 804: 1951).
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Kartpostal 1A Ön yüz:
Siyah beyaz fotoğrafın alt kenar boşluğunda, Fransızca “Murs des Sept-Tours” (Yedikule Surları) ve kartpostal seri numarası olan 690 yazılıdır. Sol üst kısıma, M ve C harfleri imza şeklinde atılmış, üstüne tarih
olarak 1928 senesi ve Osmanlıca Haziran ayı yazılmıştır. Kartpostalın yan kenar boşluğuna iki adet 20
paralık Türk posta pulu2 yapıştırılarak üstüne “Yeniköy
Boğaziçi” postanesinin mührü basılmıştır.

Kartpostal 1B Ön yüz:

Postal Card 1A Front Page:

Postal Card 1B Front Page:

Fotoğrafın sol alt köşesinde, Arthur
Schwartz, tarafından yönetilen NPG
(Neue Photographische Gesellschaft)
firmasının monogramı yer almaktadır.
Kartpostalın sağ alt kısmında kartpostal
seri numarası olan iki ve “Les murs des
7 tours (Yedikule surları)” yazılıdır.
At the left corner of the photograph,
there is a monogram that belongs
to NPG (Neue Photographische
Gesellschaft) firm managed by Arthur
Schwartz. At the lower right corner of
the postal card it is written 2 which is
the serial number and “Les murs des 7
tours (Seventowers walls)”

At the lower side of the black and white photograph
it is written “Murs des Sept-Tours”(Seventowers walls)
in French and the serial number of the postal card is
690. At the upper left corner, the letters M and C
are signed and June in Ottoman Turkish and 1928
are written on it as date. At the side corner of the
cardpostal two Turkish postal stamps2 worth of 20
para (Ottoman currency) are attached and “Yeniköy
Boğaziçi” postal off ice’s stamp is imprinted on them.

Kartpostal 1A Arka Yüz:

Kartpostalın arka yüzünde sağ üst köşede
Osmanlıca el yazısı ile “Pul arkadadır” yazılıdır.
Aşağıda adres hanesinde Osmanlıca el yazısı
ile; “İstanbul Nuruosmaniye Caddesi numara 45,
Mehmed Celaleddin Bey’in hanesine” şeklinde
adres belirtilmiştir.

Kartpostal 1B Arka Yüz:
Kartpostalın bölünmüş arka yüzünde
pul yapıştırılan çerçevenin kenarına “Printed in Germany” yazılmıştır.
Çerçevenin içinde kartpostal matbaalarından “NBC” firmasının monogramı yer almaktadır.3

Postal Card 1A Back Page:
At the back page of the postal card at the right upper corner “stamp is at the back” is written as hand
writing in Ottoman Turkish. At the lower side for
the address section it is written “İstanbul
Nuruosmaniye street number 45, the house of
Mr. Mehmed Celaleddin”.

Postal Card 1B Back Page:
At the divided back page of the postal
card, it is written “Printed in Germany” at the corner of the stamp area ‘s
frame. Inside the frame a monogram
appears that belongs to “NBC” firm
which is a postal card printing house.3

1909 senesinden 1930 senelerine kadar devam eden “Neue Bromsilber Convetion” kartelinin başkanı
Heinrich Ross’dur. Kartelin amacı, kartpostallar için alınan asgari fiyatı yeterli seviyede tutmaktı
(Yılmaz, 2019; 28).
3

2

1926 senesinde Mayıs ayında Londra’da basılan seridir (Ağaoğulları, 2005; 153).

2

It is a serial printed in London in May 1926 (Ağaoğulları, 2005; 153).

“Neue Bromsilber Convention” cartel ‘s head is Heinrich Ross which continued from the year 1909
until 1930. Cartel’s mission was to keep the minimum fee for the postal cards at an adequate amount.
(Yılmaz, 2019; 28).
3
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Kartpostal 1C Ön yüz:

Kartpostal 1D Ön yüz:

Fotoğraf renklendirilmiştir. Ön yüzde
hem Osmanlıca hem Fransızca “Sept
Tours” (Yedikule) yazılıdır.

Siyah beyaz fotoğrafın alt kenar boşluğunda,
Fransızca “Sept Tours” (Yedikule) yazılıdır. Editör
olarak sol alt köşede Bon Marché’nin4 adı geçmektedir. Numarası 59 olan kartpostalın sağ alt köşesinde
editörün
kartpostallarını
genellikle
bastırdığı
A. Bréger Fréres-Paris5 firması belirtilmiştir.

Postal Card 1C Front Page:
The photograph is colourized. It is written “Sept Tours”(Seventowers) at the
front page both in Ottoman Turkish and
French.

Postal Card 1D Front Page:
At the bottom corner of the black and white photograph “sept tours”(seventowers) is written in
French. Bon Marche’s4 name is seen as the editor
at the bottom left corner. At the bottom right corner of the postal card number 59 A. Breger FreresParis5 is mentioned which is the firm editor usually
had his postal cards printed.

Kartpostal 1C Arka Yüz:
Kartpostalın bölünmüş arka yüzünde
Carte Postale yazılıdır. Kartpostalın
editörü, Romanya vatandaşı Moise J.
Israilovitch’dir. Israilovitch’in kartpostallarının arkasında M.J.C. monogramı
yer almaktadır. Altın Kapı ve Mermer
Kapı arasındaki bu surların ön kısmı günümüzde park olarak kullanılmaktadır.
Surlar önünde otlayan koyun sürüsü ve
metruk durumdaki Osmanlı mezarlığı
görülmektedir.

Postal Card 1C Back Page:

Kartpostal 1D Arka Yüz:

At the divided back page of postal
card is written Carte Postale. Postal
card’s editor is Moise J. Israilovitch
who is a citizen of Romania. M.J.C
monogram appears
at the back
page of the Israilovitch’s postal cards.
Nowadays the front part of the walls
between Golden Gate and Marble
Gate is being used as a park. A deserted Ottoman graveyard in front of the
walls is seen where sheep graze.

Kartpostalın bölünmüş arka yüzünde Carte Postale
yazılıdır. Arka yüzde adres hanesinde Osmanlıca
el yazısı ile; “Haydarpaşa’da Yel değirmeni’nde Alman Mektebi Karşısında Doktor Mehmed Bey hânesine” şeklinde adres belirtilmiştir.

Postal Card 1D Back Page:
At the divided back page is written Carte Postale.
At the back page for the address section it is written
”At Haydarpaşa at the windmill across the German
school to Doctor Mehmed Bey household” in Ottoman Turkish in hand writing.

İstiklal Caddesi ile Tepebaşı’ndaki Meşrutiyet Caddelerinin birbirine bağlandığı günümüzde İstanbul Sanayi
Odası’nın bulunduğu yerde, eskiden büyük bir alışveriş mağazası olan “Au Bon Marché” mağazası bulunmakta
idi. Bortoli Kardeşlerin sahibi olduğu Bon Marché mağaza zincirinin İzmir’de bulunan şubesi İstanbul şubesi gibi
kartpostal bastırmıştır (Yılmaz, 2019; 142-143).
5
Farklı serilerde kartpostal basan Bréger firması (Neobromure déposé A. Bréger Fréres) Paris’de faaliyet gösteren
bir yayıncıdır.
4

Today, where İstiklal Caddesi and Meşrutiyet Streets in Tepebaşı are connected, there was an “Au Bon Marché” store,
which used to be a big shopping store, in the place where the Istanbul Chamber of Industry is located.
5
Bréger company (Neobromure déposé A. Bréger Fréres), which prints postcards in different series, is a publisher
operating in Paris.
4

22

Kartpostallarda Yedikule Hisarı / Yedikule Fortress at the Postcards

Kartpostallarda Yedikule Hisarı / Yedikule Fortress at the Postcards

23

Kartpostal 1E Ön yüz:
Fotoğrafın sağ alt köşesinde, Trade
Mark (WS)6 firmasının monogramı yer
almaktadır. Fotoğrafın sol alt köşesinde
“Yedi Coulé. Murailles terrestres entre
la voire du chemin de fer et la mer (tren
istasyonu ve deniz arasındaki kara surları)” yazılıdır.

Postal Card 1E Front Page:
At the bottom right corner of the photograph
monogram for the firm Trade Mark
(WS)6 appears. At the bottom left corner of the photograph “Yedi Coule.
Murailles terrestres entre la voire du
chemin de fer et la mer (Landwalls
between the train station and sea) is
written.

Kartpostal 1E Arka Yüz:
Kartpostalın arka yüzü bölünmüştür.
Yan kenarda W. Sender7, Konstantinopel, Nachdruct verboten yazılıdır.

Postal Card 1E Back Page:
The back page of the postcard is
divided. It is written W. Sender7,
Konstantinopel, Nachdruct verboten
on the side margin.

Kartpostal 2A Ön yüz:
Kartpostalın alt kenar boşluğunda “Les sept murs”
(Yedikule) yazılıdır.

Postal Card 2A Front Page:
On the lower margin of the postcard, “Les sept
murs” (Yedikule) is written.

Kartpostal 2A Arka Yüz:
Kartpostalın bölünmemiş arka yüzünde Carte
Postale yazılıdır.

Postal Card 2A Back Page:
Carte Postale is written on the undivided back of
the postcard.

Daire içinde Wladimir von Sender’in monogramının (WS) ve daire etrafında Trade Mark yazısının yer aldığı seri
Osmanlının son döneminde çıkan seridir. Oğlu İsmail Von Sender (M. İsmail Demir) tarafından soğuk damgalı V.
Sender serisi basılmıştır (Yılmaz, 2019; 200).
7
Fotoğrafçı ve editör Wladimir von Sender, ismini Veli Demir olarak değiştirir (Yılmaz, 2019; 200).
6

The series with Wladimir von Sender’s monogram (WS) in the circle and the Trade Mark inscription around the circle is
the series that appeared in the last period of the Ottoman Empire. The cold stamped V. Sender series was printed by his son
İsmail Von Sender (M. İsmail Demir) (Yılmaz, 2019; 200)
7
Photographer and editor Wladimir von Sender changes his name to Veli Demir (Yılmaz, 2019; 200).
6

