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Sunuş
Foreword
Rijksmuseum koleksiyonuna ait olan Ankara
Manzarası 18. yüzyıl Ankara’sının topografya,
mimarlık, gündelik yaşam ve tiftik üretimiyle ilgili
tek görsel belgesi olduğu için önemli bir tablodur.
Ankara çalışmaları açısından Ankara Manzarası
sadece Ankara’nın bilinen en eski yağlıboya tablosu
olduğu için değil aynı zamanda, Ankara Keçileri’nin
kırkılması, iplik eğrilmesi, dokuma ve kent
ekonomisi için belirleyici olan tiftik ticareti gibi tiftik
üretiminin çeşitli aşamalarına işaret ettiği için de
önemlidir. Tablo aynı zamanda Hollanda ve Osmanlı
İmparatorluğu arasındaki ticari ilişkilere, tiftik ticareti
üzerinden işaret etmektedir.

The View of Ankara from the Rijksmuseum collection
has been one of the key paintings regarded as the only
visual document revealing the 18th century Ankara’s
topography, architecture, daily life, and the mohair
production. The View of Ankara is not only important
for Ankara studies as being the oldest painting of
Ankara that is known but also it depicts various stages
of mohair production such as the Angora Goats being
shorn, spinning, weaving, and it also points to the
mohair trade which had been pivotal for the economy
of the city. It also implies to the trade relations
between the Netherlands and the Ottoman Empire
based on mohair manufacture.

Tablo 18. yüzyıla tarihlenmiştir ve ressamı
bilinmemektedir. Büyük bir ihtimalle Ankara’da aktif
olan, Hollandalı bir ticaret şirketi tarafından sipariş
edilmiş ve sonradan Hollanda’ya nakledilmiştir.
Ankara Manzarası uzun yıllar boyunca Amsterdam’ın
Dam Meydanı’nda yer alan Levantsche Handel’in
merkez binasında bulunmuştur. Tablonun 20. yüzyıl
macerası 1902 yılında Rijksmuseum koleksiyonuna
katılmasıyla başlamıştır. Bu dönemde müze
envanterine Halep Manzarası olarak kayıt edilmiştir.
Altmış sekiz yıl sonra, sanat tarihçisi Semavi Eyice,
Remmet Van Luttervelt tarafından kaleme alınan
“De Turkse” schilderijen van J.B. Vanmour en zinjschool,
De Verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de
Hoge Porte, adlı katalogda tablonun röprodüksiyonunu
görmüş ve bazı tutarsızlıklar sezmiştir: “Halep
kentinin kozmopolit havası Ankara Manzarası’nda
yoktur. Manzarayı Halep’ten farklı kılan ikinci nokta
da tablonun sağ alt köşesinde bulunan ve Halep
ikliminde hayatta kalamayan Ankara Keçileri’dir”.
Buna ek olarak tabloda bulunan mimari yapılar
Ankara yapıları ile eşleştiğinde, tablonun gerçekten de
bir Ankara manzarası olduğu ortaya konulur.

The painting is dated to the 18th century and
its painter is unknown. Most probably, it was
commissioned by a Dutch trade company resident
in Ankara to a Dutch artist and then transported to
the Netherlands. For many years, the View of Ankara
was in the Levantsche Handel headquarters at the
Dam Square in Amsterdam. The painting’s 20thcentury adventure began when it was included into
the Rijksmuseum collection in 1902. Then, it was
recorded in the museum registry as a View of Aleppo.
Sixty-eight years later, art historian Semavi Eyice saw a
reproduction of the painting in the book De “Turkse”
schilderijen van J.B. Vanmour en zinjschool, De Verzameling
van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte,
written by Remmet Van Luttervelt and detected some
inconsistencies: “The city of Aleppo has a diverse
ambience, but this cannot be found in the View of
Ankara. The second point that differs the view from
Aleppo is the Angora Goats located at the lower right
corner, as Angora Goats cannot survive in Aleppo’s
climate.” In addition, the fact that the architectural
structures depicted in the painting matched Ankara
buildings established that this, indeed, was a view of
Ankara.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2018 yılında,
küratörlüğü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ve Dr.
Gözde Çerçioğlu Yücel tarafından yapılan Tarihi
Dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof (11 Mayıs-16 Eylül
2018) adlı, sergisi Ankara’da, Rahmi M. Koç
Müzesi’nde açılmıştır. Rijksmuseum koleksiyonunda
bulunan Ankara Manzarası, Ankara’ya Türkiye

In 2018, with the Koç University Vehbi Koç Ankara
Studies Research Center’s (VEKAM) exhibition titled
“Weaving the History: Mystery of a City, Sof” (11 May16 September 2018) which is curated by Prof. Filiz
Yenişehirlioğlu – Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel and
opened at the Rahmi M. Koç Museum in Ankara, the
The View of Ankara painting from the Rijksmuseum

Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Hollanda Krallığı
Büyükelçiliği, Rahmi M. Koç Müzesi ve Koç
Üniversitesi VEKAM’ın çabalarıyla bu etkinliğin yıldız
parçası olarak Rijksmuseum’dan ödünç alınmıştır.
Sergi, nihai ürün olan sof kumaşına, Ankara
Keçisi’nin tarihine ve Ankara’daki tiftik üretimine
odaklanmıştır. Ankara Ticaret Odası, Türk Traktör,
Ströer Kentvizyon gibi pek çok kurum, kuruluş ve
kişinin katkı ve desteğiyle açılan sergi, çok yoğun ilgi
görmenin yanı sıra hem akademik hem de sanatsal
çalışmalara ön ayak olmuşur. Tarihi Dokumak: Bir
Kentin Gizemi, Sof sergisi 19 Haziran 2018 tarihinde,
Hollanda’da bulunan Theater aan Het Spui’de Dutch
Culture tarafından düzenlenen ve uluslararası kültürel
ortaklıklara odaklanan Working Conference on Culture
for Egypt, Morocco, Russia and Turkey konferansında,
Türkiye’den örnek ve başarılı proje olarak seçilmiş,
tablonun ödünç süresi 2022 tarihine kadar
uzatılmıştır.

collection is temporarily back in Ankara with the
efforts of Turkish Ministry of Culture, Embassy of the
Kingdom of the Netherlands in Turkey, Rahmi M.
Koç Museum Ankara and Koç University VEKAM,
as the central piece of the exhibition focusing on the
premium product called sof and the history of the
Angora Goat and mohair manufacture in Ankara.
The exhibition supported with various institutions
and people as well and drew intense interest while
paving the way for various studies both in academic
and artistic way. The exhibition Weaving History:
Mystery of a City – Sof was designated as an exemplary
and successful project from Turkey during “Working
Conference on Culture for Egypt, Morocco, Russia
and Turkey” focusing on international cultural
collaboration and organized by Dutch Culture
on June 19th 2018 in Theater aan Het Spui in the
Netherlands. The display of the painting has been
decided to extend until 2022.

Tablonun sergilenişini kutlamak amacıyla; 18. yüzyıl
boyunca Avrupa kültür mirası üzerine araştırmaları
ve Osmanlı kültürü üzerine bakış açıları geliştirmek
üzere Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Koç
Üniversitesi VEKAM, Rahmi M. Koç Müzesi Ankara
ve Hollanda Araştırma Enstitüsü bir sempozyum
düzenlemeye karar vermişlerdir. Sempozyumun amacı
Osmanlı’nın sosyal ve ekonomik temaları üzerine
uzmanlığı olan akademisyenlerin görüşleri, sanatsal
performanslar ve resimden ilham alan çok çeşitli
üretimlerin anlatımı ile tabloda resmedilen dönem
hakkında bir çerçeve oluşturmaktır.

In this regard, to celebrate the display of the painting;
to promote research on Europe’s cultural heritage and
art and to provide a perspective to Ottoman Culture
through the 18th century; Embassy of the Kingdom of
the Netherlands in Turkey, Koç University VEKAM,
Rahmi M. Koç Museum, Ankara and Netherlands
Institute in Turkey agreed to organize an online
symposium. The aim of the symposium is to have
lectures by scholars whose expertise is respectively on
Ottoman social and economic themes that will give a
general idea on the illustrated historical time period
including artistic performances and products inspired
by the painting.

Ankara Manzarası’nı bir sempozyum ile 18. yüzyıl
Osmanlı İmparatorluğu üzerinden tekrar takdim
etmekten mutluluk duyuyoruz. Sempozyum 1-2 Aralık
2021 tarihlerinde çeşitli tematik bağlamlar (sosyal
yaşam, kadınlar, ticaret ve ulaşım) üzerinden yapılacak
ilham verici konuşmalarla tablonun farklı noktalarını
aydınlatmanın yanı sıra tablo ile ilgilenenlere sanatsal
ve kültürel yansımaları ile ilgili bir platform sunmuş
olacaktır.

On this occasion, we are glad to reintroduce the View
of Ankara by a two-day-long hybrid symposium to
go through the Ottoman Empire in the 18th century
on 1-2 December 2021 in various thematic contexts
(social life, women, trade and transportation) with
inspiring lectures enlightening the different aspects
of the painting while providing a platform to meet
enthusiasts with the painting’s artistic and cultural
reflections.

Gezicht op Ankara (View of Ankara)
1700-1799
Anonymous
117x198x6,5 cm
Oil on canvas
Loan from Rijksmuseum, Amsterdam, Inv. No: SK-A-2055

Program
1 Aralık 2021, (gmt+3:00) İstanbul
15.30 - 15.35

Hoşgeldiniz Konuşması

15.35 - 16.00

Ankara Manzarası Belgesel Gösterimi
Yönetmen: Muhammed Murat Arslan

16.00 - 16.30

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Direktör, Koç Üniversitesi VEKAM
Özgür Ceren Can, Direktör , Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara
Dr. Fokke Gerritsen, Direktör, Hollanda Araştırma Enstitüsü
H.E. Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçisi
16.30 - 16.50
16.50 - 17.20

17.20 - 17.40

Bir Ankara Manzarası Piyano Dinletisi
Piano Turca (Necati Şekkeli)

Çerçeve Konuşma

Ankara Manzarası, Tarih Boyunca İşlevi ve İzleyicileri
Eveline Sint Nicolaas, Kıdemli Tarih Kuratörü, Rijksmuseum Amsterdam

“TAKT” Sanat Performansı

Deniz Atlı, Oğuz Öner, Umut Kambak

* Açılış programı Zoom ve VEKAM YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

2 Aralık 2021, (gmt+3:00) İstanbul
10.00 - 10.30

Çerçeve Konuşma

Ankara’nın Eski Resmi Bağlamında Ankara’da Sof Üretimi ve Ticaretine Dair
Bazı Düşünceler
Prof. Dr. Özer Ergenç, Bilkent Üniversitesi

OTURUM I
18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu:
Sosyal Hayat, Kadın, Ticaret ve Ulaşım

Moderatör: Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel, Eyüboğlu Eğitim Kurumları
10.30 - 11.00

Erken Modern Osmanlı Toplumunda Toplumsal İlişkileri
Tanımlayan Bir Kavram Olarak “Şükran”
Dr. Öğr. Üyesi Nil Tekgül, Bilkent Üniversitesi

11.00 - 11. 30

Osmanlı Toplumunda Kadın Emeğinin Peşine Düşmek: Geleneksel
Görsel Sanatlar ve Seyahat Yazınında Osmanlı Kadınlarının Emek Temsilleri
Dr. Tuba Demirci, Beykoz Üniversitesi

11.30 - 11.50

Soru-Cevap

11.50 - 12.00

Ara / “TAKT” Sanatçı Spotu

12.00 - 12.30

18. Yüzyılda Osmanlı Dokuma Ticareti
Prof. Dr. Hülya Tezcan, Nişantaşı Üniversitesi

12.30 - 13.00

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ulaşım ve İletim Örgütlenmesi
Prof. Dr. Ümit Ekin, Sakarya Üniversitesi

13.00 - 13.20

Soru-Cevap

13.20 - 14.00

Öğle Arası / “TAKT” Sanat Performans Gösterimi

OTURUM II
İzdüşümler: Sanatsal ve Kültürel Diyalog

Moderatör: Özgür Ceren Can, Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara
14.00 - 14.30

Ankara Manzarası Tablosu Eğitim Programları
Ayşe Bağırıcıoğlu, Rahmi M. Koç Müzesi Ankara

14.30 - 15.00

Bir Ankara Manzarası Yazmak
Eylül Kuzgunbay

15.00 - 15.10

Ara / “TAKT” Sanatçı Spotu

15.10 - 15.40

Tablodan Hikâyeye, Hikâyeden Müziğe: Bir Ankara Manzarası
Piano Turca (Necati Şekkeli)

15.40 - 16.10

Tasvirden Diplomasiye Ankara Manzarası Tablosunun Serüveni:
Çok Boyutlu Bir Değerlendirme
Muhammed Murat Arslan

16.10 - 16.30

Tartışma

* Program Zoom ve VEKAM YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Program
1 December 2021, (gmt+3:00) İstanbul
15.30 - 15.35

Welcoming Speech

15.35 - 16.00

The View of Ankara Documentary Screening
Director: Muhammed Murat Arslan

16.00 - 16.30

Opening Speeches

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç University VEKAM, Director
Özgür Ceren Can, Rahmi M. Koç Museum, Ankara, Director
Dr. Fokke Gerritsen, Netherlands Institute in Turkey, Director
H.E. Marjanne de Kwaasteniet, Ambassadress of the Kingdom of the Netherlands in Turkey
16.30 - 16.50
16.50 - 17.20

17.20 - 17.40

A View of Ankara Piano Recital
Piano Turca (Necati Şekkeli)

Keynote

The View of Ankara, Its Function and Audience in the Course of History
Eveline Sint Nicolaas, Senior Curator of History, Rijksmuseum Amsterdam

“TAKT” Art Performance

Deniz Atlı, Oğuz Öner, Umut Kambak

* Program will be broadcast online on Zoom and VEKAM YouTube channel.

2 December 2021, (gmt+3:00) İstanbul
10.00 - 10.30

Keynote

Some Thoughts on Sof Production and Trade in Ankara with Reference
to the Old Painting of Ankara
Prof. Dr. Özer Ergenç, Bilkent University

SESSION I
The Ottoman Empire in the 18th Century:
Social Life, Women, Trade and Transportation

Moderator: Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel, Eyüboğlu Schools
10.30 - 11.00

Gratitude as a Concept Defining Communal Relations in the
Ottoman Early Modern Society
Dr. Nil Tekgül, Bilkent University

11.00 - 11. 30

Questing for Women’s Labour in Ottoman Society: The Representation of Women’s
Labour in Ottoman Society in Accounts of Travelogues and Traditional Visual Arts
Dr. Tuba Demirci, Beykoz University

11.30 - 11.50

Q&A

11.50 - 12.00

Break / “TAKT” Artist Spot

12.00 - 12.30

Ottoman Weaving Trade During the 18th Century
Prof. Dr. Hülya Tezcan, Nişantaşı University

12.30 - 13.00

Transportation and Communication Organization in the Ottoman Empire
Prof. Dr. Ümit Ekin, Sakarya University

13.00 - 13.20

Q&A

13.20 - 14.00

Lunch / “TAKT” art performance screening

SESSION II
Reflections: Artistic and Cultural Dialogue

Moderator: Özgür Ceren Can, Rahmi Koç Museum, Ankara
14.00 - 14.30

The View of Ankara Painting Education Programs
Ayşe Bağırıcıoğlu, Rahmi M. Koç Museum in Ankara

14.30 - 15.00

Writing An Ankara View
Eylül Kuzgunbay

15.00 - 15.10

Break / “TAKT” Artist Spot

15.10 - 15.40

From Painting to Story and Stories to Music: A View of Ankara
Piano Turca (Necati Şekkeli)

15.40 - 16.10

View of Ankara’s Adventure from Description to Diplomacy:
A Multidimentional Evaluation
Muhammed Murat Arslan

16.10 - 16.30

Discussion

* Program will be broadcast online on zoom and VEKAM youtube channel.

1 Aralık December 2021

Çerçeve Konuşma
Keynote
Ankara Manzarası, Tarih Boyunca İşlevi ve İzleyicileri
The View of Ankara, Its Function and Audience in the
Course of History
Eveline Sint Nicolaas, Kıdemli Tarih Kuratörü Senior Curator of History, Rijksmuseum Amsterdam

Rijksmuseum koleksiyonundan Ankara Rahmi Koç
Müzesi’ne ödünç verilmesi, Ankara Manzarası tablosu
için yeni bir yaşamın başlangıcı oldu. Ankara kentinin
bilinen en eski yağlıboya tablosu olarak resme
müzede onurlandırıcı bir yer ayrıldı. Tablo burada
akademisyenlere, müzisyenlere, sanatçılara, belgesel
yapımcılarına ve okul çocuklarına ilham kaynağı oldu.
Sonuç olarak bu ilginç resim hakkındaki birikime
yeni bilgiler eklendi ve yeni bakış açıları sunuldu.
Bütün bunlar müzenin kendini ziyaret eden çok çeşitli
gruplara sunduğu mükemmel eğitim aracı rolünü
ortaya çıkardı.

For the painting The view of Ankara from the
Rijksmuseum collection the loan to the Rahmi M.
Koc Museum in Ankara has meant the beginning of
a new life. As the oldest known painting of the city
of Ankara, it has been given a place of honor in the
museum, where it has become a source of inspiration
for academics, musicians, artists, documentary
makers and school classes. As a consequence, new
information and perspectives have been added to
the knowledge of this interesting painting, which
now fulfils an excellent educational role for a diverse
audience that visits the museum.

Konuşmamda tarih boyunca tablonun değişen
işlevini ele almak istiyorum. Tablonun önceki
sahipleri hakkında ne biliyoruz? Tablo, kendisine
sahip olan kişilere ve ona erişebilen kişiler için ne
anlama geliyordu? Üç dönem belirleyeceğim. İlki
büyük ihtimalle tablonun siparişini vermiş olan, 18.
yüzyılda Ankara’da tiftik ticareti yapan Hollandalı
şirkete ilişkin. Osmanlı İmparatorluğu’nda faaliyet
gösteren Hollandalı tüccarlara kısaca bir göz attıktan
sonra, tabloyu sipariş etmesi muhtemel şirkete
odaklanacağım.

In my lecture, I want to look at the changing function
of the painting in the course of history. What do we
know about its previous owners? What role did the
painting play for the people who owned the painting
and had access to it? I will distinguish three periods.
The first phase relates to the possible commissioner
of the artwork, an eighteen century Dutch trading
company in angora wool in Ankara. After a brief
overview of Dutch merchants in the Ottoman Empire
I will focus on the trading company that might have
been the first commissioner.

Ardından, tablonun Levant Ticaret Müdürlüğü’nün
mülkiyetindeyken edindiği işlevi tartışacağım. Bu
müdüriyet bir ticaret şirketi olmamakla beraber
Osmanlı İmparatorluğu’nda ticaretle etkin bir

Subsequently I will discuss the role the painting
fulfilled when it was in the possession of the
Directorate of Levantine Trade. This directorate
was not a trading company itself but represented the

şekilde uğraşan ailelerin ticari faydalarını temsil
ediyordu. Levant Ticaret Müdürlüğü’nün ilk ve ana
ofisi Amsterdam Belediye Binası’nda bulunuyordu.
Bu ofisi ziyaret etmeye kimlerin izni vardı dolayısıyla
resmi kimler görebiliyordu? Odada bulunan diğer
resimler neydi ve onların menşei hakkında ne
biliyoruz?

commercial interests of the families that were active in
trade with the Ottoman Empire. The first and main
office of the Directorate of Levant Trade was based in
the Amsterdam town hall. Who was allowed to visit this
office and was therefore able to see the painting? What
other kind of paintings were decorating this room and
what do we know of their provenance?

1826 yılında, Levant Ticaret İdaresi, iflasını takip
eden yıllarda resmi olarak lav edildi. Mülkiyetinin
tamamı Hollanda devletine geçti. Tabloların tamamı
Kraliyet Nadire Kabineleri’ne tahsis edildi; ilerleyen
yıllarda Leiden Etnoloji Müzesi ve Lahey’deki Ulusal
Tarih Müzesi arasında paylaştırıldı. 1902 yılında
tablolar, Rijksmuseum’da tekrar bir araya geldiler.
Bu yıllar Ankara Manzarası’nın tarihindeki üçüncü
dönemi oluşturuyor. Bu yıllarda tablonun konusu
ile ilgili bilgiler unutuldu ve Türk akademisyenler
sayesinde tekrar ortaya konuldu. Tablonun Ankara
Rahmi M. Koç Müzesi’ne ödünç verilmesine kadar
geçen süreçte Rijksmuseum koleksiyonunda daimi
sergi ve geçici sergilerdeki rolünü de inceleyeceğim.

In 1826, after years of decline, the Directorate
of Levant Trade was formally disbanded. All its
possessions ended up in the hands of the Dutch state.
Eventually all the paintings were given to the Royal
Cabinet of Rarities, at a later moment to be divided
between the Museum of Ethnology in Leiden and
the National Museum of History and Art in The
Hague. In 1902 the paintings were reunited in the
Rijksmuseum. These years form the third phase in
the history of the painting. Years in which knowledge
about its topic first was lost and then recovered thanks
to Turkish academics. I will investigate the role the
painting played in the Rijksmuseum permanent
presentation as well as in temporary exhibitions,
up until it’s loan to the Rahmi M. Koc Museum in
Ankara.

2 Aralık December 2021

Çerçeve Konuşma
Keynote
Ankara’nın Eski Resmi Bağlamında Ankara’da Sof Üretimi
ve Ticaretine Dair Bazı Düşünceler
Some Thoughts on Sof Production and Trade in Ankara with
Reference to the Old Painting of Ankara
Prof. Dr. Özer Ergenç, Bilkent Üniversitesi University

Günümüzde Rijksmuseum koleksiyonunda yer alan
ve 2018’den beri Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde
sergilenen Ankara Manzarası, yalçın bir tepenin
üstünde yükselen burçları, onun hemen yanında
başlayan birbirine bitişik binaları, bu yapıları
çevreleyen surları göstermektedir.
Tablonun bu kısmı Ankara hisarıdır. Daha aşağılarda
hisarın dış surları, en dışta da kenti bütünüyle içine
alan ve kente ulaşan yol ağızlarında kapıları bulunan
uzun bir duvar göze çarpar. Hisardan dış duvara
doğru belli bir eğimle alçalan alanda çeşitli yapılar
yer almıştır. Bunlar arasında yükselen minareleri
ile camileri hemen sezebilirsiniz, daha bir dikkatli
bakarsanız, sıra sıra kubbeleri ile bedesteni, hanları,
hamamları hemen belirleyebilirsiniz. Bu tablo
önümüzde olduğu halde Osmanlı dönemi Ankarası’na
ilişkin belgeleri okursanız, bu resim canlanır, sanki o
zamanlar yaşıyormuş duygusuna kapılırsınız.
Bu konuşmanın amacı, döneme ait belgelerin tuttuğu
ışık oranında Osmanlı Ankara’sını anlamaktır. Bu
şekilde kenti yaratan koşullar, orada biçimlenen
hayatın hangi etkenlere bağımlı olduğu belgelemeye
çalışılacaktır. Tabloda görülen sof üretimi, 17.
yüzyılda Ankara’yı karakterize etmiştir. Tablo kadar
belgelerdeki münferit kayıtlar, Evliya Çelebi’nin
anlattıkları ve Ankara’yı ziyaret eden yabancıların

The View of Ankara, registered to the Rijksmuseum
collection and has been on display in Ankara Rahmi
M. Koc Museum since 2018, presents steep bastions
elevating over a hill, next to the adjacent buildings and
the city walls surrounding these structures. This part
of the painting is Ankara citadel. Below, the outer city
wall, the outmost wall surrounding the city altogether
and has doors for the roads that reach the city, attracts
attention. There are various structures descending
with a constant slope from the citadel to the outer
wall. You may find the minarets and mosques
instantly among these. If you look more carefully you
may identify the bedesten with its domes row after row,
hans and bathhouses. If you study the documents
regarding the Ottoman Ankara in the presence of this
painting, it begins to animate, you feel as if you were
living in those times.
In this lecture, I would like to discuss Ottoman
Ankara. In this manner, I will try to determine the
circumstances that shaped the city and the factors
which generated the life within it. The sof production
apparent in the composition had characterized
Ankara during the 17th century. As much as the
painting the documents, Evliya Çelebi’s accounts and
the observations of the travelers who visited Ankara
during this period indicate that the sof production had

gözlemleri bu dönemde Ankara’daki sof üretimi
ve ticaretinin çok canlı olduğu yönündedir.
Rakamlar bize gösteriyor ki Osmanlı tüccarları yılda
30.000.000 akçalık sofu Ankara’dan alıp başka
beldelere götürmektedirler. Ancak 18. yüzyılda
Ankara’da sof kumaşı üretiminden çok tiftikten elde
edilen iplik üretimine ağırlık verilmiştir. Özellikle
sof üretimi ve kentin 16. yüzyıl sonunda sof üretimine
bağlı ulaştığı nüfus yoğunluğu ve ticaret hacmi,
tablonun 18. yüzyıldan önce yapılmış olabileceği
ihtimalini göz önünde bulundurmayı gerektirir.

been very lively. The figures point that the Ottoman
merchants were transporting the 30.000.000 akça
worth sof to other provinces annually. However,
during the 18th century, mohair thread production
gained importance rather than the sof textile
production. Notably, the sof production and the
increasing population density, and the trade volume
of Ankara correlating with the sof production in the
late 16th century forces us to take into consideration
that the painting could be dated before the 18th
century.

Tabloda yer alan ilginç ikinci öğe 17. yüzyılın
ilk yıllarında Celâlî saldırılarına karşı yapılan ve
günümüzde izi kalmamış olan dış surun kapılarının
nerede bulunduğunu göstermesidir. Seyyahların
anlatımları, çeşitli gravürler ve tablo sayesinde
şehri saran surun belli başlı üç kapısı olduğunu
belirleyebiliyoruz. Kapıların nerede olduğu şehrin
17. yüzyıldaki genel görünümü ve esas yol sistemini
belirlediği için kent yaşamı için oldukça önemlidir.
Tabloda yer alan ve belgelerle ilişkilenen üçüncü bir
özellik de Ankaralı kadınları işgücünün bir parçası
olduğuna işaret etmesidir.

The second intriguing aspect is that the painting
shows the locations of the doors on the outer wall
which was built to defend the city against the Celâlî
attacks in the first decade of the 17th century-that did
not survived today. We are able to determine the three
main doors on the outer wall surrounding the city
through the traveler accounts, various engravings, and
the painting. The location of the doors is important
for city life as they determine the general landscape
of the city and the main roads system during the 17th
century. The third determinant aspect regarding the
documents in the painting is that it indicates that
women were an integral part of the workforce.
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18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu:
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The Ottoman Empire in the 18th Century:
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Erken Modern Osmanlı Toplumunda Toplumsal
İlişkileri Tanımlayan Bir Kavram Olarak “Şükran”
Gratitude as a Concept Defining Communal
Relations in the Ottoman Early Modern Society
Dr. Öğr. Üyesi Nil Tekgül, Bilkent Üniversitesi University

“Duyguların tarihi”, tarih disiplininde araştırmaları
özünden etkileyebilecek yeni bir bakış açısı
sunmaktadır. Bu alan, geçmişi anlamak için
duyguların davranışlar, kültür, ritüeller ve diğer
ilişkilere etkilerini ve bu etkilerin boyutlarını
araştırarak yeni bir yöntem ortaya koyarken, Osmanlı
tarihinin bilindik kaynaklarına taze bir bakışı da
gerekli kılmaktadır.
Bu makale, “duyguların tarihi” alanında yakın
zamanda yapılan araştırmaların farkındalığı ile,
toplumsal ifade biçimlerinden biri olan “rıza ve
şükran”ı, bir duygu kavramı olarak ele almakta
ve terimi mekânsal ve mesleki grupların bir üyesi
olmanın erken modern Osmanlı toplumda ne
ifade ettiği ve nasıl hissettirdiğini anlamak üzere
kavramsallaştırmaktadır.
17. ve 18. yüzyıl Anadolu kentlerine ait şer’iyye sicil
kayıtlarında, sıklıkla mekânsal ve mesleki grupların
mahkemeye gelerek, ait oldukları grubun kimi üyeleri
hakkında “rıza ve şükran” duygularının varlığı veya
yokluğunu ifade ettiklerini görmekteyiz. Günümüz
Türkçesinde rıza sözcüğü içerik olarak herhangi
bir duygu barındırmayan, onay/muvafakkata işaret
etmekle birlikte, araştırmada kullanılan mahkeme
kayıtlarında memnuniyet/hoşnudluk ifadesi olarak
kullanılmaktadır. Her zaman birlikte kullanılan bu
iki terim, memnuniyet ve şükran duygularına işaret
etmektedir.
Bu terim, her ne kadar grup üyelerinin toplumsal
normlara uyan/uymayan kişiler için ifade ettikleri
kalıplaşmış bir hukuki terim olarak görülse de,
bildirimde kavramlar ve duyguların özünde varolan
ilişkisinin bir göstergesi olduğunu öne sürmekteyim.
Bir diğer deyişle, duyguların kişilerin ait oldukları
grup sınırlarını nasıl belirledikleri, kimi zaman
yeniden tanımladıkları konusunda önemli bir etkisi
olduğunu ileri sürmekteyim. Duygular, kişilerin ait
oldukları toplumsal alt grupların kendi sınırlarını
belirleme kavramına anlam kazandırmaktadır.

The field of “history of emotions” represents a
fundamentally new direction in the discipline of
history which informs every historical inquiry. It
offers a new way to understand the past by exploring
the effect and dimension of emotions on behavior,
culture, institutions, rituals and others demanding a
fresh look at our familiar sources of Ottoman history.
Acknowledged by the recent research in “history
of emotions”, this paper explores the communal
expressions of “rıza and şükran” as an emotion
concept and contextualizes the term in an attempt
to understand what it meant and how it felt to be a
member of a spatial or an occupational community.
Evidenced in Ottoman judicial court records from the
cities of Anatolia dating 17th and 18th centuries, people
recurrently expressed either the lack or the presence
of “rıza and şükran” for their fellow members in their
testimonies. Although in contemporary Turkish rıza
refers to approval/consent without any emotions
inherent in its meaning, within the context of court
cases utilized, it rather meant a sense of being pleased.
The term itself, rıza and şükran, referred to a sense of
pleasure and gratitude.
From the outset, it could readily be inferred that
it was just a formulaic expression expressed for
those members who either conformed to norms
or not. I would however argue in this paper that it
rather evidences the inherent relation of senses with
concepts. It was their senses which provided meaning
to the concept of “how to draw the boundaries
of a community”, including but not limited with
interreligious relations.
Apart from the link between concepts and senses,
I further argue that linguistic representations of
emotions should not be the only indicators of
emotions. Consistent with how the early modern
Ottoman society conceptualized and theorized
emotions in a philosophical framework, in which
emotions appeared either as emotion-vices or
emotion-virtues, emotions were also expressed

Bildirimde kavramlar ve duygular arasındaki ilişkinin
ötesinde, duyguların tek göstergesinin dilbilimsel
temsilleri olamayacağını da iddia etmekteyim.
Erken modern Osmanlı toplumunun, duyguları
kavramsallaştıran ve kuramsallaştıran felsefi
anlayışında duygular, fazilet veya faziletsizlik olarak
tanımlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde duygular,
kişilerin ailevi, sosyal veya politik ilişkilerinde,
davranış biçimleri ve pratiklerinde ifade bulmuştur.

through their relationships and practices, be it
familial, social or political.

Osmanlı Toplumunda Kadın Emeğinin Peşine Düşmek:
Geleneksel Görsel Sanatlar ve Seyahat Yazınında Osmanlı
Kadınlarının Emek Temsilleri
Questing for Women’s Labour in Ottoman Society:
The Representation of Women’s Labour in Ottoman Society in
Accounts of Travelogues and Traditional Visual Arts
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Demirci, Beykoz Üniversitesi University

Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi
açıdan maruz kaldıkları talihsizlikler, aslında
“tarihsizliklerinden” kaynaklıdır. Mensubu oldukları
toplumsal kesimlerle bağlantılı olarak farklı yaşamlar
sürmüş kadınların çoğul tarihsel deneyimleri, bu
deneyimlerin özellikle emek ve çalışmayla ilgili kısmı,
tarihsel çalışmalara ancak son elli- altmış yıldır konu
olmuştur. Osmanlı kadınlarının emek kullanımları
ve emek tarihi içerisindeki konumları da bir istisna
oluşturmadığından, erkek deneyimlerine odaklanarak
eril bakış açısından kaleme alınmış tarihi araştırmalar
çok uzun bir süre, Osmanlı kadınlarının kent ve
kır ekonomileriyle, emek piyasasına aktif olarak
katılmalarının ancak Tanzimat sonrasında geçerli
olduğunu ileri sürmüştür. “Osmanlı toplumunda
kadınlar çalışma yaşamı dışındaydı” iddiası bugünkü
bilgi birikimimiz, gelişmiş araştırma imkânlarımız
ve tarih yazımı konusundaki yaklaşım farklılıklarımız
sayesinde nispeten aşınmıştır. Gelir elde etmenin
salt erkeklere özgü olduğuna; çalışmanın ve işçiliğin
yalnızca ücret karşılığı ve ev dışında gerçekleştiğine;
çalışma eyleminin vergilendirilmesine ve esnaf- lonca
örgütü gibi mesleki kuruluşlara mensup olmaya bağlı
olduğuna koşullanan klasik Osmanlı emek tarihçiliği,
ülkemiz tarihçiliğinde son 30 yılda gelişmeye başlamış
olan yeni çalışmalarla sorgulandığından, farklı

The social, economic and political adversities that
women experience are in fact imposed by their lack
of history. Women’s multiple historical experiences
largely shaped along social strata that they belonged,
especially these experiences labour and work related
part have become a question for historical studies
only in the last fifty to sixty years. Since Ottoman
women’s labour use and their position in labour
history is not an exception, their active participation
into labour market(s), Ottoman urban and rural
economies was deemed to be applicable solely for the
period following Tanzimat. However, the claim that
“women in Ottoman society were not part of working
life and labour process” has become relatively inapt
thanks to our present- day knowledge, advanced
research strategies and our diverse historiographical
approaches. The major assumptions of classical
Ottoman labour history, such as wage work was
predominantly a male activity; work and labour
could exclusively take place outside of home and in
return for a wage and work was an activity to be taxed
and performed under the auspices’ of guilds, have
been questioned in the last thirty years and now it is
possible to talk about how Ottoman women’s labour
concentrated in various cities, regions and sectors as
well as “women’s occupations” and “specializations”.

kentler ve bölgelerde, çeşitli sektörlerde yoğunlaşmış
kadın emeğinden ve “kadın mesleklerinden” ve
“uzmanlıklardan” bahsetmek artık mümkündür.
Osmanlı Devleti’nden günümüze devreden resmi
kayıt ve arşivler, Osmanlı toplumundan kesitler
sunan hatırat, seyahat yazını, kronikler ve geleneksel
görsel sanatlar aracılığıyla kadınların bugün de
sürdürdükleri ancak “gölgede” kalmış çeşitli türde
“işler”, ve en önemlisi Osmanlı tarih yazımında emek
kategorisi toplumsal cinsiyet ilişkileri yaklaşımıyla
ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulduğunda, Osmanlı
kadınlarının imparatorluk ekonomisinin çok farklı
alanlarında kilit roller üstlendiklerini göz önüne
serer. Bu çalışma Osmanlı dünyasına ait çeşitli türde
bilgi ve belge(ler)den Osmanlı kadınlarının çalışma
hayatına ilişkin ne türden bilgilerin, hangi tür
yöntemlerle derleneceğine dair bir tartışma yapmayı
hedeflemektedir. Çalışmanın temel motivasyonunu,
Osmanlı toplumunda kadın emeğinin geri
planda ve satır aralarında kalmış dağınık tarihini
yeni nesil araştırmacılar için bir yol haritasına
çevirebilmek, Osmanlı emek tarihini kadınlar lehine
cinsiyetlendirmek ve kadın emeği konusunda daha
geniş düşünmenin mümkün olduğunu vurgulamak
oluşturmaktadır.

Official records and sources from Ottoman polity,
memoirs, travelogues, chronicles and traditional
visual arts conveying fragments of Ottoman life, the
occupations and economic activities that remained
in limelight yet performed by present day women,
and most importantly labour as an analytical category
in Ottoman historiography reveal how Ottoman
women had taken up key roles in different sectors of
the imperial economy only when evaluated through
gender relations perspective. This study aims to
discuss which sorts of information about Ottoman
women’s work can be compiled and through which
viable forms of methods and methodologies from
available records and archives. The major motivation
to have such a discussion is, first, to anthologise the
histories of Ottoman women’s labour and work,
which remain otherwise sporadic and hidden, for
setting a course for the new generation of researchers;
second, gendering Ottoman labour history in favour
of women and emphasize the fact that it is possible to
think broadly about women’s labour and work.

18. Yüzyılda Osmanlı Dokuma Ticareti
Ottoman Weaving Trade During the 18th Century
Prof. Dr. Hülya Tezcan, Nişantaşı Üniversitesi University

17. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu
genelinde başlayan siyasi gerileme ekonomiye
de yansımış, ülke genelindeki gerileme dokuma
sanayiinde de hissedilmişti. Osmanlılar Batı’nın
ilerleyen teknolojisine de yetişemiyorlardı.

The political decline that started to emerge 17th
century onwards impacted the economy too, the
country-wide weakening also affected the weaving
industry. The Ottomans were not able to keep pace
with Western technology.

Dokumada en önemli unsur kumaşın iskeletini
oluşturan çözgü telleriydi. Bunun için ipliğin iyi
çekilmesi, düz, pürüzsüz ve güçlü olması gerekiyordu.
İtalya su gücüyle (hydrolic mill) çalışan ve sadece çözgü
teli üreten makinalarıyla ideal çözgü telini üretmeyi
başarmıştı. Elde edilen iplik sağlam, ince, kaliteli
olmasının yanı sıra daha hızlı üretiliyor ve daha ucuza
mal oluyordu. Bu makinalar ancak 1838 tarihlerinde
Osmanlı topraklarına girebilmişti. Bu sebeple
Osmanlıların en önemli ihraç ürünlerinden olan ipek

The most important element for weaving was the
warps which formed the anatomy of the fabric.
In order to achieve this, the thread must be flat,
smooth, strong, and spanned well. Italy succeeded
in producing the ideal wraps via a hydraulic mill that
solely manufactured wraps. The thread obtained by
this machine was strong, fine, and of good quality.
What is more manufacturing process was faster and
cheaper. These machines were introduced to the
Ottoman Empire as late as 1838. Therefore the

ve sof ticareti kaliteli çözgü teli sıkıntısı çektiğinden
gerekli atılımı yapamıyordu.
Yeterli iplik bulamayan dokumacı, çareyi atkı ve çözgü
sıklığını azaltmakta bulmuştu. Bu defa da ortaya ince,
yalın kat kumaşların çıkması kaçınılmaz olmuştu.
Dönem belgelerinden el mancınığı ile çekilen çözgü
tellerinin birbirine karışmasının hep şikâyet konusu
olduğu anlaşılır. Bu iplikler boyayı iyi tutmuyordu.
Kırmızı rengin elde edildiği koşinil boyaya kızılboya
katılıyor, bu da kalitenin düşmesine sebep oluyordu.
Dokumada kullanılan altınlı metal ipliğin ayarının
düşmesi ve dokuma içindeki miktarın azalması kumaş
kalitesinin bozulmasının başlıca etkenleri olarak
görülür.
İpek kumaşlar için oluşan bu bozulma sebepleri
Ankara, Çankırı, Beypazarı ve Kalecikte dokunan
Ankara Keçisi yapağından elde edilen sof kumaş için
de geçerlidir. 17. yüzyılda 1355’lere ulaşan tezgâh
sayısı giderek azalmıştır. 1838 tarihinde iplik çekme
makinalarının yurda girmesiyle el dokuma tezgâhları
bu üretime yetişememiş yavaş yavaş tarih sahnesinden
çekilmiştir. Evliya Çelebi 1640’ta Ankara’yı ziyaret
ettiğinde bu keçilerin eşinin dünyada başka yerde
olmadığını söyler ve tüyleri yolunmak suretiyle alınırsa
dokumanın yumuşak olacağını ifade eder.

most important export commodity of the Ottomans,
the silk and sof trade was far from making any
breakthrough due to the lack of quality wraps.
The weavers who were not able to procure enough
thread decreased the wrap and weft density. It was
now inevitable for thin and plain fabrics to emerge.
It is clear that the wraps spanned by hand got mixed
and many complaints were made, according to the
documents. These threads did not hold the dye
well. Cochineal that was supposed to give the dye the
color red was in fact producing a different shade.
The decrease of the gold-metal thread became the
manifestation of the disruption of the fabric quality.
The causes for the disruption of the silk fabric
production process were also valid for the sof fabric
that had been woven in Ankara, Çankırı, Beypazarı
and Kalecik, which was obtained from the Angora
Goat’s wool. The number of handlooms that
increased up to 1355 during the 17th century, gradually
decreased. With the introduction of the spinning
machines in 1838 handlooms were not able to keep
the pace with the new production process as a result
they were slowly given up.

Ankara Keçisi 18.yüzyılın başında Güney Afrika’ya
götürülerek çoğaltılmış, 1849 yılında da Sultan
Abdülmecit tarafından A.B.D. başkanına hediye
edilmek suretiyle yurt dışına çıkarılmıştır. 1959’da
tiftik ihracı 8442 ton iken 1960’ta yarıya düşmüştür.
Bu ciddi düşüşün sebebi tiftik fiyatlarındaki
yetersizliktir. Yem fiyatları ve çoban ücretleri
inanılmaz yüksektir, hayvanların otlayacağı meralar
da azalmıştır. Üretici yılda bir kere kırkıp, pazara
getirdiği hayvanı satmak istediğinde para etmeyince
keçiler kesime gönderilmiştir.

Although the Angora Goats were endemic to Ankara,
they were smuggled to South Africa at the beginning
of the 18th century, and in 1849 Sultan Abdülmecit
presented the goat to the President of the United
States. These events broke the monopoly of the
breading and added more burden to the suffering
industry. The disruption in the industry carried on
during the 20th century. From 1959 to 1960, the
Angora Goat wool export decreased from 8442 tones
to its half. The reason for this loss was the inadequacy
of the wool prices. Feedstuff prices and shepherd
wages were immensely high, and the forages were also
decreasing.

Bugün kaybolmaya yüz tutmuş bu dokumacılığı
yeniden hayata geçirmeye çalışan gönüllüler vardır.
Umarız başarırlar.

Today there are volunteers actualize the textile
industry which is almost extinct. We hope that they
will succeed.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ulaşım ve İletim Örgütlenmesi
Transportation and Communication Organization in the
Ottoman Empire
Prof. Dr. Ümit Ekin, Sakarya Üniversitesi University

16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı
İmparatorluğu’nda ulaşım ve taşımacılığın nasıl
yapıldığını ele alan bu konuşmada, ilk olarak yol
sistemi üzerinde durulacak ve önemli bir ticari
merkez olan Ankara’nın bu yol sistemi içindeki
konumu belirlenecektir. İstanbul’dan başlayan ve
imparatorluğu bir ağ gibi saran ana yolların geçtiği
güzergâhlar ortaya konulduktan sonra bu yolların
ulaşıma açık kalması ve yolcuların güvenli bir şekilde
seyahat etmesi için oluşturulan kale, derbent, menzil
ve kervansaraylar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca
yolların bakım ve onarımının hangi nedenlerle
ve hangi dönemlerde gerçekleştirildiğinin cevabı
verilmeye çalışılacaktır.
Konuşmanın ikinci kısmında karayolu ulaşımında
kullanılan at, deve, katır gibi hayvanların yanı sıra
araba türleri üzerinde durulacaktır. Söz konusu
nakliye hayvan ve araçlarının taşıma hızları,
kapasiteleri de ele alınacak konular arasında
bulunmaktadır.
Değinilecek son konu ise taşıma işlerini yürüten
mekkârîlerdir. Bir esnaf grubu olan mekkârîlerin
nasıl örgütlendikleri, taşıma işlerini nasıl yürüttükleri
ortaya konulacaktır.

The lecture will discuss how transportation and
communication were organized from the 16th to 19th
century in the Ottoman Empire. Firstly, I will review
the road system and I will determine Ankara’s -a
prominent trade hub- location within this system.
After presenting the highway routes that cover the
Empire like a net, spreading out from Istanbul, I will
be informing about fortresses, derbent, menzil, and
caravansaries. I will also try to clarify why and when
the road restorations were realized.
The second part of the lecture will focus on animals
used for main road transportation such as horses,
camels, mules as well as car types. The speed of the
transportation animals and vehicles’ capacity will be
mentioned too.
Lastly, I will mention mekkârîler who realized the
transportation operations. I will try to introduce how
mekkârîler, a group of craftsmen did, got organized
and achieved transportation.
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İzdüşümler: Sanatsal ve Kültürel Diyalog
Reflections: Artistic and Cultural Dialogue

Fotoğraf / Photo credit Eylül Kuzgunbay

Moderatör Moderator: Özgür Ceren Can, Rahmi M. Koç Müzesi / Rahmi M. Koç Museum, Ankara

Ankara Manzarası Tablosu Eğitim Programları
View of Ankara Education Programmes
Ayşe Bağırıcıoğlu, Rahmi M. Koç Müzesi / Rahmi M. Koç Museum, Ankara

Ankara tarihinde önemli yeri olan ve günümüze
kadar ulaşmış birçok yapıyı ve dönemin en önemli
ekonomik faaliyeti olan tiftikçiliğe dair birçok detayı
görmemiz Ankara’nın kültürel mirasını tanımamız
açısından oldukça önemlidir. Tabloda Ankara’nın
sosyal ve kültürel hayatında belirleyici rol üstlenmiş
tiftiğin üretimine dair aşamaların detaylı bir şekilde
tasvir edildiği görülmektedir. Bu noktadan hareketle,
Ankara Manzarası tablosu, tablo ekseninde hazırlanan
eğitim programları ile çocukların yaşadığı şehirde
kendinden önce yaşamış insanların sosyal ve ekonomik
faaliyetleri konusunda farkındalık kazanmaları
açısından önemli bir eğitim materyali görevi
üstlenmektedir. Farklı eğitim yöntem ve teknikleri
ile zenginleştirilen eğitim programları, çocukların
Ankara’nın tarihî ve kültürel mirasını keşfetmelerine
yardımcı olarak kültürel mirasın korunmasının
önemini kavramalarını amaçlamaktadır.

It is integral to see various structures that are
important for Ankara history that survived until today
and a lot of details regarding mohair production
which had been the primal economic activity in
order to get to know Ankara’s cultural heritage. One
could observe that the painting depicts the mohair
production’s various stages that were determinants
for the social and cultural life of Ankara. View of
Ankara education programmes raises awareness of the
children regarding the people’s social and economic
activities who lived in the city before hand thus and so
it is an essential educational material. The education
programmes enriched with various education methods
and techniques are helpful for children to explore
Ankara’s historical and cultural heritage. Programmes
also tend to point to the importance of preserving
cultural heritage.

Bir Ankara Manzarası Yazmak
Writing an Ankara View
Eylül Kuzgunbay

Bu sunumda Ankara Manzarası üzerinden kaleme
aldığım tiyatro eseri ve libretto hakkında bilgi
vereceğim. Aynı zamanda, bu tablo üzerinden
yazdığım resimli çocuk kitabından da söz etmek
istiyorum. Tablo ve yazı arasındaki ilişkilenme
hakkında düşünürken yaratıcı yazmanın
disiplinlerarası bir yerden zuhur ettiğine kanaat
getirdim. Çalışmalarımı bu minvalde ilerlettiğim
için Ankara Üniversitesi, Disiplinlerarası Müze
Bilimi Yüksek Lisans Programı’nda Ankara Manzarası
Tablosundan Yola Çıkılarak Müze Eğitimi Yoluyla
Disiplinlerarası Sanat Uygulamaları başlıklı bir tez
üzerine çalışma yürüttüm ve eş zamanlı olarak yaratıcı
yazma atölyeleri düzenledim.

In this presentation I will go through a theatre play
and a libretto that I wrote on View of Ankara. At the
same time I will also inform you on a children’s book
with illustrations that I wrote about the painting.
While I was thinking about the realtionship between
the painting and writing I was convinced that creative
writing emerges from an interdisciplinary point. As I
was conducting my studies in this manner I wrote my
master’s thesis in Ankara University, Interdisciplinary
Museum Sciences Program, titled Interdisciplinary
Artistic Practices Based on Museum Education Through View
of Ankara, and simultaneously I conducted creative
writing workshops.

Çocuklara yönelik yaratıcı yazma atölyeleri, 2018
yılından itibaren, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ile
ortak yürütüldü. Atölyelerde çocuklarda oyun yoluyla
geliştirilmesi gereken hedeflere, oyun biçimlerinin
değişkenliğine ve her bir sanat etkinliğinin oyun
yoluyla kurulmasına olanak tanındı. Müzelerde
yapılan bu tip etkinliklerde sanat eğitimine özgü
becerilerin kazandırılması için çocuk katılımcının
mevcut eser üzerinden göstereceği yaratıcı
becerilerin desteklenmesi önemlidir. Atölyelerde
sanatsal becerilerini destekleyerek öğrencilere
geçmiş zaman Ankarasına yönelik yaratıcı düşünme
becerisi kazandırmanın yararlı olacağına dikkat
çekildi. Bununla birlikte, Ankara Manzarası üzerinden
çocukların yalnızca oyun oynamanın keyfine ulaşması
dahi belirlenen hedeflerden biriydi. Katılımcılar
bu süreçte yaratıcı yazma ve yaratıcı düşünme
becerilerini geliştirdi; çoklu düşünme perspektifi
elde etti. Atölyeler, yaratıcı eğitimde olması gereken
disiplinlerarası bilgilerin uygulanmasını da içerdi.
D. W. Winnicott’a göre bir çocuk ancak oynarken
ve sadece oynarken yaratıcı olabilir. Ankara Manzarası
üzerinden kurulan Yazma Oyunları çocuğun kendi
deneyiminden yola çıkarak sanat eserini oyun
yoluyla algılamasını sağladı. Çocuk, kendini de
sanat yoluyla keşfetti. Yaratıcılığın tüm biçemleri
için Vygotsky, edebi ve sözel yaratıcılığın okul
çağının en karakteristik öğesi olduğunu belirtir.
Yine de bu gerçeğin çocuğun kişisel özellikleriyle
ilintili olduğunu söyleyecektir. Bu açıdan, Ankara
Manzarası üzerinden kurgulanan çalışmalar çocukların
kişisel özelliklerinin ya da duygu durumlarının da
keşfetmesinin bir yoludur. Bununla birlikte, yaratıcı
yazmanın bir diğer koşulu olarak çizim, atölye
çalışmalarında kendini belirgin olarak gösterdi.
Resmin de “kurgu”ya hizmet ettiği; çocukların
karakter tasarımı ya da hikâye anlatıcılığı neticesinde
yine “kurmaca” bir çeperde hareket ettiği görüldü.
Ankara Manzarası’na yönelik yapılan tüm çalışmalarda
“çizim” de “yazı”ya, ya da “yaratıcı yazarlık” ın mühim
bir bileşeni olarak ele alındı.
Peter de Bolla, “kendisinin orada olduğunu bilmek ne
demektir?” diye sorar. Görsel duyulara ek olarak;
kişinin duyması, hissetmesi yani sinir sistemin
uyarıldığını fark etmesi, eser karşısında mümkündür.
Bolla’ya göre insanın bir şeyi bilmesi kendisinde
yarattığı hislerle ilgilidir. “Orada olma duyusu hem
fiziksel hem de fiziksel olmayan duyuların uyarılması ile elde
edilir” diyecek olan Peter de Bolla, bu araştırmaya
ilham verdi.

The creative writing workshops intended for children
were carried out with the collaboration of the Embassy
of Kingdom of Holland. The workshops enabled the
objectives that could be developed by playing, the
fluidity of playing forms, and each artistic practice to
be established by play. It is crucial to support a child
participant’s creative skills reflected on the work of
art in order a child to achieve a skill set specific to
artistic education, during activities of this kind in the
museums. It was remarked that it would be beneficial
for children to develop creative skills through
contemplating on old Ankara while their artistic skills
were supported. Nevertheless one of the objectives
was children to enjoy themselves just to have fun
while playing games about View of Ankara. During the
workshops, participants’ creative writing and thinking
skills were developed and they gained multi-plastic
thinking perspectives. Workshops also consisted of the
pieces of information necessary for interdisciplinary
education. According to D.W. Winnicott a child
could and only could be creative while playing. Writing
Games based on the View of Ankara enabled children to
perceive the artwork through her/his own experience
with games. Children also discovered themselves
through art. Vygotsky states that for all creative forms
the main characteristic element of the school-age
is the literary and oral creativity. Still, he will claim
that this reality is correlated with a child’s personal
characteristics. From this point of view, the workshops
based on View of Ankara are a way of discovering their
personalities or emotional states. However, drawing
as another requirement of creative writing became
distinctly apparent during the workshops. It was
observed that the painting served a “fiction”, and
children were acting within the “fiction” regarding
character constructions and storytelling. During
all the workshops “drawing” was considered as an
important component of “writing” or “creative
writing”.
Peter de Bolla inquires after the question “what is
the awareness of being there?”. Along with the visual
senses one’s hearing, feeling, stimulation of the
central nervous system is possible when one is in the
presence of the artwork. According to Bolla, who is
the inspiration of this study, knowledge is correlated
to one’s feelings: “Sense of being there is created by
stimulating both physical and non-physical senses”.
The effect of the scale of the artwork, the spatial effect
of the museum, the effects of the colors and texture
were decreased with the online educations that were
carried out due to the pandemic. It is recommended

Eserin boyutunun etkisinin, müzenin mekânsal
etkisinin, renk ve dokuların etkileri, pandemi
koşullarında yapılan çevirim içi etkinliklerde
azaldı. Pandemi koşulları dolayısıyla yapılan sanat
etkinliklerinin eserlerin ya da objelerin fotoğrafları
üzerinden değil de; eserin ya da objenin yeniden
üretilmiş bir sanat ürünü ile yapılması bu çalışma
içerisinde önerildi. Proje boyunca, bu çıkarıma
yönelik; bir adet çevirim içi etkinlik içeriği planlandı.
Ankara Manzarası üzerinden çocukların çevirim içi yazı
yazmaları, Ankara Manzarası figürlerinin kurmacaya
hizmet edebilir şekilde düzenlenerek yeniden
yerleştirilmesiyle gerçekleşti.

that the artistic workshops should be conducted not
with the photograph of the artwork but with a process
of reproducing the artwork. During the course of the
project, an online activity was organized according
to this inference. Children’s online creative writing
activities based on View of Ankara were organized as
installations in order to create fiction.

Tablodan Hikâyeye, Hikâyeden Müziğe: Bir Ankara Manzarası
From Painting to Story, and Story to Music: A View of Ankara
Piano Turca (Necati Şekkeli)

Yeni albümünü Ankara Manzarası tablosu için yapma
fikriyle yola çıkan Piano Turca, Hollanda Amsterdam
Rijksmuseum’dan tablonun telif izinlerini alarak,
Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nin yönlendirdiği
akademisyen ve danışmanlarla tablo üzerine görüşmüş
ve albüme yön verecek noktaları belirlemiştir. Hacı
Bayram, Augustus’un Mirası parçaları gibi Ankara’da
bulunan ve tabloda da yer alan tarihi eserlerin yanı
sıra, Sof Feraceli Kadın, Tiftik parçaları gibi tabloda
resmedilen figürlere de atıfta bulunan albümün,
tablodan müzik notalarına yolculuğu, ilham
noktaları ve arka plan çalışmaları sunumun odağını
oluşturacaktır.

Piano Turca set sailed to produce an album for
View of Ankara. The copyrights were granted by
the Rijksmuseum in Amsterdam Holland. Some
meetings were carried out with the academicians and
consultants with the Ankara Rahmi M. Koç Museum
recommended. And thus the course of the albums
journey was determined. The pieces, Hacı Bayram and
Augustus’s Heritage refers to the cultural architectural
heritage whereas Sof Feraceli Kadın and Tiftik addresses
to townsfolk depicted in the painting. The focus of
this lecture will be the journey from depiction to
music, inspration sources, and background of the
production.

Tasvirden Diplomasiye Ankara Manzarası’nın Serüveni:
Çok Boyutlu Bir Değerlendirme
View of Ankara’s Adventure From Description to Diplomacy:
A Multidimentional Evaluation
Muhammed Murat Arslan

Rijkmuseum envanterine kayıtlı Ankara Manzarası
tablosunun 18. yüzyıl Ankarasına dair verdiği detaylı
bilgiler, eseri hem Ankara tarihi hem de kültürel
miras bağlamında önemli kılmaktadır. Hollanda
Krallığı’nın Ankara Büyükelçiliği ve yerel destekçiler
sayesinde tablo, 2018 yılında Ankara Rahmi M.
Koç Müzesi’nde açılan ve Koç Üniversitesi VEKAM
tarafından düzenlenen bir sergi kapsamında Ankara’ya
getirilmiştir. Tablonun Ankara’da bulunması büyük
yankı uyandırmış, bu süreçte tablo merkezinde
akademik çalışmalar ve eğitimler yapılmış yine tablodan
ilhamla çeşitli alanlarda sanat üretimleri olmuştur.
Tablo ekseninde yapılan çalışmalarla kendine özgü bir
kültürel ilişkiler ağı oluşmuştur. Bu ilişkileri oluşturan
kişi, kurum ve kuruluşlar kamu diplomasisi ve kültür
diplomasisi bağlamında birer aktöre dönüşmüştür.
Kamu diplomasisi Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte
önemini arttıran; 21. yüzyılda iletişim imkânlarının
gelişmesiyle birlikte popülerleşen bir kavramdır.
Toplumalar arası ilişkileri ve etkileşimleri önceleyen
kamu diplomasisi; diğer ülkelerin kamuoylarını
etkilenmesi adına yapılan çalışmaları içeren, temelinde
işbirliği yatan çok boyutlu bir süreçtir. Kamu
diplomasisinin özünde aktör bolluğu mevcuttur.
Bu aktörler üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,
devlet kuruluşları olabileceği gibi sadece bir kişi de
olabilmektedir. Kamu diplomasisinin bir bileşeni
olarak görülen kültürel diplomasi kavramı da bu
eksende oldukça önemlidir. Kültürel diplomasi ise
kabaca kültür ve sanat merkezli faaliyetlerin ülkelerin
dış politikasına yaptığı katkı olarak görülmektedir. Bu
çerçevede tablo merkezinde yapılan çalışmaları kamu
diplomasisi ve kültürel diplomasi perspektifinden
değerlendirmek mümkündür.
Ankara Manzarası etrafında uluslararası düzeyde
bir etkileşim meydana geldiği görülmektedir. Bu
etkileşimin en önemli çıktısı Türkiye Cumhuriyeti
ve Hollanda Krallığı arasında kültür zemininde
yeni işbirliklerinin oluşmasıdır. Her iki ülkeden
akademisyen, uzman ve ilgili kişiler çeşitli etkinliklerle
bir araya gelmiş ve gelmektedir. Türkiye’den

The detailed information that View of Ankara
delivers regarding the 18th century of the city, gives it
significance within the contexts of history and cultural
heritage. By the courtesy of the Embassy of Holland in
Ankara and various local supporters, the painting was
brought to Ankara on the occasion of an exhibition
that took place in Rahmi M. Koç Museum, organized
by Koç University VEKAM. The presence of the
painting in Ankara proved to be influential. During
the course of its loan academic studies, workshops,
and various artistic productions were carried out.
The activities surrounding the painting created a
net of sui generis cultural relations. People and
instituions who associated became actors in the
context of public and cultural diplomacy. Public
diplomacy is a concept that gained importance by
the end of the Cold War and got popular with the
communication means of the 21st century. Public
diplomacy that prioritizes inter-communal relations
and influences, is a multi-dimensional process that
consists the efforts to affect other countries’ public
opinion and which is built on collaboration. The
essence of public diplomacy embodies a plenitude
of actors. These actors could be universities, nongovermental organizations, state departments as well
as the people. The concept of cultural diplomacy
perceived as a component of public diplomacy is
important in this regard. Cultural diplomacy could
be roughly understood as the contribution of cultural
or artistic exhibitions to foreign policy. Within this
frame, it is possible to discuss the activities that took
place regarding this painting in terms of public
diplomacy and cultural diplomacy.
It could be argued that interaction at an international
level took place around View of Ankara. The most
important outcome of this interaction is the new
collaborations between the Turkish Republic and
the Kingdom of Holland. Academicians, experts,
and respective persons have been gathering together
on various events. The activities supported by
universities, local authorities, non-governmental

üniversitelerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum
kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının
desteklediği etkinlikler, Hollanda tarafında daha çok
Büyükelçilik marifetiyle yürütülmektedir. Bu bakımdan
yapılan faaliyetler kamu diplomasisi çatısı altında
değerlendirilebilecek çalışmalardır. Türkiye-Hollanda
ilişkileri açısından Ankara Manzarası’nın hikâyesi iki
ülke ilişkilerinin tarihi derinliğine bizatihi güçlü bir
atıftır. 18. yüzyıla tarihlenen ve Ankara’yı konu alan bir
tablonun, Hollanda’nın devlet müzesi envanterinde
yer alması ve aradan geçen üç yüzyılın ardından
yeninden gündeme gelebilmesi, ikili ilişkilerin tarihsel
derinliğinin önemli bir göstergesidir. İki ülke arasında
ticaret vasıtasıyla oluşan tarihi ve kültürel alışveriş; tablo
marifetiyle, 21. yüzyılın imkânlarıyla kamu diplomasisi
ve kültür diplomasisi kanallarını açan bir araca
dönüşmüştür.
Ankara Manzarası çerçevesinde ortaya koyulan tüm
faaliyetler kamu diplomasisi kavramı altında bir bütün
olarak incelenmelidir. Tablo merkezinde yapılan
çalışmalar Türkiye-Hollanda ilişkilerinde önemli
bir misyon üstlenmiş, hem devletler nezdinde hem
de toplumlar arasında işbirliği zemini oluşturarak
yeni imkanlar doğurmuştur. Konuşmamda tablonun
Ankara’ya gelmesinden sonra yapılan çalışmalar
kamu diplomasisi ve onun alt dalları çerçevesinde
inceleyeceğim. Son tahlilde tablonun kavram dâhilinde
ne gibi imkânları barındırdığı tartışılarak aktörler
düzeyinde önerilerde bulunacağım.

organizations, public institutions from Turkey were
conducted through the embassy on the Holland side.
In this regard, these activities could be discussed
within public diplomacy. The story of View of Ankara
is a powerful reference to the strong relations between
two countries. It is an important indicator of the dept
of the bilateral relations of the two countries that a
painting depicting Ankara, and dated to 18th century
to be in a state museum in Holland, and that after
300 years of its estimated realization it was brought
back to the agenda. The historical and cultural
transactions between two countries that formed
through trade are transformed by the painting and the
means of the 21st century into a tool that enables an
arena for public diplomacy and cultural diplomacy.
All the activities surrounding the View of Ankara could
be discussed in the context of public diplomacy, as
a whole. These activities undertook an important
mission regarding Turkish and Dutch relations.
The painting made it possible both for the states
and communities to collaborate. In this lecture, I
would like to examine the activities that took place
after the painting’s loan within the context of public
diplomacy. Consequently, I would like to propose
some opportunities regarding the actors.

Sanat Performansı Art Performance
“TAKT”
Deniz Atlı, Oğuz Öner, Umut Kambak
İmgelerin kendiliğinden bir tür toplumsal ve psikolojik
güce sahip olduğunu gösteren, görsel kültür örneklerden biri de “Ankara Kent Tablosu” resmi olmuştur.
Ankara kentine ait; belleklerimizle iç içe geçebilen
görsel arşiv niteliğinde olan bu tablo, hem ifade değerini bütünüyle korumuş hem de çok katmanlılığı ile
tarihe tanıklık etmemizi sağlamıştır. Resmin bu katmanlı kişiliğini, çoklu disiplinleri kullanarak; Deniz
Atlı, Oğuz Öner ve Umut Kambak’ın gerçekleştireceği,
“TAKT” adlı sanat performansı ile ön plana çıkarmak
amaçlanmaktadır.

One of the visual culture examples that the images
have some sort of social and psychological power
by itself, has been The View of Ankara. This painting
that belongs to the city of Ankara, having the
characteristics of visual archive that can telescope with
our memory, has enabled us to witness the history
with its multilayered being and also with its totally
preserved identity value. We aim to feature this layered
identity of the painting by using multi-disciplines;
with the art performances of Deniz Atlı, Oğuz Öner
and Umut Kambak named TAKT.

Performance will be broadcast online during the
Performans sempozyum süresince çevrimiçi olarak
yayınlanacaktır. Sempozyum süresince çevrimiçi yayın- symposium and will be available at Rahmi Koç
lanacak performans bir ay boyunca müzede görülebilir. Museum in Ankara for a month.
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