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Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde tarihin
önemli gelişmelere sahne olduğu bir süreçte tahta çıkan
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909), uyguladığı modernleşme
ve yönetim siyasetiyle, tarihte istisna bir yere sahiptir.
Bilhassa altı asırlık Osmanlı devlet ve medeniyetinin mirası
olan maddi ve manevi birikimin Türkiye Cumhuriyeti’ne
aktarılmasındaki son güçlü halkayı oluşturması açısından
da Sultan Abdülhamid’in ve döneminin ayrıcalıklı bir yeri
olduğu kuşkusuzdur.
İktidarı süresince merkezî bir yönetimi esas alan Sultan
Abdülhamid, Yıldız Sarayı’nı devletin idari işleyişinin odak
noktası olarak belirlemişti. Saray, bir yönetim merkezi
olmasının yanında aynı zamanda bir bilgi kültür ve sanat
merkeziydi. Sultan Abdülhamid’in dünya görüşünde ve
geleceğe dönük hedeflerinde dünyayı, kültürleri, teknoloji
ve bilimi, yenilikleri ve sanatı takip etmek bir zorunluluktu.
Büyük devlet olmanın gereğinin çağı yakalayarak,
medeniyeti meydana getiren temel öğelerin hemen
hepsinde ilerleme kaydedilmesinde olduğunu gören Sultan
Abdülhamid bu konuda özel bir gayret göstermiştir. Kendisi
de bizzat ahşap sanatıyla uğraşan Sultan; resim, tiyatro,
çini, dokumacılık gibi pek çok modern ve geleneksel sanatı
himaye etmiştir.
Having ascended to the throne at a time when significant
historical developments occurred during the last decades of
the Ottoman Empire, Sultan Abdulhamid II (1876-1909) has
an exceptional place in history thanks to his modernization
and governance politics. In particular, Sultan Abdulhamid and
his reign undoubtedly have a privileged place in establishing
the last strong link in transferring the material and spiritual
background, which is the six-century legacy of the Ottoman
state and civilization, to the Republic of Turkey.
Sultan Abdulhamid adopted the principle of a central
administration during his reign, establishing Yıldız Palace as the
heart of the administrative functioning of the state. In addition
to being the administrative headquarters, the palace was also
a center of information, culture and art. In Sultan Abdulhamid’s
world view and prospective goals, it was a must to follow the
world, cultures, technology, science, developments, innovation
and art. Sultan Abdulhamid concluded that the road to being
a great state crossed from delivering and keeping up with the
requirements of the day and making progress in almost all
the basic elements that created civilization. He thus made a
special effort to that end. He himself engaged in woodworking
and patronized many modern and traditional arts such as
painting, theatre, tiles and weaving.
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Ayrıca saltanatı boyunca zamanının çoğunu Yıldız
Sarayı’nda geçirmesine rağmen Sultan Abdülhamid’in
bu geniş vizyonu, dünyanın tüm kültürlerine olan derin
merakı, yenilikleri, gelişmeleri takip etme isteği onun Yıldız
Sarayı’nda zengin bir fotoğraf koleksiyonu oluşturmasına
vesile olmuştur. Sultan Abdülhamid’in özel ilgi duyduğu
fotoğraf sanatı, onun döneminde âdeta altın çağını
yaşamıştır. İmparatorluğa gelen fotoğrafçılarla hususi
ilgilenen, sarayında fotoğrafhanesi ve fotoğrafçıları
olan Sultan Abdülhamid, dünyanın çeşitli yerlerinden
kendisine gönderilen fotoğraf albümleriyle birlikte eşsiz bir
koleksiyon oluşturmayı başarmıştır. Fotoğraf aracılığıyla
imparatorluğunun her bir karışını tanımaya çalışan
Sultan’ın bu ilgisi tüm dünya coğrafyasını kapsayacak
kadar engin bir boyuta ulaşmıştır. Sultan, kendi sipariş
ettiği fotoğraflar, özel çekilmiş pozlar, dünyanın çeşitli
yerlerinden hediye edilen albümler ve satın alma yoluyla
elde edilen karelerle neredeyse tüm dünyadan haberdar
olmayı başarmıştır.
Sultan Abdülhamid’e ait “Yıldız Sarayı Fotoğraf
Koleksiyonu”, her biri sanat eseri değerinde olan 911 albüm
içerisinde 36 bin 585 bin kare fotoğraftan oluşur. 19. yüzyılın
tüm zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seren bu
koleksiyon kültürel mirasımız olarak taşıdığı değer yanında
dünya kültürü açısından da büyük önem taşır. Koleksiyon,
Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1925 yılında
Yıldız Sarayı’ndan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ne
nakledilmiştir. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu bugün
İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi’nde
iklimlendirilmiş, özel bir ortamda muhafaza edilmektedir.
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Even though he spent most of his time at Yıldız Palace during
his reign, Sultan Abdulhamid’s such broad vision, coupled with
his deep curiosity for all cultures of the world and his desire
to follow innovation and developments, led him to create a
rich photography collection at Yıldız Palace. Photography was
an art Sultan Abdulhamid was particularly interested in and
enjoyed its golden age during his reign. Sultan Abdulhamid
personally attended to the photographers visiting the Empire
and had a photography workshop as well as photographers in
his palace. He used the photograph albums he was sent from
various parts of the world to create a unique collection. The
Sultan tried to grow further familiarity with every inch of his
empire through photography. His interest grew big enough to
cover photography from all over the world. The Sultan was able
to catch up with developments around the world through the
photographs he ordered, special shots and albums presented
as gifts from around the world as well as purchased shots.
Sultan Abdulhamid’s “Yıldız Palace Photography Collection”
consists of 36,585 photographs in 911 albums, each of which
has significant worth as a piece of art. This collection exhibit
the entire riches and diversity of the 19th century and is not
only valuable as a cultural heritage but also significant for the
world culture. The collection was transferred from Yıldız Palace
to Istanbul University Library in 1925 upon the instructions of
Mustafa Kemal Atatürk. Yıldız Palace Photography Collection is
maintained today in a special, air-conditioned environment in
Istanbul University’s Rare Works Library.
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Sanatın ve kültürün hemen her alanına özel ihtimam gösteren Sultan için

fotoğraf, bir sanat objesi olduğu kadar bir bilgi kaynağıydı. Sultan Abdülhamid,
fotoğrafa bakışını “Her resim bir fikirdir. Bir resim yüz sayfalık bir yazı
ile ifâde olunamayacak siyâsî ve hissî mânâları telkin eder. Onun için ben
tahrîrî münderecâttan (yazılı bilgilerden) ziyâde resimlerden istifâde ederim.”
biçiminde ifade ederek onun kendisi için ne kadar değerli bir bilgi objesi
olduğunu ortaya koyar.
Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nda farklı temalarda pek çok albüm yer alır.
Bunlar arasında Osmanlı Saray mimarisi özellikleri, hanedan üyeleri portreleri,
kent
görünümleri,
tarihî olaylar, coğrafi
dokümanlar,
Osmanlı
coğrafyasında
hayat,
doğal felaketler, ordu,
itfaiye, kültürel konular,
sivil/resmî
yapılar,
toplumun çok farklı
katmanlarını temsil eden
insan görüntüleri, kriminal
dünyayı ve birçok ülkeyi
anlatan albümler dikkat
çeker.
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Photography was not only an artistic object but
also a source of information for the Sultan, who
had a special interest in almost every aspect of art
and culture. Speaking of his views on photography,
Sultan Abdulhamid said, “Every photograph is an
idea. A single photograph expresses political and
emotional meanings that could otherwise not be
expressed in hundred pages of text. Therefore,
I benefit from photographs rather than written
information,”, thereby revealing how valuable an
object of knowledge photograph was to him.
Yıldız Palace Photography Collection has many
albums on different themes. These include
features of Ottoman Palace architecture, portraits
of dynasty members, cityscapes, historical events,
geographical documents, life in the Ottoman land,
natural disasters, army, fire brigade, cultural topics,
civilian/government buildings, human images
representing very different segments of society,
and albums depicting the criminal world as well
as various countries.
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Fotoğrafı bir tespit, tanıma ve yönetme
aracı olarak kullanmış olan Sultan II.
Abdülhamid koleksiyonunda yer
alan fotoğraflardan yapılmış
albümleri diplomatik armağan
olarak ülkelere göndermiştir.
Bu vesile ile 1819 fotoğraftan
oluşan 51 ciltlik albümü
hediye olarak 1893-1894
yıllarında Amerikan Kongre
Kütüphanesine ve Londra’da
British Library’e göndermiştir.
Bu albümlerde imparatorluğun
kendine özgü insan portreleri,
modernleşen yüzünü gösteren
kurumlar,
yapılar,
mimari
örnekler gibi pek çok fotoğraf
Osmanlının 19. yüzyılını yansıtır.
Bir anlamda Sultan Abdülhamid
fotoğraf albümleri aracılığıyla
imparatorluğunun modernleşen
yönünü Batı’ya tanıtmak istemiştir.
Koleksiyon’da
yer
alan
fotoğraflar, sadece Osmanlı
İmparatorluğu’ndan
değil
dünyanın dört bir yanında yer alan
ülkelerden de fotoğraf karelerini
içeren bir çeşitliliğe sahiptir.
Koleksiyon içinde 40’ı aşkın
ülkeye ve çeşitli coğrafyalara ait
fotoğraflar bulunmaktadır. Siyah
beyaz olan bu fotoğrafların bir
kısmı sonradan renklendirilmiş
karelerden oluşan bir çeşitliliğe
sahiptir. Koleksiyon bir anlamda
19. yüzyılın görsel tarihine
bir pencere açar. Söz konusu
koleksiyon adı geçen coğrafya ve
ülkelerin tarihî süreçteki kültürel
mirasını temsil etmesi bakımından
da büyük değer taşımaktadır.
Sultan Abdülhamid’in dünyaya
olan merakının sınırlarını gösteren
bu zengin ülke muhtevası kapanan
bir çağın panoraması gibidir. Bu
nadide fotoğraf arşivi 19. yüzyıla
ait pek çok ülkenin tarihinin ve
kültürünün de aktarıcısı olan
evrensel belleğin bir parçası
olmuştur.
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Sultan Abdulhamid II used photography

as a tool for identification, recognition
and management. He sent albums
including photographs from his
collection to various countries
as diplomatic gifts. To that end,
he sent the 51-volume album
including 1819 photographs to
the U.S. Library of Congress and
to the British Library in London
in 1893-1894. These albums had
many photographs including those
reflecting the 19th century of the
Ottoman Empire in unique human
portraits, institutions showing its
modernized face, structures and
architectural examples. In a sense,
Sultan Abdulhamid wanted to
introduce the modernized aspect of
his empire to the West through those
photo albums.
The photographs in the Collection
incorporates photographs not only
from the Ottoman Empire but also
from countries around the world.
The collection has photos of over 40
countries as well as various regions
and lands. Some of these black and
white photos were later colored. In a
sense, the collection opens a window
into the visual history of the 19th
century. This collection is also of great
value for representing the cultural
heritage of the aforementioned
regions and countries in the historical
process. Such rich content of countries
displaying the boundaries of Sultan
Abdulhamid’s curiosity for the world
is like a panorama of an era that
has long gone. This rare photography
archive has been part of the universal
memory, which is a transmitter of the
history and culture of many countries
from the 19th century.
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Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu hastalanan
insanların
iyileşme
fotoğraflarından
suçlu
fotoğraflarına, dünyanın en uzak coğrafyasında
Amerikan yerlilerinin fotoğraflarından Japonya’daki
deprem felaketlerini gösteren albümlere kadar zengin
bir çeşitliliğe sahiptir.
Fotoğrafa bu kadar meraklı olan ve böyle nitelikli bir
arşivi miras bırakan Sultan’ın kendi fotoğraflarının
çekilmesine izin vermemesi ise ilgi çekici bir
durumdur. III. Selim (1789-1807) ve özellikle II.
Mahmud’un (1808-1839) saltanatlarından itibaren
Osmanlı padişahlarının portrelerini yaptırmaktan
ve sergilemekten çekinmedikleri tarihî bir vakıadır.
Öte taraftan Sultan Abdülhamid büyük ihtimalle
portresinin özel hayatına ait olduğunu düşünüyor ve
kamuyla paylaşmaktan hoşlanmıyordu. Bu sebeple
Sultan Abdülhamid’e ait iki portre fotoğrafı saltanatı
boyunca özellikle iç ve dış basında kullanılmıştır.
Onun bilinen ilk portresi Londra’da amcası Sultan
Abdülaziz’le (1861-1876) çıktığı seyahatin sonucu
olarak ünlü fotoğrafçı William ve Daniel Downey
tarafından çekilmiştir. İkincisi ise 1869’da Abdullah
biraderlerin çektiği bir fotoğraftır. Her ikisi de şehzade
iken çekilmiş fotoğraflardı. Padişah olduktan sonra
hemen hemen hiç gözükmediği için Sultan’ın her
yerde bu zamansız fotoğrafları kullanılmıştır.
Bununla birlikte Sultan’ın özellikle kendi ailesinden
çocuklarının onun döneminde portre fotoğraflarının
çekildiği, bunlardan albümler oluşturulduğu
bilinmektedir.

www.yee.org.tr

Yıldız Palace Photo Collection offers a rich variety
of albums and photos including but not limited to
photos of ill but recovering people, offenders’ photos,
photographs of native Americans in the world’s
farthest geography and photo of earthquakes in
Japan.
It is yet interesting that the Sultan, who was so
enthusiastically interested in photography and
inherited such a qualified archive, did not allow
his own photographs to be taken. It is a historical
fact that, starting with Selim II (1789-1807) and
specifically Mahmud II (1808-1839), the Ottoman
sultans ordered for the making of and also proudly
displayed their portraits. However, Sultan Abdulhamid
probably thought his portrait belonged to his private
life and did not like publicly sharing it. Therefore, two
portraits of Sultan Abdulhamid were used especially
by the national and foreign press during his reign. His
first known portrait photo was taken by the famous
photographers William and Daniel Downey during
his trip to London with his uncle Sultan Abdulaziz
(1861-1876). The second is a photo taken by Abdullah
brothers in 1869. They were both photographs taken
when he was the crown prince. After he rose to the
throne as the sultan, he stayed away from public eye,
hence the common and frequent use of these timeless
photographs. However, it is a fact that the Sultan’s
children had their portrait photos taken during his
reign and those photos were used to create albums.
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Özetle Sultan Abdülhamid’e ait Yıldız
Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu dünya ve ülke
mirası açısından benzeri olmayan, nadir bir
nitelik taşımaktadır. Koleksiyon, kültürel
miras kapsamında toplumların ortak
geçmişlerini yansıtmaktadır. Söz konusu
görsel hazine, toplumlar arası birlik
ve dayanışma kültürünü, ülkeler arası
bağları, deneyimleri geleceğe aktarma
vasfına haizdir. Evrensel değerler ile
birlikte genç nesillere, akademisyenlere,
araştırmacılara, isteyen her bireye tarih
sevgisi aşılamak, keşfetme güdüsü ile
dünyaya ve hayata bakış açısında derinlik
kazandırmak için de önemli bir kaynaktır.
Bu nedenle Koleksiyon; dünya kültür
kimliğinin izlerini taşmaktadır. Tarihî
kentler ve dokular, kültürel peyzajlar,
yaşamlar, anıtsal ve mimarı yapılara
kadar toplumun dil, gelenek, dans,
müzik, ritüeller gibi yaşam değerlerine
de eşlik etmektedir. Bu açıdan benzersiz
bir tarihî sürece tanıklık eden Yıldız
Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nun gelecek
nesillere aktarılması ve dünya mirasına
kazandırılması büyük önem taşımaktadır.
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In summary, Sultan Abdulhamid’s Yıldız
Palace Photography Collection is both a
national and global heritage of unique
nature. The collection reflects the common
backgrounds of societies as part of cultural
heritage. This visual treasure has the ability
to transfer into the future the culture of unity
and solidarity between societies as well
as ties and experience between countries.
It is also a key source for using universal
values to instill a love of history in younger
generations, scholars, researchers and
any willing individual and for benefiting
the motivation to explore to give them a
deeper perspective on the world and life as
a whole. Therefore, the Collection bears the
traces of the world’s cultural identity. It also
accompanies life values such as historical
cities and textures, cultural landscapes, lives,
monumental and architectural structures,
language, traditions, dance, music and
rituals. To that end, Yıldız Palace Photography
Collection witnesses a unique historical
process and it is thus of great importance to
transfer it to future generations and make it
a part of world heritage.
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秋の紅葉景色、王子、東京

Maples’te s onb a har manzarası, O ji, Tokyo.
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19. yüzyılın

ilk yarısında bulunan fotoğraf
teknolojisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda saray başta
olmak üzere toplumun önemli katmanlarında kabul
edilmiş ve büyük ilgi görmüştür. Bilhassa Osmanlı
Sultanlarının fotoğrafa gösterdikleri hususi ilgi ve
destek tüm imparatorlukta kısa sürede fotoğraf
sanatının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Özel olarak
Sultan II. Abdülhamid devrinde adeta doruk noktasına
ulaşan bu sanat, imparatorluğun merkezi İstanbul’da
her bakımdan varlık göstererek, dünyaca ünlü fotoğraf
sanatçılarının sık uğradıkları yerlerin başına İstanbul’un
gelmesini sağlamıştır. Fotoğrafın icadından kısa bir
süre sonra İstanbul bir anlamda dünyanın her yerinden
gelen fotoğraf sanatçıları için fotoğraf konusunda bilgi
ve beceri elde ettikleri bir uygulama yeri olmuştur.
Özellikle Abdullah Biraderler, Vasilaki Kargopulo,
Pascal Sébah ve Guillaume Berggren başta olmak
üzere pekçok fotoğraf sanatçısı etkileyici fotoğraf
kareleri ile 19. yüzyıl’ın İstanbul’undaki yaşamın her
alanını kapsayan manzaralar ve görünüşleri, belge ve
sanat değeri taşıyacak şekilde kayıt altına almışlardır.
96

The technology of photography available in
the first half of the 19th century was commonly adopted
and received great attention among the key segments
of the society, especially in the Ottoman palace. In
particular, the special interest and support of the Ottoman
Sultans in photography made the art of photography
become more common throughout the empire in a short
time. In summary, the art of photography reached its
culmination on Ottoman land during the reign of Sultan
Abdulhamid II, exerting its full presence in Istanbul, the
capital and heart of the empire, making it a frequented
hub for world-renowned photographers. Shortly after the
invention of photography, Istanbul became a workshop for
photographers from all over the world to gain knowledge
and improve skills. Many photographers including, among
others, Abdullah Brothers, Vasilaki Kargopulo, Pascal
Sébah and Guillaume Berggren shot impressive photos
to reflect views and images from Istanbul in the 19th
century, registering each of them as a precious document
of artistic value.
trdergisi.yee.org.tr
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid
Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesiyle
ortaklaşa “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu”
üzerine kapsamlı bir proje hazırlamış ve bu proje
“Cumhurbaşkanlığı Himayesini” almıştır. Merkez,
“Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Dünyaya
Bakmak” konseptiyle Osmanlı’nın son döneminde
dünya devletleri ile olan diplomatik ilişkileri, Sultan
Abdülhamid’e ait bu eşsiz değerdeki Yıldız Sarayı
Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden inceleyen bir dizi proje
yürütmüştür. Sadece Türkiye için değil dünya kültürü
için de özel değere sahip kültürel bir miras olan fotoğraf
koleksiyonu üzerinden Osmanlının farklı toplumlarla
kesişen yollarının tanıtılması amacıyla T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Yunus Emre
Enstitüsünün destekleriyle fotoğraf sergileri ve sergi
kitapları çalışmaları olarak hayata geçirilen bu projeler
2017-2019 tarihleri arasında Fransa, Almanya, İngiltere,
Amerika, Rusya ve Japonya’yı kapsamıştır. Yıldız Teknik
Üniversitesi’nin yürüttüğü söz konusu projelerin sergi
küratörlüğü ve sergi kitabı hazırlama çalışmalarını
tanınmış fotoğraf sanatçımız Kamil Fırat yapmıştır.
Sultan Abdulhamid II Implementation and Research Center at
Yıldız Technical University has developed a comprehensive project
on “Yıldız Palace Photography Collection” in cooperation with
Istanbul University. The project has been granted the auspices
of the Presidency of the Republic. The Center previously created
a concept called “A View of the World Through Yıldız Palace
Photography Collection” and conducted a series of projects
focusing on Sultan Abdulhamid’s unique Yıldız Palace Photography
Collection to analyze Ottomans’ diplomatic relations with other
countries in the former’s final decades. The said projects focused
on this photography collection, which is a cultural heritage
of special value not only for Turkey but also for the world, to
promote the crossing paths between the Ottoman Empire and
various communities. The projects were supported by the the
Turkish Ministry of Culture and Tourism, the Turkish Ministry of
Foreign Affairs and Yunus Emre Institute and included photography
exhibitions held and exhibition books delivered in France, Germany,
UK, USA, Russia and Japan between 2017 and 2019. Our renowned
photographer Kamil Fırat acted as the curator of and prepared the
exhibition book for the said projects conducted by Yıldız Technical
University.

1

Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyaları
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Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nda yer alan
fotoğrafların ait olduğu ülkeler: Rusya, Kırım,
Macaristan, Amerika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan,
Suriye, Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan, Mısır, İngiltere,
Japonya, Romanya, Polonya, Ürdün, Makedonya,
Arnavutluk, Yemen, İran, Fransa, Macaristan, İtalya,
Çekya, Tunus, Özbekistan, Hindistan, Avusturya,
İsveç, Belçika, Çin, İspanya, Portekiz, Kosova, Malta,
Eski Yugoslavya, Burma, Doğu Türkistan, Gürcistan,
Tataristan, Türkmenistan, Ukrayna, , Karadağ, Rodos,
Endonezya. Sultan Abdülhamid’e ait Yıldız Sarayı

Fotoğraf Koleksiyonu bugün İstanbul Üniversitesi,
Nadir Eserler Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir.
Koleksiyon 2018-2019 yılları arasında TBMM Meclis
Başkanlığı tarafından son teknoloji ile yeniden
dijitalleştirilmiştir. Koleksiyonun detaylı künye tasnif
çalışmaları İstanbul Üniversitesi tarafından devam
ettirilmektedir.
* Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

The photographs in the Yıldız Palace Photography
Collection hail from the following countries: Russia,
Crimea, Hungary, USA, Bulgaria, Germany, Greece, Syria,
Saudi Arabia, Israel, Lebanon, Egypt, UK, Japan, Romania,
Poland, Jordan, Macedonia, Albania, Yemen, Iran, France,
Hungary, Italy, Czech Republic, Tunisia, Uzbekistan, India,
Austria, Sweden, Belgium, China, Spain, Portugal, Kosovo,
Malta, the former Yugoslavia, Myanmar, East Turkestan,
Georgia, Tatarstan, Turkmenistan, Ukraine, Montenegro,
Rhodes, Indonesia.

Sultan Abdulhamid’s Yıldız Palace Photography
Collection is today maintained in Istanbul University’s
Rare Works Library. The collection was re-digitized by the
Grand National Assembly of Turkey between 2018 and
2019 using the latest technology. The detailed tagging
and classification work for the collection is currently
carried out by Istanbul University.
* Director of Sultan Abdulhamid II Practice and Research
Center at Yıldız Technical University

