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Amsterdam’da Bir Ankara Resmi

Erman TAMUR
Tarih araştırmalarında görsel
belgelerden yararlanmanın en iyi örneğini
veren Prof. Semavi Eyice’ye saygıyla....

T

arih Araştırmalarında Görsel Belgeler ve Ankara

Tarih araştırmalarında, konuyla ilgili harita, gravür, resim ve fotoğraflar
çoğu defa, anlatıma zenginlik ve renk katan yardımcı araçlar olarak
değerlendirilir. Oysa bu görsel belgeler, nesnelerin ve olguların oluşma,
değişme ve yok olma süreçlerine ilişkin doğrudan bilgi veren kaynaklar olarak
da önem taşırlar. Görsel belgeler, şehirlerin, yolların, meydanların, yapıların
eski görünüşlerini, savaşları, törenleri, eski yaşamlardan kesitleri, yöneticilere
veya sıradan insanlara ait görüntüleri günümüze taşırken, birçok kere, başka
türlü erişemeyeceğimiz ayrıntıda bilgilere ulaşmamızı da sağlarlar.
Doğaldır ki, görsel belgelerin belirli bir konuya ışık tutmadaki yarar ve
yeterlilikleri, tarihsel dönemlere, ülkelere, şehirlere, olaylara, toplumlara ve
kişilere göre nitelik ve nicelik bakımından değişkenlik gösterir. Örneğin,
Ankara’nın Cumhuriyet sonrasında gösterdiği gelişmenin aşamaları
fotoğraflar aracılığıyla ayrıntılı olarak izlenebilir. Buna karşılık Ankara’nın
bundan birkaç yüzyıl önceki görünüşünü gözümüzde canlandırmamızı
sağlayacak görsel belgeler bakımından pek de şanslı sayılmayız.
En eski Ankara fotoğrafları 1890’lı yıllara aittir. Fotoğraf öncesi dönemlere ait
seyahatnamelerde yer alan gravür ve illüstrasyonların çoğunda ise şehrin genel
görünüşlerinden ziyade Augustus Anıtı, Julian Sütunu ve Hacı Bayram Camii
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gibi belirli tarihi eserler resmedilmiştir. Ankara’nın genel görünüş gravürleri
içinde yalnızca biri özellik arz eder; Tournefort Seyahatnamesi’nde yer alan
bu gravür, sanatlı bir eser oluşu yanı sıra, şehrin topografyasını doğru olarak
yansıtması ve bugüne çok az izi kalan Osmanlı surunu göstermesi bakımından
da önem taşır. Ancak bu gravür de, Kale Surları, Hıdırlık Tepe üstündeki türbe
ve Bedesten gibi birkaç yapı dışındaki yapıları tek tek teşhis etmeye elvermez.
Tournefort gravürü dışındakiler ise ya basit şematik çizimler, ya da gerçek
görünüşleri yansıtmaktan uzak fantezilerdir. Durum böyle iken, 40 yıl öncesine
kadar başka bir şehrin betimlendiği sanılan eski bir resmin Ankara’ya ait
olduğunun anlaşılmasıyla, Ankara önemli bir görsel belgeye kavuşmuştur.
Prof. Dr. Semavi Eyice, 1970 yılında Türk Tarih Kurumu’nda verdiği
bir konferansla, aslı Amsterdam’da Rijksmuseum’da bulunan ve o güne
kadar Halep’e ait olduğu kabul edilen bir tabloda, Halep’in değil Ankara’nın
resmedilmiş olduğunu kanıtlamakla kalmamış, tablonun ortaya koyduğu
verileri diğer belgelerle karşılaştırıp değerlendirmek suretiyle Ankara tarihi
araştırmalarına önemli bir katkıda bulunmuştur. Bu resim, o devirde şehrin
genel görünüşü ve bazı yapıları hakkında iyi bir fikir vermesi yanı sıra, şehir
hayatından yansıttığı sahnelerle de üzerinde kapsamlı ve ayrıntılı çalışmalar
yapılmaya değer bir belgedir. Nitekim Prof. Eyice, bu çalışmayı en yetkin
şekilde yapmıştır. Prof. Eyice’nin TTK tarafından ayrıca kitap olarak basılan
konferans metni, zengin referansları ve özgün çözümlemeleriyle Ankara
tarihine ilişkin en değerli çalışmalardan biri olarak klasikleşmiştir.
Rijkmuseum’daki “Ankara Manzarası”nın Özellikleri ve Geçmişi
Rijksmuseum’daki Ankara resmi, müze yetkililerinden alınan bilgilere
göre, 117x198 cm boyutlarında, bez üzerine yapılmış yağlıboya bir tablodur.
Resmin müze envanterindeki adı, “Ankara Manzarası”, kayıt numarası,
A2055 tir.Yapılış tarihi ve ressamı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Resim,
20. yüzyılın başında Levantsche Handel adlı bir şirketten müzeye toplu
olarak intikal eden ve “Vanmour Serisi” olarak adlandırılan bir resim grubu
içinde yer almaktadır. Bu resimler arasında tipik Vanmour’lar bulunduğu
gibi konu ve üslupları bakımından farklılık gösterenler de vardır. Nitekim,
Ankara Manzarası da bunlardan biridir. Levantshe Handel 18. yüzyılda
Osmanlı Ülkesi ile ticaret yapan Hollanda şirketlerinden biridir. 1727 ile
1744 tarihleri arasında İstanbul’da Hollanda büyükelçisi olarak görev yapan
Cornelis Calkoen, ülkesinin Osmanlı Ülkesi’yle ticaretinin geliştirilmesi
için büyük çaba harcamış ve bu bağlamda Levantsche Handel’in ticari
faaliyetlerine de yardımcı olmuştur. Cornelis Calkoen , İstanbul’da yaşayan
Venedikli ressam Jean Baptist Vanmour’a Sultan III. Ahmet tarafından
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kabulünü konu alan bir resim sipariş etmiş ve ayrıca ondan muhtelif
resimler satın almak suretiyle değerli bir koleksiyon oluşturmuştur. Ankara
Manzarası’nın bu anlatılanlarla bağlantısının tam olarak ne olduğu ve
onu kimin yaptığı bilinmemektedir. Hakkında bilinen başlıca husus,
müzeye intikal edişinden önce uzun yıllar boyunca, Levantsche Handel’in
Amsterdam’da Dam Meydanı’ndaki merkez binasının duvarlarını süslemiş
olduğudur. (Tamur 2003:39) Tabloda, Ankara’nın genel bir görünüşü yanı
sıra, Ankara keçilerinin kırkılmasını gösteren bir sahne ile Ankara’da tiftiğe
dayalı üretim ve ticaretin muhtelif aşamalarını ayrıntılarıyla aksettiren
görünüşlere yer verilmiştir. Bunlardan, Levantsche Handel’in Ankara’dan
Hollanda’ya veya diğer Avrupa ülkelerine tiftik kumaşları ve tiftik ipliği
ithalatı yapan şirketlerden biri olduğu sonucunu çıkarmak güç değildir.
Ancak, Ankara Manzarası’nın, Vanmour’a ait olmamasına karşın Levantsche
Handel’in Vanmour tabloları arasında yer alışına da bir açıklama getirmek
gerekir. Beri yandan Ankara Manzarası’nın usta işi bir eser olmayışı da,
ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur. O devirde ressamların çoğu
defa yardımcıları yada çırakları olduğu ve resimlerinin bazı işçiliklerini
onlara yaptırdıkları bilinmektedir. Nitekim Vanmour’un da İstanbul’da
büyük ün kazanarak çok resim siparişi alması üzerine bir stüdyo açtığı ve
yanında ressamlar, çıraklar çalıştırdığı bilinmektedir. Hatta Vanmour’un
yanında çalışan bu çırakların çoğunun İstanbullu Rum ve Ermeniler olduğu
da yine bilinenler arasındadır. (Abelman 1990:23) Bu bilgiler ışığında,
Ankara Manzarası’nın kim tarafından ve nasıl yapıldığına ilişkin bir
tahminde bulunmak nispeten kolaylaşmaktadır. Öyle anlaşılmaktadır ki,
Vanmour’un çıraklarından bir iki kişi Levantshe Handel’in talebi üzerine
Ankara’ya gelerek tabloya esas teşkil edecek eskizleri yapmışlar, daha
sonra İstanbul’da veya Hollanda’da, yine bu kişiler yada başka bir ressam
bu eskizlerden yararlanmak suretiyle Ankara Manzarası’nı bir kompozisyon
haline getirip tamamlamıştır.
Ankara Manzarası, birbirinden belirgin biçimde ayrılan iki bölümden
oluşmaktadır. Tablonun üst bölümünde şehrin panoramik bir görüntüsü yer
almakta, alt bölümde ise, o devirde şehirdeki en önemli ekonomik faaliyeti
oluşturan tiftiğe dayalı sanayi ve ticaret yaşamından muhtelif sahneler
sunulmaktadır. Şehirleri bu şekilde genel görünüşleri yanı sıra dikkate değer
faaliyetleriyle, ya da ressamın bir biçimde öne çıkartmak istediği özellikleriyle,
tanıtmak amacıyla iki bölümlü kompozisyonlar oluşturmak, o dönemde çokça
uygulanmış bir tarzdır. Nitekim yine Rijksmuseum’da bulunan bir İzmir
tablosu bu bakımdan Ankara Manzarası ile büyük benzerlik göstermektedir.
Bu resim de iki bölümlüdür. Üst bölüm yine şehir panoramasına ayrılmış olup

Tamur

Amsterdam’da Bir Ankara Resmi

alt bölümde Hollanda’nın İzmir konsolosu Daniel de Hochepied’in Divan’da
ağırlanmasını gösteren bir sahne yer almaktadır.
Prof. Eyice, Ankara Manzarası’nın genel görünüş bölümüyle ilgili olarak,
Ankara’yı yeterince tanımadığını ve bu nedenle resimde görülen bazı yapılara
ilişkin kesin belirlemelerde bulunmak istemediğini, bunun için yıkılmış olanlar
da dahil olmak üzere Ankara’nın bütün cami, mescit ve hamamlarını gösteren
bir plan üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmiştir. Prof.
Eyice tablonun alt bölümünde yer alan şehir hayatı sahneleriyle ilgili olarak da,
daha etraflı surette gözden geçirilip incelenmeleri durumunda bu sahnelerden
eski Türk ticaret ve sanayi hayatını aksettiren detaylar tespit edilebileceğini
belirtmiştir. Eyice 1972:100,109) Prof. Eyice’nin bu ifadelerinden de güç alarak
bu yazıyı kaleme almakla umarız ki haddimizi aşmamışızdır.
Ankara Manzarası’nın üst bölümünde yer alan şehir görüntüsü, Ankara’nın
18. yüzyılın ilk yarısında, batıdan güney-batıya kadar değişen yönlerden
görünüşlerinin bir film şeridi gibi sürekliliği bozulmadan tuvale geçirilmesiyle
oluşturulmuş bir panoramadır. Eski Ankara geniş bir düzlük içinde yükselen
uzun ve yassı bir tepede kurulmuştur. Hisar Tepesi olarak anılan bu tepenin
kuzeyinde, Hatip çayının karşı kıyısında yer alan Altındağ yükseltileri ile
şehrin doğusunda, uzaklarda yer alan Hüseyin Gazi Tepesi, Ankara’nın değişik
yönlerden görünüşlerine çeşni katan doğal unsurlardır. İşte kendine özgü
topografyası içinde eski Ankara en iyi görüntüsünü, batıdan veya güney-batıdan
bakışta verir. Böylece hem çevredeki tepeler şehrin görüntüsünü engellemez,
hem de şehrin büyük bir bölümü görüş alanına girer. Ankara Manzarası’nı
oluştururken ressam, şehre tek bir noktadan bakmamış, şehrin etrafında geniş
bir yay çizerek dolaşmış ve böylece bakış noktasını değiştirmek suretiyle şehrin
büyük bir bölümünü resmine dahil etmiştir. Aksi durumda, Hacı Bayram Camii
ile Osmanlı Suru’nun güney ucunda yer alan Erzurum Kapısı aynı noktadan
görülemezdi. Ressam şehrin bir bütün olarak algılanmasını sağlamak ve
özellikle ön plana çıkartmak istediği yapıları daha iyi göstermek için bir şey
daha yapmış, şehri, adeta bir balonla yükselmiş de yukardan bakıyormuş
gibi resmetmiştir. Beri yandan, resimde perspektif kurallarına uyulmadığı
gibi düşey boyutların yatay boyutlara göre abartıldığı, diğer bir deyişle düşey
ve yatayda farklı ölçekler kullanmak suretiyle distorsiyon yapıldığı, dikkat
çekmektedir. Bütün bu hususlar ressamın şehri ve şehirde yer alan yapıları
göründükleri gibi resmetmekten ziyade onları daha iyi tanımlama ve belirli
özelliklerini vurgulama amacında olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim
ressam Ankara Manzarasında, şehrin çok geniş bir bölümünü resmine dahil
Karşı sayfa: İzmir’deki Türk okuluna ve İzmir’e (Smyrna) bir bakış. Konsolos Daniel de
Hochepied’in Divan’da ağırlaması [Konsolos Hochepied’ın İzmir Kadısının huzuruna çıkışı]
Amsterdam Devlet Müzesi) Kaynak: Osmanlılar ve Hollandalılar Arasındaki 400 Yıllık
İlişkiler İstanbul, 1990, s. 18.
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etmiş, şehrin en büyük ve önemli yapılarını özellikleriyle göstermiştir. Ankara
manzarasının sanatsal değeri ayrı bir konudur ama, bütün bu özellikleriyle
Ankara için çok değerli bir görsel belge olduğu kuşkusuzdur.
Ankara Manzarası’nda Tanıdık Yapılar
Ankara Manzarasında Bizans yapısı iç ve dış surlar ile 16. yüzyıl sonunda
Celali saldırılarından korunmak amacıyla şehir halkınca inşa ettirilen üçüncü
sur görünmektedir. Bu surun burçlarından Ankara’yı diğer şehirlere bağlayan
yollara açılan kapılar da resimde belirgin olarak işlenmiştir. Şehirde, minareleriyle
kendilerini belli eden camiler, muhtelif kubbeli yapılar ve çok yoğun biçimde
işlenmiş evler görülmektedir. Genel yerleşim içindeki konumları ve mimari
özellikleriyle bazı yapıları teşhis etmek kolaydır. Büyüklüğü ve kubbeleriyle
hemen dikkat çeken Bedesten’i, Julian Sütunu’nu, iki şerefeli minaresi ve L
biçimindeki yapısıyla Hacı Bayram Camii’ni, hemen bitişiğindeki Augustus
Anıtını tanımak hiç de güç değildir. Diğer camiler ve kubbeli yapılardan mümkün
olduğunca çok sayıda yapıyı tanımak, dış surdan açılan şehir kapılarını doğru
olarak adlandırmak, şehir manzarasının devamı olarak resmedilmiş kırlık
alanda yer alan dereleri, bu dereler üzerinde bulunan köprüleri tanımlamak
ise Prof. Eyice’nin de işaret ettiği üzere bu yapılara yer veren eski haritalar ve
diğer belgeler üzerinde karşılaştırmalı bir çalışmayı gerektirmektedir. (Eyice
1972:103) Biz çalışmamızı yaparken; öncelikle ve ağırlıklı olarak;
1. 1839 tarihli Von Vincke Planı’ndan, (orijinalinden temin etmek mümkün
olmadığı için, Ankara Guide Touristique, Ernest Mamboury, 1933’de verilen
planı 1:4000 ölçeğe büyütmek suretiyle)
2. 1924 tarihli, 1:4000 ölçekli Ankara Şehir Haritası’ndan, (Müdafai Milliye
Vekaleti Harita Dairesi İstanbul Matbaasında tab olunmuştur. Sene 1340)
3. 1944 tarihli, 1:8000 ölçekli, münhanili Ankara Haritası’ndan (Harita
Genel Müdürlüğünce, aero fotogrametrik olarak 1:5000 ölçeğinde değerlendirilen
haritadan dönüştürülmek suretiyle hazırlanan) yararlandık.
Ayrıca çok sayıda eski Ankara kartpostal ve fotoğrafını bu plan ve haritalarla
karşılaştırmalı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Bakış açısı Ankara Manzarası
ile yaklaşık aynı olan, 1900 lü yılların başına ait bir kartpostaldan (Angora.Vue generale, Editör: Moughamian Freres,) özellikle yararlandık. Bu çalışma
sonucunda, Ankara Manzarası’nda teşhis edebildiğimiz yada hakkında bir
biçimde fikir yürütebildiğimiz yapıları numaralandırmak suretiyle bir liste
düzenledik. Bu listede yer alan yapıların büyük çoğunluğu için Prof. Eyice
ile teşhislerimiz aynıdır. Bununla birlikte teşhislerimizin farklı olduğu bir iki
yapı da vardır. Ayrıca Prof. Eyice tarafından teşhis edilmemiş birkaç yapı için
de belirli tespitlerde veya tahminlerde bulunduk.
Listede sunulan açıklamaların genel olarak yeterli olduğu kanısıyla, burada
yalnızca köprülerle ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız.
Resimde ön planda şehir duvarlarının dışında biri solda diğeri sağda
olmak üzere iki köprü görülmektedir. Eyice soldaki köprünün; Akköprü veya
390

Tamur
şehre daha yakın ve Akköprü’den daha küçük bir başka köprü olabileceğini
söylemiştir. Eyice, kitabesi halen Etnografya Müzesi’nde bulunan Çankırıkapı
Köprüsü’nden söz ederken de, Ankara’yı yeterli derecede tanımadığı için bu
köprünün yeri hakkında herhangi bir tahminde bulunamadığını, eğer tabloda
soldaki köprü Akköprü ise müzedeki kitabenin diğer köprüye yani sağdakine
ait olabileceğini veya kitabenin tabloda görülmeyen bir yerde mesela Bent
Deresi’nin iç taraflarındaki bir köprüye ait olabileceğini belirtmiştir. Eyice
resmin sağ tarafında yer alan ve üzerinden bir kervanın geçtiği köprüyle ilgili
ayrıca bir tahminde bulunmamakla birlikte bu köprünün altından akan çayın
İncesu olduğunu ileri sürmüştür. (Eyice 1972:100)
Burada Ankara Manzarası’nın bazı özelliklerini belirtmekte yarar vardır.
Resimde şehrin topografik görünüşü doğru olarak yansıtılmış, şehrin önemli
yapıları oldukça doğru yerlere konuşlandırılmış ve yapıların belirgin mimari
özelliklerini ortaya koymaya da özen gösterilmiştir. Örneğin, çatısı beşerli iki
sıra kubbe ile örtülü olan Bedesten, batı yönünden ve alçaktan bakıldığında
görüleceği üzere beş kubbeli olarak gösterilmiştir. Bir başka örnek verecek
olursak; bazıları dikdörtgen bazıları yarım daire biçiminde çıkıntılı bir yapıya
sahip olan dış surlar bu biçimlerine sadık kalınarak gösterilmiş, kalenin
Atpazarı Meydanı’ndaki ana giriş kapısının (Hisar Kapısı) sağında ve solunda
yer alan surların her ikisinin de yarım daire kesitli oluşuna dahi dikkat
edilmiştir. Durum böyle olunca ressamın, kenarlardan orta açıklığa doğru
gittikçe büyüyen yedi kemerle oluşturulmuş muhteşem bir eser olan Akköprü’yü
üç kemerli küçük bir köprü olarak göstermiş olması beklenecek bir şey değildir.
Beri yandan tabloda her iki köprü de üçer açıklıklı ve eşit büyüklükte yapılar
olarak gösterilmiştir ki bunlardan biri Akköprü olsa idi muhakkak ki ressam onu
diğerinden daha büyük ve özelliklerini belirtir biçimde resmederdi. Kanımızca
resimde görülen köprülerden ne biri ne de diğeri Akköprü değildir. 1839 Vincke
Haritası, 1924 haritası ve Ankara Manzarası birlikte incelendiğinde, soldaki
köprünün büyük ihtimalle Bent Deresi üzerindeki Soğukkuyu Köprüsü olduğu,
sağdakinin de İncesu üzerinde bugünkü Opera binası yakınlarında küçük bir
köprü olduğu sonucuna varılabilir. Bugün gerek Bent Deresi gerekse İncesu
açıktan akmadıkları için üzerlerinde köprü olması söz konusu değildir.
Ankara Manzarası’nda teşhis edilebilen yapıların listesini oluşturduktan
sonra, yukarda sözünü ettiğimiz, 1900 lü yılların başına ait Moughamian Freres
kartpostalında tanıyabildiğimiz yapılar için de benzeri bir liste hazırladık.
Böylece Ankara’nın, aynı yönden bakışta, yaklaşık 170-180 yıl aralıklı
görünüşleri arasında bir karşılaştırma yapmaya çalıştık. Moughamian Freres
kartpostalının görüş alanı Ankara Manzarası’na göre biraz daha küçük olup
Ulus, Hacı Bayram civarını kapsamamaktadır. Bu nedenle bu civardaki yapılar
listede yer almamaktadır. Bu husus dışında, Ankara’nın görünüşlerindeki
en büyük değişikliğin, 1900 lü yıllara gelindiğinde, şehri çepeçevre kuşatan
Osmanlı Suru’ndan belli başlı bir izin kalmamış olduğunu belirtebiliriz.
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ANKARA MANZARASINDA TEŞHİS EDİLEBİLEN YAPILAR
NO

YAPININ ADI

AÇIKLAMA

1

Akkale

Ankara Kalesinin kuzey ucunda, en yüksek bölümde yer alan Akkale,
bir tür şato-yada iç kale olarak kalenin en korunaklı bölümüdür. Halen
sağlam durumdadır.

2

İç Sur

Resimde karakteristik sivri mahmuz biçimli burçlarıyla gösterilen İç Sur
halen sağlam olarak durmaktadır.

3

Dış Sur

1917 yangınında büyük hasar gören ve daha sonra restore edilen dış
sur, resimde, dikdörtgen ve yarım daire biçimli burçlarıyla gayet güzel
gösterilmiştir.

4

Osmanlı Suru

Celali saldırılarına karşı 17. yüzyılın başında inşa edilmiş olan bu sur,
şehrin gelişmesine engel olduğu için daha sonraki yıllarda parça parça
yıktırılmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde surdan çok az iz kalmıştır.

5

Soğukkuyu
Köprüsü

Bent Deresi (Hatip Çayı) üzerinde, Çankırıkapı Köprüsü’nün mansap
tarafında yer alan küçük köprülerden biridir. Büyük ihtimalle 1924
Haritası’nda Soğukkuyu Köprüsü olarak adlandırılan köprüdür. 1957
selinden sonra Hatip Çayı’nın şehir içindeki bölümü tümüyle beton
menfez içine alındığı için bugün mevcut değildir.

6

İncesu üzerinde
bir köprü

Bugünkü Opera Binası civarında, İncesu Deresi üzerinde küçük
bir köprü olduğu anlaşılmaktadır.Bugün İncesu da menfez içinde
akmaktadır ve üzerinde bir köprünün olması söz konusu değildir.

7

İğneli Belkıs
Camii

Eski Ankara’nın kuzey-batı ucunda, Julian Sütunu’nun yakınında, o
bölgenin başlıca camii idi. 1925 yılında kamulaştırılıp yıktırılmıştır.

8

Cenabi Ahmet
Paşa Hamamı

Julian Sütunu’nun arkasında, iki büyük kubbesi ve öndeki küçük
kubbeleriyle kolayca tanınıyor. 1920li yıllarda Hükümet Meydanı
düzenlenirken yıktırılmıştır.

9

Julian Sütunu

Roma dönemi Ankara’sından kalan bir anıt olarak, orijinal yerinden
biraz ötelenmiş konumda, halen Hükümet Meydanı’nı süslüyor.

10

Hacı Bayram
Camii

Resimde, kendine özgü “L” biçimli yapısı ve çift şerefeli uzun minaresi ile
ilk bakışta teşhis edilebiliyor. Halen kullanılmaktadır.

11

Hacı Bayram
Türbesi

Camiye bitişik, kubbeli, küçük bir yapı. Halen mevcut.

12

Augustus Anıtı

Hacı Bayram Camii’ne bitişik yüksek sella duvarıyla resimde belirgin
olarak gösterilmiş. Ankara’da Romalılardan kalan önemli tarihi
eserlerdendir.

13

İsmail Fazıl
Paşa
Türbesi

Hacı Bayram Türbesine yakın konumda, kime ait olduğu bilinmeyen, 16.
yüzyıl yapısı bir türbe olup, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ali Fuat Paşa’nın
babası ve milletvekili İsmail Fazıl Paşa’nın defni üzerine bu adla anılıyor

14

Zincirli Camii

Hacı Bayram Camii’nin güneyinde, doğu-batı yönünde birbirine yakın
konumda sıralanan iki camiden önde olandır. Halen kullanılmaktadır.

15

Hacı Bayram Camii’nin güneyinde, doğu-batı yönünde birbirine yakın
Hocapaşa Camii konumda sıralanan iki camiden arkada olandır. Kuyulu Cami olarak da
anılır. 1920’li yılların sonunda Hükümet Caddesi açılırken yıktırılmıştır.

16

Yakıştırmaların dışında, kime ait olduğu bilinmeyen ve eski
Hıdırlık Türbesi fotoğraflarda Altındağ’ın en yüksek bölümünde görünen bu türbe, 1920li
yıllarda yıktırılmıştır..

17

Eski Ankara’da az sayıdaki kubbeli ibadet yerlerinden biri olup, minaresi
Hallac Mahmud yoktur.
Yanan Modern Çarşı’nın ve sebze halinin arkasındadır. Halen
Mescidi
kullanılmaktadır.

18

Haseki Camii

Balıkpazarı’nın güneyinde Tahtakale’de bulunuyordu. 1929 yangınında
büyük hasar gördüğü için yıktırıldı. Yakınındaki İbadullah Camii’nin
resmin yapıldığı tarihte henüz inşa edilmemiş olduğu anlaşılmaktadır.
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19

İstanbul Kapısı

Celali saldırılarına karşı şehri korumak amacıyla inşa ettiren Osmanlı
suru üzerinde batıya açılan kapılardan biridir.

20

Yeğenbey Camii

Tahtakale Çarşısını Bedesten’e ve Atpazarı’na bağlayan Uzun Çarşı’nın
ortalarında yer alıyordu. 1917 Hisarönü yangınında büyük hasar görüşü
nedeniyle yıktırılmıştır..

21

Bugünkü Ulus Postanesinin karşısında, eski Ziraat Bankası Genel
Kızılbey Türbesi Müdürlüğü binası arsasında idi. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki imar
çalışmaları sırasında yıktırılmıştır.

22

Alaaddin Camii
(?)

Ankara’ya batıdan bakışta iç surların arkasında görülen Alaaddin Camii,
Ankara Manzarası’nda gösterilmemiş olduğu için, yanlış konumda
olmakla birlikte burada Alaaddin Camii’nin gösterilmek istendiği
kanısındayım.

23

Hisar Kapısı

Kale’nin Atpazarına ve hanlar bölgesine açılan en büyük ve en önemli
kapısıdır. İki yanındaki burçların yarım daire biçiminde oluşu ressamın
dikkatinden kaçmamış.

24

Kurşunlu Han

Ankara’nın en eski iş hanlarından olan Kurşunlu Han, Bedestenin
hemen arkasında yer alışı ve uzun ve kurşun kaplı çatısıyla kimliğini
belli ediyor.

25

Mahmut Paşa
Bedesteni

15.yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş Ankara’nın ünlü kapalı çarşısı,
iki sırada beşerden, on kubbesiyle dikkat çeker. Bakılan yerden beş
kubbe görünmüş olması da isabetlidir.

26

Bedesten’in batısında, alçak seviyede ve Namazgah Kapısı’na yakın
Kurşunlu Camii bir konumda yer alışı ve kubbeli yapısıyla tanımlanabilir.Bugün de
sağlamdır ve kullanılmaktadır.

27

Namazgah
Kapısı

Osmanlı Suru üzerinde batıya açılan kapılardan Namazgah tepesine
yakın konumda olanıdır.

28

Namazgah
Tepesi

Ankaralıların önemli olaylarda bir araya gelerek kararlar aldıkları,
birlikte dua ettikleri ünlü namazgah tepesi, konumu ve biçimiyle kolayca
teşhis ediliyor. Bugün üzerinde Devlet Resim ve Heykel Müzesi (eski
Türk Ocağı, Halkevi) ile Etnografya Müzesi yer alıyor.

29

Ilıca

Bugünkü Kız Lisesi veya TTK binası bahçesi civarında bir sıcak
su kaynağı ve iki gözlü bir yapı olduğu bilinmektedir. Ankara
Manzarası’nda resmedilen yapı konum olarak bu tarifle bağdaşıyor.

30

İplikçiler Camii

Bedesten ve Kurşunlu Hanın arka tarafında, Safran Han’ın girişine
yakın büyük bir cami idi. 1917 Hisarönü yangınında tümüyle yandı..

31

Muhtelif
Camiler

Bu bölgedeki büyük camiler: yüksek kısımda; Ahi Elvan, Ahi Şerafeddin
ve Resul Efendi (Çifte Şerefeli) camileri, alçak bölgede; Hacı Musa, Hacı
İlyas, Karacabey ve Taceddin camileridir. Ancak Taceddin Camii 20.
yüzyılın başında inşa edilmiştir. Sonuç olarak resmin bu bölgesinde
gösterilen camileri teşhis etmeye kalkmak doğru olmayacaktır.

32

Karacabey
Hamamı

15. yüzyıl yapısı bir çifte hamamdır. Erzurum Kapısı ile Hisar kapısı
arasına bir hat çizilse, Karacabey Hamamından geçer. Ankara
Manzarasında da bu bakımdan doğru konuma oturtulmuştur.

33

Osmanlı Suru üzerinde güneye açılan kapı olarak eski Ankara’nın
Erzurum Kapısı en güney noktasıdır. Bugünkü Kurtuluş Meydanı’ndaki demiryolu
köprüsünün civarında idi.

34

Erzurum
Çeşmesi

Erzurum Kapısı yakınında, Osmanlı Suru dışındaydı. Bugün mevcut
değil.

35

Cenabi Ahmet
Paşa Camii

Alçakta, uç bölgede Osmanlı suruna yakın konumda oluşu ve kubbeli
yapısıyla özellikle belirtilmek istenmiş
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Ankara Manzarasında Tiftiğe Dayalı Sanayi ve Ticaret
Ankara Manzarasının sağ alt bölümünde Ankara keçilerinin kırkılması
gösterilmiştir. Burada dizleri üstüne oturmuş bir kişi kırkım yapmakta, bir
diğeri bir keçiyi yere yatırmış ayaklarını bağlamaktadır. Kırkım sırasında
hayvanın tepinip yaralanmasını önlemek için bu gereklidir. Üçüncü kişi
ise sürünün çobanıdır, bir elinde değneği, diğer eliyle bir tekeyi zaptetmeye
çalışmaktadır. Kırkılmayı bekleyen keçiler yerlere kadar uzayan tiftikleriyle
tipik Ankara keçileridir. Solda kırkılıp (çıba) olmuş iki keçi görülmektedir.
Kırkılmış tiftikler (tuluplar) yerde öbekler halinde durmaktadır. Yerde bir de
iki parçalı kırkım makası görülmektedir. Bu makaslara kırkılık yada kırklık
denir. Anadolu’da yakın zamanlara kadar kullanılmıştır.
Ankara Manzarasının alt bölümünde, kırkım sahnesinin hemen solunda,
bir dokuma sahnesi resmedilmiştir. Ankara’da tiftik kumaşlarının evlerin
işlik olarak düzenlenmiş odalarında dokunduğu bilindiğine göre burada da
böyle bir mekan gösterilmiş olsa gerektir. Aksi halde ressam herhalde çok
sayıda tezgahın bir arada bulunduğu, dokumacıların birlikte çalıştığı bir
mekanı resmederdi. Burada, siyah başlıklı bir kişi, yatay konumdaki küçük
bir tezgahta kumaş dokumaktadır. Kuşkusuz ki dokunan kumaş sof veya şali
gibi bir tiftik kumaşıdır. Tezgahın arka bölümünden tezgah genişliğine yayılı
olarak çıkan çözgü iplikleri, büyük bir makaradan geçerek demet halinde
toplanıp işliğin tavanına asılı bir halkadan geçtikten sonra yapının arka
duvarına kadar uzayıp burada ikinci bir halkadan geçip aşağı sarkmaktadır.
Dokuma yapan kişinin solunda, tezgahın yanında, beyaz sarıklı bir kişi
ayakta durmaktadır. Bu kişi muhtemelen mekik geçirmede dokumacıya
yardım etmektedir. Ayakta duruşu ve kolunu ileri uzatmış olması göz önüne
alındığında bu kişinin tezgahın bir parçasını aşağı yukarı hareket ettirdiği
ya da çözgü ipliklerini düzene getirmek gibi bir iş yaptığı da düşünülebilir.
Ressam burada, tarak ve gücü gibi tezgah parçalarını ve diğer pek çok
ayrıntıyı resmine dahil etmiştir.
Dokuma sahnesinin solunda iki yer ocağında kazanlar içinde bir
şeyler kaynatılmakta, ayrıca yerde büyük leğenler içinde beyaz nesneler
görünmektedir. Bu sahne tiftik kumaşlarının boyanması ve durulanmasıyla
ilgilidir. Yıkama, boyama ve perdaht işlemleri tiftik kumaşları üretiminin
dokumayı izleyen ve onun kadar da önem taşıyan aşamalarıdır. Resimde bu
işlerde kadınların erkeklerle beraber çalıştıkları görülmektedir. Eski Ahi
gelenekleri veya daha sonraki lonca örgütlenmelerinde, sof yıkayanların (soy
yuyucular) ayrı bir meslek grubu oluşturdukları ve bu işlemi özel işliklerde
yaptıkları bilinmektedir. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda yıkama ve
boyama işinde kadınların erkeklerle beraber çalışmaları konusunda ressam
kanımızca yanılmıştır, ya da en azından genel uygulamanın dışındaki bir
durumu resmetmiştir.
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MOUGHAMİAN FRERES KARTPOSTALINDA TEŞHİS
EDİLEBİLEN YAPILAR
NO
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AÇIKLAMA

1

Akkale

Dikkatle bakıldığında, beyaz zemin üzerine boyanmış çapraz bayraklı
Osmanlı amblemi görünüyor.

2

İç Sur

Sağlam olarak görünüyor.

3

Dış Sur

Henüz 1917 Yangını olmadığı için sağlamdır ama özellikle aşağı
bölümlerinde yoğun yapılaşma nedeniyle görülemiyor.

4

Haseki Camii

Koyu renkli minaresiyle tanınıyor. 1929 Tahtakale yangını henüz
olmadığı için sağlam olarak görünüyor.

5

İbadullah Camii

Henüz inşa edilmemiş olduğu için Ankara Manzarasında görünmeyen
bu cami kartpostalda açık bir şekilde görünüyor.

6

Yeğenbey Camii

1917 Hisarönü Yangını henüz olmadığı için sağlam görünüyor.

7

Alaaddin Camii

Ankara Manzarasında yanlış konumda gösterilen Ankara’nın bu en
eski camisi, İç Sur’un arkasında görünüyor.

8

Mahmut Paşa
Bedesteni

1881 yangınında ağır hasar görüp kullanılmaz duruma geldiği bilinir
ama bu kartpostalda kubbeleri sağlam görünüyor.

9

Kurşunlu Han

Bedestene bitişik konumda görüyor.

10

Safran Hanı

Ankara Manzarasında belirgin olarak görülmeyen Safran Hanı,
Kurşunlu Han’ın güneyinde görünüyor.

11

İplikçiler Camii

1917 Hisarönü Yangını henüz olmadığı için, Bedesten ve Kurşunlu
Hanın arka tarafında sağlam olarak görünüyor.

12

Saat Kulesi

1884 yılında Vali Sırrı Paşa döneminde inşa edilmiş olan saat kulesi,
haliyle, Ankara Manzarası’nda görünmez.

13

Çukur Han

Eski Ankara’nın önemli iş hanlarından olan Çukur Han Ankara
Manzarası’nda açık olarak gösterilmemiştir.

14

Çengel Han

Bu önemli iş merkezi de Ankara Manzarası’nın görüş alanı dışında
kalmıştır.

15

Ahi Şerafeddin
Camii

Ankara Manzarasında çok sayıdaki cami arasında kesin olarak teşhis
edemediğimiz camiyi kartpostalda açık olarak görüyor, büyük kesitli
minaresinden tanıyoruz.

16

Ahi Elvan Camii

Ankara Manzarasında çok sayıdaki cami arasında kesin olarak teşhis
edemediğimiz camiyi kartpostalda açık olarak görüyoruz.

17

Kurşunlu Cami

Ankara Manzarası’nda farklı bakış noktası nedeniyle farklı yerde
konumlandırılan Kurşunlu Cami’yi kartpostalda, konumu ve kurşun
kaplı kubbesiyle tanıyoruz.

18

değilse de bir bölümü kart-postalın görüş alanı içinde
Namazgah Tepesi Tamamı
bulunuyor.

397

kebikeç / 25 • 2008
Buraya kadar açıklaması yapılan sahnelerde tiftik kumaşları üretiminin
değişik aşamaları resmedilmiştir. Resmin alt bölümünün sol yarısını kaplayan
geniş sahne ise tiftik ipliği alım satımı ile ilgilidir. Burada bazı dükkanların
çevrelediği bir alanda kalabalık bir insan topluluğu görülmektedir.
Dükkanların sundurmaları arkasında yükselen duvarlarda bir ya da iki
dizi halinde pencereler mevcuttur. Pencereler ve üzerlerinde yer aldıkları
duvarlar olduklarından küçük boyutlarda resmedilmişlerdir. Nitekim dokuma
ve yıkama sahnelerinin yer aldığı tek katlı yapılarla karşılaştırıldığında bu
sahnedeki binaların gerçekte çok katlı yapılar oldukları ve dükkanların da
bunların zemin katlarında bulundukları anlaşılmaktadır. Ressam dikkati
zemin katlarda yer alan dükkanlardaki etkinliklere yoğunlaştırmak ve
resmin üst bölümündeki panoramik görünüşü engellememek için binaların üst
katlarını sembolik olarak göstermekle yetinmiştir. Topluluktaki insanların
bir bölümü oturmuş olarak bir bölümü ise ayakta resmedilmiştir. Oturan
kişilerin önlerinde ve ayaktakilerin de ellerinde beyaz nesneler görünmektedir.
Bunalar tiftik ipliği çileleridir. Toplulukta erkekler kadar kadınlar da
bulunmaktadır. Erkekler kırmızı, kahverengi ya da siyah cübbeler giymişlerdir,
başlarında beyaz sarıkları vardır. Bunlar Müslüman Türklerdir. Erkeklerin
giyinişlerindeki bu çeşitlilik Evliya Çelebinin anlatımlarıyla örtüşmektedir.
Kadınlar ise Evliya Çelebinin anlattığı gibi rengarenk sof feraceler içinde
değillerse de beyaz feraceler içindedirler. Kompozisyonda, başlarındaki değişik
serpuşlardan Müslüman olmadıkları anlaşılan bazı kişiler de görünmektedir.
Bunlar Ankara’dan tiftik ipliği ve kumaşları satın alıp Avrupa’ya gönderen
tüccarlar olsa gerektir. Sahnenin sağ tarafında iki ayrı yerde ak sakallı iki kişi
iplik çileleri tartmaktadırlar. Bunlar tartım yapmaya beratla görevlendirilmiş
vezzanlardır. Topluluğun orta yerinde ellerini dua eder biçimde açmış iki kişi
de dikkat çekmektedir. Bu kişilerden beyaz cübbeli olanı sofçuların şeyhi,
siyah cübbeli olanın da sofçuların kethüdası olduğunu tahmin ediyoruz. Sonuç
olarak bu sahnede belirli kurallar ve törensel bir düzen içinde tiftik ipliği alım
satımı gösterilmiştir. Bir başka deyişle burası İplik Pazarı’dır ve iplik mezatı
yapılmaktadır. İplik pazarı Kurşunlu Han’ın batısında yer almaktaydı. Zemin
katlarında dükkanların bulunduğu büyük binalar da Kurşunlu Han, Safran
Hanı gibi ticaret hanları olsa gerektir. Resimde alanın sağ tarafında kubbeli
ve uzun minareli bir cami görünmektedir. Üzerinde pencereler bulunan kubbe
kasnağının yüksekliği abartılmıştır. Bu aykırı husus dışında cami genel olarak
Cenabi Ahmed Paşa Camii’ne benzemektedir. İplik pazarına uzak olan bu yapı
Mimar Sinan dönemi güzel bir eser olduğu için.ressam tarafından ön plana
çıkarılmıştır. Nitekim Prof. Eyice’nin tahmini de bu şekildedir.
Ankara Manzarası, gerek panoramasıyla, gerekse Ankara tiftik sanayii ile
ilgili muhtelif faaliyetleri ayrıntılarıyla gösteren şehir hayatı bölümüyle üzerinde
daha çok inceleme ve araştırma yapılmayı hak eden değerli bir belgedir.
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Sof Şehri Ankara’da Hollandalılar
Ankara keçisinin tüyü olan tiftik, bundan eğrilen iplik ve bu iplikle
dokunan kumaş, üretim zincirinde, ham madde, yarı mamul madde ve nihai
ürün olarak sıralanan bu üç metanın üretim ve ticareti, yüzyıllar boyunca
Ankara’nın ekonomik ve sosyal yaşamında belirleyici olmuştur. Bu konuda
derlenmiş en eski bilgiler 16. yüzyıla ait olmakla birlikte, 15. yüzyılın ikinci
yarısında, tiftiğe dayalı sanayi dışında önemli bir iktisadi faaliyeti olmayan
Ankara’da, büyük bir ticaret merkezinin (Mahmut Paşa Bedesteni’nin), inşa
edilmiş olması Ankara’da tiftik sanayiinin daha eski tarihlere dayandığını
ortaya koymaktadır.
Ankara tiftik ürünleri 16. yüzyıldan başlayarak Osmanlı şehirleri yanı
sıra bazı Avrupa şehirlerinde de pazarlanmıştır. Bu ticaretin bir bölümü
Osmanlı tebaası tüccar tarafından, bir bölümü ise Avrupalılar tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ankara’dan tiftik dokuma ürünleri satın alıp değişik
ülkelere götürmelerine izin verilen ilk yabancılar Venedikliler olmuştur. Onları
önce Lehliler (Polonyalılar), sonra da, Felemenkliler (Hollandalılar), İngilizler
ve Fransızlar izlemiştir. (Tamur 2003:140)
18. yüzyılda Ankara’da tiftiğe dayalı üretim ve ticarette, dış talepteki
değişimin yansımaları belirleyici olmuş, sof ve şali gibi tiftik kumaşları üretim
ve ticaretinin hacminde azalmalar meydana gelirken, tiftik ipliği ticareti
büyük gelişme göstermiştir. Bu ticarette üç Avrupa ülkesi öne çıkmıştır:
Hollanda, İngiltere ve Fransa. 1749-1750 yıllarında Fransız Elçiliği’nce
hazırlatılan “Ankara’nın Ticareti” başlıklı raporda o yıllarda Ankara’da,
Hollandalıların ve İngilizlerin ikişer, Fransızların ise altı ticaret evi olduğu
belirtilmiştir. Buralarda görevli şirket mensupları satın aldıkları muhtelif
kalitedeki tiftik ipliğini, ülkelerine sevk edilmek üzere İstanbul ve İzmir
Limanları’na göndermektedirler. Tiftik ipliğinin fiyatı, kalitesine bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Okkası 1.5 kuruşa da iplik alınabilmektedir ama,
okkası 10 kuruş olan iplik de vardır. Hollandalılar okkası 3.5 kuruş olan orta
kalitedeki ipliklere de rağbet etmektedirler, okkası 10 kuruş olan en pahalı
ipliklerden de almaktadırlar. O yıllarda Ankara’dan Avrupa’ya gönderilen
tiftik ipliği miktarı yılda 3000 balya kadardır. Bunun içinde Hollandalıların
payı, 500 balyadır. Ankara’dan liman şehirlerine taşımanın develerle
yapıldığını ve bir deveye ortalama 100 er okkalık iki balya yüklendiğini göz
önünde bulundurursak, Hollandalıların sevk ettiği yıllık iplik miktarını 250
deve yükü olarak da ifade edebiliriz. Ankara’da satın alınan tiftik ipliğinin
Avrupa şehirlerindeki nihai satış yerlerine ulaşıncaya kadar yapılan taşıma
ve sair masraflar ilk satın alma bedelinin %30u kadardır. (Tamur 2003:
131)
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Tiftik ürünleri ticareti için, çalıştıkları şirketler tarafından Ankara’da
görevlendirilen Hollandalılar da diğer Avrupalılar gibi Ankara’da uzun yıllar
kalmışlar, bazıları ömürlerinin büyük bölümlerini burada geçirmişler ve
burada ölmüşlerdir. Avrupalı tacirlerin Ankara’da mezarlarının toplu olarak
bulunduğu yerlerden biri de bugünkü Dışkapı Meydanı’ndan Etliğe giden yolun
kuzeyinde, Çubuk Çayı kıyısında yer alan “Wank Manastırı”nın bitişiğindeki
alandı. Bu mezarlar arasında Hollandalılara ait olanların da bulunduğuna,
bunların Çankırıkapı’daki Roma Hamamı arkeolojik alanına getirilmiş
olduğuna dair bilgiler vardır. (Gülekli 1948:136) Ancak biz bu ören yerinde bu
tip bir bulguya rastlamadık.
Son Söz
Ankara’dan tiftik ürünleri ithal eden Levantsche Handel adlı Hollandalı bir
şirket tarafından 1730 lu yıllarda yaptırıldığı anlaşılan Ankara Manzarası,
halen Amsterdam’da Rijksmuseum’da bulunuyor. Bu resmin Prof. Eyice
tarafından teşhisi, Ankara’yı önemli bir tarihi belgeye kavuşturmuştur.
Ankara’nın yaklaşık üç yüzyıl önceki panoramik görünüşü ile şehir hayatından
kesitleri birlikte sunan Ankara Manzarası, Türkiye–Hollanda ilişkilerinin
geçmişini anmaya vesile olarak, dostluğa da hizmet etmektedir.
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Ankara Manzarasında
Julian Sütunu, Cenabi Ahmed Paşa Hamamı, Hacı Bayram Camii ve türbeler

1900’lü yılların başında Julian Sütunu, Redif Kışlası ve Cenabi Ahmed Paşa Hamamı.
Kışlanın çatısı üzerinde Hacı Bayram Camii minaresi ile Hıdırlık Tepe üzerindeki türbe
de görünüyor. (1920’li yıllarda kullanılmış fotokart, E. Tamur koleksiyonu)
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Ankara Manzarası’nda Hisar Kapısı

Hisar Kapısı solunda yarım daire
biçimindeki burç
(1920 li yılların sonuna ait fotokart.
E. Tamur koleksiyonu)
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Ankara Manzarası’nda Erzurum Kapısı ve Erzurum Çeşmesi

1930’lu yılların başında Erzurum Kapısı civarı ve Erzurum Çeşmesi
(Fotokart. E. Tamur koleksiyonu)

403

kebikeç / 25 • 2008

Ankara Manzarası’nda Kır Görüntüsü
Ankara keçisi sürüsü, tekeyi boynuzundan tutan çoban ve kırkım işlemi.

Türkiye Tiftik Cemiyeti Lalahan Nümune Tesisleri’nde kırkım yapılması.
(1930’lu yılların başına ait fotokart, E. Tamur koleksiyonu)

Çamlıdere Yaylalarında bir çoban ve boynuzundan tuttuğu tekesi.
Fotoğraf:408
E.Tamur (1997)
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Ankara Manzarası’nda Şehir Hayatı Bölümü.
İplik pazarında tiftik ipliği çileleri tartılıyor

Ankara Manzarası’nda Şehir Hayatı Bölümü.
İplik pazarında tiftik ipliği çileleri tartılıyor
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“Tosya Kuşak, Kese İmal ve Satıcıları Küçük Sanatkarlar Odası” merkezinde düzenlenen
mezata satmak üzere tiftik ipliği getiren bir köylü.
(Fotoğraf: Yavuz Sabuncu, 1999)

“Tosya Kuşak, Kese İmal ve Satıcıları Küçük Sanatkarlar Odası” merkezinde düzenlenen
mezatta Tosyalı sofçu kadının satın aldığı iplik çileleri tartılırken.
(Fotoğraf: Yavuz Sabuncu, 1999)
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Ankara Manzarası’nda Şehir Hayatı Bölümü
Muhtemelen seyyar çolha veya kon tezgahı tabir edilen türden dokuma tezgahında
tiftik kumaşı dokunuyor.

Tosyalı Sofçu Nedim Salman
tiftik ipliği ile hamam kesesi dokuyor. (Fotoğraf: Yavuz Sabuncu, 1999)
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Ankara Manzarası’nda, Deve Kervanı,
Sof ve tiftik ipliği balyalarının develerle taşınması

Hergele Meydanı’nda Deve Kervanı.
(1920’li yılların sonuna ait fotokart, E. Tamur koleksiyonu)
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Özet: Amsterdam’da Rijksmuseum’da bulunan yağlıboya bir tablo, Ankara’nın 18. yüzyıl
ortalarındaki genel görünüşü hakkında esaslı bir fikir vermesi yanı sıra o yıllarda
şehirdeki en önemli iktisadi faaliyet olan tiftik dokuma sanayiinden de muhtelif sahneler
yansıtmaktadır. Tablo, Ankara’nın 18. yüzyılda, Hollanda ile tiftik ürünleri ticaretine
dayalı ilişkisinin bir yan ürünü olarak değerlendirilebilir.
Resmi bilim dünyasına tanıtan Prof. Dr. Semavi Eyice, tabloda görünen bir çok yapıya tanı
koymuş ve Ankara tiftik dokuma sanayiine ilişkin tespitler yapmıştır.
Bu makaleyle, Eyice’nin çalışmasına bazı küçük katkılar yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Ankara, Amsterdam, Rijksmuseum, Semavi Eyice, Jean Baptist
Vanmour, Cornelis Calkoen, Ankara keçisi, tiftik.
Abstract: An oil painting at Rijksmuseum in Amsterdam gives a good idea on the general
view of Ankara in mid-18th century. It also reflects several scenes from the mohair textile
industry of the city, the core economical activity at the time.
The painting can be appreciated as a by-product of Ankara-Netherlands relationship based
on the commerce of mahoir textile products of Ankara in the 18th century.
Prof. Eyice, who introduced the painting to the scientific world, has identified many of
the buldings seen on the painting and made statements on the mohair textile industry of
Ankara.
This article aims to contribute to Eyice’s work in some aspect.
Key words: Ankara, Amsterdam, Rijksmuseum, Semavi Eyice, Jean Baptist Vanmour,
Cornelis Calkoen, Angora goat, mohair.
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