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1992 yılı temmuz ayının 25. Günü kızımız Melis’in ikinci yaşını kutlamak üzere aile
büyüklerimiz ile bir araya gelmiştik. Sema ve ben bu önemli günde çok daha heyecanlı ve
karışık duygular içerisindeydik, hayatımızın dönüm noktası diyebileceğimiz bir karar vermiştik
ve bunu büyüklerimiz ile paylaşacaktık.
İkimizde yirmili yaşlarda genç mühendislerdik ve attığımız bu adımın küçük kızımızın
geleceği için de çok önemli olduğunu biliyorduk. Yaşadığımız tedirginliğin en önemli nedeni
de buydu aslında, birbirimizle yaptığımız konuşmalarda yaptığımızın doğru olduğunu dille
getiriyor ve aldığımız kararın doğruluğunu pekiştirmeye çalışıyorduk.
Son olarak birbirimize baktık ve “Tamam! Kararımızı verdik, artık açıklıyoruz” dedik.
Sema ile salonun ortasına geldik, derin bir nefes aldık, heyecanlı bir sesle “Size bir şeyler
söylemek istiyoruz” dedik. “Bugün kızımız Melis’in doğum günü için toplandık ama size
başka bir haberimiz daha var. Sema ile çalıştığımız işlerden ayrılarak kendi işimizi kurmaya
karar verdik. Yani bugün iki doğum günü kutlayacağız.”
Herkesin suratında şaşkınlık, endişe, gülümseme vardı, arada “hayırlı olsun” sesleri duyuldu.
Sema’nın babası da benim de babam da maaşla çalışıp emekli olmuş kendi halinde insanlardı.
Annelerimiz ise çalışma hayatında hiç bulunmamışlardı. Ailemizde bize tavsiye verebilecek bir
ticaret erbabı da yoktu.
Herkesi şaşkına çeviren bu açıklamadan birkaç gün sonra babam beni yanına çağırdı;
“Evladım, bir karar vermişsiniz. Allah hakkınızda hayırlısını versin. Muhakkak kızımla birlikte
konuyu enine boyuna tartışmışsınızdır. İkiniz de mühendis insanlarsınız, hesapsız kitapsız iş
yapmazsınız. Üstelik sen küçük yaşlardan beri çalışıyorsun, bu işleri benden daha iyi bilirsin.
Sema kızım da, sen de iyi çocuklarsınız; Allah size yardım edecektir” dedi.
Bu konuşma sırasında babamdan duyduğum güven dolu sözler ile onur duydum. Babam bana
bir kutu ve ömür boyu rehberim olacak bir mektup vermişti.
Mektubu ilk okuduğumda pek çok duygunun yoğunluğuyla gözlerim dolduğunu hatırlıyorum.
Bu mektubu sizinle yazının devamında paylaşacağım.

Sıra kutuyu açmaya gelmişti, gördüklerim karşısında şaşkınlığım daha da artmıştı; çünkü
babam, bana sahip olduğu en kıymetli hazineyi vermişti. Babamın pul koleksiyonu ve o
koleksiyonu taçlandıran –bu sebeple pek çok zorluğa katlandığı- ilk gün zarfları karşımdaydı.
Neredeyse tüm çocukluğum boyunca hakkında çeşitli hikâyeler dinlediğim pul koleksiyonu,
Cumhuriyet Dönemi pulları. “Şirketinize babandan bir katkı olsun, paramız yok ama pulumuz
var.” dedi ve o güzel gülümsemesi ile bana sıkı sıkı sarıldı.
Bu koleksiyon uğruna babam kış aylarında, çetin hava koşullarında seyahatler yapmış, hatta
bir keresinde 40 derece ateşle evden çıkıp uzun saatler sonra dönerek, herkesi telaş içinde
bırakmıştı. Ben de bu hikâyeleri, konuya şahit olanların farklı bakış açılarından birçok kez
dinlemiştim.
Sema ile o akşam “biz ne yaptık” der gibi birbirimize bakıyorduk. Kızımıza karşı olan
sorumluluğumuzu düşündükçe endişelerimiz, yeni boyutlar kazanıyordu.
Endişelerimize rağmen şirketimizi kurduk, Allah bize beklentimizin ötesinde başarılar nasip
etti. Öncelikle ailelerimizin hayır dualarının payı her şeyden büyük. Pek çok güzel ve büyük
işler yapıp ülkemize bir katma değer yarattığımız hissi bizi hep mutlu etti.
Yıllar içinde babamın hediye ettiği mütevazı koleksiyon gelişti. Osmanlı döneminde çıkan
ilk puldan Kurtuluş Savaşı pullarına, Hatay, Kızılay, Levanten pulları gibi nadir bulunan
pullara uzanan bir koleksiyon oluştu. Sonunda Türkiye’nin en geniş kapsamlı koleksiyonunu
oluşturduk.
Şirketimizin 25. yılında, bu koleksiyonu en geniş hali ile tamamlamak Sema ve benim en
büyük hayalimizdi. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyuz.
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Bu kitabı hazırlarken bir filateli kataloğundan ziyade başrolünde pulların olduğu, onların
hikâyelerine eşlik edeceğimiz bir kitap olsun istedik. Takdim yazısında bu kitabın temasını,
esin kaynağı olan hikâyeyi de size biz anlatmak istedik.
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hikâyelerine eşlik edeceğimiz bir kitap olsun istedik. Takdim yazısında bu kitabın temasını,
esin kaynağı olan hikâyeyi de size biz anlatmak istedik.

Emeği geçen herkese olmak üzere özellikle duayen pul eksperi Arman ARIKAN’a, koordinasyon
ve değerlendirmeleri için Emre CAN’a, fikir ve değerlendirmeleri için kızımız Melis
ÖZDEMİR, değerli çalışma arkadaşlarımız Bülent GÖRÜCÜ ve Funda GÜRCÜOĞLU’na,
görsellerin hazırlanmasında çok büyük emeği olan Yeşim YÜCEER’e, pulların taranıp baskıya
hazırlanmasında verdiği emek için Yiğit ERGEÇEN’e, bilgileri derleyip metne dönüştüren
Saro DADYAN’a, kitap tasarımını büyük incelikle yapan Salih Gürkan ÇAKAR’a ve teknik
ekibi oluşturup yayınlayan Vahit UYSAL’a ayrı ayrı ve gönülden teşekkür etmek istiyoruz.
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Umarız elinizde tuttuğunuz eseri beğeniyle okursunuz. Babamız bize her zaman “iyilik de
kötülük de sâridir, siz iyilikte kalın” derdi.
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Bir Koleksiyon Olusturma Hikayesi
Bu bir pul koleksiyonu hikayesidir. Başarılı bir iş adamının babasından kalan pulları sistematik
ve kronolojik bir şekilde muhteşem bir koleksiyona dönüştürmesini anlatmaktadır.
Tavan arasındaki mevcut pullar ile başlayan serüvenin ilk etabı; Cumhuriyet Dönemi
pullarının eksiksiz olarak koleksiyonda yer alması ile tamamlandı. Sonrasında ise Kızılay,
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Hatay pulları koleksiyona eklendi. Diğer serilere göre nispeten
daha kolay bulunabilen yerel posta pulları ile ikinci etabı da tamamlamış olduk.
İlk iki etabın başarı ile tamamlanması ile yeni hedefimiz, Osmanlı İmparatorluğu dönemine
ait pulları bulmaktı. Tabii en iyilerini bulabilmek için uzun bir çalışma dönemi yaşadık ancak
pulları tamamladık. Sırada Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet arasında kurulan Türkiye
Büyük Millet Meclisi dönemi pulları vardı.

hakkı gibi önemli toplumsal bir olaya işaret etmektedir. TBMM döneminin nadir bulunan
pullarının önemi ise savaş yıllarında pul basma imkanı olmadığından ne kadar mahkeme,
pasaport, harç, hazine, tiyatro pulu varsa toplanıp üzerlerine “Osmanlı Pulları” diye sürsarj
yapılarak posta puluna dönüştürülmüş olmasıdır.
Koleksiyon için hedeflediğimiz pulları; öncelikle arşivimden, koleksiyonerlerden ve yurtdışı
müzayedelerden topladık. Aslında Türkiye’de pul toplayan koleksiyoncu sayısı epey fazla
ancak genelde koleksiyonerler tek konuya odaklanmayı tercih ediyor. Kimi Cumhuriyet, kimi
Osmanlı, kimileri ise Anadolu ve Levant pullarını topluyor. Bu tür bir koleksiyon için hem
maddi hem de manevi olanak sağlayıp vakit ayıran koleksiyoner bulmak çok zordur hatta
Türk pulları ile bu tarz bir koleksiyon daha önce yapılmamıştır.

Sonunda 1862-1920 arası Osmanlı, 1920-1921 arası TBMM ve 1922 sonlarından günümüze
Cumhuriyet dönemi pullarını bir araya getirdik. Ayrıca Cumhuriyet’in ilk gün damgaları ile
“first day cover” denen zarfları, her seferinde postaneye gitmek zorunda olmamak için evinizde
bulundurabileceğiniz ya da yanınızda taşıyabileceğiniz pul karnelerini topladık.

Böyle bir koleksiyonun oluşturulmasındaki en büyük zorluklardan biri ise mevcut pulları
tedarik etmenin yanı sıra Türk pul tarihinin kronolojisine göre tasnif etmek, çıkarılma
nedenleri ve konuları hakkında izahta bulunmak, ona göre düzenlemektir. Ayrıca günümüz
koşullarında bir daha böyle bir koleksiyonun oluşturulması oldukça güçtür; çünkü sınırlı
sayıda ve belli koleksiyonerlerin elindeki pulları edinmek ancak koleksiyonun dağılması ya da
varislerin satması ile mümkündür.

Epey zaman alan bu süreçlerden sonra koleksiyona; Kapitülasyon (Levant) pulları adı verilen
Şark Postası pullarını ekledik. O dönemde ülkemizde Fransız, İngiliz, Alman, Avusturya,
İtalya, Polonya, Romanya ve Rusya’nın posta bürolarının bastığı pullarla birlikte şimdilerde
hakkında bir kitap çalışması yaptığımız Rumeli Oriental pullarını da ekleme şansımız oldu.
Hatta örnek olması açısından erörlü (hatalı) pulları da göstermek istedik.

Bu vesileyle; uzun yıllar boyunca uyumlu ve özverili bir çalışmanın özeti diyebileceğimiz
bu koleksiyonun hazırlanma sürecinde Sayın Sami Özdemir’e verdiği profesyonel destekten
dolayı Kamer Pul Evi olarak müteşekkir olduğumu özellikle belirtmek istiyorum.

Bu koleksiyonun en önemli özelliği, ülkemizde basılan pulların tümünü ihtiva etmesidir.
Osmanlı, Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti, Hatay, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Hava
Kurumu’na ait yaklaşık 6000 puldan oluşan koleksiyondaki her pul, tektir ve binlerce pulun
taranması ve incelenmesi ile en mükemmel örnekler seçilmiştir.

Arman Arıkan

Bilmenizi isterim ki; Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resmi pulu 1914 Londra serisidir. Ayrıca
tarihin ilk sekizgen pulu 1892’de “Teselya” adıyla basılmıştır. 1935 yılında basılan ve nadir
bulunan “Kadınlar Kongresi” pulları serisi ise, kadınlara bir yıl önce tanınan seçme ve seçilme
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Arman Arıkan

Bilmenizi isterim ki; Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resmi pulu 1914 Londra serisidir. Ayrıca
tarihin ilk sekizgen pulu 1892’de “Teselya” adıyla basılmıştır. 1935 yılında basılan ve nadir
bulunan “Kadınlar Kongresi” pulları serisi ise, kadınlara bir yıl önce tanınan seçme ve seçilme
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Antik Çağlardan Osmanlılara Haberleşme
Correspondence from Ancient Ages to the Ottomans

İ

nsanın en büyük dürtülerinden bir tanesidir,
iletişim. Dolayısıyla iletişimin tarihi de
insanlık tarihi kadar eskidir. Efsanelerde,
anlatılarda, tarihte, icatlarda ve teknolojide devamlı
ondan izlere rastlarız. Tarih boyunca insanlık daha hızlı ve
daha etkin bir iletişim kurabilmek için çalışmış, yüzlerce
yıl boyunca yüzlerce teknik ve icat geliştirmiştir. Bu
icatların en büyüğü şüphesiz yazının icadıdır. Sümerler
ve onların takipçileri olan Babil, Asur ve Mısırlılar, uzak
mesafelerdeki kimselerle iletişimde bulunmak, onlara
bilgi aktarabilmek arzusuyla yazıyı icat etmişler ve insanlık
çeşitli formlar altında asırlar boyunca günümüze değin bu
sistemi sürdürmeye devam etmiştir. Yazı sayesinde insanlar
arasındaki iletişim ve haberleşme gelişmiş, bu haberleşme
ağı kimi zaman şehirlerin düşürülüp, fethedilmesine sebep
olmuş, kimi zaman iki aşığın sırdaşı haline gelmiş, kimi
zaman ticareti geliştirmiş, yeri geldiğinde devlet idaresinin
vazgeçilmezi olmuştur.
Yazının icadıyla birlikte en büyük problem ise haberin karşı
tarafa taşınmasının nasıl sağlanacağı oldu. İlk dönemlerde
haberleşme genellikle istihbarat ve askeri amaçlarla
yapıldığı için bu taşımacılığın hem çok hızlı, hem de gizli
olması gerekiyordu. Antik dönem Yunan yazarlarından
Aeneas Tacticus, milattan önce dördüncü yüzyılda şehir
kuşatmaları üzerine yazdığı kitapta bu duruma özellikle
değiniyordu. Gizli iletişimi sağlayabilmek için Romalılar
milattan önce birinci yüzyılda güvercin postacılığını
kurmuşlardı. Şair Pherekrates de beşinci yüzyıl
Yunanistan’ında güvercin postacılığının kullanıldığından
bahsediyor ve Eginalı Taurosthenes’in Olimpia’da
kazandığı zaferinden anavatanı aynı gün içerisinde
haberdar ettiğini anlatıyordu. Güvercin postacılığı
Romalılar vasıtasıyla Anadolu’ya ve Mısır’a da taşınmış ve
neredeyse 15. yüzyıla değin bu coğrafyalarda etkin olarak
kullanılmıştı.

C

ommunication is one of the greatest impulses
of a human being. Therefore, the history of
communication is as older as the history of
humanity. In the legends, narratives, history, inventions
and technology, we have been witnessing its traces. The
humanity has been working to have a faster and more
effective communication throughout the history and has
been developing hundreds of technic and invention for
centuries. It is surely beyond doubt that the greatest of these
inventions is the invention of writing. Sumerians and -their
successors- Babylonians, Assyrians and Egyptians invented
writing with the desire of communicating with people
at long distances and conveying information to them,
and the humanity has been pursuing this system under
various forms for centuries until today. Communication
and correspondence among human beings have been
developed with writing, this correspondence network
occasionally resulted in invading and conquering of cities
or became a secret between two lovers, improved trade
and even became essential for government department.
One of the biggest problems along with the invention
of writing was how to carry a message to other side. As
correspondence was generally performed for the purpose of
investigation and military at first, this transportation was
required to be both very fast and secret. Aeneas Tacticus,
one of the Ancient Greek authors, specifically pointed
out this matter in his book written about urban sieges in
fourth century BC. Romans established pigeon posting in
the first century BC to maintain secret communication.
The poet Pherecrates also mentioned about using pigeon
posting in the fifth century of Greece and noted that
Taurosthenes of Aegina informed his homeland about
his victory in Olympia on the same day. Pigeon posting
was moved to Anatolia and Egypt through Romans and
was being used actively in these regions almost until 15th
century.
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İlk çağlarda genellikle devletin tekelinde bulunan
haberleşme sistemi, gün geçtikçe genele yayılarak halkın
da ihtiyaç duyduğu ve çeşitli yollarla kullandığı bir sisteme
dönüştü.

In the first ages, correspondence system, generally known
as monopoly under the government, gradually expanded
to the public and became a system required and used with
several ways by the society.

Haberleşmenin önemi ve insanlarda
uyandırdığı ihtiyaç mitolojik hikayelerde
ve anlatılarda da yerini aldı. Bu
anlatıların muhtemelen en bilineni
Antik Yunan’ın Maraton Efsanesi’dir.
Efsaneye göre, Antik Yunan döneminde
sıradan bir asker olan Pheidippides,
Maraton Ovası’nda Yunanlıların
kazandıkları mucizevi zaferi bir an
önce Atina’ya bildirebilmek heyecanıyla
hiç durmadan koşar. Kim bilir kaç
saat kaç gün boyunca bu kutlu haberi
vatandaşlara bildirebilmek aşkıyla koşan
Pheidippides Atina’ya varıp büyük
bir zafer kazandıkları müjdesini verir
vermez olduğu yere düşerek bu zorlu
koşunun ardından can verir. Bugün
hala olimpiyatlardaki koşulara Maraton
dememiz Pheidippies’in bu kutsal
hatırasından dolayıdır.

The importance of correspondence and
the need arising in human beings claimed
its place in mythological stories and
narratives. The most well-known among
these narratives is most probably the
Battle of Marathon of Ancient Greek.
According to the legend, Pheidippides, as
an ordinary soldier during the period of
Ancient Greek continually run to Athens
to announce immediately miraculous
Greek victory being won in plain of
Marathon. Pheidippides, running with
the love of announcing this enormous
news to the citizens for days on end, felt
down and no sooner had he given the
goods news of their victory than he died.
This holy memory of Pheidippides is the
reason why we are still calling the running
at the Olympics as Marathon.

Osmanlı sarayının peykleri de iletişimin ilk şehidi
diyebileceğimiz Pheidippides’e adeta nazire yapar bir
vaziyetteydiler. Peykler de sultandan aldıkları gizli bir haberi
yeri geldiğinde dört gün dört gece boyunca yiyip içmeden,
durup dinlenmeden koşup menzillerine ulaştırırlardı.
Bizzat padişahın hizmetinde bulunan bu özel haberciler,
yakın mesafelere ulaştırılacak haberlerde fazlasıyla tercih
edilirlerdi. Zira atlı posta çıkartılsa atın dinlenmesi,
değiştirilmesi gerektiğinden ve gece koşamayacağından
daha çok vakit harcanır, fakat yirmi dört saat boyunca

The imperial messengers of Ottoman palace were also
in a mood of replying in kind to Pheidippides who may
be referred to as the first martyr of Communication.
The imperial messengers were transmitting secret news
received from the sultan to their ranges, if need be,
inexhaustibly for three days and three nights.
These private messengers at the sultan’s service were being
exceedingly preferred for the news at short distances.
As the horse needs to rest, be changed and is not able
to run at night in case of pony express, it may result in
wasting a longer time; yet, the news could be reached to

| Sultan İkinci Mahmud etrafında saray peykleri ile

Mahmud II, with imperial messengers of the palace |

durmaksızın koşabilen bu peykler sayesinde haber çok
daha kısa bir sürede varacağı merkeze ulaştırılabilirdi.
Peykler nefeslerini düzenlemek için ağızlarına delikli
bir yuvarlak koyarlar, dalaklarının şişmemesi için karın
çevrelerini kuşakla iyice sararlar, güç kazanmak ve
baygınlığı önlemek için de mendillerde taşıdıkları akide
şekerleri ile bademleri yerlerdi.

the center in a much shorter time with these imperial
messengers running continuously for twenty-four hours.
The imperial messengers put a breathable circle on their
mouths to regulate their breath, girdle their abdomen
against splenomegaly, and eat sweets and almonds which
were carried in their handkerchiefs to gain strength and
prevent faint.

Peyklerin merkezi olan Peykhane-i Hassa Ocağı, Sultanahmed
Camii yakınlarındaydı. Padişahın hizmetindeki bu özel
haberciler İstanbul’da bulundukları ve törenlere katıldıkları
zamanlar mevkilerini göstermek için sırma işlemeli elbise
giyer, mücevherli gümüş kuşak takar, altın hançer takar,
ellerinde teberleri başlarında sorguçları ile padişah atla
çıktığında padişahın refakatinde koşarlardı. Haziran 1828’de
ocakları kaptılana kadar peykler Osmanlı protokolündeki
yerlerini korudular. Fakat devletin tek haberleşme aracı
padişahın özel hizmetindeki peykler değildi elbette. Modern
postacılık kurulana değin askeri ve idari haberleşme ulaklar
vasıtasıyla, kişisel haberleşme ise daha çok ticari amaçlarla
seyahat eden kervanlar vasıtasıyla sağlanırdı.

The Aulic Chamber of Imperial Messengers (“Peykhane-i
Hassa Ocağı”), as the headquarters of imperial messengers,
was located near Blue Mosque. Having been at the
sovereign’s service, these private messengers were wearing
brocaded clothes, jeweled silver girdle and golden dagger at
the time of being in Istanbul, attending to the ceremonies
and they were running in company with the sultan with
battle-axes on their hands, crests on their heads when the
sultan was getting on a horse. The imperial messengers
protected their places under Ottoman protocol until their
chamber was closed on June 1828. But, needless to say,
the only correspondence way of the government was not
the imperial messengers at the private service. Military
and administrative correspondence was maintained
through messengers while personal correspondence
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Ulaklar, ağırlıklı olarak Kırım Tatarları arasından
seçilirlerdi.
Bu
nedenle
neredeyse
Osmanlı
İmparatorluğu’nun son günlerine değin postacılar
Tatarlar arasından seçilmiş ve sosyal hayatta Tatar
kelimesi, postacı anlamında kullanılmıştır. İstanbul Posta
Müdürü Birinci Muavini Mustafa İhsan Bey’in kaleme
aldığı Musavver Postacı isimli kitaba göre, Osmanlı
Devleti’nin kuruluş yıllarında Söğüt ve Bilecik civarındaki
askeri birliklerin kendi aralarında haberleşmelerinin
sağlanabilmesi için Moğol Tatarları istihdam edilmiştir.
Daha devletin ilk yıllarından itibaren haberleşmede
kullanılan Tatarlar ilerleyen yıllarda da haberleşmenin vaz
geçilmezlerden olmuş ve o günden itibaren “Posta Tatarı”
deyimi Osmanlılar arasında kullanılmıştır. Osmanlı
Donanması’nın modernleştirilmesi kapsamında İstanbul’a
gelen ve Müşavir Paşa olarak bilinen İngiliz Amiral Sir A.
Slade anılarında bizzat gözlemleme fırsatı bulduğu posta
tatarlarını şu satırlarla anlatır:
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was maintained through caravans, travelling mainly for
commercial purposes, until the modern postal system was
established.
The messengers were predominantly selected among
Crimean Tatars. Therefore, the postmen were almost
selected among Tatars until the last days of the Ottoman
Empire and the word ‘Tatar’ was used as postman in social
life. According to the book called ‘Musavver Postacı’
written by the First Assistant of Post Master of Istanbul,
Mustafa İhsan Bey, Mongol Tatars were employed on
the establishment years of Ottoman Empire to enable
correspondence between the troops around Söğüt and
Bilecik. Having been used for correspondence even in the
first years of the government, Tatars became the essential
figures of correspondence and the idiom ‘Post Tatar’ was
used by Ottomans from that day. Having visited Istanbul
under the modernization of Ottoman Fleet and known as
Counselor Pasha, British Admiral Sir A. Slade, stated in
his memoirs as below about post Tatars that he found a
chance to observe them personally:

Rumeli’yi dolaşmak üzere Tekirdağı’ndan yola çıktığım zaman, yanımda
Tatar denilen ve posta hizmetlerinde kullanılan bir Türk bulunuyordu.
Veli adındaki bu adam, ırkının en yakışıklı bir örneği idi. Veli’nin
mensup olduğu Tatarlık mesleğinde hayatın nasıl geçtiğini anlamak
isteyen bir Avrupalı, bu Tatarları uzun bir yola çıkarken veyahut uzun
bir yoldan dönerken görmelidir. Bir Tatar, Üsküdar’dan yola çıkarken
sağlıklı, neşe ve hareketlilik modelidir. Saçı, sakalı özenle taranmış,
bakımlı ve yüzü aydınlıktır. Uzun kalpağı çapkınca bir yana doğru
yıkılmış, üzerine de parlak çiçekli bir yemeni sarılmıştır. Kolları
yırtmaçlı çuha cepkeni, geniş şalvarı, parlak çizmeleriyle son derece

| Posta Tatarı ve Ulak

Post Tatar and Messenger |

temizdir. Alaturka geniş üzengiler ne kadar parlatılmak mümkün ise o
kadar parlatılır. Eğer takımları gümüş kakmalarla süslü, belindeki çift
piştovu, kehribar ağızlı çubuğu ile Tatar gerçekten görülmeye değer bir
şövalyedir. Fakat Tatarı bir de uzun yoldan geldiği zaman görünüz. Onu,
o zaman, doğurup büyütmüş olan kendi anası bile tanıyamaz. Altındaki
at durur durmaz kendini mecalsiz bir halde toprağa bırakıverir.
Yorgunluk, ağrı ve sızı ile bitkin bir halde kalır. Tatarların üzerinde
bizim için taşınması imkansız bir hacimde, kuşak, yatağan bıçağı,
havlular, çevreler, mendiller, enfiye kutusu, tütün kesesi bulunur ve bu
haliyle Tatar bir cephane ve levazım deposu halindedir.
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When I took the road to travel Rumelia, there was a Turk with me,
called as Tatar and used in post services. This man, by the name of Veli,
was one of the most handsome ones in his race. A European trying to
understand how the life is going as Tatar of which Veli is a member, must
see these Tatars taking a long road or coming back from a long road. A
Tatar is healthy and a model of joy and activity while taking the road
from Üsküdar. His hair and beard are properly combed, well-cared and
his face is bright. His long fur cap was skewed one side flirtatiously and
a brilliant kerchief in flower is wrapped around. He is tremendously
clean in his hair clothed jacket with slit sleeves, large salwar and bright
boots. The Turkish-style large stirrups are polished as much as possible.
Tatar is honestly a worth-seeing chevalier with saddleries adorned with
silver embossment, two pistols in his waistband and amber-edged stripe.
But, there is one more, you must see Tatar when he comes back from a
long road. At that time, even his mother bringing him into the world
cannot recognize him. His horse let itself go on the ground weakly as
soon as they stop. It becomes dead beat with fatigue, aches and pains.
Tatars are carrying a gridle, yatagan knife, towels, circles, handkerchiefs,
snuffboxes, tobacco poaches in a volume that is impossible to carry for
us which makes Tatar an armory and quartermaster depot.

| Bir Osmanlı Postahanesi ve çalışanları

An Ottoman Post Office and its employees |

Gerek askeri ve idari haberleşmenin gerekse de kişisel
haberleşmenin hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi
için her daim posta yollarının inşa edilmesine ve
güvenliğinin sağlanmasına dikkat etti. Modern postacılığın
kurulmasına değin merkez İstanbul olmak üzere Osmanlı
Devleti altı ana posta yolu tesis edildi. Bunların üçü
Anadolu ile olan iletişime, diğer üçü ise Rumeli ile olan
haberleşmeye ayrıldı.

Construction and safety of post roads were considered
at all times to enable both military and administrative
correspondence and personal correspondence in a fast and
safe way. Six main post mail roads with the headquarters
in Istanbul were constructed during the Ottoman Empire
until the modern postal system was established. Three of
them were used for communication with Anatolia and the
other three were used for correspondence with Rumelia.

17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa devletlerinin gerçekleştirdiği
deniz aşırı keşifler, yeni kolonilerin kurulması, endüstri
devriminin yaşanması ve dolayısıyla ticari faaliyetlerin
hızlanıp nakliyat hacminin artmasıyla birlikte bugünkü
anlamıyla modern postacılık Avrupa’da doğdu. Ticaret
hacmiyle doğru orantılı olarak nakliyatın da hız
kazanmasıyla birlikte postacılık ve haberleşme servisleri
de sadece askeri ve ticari amaçlı olmaktan çıkıp sıradan

Modern postal system emerged in Europe in today’s
context along with overseas discoveries made by
the European nations in 17th and 18th centuries,
establishment of new colonies, experience of industrial
revolution and, accordingly, acceleration of commercial
activities and increase of shipment volume. Postal and
correspondence services transformed into a service being
used by ordinary people to correspond instead of being
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Osmanlı İmparatorluğu’nda modern postacılığın başlangıcını ise Sutan İkinci
Mahmud’un Sadrazam Reşit Mehmed Paşa’ya gönderdiği Hatt-ı Hümayun’u
harekete geçirdi. Bu metinde Sultan şöyle diyordu:
“Devletimizin nizamını ve emniyetini temin etmek ve gelirlerini arttırmak
başlıca görevlerimizdendir. Bundan dolayı, başkentimizden taşraya ve
taşradan İstanbul’a gönderilen mektupların kimden kime gidip geldiğinden
haberdar olmamamız çeşitli fesatlara yol açmaktadır ki öncelikle bunu
bir düzene sokmamız gerekir. Aynı yabancı devletlerde olduğu gibi
memleketimizde de liyakatli ve güvenilir bir kimseyi nazır tayin ederek
bunlara münasip yerler tahsis olunup Anadolu ve Rumeli’deki münasip
yerlerde de çalışacak kimseleri istihdam edelim. Bundan böyle hiç kimse
| Sirkeci’den trenlere yükelenen postalar

Sirkeci’den trenlere yükelenen postalar |

kimseye istediği gibi mektup göndermeyip, gerek Müslümanlar, gerek
gayri-müslimler, gerekse de yabancılar devletin tayin ettiği merkezlere

insanların da birbirileriyle haberleşmek için kullandıkları
bir servise dönüştü. Dolayısıyla postacılıkla ilgili yeni
gelişmeler de yine Avrupa’da yaşandı.
1722 yılında Avusturya İmparatoru VI. Charles,
postacılığı bir devlet tekeli haline dönüştürerek tüm
haberleşmeyi tek bir otoritenin altında topladı. Bugün
de kullanılan ilk modern posta damgası da yine 1787’de
Avusturya’da, Postane Müdürü Johann Georg Khumer
tarafından geliştirilerek kullanıldı. 1800 yılınından
itibaren Avrupa’da postacılık alanında bir çok gelişim
yaşanarak, yeni hizmetler kullanıma girdi. Posta kutuları,
para havalesi ve yeni ödeme şartları sosyal hayatta yerlerini
almaya başladı.

only for military and commercial purpose along with the
acceleration of shipment in direct proportion to trading
volume. Therefore, new developments related to postal
system were also experienced in Europe.
Charles VI, Austrian Emperor gathered all correspondences
under a single authority by making postal system the
monopoly of the government. The first modern postmark
used even today was used by being developed by Post
Office Manager Johann Georg Khumer in Austria in
1787. With various developments in the field of postal
system in Europe as of 1800, new services were launched.
Post boxes, money order and new payment terms began to
take part in social life.

mektuplarını teslim edip, deftere kayıt yaptırarak mektupları devletin tayin
ettiği adamlar tarafından taşınsın.”
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Padişahın bu emri üzerine postacılık konusundaki
çalışmalar hızlandırılarak ilk olarak Ekim 1834’te
Üsküdar’dan İzmit’e kadar uzanan bir posta yolu inşa
edildi. Böylelikle, taşınacak her haber yahut paket için
ulak çıkarılmayıp tayin edilen gün ve saatlerde posta
arabaları çıkartılarak bir çok mesaj tek bir seferde taşınıp
dağıtılabilecekti. İnşa edilen ilk posta yolunun Üsküdar,
Kartal, Gebze, Hereke ve İzmit olmak üzere beş posta
istasyonu vardı. Sultan İkinci Mahmud da postacılığa
verdiği önemi göstermek için yolun açılış törenine bizzat
katıldı ve postacılığın geliştirilerek yeni yolların inşası için
yeni girişimlerde bulunuldu.

The efforts regarding postal system were accelerated upon
the order of Sultan and a post road going from Üsküdar
to Izmit was firstly constructed in October 1834. Thus, a
messenger will not have taken the road for any news or a
package to be carried but post vehicles will have been used
on the date and time determined and many messages will
have been carried and distributed at one sitting. There were
five post stations as Üsküdar, Kartal, Gebze, Hereke and
İzmit for the first post road constructed. Sultan Mahmud
II also attended personally to the opening ceremony to
show the importance he gave to postal service and new
steps were attempted for the construction of new ways
with the postal developments.

1840 yılı hem dünya posta tarihi, hem
de Osmanlı Posta tarihi için en önemli
dönüm noktalarından bir tanesiydi. O
yıl, İngiltere’de tüm dünyaya yayılıp
günümüze kadar kullanılacak ve
haberleşmenin de ötesinde tarih içerisinde
bir tutkuya dönüşecek olan bir yenilik
icat edildi. Bu yeni uygulama, bugün de
sosyal hayatımızda yer almasına rağmen
daha çok bir koleksiyon malzemesi haline
dönüşen puldan başka bir şey değildi. 6
Mayıs 1840’da W. Mulready tarafından
çizilen ve “Penny Black” olarak bilinen
dünya tarihindeki ilk pul tedavüle girdi.
Kısa sürede tüm dünya tarafından kabul
gören pul ardı ardına çeşitli ülkelerde
basılıp kullanılmaya başlandı.

The year of 1840 was one of the most
important milestones for both the world
postal history and the Ottoman Postal
history. An innovation was invented
that year which would be expanded
throughout the world, used until today
and became a passion in the course of
time beyond correspondence. Despite of
that this new implementation has taken
its part in our social life, it is nothing
but a stamp mainly transforming into a
collectible material. The first stamps in the
world history, sketched by W. Mulready
on 6 May 1840 and known as “Penny
Black”, got into circulation. Having been
promptly accepted throughout the world,
the stamp was successively issued and used
in several countries.

The beginning of modern postal system in the Ottoman Empire was evoked
with Imperial Writs of Sultan Mahmud II sent to Grand Vizier Reşit
Mehmet Pasha. Sultan stated as below in this text:
Procurement of order and safety and increase of income in our
government is one of our essential duties. Thus, failure of information
regarding sender and receiver of the letters sent from our capital to
province and from province to Istanbul results in various conspiracy
which must be firstly regulated by us. Similar with the foreign nations,
we are going to assign a capable and reliable person as the minister in
our country, to allocate appropriate places and to employ citizens to be
charged in the appropriate locations in Anatolia and Rumelia. No one
will hereinafter send letter to anyone at his own will; both Muslims, nonMuslims and foreigners will deliver their letters to the centers assigned
by the government and after registering to the ledger, their letters will be
carried by the employees assigned by the government.

Pul, sadece ödemeyi ve takibi kolaylaştıran bir sistem
değildi. Artık pul sayesinde posta göndermek isteyen
birisi, idarenin tayin ettiği gün ve saatte postaneye gidip
saatlerce sıra bekleyip ödemesini yaptıktan sonra zarfını
yahut paketini posta arabasına teslim etmek zorunda
kalmıyordu. Bundan böyle ödemesini peşin yaparak

The stamp was not only a system facilitating payment
and monitoring. The person requesting to send post was
not obliged to deliver his letter or package to post vehicle
after going on the date and time determined by the
administration, awaiting his turn for hours and doing his
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istediği zaman pulunu alabilir ve zarfının üzerine
yapıştırarak şehir içlerine yerleştirilen posta kutularına hiç
sıra beklemeden atabilirdi.

payment. He could hereinafter buy his stamp by paying
in cash and, by sticking it on the letter, he could put it in
post boxes located in the city.

1840 yılında dünya postacılık tarihi için böylesine
önemli bir gelişme yaşanırken Osmanlı postacılığında da
günümüze değin devam edecek bir kurumun temelleri
atılıyordu. Aynı yıl, Osmanlı Posta Nezareti’nin kurulması
için hükümetin merkezi olan Babıali’de özel bir komisyon
kuruldu.

While such a significant development for the world postal
history was being experienced in 1840, the foundations
of an institution that would survive until today were
being laid in the Ottoman postal system. In the same
year, a private commission was established in Babıali as
the headquarters of the government to establish Ottoman
Post Surveillance.

4 Temmuz 1840’da ise Avrupa’da
gözlemler yapan, postacılık ve Avrupa’da
uygulanan postacılık sistemleri hakkında
bilgi sahibi bulunan Mustafa Sami Efendi,
Osmanlı tarihinde ilk defa olarak Posta
Müdürlüğü’ne tayin edildi. 23 Ekim
1840’da ise Osmanlı Postaları, o zamanki
adıyla Posta Nezareti resmen kurularak
çalışmalarına başladı.

Having been informed about postal
systems being implemented in Europe,
Mustafa Sami Effendi, was assigned to
Post Directorate for the first time in
the Ottoman history on 4 July 1840.
Ottoman Posts or Post Surveillance, with
its former name, was officially founded on
23 October 1840 and began its works.

Postahane-i Amire yahut Posta Nezareti olarak anılan
kurumun ilk merkez binası Eminönü’ndeki Yeni Cami’nin
yanı başında iki katlı ahşap bir yapıydı. Eminönü’nün
gerek İstanbul ticaretinin kalbi olması gerekse de limana
yakın bulunması dolayısıyla bu merkez özellikle seçildi.
Yapının giriş katında postahane bulunuyor, ikinci katında
ise idari personelin odaları yer alıyordu. Osmanlı tarihinin
ilk posta merkezinde Posta Nazırı da dahil dokuz memur
çalışıyor ve postacı olarak da on beş Tatar bulunuyordu.
23 Ekim 1840 çarşamba günü Posta Nezareti’nin resmen
kurulmasıyla birlikte Rumeli tarafına ilk posta 28 Ekim
1840 günü İstanbul’dan Edirne’ye gönderildi. Anadolu’ya
ilk posta ise 2 Kasım 1840 pazartesi günü çıkarıldı.

The first headquarters of the institution referred to
as State Post Office (“Postahane-i Amire”) or Post
Surveillance was a duplex wooden structure adjacent
to the New Mosque located in Eminönü. This location
was specifically selected, as Eminönü is both the heart of
Istanbul trade and located close to the port. There were a
post office in the entrance of the structure and the rooms
of administrative staff in the second floor. Nine officers
including Post Minister were being charged in the first
post center of the Ottoman history and there were fifteen
Tatars as postmen. Along with the official establishment
of Post Surveillance on 23 October 1840 on Wednesday,
the first post routing to Rumelia was sent from Istanbul to
Edirne on 28 October 1840. The first post was disposed
to Anatolia on 2 November 1840.
| Matrakçı Nasuh’un çizimiyle posta menzilleri

Post routes with the sketches of Matrakçı Nasuh |
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İlk Osmanlı Pulları: Tuğralı Pullar, 1863
The First Ottoman Stamps: Tughra Stamps, 1863

A

I. BÖLÜM: OSMANLI PULLARI
SECTION I: OTTOMAN STAMPS

T

gah Bey Ağustos 1861’de Posta Nezareti’nin
idaresini üstlendiğinde planladığı ilk yenilik
Osmanlı postacılığında da bir an önce pul
kullanımına başlanmasıydı. Böylelikle bir zarf göndermek
isteyen birisi Eminönü’ndeki postaneye gelmek zorunda
kalmayacak, yeni posta merkezleri kurmaya gerek
kalmaksızın şehrin belli merkezlerine yerleştirilecek posta
kutuları sayesinde posta hizmeti daha etkin ve aktif bir
şekilde kullanılabilecekti. Agah Efendi dünyada pul
kullanan diğer ülkelerde de incelemeler yapıp buralardan
bilgi topluyordu. Ebuzziya Tevfik’in naklettiğine göre
Agah Efendi, o devirde postacılık konusunda en ileri
memleketlerin başında gelen Belçika’dan fazlasıyla
etkilenmiş, Osmanlı’yı da Belçika standartlarına
ulaştırabilmek için çalışmıştı. Belçika’nın Posta Müdürü
Mösyö Jacop ile mektuplaşma yoluyla dostluk kuran Agah
Efendi, Mösyö Jacop’tan bu iş için gerekli olan incelikleri
öğrenmiş daha önce maliyecilerin çıkarmış oldukları
istatistikleri ve devlete sunulan özel raporları elde ederek
tetkik etmişti. 1862 yılının sonlarında çalışamalarını
tamamlayarak Osmanlı pullarının basılması ve tedavüle
girmesi için girişimlerde bulundu.

he first innovation that Agah Bey planned,
when he took over the administration of Post
Surveillance on August 1861, was starting to
use stamp immediately in the Ottoman postal system.
Thus, a person who wants to send a letter was not obliged
to go to post office in Eminönü and postal service would
be used in a more effective and active way with post boxes
to be located in particular locations of the city without
the need of establishing new post centers. Agah Effendi
was making researches in the other countries using stamp
in the world and collecting information from these
countries. According to Ebuzziya Tevfik, Agah Effendi
was inspired from Belgium as one of the most advanced
nations on postal service at that time and worked for the
Ottoman Empire to achieve Belgium standards. Having
become friends with Belgium’s Post Manager Mr. Jacop
by exchanging letters, Agah Effendi learnt the niceties
required for this work from Mr. Jacop, he obtained and
investigated statistics previously issued by the tax officers
and private reports submitted to the government. At the
end of 1862, he completed his works, took steps towards
issuing and putting the stamps into circulation.

Agah Bey’in çalışmaları neticesinde ilk Osmanlı pulları
1 Ocak 1863 günü Topkapı Sarayı’nın ilk avlusunda
yer alan Darphane-i Amire’de basıldı. O güne değin
Osmanlı tarafından hiç pul basılmamış olduğundan
dolayısıyla bu konuyla ilgili gerekli teknoloji de
mevcut değildi. İlk pulların basılması daha iptidai
bir ortamda gerçekleşti. Osmanlı madeni paralarının
basıldığı Darphane-i Amire’nin iki ustası, Sikkezenbaşı
Abdülfettah Efendi ile Ensercioğlu Agop Efendi pulların
basımıyla görevlendirildiler ve ilk pulların tasarımı da yine
bu isimler tarafından yapıldı. Avrupa’daki örneklerinin
aksine pulların üzerine Sultan Abdülaziz’in bir portresinin
basılması uygun görülmeyerek onun yerine padişahın
tuğrasının basılmasına karar verildi.

As a result of Agah Bey’s works, the first Ottoman stamps
were issued in the State Mint (“Darphane-i Amire”) located
in the first backyard of Topkapı Palace on 1 January 1863.
As stamp has never been issued by the Ottomans before
until that day, technology required for this matter was not
available. Issuance of the first stamps was performed in
a more unprofessional environment. Two masters of the
Sate Mint (“Darphane-i Amire”) in which the Ottoman
coins were issued, Sikkezenbaşı Abdülfettah Effendi and
Ensercioghlu Agop Effendi were charged for issuing the
stamps and the design of the first stamps was also made
by them. In contrast to the samples in Europe, printing a
portrait of Sultan Abdülaziz on the stamps was not found
appropriate and, instead, it was decided to print sultan’s
tughra.
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Daha çok sigara kağıdı olarak kullanılan pelür kağıtların
üzerine basılan ilk pullar öncelikle siyah olarak basılmış,
renklendirmesi ise elle tek tek yapılmıştır. Değerlerininin
anlaşılması için sulandırılmış anilin boya ile sünger yahut
pamuk vasıtasıyla tabakalar halinde farklı renklerde
boyanan pulların bir kısmında bu nedenle yer yer
beyazlıklar kalmıştır.

5, 2 ve 1 kuruşluk ile 20 paralık olarak
basılan pulların 5 kuruşluğu kırmızı, 2
kuruşluğu koyu mavi, 1 kuruşluğu gri ve
20 paralığı da sarı renklere boyanmıştır.
Pulun merkezine Sultan Abdülaziz’in
tuğrası yerleştirilmiş, tuğranın altında
yer alan hilalin içinde ise Devlet-i Aliye-i
Osmaniye yazısı yer almıştır. Hilalin
altındaki oval çerçeveye ise pulun değeri
yazılmıştır.

Daha sonra pulların etraflarına, üzerinde Nezaret-i
Maliye-i Devlet-i Aliye yazan bir bordür yuvarlama negatif
mühürle kontrol bordürü olarak çekilmiştir.

20 paralık ilk Osmanlı Tuğralı Pulu
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

İlk pulların hazırlanmasının ardından 13 Ocak 1863
günü bir padişah iradesi yayınlandı. Bu iradeye göre
artık Osmanlı posta idaresi de mühür kullanımını terk
edip pul kullanımına geçti. Devrin tüm gazetelerince de
duyurulan bu iradeye göre ilk pullar Darphane-i Amire’de
basılmıştır. Bu pulları tedarik etmek isteyenler, İstanbul’da
Postahane-i Amire, Üsküdar, Beşiktaş, Kasımpaşa,
Eyüp, Sultan Mehmed, Sultan Bayezid, Sultan Ahmed
ve Kadıköy postahanelerinden tedarik edebileceklerdi.
Göndericiler posta tarifelerinde yer alan ücretlere göre
zarfların üzerine gerektiği kadar pulu yapıştırdıktan sonra
en yakınlarındaki posta kutularına bunları atabileceklerdi.
Taşrada, postahane yahut posta memuru bulunmayan
yerlerdeki kimseler pul tedarik edemeyeceklerinden
bunlar mektuplarını posta kutularına atacaklar ve
posta bedeli teslim alan kimseden tahsil edilerek zarfa

The first stamps, being printed on copy papers mainly
used as cigarette paper, were printed as black at first and
its coloring was made one by one by hand. Whiteness in
patches remained on some of the stamps painted with
assorted colors as layers through sponge or cotton with
diluted aniline dye to appreciate its value.

5-penny, 2-penny- 1-penny and 20-paras
of the stamps were painted as red, dark
blue, blue and yellow, respectively. The
tughra of Sultan Abdülaziz was printed
on the middle of the stamp and the text
as Ottoman Empire was written within
the crescent under the tughra. The
postage was written in oval frame under
the crescent.

A curb on which Finance Corps of Ottoman Empire
(“Nezaret-i Maliye-i Devlet-i Aliye”) was written, was
drawn around the stamps thereafter with a circular
negative seal as control curb.
Following the preparation of the first stamps, a sultan will
was published on 13 January 1863. According to this will,
seal was no longer used by Ottoman postal administration
and stamp was started to be used. According to this will
announced by all journalists of that time, these stamps
were issued in the State Mint (“Darphane-i Amire).
People wishing to procure these stamps could receive
them from State Post Office (“Postahane-i Amire”),
Üsküdar, Beşiktaş, Kasımpaşa, Eyüp, Sultan Mehmed,
Sultan Bayezid, Sultan Ahmed and Kadıköy post offices
in Istanbul. The senders could post them to the nearest
post boxes after sticking a stamp as required on the letters
according to the tariff on post tariff. People residing at the
rural places or where there is no post office or post officer
could send their letters to the post boxes as they could not
procure stamp and the postage will be collected from the
receiver and brown stamps would be put on the letter.
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İlk Osmanlı pullarının basıldığı 1863 yılı, yine dünya
postacılığı için de önemli bir yıldı. Amerika Birleşik
Devletleri, 1856 yılından itibaren postacılıkta sınır ötesi
iş birliğinin geliştirilmesi ve uluslararası bir postacılık
birliğinin kurulması için girişimlerde bulunuyordu. 1863
yılında bu girişimler meyvesini verdi ve daha sonra Dünya
Posta Birliği’ne dönüşecek olan tarihteki ilk Uluslararası
Posta Konferansı 11 Mayıs - 8 Haziran 1863 tarihleri
arasında on beş ülkenin katılımıyla Paris’te toplandı.
1865’te yine Paris’te toplanan İkinci Posta Konferansına
ise Osmanlı İmparatorluğu da dahil olarak, Osmanlı’yı
temsilen konferansa Telgraf Müdürü Krikor Ağaton
Efendi katıldı. İstanbul’a dönüşünde Krikor Ağaton’a
Posta Nezareti’nin de idaresi verilerek Osmanlı tarihinde
ilk defa olarak Posta ve Telgraf ’ın yönetimi tek bir
idarecinin altında birleştirildi. Osmanlı postacılığının
gelişmesinde önemli katkıları bulunan Krikor Ağaton
Efendi üç sene kadar sonra 1868 yılında ise Nafia Nazırı
tayin edilerek Osmanlı tarihindeki ilk gayrimüslim bakan
olarak tarihlere geçecekti.
Osmanlı’nın Posta Konferansı’na katıldığı 1865 yılında
ilk defa olarak şehiriçi iletişimin sağlanması için şehir
postacılığı kuruludu. 9 Ağustos 1865 günü Sultan
Abdülaziz’in verdiği bir irade ile ilk şehir postacılığının
işletme imtiyazı Yanyalı Lianos Efendi’ye verildi. Bunun
için İstanbul’un bir çok yerine posta kutuları yerleştirildiği
gibi Postahane-i Amire, Galata, Beşiktaş, Üsküdar,
Kadıköy, Sultanahmed, Şehzadebaşı, Sultan Mehmed,
Eyüp ve Kasımpaşa olmak üzere on posta merkezi tayin
edildi.

Along with accomplishment of using stamp and increase
of using postal service gradually by the public, it was
understood that stamp could not be issued with the
unprofessional methods anymore as in the first time
and that more stamps were required to be issued. By
deciding the manufacturing of a machine for postal
stamps thereupon in January 1864, Ensercioghlu Agop
Effendi, working in the State Mint (“Darphane-i Amire”)
was being charged for procurement of counters for these
machines.
The year of 1863 on which the first Ottoman stamps were
issued was an important year for the world postal system
as well. The United States of America took steps towards
developing cross-border cooperation in postal system and
establishing an international postal union as of 1856. With
the steps bearing fruit on 1863, the first International
Postal Conference which would then become Universal
Postal Union was held on the dates between 11rd May and
8th June 1863 with the participation of fifteen nations.
In the Second Postal Conference being held in Paris
in 1865 with the participation of Ottoman Empire,
Telegraph Manager Krikor Aghatan Effendi participated
to the conference on behalf of the Ottomans. The
administration of Postal Surveillance was given to Krikor
Aghatan in his return to Istanbul and the management of
Postal System and Telegraph was gathered under a single
manager for the first time in the Ottoman history. With
the significant contributions for development of Ottoman
postal system, Krikor Aghatan Effendi was assigned as
Trade Minister after almost three years in 1868 and made
his mark in history as the first non-Muslim minister in the
Ottoman history.
Urban postal system was established to enable local
communication for the first time in 1865 on which the
Ottoman Empire participated to Postal Conference. The
privilege of operation for the first urban postal system was
granted to Lianos Effendi of Chania with a will given by
Sultan Abdülaziz on 9 August 1865. As well as locating
post boxes to various places of Istanbul, ten post centers,
as State Post Office (“Postahane-i Amire”), Galata,
Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Sultanahmed, Şehzadebaşı,
Sultan Mehmed, Eyüp and Kasımpaşa, were assigned.

Lianos Efendi, şehir postacılığı için ayrı bir kadro
kurmuştu. Bu işletme doğrudan Posta Nezareti’nin
sorumluluğu altında değildi, nezaret sadece işletmeyi
denetleme yetkisine sahipti. Şehir postacılığını işletmekte
tek talip Lianos Efendi değildi. Samacıoğlu Ohannes ve
Arnavutoğlu Osep gibi başka isimler de bu iş için talip
olmuş fakat Lianos Efendi’nin bir müddet Avrupa’da
yaşayarak postacılık çalışmalarını tetkik etmiş olmasından
dolayı işin ona verilmesi uygun görülmüştü. Şehir
postası mektup ve paket taşımacılığının yanı sıra gazete
dağıtımını da üstlendi. Fakat bu yeni girişimin ömrü fazla
uzun ömürlü olmadı ve 28 Mart 1867’de Şehir Postası’nın
çalışamaları maddi yetersizlikler nedeniyle durdu. Bu
nedenle bu ilk girişim tarihe Birinici Şehir Postası olarak
geçti.

Post Telegraph Minister Agah Effendi

Pul kullanımının başarıya ulaşması ve posta kullanımının
halk arasında her geçen gün artmasıyla birlikte artık ilk
sefer olduğu gibi iptidai yöntemlerle pul basılamayacağı
ve daha fazla miktarda pul basmak gerekliliği anlaşıldı.
Bunun üzerine Ocak 1864’de posta pullarının basımı
için bir makinenin imaline karar verilerek Darphane-i
Amire’de görevli Ensercioğlu Agop Efendi, bu makine için
gerekli tezgahları temin etmekle görevlendirildi.

Letters would be distributed hereafter within the city and
20-paras would be collected as postage.

Posta Telgraf Nazırı Agah Efendi

kahverengi pullar yapıştırlacaktır. Bundan böyle şehir içi
mektup dağıtımı da yapılacak ve ücret olarak da 20 para
alınacaktır.
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Lianos Effendi organized a separate team for urban postal
system. Post Surveillance was not directly responsible for
this operation, the surveillance has only the authorization
to supervise the operation. The candidates for organizing
the urban postal system was not only Lianos Effendi. Some
others such as Samacıoghlu Ohannes and Arnavutoghlu
Osep applied for this business but as Lianos Effendi
investigated postal system works by living in Europe for
a particular time, it was found appropriate to assign him
for this business. He also took over journal distribution
apart from urban postal system letter and package
transportation. But this new attempt was not long-lasting
and the works of Urban Postal System ceased due to
financial incapability on 28 March 1867. Therefore, this
first attempt was marked as the First Urban Postal System
in the history.
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Ay Yıldızlı Pullar: Duloz Pulları, 1865
Stamps with Star and Crescent:

T

Bu kalıplar daha sonra Paris’te, kendi adıyla anılan bir
baskı tekniği icat eden Mr. Duloz tarafından yeniden
düzenlendi ve Poitevin Matbaasında basıldı. Bu pullardan
en nadiri 1867’deki ikinci emisyonda basılan ve 9 adet
bulunan 25 kuruşluk takse pulu, yani alıcının ödemesi
karşılığında kullanılan puldur. Tarihi bir karşılaşma
olarak Osmanlı pulları Paris’te basılırken, 1867’de Sultan
Abdülaziz de Uluslararası Paris Sergisi’nin açılışını yapmak
üzere Paris’ten başlayan bir Avrupa turuna çıkmıştır.
Osmanlı tarihinde bir ilk olarak padişahın savaş dışı
nedenlerle yurtdışına çıkması Avrupa’da büyük yankılara
ve heyecana neden olmuştur.

These molds were edited again in Paris by Mr. Duloz
who invented a press technique known with his name
and issued in the Poitevin Printing House. 9 pieces
of 25-pennies postage-due stamp, being issued in the
second issuance in 1867 as the rarest one among these
stamps is a stamp used in return for payment made by
the receiver. As an historical encountering, the Ottoman
stamps were issued in Paris, while Sultan Abdülaziz went
on an excursion in Europe beginning from Paris for
opening International Paris Exhibition in 1867. As a first
in the Ottoman history, a sultan’s overseas journey due to
non-combatant reasons created significant reactions and
generated excitement in Europe.

İlk olarak Paris’te basılan Duloz pulları kalıpları daha sonra
İstanbul’a getirilerek Hovhannes Mühendisyan Efendi
tarafından Maliye Nezareti Matbaasında yeni emisyonları
basıldı. Osmanlı tarihinin ikinci pulu olan bu pullar
üzerinde yer alan ay yıldız motifinden dolayı Ay Yıldızlı
Pullar yahut ilk baskısını gerçekleştiren Mr. Duloz’un
adıyla Duloz Pulları olarak anılır. Bu pullar,1865 yılından
1882 yılına kadar üç Osmanlı padişahının saltanatı
müddetince kullanılmıştır.

Having been issued in Paris at first, the molds of Duloz
stamps were brought to Istanbul thereafter and new
stamps were issued by Hovhannes Mühendisyan Effendi
in the Finance Corps Printing House. These stamps
as the second stamp of Ottoman history are known as
Stamps with Star and Crescent due to its design of star
and crescent or as Duloz Stamps with the name of Mr.
Duloz who issued the first printing. Three stamps were
used during the reign of three Ottoman sultans from the
year of 1865 to the year of 1882.

25 kuruşluk 1867 Duloz Takse Pulu

he first stamps of Ottoman were issued, put
into circulation and being used increasingly
day by day by being adopted rapidly by the
public. But the sultan of that period Sultan Abdülaziz
was not pleased with these stamps. As an artist, Sultan
Abdülaziz was not satisfied with the first issuance of
Ottoman stamps and thought about issuing more elegant
stamps of high quality. And the sultan personally prepared
some stamp sketches, showed them to Vahdeti Şevket Bey,
one of the well-known calligraphers of that period and
requested him to engrave them into the molds. Thus,
Şevket Bey was sent to London and attended personally at
the time of preparing molds of the stamps.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

smanlı’nın ilk pulları basılmış, hızla tedavüle
girmiş, halk arasında hızla benimsenerek her
geçen gün artan bir şekilde kullanılır olmuştu.
Fakat yine de devrin padişahı Sultan Abdülaziz bu
durumdan pek hoşnut değildi. Zira kendisi de bir ressam
olan Sultan Abdülaziz, Osmanlı pullarının ilk emisyonunu
pek beğenmemiş daha zarif ve kaliteli pulların basılmasını
düşünmüştür. Bunun için padişah bizzat kendisi bazı
pul eskizleri hazırlayarak bu çizimleri devrin ünlü
hattatlarından Vahdeti Şevket Bey’e göstererek kalıplara
hakketmesini istedi. Bu nedenle Şevket Bey Londra’ya
gönderilerek pul kalıplarının hazırlanması sırasında bizzat
bulundu.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

O

25 kuruşluk 1865 Duloz Pulu

Duloz Stamps, 1865
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Bu pullar renkli zemin üzerine sürşarj
yani üst baskı tekniği ile basılmış, ay
yıldızın etrafındaki oval çerçevenin
içerisine Posta-i Devlet-i Osmaniye
yazılmıştır. Pulun dört köşesinde yer
alan yuvarlak çerçevelerin içerisine ise
pulun değeri yazılmıştır. 150’lik yahut
50’lik tabakalardan basılan bu pullar altı
ayrı değerde, 10 para, 20 para, 1 kuruş,
2 kuruş, 5 kuruş, ve 25 kuruş olarak
basılmıştır.

Pulların tedavüle girmesinden kısa bir süre sonra, 1869
yılında İstanbul’daki posta servisinin yetersiz olduğu
görüldü. Halkın postayı kullanmak için Eminönü’ndeki
Postahane-i Amire’ye gelme zorunluluğunu kaldırmak ve
şehir içi iletişimi kuvvetlendirmek adına İstanbul’un uzak
mahallerine ve boğaz köylerine de postahanelerin açılması
düşünüldü. Tabii ki yeni postahaneler yeni masraflar
ve daha fazla personel demekti. Osmanlı idaresi bu
masrafları karşılayabilmek için ikinci defa şehir postasının
kurulmasını kararlaştırdı. Fakat bu sefer şehir postasının
işletmesi bir şirkete verilmeyip Postahane Nezareti
tarafından yürütülecekti.
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These stamps were issued on the
colorful surface with surcharge, namely,
overprinting technique, the Post of
Ottoman Empire (“Posta-i Devlet-i
Osmaniye”) was written within the
oval framework around the moon
and crescent. The postage was written
within the circle framework located in
four edges of the stamp. These stamps,
being imprinted with 150- or 50- layers,
were issued in seven different values as
10-paras, 20-paras, 1-penny- 50-paras,
2-penny, 5-penny and 25-penny.

After a short while from putting the stamps into
circulation, it was witnessed that postal service in Istanbul
was not efficient in 1869. In order to remove the obligation
to go to from State Post Office (“Postahane-i Amire”)
in Eminönü and to build up local communication,
it was considered to establish post offices to distant
neighborhoods and Bosporus villages in Istanbul. New
post offices meant, needless to say, new costs and more
personnel. Ottoman administration decided to establish
urban postal system for the second time to compensate
such costs. Yet, organization of urban postal system was
not given to a company, instead, it would be managed by
Post Surveillance.

Postacılığın daha da yaygınlaşması ve posta pullarına
ulaşımın kolaylaşması adına devrin İstanbul’unda hemen
her köşe başında rastalanabilen tütüncü dükkanlarının
da şehir postası pullarını ve pullu zarfları satmalarına
müsaade edildi. Ekim 1869’da Şehir Postacılığının
faaliyete başlamasıyla İstanbul genelinde on dört yeni
şube açılmasına karar verildi. Sonrasında ise bu şubelerin
sayısı on altıya çıkartıldı. Şehir postacılığının faaliyetlerine
başladığını halka duyuran gazete haberlerinde yeni posta
servisinin nasıl çalışacağı şu satırlarla anlatılıyordu:

Tobacco shops, which could be seen at almost every
corner of Istanbul at that time, were allowed to sell urban
post stamps and stamped letters to further expand postal
system and facilitate access to post stamps. Along with
the activity of Urban Post System in October 1869, it was
decided to establish fourteen new branches in Istanbul.
After that, the number of these branches were increased to
sixteen. In the newspapers announcing that urban postal
system began its activity to the public, the way of working
by new postal service was stated as below:

“Her gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç
defa olarak İstanbul’dan Boğaziçi’nin Rumeli ve Anadolu

“Each day, three times a day as morning, afternoon and
evening, post will be sent from Istanbul to Rumelia and

| Mimar Vedat’ın inşa ettiği Eminönü’nde PTT Nezareti

PTT Surveillance in Eminönü constructed by Architect Vedat |

yakaları ile Üsküdar, Kadıköy ve adalara ve köprü yanında
bulunan Ayakapı, Fener, Balat, Ayvansaray, Eyüp,
Halıcıoğlu, Hasköy ve bu civarlardaki mahallere gidip
yine günde üç defa olmak üzere bu mahallerden İstanbul’a
posta gelecektir. İstanbul’dan her gün akşam üzeri bir kere
Yeşilköy’e gidip, Yeşilköy’den dahi sabahleyin İstanbul’a
gelecektir.”

Anatolia sides of Bosporus and Üsküdar, Kadıköy and the
Princes Islands, Ayakapı, Fener, Balat, Ayvansaray, Eyüp,
Halıcıoğlu, Hasköy and their surrounding neighbors
located close to the bridge; and will be delivered to
Istanbul from these neighbors three times a day. It will be
sent to Yeşilköy once in every day at late afternoon and
delivered to Istanbul even from Yeşiköy in the morning.”

Osmanlı idaresinin ikinci şehir postacılığını tesis ettiği
1869 yılında yine dünya postacılığı için de büyük bir
gelişme yaşanmış, o yıl Avusturya’da başlayarak kısa sürede
tüm dünyaya yayılacak olan yeni bir uygulama başlamıştır.
Esasında bir ekonomi profesörü olan Emanuel Herrmann,
1869 yılında mektup zarfı kadar geniş olmayan ve kısa
mesajların daha az maliyetle üretilip ulaştırılabileceği
kartların imal edilmesini yani bugün dahi kullandığımız
kartpostalların üretilmesini önerdi. Kısa sürede tüm
dünyaya yayılan bu yeni uygulama haberleşmenin de
ötesinde sanayi devrimiyle birlikte hızlanan seyahatlerin
vaz geçilmezi haline geldi ve bir mesaj iletmenin yanı sıra bir
hatıra objesi olarak da kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu
da bu yeniliğe kayıtsız kalmadı ve kısa sürede Abdullah
Biraderler ve Sebah&Joailler gibi İstanbul’un dünyaca
ünlü fotoğrafçılarının fotoğraflarından hazırlanan kartlar
piyasalardaki yerlerini aldı.

An important development was experienced for the world
postal system in 1869 on which Ottoman administration
established the second urban post system, a new
implementation, which would expand throughout the
world in a short while, initiated in this year beginning
from Austria. As an economy professor basically, Emanuel
Hermann suggested to produce cards, namely to produce
postcards that we have been using even today, that were not
as large as envelope and could be produced and reached
with less cost for short texts. This new implementation,
being expanded in the entire world in a short while,
became essential for the accelerating travels along with
industrial revolution beyond the correspondence and
was used as a souvenir apart from conveying a message.
Ottoman Empire could not be unconcerned with this
innovation and the cards prepared from the images of
world-wide known photographers Abdullah Brothers and
Sebah&Joailler in a short while.

52

53

Aylı Pullar: Ampir, 1876
Stamps with Star: Crescent, 1876

1

869 yılında Postahane-i Amire ikinci şehir
postasını tesis ettiğinde Postahane Nazırı
Andon Yaver Tıngıryan Paşa’ydı. Yaver
Paşa’nın nazırlığı döneminde posta idaresinde
bir çok yenilik yaşandı. Postahane sayısını arttırmak için
çalışmalarda bulunan Yaver Paşa, personel sayısının ve
müfettişlerin arttırılması, ödenen maaşlara zam yapılması
gibi çalışmalarda bulundu. Paşa’nın, bir nazır muavinin
de gerekliliğini görmesi üzerine İzmir Muhasebecisi
Asım Bey ilk defa olarak nazır muavini tayin oldu. Yaver
Paşa’nın gerçekleştirdiği en önemli yenilik ise bir Posta
Meclisi kurulması oldu. Posta Nezareti’nin üst düzey
bürokratlarının yer aldığı bu meclis imparatorlukta
postacılık konusunda her türlü kararı alma yetkisine
sahipti ve meclis uzun yıllar varlığını devam ettirdi.
Posta Nezareti’nin 1840 yılında kurulmasının ardından
postayla ilişkili olan Telgraf Müdürülüğü 1855 yılında
kurulmuş fakat Posta Nezareti’ne bağlanmayarak
Telgraf Müdürlüğü Sadrazamlığa bağlı bir kurum olarak
çalışmalarını sürdürmüştü. 21 Eylül 1871’de personelden
ve binalardan tasarruf etmek düşüncesiyle Posta ve Telgraf
idaresi birleştirilerek Posta Telgraf Nezareti adını aldı. İlk
Posta Telgraf Nazırı ise Ahmed Şükrü Bey oldu.
Amerika Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde, uluslarası
bir posta birliği kurmak üzere gerçekleştirilen Paris’teki
Posta Konferansları 1874 yılında meyvelerini verdi.
Uluslararası bir posta birliğinin kurulması ve uluslararası
postacılığın tesisi için yirmi iki devletin tam yetkili
temsilcileri Ekim 1874’de İsviçre’nin Bern kentinde bir
araya geldiler. Bu yirmi iki devletten bir tanesi de Osmanlı
İmparatorluğu’ydu. Toplanan konferans bir Dünya Posta
Birliği kurulmasında uzlaşarak birliğin esaslarını tespit etti
ve bunlar 9 Ekim 1874 günü düzenlenen genel kurulda
imzalanarak resmiyet kazandı. Dünya tarihindeki ilk
uluslarası posta birliğinin kuruluş günü olarak kabul
edilen 9 Ekim bu nedenle tüm dünya ülkelerinde “Dünya
Posta Günü” olarak kutlanmaktadır.

W

hen State Post Office (“Postahane-i Amire”)
established the second urban postal system in
1869, the Post Office Minister was Andon Yaver

Tıngıryan Pasha. There were many innovations experienced
in the period of ministry of Yaver Pasha. Having worked for
increasing the number of post office, Yaver Pasha performed
works for increasing the number of personnel and inspectors
and giving a raise to salaries. Following the need of a deputy
minister, Izmir Accountant Asım Bey was assigned as deputy
minister for the first time. The most important innovation
made by Yaver Pasha was establishment of Post Assembly. This
assembly with senior bureaucrats of Post Surveillance had the
power to take all kinds of decisions regarding postal system and
the assembly had survived for years.
Following the establishment of Post Surveillance in 1840,
Directorate of Telegraph associated with postal system
was established in 1855 but it was not engaged with Post
Surveillance and had been working as an institution engaged to
Grand Viziership. With the idea of economizing from personnel
and buildings on 21 September 1871, Post and Telegraph
administration were gathered and named as Post Telegraph
Surveillance. The first Post Telegraph Minister was Ahmed
Şükrü Bey.
Post Conferences, being held in Paris to build a universal
post union, brought its results in 1874. The fully authorized
representatives of twenty-two nations gathered in the city of
Bern, Switzerland in October 1874 for building a universal
post union and establishment of universal postal system. One
of these twenty-two nations was the Ottoman Empire. This
conference agreed on building a Universal Post Union and
determined the rules of union which became official by being
signed in the general assembly held on 9 October 1874. Having
been accepted as the establishment day of the first universal
postal union in world history, 9 October is celebrated as “World
Post Day” in all world nations.

Mısır Kralı Faruk’un koleksiyonundan çıkan
12’li blok dantelsiz 1876 Ampir Pulları
Mısır Kralı Faruk’un koleksiyonundan çıkan
12’li blok dantelsiz 1876 Ampir Pulları
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Osmanlı İmparatorluğu’nun 1875’te resmen Dünya
Posta Birliği’ne, esas adıyla Union Postal Universel’a
üye olmasının ardından, diğer üye ülkelere posta
gönderimlerinde kullanacak bir pul bastırması gerekti.
Fakat o sırada Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde
bulunduğu siyasi çalkantılar nedeniyle söz konusu pullar
da ancak Sultan Abdülhamid tahta çıktıktan sonra, 15
Eylül 1876’da basılabildi.
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After the Ottoman Empire became member of Universal
Post Union, or Union Postal Universel with its principal
name, officially in 1875, it was required to issue a stamp
to be used for postal deliveries to other member states.
But these stamps could be issued following the accession
of Sultan Abdülhamid, on 15 September 1876 due to
the political disturbances in which Ottoman Empire was
experiencing at that time.

Bu pullar tek tiptir, öncelikle muhtelif
açık renklerde bir zemin tipografi
ile basılmış daha sonra bu zemin
üzerine yine aynı teknikle daha koyu
renkte çerçeveli bir desen basılmıştır.
Pulun baskı kalıpları 150 pulluk
kalıplar halinde Darphane-i Amire’de
hazırlanmıştır fakat hazırlayan sanatçının
ismi meçhuldür. Yurtdışı postaları için
hazırlanan bu pul 1 Mart 1884’den sonra
dahili postada da kullanılmıştır.

These stamps are uniform, they were
firstly issued on various light colors with
a ground typography and after that, a
pattern with a darker framework was
printed with the same technique on
this ground. The printing molds of the
stamp were prepared in the State Mint
(“Darphane-i Amire) as 150-stamp molds
but the name of its artist is unknown.
Having been prepared for foreign posts,
this stamp was also used in national post
after 1 March 1884.

İlk defa 1876’da tedavüle sokulmasından sonra 1890
yılına kadar pulun farklı emisyonları basılmıştır. Haziran
1891’de ise 1890’da basılan pullar sürşarjlanarak matbuat
postası için de kullanılmıştır.

After putting into circulation on 1876, different
issuances of the stamp were printed until 1890. The
stamps, being prepared in 1890, were surcharged in June
1891 and used for printing post as well.

Pulun merkezinde bir doğan ayın bulunmasından dolayı
pul, “Aylı Pullar” olarak anılmaktadır. Ayın ortasında
Osmanlıca, Posta-yı Devlet-i Osmaniye yazmakta, ayın
içinde orta kısmında ise “Yegirmi Beş Guruş” yazmaktadır.
Ayın iki yanında da yine Osmanlıca olarak 25 rakamı
vardır. Ay’ın altında ise Fransızca Emp: Ottoman yani
Osmanlı İmparatorluğu yazısı ve yine Fransızca olarak
pulun mali değeri yer almaktadır. Pulun ilk emisyonunda
Empire Ottoman yazmasından dolayı pullar Empir
yahut Ampir olarak da anılmaktadır. Koleksiyonda
bulunan on beş pulluk dantelsiz blok ise 1936-1952
yılları arasında tahtta bulunan Mısır’ın son kralı Faruk’un
koleksiyonundan çıkmıştır.

The stamp is known as “Stamps with Crescent” with
a moon arising in the center of the stamp. Post of
Ottoman Empire (“Posta-i Devlet-i Osmaniye”) was
written in the middle of moon in Ottoman Turkish
language and “Twenty-Five Penny” was written within
the moon. The number of 25 was seen on both sides of
moon in Ottoman Turkish language. Emp: Ottoman,
namely Ottoman Empire, in French language and
the postage in French language were written under
moon. The stamps were known as Crescent due to the
manuscript of Empire Ottoman in the first issuance of
stamp. Fifteen-stamp laceless block within the collection
emerged from the collection of the latest King Farouk of
Egypt remained on the throne between 1936 and 1952.

Teselya Pulları, 1898
Thessalía Stamps, 1898

1

870’i yılların ikinci yarısı belki de Osmanlı
tarihinin en zorlu yılarıydı. 1875’te devlet
252 milyon altınlık borçlarının artık faizlerini
bile ödeyemeyecek hale gelerek resmi iflasını
açıkladı. 1876’da Sultan Abdülaziz askeri bir darbeyle
tahtından indirildi. Kısa süre sonra ise yeni padişah Sultan
Murad’ın akıl sağlığının yerinde olmadığı anlaşılarak 93
günlük kısa bir saltanatın ardından taht kardeşi Sultan
Abdülhamid’e geçti ve Osmanlı saltanatı bir yıl içerisinde
tam üç padişah görmüş oldu. İmparatorluk daha arda
arda gelen ekonomik ve siyasi bunalımların üstesinden
gelemeden bu sefer de 1877-1878 yıllarında 93 Harbi
olarak bilenen Osmanlı-Rus Savaşı patlak verdi. Her ne
kadar Osmanlılar bazı cephelerde muzafferiyetler sağlamış
olsalar da neticede Osmanlı ordusu büyük bir bozguna
uğradı. Ruslar Yeşilköy’e kadar gelerek Osmanlı başkenti
için bir tehdit durumuna geldiler. Bu da yetmezmiş gibi
Rumeli’de ve Kafkaslar’da Ruslardan kaçan Müslüman ahali
İstanbul sokaklarını doldurdu. İmparatorluğun başkenti
açlığın ve sefaletin kol gezdiği her türlü keşmekeşin içinde
bir şehre döndü. Neticede Osmanlı daha vahim sonuçlarla
karşılaşmamak için Ruslarla Ayastefanos Anlaşması adı
verilen ve çok ağır şartların ve yükümlülüklerin altına
girdiği bir anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı.
Bu anlaşma Rusya’nın elini fazlasıyla güçlendiriyor ve
bu durum Avrupalı büyük güçlerin menfaatlerine ters
düşüyordu. Bu nedenle Rusya, Berlin’de toplanacak
uluslarası bir kongre neticesinde belirlenecek şartlar
altında Osmanlı İmparatorluğu ile bir anlaşma
imzalamaya mecbur edildi. Osmanlı-Rus savaşı devam
ederken Yunanistan tarafsızlığını korudu. Fakat Rusların
galibiyetinin kesinleşip Edirne’nin işgal edilmesi üzerine
Yunanistan da Yanya’yı işgal etmek üzere harekete
geçti. Bu durum karşısında büyük güçler devreye
girdi ve İngiltere ileride Yunanistan’ın lehine sınır
düzenlemelerinin yapılacağı vaadini alarak Yunanistan’ı
savaşa girmekten alıkoydu. Fakat daha sonra Yunanistan
bu vaadi bahane ederek Berlin Kongresi’ne katılmak istedi
ve sınır meseleleri görüşülürken Teselya, Epir ve Girit’in
kendilerine verilmesini talep etti.

T

he second half of 1970s could be the most
challenging years of Ottoman history. The
state has become in a situation that it could not
pay even the interests of 252 million-golden
debts in 1875 and announced its official bankruptcy.
Sultan Abdülaziz was dethroned with a military coup in
1876. In a short while, it was understood that mental
health of Sultan Murad was not good and after a 93-day
short reign, his brother Sultan Abdülhamid ascended
to throne and accordingly, Reign of Ottoman Empire
witnessed three sultans. Before coping with subsequent
economic and political depressions, Russo-Turkish War
known as 93 War broke out in the years of 1877 and
1878. Despite the fact that Ottomans gained victories
in some fronts, Ottoman army was defeated eventually.
The Russians pressed in even Yeşilköy and became threat
against the capital of Ottoman. To make matters worse,
Muslim society running away from Russians in Rumelia
and Caucasus filled Istanbul streets. The capital of Empire
became a city within all kinds of conflict full of starvation
and poverty. As a result, the Ottoman was obliged to sign
an agreement with the Russians named as Treaty of San
Stefano and forced them to very harsh conditions and
obligations in order not to encounter with much worse
conclusions.
This agreement strengthened Russia’s hand and this came
into conflict with the benefits of European great powers.
Therefore, Russia was obliged to sign an agreement
with Ottoman Empire under the terms to be defined
as a result of a universal congress to be held in Berlin.
While Russo-Turkish War continues, Greece protected
its impartiality. But upon the finalization of Russian’s
victory and occupancy of Edirne, Greece took an action
to occupy Chania. Great powers became a part thereupon
and Britain prevented Greece to go to war after having
the promise that the borders would be reorganized in
favor of Greece in future. But after that, Greece requested
to participate to Berlin Congress with the excuse of this
promise and requested to have Thessalía, Ipiros and Crte
while discussing the matter of border.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

10 paralık Teselya Yıldız Kesim Pulu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

20 paralık Teselya Yıldız Kesim Pulu

1 kuruşluk Teselya Yıldız Kesim Pulu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

5 kuruşluk Teselya Yıldız Kesim Pulu
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Her ne kadar Yunanistan Berlin Kongresi’nde
Osmanlı’dan yeni topraklar alamadıysa da bu taleplerine
uzun yıllar devam etti. 1879’da ve 1880’de karşılıklı
görüşmeler gerçekleşti. Nihayetinde Mart 1881’de
varılan anlaşma ile Teselya Yunanistan’a terk edildi,
Epir ise Osmanlı’nın elinde kaldı ama Yunanistan bu
anlaşmayla da yetinmeyerek taleplerine devam etti.
1886’da Yunanistan Osmanlı’ya karşı bir savaşa kalkışıp
Teselya’dan Osmanlı sınırını ihlal etti fakat Ahmed Eyüp
Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kısa
sürede püskürtülünce savaş taleplerinden vaz geçmek
zorunda kaldı.

Despite the fact that Greece could not take new lands
from the Ottomans in Berlin Congress, it insisted on its
requests for years. The mutual negotiations were made in
1879 and 1880. Finally, Thessalía was left to Greece with
an agreement made in March 1881. Ipiros remained in
the Ottomans but Greece persisted its requests without
being content with this agreement. Greece attempted to
go to war against the Ottomans in 1886 and violated the
Ottoman border from Thessalía but when it was repelled
by the Ottoman army under the command of Ahmed
Eyüp Pasha in a short while, it had to back down from
its war requests.

Yunanistan’ın yeni toprak talepleri ve Osmanlı
aleyhine faaliyetleri hızlanarak devam etti. 1896 yılında
Yunanistan’ın kışkırtmaları neticesinde Girit’te bir isyan
başladı. Bu isyanı bahane eden Yunanistan bir filonun
himayesinde bir kaç tabur askerle gönüllüleri Girit’e
göndererek Albay Vassos komutasında adaya çıkarma
yapıp Girit’i ilhak ettiklerini açıkladılar. 9 Nisan’da
ise Teselya hududunda ve Makedonya’da Yunanlılar
Osmanlılara karşı saldırmaya başladılar, neticede 17
Nisan 1897 günü Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan’a
savaş ilan etti.

Greece’s new land requests and activities against the
Ottomans increasingly continued. As a result of Greece’s
provocations in 1896, a revolt emerged in Crete. By
excusing this revolt, Greece sent its battalions as well as

Savaşın gidişatı kısa sürede belli oldu. Osmanlı’nın
savaş ilan etmesinin ertesi günü yani 18 Nisan 1897’de
Osmanlı ordusu Milona Muharebesini kazandı. 25
Nisan’da Yenişehir, 26 Nisan’da ise Tırhala zapt edilerek
Yunan ordusu geri çekilmeye zorlandı. 17 Mayıs’ta ise
Yunan ordusunun en kuvvetli olduğu nokta Dömeke
düşürülerek Osmanlı ordusu için Atina yolu açılmış oldu
ve üç hafta gibi kısa bir sürede Osmanlı-Yunan Harbi
Osmanlıların lehine büyük bir zaferle neticelendi. Rus
Çarı, Sultan Abdülhamid’e bizzat bir mektup göndererek
harekatın durdurulması için ricacı oldu. 20 Mayıs
1897’de ise Yunanistan’la mütareke imzalandı.
Savaşın kazanılması uluslarası arenada Osmanlı’nın
prestijini arttırdı. Bunun yanı sıra uzun yıllardır
mağlubiyetler ve ekonomik buhranlar yaşayan
Osmanlılar da böylesi bir zaferi kazanmanın sevinciyle
tekrar moral buldular. Savaşın ardından bir çok
kutlamalar ve etkinlikler düzenlendi. Bunlardan
bir tanesi de bizzat Sultan Abdülhamid tarafından

the volunteers under the protection of a fillet and declared
that it annexed Crete with the invasion to the island
under the command of Captain Vasilis. The Greeks began
to attach against the Ottomans in the border of Thessalía
and Macedonia on 9 April, as a result, the Ottoman
Empire declared the war against Greece on 17 April 1897.
The course of war became certain in a short term. On
the day after the declaration of War by the Ottomans,
namely on 18 April 1897, Ottoman army won The Battle
of Marignano. By holding Yenişehir and Tırhala on 25
and 26 April, respectively, Greek army was forced to be
pulled back. By taking Dömeke as the strongest point of
Greek army on 17 May, the way of Athens was opened for
Ottoman army and Greco-Turkish War was concluded
with a great victory for the Ottomans in a 3-week short
term. Tsar of Russia asked for ceasing the operation by
sending a letter to Sultan Abdülhamid personally. The
ceasefire was signed with Greece on 20 May 1897.
Victory of the war raised the prestige of Ottomans in the
international arena. Apart from that, the Ottomans with
long lasting defeats and economic depressions cheered up
with the happiness of such a victory. Many celebrations
and events were held following the war. One of them is
a special charity bazaar arranged by Sultan Abdülhamid
personally and prepared in the garden of Yildiz Palace for
helping the families and children of martyrs. The goods

düzenlenen, Yıldız Sarayı’nın bahçesinde şehitlerin
ailelerine ve çocuklarına yardımda bulunulmak üzere
hazırlanan özel bir kermesti. Kermeste satılan eşyalar ise
başta padişah olmak üzere devletin üst sınıfına mensup
kimseler tarafından bağışlandı. Yine bu zaferin bir
hatırası olmak üzere 1898 yılında Teselya pulları basıldı.
Bu pulların en büyük özelliği sekiz köşeli bir yıldız
şeklinde basılmış olmalarıydı ki bu yönüyle dünyada bir
ilki teşkil ediyordu. Bu seride, 1, 2, 5 kuruşluk ve 10
lira ile 20 liralık olmak üzere beş pul basıldı. Pulun üst
kısmında Devlet-i Aliye-i Osmaniye Postası yazmakta
altındaki çerçevede ise “El Gazi” mahlası ile Sultan
İkinci Abdülhamid’in tuğrası bulunmaktadır. Turanın
iki köşesindeki yuvarlak çerçevelerde ise Latin ve Arap
rakamları ile pulların değeri yazar. Tuğranın hemen
altında bugünkü adı Larisa olan Yenişehir’deki köprünün
bir çizimi bulunmaktadır.

| Zonaro’nun Fırçasından 1897 Osmanlı - Yunan Harbi

sold in this charity bazaar were donated by the people
from high class of the government, particularly the sultan.
As a remembrance of this victory, Thessalía stamps were
issued on 1898. The most significant point in these stamps
was that they were issued as an octagonal star which led
the way in the world. Five stamps as 1-, 2-, 5-penny and
10-lira and 20-lira were printed in this series.

1897 Greco-Turkish War from Brush of Zonaro |
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Meşrutiyet’in İlanı Pulları, 1908
Constitutional Stamps, 1908

O

n dokuzuncu yüzyıl için “İmparatorluğun
En Uzun Yüzyılı” denir. Bu en uzun yüzyılın
en uzun senesi ise şüphesiz 1876 yılıdır. Bir
taraftan devletin resmi iflasını açıklaması, diğer yandan
isyanlar ve savaş tehditleri devam ederken Osmanlı tahtı
aynı yıl içinde üç padişah gördü. Sultan Abdülaziz ve Sultan
Murad’ın ardından tahta çıkan İkinci Abdülhamid tahta
çıkmadan önce meşrutiyetten yani bugünkü anlamıyla
parlamenter rejimden taraftar olduğunu göstererek
Osmanlı’nın da parlamenter monarşiye geçeciğine dair
teminat verdi. Neticede de böyle oldu ve 23 Aralık 1876
günü Osmanlı İmparatorluğu parlamenter monarşiye
geçerek, imparatorluğun dört bir köşesinden müslüman
ve gayrimüslim mebuslar İstanbul’a gönderildi.
Fakat bu ilk denemenin ömrü kısa oldu. Osmanlı
tarihlerinde 93 Harbi olarak anılan 1877-1878 Osmanlı
- Rus Savaşı’nda Osmanlıların ağır bir mağlubiyet
yaşamasının ardından Sultan İkinci Abdülhamid meclisi
tatil etti ve bu tatil süresi tam otuz sene boyunca devam
etti. Otuz yıl boyunca İkinci Abdülhamid’in idaresine
karşı bir çok muhalif grup ortaya çıktı. Bu muhalif gruplar,
gerek yurt içinde isyanlarla, gerekse yurt dışında kamuoyu
oluşturma çabalarıyla Sultan Abdülhamid’in “istibdat”
olarak anılan baskıcı idaresine karşı mücadele ettiler.
Abdülhamid muhaliflerinin hemen hepsi farklı ideoloji ve
amaçlar taşımakla birlikte büyük çoğunluğunun en önemli
taleplerinden bir tanesi meşrutiyetin yani parlementer
monarşinin tekrar ilan edilmesi ve meclisin çalışmalarına
başlamasıydı.
Nihayetinde bu amaca ulaşabilmek gayesiyle 4 Temmuz
1908 günü Resne Komutanı Kolağası Niyazi Bey emrindeki
yüz elli kişilik birliği ile beraber meşrutiyet uğruna
savaşmak gayesiyle dağa çıktı. Sonrasında ise kendisine
son dönem Osmanlı tarihinin önemli simalarından Enver
Bey, yani geleceğin Enver Paşa’sı da katıldı. Manastır
merkez olmak üzere imparatorluğun Rumeli vilayetlerinde

N

ineteen century is referred to as “The Longest
Century of the Empire”. The longest year of
this longest century is, needless to say, the
year of 1876. While the declaration of official
bankruptcy by the government on one side and, revolts
and war threats on the other side continued, the Ottoman
throne witnessed three sultans in one year. By showing that
he was the follower of constitution, namely parliamentary
regime with its current meaning, Abdul Hamid, after the
accession of Sultan Abdul Aziz and Sultan Murad, gave
the assurance regarding that the Ottomans would be
governed by parliamentary monarchy before ascending
the throne. As a result, it happened and the Ottoman
Empire began to be governed by parliamentary monarchy
on 23 December 1876; and Muslim and non-Muslim
deputies were sent to Istanbul from the four corners of
the empire.
But the lifetime of this first trial was not long-lasting. After
a severe defeat of the Ottomans in 1877-1878 RussoTurkish War, known as 93 War, in the Ottoman history,
Sultan Abdul Hamid suspended the parliament and this
suspension continued for thirty years. Many opponent
groups appeared against the administration of Abdul
Hamid II within thirty years. These opponent groups
fought against this oppressive administration, known as
“autocracy”, of Sultan Abdul Hamid with their revolts in
the country and efforts to create public opinion abroad.
Along with having different ideologies and objectives
of almost all Abdul Hamid opponents, one of the most
important requests of the majority was declaration of the
constitution, namely parliamentary monarchy, again and
initiating to work by the government.
Niyazi Bey, a Senior Captain of Resne, took the hills
with his troop of hundred and fifty people to fight for
constitution on 4 July 1908 with the desire to succeed
consequently. After that, a leading figure of the latest
Ottoman history, Enver Bey, namely Enver Pasha of the
future, affiliated to him. A general revolt was uprising
in Rumelia provinces of the empire, starting from the
Monastery. Having been sent to the Monastery to quell

| Sultan Abdülhamid ile Hürriyet Kahramanları Enver ve Niyazi beyleri gösteren dönemin bir kartpostalı
| A postcard of that period showing Sultan Abdul Hamid and Heroes of Liberty Enver Bey and Niyazi Bey
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Mebuslara hediye edilen özel karnesinde Meşrutiyet Pulları
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genel bir isyan havası esmeye başladı. Olayları yatıştırmak
ve isyanı bastırmak üzere Manastır’a gönderilen Şemsi
Paşa 7 Temmuz günü İstanbul’a gönderdiği telgrafın
hemen ardından kurşunlanarak öldürüldü. Sultan
Abdülhamid, vakit kaybetmeden Şemsi Paşa’nın yerine
Tatar Osman Paşa’yı gönderdi. 23 Temmuz 1908 günü
ise Resneli Niyazi, emrindeki askerleriyle Manastır’a
inerek Tatar Osman Paşa’yı dağa kaçırdı. Aynı gün vakit
kaybedilmeden meclisin açılmasını talep eden bir telgraf
İstanbul’a, Sultan Abdülhamid’e gönderildi.
24 Temmuz günü ise padişahın cevabı beklenmeden
bir emrivaki ile Manastır’da, Rumeli vilayetlerinde
meşrutiyetin ilan edildiğine dair yüz bir pare top atıldı.
Olayların önüne geçmenin artık mümkün olmadığını
gören Sultan Abdülhamid, 24 Temmuz 1908 günü
anayasanın tekrar yürürlüğe girerek meclisin açılmasını ve
bir an önce çalışmalarına başlamasını kabul etmek zorunda
kaldı. Bundan dolayı 1876-1878’deki ilk deneyim Birinci
Meşrutiyet, 1908’de başlayan yeni dönem ise İkinci
Meşrutiyet olarak anılır.
Bu durum imparatorluk genelinde büyük bir coşkuya
neden oldu. On yıllardır Sultan Abdülhamid aleyhine
çalışan isimler yurtdışından akın akın İstanbul’a
geri döndüler. Dağlarda çetecilik yapıp bir çok olaya
bulaşmış kimseler hürriyet kahramanları olarak şehirlerde
karşılandılar. O güne değin padişahın doğum günü ve
tahta çıkış yıl dönümü gibi günlerin dışında bir milli
bayramı olmayan Osmanlı İmparatorluğu 1909 yılından
itibaren İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği 24 Temmuz
gününü milli bayram olarak kutladılar. Rumi takvimde
24 Temmuz, 10 Temmuz’a denk geldiğinden bu gün,
Osmanlı kaynaklarında 10 Temmuz Bayramı olarak
anılmaktadır.
İkinci Meşrutiyet’in ilanı ve meclisin tekrar açılmasının
anısına Posta ve Telgraf Nezareti de beş ayrı değerde
Meşrutiyet Hatıra Pullarını yayınladı. Bu özel seriden
birer tane de İkinci Meşrutiyet devrinin ilk mebuslarına,
kırmızı atlasla kaplı özel bir karne içerisinde hediye
edildi. Karnenin üzerinde yer alan ibareye göre bu pullar,
Kanunuevvel 1324’te yani Aralık 1908’de Matbaa-yı
Osmaniye’de basılmıştır. Pulların yer aldığı sayfanın
karşısındaki sayfada ise güzel bir istifle “Meşrutiyet-i
Osmaniye’nin Hatırası” başlığıyla bu karnenin mebuslara
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the cases and continuance of revolt, Şemsi Pasha was killed
by being shot just after the telegraph sent to Istanbul on
7 July. Sultan Abdul Hamid sent Tatar Osman Pasha in
the place of Şemsi Pasha without wasting time. Niyazi
from Resne went down to Monastery with the soldiers
under his command and abducted Tatar Osman Pasha on
23 July 1908. On the same day, a telegraph requesting to
establish the government without wasting time was sent
to Istanbul and Sultan Abdul Hamid.
Hundred and one pieces were shot regarding the
declaration of constitutionalism in Rumelia provinces in
the Monastery without waiting for the reply of the sultan
on 24 July with a fait accompli. Having seen that it became
impossible to prevent these cases, Sultan Abdul Hamid
was obliged to accept establishment of the government
with the constitution entering into force again on 24
July 1908 and to initiate working promptly. Thus, the
first experience in 1876-1878 is remembered as the First
Constitutionalist Period and the new period beginning
from 1908 is remembered as the Second Constitutionalist
Period.
This event resulted in a huge excitement in the imperialism
in general. The figures working against Sultan Abdul
Hamid for decades came back to Istanbul from abroad in
crowds. The people getting into many cases as partisans
in the mountains were welcomed in the cities as heroes of
liberty. Without having any national holiday apart from
the birthday and anniversary of the accession of the sultan
until that day, the Ottoman Empire celebrated the date
of 24 July on which the Second Constitutionalist Period
was declared as a national holiday starting from 1909.
As the date of 24 July corresponds to 10 July in Julian
Calendar, this date is known as the holiday of 10 July in
the Ottoman resources.
In the memory of declaration of the Second
Constitutionalist Period and re-establishment of the
government, Post and Telegraph Surveillance published
Constitution Souvenir Stamps in five different postages.
Each from this special series were given to the first deputies
of the Second Constitutionalist Period as a gift within a
special report card covered with red atlas. According to the
sign stated on the report card, these stamps were issued
in December 1324, namely December 1908, in Printing
House of Ottoman (“Matbaa-yı Osmaniye”). On the
overleaf with the stamps, it was specified that this report
card was issued for being given to the deputies as a gift
with the title “Memory for the Constitutionalist Period
of Ottoman” (“Meşrutiyet-i Osmaniye”) with a beautiful

| Babıali’deki Sadrazamlık önünde Meşrutiyet kutlamaları
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hediye edilmek üzere basıldığı belirtilmektedir. Bu özel
seri mebusların yanı sıra, padişaha, hanedan mensuplarına
ve devlet erkanına da hediye olarak gönderilmiştir.
Meşrutiyet’in ilanı ve meclisin tekrar açılmasıyla birlikte
tartışılan bir çok idari konudan bir tanesi de postacılık
hizmetleri ve Posta Telgraf Nezareti’nde yapılması gerekli
ıslahatlar oldu. Meclisin ilk oturumlarında Postahane
İdaresi’nin bağımsız bir bakanlık mı olacağı yoksa o güne
değin olduğu gibi başka bir bakanlığın altındaki bir birim
olarak mı hayatına devam edeceği tartışıldı. Neticede
ayrı bir bakanlık olması gerektiği ısrarla savunulsa da
teşkilattaki yetersizlikler nedeniyle Dahiliye Nezareti’ne
yani bugünkü İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir birim olarak
faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Fakat Meclis
de hükümet de bu karardan tatmin olmadı. Daha önce de
bir çok defa olduğu gibi Posta Telgraf idaresinde reformlar
yapacak ve idareyi modernleştirecek yabancı uzmanların
arayışına girişildi. Mısır Postasını dünyanın önde gelen
posta idarelerinden bir tanesi haline getiren Saba Paşa
gibi isimler İstanbul’a davet edilerek kendilerinden çeşitli
raporlar ve reform programları istendi. Neticede bu
yabancı uzmanların da genel görüşleri, Posta ve Telgraf
Nezareti’nin bağımsız bir bakanlık haline getirilmesi,
çalışanların maaşlarının arttırılması ve imparatorluğun
her köşesindeki posta ücretlerinin sabitlenmesi yönünde
birleşti.

pilling. Along with the deputies, this special series was
sent to the sultan, members of dynasty and high state
officials as a gift.
Together with the declaration of Constitutionalism and
re-establishment of the government, one of the issues
being discussed among many administrative ones was
postal services and the improvements required to be
made in Post Telegraph Surveillance. It was discussed in
the first sessions of the government whether Post Office
Administration would be an independent ministry or
a department under another ministry as it had been
until that day. Even though an independent ministry
was insistently defended, it was consequently decided
to maintain its activities as a department affiliated to
Internal Surveillance, namely Ministry of Interior, due to
deficiencies in the organization. But the Government was
not satisfied with this decision. As occurred many times
previously, foreign experts were sought for performing
reforms and modernizing the administration in Post
Telegraph administration. The figures such as Saba Pasha
who transformed the Egypt Postal System into a leading
postal administration, were invited to Istanbul and various
reports and reform schedules were requested from them.
As a result, the general opinions of these foreign experts
were gathered in making Post and Telegraph Surveillance
an independent ministry, increasing the salaries of the
employees and immobilizing the postal fees in every
corner of the imperialism.
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Kudüs Camp Imperial, 1898 ve Sonbahar
Manevrası, 1910 | Jerusalem Camp Imperial,

“Jerusalem Residence of the Empire” (“İkametgah-ı
İmparatori”) was written in Ottoman Turkish language
on the postcard dated 1898 at first and there was a
sign “Camp Imperial Jerusalem” in French language
just beneath the card. This seal was not a sample of the
Saharan postal system that we mentioned above but
the first special seal in the Ottoman history. The idea of
establishing a separate postal service for army members
emerged following the Second Constitutionalist Period
and as provided with the documents obtained, this system
began to be used in 1910 for the first time. One of the
samples was 1910 Autumn Movement, namely a letter
from the collection related to the military exercises.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

1898 tarihli kartpostalın üzerinde bulunan damgada
önce Osmanlıca olarak “Kudüs İkametgah-ı İmparatori”
yazmakta, hemen altında ise Fransızca “Camp Imperial
Jerusalem” ibaresi bulunmaktadır. Bu damga yukarıda
bahsettiğimiz sahra postacılığının bir örneği olmayıp Osmanlı
tarihindeki ilk özel damgadır. Ordu mensupları için ayrı bir
posta hizmetinin kurulması düşüncesi İkinci Meşrutiyet’in
ardından doğmuş ve eldeki belgelerin gösterdiği üzere bu
sistem ilk defa 1910 yılında kullanılmaya başlanmıştır.
Bunun ilk örneklerinden birisi de 1910 Sonbahar Manevrası,
yani tatbikatına ait olan koleksiyonda bulunan zarftır.

The seals used in the Sahara posts differ from these first
seals. The Saharan posts were the military postal system
developed for enabling communication of the soldiers
under arms and at the front with their relatives. This
system is an implementation being used by the nations
having soldiers abroad. The Ottoman Empire combatted
in many fronts almost continuously from Balkan Wars on
1912 to the First World War which ended in 1918, and
the soldiers who occasionally fought in the regions where
there was even no life could communicate with their
families through Saharan posts.

Üzerinde askeri sahra posta mühürleri bulunan zarf

Sahra postalarında kullanılan damgalar ise bu ilk
damgalardan farklılık arzederler. Sahra postaları
silah altındaki, cephedeki askerlerin yakınlarıyla
iletişiminin sağlanabilmesi için geliştirilen askeri posta
sistemidir. Bu sistem günümüzde de yurtdışında asker
bulunduran devletlerin kullandığı bir uygulamadır.
Osmanlı İmparatorluğu da 1912’de başlayan Balkan
Savaşları’ndan, 1918’de sona eren Birinci Dünya Savaşı’na
neredeyse kesintisiz olarak bir çok cephede harp etmiş,
kimi zaman yaşamın dahi olmadığı alanlarda çarpışan
askerler aileleriyle iletişimlerini sahra postaları sayesinde
sağlamışlardır.

T

he seals used in postal system have been
developed by Austria which led to many
developments related to modern postal system
in the world. The first post seal was got into use by Austria
Post Manager Johann George Khumer in 1787and began
to be used throughout the world at short notice. The seals
were used within the period from 1849 on which postal
services were initiated in the Ottoman Empire to 1863
on which the use of stamps was initiated. Therefore, this
period was known as Seal Period or Pre-Stamps and Postal
History Study.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

P

ostacılıkta kullanılan damgalar da, dünyada
modern postacılıkla ilgili bir çok gelişmeye
öncülük
eden
Avusturya
tarafından
geliştirilmiştir. İlk posta damgası, 1787 yılında Avusturya
Posta Müdürü Johann George Khumer tarafından
kullanıma sokuldu ve kısa sürede tüm dünyada kullanılır
hale geldi. Osmanlı İmparatorluğu’nda da postacılık
hizmetlerinin başladığı 1840 yılından, pul kullanımının
başladığı 1863 yılına kadar olan dönemde de damgalar
kullanılmıştır. Bu nedenle bu devir Mühür Devri yahut
Prefilatelik olarak anılır.

Kudüs Camp Imperial mühürlü kartpostal

1898 and Autumn Movement, 1910
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Zarfın sağ üst köşesinde “Şarkdar
Deresi Sahra Postası Mektub” ibaresi
bulunmakta, ayrıca “Sonbahar Manevrası
- Sahra Postası Şubesi”, “Sonbahar
Manevrası - Kolordu Sahra Postası
Şubesi” ve Seyidler Mevki - Muvakkat
Posta Şubesi” olmak üzere üç özel damga
bulunmaktadır. Damgaların ikisinde
1910 tarihi görünmekte, zarfın ortasında
yer alan Osmanlıca oval damganın
ortasında ise 1910 yılına denk gelen
Rumi 1326 tarihi okunmaktadır.

| Kudüs Camp Imperial mührü bulunan kartpostalın önyüzü
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There was a sign “Eastern Stream Saharan
Post Letter” (“Şarkdar Deresi Sahra
Postası Mektub”) on top-right corner of
the letter and there were also three special
seals as “Autumn Movement- Saharan
Post Branch”, “Autumn Movement- Army
Corps Saharan Post Branch” and “Seyidler
Quarter- Temporary Post Branch”. The
year of 1910 was seen on two seals and the
year of Julian 1326 corresponding to 1910
can be read in the middle of oval mark in
Ottoman Turkish language.

Front façade of postcard with Jerusalem Camp Imperial mark |

Sultan Reşad’ın Makedonya Seyahati Pulları, 1911
Macedonia Voyage Stamps of Sultan Reshad, 1911

İ

kinci
Meşrutiyetin
ilanıyla
birlikte
başlayan Posta Telgraf idaresinin yeniden
teşkilatlandırılması meselesi 1911 yılının
başlarında bir neticeye vardırılabildi. 11 Nisan 1911’de
Meclis-i Mebusan, 24 Mayıs 1911’de ise Meclis-i Ayan
tarafından kabul edilen yıllık bütçenin ardından o
güne değin çeşitli bakanlıkların denetiminde bir genel
müdürlük olarak çalışan Posta Telgraf idaresinin bağımsız
bir bakanlık olarak yeniden teşkilatlandırılmasına
karar verildi. 20 Eylül 1911’de ise karar resmi gazetede
yayınlanarak yeni bakanlığın adının Posta Telgraf ve
Telefon Nezareti olduğu ve bundan böyle bu bağımsız
bakanlığın nazırının da kabinede yer alacağı duyuruldu.
1 Ekim 1911’de çalışmalarına başlayan Said Paşa
hükümetinin Posta Telgraf ve Telefon Nazırı İbrahim Susa
Efendi oldu ve Osmanlı tarihinde bir ilk olarak kendisi
kabine toplantılarında Posta Telgraf ve Telefon Nazırı
sıfatıyla yer aldı.
Aynı günlerde sadece Posta Telgraf ve Telefon Nezareti
değil, topyekun bütün Osmanlı İmparatorluğu bir
değişimin ve yeniden örgütlenmenin içerisindeydi. Rumeli
vilayetlerindeki, özellikle Arnavutluk’taki hareketlilikler
ve isyan teşebbüsleri İstanbul’daki hükümeti fazlasıyla
ürkütmekte, olası bağımsızlık hareketlerine ve yabancı
müdahalelerine karşı çareler aranmaktaydı. Ayrılıkçı
hareketlerin önüne geçmek için tek yol reformlar yapmak
ve yeni bir idari düzen tesis etmekti. Fakat daha önceki
birçok denemeler başarısız olmuş ve reform hareketleri
işleri düzeltmektense bölünmeyi hızlandırmıştı. Bu
nedenle hükümet bu sefer farklı bir yol izleyerek reform
çalışamalarından önce bölgedeki halkı sakinleştirmeyi
düşündü. Bunun için bulunan yol ise padişahın
Rumeli’ye düzenleyeceği bir seyahatti. Seyahatte Selanik,
Üsküp, Priştine ve Meşhet ziyaret edilecek, sonrasında
ise Selanik’e geri dönülerek Manastır ziyaret edilecek ve
tekrar Selanik’e gelinerek buradan İstanbul’a dönülecekti.
Fakat bu seyahat nasıl gerçekleşebilirdi, zira o sırada tahtta

T

he matter of reorganizing Post Telegraph
administration beginning with the declaration
of the Second Constitutionalist Period could
be finalized in the early 1911. Following the
annual budget accepted by Chamber of Deputies (“Meclis-i
Mebusan”) on 11 April 1911 and by Chamber of Notables
(“Meclis-i Ayan”) on 24 May 1911, it was decided to organize
Post Telegraph administration again as an independent
ministry which had been working as a general directorate
under the supervision of various ministries until that day. It
was announced on 20 September 1911, with the decision
being published on an official gazette, that the name of new
ministry was Post Telegraph and Telephone Surveillance, and
the minister of this independent ministry would hereinafter
take part in the cabinet. The Minister of Post Telegraph
Telephone during the government of Said Pasha, that began
to work on 1 October 1911, became İbrahim Susa Effendi
and he participated to the cabinet meetings as the Minister of
Post Telegraph and Telephone for the first time in Ottoman
history.
Not only Post Telegraph and Telephone Surveillance but also
the entire Ottoman Empire was within a transformation and
reorganization on the same days. The movements in Rumelia
provinces, particularly Albania, and revolt attempts were
terrifying the government in Istanbul and alternative ways
against independency movements and foreign interventions
were sought. The only way to prevent separatist movements
was to make reforms and establish a new administrative
order. But many previous trials were unsuccessful and
accelerated the separation rather than making things right.
Thus, the government followed a different path and thought
about calming the society in the region down before the
reform works. And the way found in this regard was voyage
of the sultan to Rumelia. Thessaloniki, Skopje, Pristine and
Mesheti would be visited in the voyage and after that, he
would go back to Thessaloniki to visit the Monastery and
by coming back to Thessaloniki again, he would return to
Istanbul. But how to make this voyage possible was unknown
as Sultan Mehmet Reshad on the throne was an exhausted
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bulunan Sultan Mehmed Reşad 67 yaşında ve bir çok
hastalıkla mücadele eden yorgun bir ihtiyardı. Böylesine
zorlu ve uzun bir yolculuğu padişah kaldırabilecek miydi,
bunun için hükümet temsilcileri öncelikle saray görevlileri
ve padişahın maiyeti ile görüşerek onların fikirlerini aldılar.
O sırada Sultan Mehmed Reşad’ın başkatibi bulunan
ünlü edebiyatçı Halit Ziya Uşaklıgil padişahın bu seyahat
fikrine nasıl yaklaştığını şu satırlarla anlatır:

“Her işten evvel yaşlanmış olan padişahın
bu uzun ve yorucu yolculuğa tahammül
edip edemeyeceğini anlamalıydı. Biz
hünkarın, seyahatleri nasıl bir şevk ve
zevkle telakki ettiğine vakıftık… Ancak
bu uzun seyahat o zamana kadar yapılmış
olanların hiçbiriyle mukayese kabul
etmezdi. Buna dair bir karar almak için
başlangıç noktası, Hünkar’ın bir yoklama
şeklinde onayını almaktı. Binaenaleyh,
buradan başlamak üzere tasavvurun az
çok teferruatı görüşülmekle yetinildi.
Tahminde hiç aldanılmamıştı. Hünkar’a
tasavvurdan bahse başlanır başlanmaz
ondan öyle bir sevinç gördük ki hemen:
‘Haydi çocuklar! Yola çıkalım…’ diyecek
gibiydi.”

Halkın neşesi padişahın neşesinden coşkundu. Zira Sultan
İkinci Abdülhamid uzun saltanat yıllarında değil bir yurt
gezisine çıkmak cuma selamlıklarının dışında sarayından
dahi hiç çıkmadığından böylesi uzun ve büyük bir gezi
Osmanlılar için bir yenilik sayılırdı. Gerek İstanbul’daki
ve Rumeli’deki halk, gerek devlet erkanı, gerekse de
diplomatik misyonlar bu seyahatin nasıl gerçekleşeceğini
merakla bekliyor ve hemen hepsi bir şeyler öğrenebilmek
için çabalıyorlardı.
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old man at the age of 67 fighting against many sicknesses.
The government representatives firstly discussed with and
took the opinions of the palace officers and subordinates of
the sultan whether he could overcome this challenging and
long journey. The well-known author as the chief clerk of
Sultan Mehmed Reshad at that time, Halit Ziya Uşaklıgil
explains how the sultan approached to the idea of this voyage
with the statements below:

“Above all things, we had to understand
whether this old sultan could overcome
this long and exhausting journey. We
have been already aware that the sultan
considers the voyages with boundless joy
and happiness… Yet, this long journey
could not be compared with the previous
ones. The starting point to take a
decision regarding that was to receive the
approval of the Sultan as an inspection.
Nevertheless, a few details of this opinion
could be discussed at first. And we were
not mistaken. As soon as the opinion
was begun to be talked to the Sultan, we
saw such an extraordinary joy from him,
he seemed as if he could say, ‘Come on
children! Let’s go…”

Public joy was larger than the sultan’s joy. As Sultan
Abdul Hamid II did not go out of its palace like going
abroad apart from sélamlique on Fridays during his
long reign, such a long and significant voyage could be
considered as a breakthrough for the Ottomans. Both
the public in Istanbul and Rumelia, high state officials
and the diplomatic missions were looking forward seeing
this voyage and almost all of them were trying to learn
something regarding this voyage.

Priştina Sürşajlı Pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Üsküp Sürşajlı Pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği bu seyahat 5 Haziran
1911 günü başladı. Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan
törende tüm devletlerin diplomatik heyetleri hazır
bulundu. Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, şehzadeler,
kabineden bazı nazırlar, gidilecek bölgelerin mebusları
gibi daha bir çok üst düzey isim de bu seyahatte padişaha
refakat edeceklerdi. Devletin zirvesini teşkil eden bu heyet
Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan görkemli törenin ardından
iki yakadan atılan toplar ve çalınan marşlar eşliğinde
kendileri için ayrılan zırhlılara geçtiler. Padişah Barbaros
Hayreddin Zırhlısı’nda, padişahın maiyeti, mızıka takımı
ve süvariler ise Türk tarihinin bir çok dönüm noktasına
şahitlik etmiş Gülcemal Vapuru’nda seyahat edeceklerdi.
Bunlardan başka diğer kimseler için de ayrılmış başka
zırhlılar ve bu heyete refakat eden harp gemileri mevcuttu.
Halit Ziya Uşaklıgil’in şahitliğine göre Sultan Mehmed
Reşad, yaşına rağmen bu seyahatte hiç rahatsız olmamış
bilakis uzun yıllar maruz kaldığı kapalı saray hayatının
ardından bu seyahat neşesini arttırmıştı.
7 Haziran 1911 günü heyet gezinin ilk durağı olan
Selanik’e vardı. Sonrasında ise sırasıyla Üsküp ve Priştine
ziyaret edildi. Kosova Sahrası’nı ziyaret eden padişah,
büyük dedesi Sultan Birinci Murad’ın türbesini ziyaret
etti. Daha sonra bu sahrada, başta Arnavutlar olmak
üzere dört bir yandan gelen on binlerce bölge ahalisiyle
birlikte padişah cuma namazını kıldı. Daha sonra tekrar
Selanik’e dönülerek Manastır da ziyaret edildi. Sultan
Mehmed Reşad, gittiği her şehirde büyük kalabalıklar
tarafından görkemli törenlerle ve sevinç gösterileriyle
karşılandı. Hatta o kadar ki bir çok kimse Rumelide’ki
isyan hareketlerinin artık tamamıyla unutulmuş olduğunu
düşünmeye başladı.
Büyük ses getiren bu ziyaretin ardından Sultan Mehmed
Reşad 26 Haziran 1911 günü İstanbul’a geri döndü.
Padişahın İstanbul’a döndüğü gün Posta İdaresi de bu
seyahatin hatırasına Makedonya Seyahati serisini tedavüle
çıkardı. Farklı değerlerde basılan pullarda padişahın ziyaret
ettiği şehirleri işaret eden dört farklı sürşarj kullanılmıştır.
Pulların üzerine basılan sürşarjlarda, “Padişahi Hatırat-ı
Seyahat 1329” ibaresi bulunmakta ayrıca Osmanlıca ve
Fransızca olarak Selanik, Priştine, Üsküp ve Manastır
şehirlerinin isimleri yazmaktadır.

73

diam nec felis tincidunt aliquet sit amet et nisl. Praesent
posuere mollis erat at mollis. Pellentesque ullamcorper
arcu vitae est iaculis ultrices. Nulla sit amet lacus eu augue
tincidunt malesuada. Etiam ultricies pretium faucibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Maecenas rhoncus metus vestibulum, pretium nisl
consequat, posuere massa. Suspendisse vel suscipit lectus.
Curabitur placerat tortor nisi, dignissim auctor massa
vulputate sit amet. Fusce ut varius magna, eget cursus
massa. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum a
diam nec felis tincidunt aliquet sit amet et nisl. Praesent
posuere mollis erat at mollis. Pellentesque ullamcorper
arcu vitae est iaculis ultrices. Nulla sit amet lacus eu augue
tincidunt malesuada. Etiam ultricies pretium faucibus:
Praesent congue, diam id consectetur pharetra, turpis
elit rhoncus massa, sit amet pretium tortor nunc id nibh.
Donec ornare turpis erat, mattis condimentum justo
ullamcorper quis. Quisque vitae libero egestas, suscipit ex
quis, faucibus odio. Fusce feugiat lorem odio, et accumsan
risus dignissim ac. Suspendisse congue sem posuere elit
efficitur, vel mattis eros vulputate. Praesent et arcu egestas,
convallis lacus id, malesuada ex. Donec tincidunt magna.
Praesent congue, diam id consectetur pharetra, turpis
elit rhoncus massa, sit amet pretium tortor nunc id
nibh. Donec ornare turpis erat, mattis condimentum
justo ullamcorper quis. Quisque vitae libero egestas,
suscipit ex quis, faucibus odio. Fusce feugiat lorem odio,
et accumsan risus dignissim ac. Suspendisse congue sem
posuere elit efficitur, vel mattis eros vulputate. Praesent
et arcu egestas, convallis lacus id, malesuada ex. Donec
tincidunt magnague sem posuere elit efficitur, vel mattis
eros vulputate. Praesent et arcu egestas, convallis lacus
id, malesuada ex. Donec tincidunt magnague sem
posuere elit efficitur, vel mattis eros vulputate. Praesent
et arcu egestas, convallis lacus id, malesuada ex. Donec
tincidunt magnague sem posuere elit efficitur, vel mattis
eros vulputate. Praesent et arcu egestas, convallis lacus
id, malesuada ex. Donec tincidunt magnague sem
posuere elit efficitur, vel mattis eros vulputate. Praesent
et arcu egestas, convallis lacus id, malesuada ex. Donec
tincidunt magnague sem posuere elit efficitur, vel mattis
eros vulputate. Praesent et arcu egestas, convallis lacus id,
malesuada ex. Donec tincidunt magnague sem posuere
elit efficitur, vel mattis eros vulputate. Praesent et arcu

Selanik Sürşajlı Pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Manastır Sürşajlı Pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Osmanlı’nın İlk Resimli Pulları Londra Serisi,
1914 | The First Illustrated Stamps of the
Ottomans London Series, 1914

P

T

osta Telgraf Nezareti’nin tarihinde önemli
yerlere sahip olan ve nezaretin idaresinde
büyük reformlar getiren nazırlar olmuştur.
Bu nazırlardan biri de Ocak 1913’teki Mahmud Şevket
Paşa kabinesinde Posta Telgraf ve Telefon Nazırı tayin
edilen Oskan Mardikyan Efendi’dir. Oskan Efendi göreve
geldiğinde Posta ve Telgraf idaresinin durumu pek de iç
açıcı değildi. Balkan Savaşı’nın yaraları henüz sarılamamış,
posta ve telgraf yolları bozulmuş, bir çok suistimaller
yaşanmıştı. Sadece Rumeli’de değil Arap coğrafyalarında
da telgraf sistemlerini ve postacılığı sürdürmek ve
korumak bir hayli zordu.

here were deputies having important roles and
bringing major reforms in the surveillance
administration in the history of Post Telegraph
Surveillance. One of these deputies was
Oskan Mardikyan Effendi, being assigned as Deputy of
Post Telegraph and Telephone in the cabinet of Mahmud
Şevket Pasha in January 1913. When Oskan Effendi
was appointed, the conditions in Post and Telegraph
administration were overwhelming. The damages of Balkan
War were not recovered yet, post and telegraph ways were
rough, many misconducts were seen. It was considerably
difficult to sustain and preserve telegraph postal systems
not only in Rumelia, but also in Arabic geographies.

En ufak memuriyetlerden başlayarak imparatorluğun
dört bir köşesinde bir çok hizmette bulunan Oskan
Efendi, bu deneyimlerini nazırlığı döneminde fazlasıyla
kullandı. Memurların maaşlarının arttırılması ve
şartlarının iyileştirilmesi için çalışan Oskan Efendi,
alkol kullanımının memurlar arasında yaygın olduğunu
gözlemleyerek “İşretin Mazarratları” ve “Sıtmanın suret-i
tevakki ve tedavisi” isimli iki risale kaleme alarak bunları
memurlara dağıttı. Diğer taraftan görevini suistimal
eden memurları saptayarak birçok kimsenin vazifesine
son verdi. Oskan Efendi devamlı olarak tebdili kıyafetle
postahaneleri geziyor ve suistimalini gördüğü memurların
ilişiklerini kesiyordu. Devrin gazeteleri Oskan Efendi’nin
bu tarzdaki tahkikat hikayeleri ile doludur. Sabah
Gazatesi’nin bir haberine göre Oskan Efendi bir sabah
boğaz köylerindeki bir postahaneye gider. Mesai saati
başladığı halde postahane kapalıdır. Biraz sonra bir adam
gelip postahaneyi açar ve ortalığı süpürmeye başlar. Oskan
Efendi, acil bir telgrafım vardı deyince adam, telgraf
memuru bir kaç saate gelir biraz bekle der. Hakikaten bir
kaç saat sonra telgraf memuru gelir. Oskan Efendi, acil
bir telgrafım vardı kaç saattir sizi bekliyorum, postahane
her gün bu saatte mi açılır? diye çıkışınca telgraf memuru,
memur ne zaman gelirse postahane o zaman açılır cevabını
verir.

Having started from the merest civil service and
been charged for many services in every corner of the
imperialism, Oskan Effendi used these experiences during
his duty. Having worked for increase of officer salaries and
ameliorating the conditions, Oskan Effendi observed that
use of alcohol was common among the officers, wrote two
booklets as “Damages of Libation” (“İşretin Mazarratları”)
and “Type of avoidance and treatment for Malaria”
(“Sıtmanın suret-i tevakki ve tedavisi”) and distributed
them to the officers. On the other side, he ascertained the
officers misconducting their duties and dismissed many of
them. Oskan Effendi was constantly visiting the post offices
with disguise and discharged the officers with misconduct.
The newspapers of that period were full of this kind of
investigation stories of Oskan Effendi. According to the
news of Sabah Newspaper, one day Oskan Effendi went
to a post office in Bosporus villages. Despite the working
hours, the post office was closed. After a while, a man
opened the post office and began to tidy up. When Oskan
Effendi said that he had an urgent telegraph, the man said
that telegraph officer would be there in a couple of hours.
A few hours later, telegraph officer arrived. Oskan Effendi
said that he had an urgent telegraph and he was waiting for
him for hours and asked how they opened a post office at
this time of noon but telegraph officer replied as post office
was opened when the officer arrived.

Londra Serisi 200 kuruşluk pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Londra Serisi 100 kuruşluk pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Bunun üzerine Oskan Efendi şu telgrafı çeker,

In response, Oskan Effendi sent the telegraph as below:

“Posta, Telgraf ve Telefon Nezaretine,
Şu an telgraf çekmekte olduğum
postahaneye derhal bir telgraf memuru
gönderiniz. Zira buradaki memuru
azlettim. Nazır Oskan.”

“Send a telegraph officer immediately
to Post, Telegraph and Telephone
Surveillance, to the post office from
which I am sending telegraph as I
dismissed this officer. Deputy Oskan.”

Haziran 1913’te Prens Said Halim Paşa’nın kurduğu yeni
kabinede de Oskan Efendi Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı
olarak bırakıldı. Bu sayede Oskan Efendi hazırladığı
reform programını uygulama fırsatı buldu. Osmanlı
coğrafyasında posta taşımacılığı yabancı şirketlerin elinde
olduğundan Oskan Efendi, bununla mücadele edebilmek
için posta ücretlerini düşürdü, postahanelere daha
kolay ulaşılabilmesi için tüm postahanelerin, binaların
giriş katlarında olmasını kararlaştırdı. İhtiyaç duyulan
yerlerede de yeni postahaneler ve telgraf hatları tesis etti.
Osmanlı tarihinde ilk defa olarak Müslüman kadınlar
dahi Postahanelerde çalışmaya başladılar. Nisan 1914’te
ise Beyrut’tan başlayan ve Konya’ya kadar uzanan bir
tetkik gezisine çıkarak bölgedeki posta ve telgraf idaresini
yeniden şekillendirdi. Osmanlı tarihinin ilk resimli pulları
da yine Oskan Efendi’nin nazırlığı döneminde gerçekleşti.

In the new cabinet established by Prince Said Halim
Pasha in June 1913, Oskan Effendi continued to work as
Deputy of Post, Telegraph and Telephone. So, he found
an opportunity to implement his reform program. As
postal transportation was being managed by the foreign
companies in the Ottoman region, he reduced postal fees
to compete with it, decided to construct all post offices
in the entrance floor of the buildings to access them
easily. He established new post offices and telegraph lines
where required. Even Muslim women began to work in
the post offices for the first time in the Ottoman history.
By travelling for an investigation voyage from Beirut to
Konya in April 1914, he reshaped post and telegraph
administration in the region. The first illustrated stamps
of the Ottoman history were also issued during the duty
of Oskan Effendi.

İlk resimli pulların basımında önce bir çok sanatçıdan
teklifler ve eskiz çalışmaları alınmıştır ki bazıları
gerçekleşemeyen bu pul tasarılarının eskiz örnekleri
bugün Büyük Postahane’nin içerisindeki müzede
hala sergilenmektedir. Yine bu seride ilk defa olarak
bir Osmanlı padişahının portesi bir pula basılmıştır.
Sultan Mehmed Reşad’ın portesinin dışındaki diğer
pullarda Dikilitaş, Çemberlitaş, Kız Kulesi, Yedikule,
Fenerbahçe, Rumelihisarı, Sultanahmed Camii, Abide-i
Hürriyet, Süleymaniye Camii, Kandilli, Beyazıt Meydanı,
Kağıthane, Üçüncü Ahmed Çeşmesi ve Boğaziçi gibi
İstanbul’un anıtsal eserleri ve mekanları bulunmaktadır.
Pulların düzenlemesini Abide-i Hürriyet’in de mimarı
olan Mimar Muzaffer Bey gerçekleştirmiş, üzerlerinde
yer alan Osmanlıca ibareler ise Hattat Mehmet Bey

Before the issuance of the first illustrated stamps, offers
and sketches were received from many artists as some
sketch samples of these stamp designs are still being
exhibited in the museum of Major Post Office today. In
this series, the portrait of an Ottoman sultan was printed
on a stamp for the first time. In the other stamps, apart
from the portrait of Sultan Mehmet Reshad, there were
monumental works and places such as Obelisk, The
Column of Constantine, Maiden Tower, Seven Tower,
Fenerbahce, Rumelia Fortress, Sultan Ahmed Mosque,
Abide-i Hurriyet, Süleymaniye Mosque, Kandilli, Bayezid
Square, Kagithane, The Fountain of Sultan Ahmed III and
Bosporus. The editing of stamps was made by Architect
Muzaffer Bey who was also the architect of Abide-i
Hurriyet; the statements in Ottoman Turkish language

Londra Serisi 2, 4 ve 6 paralık pullar
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Londra Serisi 13/4, 11/2, 2 ve 21/2 kuruşluk pullar
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Posta Telgraf ve Telefon Nazırı Oskan Mardikyan Efendi
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tarafından yazılmıştır. Pulların onayı ise Nazır Oskan
Mardikyan tarafından verilmiştir. Koleksiyonda ayrıca
1914’te basılan Osmanlı pullarının yer aldığı bir de pul
karnesi bulunmaktadır.

on the stamps were written by Calligraphist Mehmet Bey.
The stamps were approved by Deputy Oskan Mardikyan.
There was also a stamp report with Ottoman stamps being
issued in 1914.

İlk resimli pullar 1914 yılında Londra’daki Bradbury
Wilkinson Co. tarafından basıldı. Bu nedenle ilk
resimli Osmanlı pullarını ihtiva eden bu seri Londra
Serisi olarak da anılmaktadır. İngiltere’de basılan pullar
İstanbul’a getirildi. Fakat aynı yıl İngiltere’den İstanbul’a
getirilmesi gereken iki zırhlı teslim alınamayınca Osmanlı
İmparatorluğu’nun dünya savaşına girişinin zemini
hazırlanmış oldu. Osmanlı İmparatorluğu 1911 yılında
İngiltere’ye Reşadiye ve Sultan Osman adında iki dretnot
sipariş etti. Temmuz 1914’te savaş gemilerinin inşası
tamamlandı ve İstanbul’dan Türk denizcileri gemileri
teslim almak üzere İngiltere’ye gittiler. Fakat 1 Ağustos
1914’te İngiltere, savaşı bahane ederek gemilere ambargo
koydu ve Türk denizcilerine teslim etmedi.

The first illustrated stamps were printed by Bradbury
Wilkinson Co. in London in 1914. Thus, this series
consisting of the first illustrated Ottoman stamps are
referred to as London series. The stamps printed in Britain
were brought to Istanbul. But when two armored who
had to be brought to Istanbul from Britain could not be
delivered in the same year, it prepared the ground for the
Ottoman Empire to go to world war. Ottoman Empire
ordered two dreadnoughts as Reshadiye and Sultan Osman
from Britain in 1911. The construction of warships was
completed in July 1914 and Turkish sailors went there
from Istanbul for delivery. But Britain imposed embargo
by using war as an excuse and did not deliver them.

Bu durum Osmanlı kamuoyunda İngiltere’ye karşı büyük
bir infiale neden oldu. Kısa süre sonra, 4 Ağustos 1914’te
İngiliz donanmasından kaçan iki Alman zırhlısı, Goben
ve Breslau gemileri Çanakkale’yi geçerek Osmanlı’ya
sığındılar. Osmanlı yönetimi İngiltere’ye bir misilleme
olarak bu iki zırhlıyı satın aldığını ve gemilerin adının
Yavuz ve Midilli olarak değiştirildiğini duyurdu. Fakat
29 Ekim’de bu gemiler Rus donanması ile çarpışınca olay
daha da büyüdü ve 2 Kasım’da Rusya’nın Osmanlı’ya
savaş ilan etmesiyle Osmanlı İmparatorluğu da Birinci
Dünya Savaşı’nın bir tarafı haline geldi.
Her şeye rağmen Posta Telgraf ve Telefon Nazırı Oskan
Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girmesine
karşıydı, en başından beri imparatorluğun tarafsız kalması
gerektiğini savunuyordu. Fakat imparatorluk resmen
savaşa girince kendisi gibi savaşa muhalif olan Maliye
Nazırı Cavit Bey, Ticaret Nazırı Süleyman Bostani Efendi
ve Nafıa Nazırı Çüruksulu Mahmud Paşa ile beraber
Kasım 1914’te istifa etti. Oskan Efendi’nin istifası da
kendisine özgü oldu. Yeni basılan pullardan özel bir seri
hazırlatan Oskan Mardikyan Efendi, Sultan Mehmed
Reşad’ın huzuruna çıkarak bu özel seriyi padişaha hediye
edip kendisine veda etti.

This case resulted in a major indignation against Britain
in Ottoman’s public opinion. After a short while, two
German armored as Goben and Breslau ships that
escaped from British army passed through Çanakkale
and took refuge to the Ottomans on 4 August 1914. The
Ottoman governance declared to Britain that they bought
these two armored and renamed as Yavuz and Midilli.
But when these ships crashed to Russian army on 29
October, the case became much more important and after
the war declaration of Russia against the Ottomans on 2
November, the Ottoman Empire also became a part of
World War I.
Nonetheless, Deputy of Post Telegraph and Telephone
Oskan Effendi disagreed with the Ottoman Empire on
going into war, he was supporting that the imperialism
had to remain impartial from the very beginning. But
when the imperialism went into war officially, he resigned
together with Deputy of Finance Cavit Bey, Deputy of
Commerce Süleyman Bostani Effendi and Deputy of
Public Works Mahmud Pasha from Çürüksu who were
also the opponents of war in November 1914. The
resignation of Oskan Effendi was distinctive. By having
a special series of newly-issued stamps prepared, Oskan
Mardikyan Effendi appeared before Sultan Mehmet
Reshad and after giving this special series to the sultan, he
bade farewell to him.

Londra Serisi 5, 10, 20 paralık ve
5, 10, 25, 50 kuruşluk pullar

Londra Serisi 5, 10, 20 paralık ve
5, 10, 25, 50 kuruşluk pullar

1914 Londra Serisi pullarının bulunduğu Osmanlı karne
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P. T. T. Serisi, 1917 | Post Telegraph and

Para Olarak Kullanılan Pullar, 1917

Telephone (P. T. T.) Series, 1917

Stamps Used as Money, 1917

S

ürşarj kelimesi Fransızca’daki “Surcharge”
kelimesinden gelir ve bir sayının veya
kelimenin yerine bir başkasının basılması
anlamına gelir. Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki
imkansızlıklar nedeniyle aynı parada olduğu gibi pul
kullanımında da çıkar yollar aranmış ve 1917’de P.T.T
Serisi adı verilen sürşarjlı bir seri piyasaya sürülmüştür.
Daha önce tedavüle sokulmuş olan pulların üzerine
basılan 1917 yılındaki sürşarjda farklı bir tasarımla P. T. T.
harfları kullanılmıştır.
Osmanlıca’daki P harfi ( )ﭗbir hilali andırdığından harf
en tepeye konularak üzerine bir yıldız yerleştirildi. İki T
harfi ise ( )ﺕyan çevirilerek kullanıldı. P harfi ile yıldızın
arasına ise 1332 tarihi basılmış, elde edilen şeklin altına
ise “10 para” şeklinde pulların yeni değerleri basılmıştır.
Bu serinin tirajı 1110 adettir ve P.T.T. serisi olarak bilinir.
P ve iki T harfinden elde edilen şekil bir öküz kafasını
andırdığından Avrupa kataloglarında “Öküz Kafası Serisi”
olarak geçmektedir. Bu pulların tam serisi 146 puldur.

T

he term “surcharge” derives from French
and means issuance of a number or word by
replacing any other. Due to the impossibilities
during First World War, remedies were sought for use of
stamp as it was done for money and a series surcharged
with the name of “P.T.T. Series” were put into circulation
in 1917. In the surcharge from 1917 which was issued
on the stamps that were put into circulation previously,
P.T.T. letters were used with a different design.
As the letter P (  )ﭗin Ottoman Turkish language reminds
a crescent, the letter was put to the top and a star was put
on it. The letters double T ( )ﺕwere used by being rotated.
The year of 1332 was printed between the letter P and the
star, and new postages of “10-paras” stamps were printed
under this new shape. The circulation of this series was
1110 stamps and known as P.T.T. series. As the shape with
P and double T reminds a head of ox, it is used as “Series
of Head of Ox” in European catalogues.

O

T

50 kuruş üzerine 10 kuruş sürşarjlı PTT Pulu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

50 kuruşluk PTT pulu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

n yıllardır hemen her ekonomik krizde, her
enflasyon artışında Türkiye’de söylene gelen
bir laf vardır, “Para pul oldu!”. Bu söz bir
teşbih değil tam tersine tarihi bir olaydır. Osmanlı’nın son
döneminde banknot kullanımına bakıldığında istikrarsız
bir uygulama, devamlı dalgalanmalar, spekülasyonlar ve
isyana varacak tepkiler görülür.

here is a phrase being used for decades in
Turkey in every economic crisis and every
inflation: “Money became stamp!”. This
phrase is not a similitude but an historical
phenomenon. When considering use of treasury notes
in the last period of the Ottomans, an inconsistent
implementation, continuous fluctuations, speculations
and rebellious reactions were seen.

Aynı sorunlar Birinci Dünya Savaşı yılları boyunca
da yaşandı. Savaşın hemen öncesinde devlet piyasaya
banknot sürerek, piyasada kullanılan altın ve gümüş
paraların yerlerine nikel bozuk paralar kullanılacağını
ilan etti. Bununla birlikte savaşın zorluklarından dolayı
hükümet piyasaya bozuk para sürmekte bir hayli zorlandı.
Banknotlar ise 1 ve 5 liralık olarak basılmışlardı ki o
günün şartlarında bu miktarlar herkesin kullanabileceği
paralar değildi. Banknotların yani o günkü deyimle
kaimelerin değerinin bu kadar yüksek olması ve piyasada
bozuk paranın az olması sosyal hayatı ve halkın günlük
alış verişini kötü yönde etkiledi. Bazı bölgelerde para
noksanlığından ticaret duracak vaziyete geldi. O dereceki
1915 yılında hükümet banknotların ortadan ikiye
kesilerek yarı değerlerinde kullanımını kabul etti.

The same problems were faced during First World War.
Just before the war, the government put treasury note
into circulation and declared that nickel coins instead of
golden and silver money would be used in the market.
Furthermore, the government had many difficulties in
putting coin into circulation due to difficulties of war.
The treasury notes were issued as 1- and 5-liras which
could not be used by everyone under the circumstances of
that period. High values of treasury notes, namely token
money, and rareness of coin in the market influenced
social life and daily exchange of public in a negative way.
Commerce was almost ceased due to deficiency of money
in some regions such that the government accepted to
divide the treasury notes into two to use them in their
half values in 1915.

Özellikle cepheye giden askerler de yanlarında daha çok
madeni para götürdükleri ve ihtiyaçlarını bu paralarla
karşıladıkları için piyasadaki madeni para ihtiyacı daha
da arttı. Piyasada bozuk para olmadığı için Belediyeler,
fırıncılar, bakkallar, tramvay, demiryolu, vapur ve kilise
gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar kendi bilet ve paralarını
basmaya başladılar. Para basmak ve dağıtmak hükümranlık
hakkı olduğundan hükümet bu yeni uygulamalara sıcak
bakmayarak, piyasanın ihtiyaçlarını farklı şekillerde
karşılamanın yollarını düşündü. Çeşitli vilayetlerden
de devamlı olarak daha küçük paraların basılıp piyasaya
dağıtılması için hükümete talepler yağıyordu. Neticede
hükümet, daha düşük değerde banknotların ve madeni
paraların basımına karar verdi. Fakat paraların basımı
ve dağıtımı zaman alacağından bu ara dönemde Maliye

As particularly the soldiers in the front mostly brought
coins with them and met their needs with these coins,
the need for coin increased in the market. As coin
was deficient in the market, various institutions and
organizations such as Municipalities, bakers, markets,
tramway, railway, ferry and churches began to issue their
own tickets and moneys. As issuing and distributing
money was the right of sovereignty, the government was
not pleased with this new implementation and sought
for the ways to meet the needs of market in different
ways. Requests were made to the government from the
various provinces in order more coins to be issued and
distributed continuously. Consequently, the government
decided to issue treasury notes and coins in less value.
But as issuance and distribution of money could take
time, Ministry of Finance applied to the government to
use 5- and 10-Paras postage stamps that could be used in
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Nezareti, 5 ve 10 Paralık posta pullarının nakit yerine
kullanılması için hükümete başvurdu. Hükümet
başvuruyu Meclis-i Mebusan’a gönderdi ve Şubat 1917’de
Meclis-i Mebusan’ın öneriyi kabul etmesi üzerine
100.000 liralık posta pulunun tedavüle sokulmasına karar
verildi. Çıkartılan kanuna göre, pulların değeri 100.000
lirayı geçmeyecekti ve bu pulların posta muamelesinde
kullanılması kesinlikle yasaktı. Pulların ne kadar süre
tedavülde kalacağı belli olmayıp, hükümetin tedavülden
kaldırmasından sonra bir sene içerisinde iade edilmeyen
pullar hükümet lehine zaman aşımına uğrayacaktı.

Bu önerinin kanunlaşmasının ardından
Viyana’da posta pulu olarak basılan
5 ve 10 paralık dantelli ve dantelsiz
posta pulları tedavüle sokuldu. Çabuk
yıpranmaması için pulların arkalarına
yeşilimsi veya somon rengi kalın kağıtlar
yapıştırıldıktan sonra tekrar dantel
açılarak piyasada bozuk para yerine
kullanılmaya başlandı. Koleksiyondaki
pullar, orjinal zamklı olanlar ve Nonemi
yani tedavüle çıkmayan pullardır.
Pulların piyasaya sürülmesinden sonra, bir ay içerisinde de
daha önce çeşitli kurum, kuruluş ve ticaret müesseselerinin
kendi hesaplarına bastırdıkları bilet ve paralar toplatılıp
imha edildi.
Bununla birlikte pullar da devamlı sirkülasyondan dolayı
çok çabuk yıpranarak kullanılamayacak hale geldiler.
Bozulan pulların yerine yenilerinin bastırılması ise savaş
şartları dahilinde mümkün değildi. Maliye Nezareti
bu soruna da bir çare bulmak düşüncesiyle daha önce
tedavülden kaldırılmış olan Hicaz Demiryolu yardım
pullarının üzerine, “kıymeti on paradır” yazan siyah bir
mühür vurarak piyasaya bunları sürmeyi düşündü. Bu
tasarı da piyasa değeri 100.000 lirayı geçmemek şartıyla
kabul edildi ve bu pullar da para olarak kullanılmak üzere
piyasaya sürüldü. Yeni basılan banknotlar ve madeni
paralar tedavüle girip piyasaya dağıtılana değin bu pulların
kullanımına devam edildi.
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place of cash during this interim period. The government
sent this application to Chamber of Deputies (“Meclis-i
Mebusan”) and upon the acceptance of this suggestion by
Chamber of Deputies (“Meclis-i Mebusan”) in February
1917, it was decided to put 100,000-liras postage stamp
into circulation. According to the new law, the postages
could not exceed 100,000 liras and it was strictly
forbidden to use these stamps in postal transactions. It
was not certain for how long these stamps would be used
and the stamps unreturned were prescribed for the benefit
of the government within a year after demonetization by
the government.

Following the enactment of this
suggestion, 5- and 10-kurus laced and
laceless postage stamps which were issued
as postage stamp in Vienna were put into
circulation. They were used in the market
by sticking thick papers behind the
stamps in order not be worn quickly.

10 paralık Nonemi Pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

After the stamps were put into circulation, tickets and
moneys issued by various institutions, organizations and
commercial corporations on their behalf were collected
and destroyed within a month.
Furthermore, the stamps were worn quickly and became
unusable due to continuous circulation. It was impossible
to issue new stamps in place of the worn ones under war
circumstances. Ministry of Finance thought to affix a
black seal writing “ten-paras valued” on Hicaz Railway
assistance stamps which were previously pulled from the
market with the idea of finding a remedy for this problem.
This design was accepted providing that the market value
would not exceed 100,000 liras and these stamps were put
into circulation for being used as money. These stamps
were used until newly-issued treasury notes and coins
were put into circulation and distributed.

5 paralık Nonemi Pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Tur- u Sina Pulları, 1917

10 kuruşluk Nonemi Pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

L

ocated in Sinai Peninsula in Egypt, Sinai
Mountain is a sacred place for not only Muslims
but people with almost any religion as Prophet
Moses was notified on his prophecy in this mountain. The
importance of Tur-u Sinai is beyond belief for the Ottomans.
British people made two major military landings to this
region in March and April 1917 but Ottoman army was
able to repulse these two landings despite of difference of
soldier and equipment. After that, Tur-u Sinai, namely Sinai
Mountain was used in the Ottoman stamps and a 6-stamp
series was printed by Austrian State Printing Office. But
without waiting them to be put into circulation, Jerusalem
and accordingly Sinai Mountain were occupied by British
people as a result of forty-day battle and British army entered
to Jerusalem on 11 December with a significant ceremony.
Following this defeat, it was decided not to put Tur-u Sinai
stamps into circulation, the issued stamps were collected and
destroyed under the surveillance of an authorized committee
in the boiler room of Post Telegraph and Telephone
Surveillance. Only hundred copies from this series which
have never been put into circulation and destroyed remained
behind as gummed.

1 kuruşluk Nonemi Pul

M

ısır’daki Sina Yarımadası’nda yer alan Sina
Dağı, sadece Müslümanlar için değil,
hemen her inançtan insanlar için kutsal bir
mekandır. Zira Hazret-i Musa’ya peygamberliği bu dağda
tebliğ edilmiştir. Tur-u Sina’nın Osmanlılar için önemi ise
inancın da ötesindeydi. Mart ve Nisan 1917’de İngilizler
bu bölgeye iki büyük çıkartma gerçekleştirdi fakat aradaki
asker ve mühimmat farkına rağmen Osmanlı ordusu her
iki çıkartmayı da püskürtebildi. Bunun üzerine Tur-u
Sina yani Sina Dağı, Osmanlı pullarına da taşındı ve
Avusturya Devlet Matbaası tarafından basılan 6 pulluk
bir seri yayınlandı. Fakat pulların tedavüle çıkartılmasına
vakit kalmadan kırk günlük bir muharebe neticesinde
Aralık 1917’de Kudüs ve dolayısıyla Sina Dağı da
İngilizler tarafından işgal edilerek İngiliz ordusu 11 Aralık
günü büyük bir törenle Kudüs’e girdi. Bu mağlubiyetin
ardından Tur-u Sina pullarının tedavüle sokulmasından
vaz geçilerek basılan pullar toplatılıp, Sirkeci’deki Posta
Telgraf ve Telefon Nezareti’nin kalorifer dairesinde yetkili
bir heyetin nezareti altında imha edildi. Hiç tedavüle
sokulmayan ve imha edilen bu seriden sadece yüz kopya
zamklı olarak geride kaldı.

5 kuruşluk Nonemi Pul

Tur- u Sinai Stamps, 1917
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Mütareke Pulları, 1918
Armistice Stamps, 1918

E

ylül
1918’e
gelindiğinde
artık
İttifak devletlerinin dünya savaşını
kazanamayacakları anlaşıldı. 29 Eylül
1918’de Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki olan
Bulgaristan savaştan çekilince Osmanlı ile Almanya
arasındaki iletişim kesilerek Osmanlı İmparatorluğu
Balkanlardan gelebilecek her türlü saldırıya açık hale
geldi. Bulgaristan’ın ardından Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu da savaştan çekilerek 3 Ekim
1918’de ateşkes önerisinde bulundu. Neticede de 30
Ekim 1918 günü Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda
Osmanlı İmparatorluğu için çok ağır şartlar içeren ve
imparatorluğu işgale açık bir hale getiren Mondros
Ateşkes Anlaşması imza edildi.
Mondros Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu için
ağır sonuçlar doğurmuş ve sadece bir kaç ay sonra
imparatorluğun dört bir köşesi işgalle yüz yüze kalmıştır.
Her şeye rağmen dört yıl gibi uzun bir süre devam eden
böylesi kanlı bir savaşın neticelenmesi toplumda kısmi bir
sevince ve rahatlamaya neden oldu. Osmanlı’nın Birinci
Dünya Savaşı’na girmesinin amilleri olarak gösterilen
İttihat ve Terakki Partisi’nin liderleri ülkeyi terk ettiler ve
hem Osmanlı için yeni bir dönem başlamış oldu, hem de
bu zor günler, ileride temelleri atılacak olan Cumhuriyet’in
şartlarını hazırladı.

Mondros Mütarekesi’nin
imzalanmasından seksen beş gün sonra
21 Ocak 1919’da mütarekenin hatırasına
13 pulluk bir seri tedavüle sokuldu.
Tirajı 2.000 olarak belirlenen bu seri az
sayıda basıldığından, ilk yayınlandığında
dahi koleksiyoncuların dikkatini çeken
bir seri oldu.

I

n September 1918, it was understood that
the central powers could not win world war.
When Bulgaria, as an ally of Ottoman Empire,
got out of war on 29 September 1918, communication
between Ottoman and Germany stopped and Ottoman
became defenseless against all kinds of attack from
Balkans. Germany and Austria – Hungary Empire,
subsequent to Bulgaria, got out of war and suggested
ceasefire on 3 October 1918. As a result, Ottoman
Empire signed Armistice of Mudros covering very severe
circumstances against Ottoman Empire and making the
empire defenseless in Mudros Port of Limnos Island on
30 October 1918.
Armistice of Mudros brought very severe results against
Ottoman Empire and every corner of the empire faced
with occupancy only after a few months. Nonetheless,
finalization of such a bloody war lasting for four years
resulted in partial joy and relief in the society. Having
been shown as causes for the Ottoman Empire to get
into World War I, leaders of Party of Union and Progress
(“İttihat ve Terakki Partisi”) left the country and a new
period began for Ottomans and these challenging days
prepared the conditions of the Republic which would be
constituted in future.

13-stamp series were put into circulation
in memory of armistice eighty days
after signing Armistice of Mudros on
21 January 1919. This series, of which
circulation was determined as 2,000, was
printed in limited number and became
an attractive series even for the collectors
in its first issuance.

Antetli kağıdında Mütareke Pulları
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Koleksiyonda bu serinin sekiz pulu iki dilli, antetli özel
kağıdında bulunmaktadır. Kağıdın alt kısmında bu sekiz
pulluk serinin “Küçük Seri” olduğu belirtilmekte ve “İş bu
Küçük Seri cem’an 94 Kuruş 30 Para kıymetinde sekiz aded
puldan mürekkeb ve mecmu’ı yirmi bin seridir.” ibaresi
bulunmaktadır. Her ne kadar ilk başta serinin tirajı yirmi
bin olarak duyurulsa da daha sonra iki bin olarak kalmıştır.
Antetin sol köşesinde “Devlet-i Osmaniye Posta ve
Telgraf ve Telefon Nezareti Muhasebe Müdüriyeti” ibaresi
bulunmakta sağ köşesinde de aynı ibarenin Fransızcası
yer almaktadır. Sayfanın ortasında ise mütarekenin
imzalandığı 30 Ekim 1918’in Rumi takvimdeki karşılığı
olan 30 Teşrinievvel 1334 tarihi bulunmakta, hemen
altında İslam’ın ilk ilan edildiği yıllarda sıkça rastalanan
ve mimarlık tarihimizde “Ulusal Mimari” olarak geçen
dönemin de sembolü haline gelen “Kufi” yazı tarzında
“Mürateke Hatırası” yazmakta, bu yazının iki yanında ise
Harb-i Umumi tabiri bulunmaktadır. Osmanlıca yazının
hemen altında da yine aynı şekilde Fransızca karşılığı yer
alır.
| Mütareke döneminde Sultan Vahdettin ve devlet erkanı
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Eight stamps of this series in the collection were issued in
two languages on a letterhead special paper. It wass stated in
the bottom part of the paper that this eight-stamp series was
“Small Series” and the statement of “This Small Series valued
at 94 Kurus corresponds to 30-Paras and consists of eight
stamps and gathered together as twenty-thousand series”
was written. In spite of that circulation of series was declared
as twenty thousand at first, it remained as two thousand
afterwards. The inscription of “The Post of Ottoman
State (“Posta-i Devlet-i Osmaniye”) Post and Telegraph
and Telephone Surveillance Accounting Directorate” was
written in the left corner of letterhead paper and its French
translation was written in the right corner. The date of 30
October (“Teşrinievvel”) 1334 corresponding to 30 October
1918 in Julian Calendar on which the armistice was signed,
was written in the middle of the page and “Memory of
Armistice” in the type of Cufic which became the symbol
of period frequently seen in the first years of establishment
of Islam and known as “National Architecture” in our
architecture history just after this statement and the idiom
of General War (“Harb-i Umumi”) on both sides of this
statement. Its French translation was also written just beneath
the statement in Ottoman Turkish language.
Mütareke döneminde Sultan Vahdettin ve devlet erkanı |

İstanbul'u işgal eden İngiliz birliklerinin Karaköy'de düzenledikleri bir tören
İstanbul'u işgal eden İngiliz birliklerinin Karaköy'de düzenledikleri bir tören
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Amirote (1858) ve Morton (1869) Vapur Şirketi
Pulları | Amirote and Morton Lines Stamps

D

II. BÖLÜM: OSMANLI YEREL POSTA PULLARI
SECTION II: OTTOMAN LOCAL POSTAGE STAMPS

H

ünya düzenini yeniden şekillendiren Sanayi
Devrimi, sosyal hayattan, ticari ilişkilere,
devletler ekonomisinden siyasete kadar
hemen her alanda etkilerini hissettirdi. Ondokuzuncu
asır boyunca teknoloji ve dolayısıyla hayat tarzı hızla
değişerek insanların hayatlarına bir biri ardına yenilikler
girmeye başladı. Bu yeniliklerden bir tanesi de ulaşımı
ve haberleşmeyi fazlasıyla kolaylaştıran ve hızlandıran
buharlı gemiler oldu. Buharlı gemiler, hem o güne kadar
kullanıla gelen yelkenli gemilerle kıyas kabul etmeyecek
derece hızlıydılar, hem de bu yeni icat doğal yaşama daha
uyumluydu. Artık eskisi gibi yola çıkmak için uygun
rüzgarı beklemeye, fırtınadan yağmurdan kaçmaya gerek
yoktu.

aving reshaped the world order, Industrial
Revolution evoked its influences almost any
area from social life to commercial relations
and from international economy to politics. During
the nineteenth century, technology and accordingly life
style changed quickly and innovations began to enter
lives of people consecutively. One of these innovations
was steamship considerably facilitating and accelerating
transportation and correspondence. Steamships were such
fast that it could not be compared with sailing boats that
were being used until that day and this invention was more
compatible with natural life. It was not required to wait for
compatible wind to take the road and run from storm and
rain anymore as before.

Dünyadaki ilk buharlı gemi 1807 yılında Amerikalı
Robert Fulton tarafından Hudson Nehri’nde hizmete
sunuldu. 1816 yılında ise İngiltere ile Fransa arasında
Manş Denizi’nde yapılan bir deneme ile ilk kez iki
ülke arasında buharlı gemiyle ulaşım sağlandı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun buharlı gemiyle tanışması ise 20 Mayıs
1828 günü oldu. O gün İstanbul limanına giren Osmanlı
sularındaki ilk buharlı gemi, Kelly isimli bir kaptan
tarafından idare edilen Swift isimli bir İngiliz gemisiydi.
İstanbullular ilk defa gördükleri bu yeni icada karşı
fazlasıyla ilgi gösterdiler ve Swift’ten ayrılmak istemediler.
O sırada İstanbul’da bulunan Charles MacFarlane’ın
seyahat hatıralarında kaydettiğine göre Darphane-i Amire
Emini yani devrin merkez bankası genel müdürü olan
Kazaz Artin Amira Bezciyan, beraberindeki iki sarrafla
gemiye gelerek bu yeni icat hakkında bilgiler aldılar.
Geminin kaptanı Kelly ile görüşen sarraflar nihayetinde
350 bin sterlin karşılığında gemiyi satın alarak devrin
padişahı Sultan İkinci Mahmud’a hediye ettiler. Geminin
kaptanı Kelly de bir daha İngiltere’ye geri dönmeyerek
ismi “Buğ” olarak değiştirilen Swift’le beraber Osmanlı
hizmetine girdi. Sultan Mahmud, Kaptan Kelly’nin

The first steamship in the world was put into service by
American Robert Fulton in 1807 in Hudson River.
Transportation was maintained with a steamship between
two countries for the first time with a trial made in the
English Channel between Britain and France between 1816.
Ottoman Empire met steamship on 20 May 1828. Having
entered in Istanbul port that day, the first steamship in
Ottoman waters was a British ship named Swift which was
driven by a captain named Kelly. Istanbul residents showed
a great interest to this invention which they saw for the first
time and did not want to leave Swift. According to the logs
recorded in travel notes of Charles MacFarlance who visited
in Istanbul during that time, General Manager of the
State Mint (“Darphane-i Amire Emini”), namely General
Manager of Central Bank of that period, Kazaz Artin
Amira Bezciyan visited the ship along with two goldsmiths
and received information regarding this invention. Having
talked to the ship’s captain Kelly, the goldsmiths purchased
the ship in return for 350 thousand Sterling ultimately
and gave it as a gift to the sultan of that period, Sultan
Mahmud Second. The ship’s captain Kelly did not go back
to Britain anymore and took service with Ottomans along
with Swift, renamed as “Buğ”. Sultan Mahmud was such
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hizmetlerinden o derece memnun kaldı ki kendisine
üzerine bir gemi resminin bulunduğu pırlantalarla süslü
bir madalyon hediye etti. Bu yeni icat için Osmanlılar,
buharlı gemi anlamındaki Bateau a Vapeur ibaresinden
sadece buhar anlamına gelen “Vapur” kelimesini alarak
kullandılar. Devrin tarihçisi Ahmed Lutfi Efendi’nin
kaydettiğine göre Swift’in satın alınıp Buğ adıyla Osmanlı
sularında çalışmaya başlamasıyla Osmanlılar da bu yeni
icadı daha etkin kullanabilmek ve bunu kullanmaya
muktedir adamlar yetiştirebilmek için çalışmaya başladılar.

appreciated with services of Captain Kelly that he gave a
medallion decorated with diamonds on which there was
a picture of ship to him. Ottomans took and used the
word “Vapur” in their language from the idiom “Bateau a
Vapeur” refers to steamship for this invention. According to
the information given by Ahmed Lutfi Effendi, historian of
that period, Ottomans began to work to use this invention
more efficiently and to raise employees who were capable of
using this ship after purchasing Swift and operating it with
the name of Buğ in Ottoman waters.

Buharlı gemilerin hızlı, güvenli ve
doğal şartlardan daha az oranda
etkileniyor olmaları, kısa sürede onları
ulaşım ve posta taşımacılığında da en
çok tercih edilen araç haline getirdi.
Kapitülasyonların sağladığı koşullar
sayesinde Osmanlı coğrafyasında hali
hazırda çalışan yabancı posta şirketleri ve
vapur şirketleri zaten mevcuttu.

As steamships were fast, secure and
being influenced slightly from natural
circumstances, they have become the
most preferred vehicle in transportation
and postal transportion in a short while.
There were foreign postal companies
and lines available which were being
operated in Ottoman region by the help of
circumstances provided by capitulation.

Bu şirketlerin başında Avusturyalıların Llyod, Fransızların
Messajeri Maritimes ve Rusların Odessa vapur şirketleri
geliyordu. Bu şirketler gerek yabancı postahanelerin,
gerekse de Osmanlı postahanelerinin posta çuvallarını
taşdıkları gibi kendileri de posta taşımacılığı konusunda
hizmetler veriyorlardı. Hem diğer şirketlere göre daha
az prosedürle çalışması, hem de fiyatlarının daha uygun
olması nedeniyle bu şirketlerden en çok tercih edileni
Avusturyalıların Llyod şirketiydi. Her ne kadar Osmanlı
İmparatorluğu’da kendi imkanlarıyla deniz taşımacılığı
yapmak için girişimlerde bulunmuş ve bu iş için bazı
vapurlarını tahsis etmiş olsa da ağır rekabet şartları
ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle bu şirketleri
piyasadan çekilmeye zorlayamamış ve yabancı vapur
şirketleri Osmanlı’nın son günlerine değin varlıklarını
devam ettirebilmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu da
Uluslararası Posta Birliği’ne katıldıktan sonra Ocak
1875’te İttihat Postası adıyla yeni bir organizasyon kurdu

Lloyd of Australians, Messajeri Martimes of French
and Odessa of Russians were the leading lines. These
companies were carrying mailbags of both foreign post
offices and Ottoman post offices as well as giving service
regarding postal transportation. As it was working with
lessprocedures and more affordable prices compared
to other companies, the most preferred among these
companies was Lloyd of Australians. In spite of that the
Ottoman Empire attempted to carry out sea transport
with its own means and allocated several ferries for this
task, it could not force those lines to get out of market
due to severe competitive conditions and breakdown in
implementation, and foreign lines could survive until
the last days of Ottoman Empire. After participating
to Universal Post Union, Ottoman Empire established
a new organization in January 1875 with the name of
Confederation Post and by assuming that there was no
need for foreign post companies anymore, they attempted

Üzerinde 2 kuruşluk Amirote Vapur Şirketi pulu bulunan zarfın ön yüzü
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Bu büyük taşımacılık şirketlerinin yanı sıra, 1850’lerden
başlayarak 1870’li yılların ortalarına kadar posta hizmetleri
veren irili ufaklı başka vapur şirketleri de vardı. Bunlardan
yukarıda bahsettiğimiz Kapitülasyonlar vasıtasıyla çalışan
devletlere bağlı büyük taşımacılık şirketleri değil, özel
izinlerle çalışan posta ve taşımacılık şirketleriydi. Bu
şirketlerin kendi hesaplarına postahane binaları olmayıp,
Osmanlı sahillerinde adeta seyyar bir postahane olarak
çalışmışlar, uğradıkları limanlardan aldıkları postaları
başka limanlara taşımışlardır.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Morton Vapur Şirketi’nin gazete pulu

ve artık yabancı posta şirketlerine gerek kalmadığını ileri
sürerek bunları kapatmak için girişimlerde bulundu.
Fakat yabancı postaların, Osmanlı postacılığının henüz
gelişmekte olduğunu ve yeterli güveni sağlayamadığını
öne sürerek bu girişimleri red etti.

to close these companies. Yet, by alleging that Ottoman
postal system was still being developed and sufficient
confidence could not be provided, they refused such
attempts.
In addition to these large transport companies, there were
other large and small lines giving service beginning from
1850s to the middle of 1879s. These companies were
not large transport companies engaged to nations, being
worked through capitulations but post and transport
companies working with special permits. These companies
did not have their own post offices but they were being
charged almost as a mobile post office in Ottoman coasts
and carried the posts brought from ports of call to the
other ports.

Morton Vapur Şirketi’nin gemi desenli el basması pulu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Bu şirketlerin en bilinenlerinden bir
tanesi Amirote Vapur Kumpanyası’ydı.
Amirote Kumpanyası, posta taşımacılığı
için 1857 yılında, yani Osmanlı
İmparatorluğu’nun ilk posta pulunu
tedavüle sokmasından beş sene kadar önce
kendi özel pullarını bastırıp, yine kendine
has posta damgalarını kullanarak Osmanlı
limanlarında posta taşımacılığı yaptı.

One of the most well-known companies
was Amirote Lines. Amirote Company
issued its special stamps for postal
transportation in 1857, namely five years
before the Ottoman Empire put its first
postage stamp into circulation and carried
out postal transportation in the Ottoman
ports by using its unique postage seals.

Her ne kadar bugün insanlara bir şirketin yahut kurumun
kendi adına para veya pul basması yadırganacak bir şey gibi
gelse de aynı madeni para sıkıntısı çekilmesinin ardından
bir çok kuruluşun kendine özgü paralar bastırması gibi
kurumsallığın ve merkeziyetçiliğin yeni yeni başladığı bu
yıllarda bu gibi uygulamalar mümkündü.

Despite of the fact that it is regarded strange today for
people to issue money or stamp by a company or an
institution on their names, this kind of implementations
were possible in those years on which institutionalism and
centralization has newly begun just as many institutions
issued unique money after being hard up for money.

Amirote Kumpanyası 1861 yılında İdare-i Aziziye
kuruluncaya değin Osmanlı bayrağı altında çalıştı.
Kumpanya genel olarak İstanbul, Marmara Denizi
ve Ege Denizi limanlarında çalışmakla beraber bazı
zamanlar İskenderiye limanına kadar da posta taşımacılığı

Amirote Company had been working under the Ottoman
flag until State Ferry Operating Department (“İdare-i
Aziziye) was founded in 1861. Along with being
operated in Istanbul, Marmara Sea and Aegean Sea ports
in general, the Company was sometimes carrying out
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Aynı Amirote Kumpanyası gibi Osmanlı sularında posta
taşımacılığı yapan bir diğer şirket ise T. B. Morton & Co.
Buharlı Gemi Şirketi’ydi. İngiliz şirketi olan ve İngiliz
bayrağı altında çalışan Morton Şirketi 1855 yılında
İstanbul’da kuruldu. Şirket, İstanbul merkez olmak üzere
Karadeniz limanları ve Tuna Nehri üzerinden İbralia’ya
kadar olan limanlarda mektup, paket ve kargo taşımacılığı
yapmaktaydı. 1869 yılına kadar Morton Şirketi taşıdığı
mektup ve paketlerde taşıma ücretinin alındığını
göstermek üzere mavi renkli kağıtların üzerine basılan
ve üzerinde “Franco” yazan damgaları kullandı. Haziran
1869’dan sonra ise bu damgaların yerine üzerinde bir
buharlı gemi resminin bulunduğu etiket tarzında dantelli
pullar kullanmaya başladı.

Another company carrying out postal transportation in
Ottoman waters such as Amirote Company was T. B.
Morton & Co. Steamship Company. Being operated
under British flag as a British company, Morton Company
was founded in 1855 in Istanbul. Having been based in
Istanbul, the Company was carrying out letter, package
and cargo transportation in the ports through Black Sea
ports and Danube River to Ibralia. Morton Company
used seals issued on blue papers on which “Franco” was
written for showing that transportation fee was received
in letters and packages until 1869. After June 1869, laced
stamps in the style of label on which there was an image
of steamship were used instead of these seals.

Temmuz 1870 - Mayıs 1871 tarihleri arasında Fransa-Prusya
Savaşı yaşandığı için Fransız hükümetinin taşımacılık şirketi
olan Messageries Maritimes’in Karadeniz limanlarına yaptığı
seferler son buldu. Bunu bir fırsat olarak gören İngiliz elçiliği ise
Fransızlardan boşalan yeri Morton Şirketi ile doldurmaya çalıştı.
Yine bu dönemde Morton Şirketi, gazetelerde kullanılan pulları da
kendi hesabına basıp kullanmaya başladı. Şirketin faaliyetlerinin
1875 yılına değin devam etmiş olduğu tahmin edilmektedir.

As there was France and Prussia War between July 1870
and May 1871, expeditions of French government
transportation company, Messageries Martimes, to Black
Sea ports were ended. Having seen this as an opportunity,
British embassy tried to fill this gap from French company
with Morton Company. And in this period, Morton
Company started to issue and use the stamps being used
in newspapers at its own charge. It is estimated that the
company’s activities continued until 1875.

Köstence - Çernovada Posta Pulu, 1867
Constanza – Cernovada Postage Stamp, 1867
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eşitli şirket ve kuruluşlara kendi pullarını
basma ve posta taşımacılığı imtiyazları
verildiği gibi aynı hak bazı yerel idarelere
de tanınmıştır. Bunun en önemli örneği ise
1866-1867 yıllarında bugün Romanya sınırı içerisinde
kalan Köstence - Çernova arasında kurulan şehir
postacılığı imtiyazıdır. Köstence Çernova, imparatorluğun
diğer bölgelerine göre özel bir yere sahipti. Zira Osmanlı
tarihinin ilk demiryolu hattı 1856-1860 yılları arasında

s privileges for issuing their stamps and
postal transportations were given to various
companies and institutions, same right
was entitled to some local administrations. The most
important example is the privilege for urban postal system
being established between the years of 1866 and 1867
between Constanza and Cernova within the boundary of
Romania today. Constanza – Cernova had a special role
compared with the other regions of the empire as the first

burada inşa edildi ve kullanıma açıldı. Dolayısıyla bu
bölgede ulaşım ve taşımacılık diğer bölgelere nazaran
daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyordu. Aynı
İstanbul’da tesis edilen şehir postacılığı gibi Köstence Çernova hattında da bir şehir postasının kurulmasına ve
bu şehir postasının kendi hesabına pul basmasına 1867
yılında müsaade edildi. Bunun üzerine Çernova’da yeşil
üzerine siyah yazı ile 20 paralık bir pul basıldı. Köstence
- Çernova şehir postacılığı on beş sene kadar çalıştıktan
sonra 1882 yılında kaldırıldı.

railway line of Ottoman history was constructed and put
into service there between years of 1856 and 1860. Thus,
transportation and carriage was carried out in a faster and
more secure in comparison with the other regions. Similar
with urban postal system established in Istanbul, it was
allowed to establish an urban postal system in Constanza
– Cernova line and to issue stamp at its own charge in
1867. After having been operated for almost fifteen years,
Constanza – Cernova urban postal system was displaced
in 1882.

Köstence - Çernovada Pulu,
20 paralık sarı renkli esesi

postal transportation through Alexandria port. Amirote
Company set a price with three tariffs and each tariff had
a sign. The first tariff was to mark the seals as the symbol
of Amirote Company on letter. The second tariff was to
attach rectangle labels made from white paper and the
letter that we published in this section is the sample from
this category. “Porto – Piastre” was written with black
letters in the middle of this label, transport fee of the letter
was being written by hand just next to this inscription.
The third tariff was to stick dark red laceless stamp named
Amirote stamp along with the seals. These stamps were
printed with lithography, namely stone print technique
on which there was an image of ferry. As Amirote Stamps
were printed before Ottoman stamps, this stamp has
been known as the first Turkish stamp in various stamp
catalogues. The letters of P.P or inscription of “Posta
del Piroscafi Ottomani Constantinapoli” were written
on post seals being used by Amirote. It is predicted that
Amirote Company continued its work for one year after
the foundation of State Ferry Operating Department
(“İdare-i Aziziye”) and that the company ended its work
in 1862.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

yapmaktaydı. Amirote Kumpanyası ücretlendirmelerini
üç tarife ile yaptı ve her tarifenin bir işareti vardı. İlk
tarife Amirote Kumpanyası’nın sembolü olan damgaların
zarfa vurulmasıydı. İkinci tarife beyaz kağıttan yapılmış
dikdörtgen etiketlerin yapıştırılmasıydı ki bizim de bu
bölümde yayınladığımız zarf bu kategoriye bir örnektir.
Etiketin ortasında siyah harflerle “Porto - Piastre”
yazmaktadır, örnekte görüldüğü gibi bu ibarenin hemen
yanına elle zarfın taşıma ücreti yazılırdı. Üçüncü olarak
ise damgalarla birlikte Amirote pulu adı verilen koyu
kırmızı dantelsiz bir pul yapıştırılırdı. Bu pullar litografi
yani taş baskı tekniğiyle basılır ve üzerlerinde bir vapur
resmi bulunurdu. Amirote Pulları, Osmanlı pullarından
daha önce basılmış olduklarından bu pul, dünyadaki
birçok pul kataloğunda ilk Türk pulu olarak geçmektedir.
Amirote’nin kullandığı posta damgalarında ise P.P. harfleri
veya “Posta del Piroscafi Ottomani Constantinapoli” ibaresi
bulunurdu. Amirote Kumpanyası’nın İdare-i Aziziye’nin
kurulmasından sonra bir sene daha çalışamalarına devam
ettiği ve 1862 yılında şirketin çalışmalarına son verdiği
tahmin edilmektedir.
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Aynaroz Pulları, 1880

yer almakta, üçgenin üç köşesinde ise Ayanroz’un posta
memuru Sotiri Hacı Petropulo’nun isminin ilk harfleri
olan S, H ve P’nin Rumcadaki karşılıkları yer almaktadır.
Bu yerel pullar ilk olarak 1880 yılında kullanılmış,
Aynaroz bölgesi ise Kasım 1912’deki Balkan Savaşı’na
değin Osmanlı idaresinde kalmıştır.

Ayanaroz Stamps, 1880

O

O

smanlı yerel posta pulları arasında en ilgi
çekici olanlarından bir tanesi şüphesiz
Aynaroz pullarıdır. Türkçe’de Aynaroz olarak
telaffuz ettiğimiz bölgenin esas adı Rumcada “Kutsal Dağ”
anlamına gelen “Hagion Oros”dur. Fransızca da ise bölge
“Mont Athos” olarak bilindiği için 1880 yılında kullanılan
yerel pullar kataloglarda bu isimle de anılır. Kuzey
Yunanistan’ın sınırıları içerisinde yer alan Khalkidiki
Yarımadası’nın Ege Denizi’ne uzanan ucunda bulunan bu
bölge tamamıyla münzevi keşişlerin yaşadığı manastırlarla
kaplıdır. Asırlardır bu bölgeye sadece kadınların değil,
dişi hayvanların dahi girmesi yasaktır ve bölge özerk
bir yönetime sahiptir. Burayı ziyaret etmek isteyen hacı
adayları Yunanistan vizesinin dışında ikinci bir izin almak
zorundadırlar.

ne of the most attractive stamps among
Ottoman local postage stamps was obviously
Ayanaroz Stamps. The real name of the region
that is pronounced as Ayanaroz in English is “Hagion
Oros” which means “Sacred Mountain” in Greek language.
As this region is known as “Month Athos” in French, the
local stamps being used in 1880 was referred with this
name in catalogues. Being in the edge towards Aegean Sea
of Khalkidhiki Peninsula within the boundary of North
Greece, this region is fully surrounded with monasteries in
which secluded monks have been living. Not only women
but even female animals are not allowed in this region
for centuries which has autonomous government. The
candidates of pilgrim willing to visit herein are obligated
to receive a second permit apart from Greek visa.

963 yılında Bizans İmparatoru Nikephoros Phokas
tarafından kurulan Aynaroz Manastırı’nda sadece Rum
rahiplerin değil, çeşitli Slav milletlerinin de manastırları
bulunmaktadır. Bununla birlikte Aynaroz’un idaresi 1312
yılında İstanbul’daki Ekümenik Patrikhaneye bağlanmıştır
ki bugün de bu durum geçerlidir. 1430 yılında
Osmanlılar Selanik’i feth ettiklerinde Aynaroz’un idaresi
de Osmanlıların eline geçti. Fakat tarih boyunca Osmanlı
sultanları da keşişlerin bu inziva merkezinin özerkliğini
tanıyarak verdikleri fermanlar ile bölgeyi korumaları
altına aldılar. Bu sayede manastırlar ve bölgedeki kendine
özgü hayat değişmeden bugüne değin gelebildi. Piri Reis
de Aynaroz’dan bahsetmekte ve burada altmış kadar
manastırın yer aldığını söylemektedir.

There were not only monasteries of Greek priests but
also of Slav nations in Ayanaroz Monastery which was
established in 963 by Byzantine Emperor Nicephorus
Phokas. Along with that, the administration of Ayanoroz
was engaged to Ecumenical Patriarchate in 1312 which
has survived until today. Yet, Ottoman sultans took the
region under protection with imperial orders by giving
autonomy of this retreat center related to the priests
throughout the history. Thus, the monasteries and unique
life in the region has survived without being changed until
today. Piri Reis also mentioned about Ayanaroz and stated
that there were almost sixty monasteries in this region.

Hemen her şeyiyle kendine özgü ve kapalı ruhani bir
hayatın içerisinde yaşayan Aynaroz’un dolayısıyla pulları
da kendine özgüydü. Manastır bölgesinin yakın çevresiyle
haberleşmesi için kullanılan Aynaroz’un yerel pulları
Osmanlı pullarının üzerine yapılan mavi bir sürşarjla elde
ediliyordu. Sürşarjda Aynaroz Dağı’nı temsilen bir üçgen

in Ayanaroz, Sotiris Hacı Petropoulos, were written in
three angles of triangle. These local stamps were firstly
used in 1880 and Ayanaroz region was remained in
Ottoman administration until Balkan War in November
1912.

Having been living in a unique and confined spiritual life
with almost everything, Ayanaroz stamps were accordingly
unique. The local stamps of Ayanaroz being used for
communication of monastery region with its immediate
surroundings were received with a blue surcharge made
on Ottoman stamps. There was a triangle representing
Ayanaroz Mountain in surcharge and the letters of S, H
and P in Greek language as the initial letters of post officer

Aynaroz Pulu
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Rumeli-i Şarki Pulları, 1880-1884
Eastern Rumelia Stamps, 1880-1884

R

umeli-i Şarki yani Doğu Rumeli tabiri ilk defa
olarak 1878 Ayastefanos Anlaşması sırasında
İngiltere’nin ortaya attığı bir terim oldu. 93
Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
Osmanlı’nın büyük bir mağlubiyet yaşamasının ardından
Rus orduları Ayastefanos’a, yani bugünkü Yeşilköy’e
kadar geldiler ve burada Osmanlı için son derece ağır
şartlar içeren bir anlaşma imzalandı. Rusya’nın bölgedeki
tek hakim güç haline gelmesinden çekinen İngiltere ise
mümkün olduğunca Rusya’nın taleplerini frenlemeye
çalışıyordu ki bunlardan bir tanesi de Rumeli-i Şarki
meselesi oldu.
Rusya, Bulgaristan’ın Osmanlı hakimiyetinden koparılarak
bağımsız ve büyük bir devlet olarak teşkilatlandırılmasını
istiyordu. Rusya’nın uydusu olacak büyük bir Bulgaristan
fikrinden hoşlanmayan İngiltere, Bulgaristan için talep
edilen toprakları ikiye böldü. İngilizlerin “Doğu Rumeli”
olarak betimlediği Filibe merkez olmak üzere, Burgaz,
Hasköy, Kırcaali, Tatarpazarcığı, İslimiye, Eski Zagra
ve Yanbolu’yu içersine alan bölgenin özerk bir vilayet
halinde teşkilatlanarak Osmanlı sultanının siyasi ve
askeri hakimiyetinde bırakılması sağlandı. Ayastefanos
Anlaşması’nın ardından düzenlenen Berlin Kongresi’nde
de İngiltere’nin bu talebi gerçekleştirilebildi. Buna göre
Doğu Rumeli padişahın idaresi altında özerk bir vilayet
olarak idare edilecek ve bu özerk vilayete genel vali olarak
padişah tarafından seçilecek ve Berlin Anlaşmasının
taraflarının da kabul ettiği Hristiyan bir vali tayin
olunacaktı. Padişah vilayetin kara ve deniz güvenliğini
sağlamak için sınırlarda tahkimatlar yapabilecek, yeri
geldiğinde vali de merkezden asker talep edebilecekti.
Fakat böyle bir durumda Osmanlı İmparatorluğu,
Berlin Anlaşması’nı imzalamış ülkeleri bilgilendirmek
zorundaydı.

T

he saying of Eastern Rumelia was a term firstly
brought up by Britain during 1878 Treaty
of San Stefano. Following the significant
defeat of Ottomans in 1877-1878 Russia-Turco War,
known as 93 War, Russian armies came to San Stefano,
namely Yeşilköy as known today and Ottomans signed
an agreement with considerably severe conditions herein.
Having known Russia could be the sole ruler in the
region, Britain tried to suspend the requests of Russia as
much as possible and one of these requests was the matter
of Eastern Rumelia.
Russia requested Bulgaria to be rationalized as an
independent and major country by being left from
Ottoman hegemony. Having disliked the idea of a major
Bulgaria as a satellite of Russia, Britain divided the
territories requested for Bulgaria. Being based in Plovdiv,
defined as “Eastern Rumelia” by British people, the
region including Burgas, Hasköy, Kardzhali, Pazardzhik,
Sliven, Old Zagra and Yambol, was rationalized as
an autonomous province and left under the political
and military hegemony of Ottoman sultan. In Berlin
Congress held after Treaty of San Stefanos, this request of
Britain was realized. According to that, Eastern Rumelia
would be administered as an autonomous province under
the administration of the sultan and a Christian governor
would be assigned as a general governor elected by the
sultan and accepted by the parties of Treaty of Berlin in this
autonomous province. The sultan could fortify positions
in the boundaries to maintain land and sea security of the
province and the governor could request for soldier from
the center when required. But in such case, Ottoman
Empire was obligated to notify the countries signed the
Treaty of Berlin.

Rumeli-i Şarki 5 kuruşluk kahverengi Nonemi dörtlü blok pulları, 1884
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Neticede, Berlin Anlaşması’nın şartlarına uyularak Doğu
Rumeli özerk bir vilayet olarak yeniden teşkilatlandırıldı.
Bu özerk vilayetin idarecisi olarak tüm taraf ülkelerin
muvafakatı ile Gavril Paşa tayin edildi. Vilayetin güvenliği
ise kurulan milis kuvvetlerince sağlanacaktı. Dolayısıyla
bu yarı bağımsız vilayetin kendi iç haberleşmesi için
kendine has pulları da olması gerekiyordu. 1880, 1881
ve 1884 senelerinde üç emisyon halinde Rumeli-i Şarki
vilayetinin pulları Osmanlıca, Fransızca ve Rumca olmak
üzere üç dilli olarak basıldı. Bu pulların en nadiri, 1884
senesindeki üçüncü emisyonun 5 kuruşluk kahverengi
puludur ki bu pul dörtlü blok halinde koleksiyonda yer
almaktadır.
Her şeye rağmen Doğu Rumeli’nin yeni statüsü ne bölge
halkını, ne de yeni kurulan özerk Bulgar Prensliği’ni
memnun etmedi. Daha ilk günden itibaren hoşnutsuzluklar
ve çatışamalar baş gösterdi. 1879’da Osmanlı Devleti,
anlaşma şartlarına göre bölgeye asker sevk etmek istediğinde
bölge halkı ve Bulgarlar ayaklandı. 18 Eylül 1885’te ise Doğu
Rumeli Milis askerleri, bölge ahalisi ile beraber ayaklanarak
Filibe Hükümet konağını basıp Gavril Paşa’yı kovdular.
İsyancılar bir emrivaki ile Doğu Rumeli’nin Bulgaristan’la
birleştiğini ilan ederek Bulgar Prensi Aleksandr’ı Filibe’ye
davet ettiler. Prens de bu daveti kabul ederek birliği
onaylamış oldu. Osmanlı, o sırada isyanı bastırabilecek
bir güce sahip değildi. Kaldı ki Bulgaristan’ın Sırbistan’la
giriştiği savaştan da galip çıkması neticesinde artık durumu
kabul etmekten başka çare kalmıyordu. 1886 yılında Doğu
Rumeli tam anlamıyla Bulgaristan’la birleşti ve bu kısa
süreli özerk yönetim son buldu.
| Rumeli-i Şarki Vilayeti’nin oluşturulduğu Berlin Konferansı

107

Consequently, Eastern Rumelia was rationalized again as
an autonomous province in compliance with the terms
of Treaty of Berlin. Gavril Pasha was assigned by all state
parties as an administrator of this autonomous province.
Security of the province would be maintained by militia
forces. Thus, special stamps were required for national
communication in this half-independent province. The
stamps of Eastern Rumelia province were issued in three
languages as Ottoman Turkish, French and Greek as three
emissions in 1880, 1881 and 1884. The rarest of these
stamps was 5-kurus brown stamps of the third emission
which was found in the collection as four-block stamp.
Despite of all, new status of Eastern Rumelia was
not appreciated by neither local community nor
newly established autonomous Bulgarian Principality.
Displeasures and conflicts emerged from the first day.
When the Ottoman Empire tried to dispatch soldier
to the region in accordance with terms of the treaty in
1879, local community and Bulgarians revolted. On 18
September 1885, Eastern Rumelia Militia soldiers revolted
with local community, attacked to Plovdiv Government
Office and dismissed Gavril Pasha. By declaring with
a fait accompli that Eastern Rumelia gathered with
Bulgaria, the rebels invited Bulgarian Prince Alexander to
Plovdiv. The prince approved this union by accepting this
invitation. The Ottoman Empire had no power to quell
the continuance of this revolt at that time. Moreover, as
Bulgaria prevailed the war with Serbia, there was no other
way apart from accepting this situation. Eastern Rumelia
entirely gathered with Bulgaria in 1886 and this shortterm autonomous administration was ended.
Berlin Conference in which Eastern Rumelia Province was generated |

Sultan Mehmed Reşad’ın Cülus Hatırası Sürşarjlı
Pullar, 1909 | Surcharged Stamps as Enthronement
Memory of Sultan Mehmed Reshad, 1909
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kinci Meşrutiyet’in ilanından sadece bir kaç
ay sonra, tarihlere gerici bir isyan olarak geçen
ve hala sırrı çözülememiş bir olay gerçekleşti.
Rumeli’den getirilip bugün İstanbul Teknik Üniversitesi
tarafından kullanılan Taş Kışla’ya yerleştirilen Dördüncü
Avcı Taburu’na bağlı askerler desteklerini aldıkları
mutaassıp din adamları ve kendilerini destekleyen başka
askerlerle beraber isyan ederek subaylarını ya katlettiler ya
da tutukladılar. 13 Nisan 1909’da başlayan bu isyan Rumi
Takvim’de 31 Mart’a denk geldiği için tarihlerde “31 Mart
İsyanı” olarak geçmektedir. Bir gün içerisinde İstanbul’un
her köşesine kargaşa hakim oldu. Büyük kalabalıklar
halinde “Şeriat İsteriz!” nidalarıyla şehrin dört yanından
Meclis-i Mebusan’ın bulunduğu Ayasofya Meydanı’nı
dolduran kimseler Lazkiye Mebusu Arslan Bey ve Adliye
Nazırı Nazım Paşa’yı öldürdükleri gibi Bahriye Nazırı Rıza
Paşa’yı da yaylım ateşine tutarak yaraladılar. İstanbul’da
başlayan isyan hareketi kısa sürede diğer vilayetlere de
sıçradı, Bursa’da, Erzurum’da ve Adana’da ayaklanmalar ve
katliamlar yaşandı. İsyancılar başta Meclis-i Mebusan Reisi
Ahmed Rıza Bey olmak üzere bazı mebusların kendilerine
teslimini istiyordu. Kaçabilen İstanbul ahalisi şehri terk
etmiş, Osmanlı’nın başkenti bir anda zorbaların eline
teslim edilmişti. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın da
istifasını vermesinin ardından Sultan Abdülhamid Tevfik
Paşa’yı hükümeti kurmakla görevlendirip isyancı askerleri
affettiğini ve artık sükunetle kışlalarına çekilmeleri
gerektiğini bildiren bir Hatt-ı Hümayun yayınladı.

nly after a few months from the Second
Constitutionalism Period, an event occurred
which made history as an ultraconservative
revolt and remained as a mystery. The soldiers allied to
Fourth Hunter Battalion, who were brought from Rumelia
and placed in Taşkışla currently used by Istanbul Technical
University, revolted together with conservative clergymen
and other soldiers who supported them and murdered or
arrested their army officer. As the rebel which started on 13
April 1909 corresponds to 31 March in Julian Calendar, it
was called as “31 March Incident”. Chaos became dominant
in every corner of Istanbul. People in large numbers coming
from all quarters of the city to Hagia Sophia Square, where
Chamber of Deputies (“Meclis-i Mebusan”) was situated,
with the slogans “We want Sharia Law!” in one day, killed
Lazkiye Deputy Arslan Bey and Courthouse Deputy Nazım
Pasha and injured Bahriye Minister Rıza Pasha by blazing
away. Having started in Istanbul, the incident of rebel
spreaded to other provinces in a short while, insurrections
and massacres occurred in Bursa, Erzurum and Adana. The
rebels requested some ministers and particularly Head of
Chamber of Deputies (“Meclis-i Mebusan Reisi”) to be
surrendered. The society of Istanbul, who could escape,
abandoned the city and the capital of Ottoman was given
to tyrants in a minute. Following the resignation of Grand
Vizier Hilmi Pasha, Sultan Abdul Hamid charged Tevfik
Pasha to establish the government and declared an Imperial
Edict of Reorganization (“Hatt-ı Hümayun”) notifying
that he forgave the rebel soldiers and these soldiers might
go back to their barracks calmly.

Bir an içinde alevlenip yüzlerce insanın hayatına mal
olan ve tüm imparatorlukta bir iç savaş halini alan bu
olay Rumeli’de ise büyük bir öfke ve kaygıyla karşılandı.
Meşrutiyet’in yeniden kaybedildiğini ve meclisin elden
gittiğini düşünen ordu bu gerici isyanın bir an önce
bastırılması için harekete geçti.

This incident resulting in death of hundreds of people
by flaring up in an instant and transforming into a civil
war in the entire empire, was taken with a great anger
and worry in Rumelia. With the consideration that the
Constitutionalism was lost again and the parliament was
gone for nothing, the army took an action to suppress this
ultraconservative revolt immediately.
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Cülus Hatırası Yafa sürşarjlı 20 paralık pul
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İsyanın ertesi günü yapılan toplantılarda
Üçüncü Kolordu Komutanı Mahmud
Şevket Paşa’nın Rumeli ordusunun bu
isyanı bastırmaya muktedir olduğunu
beyan etmesi üzerine Selanik’ten İstanbul
üzerine bir kuvvet gönderilmesine
karar verildi. Bu ordunun yüksek
komutanlığına Mahmud Şevket Paşa,
komutanlığına Hüseyin Hüsnü Paşa,
kurmay başkanlığına ise ileride Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuracak olan o sırada
Kolağası yani Yüzbaşı mertebesinde
bulunan Mustafa Kemal getirildi. Yine
Mustafa Kemal’in önerisiyle isyanı
bastırmak üzere İstanbul üzerine yürüyen
bu orduya “Hareket Ordusu” adı verildi.
Hareket Ordusu’nda düzenli askerlerin
yanı sıra Müslüman ve gayrimüslim
gönüllü askerler de yer aldı.

In the meetings held one day after this
revolt, upon the declaration of Third Corps
Commander Mahmud Şevket Pasha that
Rumelia army was able to repress this revolt,
it was decided to send a military force from
Thessaloniki to Istanbul. In this army,
Mahmud Şevket Pasha was assigned as
commander of high-degree, Hüseyin Hüsnü
Pasha was assigned as commander and
Mustafa Kemal, Kolaghassi (“Kolağası”)
namely Senior Captain at that time, was
assigned as executive officer who would
establish the Republic of Turkey in future.
With the suggestion of Mustafa Kemal,
this army walking towards Istanbul for the
purpose of repressing the revolt was named
“Army of Action” (“Hareket Ordusu”).
There were regular soldiers as well as Muslim
and non-Muslim volunteer soldiers in Army
of Action (“Hareket Ordusu”).

14 Nisan 1909 akşamı trenle yola çıkan Hareket Ordusu
Yeşilköy’de karargah kurarak 19 Nisan’a kadar İstanbul’u
çember içine aldı. 23 Nisan günü ise ordu harekete geçerek
Sirkeci, Aksaray, Edirnekapı ve Beyoğlu’ndan yapılan
saldırılar neticesinde tüm imparatorluğu kısa sürede
büyük bir felakete sürükleyen 40 bin kişilik bu isyan
iki gün içerisinde tamamıyla bastırılarak direnişçilerin
elindeki tüm kışla ve menziller bir bir düşürüldü. İsyan
neticesinde dağılan Osmanlı parlamentosu Yeşilköy’de
yeniden toplandı.

Having departed via train on 14 April 1909, Army
of Action (“Hareket Ordusu”) established a military
headquarters in Yeşilköy and encircled Istanbul until 19
April. The army took an action on the day of 23 April
and this revolt of 40 thousand of people which brought to
grief in the empire as a result of attacks in Sirkeci, Aksaray,
Edirnekapı and Beyoğlu was completely repressed within
two days and all barracks and ranges under the control
of rebels were captured one by one. Ottoman parliament
regathered in Yeşilköy as a result of the revolt.

Artık isyan bastırılmış, ordu duruma hakim olmuş, meclis
iptidai şartlarda da olsa çalışmalarına yeniden başlamıştı,
şimdi en büyük sorun Sultan İkinci Abdülhamid’e
ne olacağıydı. Bu olayın bütün mesuliyeti Sultan
Abdülhamid’in omuzlarına yüklendi ve artık mebuslar

The revolt was already repressed and the army was
dominant over the incident, the government began to
work again despite of unprofessional conditions, yet
the essential problem was what Sultan Abdulhamid II
would be. Sultan Abdul Hamid was considered as sole
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arasında padişahın tahttan indirilmesi konuşulur oldu.
27 Nisan günü Meclis-i Mebusan Yeşilköy’den ayrılarak
Ayasofya Meydanı’ndaki esas binasında görüşmelere
devam etti. Aynı gün mecliste yapılan toplantıda Sultan
Abdülhamid’in tahttan indirilerek yerine kardeşi Sultan
Mehmed Reşad’ın tahta çıkartılması kabul edildi. Daha
Sultan Abdülhamid’e tahttan indirildiğini bildirecek
heyet Yıldız Sarayı’na varmadan şehrin dört bir yanından
yeni padişahın tahta çıktığını müjdeleyen toplar atılmaya
başlandı.

Bu derece hızlı geçen 27 Nisan 1909
gününün akşamı Sultan Abdülhamid,
otuz yıldan fazla bir süre üç kıtaya
yayılmış Osmanlı İmparatorluğu’nu
yönettiği Yıldız Sarayı’ndan alınarak
Sirkeci’den kalkan özel bir trenle
Selanik’e sürgüne gönderildi.

Yeni padişah ise bundan böyle Dolmabahçe Sarayı’nda
yaşayacaktı. İsyanların, katliamların, ölümlerin ve çeşitli
mücadelelerin sonunda Osmanlı tarihinde yine bir sayfa
kapanarak, yeni bir dönem açıldı. Bu yeni dönem, son
dönem Osmanlı tarihinin hemen her dönemecine şahit
olan Osmanlı pullarına da yansıdı. Bu kadar kısa sürede
ve böylesi karışık bir dönemde Sultan Mehmed Reşad’ın
tahta çıkışının yani culusunun hatırası olacak yeni pulları
bastırmak zor ve zaman alacak bir şeydi. Dolayısıyla
onun yerine imparatorluğun dört bir köşesinde Sultan
Abdülhamid döneminde kullanılan pulların üzerine sürşarj
yapılarak Osmanlı pulları Sultan Mehmed Reşad’ın adıyla
kullanılmaya başlandı. Pullara yapılan sürşarjın üzerinde,
“Sultan Mehmed-i Hamis, 1 Nisan 1325” yazıyordu. Bu
pullar Osmanlı’nın o sırada yaşadığı siyasi çalkantılara ve
belirsizliklere bir nazire yapar nitelikteydi. Pulun üzerinde
Sultan Beşinci Mehmed yazıyordu ama yazının arkasında
hala Sultan İkinci Abdülhamid’in tuğrası okunuyordu.

111

responsible from this incident and dethronement of the
sultan was being discussed among the ministers. Chamber
of Deputies (“Meclis-i Mebusan”) left Yeşilköy on 27 April
and continued his negotiations in the headquarters of Hagia
Sophia Square. In the meeting held on the same day in the
parliament, dethronement of Sultan Abdul Hamid and
enthronement of his brother Sultan Mehmed Reshad, by
replacing him, was accepted. Before the committee declaring
that Sultan Abdul Hamid was dethroned, could not arrive
to Yıldız Palace; salvo fires, announcing that new sultan was
enthroned, were shot from every corner of the city.

On such an eventful evening of 27 April
1909, Sultan Abdul Hamid was taken
from Yıldız Palace from where he was
ruling the Ottoman Empire spreading
into three continents for more than thirty
years and was sent to exile in Thessaloniki.

New sultan would begin to live in Dolmabahçe Palace
hereafter. At the end of the revolts, massacres, deaths and
several challenges, a period ended and a new one began
again in the Ottoman history. This new period reflected on
the Ottoman stamps which was witnessing almost every
minute of the recent Ottoman history. Issuance of new
stamps as a souvenir of enthronement of Sultan Mehmed
Reshad in such a short notice and a complicated period
was difficult and time-consuming activity. Thus, the
stamps being used in the period of Sultan Abdul Hamid
were surcharged and Ottoman stamps began to be used
with the name of Sultan Mehmed Reshad in every corner
of the empire. “Sultan Mehmed-i Hamis, 1 April 1325”
was written on the surcharged stamps. These stamps had
a tit-for-tat strategy against the political turbulences and
uncertainties of Ottomans. Sultan Mehmed V was written
on the stamp but tughra of Sultan Abdul Hamid II was
being read in the back of this text.
| Sultan Mehmed Reşad’ın bir kartpostalı

A postcard of Sultan Mehmed Reshad |
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Askeri Sahra Postası, 1917
Military Saharan Post, 1917

B

ugün dahi yurtdışında asker bulunduran
devletlerin kullandığı bir sistem olan sahra
postası, cephedeki askerlerin ve subayların
haberleşmeleri için kurulan özel bir haberleşme
sistemidir. Bölgedeki diğer ahali ve siviller bu sistemden
faydalanamazlar. Son günlerinde birbirinden bağımsız
onlarca cephede, bir çok devlete ve topluluğa karşı var
olma savaşı veren Osmanlı İmparatorluğu da 1910’lu
yıllardan itibaren sahra postacılığını kullanmaya
başladı. Bu sistemde çavuş rütbesine kadar olan er ve
erbaşlar her hangi bir ücret ödemeden posta servisini
kullanırlardı. Fakat subaylar normalde olduğu gibi posta
ücretini öderlerdi. Birinci bölümde, Osmanlı’nın ilk
sahra postacılığın örnekleri olan damgalardan bahsettik.
Bu bölümde ise Osmanlı tarihinin sahra postalarında
kullanılan son pullarının örnekleri var. 1917 yılına ait
bu pullar, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkasya’dan
Filistin’e, Hicaz’dan Çanakkale’ye kadar bir çok cephede
çarpışan Osmanlı subaylarının ve askerlerinin arkalarında
bıraktıkları aileleri ile haberleşmeleri için kullanıldı. Sahra
Postacılığında kullanılmak üzere eski Osmanlı pullarının
üzerine ay yıldızlı el basması bir sürşarj çekilerek kullanıldı.

| Osmanlı Orudusu

H

aving still been used as a system today even in
the nations with soldiers abroad, Saharan post
is a private correspondence system established
for communication between the soldiers and commanders
in fronts. Other citizens and civils in the region could not
take advantage of this system. Having fought against many
nations and societies in lots of independent fronts on its
latest days, Ottoman Empire began to use Saharan post
from 1910s. Private soldiers and noncommissioned officers
up to serjeancy could use postal service without charge in
this system. But military officers were paying postal fee
as they had been doing normally. In the first section, we
mentioned about seals as the examples of the first Saharan
postal system in the Ottoman. And in this section, there
are examples of last stamps used in Saharan posts in the
Ottoman history. These stamps from 1917 were being
used for correspondence between Ottoman commissioned
officers and soldiers who were fighting in many fronts from
Caucasus to Palestine and from Hejaz to Çanakkale during
World War I and their families being left behind. They were
used by surcharging through hand printing with star and
the crescent on old Ottoman stamps in order to be used in
Saharan Postal Service.
Ottoman Army |

Askeri Sahra Postası’nda subaylar tarafından kullanılan 5 paralık pul
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Filistin Cephesi, Beni Saab Pulu, 1917
Palestine Front, Beni Saab Stamp, 1917

B

A

irinci Dünya Savaşı’nın yarattığı onlarca
imkansızlığın ve zorluğun yanı sıra dört yıl
boyunca yaşanan doğa olayları ve felaketler de
zaten zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan askerlerin ve
halkın belini bir kat daha büktü. Seneler boyunca yaşanan
felaketlerden bir tanesi de Aralık 1917’de Yafa, Hayfa ve
Beni Saab yani bugünkü Tulkarm’da günler boyunca süren
kum fırtınası oldu. Fırtına nedeniyle, savaşın devam ettiği
bu kritik günlerde tüm muhaberat sistemi çöktü, köprüler
yıkılıp yollar bozuldu ve demiryolları kullanılamayacak
vaziyette harap oldu. Normal şartlarda bölgede kullanılan
pullar Şam’dan geliyordu. Fakat şiddetli fırtına neticesinde
tüm altyapının çökmesiyle bölgeye haftalarca hiçbir şey
nakledilemedi. Zaten zor şartlar altında savaşan askerin
morali daha da bozuldu. Askerin aileleriyle haberleşmeleri
için çok sayıda 5 paralık pula ihtiyaç vardı.

long with many impossibilities and challenges
being generated by World War I, natural events
and disasters, being experienced for four years,
ruined life of soldiers and citizens who were
trying to survive in difficult circumstances. One of the
disasters being experienced for years was sandstorm lasting
for days in December 1917 in Jaffa, Heifa and Beni Saab
which is Tulkarem today. All correspondence system was
destroyed, bridges were collapsed, roads were corrupted and
railways were ruined as they could not have been used due to
storm in these critical days during which the war continued.
The stamps being used in the region under normal
circumstances were brought from Damascus. But nothing
could be shipped to the region for weeks with the collapse of
all substructures due to severe storm. Having been fighting
under difficult circumstances, the soldiers were much more
demoralized. A large number of 5-paras stamp were required
for correspondence of soldiers with their families.

Yeni pulların bu şartlar altında gelemeyeceği anlaşılınca
Beni Saab Kaymakamı Arif Bey başka bir çözüm
düşünerek yeni bir sürşarjla yerel pul kullanımına karar
verdi. Daha önce askeri sahra postasının kullanımı için ay
yıldızlı sürşarjla kullanılan Edirne pullarının üzerine “05”
yazan yeni sürşarjlar çekilerek pullar kullanıma sokuldu.
Bu pullar Filistin coğrafyasında tedavüle sokulduğu için
İsrail’in de öncü pulları olarak kabul edilirler.

When it was obvious that the new stamps could not be
delivered under such circumstances, Beni Saab District
Governor Arif Bey thought about another solution and
decided to use local stamp with a new surcharge. These
stamps were put into circulation along new surcharges
written “05” on Edirne stamps which were previously used
with surcharge with star and the crescent for military Saharan
post and they have been also accepted as leading stamps of
Israel as they were got into circulation in the geography of
Palestine.

| Osmanlı Züfaf Alay Askerleri

Ottoman Züfaf Regiment Soldiers |

Filistin Cephesi, Beni Saab Pulu
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Levant Postaları ve Pulları
Levant Posts and Stamps

O

III. BÖLÜM: LEVANT ŞARK PULLARI
SECTION III: LEVANT EASTERN STAMPS

T

smanlı’da Avrupalı postaların varlığı neredeyse
Osmanlı tarihi kadar köklüdür ve eskilere
dayanır. Dünyada denizcilik alanında yaşanan
gelişmeler ve Amerika’nın keşfi gibi etmenlerin neticesinde
asırlardır süregelen ticaret yolları değişti ve Ortadoğu
coğrafyası eski önemini kaybederek ikincil konuma düştü.
Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman gibi
Osmanlı padişahları değişen ticaret yollarına rağmen eski
ticaret yollarının da cazibesini koruyabilmek için çeşitli
Avrupalı ülkelere ve onların tüccarlarına bazı ayrılacıklar,
avantajlar ve muafiyetler sağladılar. Bizim Kapitülasyonlar
olarak andığımız bu ayrıcalıklar tarih içerisinde kemikleşip
devletin başat sorunlarından bir tanesi haline gelerek
imparatorluğun son günlerine değin devletin kurtulmaya
çalıştığı bir uygulama oldu.

he existence of European stamps was almost
as rooted as Ottoman history and went back
a long way. Trade roads ongoing for centuries
changed due to the factors such as maritime developments
in the world and discovery of America; and Middle East
geography lost its former importance and had a secondary
place. Ottoman sultans such as Mehmed the Conqueror
and Suleiman the Magnificent provided several privileges,
advantages and exemptions to some European countries
and their merchants in order to protect attraction of old
trade roads despite of changing trade roads. The privileges
that we call capitulations have become rooted in the
history and an implementation that the government tried
to get rid of until the last days of empire as one of the
dominant problems of the government.

Osmanlı Devletinin ticari imtiyazlar tanıdığı ilk devletler
1453’te Cenova ve 1454’te Venedik oldu. Avrupa’nın en
önemli iki tüccar şehir devleti kazandıkları bu imtiyazlar
ve Osmanlı coğrafyasında geliştirdikleri ticari faaliyetleri
neticesinde bu coğrafyada kendi posta sistemlerini de
kurdular. Bu posta hizmetleri bir taraftan onların ticari
faaliyetlerini sürdürebilmek için iletişimlerini sağlayan bir
organizma olduğu gibi diğer yandan gizli bilgi toplayıp
bunların da ticaretini dünyanın farklı ülkelerine yapan
bir örgüt oldu. Özellikle Venedik postası geniş bir alana
yayılarak daha 1580’li yıllardan önce İskenderiye, Halep,
İzmir ve İstanbul arasında düzenli olarak posta kuryeleri
çalıştırdılar.

The first nations to which privileges were given by
Ottoman Empire were Geneva in 1453 and Venice in
1454. Two most important merchant nations of Europe
established their postal system in this geography as a result
of these privileges and commercial activities delivered in
Ottoman geography. These postal services were both an
organism enabling them to communicate for sustaining
commercial activities and an organization collecting secret
information and carrying out their trade to different
countries of the world. Particularly Venice post expanded
into a large area and operated post courier regularly
between Alexandria, Aleppo, Izmir and Istanbul even
before 1580s.

Bizim bu bölümde konu edindiğimiz Levant Postaları
ise bu şehir devletlerinin tamamıyla kendi ticari ve siyasi
işleri için kurdukları posta servislerinden çok farklıdır.
Levant Fransızca’da Doğu anlamına gelmektedir. Nitekim
Doğu’da yaşayan, Doğu’da ticaret yapan Avrupalı aileler
de Levanten olarak anıla gelmişlerdir ki İstanbul ve İzmir
gibi bazı şehirlerde asırlardır bu coğrafyada yaşayan

Being specified by us in this section, Levant Posts were
very different from postal services that were completely
established for commercial and political works of these
city-states. Levant means East in French language.
Accordingly, European families residing in East and
carrying out trade in East were called as Levantine and
grandchildren of some Levantine families that have been

Particularly Austria, Russia, France and
many nations established their postal
systems within the territory of Ottomans,
opened branches in several Ottoman cities
and provided service not only to their
citizens but also almost anyone. They have
mostly used their stamps in these postal
transactions and attached surcharges
showing postage in Ottoman Empire
on these stamps. Having been used in
Ottoman geography, these foreign stamps
were also referred to as Levant Stamps.

Avrupalı
devletler
tarih
boyunca
Osmanlı
İmparatorluğu’ndan elde ettikleri ticari imtiyazlara
muhakkak tüccarlarının, vatandaşlarının işleri ve
diplomatik haberleşme için düzenli kuryeler çalıştırmayı
ve bunların güvenliğinin sağlanması maddelerini
eklettiler. Öncelikle elçiliklerin içerisinde açılan ve vaat
edildiği gibi kendi vatandaşlarının ve tüccarlarının
haberleşmesi için çalışan bu yabancı postalar özellikle
buharlı gemilerin posta hizmetinde kullanılmasıyla
beraber tüm Osmanlı coğrafyasına yayılarak başta liman
şehirleri ve ticaretin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere
bir çok merkezde şubelerini açtılar. Osmanlı yönetimi
daha en başından beri bu yabancı postalara karşıydı.
Öncelikli olarak postacılık hizmeti bir hükümranlık hakkı
olarak kabul ediliyordu. Bir çok Avrupa devletinde posta
hizmeti devletin tekelindeyken Osmanlı coğrafyasında
bir çok yabancı devlete ait postaların çalışmasını
Osmanlı hükümeti kabullenemiyordu. İkincisi devlete
gelir sağlaması gereken posta işlemleri, yabancı postalar
yüzünden devlete hiç bir menfaat sağlamadığı gibi zarar

European nations added articles regarding employment
of regular courriers for their merchants and citizens
and for diplomatic correspondence and procurement of
their safety to the privileges obtained from the Ottoman
Empire. Particularly foreign posts, established within the
embassies and being organized for correspondence of
their citizens and merchants as promised, have expanded
to the entire Ottoman geography and established their
branches in many centers particularly port cities and
busy commercial areas especially along with the use of
steamships in postal service. Ottoman state government
was against these foreign posts since the very beginning.
First of all, postal service was being accepted as a right
of sovereignty. While postal service was monopoly of
the government in many European nations, Ottoman
government could not accept that the posts related
to many foreign governments were being organized
in Ottoman geography. Secondly, postal transactions
required to provide income to the government both did
not provide any benefit and caused to lose money in the
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Başta Avusturya, Rusya ve Fransa olmak
üzere bir çok devlet Osmanlı sınırları
içerisinde kendi posta sistemlerini kurup
bir çok Osmanlı şehrinde şubelerini
açmışlar ve sadece kendi vatandaşlarına
değil hemen herkese hizmet vermişlerdir.
Bu posta işlemlerinde ise çoğunlukla
kendi pullarını kullanmışlar ve bu
pulların üzerine Osmanlı’daki mali değeri
gösteren sürşarjlar yapmışlardır. Osmanlı
coğrafyasında kullanılan bu yabancı pullar
da Levant Pulları olarak anılmaktadır.

Avusturya Levant Posta Pulu, 1908

residing in this geography for centuries maintain their
lives in some cities such as Istanbul and Izmir. Levant Post
is postal systems of European nations, being established
and organized by them in Ottoman geography.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

bazı Levanten ailelerin torunları hala hayatlarına devam
etmektedir. Levant Postası ise Avrupalı devletlerin
Osmanlı coğrafyasında kurdukları ve çalıştırdıkları kendi
posta sistemleridir.

Avusturya Levant Posta Pulu, 1908
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Fransız Levant Dedeağaç Pulu, 1893

Fransız Levant Port Lagos Pulu, 1893

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Fransız Levant Kavala Pulu, 1893

Fransız Levant Kavala Pulu, 1902
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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etmesine dahi neden oluyordu. Üçüncü olarak ise bu
yabancı postalar tamamıyla hükümetin kontrolü dışında
çalıştıkları için Osmanlı hükümeti aleyhine yayınları ve
çeşitli malzemeleri taşımaları ve gizlice içeriye sokmaları
da zaman zaman vaki olabiliyordu.

government. Thirdly, as these foreign posts were totally
organized out of control of the government, carriage of
the publications and various materials against Ottoman
government and receiving them secretly might occur time
to time.

İkinci Mahmud’un Osmanlı posta sisteminin kurulması
için sadrazamına verdiği emri hatırlanacak olursa,
Osmanlı idaresini düzenli bir posta organizasyonu
kurmaya iten en başlıca etmen bu yabancı postaların
karşısına devlet idaresinde bir rakip çıkarmak ve bunları
kapatarak tamamıyla ortadan kaldırmaktı. Osmanlı
İmparatorluğu kendi posta organizasyonunu tesis ettiği
1840 yılından 1914 yılına değin gerek içeride gerekse
de uluslararası arenalarda bu yabancı postaları kaldırmak
için defalarca girişimlerde bulundu. Fakat her defasında
Avrupalı devletlerin diplomatik hamleleri ve baskıları
neticesinde başarısız oldu. Kaldı ki çoğu zaman Osmanlı
posta idaresi de alt yapıdaki yetersizlikleri nedeniyle bu
yabancı postaların posta vapurlarını kullanıyor ve çoğu
zaman bunlara muhtaç kalıyordu.

When reminded the ordinance of Mahmud II to his
Grand Vizier for establishment of Ottoman postal system,
the primary factor forcing Ottoman administration to
establish a regular postal organization was to create a
competitor against these foreign posts in the government
administration and to remove them completely by being
closed. Ottoman Empire attempted many times to
remove these foreign posts both in national manner and
international arenas until 1914. But each attempt was
unsuccessful as a result of diplomatic moves and pressures
of European governments. Besides, Ottoman postal
administration was usually using postal ferries of these
foreign posts and was in need of them due to deficiencies
in its substructure.

Yabancı postalar Osmanlı coğrafyasındaki
işlemlerinde de kendi ülkelerinde
kullandıkları pulları kullanıyorlardı. Fakat
ilk olarak 1864 yılında Rusya, sadece bu
coğrafyada kullanılmak üzere ilk Levant
pulunu tedavüle soktu. Rusya’nın bu yeni
uygulamasını 1867’de Avusturya, 1874’te
İtalya,1884’te Almanya, 1885’te ise Fransa
ve İngiltere izledi.

Foreign posts were using the stamps
which were used in their countries for the
transactions within Ottoman geography.
But Russia firstly put the first Levant stamp
into circulation in order to be used in this
geography only. This new implementation
of Russia was being followed by Austria
in 1867, Italy in 1874, Germany in 1884,
France and Britain in 1885.

Osmanlı İmparatorluğu’nda en etkin ve geniş posta
örgütünü kuran Avusturya oldu. 1746 yılında kendi
elçiliği bünyesinde posta hizmetleri veren Avusturya,
1718’de imzalanan Pasarofça ve 1795’te imzalanan
Ziştovi Anlaşması’na postacılık ve diplomatik kurye
işlemlerini de dahil ederek gelecekte kurulacak olan diğer
yabancı postalara da öncülük etti. Avusturya Postasının

The most effective and large postal organization in the
Ottoman Empire was established by Austria. Having
provided postal services under its embassy in 1746, Austria
included postal and diplomatic courier transactions to
Peace of Passarowitz (“Pasarofca”) signed in 1718 and The
Treaty of Sistova signed in 1795, and led to other foreign
posts that would be established in future. Practical reasons

Osmanlı coğrafyasında bu kadar etkin olmasının tabii
ki pratik sebepleri daha ağır basıyordu. 1821 yılından
itibaren sadece kendi vatandaşlarına değil, hemen herkese
düzenli posta hizmeti vermeye başlayan Avusturya
Postası, mümkün olduğunca az prosedür ile çalışıyordu,
vapurların kalkmasından on beş dakika öncesine kadar
posta gönderecekler kolaylıkla zarf ve paketlerini teslim
edebiliyorlardı. Deniz yoluyla taşımacılık yapan Avusturya
özellikle yine kendi kuruluşu olan Llyod Vapur Şirketi
sayesinde hem hızlı hem de güvenli bir şekilde taşımacılık
yapabiliyordu. Llyod’un yanı sıra yine bir Avusturya
Şirketi olan Tuna Buharlı Gemi Şirketi de Doğu Avrupa
ile Osmanlı coğrafyası arasındaki iletişimi sağlıyordu.
Kaldı ki Osmanlı Postaları da kendi posta taşımacılığı için
yine Llyod şirketinin buharlı vapurlarını kullanıyordu.
Bu kadar etkin ve aktif bir şekilde düzenli postaların
kullanılması sayesinde Avusturya Postaları gönderi
ücretlerini de daha düşük tutabiliyordu ve bu kadar fazla
talep görmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de
buydu.

of how Austrian Post could be such active in Ottoman
geography were more dominant. Having started to
provide regular postal service not only to its citizens but
also almost anyone from 1821, Austrian Post was working
with procedures as less as possible and people who were
sending post could deliver their letters and packages easily
up to fifteen minutes before the departure of ferries in
1746. Having carried out sea transport, Austria could
execute transport in both fast and safe way particularly by
the help of its institution Lloyd Lines. Apart from Lloyd,
another Austrian Company Danube Steamship Company
was providing communication between Eastern Europe
and Ottoman geography. Besides, Ottoman Posts were
using steamships of Lloyd Company for their postal
transportation. By the help of using regular posts in
such an effective and active way, Austrian Posts could
keep delivery fees at the lower level which was one of the
reasons why it was demanded that much.

Avusturya Postahanesinin merkezi
Galata’da bulunuyordu, ayrıca Beyoğlu
Tomtom sokakta Pera şubesi, tarihi
İstanbul’un içerisinde de bir İstanbul
şubesi vardı. Osmanlı coğrafyasında
toplamda 78 posta merkezi tesis eden
Avusturya’nın İzmir, Selanik, Girit, Rodos,
Trabzon, Çanakkale, Gelibolu, Samsun,
Çeşme, Yanya, Midilli, Sakız, Giresun ve
Dedeağaç gibi imparatorluğun en önemli
liman şehirlerinde ve ticaret merkezlerinde
şubeleri vardı.

The headquarters of Austrian Post Office
was located in Galata and there was Pera
branch in Beyoğlu Tomtom Street and
Istanbul branch within the historical
Istanbul. Having established 78 postal
headquarters in total in Ottoman geography,
Austria had branches in the most important
port cities and commercial centers of the
empire such as Izmir, Thessaloniki, Crete,
Rhodes, Trabzon, Canakkale, Gallipoli,
Samsun, Cesme, Ionnia, Lesvos, Chios,
Giresun and Alexandropolis.

Avusturya’dan sonra en etkin yabancı posta organizasyonu
ise Fransız Postasıydı. Osmanlı coğrafyasında iş yapan
çok sayıda Fransız tüccarın bulunmasından dolayı, bu
tüccarların baskıları neticesinde erken tarihlerde Osmanlı
topraklarında Fransız postaları çalışmaya başladı. 1775’te

The most effective foreign postal organization following
Austria was French Postal System. As there were many
French merchants working in Ottoman geography, French
posts were operated in Ottoman territories at the early
ages as a result of pressures of these merchants. A part
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Fransızlar ile imzalanan anlaşmada sağlanan ticari
imtiyazların bir parçası da kendi postalarını işletmeleriydi.
Bu sayede kısa sürede Osmanlı Devleti’nin bir çok liman
kentinde Fransızların Levant posta şubeleri kuruldu ve
1812’de Avusturya örneğinde olduğu gibi sadece kendi
vatandaşlarına değil hemen herkese hizmet vermeye
başladı. 1837 yılında Marsilya - İstanbul - İskenderiye
deniz yolu hattını kullanıma açan Fransız postaları da
kendi vapur şirketi olan Messageri Martimes’in vapurlarını
kullanıyordu. Fransız Levant Postası’nın Osmanlı için en
önemli yanı, merkezle Mısır gibi uzak bölgelerin iletişimi
bu yabancı posta hizmetiyle sağlandığı gibi, diğer Avrupa
devletleri ile Osmanlı’nın iletişimi de yine Fransız posta
servisi ile yürütülüyordu. 1853-1856 yılları arasında
Osmanlı’nın Rusya’ya karşı verdiği Kırım Savaşı’nda
Fransa’nın Osmanlı ile müttefik olması sayesinde Fransız
postaları daha da güçlenerek imparatorluk coğrafyasında
genişlemeye başladılar. Osmanlı topraklarında demiryolu
ile posta taşımacılığı yapan ilk posta örgütlerinden bir
tanesi de yine Fransız postası oldu ve 1881 yılından
itibaren demiryolu ile taşımacılık yapmaya başladı.

Fransız Postanesi’nin de merkezi
Beyoğlu’ndaki Tomtom Sokak’taydı ve
Galata’da da bir şubesi bulunuyordu.
Çanakkale, Rodos, Mersin, İskenderun,
Lazkiye, Trablusgarp, Yafa, Midilli, Galatz,
İskenderiye, Selanik, İnebolu, Samsun,
Sinop, Giresun ve Trabzon gibi bir çok
liman ve ticaret şehrinde de Fransız posta
servisinin şubeleri vardı.

Osmanlı’dan postacılık imtiyazını alan ilk devletlerden
bir tanesi Rusya’ydı. 1774 yılında Rusya ile imzalanan
Küçük Kaynarca Anlaşması ile Çar’ın kuryelerinin iki
devlet arasında taşımacılık yapmasına müsaade edildi.
Diğer örneklerde olduğu gibi zamanında tanınan bu
küçük imtiyaz tarih içerisinde büyük bir posta örgütüne
dönüştü. Fakat Osmanlı ile Rusya arasında tarih boyunca
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of commercial privileges given in the agreement signed
with French in 1775 was the organization of their posts.
Thus, Levant postal branches of French were established
in many port cities of Ottoman State in a short while and
they gave service not only to its citizens but almost anyone
as in the example of Austria in 1812. Having opened the
line of Marseilles -Istanbul – Alexandria sea road in 1837,
French posts were using the ferries of Messageri Martimes
as their lines. The most important part of French Levant
Post for Ottoman was that communication of far regions
such as headquarters and Egypt could be provided with
this foreign postal service and that communication
of Ottomans with other European nations was also
conducted with this foreign postal service. In Crimean War
of Ottomans and Russia between the years of 1853 and
1856, French posts began to expand in empire geography
by becoming much more powerful as France was ally with
Ottomans. One of the first postal organizations carrying
out postal transportation through railway in Ottoman
territories was, again, French postal system and it began
to carry out railway transport from 1881.

The headquarters of French Post Office
was also located in Beyoğlu Tomtom
Street and it had a branch in Galata. The
branches of French postal services in
many port and commercial cities such as
Canakkale, Rhodes, Mersin, Alexandretta,
Lazkiye, Tripolitania, Jaffa, Lesvos,
Galatz, Alexandria, Thessaloniki, Inebolu,
Samsun, Sinop, Giresun and Trabzon.

One of the first nations having the privilege of postal
system from Ottomans was Russia. Transport was allowed
for Czar’s couriers between two nations with Treaty of
Küçük Kaynarca signed with Russia in 1774. As in the
other examples, this small privilege given in that period
transformed into a large postal organization in the
history. But Russian postal system could not be rooted

| Galata’daki Fransız Postahanesi

French Post Office in Galata |

süre gelen savaşlar nedeniyle Rus postası Osmanlı
coğrafyasında diğer örneklerde olduğu gibi kökleşerek
genişleyemedi. Özellikle 93 Harbi olarak bilinen 18771878 Osmanlı - Rus Savaşı’nın ardından etkinliği büyük
ölçüde kırıldı. 1878’e kadar Avusturya Postası’ndan sonra
imparatorluktaki en etkin posta servisi Rus Postası’ydı.
1878’de Osmanlılar savaştan ağır bir mağlubiyetle ayrılınca
ve sonrasında imzalanan Berlin Anlaşması’yla şartlar
kesinleşince Osmanlı yönetimi Osmanlı coğrafyasında
faaliyet gösteren Rus vapur şirketlerinin imtiyazlarını
kısıtlamaya başladı.

and expanded in Ottoman geography as occurred in the
other examples due to ongoing wars between Ottomans
and Russia throughout the history. Particularly following
1877-1878 Turco-Russia War, known as 93 War, its
efficiency descended considerably. The most efficient
postal service in the empire after Austrian Post was Russian
Post. When the Ottomans left the war with a severe defeat
in 1878 and the terms were finalized with the Treaty of
Berlin signed afterwards, Ottoman management begun to
restrict the privileges of Russian lines being organized in
Ottoman geography.

1878 öncesinde Rus posta servisi daha geniş
bir coğrafyada hizmet verirken, savaştan
sonra daha çok Karadeniz limanlarında
etkin bir organizasyon haline geldi. Rus
Postası’nın da merkezi Galata’daki Kireçkapı
Sokak’ta bulunuyordu ve İstanbul’da da bir
şubesi vardı.

While Russian postal service was providing
service in a larger geography before 1878,
it became an effective organization mostly
in Black Sea ports after the war. The
headquarters of Russian Post was also
located in Galata Kireçkapı Street and it had
a branch in Istanbul.

İzmir sürşarjlı Rus Levant Posta Pulu, 1909

Kudüs sürşarjlı Rus Levant Posta Pulu, 1909

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Beyrut sürşarjlı Rus Levant Posta Pulu, 1909

Midilli sürşarjlı Rus Levant Posta Pulu, 1909

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

İstanbul sürşarjlı Rus Levant Posta Pulu, 1909
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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İngiliz Levant Posta Pulu, 1921
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Ayrıca İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tirebolu,
Trabzon, Rize, Çanakkale, İzmir, Sakız, İskenderun, Suriye,
Trablusgarp, Beyrut, Yafa ve Mont Athos gibi merkezlerde de
şubeleri bulunuyordu.

There were also branches in the centers such as Inebolu,
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tirebolu, Trabzon, Rize,
Canakkale, Izmır, Chios, Alexandretta, Syria, Triolitania,
Beirut, Jaffa and Mont Athos.

Diğer bir yabancı posta servisi olan İngiliz Postahanesi de
1832 yılından itibaren hizmet vermeye başladı. Fakat diğer
posta servislerinin aksine İngiliz postaları imparatorluğun
dört bir köşesine yayılmış ve büyük gelirler sağlayan bir
organizasyon değildi.

As another foreign postal service, British Post Office began
to provide service from 1832. But unlike the other postal
services, British posts were not an organization expanding
in every corner of the empire and obtaining significant
incomes.

İngiliz Posta Servisi’nin şubeleri daha çok
İngiltere’nin önem verdiği merkezlerde,
kendi kolonilerine uzanan hatta
bulunuyordu. İngiliz posta servisinin de
merkezi Galata’daki Medrese Sokak’taydı
ve İzmir, Beyrut ve Selanik’te de şubeleri
bulunuyordu.

British Post Services were mostly located
in the headquarters being cared mostly by
British people and in the lines along their
colonies. The headquarters of British postal
service was also located in Galata Medrese
Street and it had branches in Izmir, Beirut
and Thessaloniki.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

İngiliz Levant Posta Pulu, 1902

Ayrıca Hindistan - İngiltere posta ve telgraf ağının geçtiği
güzergah üzerindeki Bağdat, Basra, Fao gibi önemli
merkezlerde de İngilizlerin posta şubeleri bulunuyordu.
1871’de Alman Birliği’nin kurulmasından bir sene önce
Prusya İstanbul’daki konsolosluk binası içerisinde kendi
diplomatik haberleşmeleri ve İstanbul’daki tüccarların
ihtiyaçları için bir posta servisini hizmete soktu. 1871’de,
Alman prensliklerinin birleşerek bugünkü Almanya’nın
temellerini atmalarının ardından Almanya, diplomatik
ilişkilere, sanayinin geliştirilmesine ve dış ticaret haciminin
arttırılmasına daha fazla önem vermeye başladı. Bu konuda
yakınlaştığı en önemli devletlerden bir tanesi ise Osmanlı
İmparatorluğu oldu zira Osmanlı hem Almanya’ya ham
madde sağlayabilecek bir kaynak hem de ürünleri için
önemli bir pazardı. Hem hammadde ihtiyacı hem de
ürünlerini satabileceği yeni bir pazar olmasından dolayı
Almanya ilk günden itibaren Osmanlı’ya dostane yollarla
yaklaştı. Posta hizmetlerinde de aynı yol izlendi ve Alman
Şansölyesi Bismarck diplomatik yollarla Osmanlı’dan
posta işletme imtiyazını alabildi.

And there were British post branches in important
headquarters such as Baghdad, Basra and Fao on the route
through which India-Britain postal and telegraph network
was passing.
One year before the foundation of German Union in 1871,
Prussia commissioned a postal service for their diplomatic
correspondence within the consulate building in Istanbul
and needs of merchants in Istanbul. Following that German
princedoms gathered and laid the foundation of today’s
Germany in 1871, Germany began to give more importance
to diplomatic relations, development of industry and increase
of export volume. One of the most important nations to
which it approached in this regard was Ottoman Empire as
both Ottomans and Germany were important markets for a
resource and its products that might provide raw material. As
it might meet the need of raw material and was a new market
in which products might be sold, Germany approached
towards Ottomans in an amicable manner from the first day.
The same patch was followed in postal services and German
chancellor Bismarck was able to obtain privilege for postal
operation from Ottomans with diplomatic ways.
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İlk Alman Postahanesi 1875 yılında Galata’da açıldı.
1877 yılında ise İstanbul’da ikinci merkez kuruldu.
Alman Postahanesi de öncelikle kendi vatandaşlarının ve
tüccarlarının anavatanla olan haberleşmelerini sağlamayı
amaçlıyordu. Bunun yanı sıra Almanya ile ticaret yapan
yerli tüccarlar da bu posta servisini tercih ediyordu.
Almanya da kendi posta taşımacılığını Avusturya’nın Llyod
vapur şirketi vasıtasıyla sağladığı için fiyatlarını düşük
tutabiliyordu. Bu da Alman postahanesinin tercih edilme
sebeplerinden bir tanesiydi. Alman postahanelerinin
kurulmaya başladığı yıllarda İstanbul’da görev yapan bir
Alman diplomatı olan Karl Braun posta taşımacılığının
güzergahlarını ve yöntemlerini şu satırlarla anlatıyordu:

The first German Post Office was opened in 1875 in
Galata. The second headquarters was established in 1877
in Istanbul. German Post Office was firstly aiming at
providing correspondence of its citizens and merchants
with their homelands. Apart from that, local merchants
carrying out trade with Germany preferred this postal
service. As Germany was also providing its postal
transportation through Austria’s Lloyd lines, they could
keep their prices at low level which was one of the other
reasons for German post office being preferred. Karl
Braun, as a German diplomat carrying out his duty in
Istanbul during the years when German post offices were
being established, stated the routes and methods of postal
transportation as below:

“İstanbul - Almanya arasındaki posta
taşımacılığı Avusturya ve Rusya bandıralı
vapurlarla yapılıyor. Avusturya vapurları
Varna- İstanbul, Rus vapurları ise Odessa İstanbul arasında ve haftada iki kez olmak
üzere sefer yapıyor. Ayrıca bu iki merkezle
İstanbul arasında bir süredir demiryolu
bağlantısı da kurulmuş durumda. İstanbul
- Almanya arasındaki posta, İstanbul ve
Almanya - Avusturya sınırındaki Alman
posta memurları arasında her iki taraftan
ağzı bağlı çuvallarla teslim edilmekte,
böylelikle posta çuvallarının içindekilerle
yalnızca Alman posta memurları yetkili
kılınıyor.”

“Postal transportation between Istanbul
and Germany is being carried out with the
ferries having Austrian and Russian flags.
Austrian ferries with the route of Varna and
Istanbul and Russian ferries with the route
of Odessa and Istanbul are cruising twice a
week. And railway connection between these
two centers and Istanbul has been already
constructed for a while. Posts between
Istanbul and Germany are being delivered
with the sacks tied from its both sides
between German post officers in Istanbul
and Germany-Austria frontier. Thus, only
German post officers become authorized for
the contents of post sacks.”

Galata’daki ve İstanbul’daki şubelerin yanı sıra
Tarabya’daki Alman elçiliğinin yazlık konutu vasıtasıyla
da posta gemilerine posta teslim edilebiliyordu. 1898
yılında Alman İmparatoru İkinci Wilhelm’in Osmanlı’ya
düzenlediği ve Kudüs’e kadar uzanan ziyareti sırasında
Yafa, İzmir, Beyrut ve Kudüs’te de yeni şubeler açıldı.

Apart from the branches in Galata and Istanbul, posts
could be delivered to post ships through summer house of
German embassy in Tarabya. During the visit of German
Emperor Wilhelm II to Ottoman towards Jerusalem in
1898, new branches were opened in Jaffa, Izmir, Beirut
and Jerusalem.

Alman Levant Posta Pulu, 1900
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

135

Almanya gibi birliğini daha geç bir tarihte sağlayan
İtalya’nın Osmanlı’da posta servislerini kurması ise
Almanların aksine dostane bir ortamda gerçekleşmedi. İlk
defa olarak 1869 yılında İtalya Trablusgarp’ta bir emrivaki
ile kendi posta servisini kurdu. Osmanlı yönetimi bir
taraftan yabancı postaları sınırlandırmaya hatta tamamıyla
ortadan kaldırmaya çalışırken diğer taraftan da İtalya’nın
Trablusgarp hakkındaki niyetleri bilinirken böyle bir
emrivakinin yapılması Osmanlı yönetimini ayağa kaldırdı.
Osmanlı İmparatorluğu, Bern’de bulunan Uluslararası
Posta Örgütü’ne İtalya’ya posta servisi kurma imtiyazı
verilmediği ve Trablusgarp postasının kurulamayacağına
dair başvurularda bulunarak bu posta servisinin
kapatılması için baskılar yaptı. Neticede 1883 yılında
başarılı olunarak İtalya’nın Osmanlı topraklarındaki ilk
posta servisi kapatıldı. Bununla birlikte İtalyanlar 1899’da
Bingazi’de, 1901’de İşkodra’da, 1902’de Draç ve Yanya’da
posta şubeleri kurmayı başardılar.

Selanik sürşarjlı İtalyan Levant Posta Pulu, 1909

Yanya sürşarjlı İtalyan Levant Posta Pulu, 1909

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Kudüs sürşarjlı İtalyan Levant Posta Pulu, 1909
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

1908 yılında posta kongresinin Roma’da
toplanmasını siyasi bir avantaja çevirebilen
İtalya, bir yıl içerisinde Trablusgarp, İzmir,
Avlonya, Selanik, İstanbul ve Kudüs gibi
imparatorluğun siyasi ve ticari açıdan en
önemli merkezlerinde şubelerini açtılar.

Fakat İtalya yine bir emrivaki ile Osmanlı hükümetine
başvurmadan bu postaları faaliyete geçirdiği için iki
devlet arasında büyük bir diplomatik soruna neden
oldu. Osmanlı yönetimi, İtalya’ya bu yönde bir
imtiyaz vermediğini, vermiş olsa bile imtiyazların geri
alınabileceğini ve eğer bu posta şubeleri açılacak olursa hiç
kimsenin kapısından içeri girmeyeceğini söyledi. İtalya
ise donanmasını Osmanlı sularına göndererek bir gövde
gösterisinde bulundu. Neticede bu posta şubeleri hizmete
girdi fakat 1911-1912 yıllarındaki Trablusgarp Savaşı
sırasında bu İtalyan postahaneleri boykot edildi. Savaşın
sonrasında, 18 Ekim 1912’de imzalanan Uşi Anlaşması
ile birlikte de İtalyan postalarının çalışmasına müsaade
edildi.

Similar with Germany in terms of ensuring its union at
a late date, establishment of postal services for Italy did
not actualize in an amicable manner like Germans. Italy
established its postal service for the first time in 1869
with a fait accompli in Tripolitania. While Ottoman state
government was trying to restrict and even eliminate
foreign posts, such a fait accompli alarmed Ottoman
state government as the intentions of Italy regarding
Tripolitania were well-known. Ottoman Empire forced to
close this postal service by applying to Universal Postal
Union in Bern regarding that the privilege of postal service
was not given to Italy and that Tripolitania postal system
could not be established. Consequently, with a success
in 1883, the first postal service of Italy in the region of
Ottomans was closed. Along with that, Italians succeeded
to establish postal branches in Benghazi in 1899, Shkodra
in 1901, Drac and Ionnia in 1902.

Having turned the meeting of postal
congress in Rome in 1908 into an
advantage, Italy opened its branches within
a year in the most important centers in
political and commercial aspects of the
empire such as Tripolitania, Izmir, Avlónas,
Thessaloniki, Istanbul and Jerusalem.

But as Italy activated these posts with a fait accompli
again without applying to Ottoman government, it
resulted in a significant diplomatic problem between two
nations. Ottoman state government stated that they did
not give any related privilege to Italy and that privilege
could be taken back even if it had been given and no one
could be allowed in these postal branches in case being
opened. Italy made an appearance by sending its fleet to
Ottoman waters. As a result, they came into service but
these Italian post offices were boycotted during 19111912 Italo-Turkish War. After the war, Italian post offices
were allowed to work along with Treaty of Peace signed on
18 October 1912.
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Diğerleri kadar aktif olmasa da Osmanlı topraklarında
faaliyet gösteren diğer bir yabancı posta servisi ise Yunan
Postasıdır. 1821’deki büyük isyanla Osmanlı yönetiminden
kopan ve 1830’da bağımsızlığını kazanan Yunanistan,
kısa bir sürede, 1834’te kapitülasyonlardan faydalanarak
Osmanlı topraklarında posta faaliyetlerine girişti. 18531856 yılları arasında devam eden Kırım Savaşı sırasında
Yunan Postasının faaliyetlerine de son verildiyse de savaşın
ardından çalışmalarına devam ettiler.1834 yılında ilk
şubelerini İstanbul ve İzmir’de açan Yunan posta servisi,
1835’te Çanakkale’de, 1852’de Arta ve Yanya’da, 1853’te
Preveze’de, 1860’larda Kalas, Larissa, Avlonya ve Girit gibi
stratejik merkezlerde şubelerini açtılar.
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Despite of not being that active like other postal services,
another foreign postal service being organized in Ottoman
territory was Greek Post. Having detached from Ottoman
state government with a great revolt in 1821 and gained
its independency in 1830, Greece benefited from the
capitulations in 1834 and attempted to postal activities
in Ottoman territories in a short while. During Crimean
War between the years of 1853 and 1856, even though
the activities of Greek Post were ended, they continued to
work after the war. Having established their first branches
in 1834 in Istanbul and Izmir, they established their
branches in strategic centers such as Canakkale in 1835,
Arta and Ionia in 1852, Preveza in 1860, Kalas, Larissa,
Avlónas and Crete in 1860s.
| Postalarını teslim eden ve alan ahali

Yunan Postaları ilk başlarda posta
hizmetlerinde posta mührü kullanıyordu.
Fakat Ekim 1861’de Yunanistan’ın da pul
kullanımına geçmesi üzerine Osmanlı
topraklarında gösterdikleri faaliyetlerinde de
Yunan pulları kullandılar.

Greek Posts were using postage stamp
in their postal services at first. But upon
beginning to use stamp of Greece in October
1861, they used Greek stamps in their
activities operated in Ottoman territories.

Postalarının taşımacılık işlerinde de kendi vapurlarının
yanı sıra Fransız ve Avusturyalı vapur şirketlerinden de
faydalanıyorlardı. Osmanlı yönetiminin Yunan Postaları
ile mücadelesi ise çok farklı bir boyutta seyrediyordu.
Osmanlı coğrafyasında hizmet veren Yunan Postalarını
genellikle Osmanlı vatandaşı olan Rumlar tercih ediyordu
ve Osmanlı aleyhine yazıların yayınladığı Yunanistan
gazeteleri de yine bu posta vasıtasıyla ülkeye sokularak
dağıtılıyordu. Başından beri bu durumdan rahatsız
olan Osmanlı idaresi Yunan postalarının faaliyetlerine
son vermek için birbiri ardına girişimlerde bulundular.
Özellikle 1874’te Osmanlı Devleti’nin de Uluslarası Posta
Birliği’ne üye olmasıyla birlikte bu faaliyetler uluslarası
mecralara da taşındı ve yapılan baskılar neticesinde
Osmanlı yönetimi başarılı olarak Nisan 1881’de Yunan
Postalarının faaliyetine son verildi.

Apart from their ferries in transport of their posts, they were
benefiting from French and Austrian lines. The challenge
of Ottoman state government with Greek Posts had a very
different dimension. Having provided service in Ottoman
geography, Greek Posts were generally preferred by Rum
as Ottoman citizens and Greek newspapers on which
articles against Ottoman were published, were taken into
the country and distributed through this post. Having
been disturbed due to this situation from the beginning,
Ottoman administration took consequent steps towards
to end the activities of Greek posts. Particularly along with
that Ottoman Empire became a member of Universal
Postal Union in 1874, these activities were transferred
to international media and the activities of Greek Posts
were ended in April 1881 by the success of Ottoman state
government as a result of pressures.

Community delivering and receiving their posts |

Yabancı posta servisleri arasında muhtemelen en ilgi
çekeni Mısır Postası’dır. Zira Mısır Postası, bir yabancı
devlet posta hizmeti olarak Osmanlı coğrafyasında faaliyet
gösterirken bağımsız bir devlet değil, Osmanlı’ya bağlı
özerk bir yönetimden ibaretti. Bununla birlikte daha
Mehmed Ali Paşa’nın iktidar yıllarından itibaren Mısır’a
hemen her alandan yabancı uzmanlar davet edilerek bir
çok köklü reformlar yapıldı. Yabancı uzmanların davet
edilip reformların ve düzenlemelerin yapıldığı bir mesele
de posta hizmetiydi. Mısır Vilayeti kendi iç haberleşmesi
için Osmanlı postalarından bağımsız olarak kendi posta
servislerini teşkilatlandırdı. Bu iş için İngiliz ve Belçikalı
uzmanlardan faydalandığı gibi kısa süre sonra Saba Paşa
gibi kendi uzmanlarını da yetiştirebildi. Hatta o derece
ki yeri geldiğinde Mısır’ın asli hükümeti konumundaki
Osmanlı yönetimi kendi posta hizmetlerinin düzenlenmesi
için Mısırlı uzmanların bilgi ve görgülerine baş vurmak
durumunda kaldı.

One of the most attractive foreign postal services was
most probably Egypt Post because Egypt was not
an independent state but just an autonomous state
government under the Ottomans while Egypt Post was
being organized in Ottoman territory as a foreign state
postal service. Along with that, many radical reforms
were made in Egypt by inviting foreign experts from
almost all fields from the rulership years of Mehmed Ali
Pasha. One of these matters for which foreign experts
were invited, reforms and regulations were made was
postal service. The province of Egypt organized its postal
services independently from Ottoman posts for national
correspondences. As well as benefiting from British and
Belgian experts for this matter, it raised its experts such
as Saba Pasha soon afterwards. It was such an extent that
Ottoman state government as the main state government
of Egypt had to ask for knowledge and opinions of
Egyptian experts in order to regulate their postal services.

Diğer yabancı posta servisleri gibi Mısır’ın
kapitülasyonlardan yararlanmak yahut elçiliğinin içinde
bir posta servisi kurabilmek gibi bir şansı yoktu. Bununla
birlikte Hidiviye Vapurları adı altında çalışan bir vapur
kumpanyası vardı ve bu sayede kendi hesabına posta
taşımacılığı yapabiliyordu. Yeri geldiğinde Osmanlı
postaları da bu kumpanyanın vapurlarını kullanıyordu.
İlk olarak 1870 yılında İstanbul’da faaliyet göstermeye

Egypt had no chance to benefit from capitulations or
to establish a postal service within the embassy like the
other foreign postal services. Along with that, it had a
ferry line working under Hidiviye Ferries and they could
carry out postal transportation at its account. When
appropriate, Ottoman posts were using the ferries of this
company. Having firstly been organized in Istanbul in
1879, Egypt Posts were using stamps on which “Poste

Apart from these posts, states such as
Romania, Poland and Georgia established
their post branches in Istanbul as well.
But these posts did not expand to a vast
geography and transformed into a service
demanded by Ottoman citizens like the
other post offices. They mostly remained as
non-persistent private posts being used for
military and diplomatic correspondences of
embassies.

Fakat hem ömürlerinin kısa olması, hem de piyasada çok
kullanılmaması dolayısıyla bu posta servislerinin pulları
doğal olarak bugün için daha nadir ve kıymetli hale geldi.
Bu pulların en nadirlerinden bir tanesi de Gürcistan’ın
kendi haberleşmesinde kullandığı pullardır ki bunlar da
takım olarak koleksiyonda bulunmaktadır.

But as they were non-persistent and not being used in the
market frequently, the stamps of these postal services have
naturally become rarer and more valuable today. One of
the rarest stamps was the ones used by Georgia in their
correspondences which are shown in the collection as a set.

Osmanlı Postacılığı yabancı postalara bir tepki olarak
doğmuş ve gelişmiştir demek kurumun tarihine
bakıldığında bir abartı sayılmaz. Sultan İkinci Mahmud’un
devletin kendi posta teşkilatını kurması gerektiğine dair
verdiği hatt-ı hümayununa bakıldığına temel kaygıların ve
hoşnutsuzluğun yabancı postalar olduğu görülmektedir.

Saying that Ottoman Postal System emerged and developed
as a reaction to foreign posts was not an exaggeration
when considering the history of the institution. When the
Imperial Edict of Reorganization (“Hatt-ı Hümayun”) of
Sultan Mahmud II is taken into consideration regarding
that the government had to establish its postal organization,
it is seen that the essential worries and discontent was
related to foreign posts.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Başlıca bu postaların dışında, Romanya,
Polonya ve Gürcistan gibi devletler de
İstanbul’da kendi posta şubelerini açtılar.
Fakat bu postalar diğer örneklerde olduğu
gibi geniş bir coğrafyaya yayılıp Osmanlı
vatandaşlarının da rağbet ettiği bir hizmete
dönüşmedi. Daha çok elçiliklerin kendi
askeri ve diplomatik haberleşmeleri için
kullanılan ve kısa ömürlü olan dışa kapalı
postalar olarak kaldılar.

İstanbul sürşarjlı Romanya Levant Posta Pulu, 1919

Egyptiane Constantinapoli” was written. After that,
however Egypt was dependent to Ottoman, it issued its
stamps and began to use these stamps instead of postage
stamps which was considered as a sign of independency.
Many branches were opened in a vast geography such as
Beirut, Jeddah, Canakkale, Gallipoli, Alexandretta, Izmir,
Kavala, Kirkagac, Lazkiye, Leros, Mersin, Lesvos, Rhodes,
Chios, Thessaloniki, Jaffa and Burgas apart from Istanbul.
But acting as an independent state and using their stamps
issued in its account in Ottoman territory were considered
as defamation against sovereignty rights. Consequently,
Sultan Abdul Hamid II terminated the activities of Egypt
Posts in August 1881.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

başlayan Mısır Postaları üzerinde “Poste Egyptiane
Constantinapoli” yazan mühürleri kullanıyordu. Daha
sonra Mısır, Osmanlı’ya bağlı olmasına rağmen bağımsızlık
alameti sayılan kendi pullarını basarak posta damgası
yerine bu pulları kullanmaya başladı. İstanbul’un dışında,
Beyrut, Cidde, Çanakkale, Gelibolu, İskenderun, İzmir,
Kavala, Kırkağaç, Lazkiye, Leros, Mersin, Midilli, Rodos,
Sakız, Selanik, Yafa ve Burgaz gibi geniş bir coğrafyada
bir çok şube açtı. Fakat Mısır’ın bağımsız bir devlet gibi
hareket etmesi Osmanlı coğrafyasında kendi hesabına
bastırdığı pulları kullanması hükümranlık haklarına bir
hakaret olarak görülüyordu. Neticede Ağustos 1881’de
Sultan İkinci Abdülhamid Mısır Postalarının faaliyetlerine
son verdi.

İstanbul sürşarjlı Romanya Levant Posta Pulu, 1919
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Öncelikle devletin içinde devletin denetleyemediği
ve başka ülkelerin yönetimindeki posta hizmetlerinin
olması Osmanlı hükümranlık haklarına bir saldırı olarak
görülüyordu. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde
yapılan postacılık hizmetlerinin karı devlete kalması
gerekirken ve bütün dünyada durum buyken yabancı
postalar yüzünden devlet haberleşmeden hiç bir kar
sağlayamadığı gibi devamlı zarar ediyordu. Son olarak
da devletin yabancı postaları ve onların taşıdıklarını hiç
bir şekilde denetleyememesinden dolayı devlet aleyhine
yayınlardan, kaçak ürünlere kadar bir çok şey kolaylıkla
Osmanlı coğrafyasına taşınabiliyordu.

Polonya Levant sürşarjlı Posta Pulu, 1919
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Polonya Levant sürşarjlı Posta Pulu, 1921
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Principally, having postal services within the state
which could not be audited by the state and under the
government of other countries was considered as an attack
against the sovereignty rights of Ottomans. While the
profits of postal services received within the frontiers of
Ottoman Empire had to remain within the government
and the situation was as mentioned throughout the world,
the government could not return profit at all and even
lost money continuously from the correspondence due to
foreign posts. Lastly, as the government could not audit
foreign posts and their transportation, many products
from the publications against the government to smuggled
goods could be easily carried into Ottoman geography.

Osmanlı Devleti diplomatik yöntemlerle
yabancı postaları kapatamayacağını
görünce kendi posta sistemini mümkün
olduğunca geliştirip yabancı postaları
saf dışı bırakmaya çalıştı. Daha 1840’ta
posta hizmeti kurulur kurulmaz devlet bu
konuda girişimlerde bulundu. Fakat yabancı
postalar, Osmanlı posta teşkilatının daha
çok yeni ve gerekli standartları karşılamakta
aciz olduğunu öne sürerek çalışmalarına
devam ettiler. Osmanlı Devleti de on yıllar
boyunca posta konusunda reformlar ve
iyileştirmeler yapmaya çalışarak yabancı
postaların kapatılması konusunda
çalışamalarını sürdürdü.

When Ottoman State noticed that foreign
posts could not be closed with diplomatic
methods, they tried to develop its postal
system as much as possible and to eliminate
foreign posts. No sooner than establishing
the postal service in 1840, the government
attempted in this regard. But asserting that
Ottoman postal organization was brand new
and unable to meet the required standards,
foreign posts continued to their works.
Ottoman State continued its attempts to
close foreign posts by making reforms and
improvements regarding postal system for
decades.

1869 yılında Almanya Uluslarası Posta Birliği’nin
kurulması konusunda çağrı yapınca Osmanlı büyük
bir şevkle bu öneriyi destekledi. Zira böyle bir örgüt
vasıtasıyla yabancı postaları kapatma talebini uluslararası
boyuta taşıyabileceğini düşünüyordu. 1870 yılında
Almanya ve Fransa arasında savaş başladığında bu tasarı
hayata geçemedi fakat Uluslararası Posta Birliği 1874
yılında Bern’de kurulabildi. Osmanlı Devleti de birliğe üye

When Germany made a call to found Universal Postal
Union in 1869, Ottoman supported this suggestion with
an intense pleasure as they were thinking about conveying
their request for closure of foreign posts to the international
environment through this organization. When the war
began between Germany and France in 1870, this idea was
not realized but Universal Postal Union could be founded
in Bern in 1874. Ottoman State discussed about closing
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olarak ilk olarak yabancı postaların kapatılması konusunu
gündeme getirdi. Eylül 1874’de Osmanlı’nın Londra,
Berlin, Paris, Roma, Saint Petersburg ve Viyana’daki
sefirleri bulundukları ülkelerin hükümetlerine Türkiye
postalarında yapılan ıslahatlar ve geliştirilen teşkilat
neticesinde yabancı postalara gerek kalmadığına ve
Osmanlı coğrafyasındaki posta şubelerini kapatmaları
gerektiğine dair nota verdiler. Fakat Avrupalı devletler
Osmanlı’nın bu taleplerini de diplomatik hamlelerle
savuşturdular.

Having been frequently used by foreign posts, Marseilles
and Brendisi lines were cancelled. The posts carried by
Ottoman Empire to Europe were carried to Varna with the
ferries and delivered to the centers to which they would
arrive with railways. Having tried to leave foreign posts
in a tight spot economically, Ottoman state government
made 50% discount in postage. While people going to
foreign posts were paying full price, the others going to
Ottoman posts were paying half of the postage written
on the stamp. This governmental attempt resulted in
international protests. European governments brought
the subject to boycott against Ottoman posts.

Gürcistan Levant sürşarjlı Posta Pulu, 1921

Gürcistan Levant sürşarjlı Posta Pulu, 1921
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Yabancı postaların sıklıkla kullandığı Marsilya ve Brendisi
hattından vaz geçildi. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya
taşıdığı postaları vapurlarla Varna’ya taşınarak buradan
demiryoluyla varacakları merkezlere ulaştırıldı. Ekonomik
olarak da yabancı postaları zor durumda bırakmak isteyen
Osmanlı yönetimi pul ücretlerinde %50 indirime gitti.
Yabancı postalara giden kimseler tam ücret öderken
Osmanlı postalarına gidenler pulun üzerinde yazan
değerin yarısını ödüyordu. Devletin bu girişimi uluslarası
protestolara neden oldu. Avrupa hükümetleri işi Osmanlı
postalarını boykota kadar götürdü.

Sultan Abdul Hamid II was also trying
to eliminate foreign posts during his long
reign. Having realized that it could not be
possible without developing Ottoman postal
organization and carrying it to international
standards, sultan invited British expert Mr.
F. G. Skeundamur to Istanbul in 1880.
Consequently, beside many reforms, a
private branch was established in care of the
government to conduct international postal
transactions in Istanbul.

Gürcistan Levant sürşarjlı Posta Pulu, 1921

Sultan İkinci Abdülhamid de uzun
saltanatı boyunca yabancı postaları ortadan
kaldırmak için çalışmalarda bulundu.
Osmanlı posta örgütünü geliştirip
uluslarası standartlara ulaştırmadan
bunun gerçekleşemeyeceğinin farkın varan
sultan, 1880 yılında İngiliz uzman Mr. F.
G. Skeundamur’u İstanbul’a davet etti.
Neticede yapılan bir çok reformun yanı sıra
İstanbul’da uluslararası posta işlemlerinin
yürütülmesi için devlet eliyle özel bir şube
kuruldu.

foreign postal systems by becoming a member of this
union. The legates of Ottoman in London, Berlin, Paris,
Rome, Saint Petersburg and Vienna sent a diplomatic
note that there was no need for foreign posts and their
postal branches in Ottoman geography had to be closed
as a result of improvements made in Turkish posts and the
organization developed. But European countries escaped
from the requests of Ottomans with diplomatic moves.
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1900 yılında Posta Islahat Komisyonu’nu
kuran Osmanlı yönetimi, 1901’de dış
haberleşme için kendi özel pullarını
çıkartıp bunları da yine %20’lik bir iskonto
ile kullanıma sundu. Yirmi yıllık bir
çalışmanın ardından, postacılık konusunda
kendisine güveni gelen Osmanlı hükümeti
yabancı postaların kapatılması konusunda
diplomatik girişimlerde bulundu. Fakat yine
Avrupalı devletlerin direnişiyle karşılaşarak
bir başarı elde edemedi.

Having established Post Restructuring
Commission in 1900, Ottoman state
government issued its special stamps for
foreign correspondence in 1901 and served
them with 20% discount. Following a
twenty-year work, having become confident
regarding postal system, Ottoman state
government made diplomatic attempts
towards closing foreign posts. But they
encountered resistance of European nations
again and could not gain success.

Mayıs 1913’de Osmanlı yönetimi Avrupalı devletlere
kesin bir nota vererek Osmanlı coğrafyasındaki tüm posta
şubelerini kapatmalarını ve bu şubeler kapanana değin
kendi pullarını değil, Osmanlı pullarını kullanmalarını
bildirdi. Avrupa devletleri bu girişimi de diplomatik
yollarla başarısız bırakmaya çalıştılar. İngiliz hükümeti
Osmanlı’nın bu talebine karşı şu cevabı verdi:

With a final diplomatic note written to European nations
in May 1913, Ottoman state government declared to
close all postal branches in Ottoman geography and to
use Ottoman stamps instead of their own stamps until
these branches were closed. European nations tried to
make this attempt unsuccessful with diplomatic ways and
British government replied to Ottoman’s request as below:

“İngiltere hükümeti esas bakımdan Türkiye’deki İngiliz
postahanelerinin kalkmasını kabul eder. Şu şartla ki,
bütün öbür yabancı postahaneleri aynı zamanda kalksın
ve Osmanlı postahaneleri İngiliz ticaretine istenilen
güven ve intizamı sağlasın. İngiliz hükümeti Osmanlı
posta işlerinin düzenlenmesi için Babıali ile görüşmelerde
bulunmaya hazırdır. Ancak bu yapılıncaya kadar yine öbür
devletlerin de razı olmaları şartı ile İngiltere Hükümeti,
Osmanlı ülkesindeki İngiliz postahanelerinde Osmanlı
pullarının kullanılmasını kabul eder.”

“British government essentially accepts to remove British
post offices in Turkey providing that all other foreign post
offices will be removed simultaneously and Ottoman post
offices will give confidence and regularity requested by
British trade. British government is ready for negotiations
in Babıali to regulate Ottoman postal business. Yet, British
Government accepts to use Ottoman stamps in British
post offices situated in the country of Ottoman providing
that the other states agree until such negotiations will be
made.”

Bu Avrupa devletlerinin devamlı öne sürdürdüğü bir
taktikti. Her devlet diğer postaların da kapanması
koşuluyla kendi postalarını kapatmayı taahhüt ediyordu
ama neticede hiç bir devlet böylesi bir gelir kaynağını
ve stratejik kuvveti kaybetmeyi kabul etmiyordu.
İngiliz hükümeti Osmanlı’ya bu cevabı verirken, İngiliz
Büyükelçisi, Londra’ya gönderdiği telgraflarında postaları

This was a strategy continuously asserted by European
states. Each state undertook to close their posts providing
that the other posts would be closed as well but none of
these states accepted to loss such a source of income and
strategic force. While British government sent this reply to
Ottoman, British Ambassador was saying in his telegraphs
sent to London that the posts had to be built up far from

| Üzerinde Fransız Levant Pulu’nun bulunduğu İstanbul Kartpostalı

Istanbul Postcard on which there is a French Levant Stamp |
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kapatmak bir yana bunları güçlendirmek gerektiğini
söylüyor ve şöyle diyordu:
“Hindistan hükümetine tabi olan Bağdat ve Basra’daki
İngiliz Postahaneleri merkezi, İngiliz hükümetine tabi
olan Türkiye’deki öbür İngiliz Postahanelerinden farklı
bir durumdadırlar. Türkiye’nin dağılması ve orada
yabancı nüfuz bölgelerinin kurulması ihtimali dolayısıyla
menfaatlerimizin en geniş ve isteklerimizin en büyük
oldukları Irak’taki kurumlarımızı elde tutmak hatta
arttırmak istenecek bir yönde olmalıdır. Irak’ta buharlı
gemi, posta, telgraf ve hemen her medenileştirici şey
İngilizlerce husule getirilmiştir.”
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closing them and stated as below:
“Having been subject to Indian government, British
Offices in Baghdad and Basra have a different condition
compared to the other British Post Offices in Turkey which
are subject to British government. Due to the possibility
of disintegration of Turkey and establishment of foreign
powerful regions therein, we should have a perspective to
ask for preserving or even increasing our institutions in
Iraq where our interests are broadest and our intentions
are largest. Steamship, post, telegraph and almost any
civilization matter were generated by British in Iraq.”

Fakat bu son girişimlerinde yabancı devletler başarılı
olamadı.

But foreign states could not gain success in their last
attempt.

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na
girmeden hemen önce yabancı devletlere
tanınan tüm kapitülasyonları feshettiğini
ve yabancı postaları kapattığını duyurdu.
Hükümetin ilanına göre 1 Ekim 1914 günü
yabancı postalar tamamıyla kapatılacak
ve polis nezareti altına alınacaktı. Yabancı
devletler bu girişimi de diplomatik yolarla
hatta yeri geldiğinde tehditlerle akim
bırakmaya çalıştılar. Hatta İngiltere’nin
İstanbul Büyükelçisi Mallet, 1 Ekim günü
bizzat kendisi giderek İngiliz Postahanesini
açacağını söyledi. Devrin Dahiliye Nazırı
yani İçişleri Bakanı Talat Bey ise eğer böyle
bir şey olursa elçinin nazik bir şekilde
arabasına bindirilip geri gönderileceğini ve
tüm yabancı postaların polis denetimi altına
alınacağını söyledi.

Just before going to World War I, Ottoman
Empire declared that it terminated all
capitulations given to the foreign states and
foreign posts were closed. According to the
announcement of government, foreign posts
would be completely closed on 1 October
1914 and taken under the surveillance of
police. Foreign states tried to ignore this
attempt with diplomatic ways and even
with threats when appropriate. Istanbul
Ambassador of Britain Mallet stated that
he would open British Post Office by going
there personally on 1 October. Minister
of Internal Affairs of that period Talat Bey
said that if such a case occured, ambassador
would be taken into his car and sent back
politely and all foreign posts would be taken
under the supervision of police.

Neticede Osmanlı hükümeti, bu konuda kararlı davrandı.
Şehir içinde yabancı postalara ait tüm posta kutuları
toplatıldı, yabancı postaların tabelaları indirildi ve 1
Ekim 1914 günü tüm faaliyetlerine resmen son verildi.
Bu tüm imparatorlukta bir zafer olarak görüldü ve 1914
Londra serisi pullarından yedi tanesi seçilerek “İmtiyazat-ı
Ecnebiyenin Lağvı - 1330” ibareli bir sürşarjla hatıra serisi
çıkarıldı.
Hakikaten yabancı postaların kapatılmasıyla birlikte bir
anda Osmanlı postalarının iş hacmi üç katına yükseldi.
Bununla birlikte yabancı postalar meselesi Osmanlı
yönetiminin gündemini işgal etmeye devam etti.
Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasının
ardından yabancı postalar tekrar Osmanlı coğrafyasındaki
çalışmalarına devam etti. Sevr Anlaşması’nın 262.
maddesiyle de yabancı postaların tekrar açılması yasal bir
düzene oturtuldu. Bir daha yabancı postaların kapatılarak
tamamıyla tarihe karışması ancak Lozan Anlaşması’yla
gerçekleşebildi. Anlaşmanın 113. maddesi ile yabancı
postalar kapatılarak kesin bir şekilde tarihe karıştı.
| Elçiliklerin ve yabancı postaların bulunduğu Pera’nın genel görünümü
| General view of Pera where embassies and foreign posts were situated

Consequently, Ottoman government was determined in
this situation. All post boxes related to foreign posts in
the city were collected, the signboards of foreign posts
were removed and their activities were ended officially on
1 October 1914. This was considered as a victory in the
empire and by selecting seven stamps among 1914 London
set, a souvenir set was issued with a surcharge writing
“Annulment of Foreign Privileges-1330” (“İmtiyazat-ı
Ecnebiyenin Lağvı”).
Practically, work load of Ottoman posts tripled immediately
along with the closure of foreign posts. Besides, the matter
of foreign posts continued to occupy the agenda of
Ottoman state government. After the defeat of Ottoman in
World War I, foreign posts continued to work in Ottoman
geography again. Reopening of foreign posts was regulated
in a legal order with article 262 of Treaty of Sevres. Closing
foreign posts completely again and making them become
history could only be possible with Treaty of Lausanne.
Foreign posts were closed and unquestionably became
history with article 113 of the Treaty.
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İşgal Pulları
Occupation Stamps

O

IV. BÖLÜM: İŞGAL PULLARI
SECTION IV: OCCUPATION STAMPS

O

smanlı İmparatorluğu’nun çeşitli şehirlerinin
işgali ve bu şehirlerde kullanılan işgal
kuvvetlerinin sürşarjlı pullarının tarihi
Birinci Dünya Savaşı’nın da öncesine gitmektedir.
1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşları sırasında
Midilli’yi, Gümülcine’yi ve Trakya’yı işgal eden Yunan
ordusu, günlük ve ticari hayatın kesintisiz olarak devamı
düşüncesiyle eldeki Osmanlı pullarını toplayarak bunları
sürşarjlayıp tekrar kullanıma sokmuştur. Bu sürşarjların
üzerinde genellikle işgal edilen bölgenin adı ve pula
verilen yeni değer bulunmakla birlikte Gümülcine İşgal
pulu örneğinde olduğu gibi Yunan kraliyet amblemi de
yer alabilmektedir.

ccupation of various cities of Ottoman
Empire and the history of surcharged stamps
of occupancy forces used in these cities go
back to the years before World War I. Having occupied
Lesvos, Komotini and Thrace during 1912-1913 Balkan
Wars, Greek army collected existing Ottoman stamps,
surcharged and put them into circulation again with
the idea of continuation of daily and commercial life
uninterruptedly. Name of this region occupied and new

Trakya pulları ise diğerlerinden farklı
olarak tamamıyla Türkçe olarak
hazırlanmış baskı pullardan ibarettir. Bu
pulların üzerinde Miladi 1913 ve Rumi
1329 tarihlerinin yanı sıra pulun değeri
ve “Gümülcine Hükümet-i Müstakiliyesi”
ibaresi yer almaktadır.

Thrace stamps were comprised of
printing stamps fully prepared in Turkish
language unlike the others. Gregorian
1913 and Julian 1329 as well as postage
and “Komotini Non-Allied Government”
(“Gümülcine Hükümet-i Müstakiliyesi”)
were written on these stamps.

Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği günlerde ise Osmanlı
Devleti İngiliz işgalleri ile yüz yüze geldi. Townshend
komutasındaki İngiliz birlikleri 1916 yılında Kut-ul
Amara’da mağlup edildi. Fakat bu beklenmedik zafer
Osmanlı yönetiminin rehavete düşmesine neden oldu.
Kut-ul Amara’da kazanılan zaferin ardından İngilizlerin
Irak’tan çekileceğine dair bir zan oluştu. Hatta o dereceki
Almanların tüm istihbarat ve uyarılarına rağmen o sırada
Harbiye Nazırı bulunan Enver Paşa bölgedeki askeri gücün
bir kısmını başka bölgelere dağıttı. Halbuki savaş başında
İngiliz petrol şirketi, İran kaynaklarından 270.000 ton

During the days of World War I, Ottoman State
encountered with British occupancies. Having been
under the command of Townshend, British troops
were defeated in Kut Al Amara in 1916. But after this
unexpected victory, there was an assumption that British
would recede from Iraq. Even such an extent that despite
of all intelligence and warnings of Germans, Enver Pasha
as the War Minister of that time, dispatched part of
military force into other regions. Yet, while British petrol
company was producing 270,000 tons of petrol from Iran
resources at the beginning of the war, this amount reached

postage given to the stamp were generally specified on
these surcharged stamps as well as Greek kingdom logo
which could also be seen on the sample of Komotini
Occupation stamp.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Trakya Yunan İşgal Pulu, 1913
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Trakya Yunan İşgal Pulu, 1913
Midilli Yunan İşgal Pulu, 1912
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petrol üretimi sağlarken 1917’ye gelindiğinde bu miktar
900.000’e ulaşmıştı ve Irak her geçen gün İngiltere için
daha büyük bir önem arzediyordu.
9 Ocak 1917’de Kut-ul Amara yakınlarında ikinci bir saldırı
düzenlendi. 12 Ocak’ta ise çatışma sahası genişletilerek
harekat genel bir saldırıya dönüştürüldü. 25 Şubat’ta Kutul Amara’ya giren İngiliz birlikleri 11 Mart’ta ise Bağdat’a
hakim oldular. Her ne kadar İstanbul hükümeti Bağdat’ın
geri alınması için karar alsa da İngilizler bölgede yayılmaya
devam ederek 29 Eylül’de Ramadiye’yi, 6 Kasım’da ise
Teksit’i ele geçirip Irak cephesinde devam eden savaşı
neticelendirdiler.

into 900,000 tons in 1917 and Iraq had been gradually
more important for Britain.
A second attack was organized around Kut Al Amara on
9 January 1917. By expanding the conflict area on 12
January, the operations were turned into a general attack.
Having arrived Kut-ul Amara on 25 February, British
troops became dominant in Baghdad on 11 March.
Despite the fact that Istanbul government took a decision
to take Baghdad back, British troops continued to spread
in the region and finalized the war continuing in Iraq
front by capturing Ramadi on 29 September and Teksit
on 6 November.

Önce Bağdat’ın, sonrasında ise tüm Irak coğrafyasının
İngilizlerin eline geçmesinin ardından, İngilizler bölgede
baskıcı bir politika izlemediler. Tam tersine kendilerini
bölge ahalisine, onları Osmanlı boyunduruğundan
hürriyetlerine kavuşturmaya gelen kurtarıcılar olarak
takdim ettiler. Bölgedeki sosyal ve ekonomik hayatın
sekteye uğramadan devam etmesini arzu eden İngilizler,
vakit kaybetmeden idari düzenlemelere giriştiler. Bu
düzenlemelerden bir tanesi de posta meselesiydi. Postanın
sağlıklı bir şekilde çalışması sadece bölge ekonomisi
için değil, İngiliz ordusunun kendi haberleşmesi ve
kolonileriyle bağlantılarının devamlılığı için de önemliydi.
Posta işlemlerinde İngiliz pullarının kullanımını mecburi
tutmayan ve bununla vakit kaybetmek istemeyen İngiliz
yönetimi 1914 Birinci Londra Baskısı Osmanlı pullarını
bir elde toplayarak bunları sürşarjlayıp kullanıma soktular.

Following the British capture of Baghdad firstly and
the entire Iraq geography afterwards, British troops did
not pursue an oppressive policy in the region. On the
contrary, they introduced themselves as the rescuers of
community in the region who came to maintain liberty
against Ottoman oppression. Having desired to sustain a
continuous social and economic life in the region, British
took steps towards administrative regulations without
loss of time. One of these regulations was the matter of
post. A reliable operation of post was not only important
for regional economy but also internal correspondence
of British army and continuity of connections with
their colonies. Having not obliged to use British stamps
in postal transactions and not preferred to lose time
with this, British state government collected 1914 First
London Print Ottoman stamps in one hand and put into
circulation by surcharging them.

Bağdat’ın işgali sonrasında kullanıma
giren pulların dört köşesine “BAGHDAD
IN BRITISH OCCUPATION” yazısı
ve pulun mali değeri basılırken, Irak’ın
İşgali’nden sonra tedavüle sokulan
pullarda da yine aynı şekilde “IRAQ IN
BRITISH OCCUPATION” ibaresi ve
pulun mali değeri sürşarjlandı.

While “BAGHDAD IN BRITISH
OCCUPATION” and the postage were
printed on four corners of stamps being
put into circulation after the occupation
of Baghdad, “IRAQ IN BRITISH
OCCUPATION” and the postage were
surcharged identically on the stamps being
put into circulation after Occupation of Iraq.

Gümülcine Yunan İşgal Pulu, 1913
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Bağdat İngiliz İşgal Pulu, 1917

Irak İngiliz İşgal Pulu, 1918
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Suriye Fransız İşgal Pulu, 1918

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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İngilizler, Irak’ı işgal edip bu cephedeki savaşı tamamıyla
sona erdirdikten sonra tüm dikkatlerini Filistin ve
Suriye cephelerine yoğunlaştırdılar ve bu sırada Arap
milliyetçiliğinden de fazlasıyla faydalandılar.

After occupying Iraq and ending the war in this front
completely, British troops totally focused on Palestine
and Syria fronts and mostly benefited from Arabic
nationalism at the same time.

Suriye’nin de Irak gibi Osmanlı
İmparatorluğu’ndan tamamıyla koparılarak
işgal altına girmesinden korkulduğundan
Ağustos 1918’de Mustafa Kemal Paşa
Yedinci Ordu komutanlığına tayin edildi.
26 Ağustos günü Halep’e varan Mustafa
Kemal Paşa, iki gün sonra Nablus’a geçerek
ordunun kontrolünü ele aldı.

As Ottoman Empire was afraid of that Iraq
would be completely taken from them and
occupied as happened in Iraq, Mustafa
Kemal Pasha was assigned as Seventh Army
Commandership in August 1918. Having
arrived Aleppo on 26 August, Mustafa
Kemal Pasha gained control over the army
by going to Nablus two days later.

Fakat herşeye rağmen beklenen son gerçekleşti. Liman
Von Sanders Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 19
Eylül 1918’de Fransızlar ve Şerif Hüseyin’in desteklediği
İngiliz birlikleri karşısında mağlup oldu ve Suriye’deki
kasabalar da birbiri ardına işgal kuvvetlerinin kontrolü
altına girmeye başladı. 1 Ekim 1918’de Suriye de diğer
birçok bölge gibi işgal kuvvetlerinin eline geçti. Suriye’yi
kontrol altına alan Fransızlar da aynı İngilizlerin Bağdat
ve Irak’ta yaptıkları gibi bölgedeki Osmanlı pullarını bir
merkezde toplatıp bunları Arapça ibarelerle sürşarjlayarak
kullanıma soktular. Bir kaç hafta sonra ise Mondros
Anlaşması’na imza atan Osmanlı Devleti mağlubiyetini
resmen kabul etmiş oldu.

Nonetheless, the expected result became reality. Ottoman
army under the command of Liman Von Sanders Pasha
was defeated against French on 19 September 1918 and
British troops supported by Hüseyin bin Ali and the
villages in Syria began to be brought under control of
occupancy forces successively. Having occupied Syria,
French troops collected Ottoman stamps in the region like
British troops in Baghdad and Iraq and surcharged them
with Arabic inscriptions and put them into circulation.
After a couple of weeks, having signed Armistice of
Mudros, Ottoman Empire officially accepted its defeat.

İmparatorluğun farklı güçler tarafından tam manasıyla
işgali ise Birinci Dünya Savaşı’nın neticelenmesiyle
başladı. Daha, Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği
1915, 1916 ve 1917 yıllarında İngiltere, Fransa, Rusya
ve İtalya beş defa bir araya gelerek savaşın neticesinde
Osmanlı coğrafyasının nasıl paylaşılacağına dair
anlaşmalar imzaladılar. Her ne kadar Osmanlı kendisinden
beklenenin çok üzerinde bir dirençle bir çok cephede
savaş vermiş olsa da neticede Birinci Dünya Savaşı’ndan
yenik çıktı. Osmanlı ve müttefikleri özellikle Almanya’nın
yaşadığı son bozgunların neticesinde şavaşa daha fazla

The occupation of the Empire by different forces in the
strict sense began with the finalization of World War I.
During the years of 1915, 1916 and 1917 when World War
I continued, Britain, France, Russia and Italy gathered five
times and signed agreements regarding how they would
share Ottoman geography at the end of the war. Despite
of the fact that Ottoman fought in many fronts with an
unexpected resistance, it was overwhelmed by World War
I consequently. Ottoman Empire and its allies were not
in a condition to confront the war anymore as a result of
last debacles particularly experienced in Germany. Thus,
reconciliation was sought with allied powers. Bulgaria
signed an armistice on 29 September 1918. Therefore,

Gaziantep Fransız İşgal Pulu, 1921
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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göğüs gerebilecek durumda değildiler. Bu nedenle itilaf
devletleri ile bir uzlaşma arayışı içerisine girildi. 29 Eylül
1918’de Bulgaristan ateşkes anlaşması imzaladı. Böylece
Osmanlı’nın diğer müttefikleri, Almanya ve Avusturya
ile arasındaki iletişim ve sevkiyatı da kesilmiş oluyordu.
Neticede 5 Ekim 1918’de Almanya, Avusturya ve Osmanlı
da savaşa son verilmesi için girişimlerde bulundular.

Kilikya Fransız İşgal Pulu, Tip 1, 1919-1921
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Kilikya Fransız İşgal Pulu, Tip 3, 1919-1921
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Kilikya Fransız İşgal Pulu, 1919-1921
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim’de İtilaf
Devletleri ile Mondros Ateşkes Anlaşması’nı
imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan
resmen yenik olarak çıkmış oldu.

Mondros Anlaşması, imparatorluğun sonunu getirecek
çok ağır şartları içeriyordu. Anlaşmaya göre Osmanlı’nın
tüm kara ve deniz kuvvetleri silahlarını teslim edip
bulundukları cephelerden çekiliyorlar, Osmanlı subayları
itilaf devletlerinin ordularına teslim oluyor, Osmanlı
gemileri de yine itilaf devletlerine bırakılıyordu. Boğazlar
da silahlardan temizlenerek yine itilaf devletlerinin
kontrolü altına giriyor, Toros Tünelleri, telsiz, telgraf ve
kablolar, bütün demiryolları, deniz ve kara ticaret araç ve
gereçleri de itilaf devletlerinin kontrolüne terk ediliyordu.
Tüm bunların yanı sıra anlaşmanın en can alıcı kısmı 7.
maddesiydi. Bu maddeye göre, Osmanlı ile bu anlaşmayı
imzalayan devletler, güvenliklerini tehlikede gördükleri
durumlarda tüm stratejik noktaları ele geçirmek hakkına
sahiptiler. Neticede de ucu son derece açık olan bu
hakkı fazlasıyla kullandılar ve 16 Mart 1920 günü
imparatorluğun 450 yıllık başkenti İstanbul’u dahi işgal
ettiler.
Bu işgal kuvvetlerinin başında ise İngilizler ve Fransızlar
geliyordu. 1918’de Çukurova Fransızlar tarafından işgal
edildi. 11 Aralık’da işgal edilen Dörtyol, 17 Aralık’ta
işgal edilen Mersin, 19 Aralık’ta işgal edilen Tarsus ve 21
Aralık’ta işgal edilen Adana coğrafyası Avrupa tarihlerinde
Klikya olarak geçtiğinden ve 1080-1375 yılları arasında
burada yine aynı isimde bir krallık mevcut olduğundan
Fransızlar da bölgeyi Klikya adıyla andılar. İmparatorluğun

communication and shipment of Ottoman with its
other allies, Germany and Austria, were interrupted.
Consequently, Germany, Austria and Ottoman took steps
towards ending the war on 5 October 1918.

By signing Armistice of Mudros with Allied
Powers on 30 October, Ottoman Empire
was officially defeated in World War I.

Armistice of Mudros included very severe circumstances
that might end the empire. According to the treaty, all
land and sea forces of Ottoman would be taken away
from their fronts by delivering their guns. Ottoman
commissioned officers would surrender to the armies of
allied forces, and Ottoman ships would be left to allied
armies. The Bosporus would be cleaned from the guns and
be under the command of allied forces. Toros Tunnels,
transmitters, telegraphs and cables, all railways, sea and
land commercial vehicles and tools would be abandoned
for command of allied forces. Apart from all those, the
most vital part of the treaty was Article 7. According to
this article, the countries signing this treaty with Ottoman
would have the right to capture all strategical points in
case they would foresee that their safety was in danger.
As a result, they exceedingly benefited from this openended right and they occupied even the 450-year capital
of empire, Istanbul on 16 March 1920.
These occupying forces were led by British and French.
Çukurova was occupied by French in 1918. As Dortyol,
Mersin, Tarsus and Adana geography, being occupied on 11
December, 17 December, 19 December and 21 December,
respectively, were named as Cilicia in the European
history and as there had been an existing kingdom herein
between the years of 1980 and 1375, French referred this
region as Cilicia. These forces, occupying every corner of
the empire, believed that they would be dominant over
this region in their hands afterwards without thinking that
this situation was a temporary process. Thus, following
the finalization of occupation, they were working for
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Another city being occupied by French was Antep. In
regard to the Article 7 of Armistice of Mudros, British
sent a cavalry brigade in Aleppo to Antep and took over
the state government by occupying the city on 15 January
1919. After a short while, they expanded the occupation
to Urfa and Maraş. Antep was left to French with a treaty
made between Britain and France in October 1919. The
first French troops landed on the city on 27 October
1919. Colonel Felix Saint-Marie, as new governor of the
city, came to Antep on 28 October 1919 and the city
remained under the occupancy of French until December

Kilikya Fransız İşgal Pulu, 1919-1921

Fransız İşgali altına giren bir başka şehir de Antep’ti.
Mondros Mütarekesi’nin 7. Maddesi’ne dayanan İngilizler
Halep’teki bir süvari tugayını Antep üzerine gönderip 15
Ocak 1919’da şehri işgal ederek yönetimi devraldılar. Kısa
süre sonra ise işgali Urfa ve Maraş’a kadar yaydılar. Ekim
1919’da İngiltere ve Fransa arasında yapılan bir anlaşmayla
Antep Fransızlara bırakıldı. 27 Ekim 1919’da ilk Fransız
birlikleri şehre girdi, 28 Ekim 1919’da ise şehrin yeni

As one of the frequently used surcharged
stamps was “Clicie”, the stamps used in
French occupation was mostly referred
to as Cilicie Stamps. Apart from that,
the surcharges as the abbreviation of
“Territoire Occupé Par Ennemi” as T.E.O.
and the abbreviation of “Occupé par les
Militaries” as O.M.F. were also used and
new postages were printed on some stamps
through surcharge again.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Bu sürşarjlar arasında en çok kullanılanı
“Clicie” ibaresidir ki bu nedenle Fransız
işgalinde kullanılan pullar daha çok Cilicie
Pulları olarak anılırlar. Bunun yanı sıra,
“Territoire Occupé Par Ennemi” ibaresinin
kısaltması olan T.E.O ve “Occupé par
les Militaries” ibaresinin kısaltması olan
O.M.F. şeklindeki sürşarjlar da kullanılmış
ve bazı pullarda yine sürşarj vasıtasıyla
pulların yeni değerleri de basılmıştır.

After that French army dominated the region, it did not
make an effort to bring French stamps, and even left post
officers as they were who remained from Ottoman state
unless it sensed danger. As British were dominant in the
region since 1919 and Egypt Saharan Postage stamps were
being used, occupation stamps in Cilicia were the stamps
being used with their surcharges of E.E.F. comprising
of the initial letters of “Egyptian Expeditionary Forces”.
After French army occupied the region, it collected
Ottoman stamps in the stocks of all cities in Adana and
put them into circulation by surcharging them with
different inscriptions.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Fransız ordusu da bölgeyi hakimiyeti altına aldıktan sonra
Fransız pullarını getirtmekle uğraşmadı, hatta kendisi
için tehlikeli görmediği sürece Osmanlı yönetiminden
kalan posta çalışanlarını da olduğu gibi yerinde bıraktı.
Bölgede 1919 yılından beri İngilizlerin baskın olması
ve Mısır Sahra Posta pullarının kullanılmasından dolayı
Kilikya’daki işgal pulu, “Egyptian Expeditionary Forces”
ibaresinin baş harflerinden oluşan E.E.F. sürşarjları ile
kullanılan pullar oldu. Fransızlar bölgeyi ele geçirdikten
sonra tüm şehirlerin stoklarındaki Osmanlı pullarını
Adana’ya toplayarak bunları farklı ibarelerle sürjarjlayıp
tedavüle soktular.

making order in administrative, social and economic life
without loss of time and one of the matters considered
was postal administration.

Kilikya Fransız İşgal Pulu, Tip 2, 1919-1921

dört bir köşesini işgal eden hiç bir güç, bu durumun geçici
bir süreç olduğunu düşünmeyip, bundan sonra ellerindeki
bölgeye hakim olacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle
işgalin neticeye ermesinin ardından vakit kaybetmeden
idari, sosyal ve ekonomik hayatın düzene girmesi için
çalışıyorlardı ki ele alınan ilk meselelerden bir tanesi de
posta idaresiydi.

Ayvalık Yunan İşgal Pulu, 1920
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Kütahya Yunan İşgal Pulu, 1920 - 1922
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Ayvalık Yunan İşgal Pulu, 1920
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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yöneticisi olan Albay Felix Saint-Marie Antep’e geldi
ve Aralık 1921’e kadar şehir Fransız işgali altında kaldı.
Diğer örneklerde olduğu gibi Antep’te de bir zorunluluk
olmadığı sürece eski Osmanlı memurları yerlerinde
bırakıldı. Şehirdeki tüm Osmanlı pulları toplanarak
O.M.F ibareleriyle sürşarjlanıp tedavüle sokuldu.
6 Mayıs 1919’da Amerika, İngiltere ve Fransa arasında
varılan anlaşma neticesinde İzmir’in de Yunanistan
tarafından işgal edilmesine karar verildi. 15 Mayıs 1919
günü Yunanlılar İzmir’e asker çıkartmaya başlarken İzmir
Telgrafhane ve Postahanesi İngiliz birlikleri tarafından,
Selçuk İstasyonu ise İtalyan kuvvetleri tarafından işgal
edilerek sonrasında Yunan yönetimine devredildi. İzmir’in
işgalinden sonra hareket sahasını genişleten Yunan
birlikleri çevredeki başka bölge ve şehirleri de işgal etti.

1920 yılında Kütahya ve Ayvalık’ı da
işgal eden Yunanlılar daha önce Balkan
Savaşları’nda yaptıkları gibi yine eldeki
Osmanlı pullarını toplatarak bunların
üzerine işgal olunan şehirlerin Yunanca
isimlerini ve yeni mali değerlerini
sürşarlayıp kullanıma soktular. İşgallerin
nihayete erdiği 1922 yılına değin bu pullar
kullanımda kaldı.

| Osmanlı’nın son günlerinde Ayvalık’ı gösteren bir kartpostal

A postcard showing Ayvalık in the last days of Ottoman |

1921. As before, Ottoman officers remained in their places
unless there was an obligation in Antep. By collecting all
Ottoman stamps in the city, they were surcharged with
“O.M.F.” and put into circulation.
As a result of the treaty agreed between the United States,
Britain and France on 6 May 1919, Izmir was decided to
be occupied by Greece. While Greeks began to land their
troops in Izmir on 15 May 1919, Izmir Telegraph Office
and Post Office were occupied by British troops and
Selçuk Station was occupied by Italian forces and given to
Greek state government thereafter. Having expanded its
movement area after the occupancy of Izmir, Greek troops
occupied other regions and cities around.

Having occupied Kütahya and Ayvalık in
1920, Greeks collected Ottoman stamps on
their hands as in Balkan Wars before and
put them into circulation by surcharging
Greek names of the cities occupied and
their new postages on them. These stamps
were being used until the year of 1922
when the occupancies were over.
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irinci Dünya Savaşı’nın Osmanlılar için büyük
bir mağlubiyetle neticelenmesinin ardından
bir çok kurum gibi maddi ve idari anlamda
büyük darbe alan kurumlardan bir tanesi de Posta Telgraf
ve Telefon Nezareti oldu. Memurlara ödenen maaşların
azlığı ve ödeme zorlukları nedeniyle nezaret memurları
greve gitti ve işler günlerce durma vaziyetine geldi.
Neticede Nezaretin bağımsız bir bakanlık statüsünden
çıkartılıp tekrar bir genel müdürülüğe dönüştürülmesi
ve Dahiliye Nezareti’ne yani devrin İç İşleri Bakanlığına
bağlanması kararlaştırıldı.

ollowing a significant defeat of World War
I for Ottomans, one of the institutions
which received a major blow in financial and
administrative way as many other institutions was Post
Telegraph and Telephone Surveillance. Surveillance officers
went on strike as a result of the scarcity of salaries paid to
the officers and payment difficulties, and the works were
on the point of stopping. Consequently, it was decided
to remove Surveillance from the status of an independent

11 Nisan 1919 günü de bu karar uyarınca
PTT bir umum müdürlüğü halini aldı
ve başına da Türk edebiyatının zirve
noktalarından bir tanesini işgal eden ünlü
edebiyatçı Refik Halid Karay getirildi.

Pursuant to this decision, PTT became a
public directorate on 11 April 1919 and Refik
Halid Karay as a well-known writer having
one of the highest level of Turkish literature
was put in charge of this directorate.

PTT’nin yeni düzenini, yapılacak çalışmaları ve basılması
düşünülen yeni pulları Refik Halid Karay, Sabah
Gazetesi’ne verdiği röportajında şu şekilde anlatıyordu:

Refik Halid Karay stated about new order of PTT,
future works and new stamps to be issued as below in his
interview made with Sabah Newsletter:

“Müdüriyet’in bugün meşgul olduğu mühim işlerden
biri de pul basımıdır. Yeniden yaptıracağımız pullar için
İngiliz ve Amerikan şirketleriyle görüşmelerimiz sürüyor.
İngilizler 46 bin, Amerikalılar 31 bin lira istediler.
Diğer bazı şartları sağladıkları takdirde Amerikalılarla
anlaşabiliriz. Bu defa pullara abidat-ı milliye resimleri
yaptırmak niyetindeyiz. Pullar bir tür propoganda aleti
olduğu için bu suretle onlardan dünyaya milli kültürümüzü
tanıtmak hususunda istifade etmek istiyoruz.

“One of the important works with which the Directorate
has been recently busy is issuance of stamp. Our
negotiations are proceeding with British and American
companies for the stamps to be issued again. British
companies requested 46 thousand liras and Americans
requested 31 thousand liras. In case they provide the other
several circumstances, we may agree with Americans. We
intend to print national monuments (“abidat-ı milliye”)
on these stamps. As the stamps are a kind of propaganda
way, we would like to take advantage of them with regard
to introduce our national culture to the world.

ministry, to convert it into a general directorate again and
to affiliate it to Ministry of Internal Affairs of that period.

As the roads were closed at the time of war, stamps could
not be issued abroad, as there were no appropriate printing
houses for this business domestically; surcharges stamps
could not be issued continuously. Yet, post congress does
not affirm the use of such surcharged stamps. Therefore,
we must make an effort not to issue these stamps as such.
Though, thanks to this sort of stamps, treasury revenues
increase, a few collectors purchase them exuberantly,
but it does not turn into a good purpose for dignity of
our homeland. This is like, I may write twelve stories. If
I make them printed separately, it will count more. If I
make them published collectively, it will bring less amount
of money, but the last act is much more important for
dignity of the book. Thus, we must not issue this kind
of stamps anymore. But in order to determine some
important cases, issuing stamp for recovering is allowable
to a certain degree. While taking a decision for issuing
surcharged stamp, we must notify our decision to post
congress and work for preserving our dignity in the eyes
of the congress.”

Refik Halid Karay’ın bu röportajı Osmanlı devlet
adamlarının imparatorluğun son günlerine değin pul
basımına verdikleri önemi ve yükledikleri anlamı da
göstermektedir.

This interview of Refik Halid Karay shows the importance
and meaning given to the issuance of stamp by Ottoman
statesmen until the last days of empire.

Pul sadece ticari ve sosyal hayatta
kullanılan pratik bir uygulama değil,
Karay’ın dikkat çektiği gibi aynı zamanda
bir propaganda aracı ve dünya kamuoyuna
tanıtım yapabilmek için bir fırsattır.

Stamp is not only a practical
implementation used in commercial and
social life but also, as pointed out by Karay,
a propaganda tool and an opportunity to
introduce ourselves to world public opinion.

Fakat tüm bu tasarılara ve düşüncelere rağmen Osmanlı
Devleti artık yeni pullar bastıramadı. Devletin yönetimi
artık İstanbul’dan Ankara’ya taşındı ve dolayısıyla bir
devletin bağımsızlık alametlerinden biri olarak kabul
edilen pul basım ve kullanımı da Ankara Hükümeti’ne
geçti.

Yet, despite all these ideas and thoughts, Ottoman
State could not issue new stamps anymore. The state
government moved to Ankara from Istanbul and
accordingly, issuance and use of stamp accepted as one
of the signs of independency was taken over by Ankara
Government.

İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ın tasfiyesinin ardından
meclis faaliyetlerine 23 Nisan 1920 günü Ankara’da
devam etmeye başladı. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği

Following the elimination of Chamber of Deputies
(“Meclis-i Mebusan”) in Istanbul, the government
began to continue its activities in Ankara on 23 April
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Harp zamanında yollar kapalı olduğundan hariçte
pul bastırılamamış, dahilde de bu iş için münasip
matbaalar bulunamadığından mütemadiyen sürşarjlı pul
çıkarılmış. Halbuki posta kongresi böyle sürşarjlı pulların
istimalini tasvip etmiyor. Binaenaleyh bundan sonra
böyle yapmamaya gayret etmeliyiz. Gerçi bu nevi pullar
yüzünden hazine varidatı artar, bir takım koleksiyon
meraklıları bunları mebzulen satar alır, fakat memleketin
haysiyeti itibariyle hayrı olmaz. Bu neye benzer? Ben on
adet hikaye yazarım. Bunları ayrı ayrı bastırsam daha
çok para eder. Toptan neşredersem daha az ticaret getirir,
fakat bu sonuncu hareket kitabın haysiyeti itibariyle
daha ehemmiyetlidir. Bunun için bu gibi pulları artık
çıkarmamalıyız. Yalnız bazı mühim hadiseleri tespit
için, ihya için pul yapmak bir dereceye kadar caiz olur.
Sürşarjlı pul yapmak kararını verirken aynı zamanda posta
kongresine de bu kararımızı tebliğ edip onlar nazarındaki
itibarımızın muhafazasına çalışmalıyız.”

Ankara 3 kuruş sürşarjlı Osmanlı Posta Pul
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Tiyatro İanesi Fiskal Pulu üzerine “Osmanlı Postaları 1336” el basması pul
Amele Pasaport Fiskal Pulu üzerine “Osmanlı Postaları 1336” el basması sürşarjlı pul
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Defter-i Hakani Fiskal Pulu üzerine “Osmanlı Pulları 1337” sürşarjlı pul

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

bu günlerde Meclis çalışmalarına başlar başlamaz ele aldığı
ilk konu haberleşmenin ve postanın düzenlenmesi ve bir
sisteme oturtulması oldu. Zira savaşın devamı sırasında
posta hizmetinin bir düzene sokulması, merkezle cepheler
arası haberleşmenin tesisi ve yabancı haberleşmenin
sekteye uğratılması savaşın mukadderatı için hayati
önem taşıyordu. Kurtuluş Savaşı sırasında bir çok posta
çalışanının Milli Mücadele kahramanları arasında yer
alması postacılığın öneminin ve yapılan fedakarlıkların
bir göstergesidir.

1920. During the days of War of Independence, the first
subject considered was to regulate correspondence and
post and to set a system no sooner than the Government
began its activities because regulation of postal service,
establishment of correspondence between headquarters
and fronts, and interruption of correspondence had an
essential importance for destiny of war during the days of
war. Remembrance of many post officers as the heroes of
National Struggle is an indicator of importance of postal
system and the devotions.

Meclisin faaliyetlerine başlamasının
hemen ardından Posta ve Telgraf
Umum Müdürlüğü’nün de kuruluşu
gerçekleştirildi. Umum Müdürlüğüne
Meclis çatısı altından isimlerin
getirilmesine karar verilerek ilk olarak 20
Mayıs 1920’de İzmit Milletvekili Sırrı Bey
bu göreve tayin edildi.

Just after beginning of governmental

O sıradaki Posta ve Telgraf Müdürlüğü bugünkü
anlamıyla profesyonel bir şekilde örgütlenmiş bir sisteme
sahip değildi. Meclisin içerisindeki bir odada çalışmalarını
sürdüren müdürlükteki memurlar, yer yokluğundan
çoğu zaman kaleme aldıkları yazıları dizlerinin üzerinde
yazıyorlar, tüm çalışanlar tek bir hokkayı kullanıyorlardı.

Post and Telegraph Directorate at that time had not
a system professionally organized in today’s context.
Having continued to work in a room of the government,
the officers in the directorate were mostly writing their
articles on their knees due to non-availability of place, all
officers were using one inkstand.

TBMM Hükümeti Pulları veya Anadolu Pulları olarak
bilinen o yıllarda kullanılan pulların bugün en kıymetli
pullardan olmasının sebebi de o günlerde yaşanan bu
yokluklar, ağır şartlar ve imkansızlıklardır. Bu pulların
değerini arttıran başka bir etmen ise son derece nadir
olmalarıdır. Savaşın hali hazırda devam ediyor olması ve
imkansızlıklar nedeniyle Ankara Hükümeti kendi adına
yeni pullar bastıramadı. Bunun yerine resmi işlemlerde ve
haberleşmede kullanılacak pulların tedariki için tüm resmi
kurumların ellerinde kalan pullar Ankara’da toplanarak
bunlar sürşarjlanıp tedavüle sokuldu.

Having known as TBMM (“Grand National Assembly
of Turkey”) Government Stamps and Anatolian Stamps,
the stamps were one of the most valuable ones because of
the scarcities, severe circumstances and impossibilities in
those years. Another factor increasing the value of these
stamps is that they are considerably rare. By the reason
of continuation of war and the impossibilities, Ankara
Government could not issue new posts in its name.
Rather, the stamps remained in all official institutions for
procurement of the stamps that would be used in official
transactions and correspondence were put into circulation
after being collected and surcharged in Ankara.

activities, General Directorate of Post and
Telegraph was established. By deciding
to assign officers to General Directorate
from the Government, Izmit Member of
Parliament Sırrı Bey was firstly assigned to
this duty on 20 May 1920.

By being agreed with Yeni Gün as the best printing house
of Ankara at that time, surcharge molds were prepared by
this printing house. Three types of surcharge were used in
these stamps. In the first type printing letters were printed
with covering, in the second type they were printed with
hand seal having black and red inks and in the third type,
both surcharges were used together. The rarest one among
these types is the hand printing surcharged stamps. When
required, the stamps were divided into two due to scarcity of
the stamps and used at their half values.

Eldeki pulların tükenmeye başlamasıyla birlikte Mehakim
ve Devair-i Adliye, Mehakim-i Şeriye, Amele Pasaportu,
Defter-i Hakani, Tiyatro, Müze, Hicaz, Donanma ve
Maliye gibi resmi işlerde kullanılan eski Osmanlı pulları
da toplanarak sürşarjlanıp tedavüle sokuldu.

Along with going down of the current stamps, old Ottoman
stamps used in official transactions such as Law Courts and
Court Houses (“Mehakim ve Devair-i Adliye), Religious
Courts (“Mehakim-i Şeriye”), Public Passport, General
Directorate of Land Registry and Cadastre (“Defter-i
Hakani”), Teathre, Museum, Hedjaz, Fleet and Finance were
also collected and put into circulation after being surcharged.

Bu pullar arasında da en nadir olan Amele
Pasaport Puludur ve toplam mevcudu
sadece 182 adettir. Bu pulların tamamı
Bozhöyük’e nakledilmiş, bölgenin tahrip
edilmesiyle birlikte de birçoğu yanarak
yok olmuştur. Şimdiye kadar bu pul
damgasız olarak hiç ele geçmemiştir.
Üzerindeki damga ise sadece Bozhöyük ve
İnönü’ye aittir.

The rarest stamp among them was Public
Passport Stamp which were only 182
stamps in total. All these stamps were
shipped to Bozhöyük and after the
destruction of the region, many of them
were burned and disappeared. This stamp
has never been found without seal until
today. The seal is only related to Bozhöyük
and İnönü and there has been no other
seal seen until today.

Aynı Osmanlı yönetiminde olduğu gibi Ankara
Hükümeti döneminde de çeşitli nedenlerle geçici yerel
pullar tedavüle girmiştir. Bunlardan ilki 1920 tarihli Feke
Kuvayı Milliye Sürşarjlı geçici puludur. 17 Mart 1920
günü Doğan ve Ruhi Beylerin komutasındaki Kuvayı
Milliye ordusu Feke ve çevresini işgal ordularından
kurtardılar. Türk ordusunun bölgeye hakim olmasının
ardından Konya Başmüdürlüğü’nden gönderilecek pullar
gelene kadar işlerin sekteye uğramaması için bir çözüm
bulunması gerekiyordu. Bunun üzerine Osmanlı pulları
ile Fransızlardan kalan Cilicie ve Filistin sürşarjlı pulları
toplatıldı. Bu pulların üzerine “Feke Kuvayı Milliye 17
Mart 36 Doğan Ruhi” ibaresinin bulunduğu siyah renkli

As in Ottoman state government, temporary local stamps
were put into circulation due to several reasons during
Ankara government period. The first stamp was Feke
Turkish Revolutionaries (“Kuvayı Milliye”) Surcharged
temporary stamps dated 1920. Turkish Revolutionaries
(“Kuvayı Milliye”) army under the command of Doğan
Bey and Ruhi Bey saved Feke and its surrounding from
armies of occupation on 17 March 1920. After that
Turkish army was dominant over the region, a solution
was required the operations not being interfered until
the stamps from Konya Office of General Director were
delivered. Thereupon, Ottoman stamps and Cilicie and
Palestine surcharged stamps from French were collected.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

O sırada Ankara’nın en iyi matbaası olan Yeni Gün
ile anlaşılarak sürşarj kalıpları bu matbaa tarafından
hazırlandı. Bu pullarda üç tip sürşarj kullanılmıştır, birinci
tipte matbaa harfleri tabaka ile basılmış, ikinci tipte el
kaşesi ile siyah ve kırmızı mürekkeple basılmış, üçüncü
tipte ise her iki sürşarj bir arada kullanılmıştır. Bunların
arasında en nadir olanı ise el basması sürşarjlı olanlarıdır.
Pulların noksanlığı nedeniyle yeri geldiğinde pullar ikiye
kesilerek yarı fiyatı değerlerinde kullanılmıştır.

Müze fiskal pulu üzerine “Osmanlı Postaları 1337” el basması pul, 1921
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Mehakim-i Şeriye Fiskal Pulu üzerine “Osmanlı Postaları 1136” el basması pul
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Kitab-i Adli’ye Mahsustur sürşarjlı Fiskal Pulu üzerine “Osmanlı Postaları 1336” el basması, ikiye
bölünmüş mektup zarfı. Bugüne kadar bu pullardan bilinen iki dökümandan bir tanesidir.
Kitab-i Adli’ye Mahsustur sürşarjlı Fiskal Pulu üzerine “Osmanlı Postaları 1336” el basması, ikiye
bölünmüş mektup zarfı. Bugüne kadar bu pullardan bilinen iki dökümandan bir tanesidir.
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Hariciye Fiskal Pulu üzerine “Osmanlı Postaları 1137” el baması pul

Kilis pulu, 1921
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yeni bir sürşarj basıldı. Konya’dan pullar gelinceye kadar
da Feke, Kozan ve çevresinde bu pullar kullanıldı.
Diğer bir yerel pul ise 1921 yılında Kilis’in işgalden
kurtarılmasının ardından tedavüle girmiştir. Aynı Feke
örneğinde olduğu gibi merkezden pullar gelene kadar
muhaberatın aksamaması için sigara kağıtlarının üzerine
“Kilis Posta Pulu” ibaresi basılarak kullanılmıştır. Pulun
üzerinde herhangi bir değer belirtilmemekle beraber
pulun tedavülde bulunduğu sıradaki kıymeti bir altın
kuruştur. Dantelsiz olan pulun çok seyrek olmakla birlikte
zımbalı olanları da çıkabilmektedir fakat her ikisinin de
kıymeti aynıdır.
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Antalya Tayyare Postası Hatırası sürşarjlı pul, fragmanda 1922
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Kilikya Fransız İşgal Pulu üzerine Feke Kuvayi Milliye sürşarjlı geçici pul, 17 Mart 1920
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A new black surcharge with “Feke Turkish Revolutionaries
17 March 36 Doğan Ruhi” was printed on these stamps.
These stamps were used in Feke, Kozan and its surrounding
until the stamps from Konya were delivered.
Another local stamp was put into circulation after that Kilis
was saved from the occupation in 1921. As in the example
of Feke, they were used by printing “Kilis Postage Stamp” on
the tobacco papers in order not to intervene correspondence
until the stamps from the headquarters were delivered. There
was no postage specified on the stamp, yet its value during
which it was being circulated was a gold coin. In despite of
being very few, the laceless stamps can be found as stapled
stamps but values of both are identical.

Son yerel pul olan 1922 Antalya Tayyare
Pulu ise postacılık tarihimizin yanı sıra,
Türkiye’deki ilk hava taşımacılığı örneği
olmasıyla da tarihi bir değere sahiptir.

The latest local stamp, 1922 Antalya
Aircraft Stamp has a historical value for
both our postal history and as the first air
transport sample in Turkey.

7 Nisan 1922 günü Antalya’nın Manavoğlu Kırı’nda
bulunan bir askeri uçağın pilotu bulunan bir yüzbaşı o gün
ayrılacağını bildirmek üzere sansür heyetiyle görüştüğünde
Posta Müdürü Zülfü Bey çok farklı bir öneride bulundu.
Zülfü Bey ellerindeki yüz kadar zarfın da tayyare ile
taşınıp taşınamayacağını sorunca pilottan olumlu yanıt
aldı. Bunun üzerine hemen Anadolu Gazetesi Matbaası
sahibi Haydar Rüştü Bey’le görüşülerek üzerinde “Tayyare
Postası Antalya 38/2/7 Hatırası” yazan kırmızı renkli
sürşarj hazırlandı. Uçak kalkmadan bütün işlemlerin
tamamlanması gerektiği için sürşarjlar gayrimuntazam
bir şekilde basılmış, çoğu mektupta pul yapıştırıldıktan
sonra üzerine sürşarj yapılmıştır. Mektuplar daha sonra
Akşehir, Konya ve Ankara olmak üzere üç paket halinde
hazırlanmış, Akşehir’e kadar uçakla taşınan postalar daha
sonra Konya ve Ankara’ya kara yoluyla ulaştırılmıştır. Bu
olay her ne kadar postacılık ve havacılık tarihimizde hoş
bir anekdot olarak yerini alsa da merkeze danışmadan bir
gün içerisinde sürşarj hazırlatıp böylesi bir organizasyona
girişen Antalya Posta Müdürü Zülfü Bey üstlerini
bilgilendirmediği için uyarı almıştır.

When a captain as the pilot of a military aircraft situated
in Antalya, Manavoglu Kırı talked to censor committee
on 7 April 1922 to inform that he would leave his duty on
that day, Post Manager Zülfü Bey made a very different
suggestion. When Zülfü Bey asked whether almost a
hundred of letters could be carried or not, the pilot
replied in the affirmative way. Thereupon, by promptly
negotiating with Anadolu Newspaper owner Haydar
Rüştü Bey, a red surcharge was prepared on which
“Aircraft Post Antalya 38/2/7 Souvenir” was written.
As all transactions had to be completed before landing,
surcharges were printed unproperly and surcharge was
made after putting stamp on many letters. These letters
were prepared in three packages as Akşehir, Konya and
Ankara afterwards, the posts carried to Akşehir through
plane, were delivered to Konya and Ankara through
land. However, this case has been remembered as a kind
anecdote in our postal and aviation history; having
prepared surcharge and attempted to such an organization
in one day without asking to the headquarters, Antalya
Post Manager Zülfü Bey received a warning as he did not
inform his managers.
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Adana Pulları, 1921
Adana Stamps, 1921

SECTION VI: REPUBLIC STAMPS

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

VI. BÖLÜM: CUMHURİYET PULLARI

F

Following the defeat of Ottoman Empire from
World War I, Adana and its neighborhood
were occupied by French. The occupation
until the end of 1921 ended with Treaty of
Ankara signed between Ankara Government and France
on 20 October 1921. As a remembrance of saving Adana
from enemy occupation, Ankara Government collected
the current stamps and made a new surcharge. Having
been comprised of 13 stamps, this series has been
accordingly known as Adana Stamps or Adana Souvenir
set. Having been put into circulation on 1 December
1921, Adana Stamps were surcharged in two types as
two and three lines. There was an inscription as “Adana 1
December 1338” on the surcharge.

Adana sürşarjlı hatıra pulu

B

irinci
Dünya
Savaşı’ndan
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
yenik
ayrılmasının
ardından Adana ve havalisi Fransızlar
tarafından işgal edildi. 1921 yılının sonlarına değin
süren işgal, 20 Ekim 1921’de Ankara Hükümeti ile
Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması ile son
buldu. Ankara Hükümeti Adana’nın düşman işgalinden
kurtarılmasının anısına eldeki pulları toplayarak yeni bir
sürşarj yaptı. 13 puldan oluşan bu seri bu nedenle Adana
Pulları yahut Adana Hatıra serisi olarak bilinmektedir. 1
Aralık 1921’de tedavüle sokulan Adana Pulları iki ve üç
sıra olmak üzere iki tip sürşarjlıdır. Sürşarjın üzerinde,
“Adana 1 Kanunuevvel 1338” ibaresi bulunmaktadır.

Adana sürşarjlı hatıra pulu
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Adana sürşarjlı hatıra pulu
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Adana sürşarjlı hatıra pulu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Adana sürşarjlı hatıra pulu
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Cenova Pulları, 1922

T

100 kuruşluk Cenova baskısı posta pulu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

his 12-stamp series as the first stamps issued
by Ankara Government have been known
as Geneva Stamps or Geneva series, as
they were issued by I.G.A Barabino & Graeve Printing
House situated in Geneva of Italy. These stamps are four
series. There are a city burning and two soldiers vowing
vengeance right in front of it were seen on 10-Paras stamp
and the view of Izmir Dock and ornaments from Bursa
Green Mosque and Izmir Clock tower were seen on
20-Paras stamp, while there was Edirne Selimiye Mosque
on 1-Kurus stamp and the inscriptions “Hakkıdır
Hakka Tapan Milletimin İstiklal, Hakkıdır Hür Yaşamış
Bayrağımın Hürriyet” from Turkish National Anthem
on 2-Kurus stamp. There was a mythological sacred
wolf on 10-Kurus stamp, while there were Adana Yılan
Kale and Seyran River on 25-Kurus stamp. There was
an inscription of Ottoman State (“Devlet-i Osmaniye”)
Posts and an image of Sivas High School where Sivas
Congress was held and the inscription of “Sivas Congress”
on 50-Kurus stamp. However, image and design were
identical, there was also an inscription “Turkey Posts”
on another 50-Kurus stamp. There was an inscription
“Turkey Posts” on the most valuable stamps of the series
as 100-Kurus, 200-Kurus and 500-Kurus stamps. There
was an image of Prophet Abraham’s office in Urfa on
100-Kurus stamp, there was a Turkey map showing the
National Pact (“Misak-ı Milli”) territories on 200-Kurus
stamp, while there was an inscription “La galibi İllallah”
with Cufic letters on 500-Kurus stamp.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

A

nkara Hükümeti’nin bastırdığı ilk pullar olan
12 pulluk bu seri İtalya’nın Cenova şehrindeki
I.G.A. Barabino & Graeve Matbaası
tarafından basıldığı için Cenova Pulları yahut Cenova
serisi olarak bilinmektedir. Bu pullar dört seridir. 10
Paralık pulun üzerinde yanmakta olan bir şehirle hemen
önünde intikam yemini eden iki asker bulunmakta, 20
Paralık pulun üzerinde İzmir Rıhtımı’nın görünümü ile
Bursa Yeşil Cami’den ve İzmir Saat Kulesi’nden alınan
süslemeler bulunmakta, 1 Kuruşluk pulun üzerinde Edirne
Selimiye Cami, 2 Kuruşluk pulun üzerinde ise İstiklal
Marşı’ndan alınan “Hakkıdır Hakka Tapan Milletimin
İstiklal, Hakkıdır Hür Yaşamış Bayrağımın Hürriyet”
ibareleri yer almaktadır. 10 Kuruşluk pulun üzerinde bir
bozkurt, 25 Kuruşluk pulun üzerinde Adana Yılan Kale ve
Seyhan Nehri yer almaktadır. 50 Kuruşluk pulun üzerinde
Devleti Osmaniye Postaları ibaresi bulunmakta ve Sivas
Kongresi’nin toplandığı Sivas Lisesi’nin resmi ile “Sivas
Kongresi” ibaresi yer almaktadır. 50 kuruşluk diğer bir
pulun üzerinde ise resim ve düzen aynı olmakla birlikte
üzerinde “Türkiye Postaları” ibaresi bulunmaktadır. 100
Kuruşluk, 200 Kuruşluk ve 500 Kuruşluk serinin en
değerli pullarının üzerinde de yine “Türkiye Postaları”
ibaresi yer alır. 100 Kuruşluk pulun üzerinde Urfa’daki
Hazreti İbrahim makamının bir görseli bulunmakta,
200 kuruşuluk pulun üzerinde Misak-ı Milli sınırlarını
gösteren Türkiye haritası, 500 kuruşluk pulun üzerinde
ise kufi harflerle “La galibi İllallah” ibaresi yer almaktadır.

500 kuruşluk Cenova baskısı posta pulu

Genova Stamps, 1922

195

İzmir İktisat Kongresi, 1923
Izmir Economic Congress, 1923

Y

eni rejim ve siyasi düzenden önce yeni devletin
ekonomik kalkınmasının programını çizmek
gerektiğinin farkında olan Mustafa Kemal
Paşa, 29 Ekim’de cumhuriyetin ilanından önce 18 Şubat
1923’te birinci defa olarak İzmir’de bir İktisat Kongresi
topladı. Bu kongrede ileriki günlerde resmi bir şekilde
hayatına başlayacak olan yeni cumhuriyetin ekonomik
hayatının sınırları ve düzeni çizildi. Cumhuriyet tarihinin
en önemli olaylarından bir tanesi olan bu tarihi kongrenin
hatırasına 6 pulluk özel sürşarjlı bir seri çıkarıldı. Bu pullar
sadece kongre müddetince kullanıldı. Pulların üzerindeki
sürşarjda ise “İzmir İktisat Kongresi 12 Şubat 339” ibaresi
bulunmaktadır. Koleksiyonda kongre için sürşarjlanan
altı pul yine kongre için düzenlenen özel antetli zarfın
üzerinde bulunmaktadır.

H

aving realized that drawing the economic
development program was required before
a new regime and political order, Mustafa
Kemal Pasha gathered an Economic Congress
in Izmir on 18 February 1923 at first before the declaration
of the Republic on 29 October. The boundaries and order
of economic life of new Republic which would begin its
life officially at a future date were drawn in this congress.
As a remembrance of this historical congress which was
one of the most notable events of history of the Republic,
6-stamp special surcharged series were issued. These
stamps were only used during the congress. There was an
inscription “Izmir Economic Congress 12 February 339”
on the surcharge of the stamps. The six stamps surcharged
in the collection for congress were again seen on the
special letterhead issued for this congress.

200 kuruşluk Cenova baskısı posta pulu
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İzmir İktisat Kongresi Sürşarjlı pul
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Ay Yıldızlı Seri, 1923 - 1924
Series with Star and the Crescent, 1923 - 1924
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İzmir İktisat Kongresi Pulları, ilk gün damgalı antetli zarfında

A

s there was a star and the crescent in the
middle of the stamps in this series, it is
known as Series with Star and the Crescent.
As the first Ottoman stamps, the stamps in this series
were not printed abroad but in local printing houses
with the current possibilities. There was an inscription
“Turkey Posts” on top of stamp and the postage on the
bottom of stamp. The design and drawings of the stamps
were prepared by Ahmed Nazmi Bey. First issuance of
the stamp was printed by the printing house of Ahmet
Nazmi Bey again in Cagaloglu Hill. Papers of the stamps
in this issuance were thinner than the other issuances.
Second issuance was printed in İkdam Print House and
third issuance was printed in Ottoman Public Debt
Administration (“Duyun-u Umumiye”) Print House.

500 kuruşluk Birinci Ay Yıldızlı Pul

B

u serideki pulların merkezinde bir ay yıldız
bulunmasından dolayı seri Ay Yıldızlı Seri
olarak bilinmektedir. İlk Osmanlı pulları gibi
bu serideki pullar da yurtdışında değil, eldeki imkanlarla
yerli matbaalarca basılmıştır. Pulun üst kısmında “Türkiye
Postaları” ibaresi bulunmakta, altında ise mali değeri
yer almaktadır. Pulların düzeni ve çizimleri Ahmed
Nazmi Bey tarafından hazırlandı. Pulun ilk baskısı
Cağaloğlu Yokuşundaki yine Ahmed Nazmi Bey’in
matbaası tarafından basıldı. Bu baskıdaki pulların kağıdı
diğer baskılara göre daha incedir. İkinci baskı İkdam
Matbaası’nda, üçüncü baskı ise Duyun-u Umumiye
Matbaasında yapılmıştır.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

5 kuruşluk Üçüncü Ay Yıldızlı Pul, gri kağıt
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2 kuruşluk İkinci Ay Yıldızlı pul
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10 kuruşluk Üçüncü Ay Yıldızlı Pul, beyaz kağıt

10 kuruşluk Üçüncü Ay Yıldızlı Pul, gri kağıt
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3 kuruşluk İkinci Ay Yıldızlı Pul
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Berlin - Ankara İlk Uçuş Zarfı, 1924
Berlin - Ankara First Flight Letter, 1924

O

smanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden
çekilerek yerini Türkiye Cumhuriyeti’nin
almasının ardından başkentin Ankara’da
kalmasına karar verildi. Fakat yabancı devletler yine de bu
durumun geçici bir süreç olduğunu ve başkentin İstanbul’a
taşınacağını düşünerek ilk yıllarda büyükelçiliklerini
Ankara’ya taşımakta bile çekince gösterdiler. Cumhuriyet
yönetimi ise tam aksine artık başkentin Ankara olduğunun
altını çizmek için tüm idareyi ve haberleşmeyi tamamıyla
Ankara’ya taşımaya özen gösterdi. Dolayısıyla 5 Temmuz
1924 günü Ankara - Berlin arasında düzenlenen ilk uçuş
herşeyden öte genç Cumhuriyet yönetimi için sembolik
bir anlam da taşıyordu. İlk uçuşu gerçekleştiren Junkers
- Luftverkehr isimli Alman şirketi bu özel uçuşun
hatırasına 2 Gold Mark’lık bir vinyet yayınladı. Vinyetler
posta idareleri nazarında herhangi bir değeri olmayan,
özel şirketler tarafından yardım ve propoganda amacıyla
bastırılan, dolayısıyla çoğu zaman tedavüldeki pullardan
daha nadir ve kıymetli olan özel pullardır. Vinyetin
yanı sıra postanın geçerli olabilmesi için posta pulu da
yapıştırılması gerekir ki koleksiyonda yer alan zarfın sağ
üst köşesinde Alman posta pulları görülmektedir.

F

ollowing that Ottoman Empire went out of
existence by being replaced with the Republic
of Turkey, the capital city was decided to
remain as Ankara. But as foreign states thought that it
was a temporary process and that the capital city would
be moved to Istanbul, they avoided of even moving their
embassies to Ankara in the first years. On the contrary,
state government of the Republic paid attention to
completely move all administration and correspondence
to Ankara to emphasize that Ankara was the capital city.
Thus, the first flight scheduled between Ankara and Berlin
on 5 July 1924 had also a symbolic meaning for the state
government of young Republic in the first place. Having
carried out the first flight, German company named
Junkers – Luftverkehr published a 2 Gold-Mark vignette
for the remembrance of this special flight. The vignettes
had no value before the postal administrations, and were
published for the purpose of help and propaganda by
special companies and accordingly, the rarer and more
valuable special stamps compared to circulated stamps in
many cases. Placing postage stamp as well as vignette was
also required to validate post and German postage stamp
can be seen on the upper right corner of the letter in the
collection.

1924 Berlin - Ankara İlk Uçuş Zarfı, özel Alman viyneti ile.
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Karadeniz Vapuru’nda Seyyar Sergi, 1926
Mobile Exhibition in Black Sea Ferry, 1926

E
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xhibitions were organized in the cities like
Bursa in order to introduce all kinds of
minerals, industrial products, works of art
and agricultural products produced by newlyestablished Republic of Turkey from the first years of
Republic, in 1923. But these exhibitions were not able to
introduct Turkish products to the world. Thereupon, Gazi
Mustafa Kemal decided to organize a mobile, traveler
exhibition in Black Sea Ferry. Being comprised of stands
in which almost all manufactures produced in Turkey
were introduced, the mobile exhibition departed after
being checked by President of the Republic Gazi Mustafa
Kemal in Mudanya Pier on 13 June 1926. Having
traveled across to Black Sea at first, Mediterranean Sea
and Atlantic afterwards, the mobile exhibitions in Black
Sea Ferry introduced Turkish products all over the world
by traveling to many world cities.

Seyyar Sergi mühürlü posta pulu

1

923 yılından, yani Cumhuriyet’in ilk
yılından itibaren yeni kurulmuş Türkiye
Cumhuriyet’inin ürettiği her türlü maden,
sanayi ürünü, sanat eseri ve tarım ürünün dünyaya
tanıtılması için Bursa gibi şehirlerde sergiler düzenlendi.
Fakat yurt içinde düzenlenen bu sergiler, Türk ürünlerini
dünyaya tanıtmakta yetersiz kalıyordu. Bunun üzerine
Gazi Mustafa Kemal, Karadeniz Vapuru’nda bir seyyar,
yani gezici sergi düzenlenmesine karar verdi. İçerisinde
Türkiye’de üretilen hemen her mamulatın tanıtıldığı
stantların bulunduğu seyyar sergi 13 Haziran 1926 günü
Mudanya İskelesi’nde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa
Kemal tarafından denetlendikten sonra yola çıktı. Önce
Karadeniz’e, ardından da Akdeniz’e ve Atlantik’e açılan
Karadeniz Vapuru’ndaki seyyar sergi birçok dünya şehrini
dolaşarak Türk ürünlerini tüm dünyaya tanıtmıştır.

Seyyar Sergi özel damgalı, antetli zarf
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Londra Baskısı Posta Pulları, 1926

A
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25 kuruşluk Londra Baskısı Posta Pulu
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200 kuruşluk Londra Baskısı Posta Pulu

s the post prints, issued in 1926, were printed
in Bradbury Wilkinson & Co. Print House
in London, they are known as London Print
Postage Stamps. Being known with printing money and
stamp in the world, this print house in London is also
the print house issuing 1914 London Series as the first
stamps with image of Ottoman that were commonly used
in the Ottoman history and put into circulation by being
surcharged in many ways. Artist Ali Sami Bey prepared the
images on the stamps, printed with steel engraving print
technique named as Taydus. The images as Mythological
Sacred Volf, Sakarya Crosswalk, Ankara Castle and the
portrait of Mustafa Kemal Pasha which have become the
symbols of new regime were used on these stamps. As
alphabet reform was not made and Latin letters were not
used, “Republic of Turkey Posts” was written with the old
letters on the stamps.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

1

926 yılında basılan posta pulları Londra’daki
Bradbury Wilkinson & Co. Matbaası’nda
basıldıkları için Londra Baskısı Posta Pulları
olarak bilinir. Tüm dünyada para ve pul basmakla ünlü
olan Londra’daki bu matbaa aynı zamanda Osmanlı
tarihinin belki de en çok kullanılan, bir çok farklı şekilde
sürşarjlanarak tedavüle sokulan Osmanlı’nın ilk resimli
pulları, 1914 Londra Serisi’ni de basan matbaadır.
Taydus olarak adlandırılan çelik gravür baskı tekniği ile
basılan pulların üzerindeki resimleri Ressam Ali Sami
Bey hazırlamıştır. Bu pulların üzerinde yeni rejimin
sembolleri haline gelen Bozkurt, Sakarya Geçidi, Ankara
Kalesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın portresi gibi görseller
kullanılmıştır. Henüz harf inkılabı yapılıp Latin harflerine
geçilmediğinden pulların üzerinde eski harflerle “Türkiye
Cumhuriyeti Postaları” yazmaktadır.

100 ve 50 kuruşluk Londra Baskısı Posta Pulları

London Print Postage Stamps, 1926
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İkinci İzmir Sergisi Pulları, 1928
Second Izmir Exhibition Stamps, 1927
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200 kuruşluk İzmir Sergisi sürşarjlı posta pulu

100 kuruşluk İzmir Sergisi sürşarjlı posta pulu

T

he tradition of fair in Izmir which has
been continuing today as well, is based on
Economic Congress held by Mustafa Kemal
Pasha in Izmir on 17 February 1923 when the Republic
was not declared yet. In parallel with the Economic
Congress, a fair was opened in which hand-made and
industrial products from the country were exhibited in
Hamparsumyan Building which was used as warehouse by
Ottoman Bank. Second fair was opened on 4 September
1927 with the guidance of Mustafa Kemal Pasha who
admired and recommended to repeat the fair every year
traditionally. Having been renamed as 9 September
Exhibition instead of Economic Congress and opened in
Midhat Pasha Art Institute, the exhibition hosted many
national and international companies and visitiors. 72
institutions and organizations from Britain, Germany,
France, Swiss, Italy, Russia, the United States and Poland,
exhibited their products in the fair as well as 71 official
organizations and 195 national companies. 10 thousand
stamps from 1926 London Print Postage Stamps were
surcharged as “Izmir 9 September 928” and put into
circulation as a remembrance of the fair. The Artist Ahmet
Nazmi Bey prepared surcharge of the stamps.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

G

ünümüzde de devam ede gelen İzmir’deki fuar
geleneği, 17 Şubat 1923’te henüz Cumhuriyetin
ilan edilmediği bir sırada Mustafa Kemal
Paşa’nın İzmir’de topladığı İktisat Kongresi’ne dayanır.
İktisat Kongresi’ne paralel olarak Osmanlı Bankası’nın
depo olarak kullandığı Hamparsumyan Binası’nda
ülkede üretilen el ve sanayi ürünlerinin sergilendiği bir
fuar açıldı. Fuarı çok beğenerek geleneksel olarak her
sene tekrarlanmasını salık veren Mustafa Kemal Paşa’nın
yönlendirmesiyle ikinci fuar 4 Eylül 1927 tarihinde
açıldı. İktisat Kongresi adı değiştirilerek 9 Eylül Sergisi
adıyla Midhat Paşa Sanat Enstitüsü’nde açılan sergi
yerli ve yabancı bir çok firmayı ve ziyaretçiyi ağırladı.
71 resmi kuruluş ve 195 yerli firmanın yanı sıra sergide
İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Rusya, Amerika
ve Polonya’dan 72 kurum ve kuruluş da fuarda kendi
ürünlerini sergilediler. Fuarın hatırasına 1926 Londra
Baskısı Posta Pulları’ndan 10 bin adet pul “İzmir 9 Eylül
928” şeklinde sürşarjlanarak tedavüle sokuldu. Pulların
sürşarjını Ressam Ahmet Nazmi Bey hazırladı.
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Sivas 250 K sürşarjlı 500 kuruşluk posta pulu
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Sivas 40 K sürşarjlı 50 kuruşluk posta pulu
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O

ne of the most important matters for
the administration of the Republic
was construction of new railways and
establishment of nation-wide common and effective
railway transport. The importance given to this subject
by the administration could be seen even in Tenth Year
Anthem. One of the most important lines was Ankara –
Sivas Railway. Having given a speech in opening made in
Sivas Station on 30 August 1930, Prime Minister İsmet
Pasha emphasized the importance of railway by stating
“If Ankara – Erzurum Railway was available, it would
have been suspicious for Europe to make a campaign to
Sakarya.” As a remembrance of this notable opening, 22
stamps from 1930 London Print Postage Stamps were
surcharged with “Sivas Railways 30 ag. 930” with their
postages and put into circulation.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

C

umhuriyet idaresinin en çok önem verdiği
meselelerden bir tanesi de yeni demiryollarının
inşaası ve ülke çapında yaygın ve etkin bir
demiryolu ulaşımının tesisiydi. İdarenin bu meseleye
verdiği önem yaptığı çalışmalar Onuncu Yıl Marşı’na
dahi yansımıştır. Açılan en önemli hatlardan bir tanesi de
Ankara - Sivas Demiryolu hattıdır. 30 Ağustos 1930 günü
Sivas İstasyonu’nda yapılan açılışta konuşan Başbakan
İsmet Paşa, “Eğer Ankara - Erzurum Demiryolu mevcut
olsa idi Avrupa’nın Sakarya seferine girmesi şüpheli
olurdu” diyerek demiryolunun önemine vurgu yapmıştır.
Bu önemli açılışın bir hatırası olmak üzere 1930 Londra
Baskısı Posta Pulları’ndan 22 pula, “Sivas D. Y. 30 ag.
930” ibaresi sürşarjlanarak yeni mali değerler verilmiş ve
tedavüle sokulmuştur.

Sivas 50 K sürşarjlı 100 kuruşluk posta pulu

Ankara - Sivas Railway Stamps, 1930

Sivas 100 K sürşarjlı 200 kuruşluk posta pulu

Ankara - Sivas Demiryolu Pulları, 1930
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İlk Zeplin Uçuşu, 1932
First Zeppelin Flight, 1932

1

928 yılında o güne değin üretilen zeplinlerin
arasında en başarılısı ve dayanıklısı olan LZ127 geliştirilerek bu zepline Kont Ferdinand
von Zeppelin’in kızı tarafından “Graf Zeppelin” adı
verildi. Ekim 1928’de Graf Zeppelin, Atlantik’i geçerek
ilk ticari uçuşunu yaptı. Zeplinle taşımacılığın hızlı,
güvenilir ve daha düşük maliyetli olması tüm dünyanın
dikkatini çekmesine ve tercih edilmesine neden oldu.
1931 yılında Almanya ile Güney Amerika arasında
düzenli ticari zeplin uçuşları başlatıldı. Bu düzenli uçuşlar
1937 yılına kadar devam etti ve bu süre müddetince
Zeplin Avrupa ile Güney Amerika arasındaki posta
taşımacılığında da önemli bir yer edindi. Dokuz sene
boyunca on binlerce posta ve paket zeplin vasıtasıyla
taşındı. Zeplin uçuşlarının Almanya merkezli olmasından
dolayı on binlerce postanın arasında en nadir olanlardan
biri Türkiye çıkışlı postalardır. Koleksiyonda bulunan 7
Eylül 1932 İstanbul çıkışlı zarf da öncelikle Almanya’ya
ulaşmış, ardından 12 Eylül 1932 - 21 Eylül 1932 tarihli
Altıncı Güney Amerika Uçuşu ile Brezilya’ya gönderilmiş,
bu uçuş için toplamda 95 kuruşluk pul kullanılmıştır.
Yine koleksiyonda yer alan 1929 tarihli ikinci zarf ise tam
tersi istikameti izleyerek Almanya’dan Türkiye’ye Zeplin’le
gönderilmiştir. Zarfın üzerinde posta ücreti olarak yer alan
Alman posta pullarının yanı sıra zeplinle uçuşun mührü
de yer almaktadır.

L

Z-127 as the most successful and long-lasting
zeppelin among the zeppelins produced until
1928 was developed and named as “Graf
Zeppelin” by the daughter of Earl Ferdinand von Zeppelin.
Graf Zeppelin made its first commercial flight by passing
towards Atlantic in October 1928. As zeppelin transport
was fast, reliable and cost-effective, it was attracted the
attention and preferred. Scheduled commercial zeppelin
flights were initiated between Germany and South
America in 1931. These scheduled flights continued
until 1937 and Zeppelin had a significant role in postal
transportation between Europe and South America
during this time. Tens of thousands of post and packages
were carried through zeppelin in nine years. As zeppelin
flights were German-based, one of the rarest among tens
of thousands of posts was posts from Turkey. The letter
departed from Istanbul on 7 September 1932, found in
the collection, was firstly delivered to Germany and after
that, sent to Brazil with Sixth South Africa Flight dated
12 September 1932 – 21 September 1932, 95-kurus
stamp was used in total for this flight. The second letter
dated 1929, found in the collection again, was sent from
Germany to Turkey through Zeppelin by following the
contrary route. Beside the German postage stamp placed
as the postage on the letter, there is a seal of the flight with
zeppelin.

1932, Altıncı Güney Amerika Zeplin Uçuşu mühürlü zarf
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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1929 tarihli Almanya’dan zeplinle Akdeniz Uçuşu vasıtasıyla Türkiye’ye gönderilmiş zarf
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

| Taksim Meydanı’ndaki balonla uçuş denemesi, 1910

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet |

214

215

Cumhuriyet’in Onuncu Yılı Pulları, 1933
Tenth Year of the Republic Stamps, 1933

D

evrin devlet erkanı Cumhuriyet’in onuncu
yıl kutlamalarına büyük önem vermiş,
kutlamaların gerek tüm yurda yayılması
gerekse de uluslarası kamuoyunda büyük ses getirmesi
için çalışmıştır. Hatta o dereceki 11 Haziran 1933’te
2305 sayılı “Cumhuriyet ilanının onuncu yıl dönümünü
kutlama kanunu” dahi çıkarılmıştır. Bu kutlamalar
kapsamında bilindiği üzere yeni marş dahi bestelenmiş,
birbiri ardına bir çok yayın yapılmış, yurdun hemen her
köşesinde merasimler ve kutlamalar düzenlenmiştir. Yine
bu kapsamda PTT idaresi de 29 Ekim 1933’te yedi pulluk
bir Onuncu Yıl Serisi tedavüle soktu. Her biri farklı
renklerdeki pulların 1.5, 2, 12.5 ve 25 kuruşluk olanların
da ortasında 10 yazan bir doğan güneş görseli bulunur. 3,
6 ve 50 kuruşluk pulların merkezine ise Roma rakamı ile
on ibaresi yerleştirilmiştir. Pulun sağ köşesinde Atatürk’ün
bir portresi, sol köşesinde ise Türkiye Cumhuriyet’inin
sembollerinden bir tanesi haline gelen bir fabrika
görüntüsü vardır.

H

igh state officials of that period gave major
importance to tenth year celebrations of
the Republic, worked for the celebrations
to make tremendous impact both in the country and
international public opinion. Even such an extent that
“Law of celebrating tenth year anniversary of declaration
of the Republic” no 2305 was enacted on 11 June 1933.
As known under these celebrations, new anthem was even
composed, broadcasted subsequently, ceremonies and
celebrations were organized almost every corner of the
country. Again, in this context, a Tenth Year Series with
seven stamps were put into circulation on 29 October
1933 by PTT administration. There was a rising sun
image with 10 in the middle of 1.5, 2, 12.5 and 25-Kurus
stamps. The inscription of ten was placed with Roman
letter in the center of 3, 6, and 50-Kurus stamps. There
was a portrait of Atatürk in the right corner of the stamp
and an image of factory that has become the symbol of the
Republic of Turkey in the left corner.

10. Yıl tam seri ilk gün damgalı zarf
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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İzmir Fuarı Sürşarjlı Pul, 1934

Uluslararası 12. Kadınlar Kongresi Pulları, 1935

Izmir Fair Surcharged Stamp, 1934

International 12th Women Congress Stamps, 1935

O

U

luslararası 12. Kadınlar Kongresi’nin 1935
yılında İstanbul’da toplanması münasebetiyle
15 pulluk özel bir seri hazırlandı. Serinin farklı
değerdeki pullarının üzerine çeşitli alanlarda dünyada
öncülük etmiş ve değer katmış kadınların portreleri basıldı.
Serinin en yüksek değerli pulu 100+100 kuruşluk pulun
üzerine ise Atatürk’ün bir portresi basıldı. İsviçre’nin La
Chaux de Fonds şehrindeki Courvoisier Matbaası’nda
fotogravür yöntemi ile basılan pullar 18 Nisan 1935
tarihinde tedavüle çıkarıldı. Bu puların dünya çapında satışı
için merkezi İsviçre’de bulunan Dünya Kadınlar Birliği,
dünya çapında bir propaganda yaptılar. Fakat pulların
değerinin günün şartlarında bir hayli yüksek olmasından
dolayı sadece sınırlı sayıda pulun satışı gerçekleşebildi. 31
Aralık 1935’te pul tedavülden kaldırılarak elde kalan pullar
Ankara Posta İşleri Müdürlüğü’nde ve Bern’deki Türkiye
Büyükelçiliği’nde heyet huzurunda imha edildiler. Basılan
pulların sadece çok küçük bir kısmının satılıp geri kalanın
imha edilmesinden dolayı bu pullar da dünyadaki nadir
pullar arasında yer almaktadır.

12. Uluslararası Kadınlar Kongresi’nin
100 kuruşluk özel ilk gün fragmanı

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

ne of the stamps that was put into circulation
as an addition of continuous fair tradition in
Izmir was the stamps surcharged for 1934
Izmir Fair. By preparing 9-stamp of series for Izmir
9 September Exhibition in 1934, surcharges writing
“Izmir 9 September 934” exhibition and new postage
of the stamps were printed on them. Having been put
into circulation on 26 August 1934, these stamps were
remained in circulation until 15 September.

İzmir Sergisi sürşarjlı posta pulu

İ

zmir’deki süregelen fuar geleneğinin bir
uzantısı olarak tedavüle sokulan pullardan bir
tanesi de 1934 İzmir Fuarı için sürşarjlanan
pullar oldu. 1934 yılındaki İzmir 9 Eylül Sergisi için 9
pulluk bir seri hazırlanarak bunların üzerine “İzmir 9
Eylül 934” sergisi yazan sürşarjlar ve pulların yeni değerleri
basıldı. 26 Ağustos 1934’te tedavüle sokulan pullar 15
Eylül’e kadar kullanımda kaldı.

W

ith reference to the gathering of
International 12th Women Congress in
1935 in Istanbul, 15-stamp special series
was prepared. The portraits of women who led and
enriched in various areas throughout the world were
printed on the stamps of the series in different values.
A portrait of Atatürk was printed on the most valuable
stamp 100+100-Kurus stamp. The stamps printed with
photo engraving method in Courvoisier Print House
in La Chaux de Fonds, Swiss were put into circulation
on 18 April 1935. World Women Union of which the
headquarters was situated in Swiss made a world-wide
propaganda for selling these stamps in the world. But as
the postages of the stamps were considerably high in those
circumstances, only a limited number of stamps could be
sold. The stamps were withdrawn from circulation on 31
December 1935 and the remaining stamps were destroyed
in Ankara Postal Affairs Directorate and Turkish Embassy
in Bern before the committee. Due to the fact that only a
small part of these stamps was sold and the remained were
destroyed, these stamps are considered as the rare stamps
in the world.
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Atatürk Matem Pulları, 1938

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

12. Uluslararası Kadınlar Kongresi’nin
50 kuruşluk özel ilk gün fragmanı

Atatürk Mourning Stamps, 1938

T

ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’deki
vefatının ardından, Etnografya Müzesi’ndeki
geçici kabrine yerleştirildiğinde bu acı olayın bir hatırası
olarak matem serisi tedavüle sokuldu. 6 pulluk matem
serisi pullarına üzerine siyah bir bandın üzerinde “21-111938” tarihi bulunan sürşarjlar çekildi. Bu pullar parlak
kağıda basılmıştır fakat bir tabaka yanlışlıkla mat kağıda
basılmıştır ki bu tabakanın pulları diğerlerine göre çok
daha nadir ve kıymetlidir.

F

ollowing the death of Mustafa Kemal Atatürk,
founder of the Republic of Turkey, on 10
November 1938, mourning series was put
into circulation as a remembrance of this tragic event
when he was taken to his temporary tomb in Ethnography
Museum. Surcharges writing “21-11-1938” was made on
a bloack band on 6-stamp mourning series. The stamps
were printed on bright paper but one layer was printed
on an opaque paper by mistake which made it rarer and
much more valuable compared to the other stamps.

Birinci Atarürk, mat kağıtta sürşarjlanmış
Atatürk matem erörlü pulu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

12. Uluslararası Kadınlar Kongresi’nin
30 kuruşluk özel ilk gün fragmanı

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Atatürk’ün Ölümünün 1. Yıldönümü 1939 - 1940
1st Anniversary of the Death of Atatürk, 1939 – 1940

M

ustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün
birinci yıl dönümünde, 10 Kasım 1939’da
düzenlenen anma törenleri çerçevesinde
PTT idaresi de mali değeri 100 kuruş olan bir blog pul
tedavüle soktu. Bu pullar aynı zamanda PTT idaresi
tarafından çıkarılan ilk blog puldur. Koleksiyonda
üzerinde bu anma pullarının bulunduğu İstanbul’dan
İsviçre’nin Bern şehrine gönderilmiş iki adet taahhütlü
zarf bulunmaktadır.

| Atatürk’ün naaşının Dolmabahçe Sarayı’ndan nakli

I

n the first anniversary of the death of Mustafa
Kemal Atatürk, PTT administration put into
circulation a blog stamp with 100-Kurus
postage under the remembrance ceremony held on 10
November 1939. These stamps are also the first blog stamp
issued by PTT administration. There are two registered
letters sent to Bern, Swiss from Istanbul on which these
stamps are placed in the collection.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet |

Üzerinde Atatürk’ün vefatının birinci yıldönümü pulları bulunan Bern’e gönderilmiş taahütlü zarf
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Üzerinde yıldönümü, matem ve milli müdafaa pullarının bulunduğu Bern’e gönderilmiş taahütlü zarf
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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İzmir Fuarı Pulları, 1943
Izmir Fair Stamps, 1943

C

umhuriyetin ilk yıllarından itibaren süregelen
İzmir’deki fuar geleneği, İkinci Dünya
Savaşı nedeniyle 1940-1946 yılları arasında
tarihindeki en zorlu dönemi yaşadı. 1940 yılında fuar
zararla kapandı, 1942 yılındaysa hiç açılamadı. 1943
yılında ise savaşın devam ediyor olmasına, dünyanın her
yerinde insanların bombardıman altında, sığınaklarda
yaşıyor olmasına rağmen İzmir Enternasyonal Fuarı,
Başvekil Şükrü Saraçoğlu tarafından uluslararası katılımla
açıldı. 1943 yılındaki fuarın hatırasına farklı değerlerde altı
pulluk bir seri tedavüle sokuldu. Koleksiyonda bulunan ve
Pangaltı’ndan İsviçre’nin Bern şehrine gönderilen zarfın
üzerinde bu seriye ait pullar görülmektedir.

| İzmir Enternasyonel Fuarı

T

he tradition of fair in Izmir that has been
organized since the first years of the Republic
had its most challenging period in its history
between 1940 and 1946 due to World War II. The fair
was closed with loss of money in 1940 and it could not
be opened in 1942. Even though the war continued,
people were under bombardment in every corner of the
world and survived in the shelters, Izmir International
Fair was opened by Prime Minister Şükrü Saraçoğlu with
the international participation. Six-stamp series was put
into circulation in different postages as a remembrance of
the fair in 1943. The stamps of this series can be seen on
the letter which is in the collection and was sent to Bern,
Swiss from Pangaltı.
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet |

1943 İzmir Fuarı Pulları ile Bern’e gönderilmiş taahütlü zarf
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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1948 Londra Baskısı İnönü, abklaç erörlü 5 kuruşluk dörtlü blok posta puu

İnönü Londra Serisi, 1948
İnönü London Series, 1948

E

1948 Londra Baskısı İnönü, abklaç erörlü 30 kuruşluk dörtlü blok posta puu

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

ven though we got used to see the portraits
of Mustafa Kemal Atatürk only in the official
documents such as money and stamp, the
portraits of İnönü were also used in money and stamps
during the presidency of İsmet İnönü. One of these stamps
is the postage stamps printed in Thomas de la Rue Print
House as one most long-established print house which
has still been organized. The series with fifteen stamps
having different postages and colors were printed with
steel engraving print technique known as the method of
Taydus.

1948 Londra Baskısı İnönü, abklaç erörlü 3 kuruşluk dörtlü blok posta puu

H

er ne kadar bugün para, pul gibi resmi
belgelerde sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün
portrelerini görmeye alışkın olsak da İsmet
İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde para ve
pulların üzerinde İnönü’nün de portreleri kullanılmıştır.
Bu pullardan bir tanesi de 1948 yılında Londra’nın en
köklü matbaalarından bir tanesi olan ve günümüzde
de devam eden Thomas de la Rue Matbaası’nda basılan
posta pullarıdır. Farklı değerlerde ve renklerde on beş pulu
içeren seri, Taydus usulü olarak bilinen çelik gravür baskı
tekniği ile basılmıştır.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Birleşmiş Milletler Akdeniz Yetiştirme
Merkezi, 1952 | United Nations Mediterranean
Food and Agriculture Organization, 1952

B

irleşmiş
Milletler
Kalkınma
Projesi
kapsamında çalışan Akdeniz Yetiştirme
Merkezi (F. A.O)1952 yılındaki çalışmalarını
Ankara Üniversitesi’nde yürüttü. 1 Ekim 1951 - 22 Aralık
1952 yılları arasında sürdürülen çalışmaların anısına
PTT idaresi de dört pulluk bir seriyi tedavüle soktu.
Koleksiyonda, seriye özel ilk gün zarfında bulunan hatıra
serisinin 15 kuruşluk pulunda Birleşmiş Millet Gıda ve
Tarım Teşkilatı’na, 20 kuruşluk pulunda Milletlerarası
İmar ve Kalkınma Bankası’na, 30 kuruşluk pulunda
Birleşmiş Milletler Kalkınma Bankası’nda, 60 kuruşluk en
kıymetli pulunda ise Ankara Üniversitesi’ne yer verilmiştir.

| 1950’lerde Ankara Üniversitesi

H

aving been organized under United Nations
Development Project, Mediterranean Food
and Agriculture Organization (F.A.O)
conducted its activities in 1952 in Ankara University. As
the remembrance of the activities made between 1 October
1951 and 22 December 1952, PTT administration
put a 4-stamp series into circulation. In the collection,
there was United Nations Food and Agriculture
Organization on 15-Kurus stamp, International Bank for
Reconstruction and Development on 20-Kurus stamp,
United Nations Development Bank on 30-Kurus stamp,
Ankara University in the most valuable 60-Kurus stamp
in the souvenir series in the the first day letter prepared
specifically.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet |

1951 Akdeniz Yetiştirme Merkezi posta pulları ilk gün zarfında
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Abdülhak Hamit Tarhan’ın Doğumunun
100. Yıldönümü, 1952 | 100th Anniversary of the
Birth of Abdulhak Hamit Tarhan, 1952

Y

aşadığı dönemde “Şair-i Azam” yani “En
Büyük Şair” ünvanını kazanan Abdülhak
Hamit Tarhan 1852 - 1937 yılları arasında
yaşamış bir edebiyat adamı ve diplomattır. Bazı oyunlar
da kaleme alan Tarhan, şiirleriyle daha ön plana çıkmış ve
modern Türk edebiyatının öncülerinden birisi olmuştur.
Ulu şairin doğumunun 100. yılına denk gelen 1952 yılında
PTT idaresi de aynı tasarımla farklı renk ve değerlerde dört
pulluk bir seriyi tedavüle soktu. Koleksiyonda bu pullar
da yine özel hazırlanmış ilk gün zarfıyla yer almaktadır.

H

aving assumed the title of “The Greatest Poet”
in his period, Abdulhak Hamit Tarhan was an
author and diplomat, lived between 1852 and
1937. Having also written several plays, Tarhan came into
prominence with his poems and became one of leading
names of modern Turkish literature. In the year of 1952
which was 100th year of the birth of this great poet, PTT
administration put a four-stamp series into circulation
with same design and different colors and postages. These
stamps are also placed with the first day letter prepared
specifically in the collection.

| Abdülhak Hamid Tarhan

Abdülhak Hamid Tarhan Doğumunun 100. Yılı pulları ilk gün zarfında
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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İstanbul’un Fethinin 500. Yıldönümü, 1953
500th Anniversary of Conquest of Istanbul, 1953

1

953 yılına denk gelen İstanbul’un fethinin
500. yıldönümünde birbiri ardına onlarca
kitap yayınlandı, filmler çekildi, şarkılar
bestelendi başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere bir
çok sanatçı konserler tiyatrolar sahneledi. Fethin 500.
yıldönümü devlet erkanından halkın hemen her kesimine
kadar tüm yurtta kutlanan bir etkinlik haline geldi. PTT
idaresi de yıldönümün hatırasına 12 pul ve 1 blokluk özel
bir seri yayınladı. Pulların basımı İsviçre’deki Courvoisier
Matbaası’nda yapıldı. Profesör Nurullah Berk ve Yüksek
Mühendis Emin İşmen tarafından hazırlanan pulların
etrafında 15. yüzyıl Osmanlı motifleri kullanıldı. 5
kuruşluk pulda Rumeli Hisarı, 8 kuruşluk pulda topların
Edirne’den getirilişi, 10 kuruşluk pulda Fatih ve İstanbul
kuşatılması, 12 kuruşluk pulda kadırgaların karadan
Haliç’e taşınması,15 kuruşluk pulda Topkapı surları, 20
kuruşluk pulda Topkapı’dan giriş, 30 kuruşluk pulda
Fatih Cami, 40 kuruşluk pulda Fatih’in ekümenik patrik
Gennadios’a asasını verişi, 60 kuruşluk pulda İstanbul’un
15. yüzyıldaki haritası, 1 liralık pulda Fatih Türbesi, 2
liralık pulda Fatih’in Sinan tarafından yapılan minyatürü,
2.5 liralık en değerli pulda ise Gentile Bellini’nin
resmettiği Fatih Sultan Mehmed’in yağlıboya bir portresi
bulunmaktadır. 29 Mayıs 1953 günü tedavüle sokulan
pullar ilk gün damgalı zarflarının üzerinde görülmektedir.

I

n 1953 as 500th anniversary of the conquest of
Istanbul, tens of books were published, films
were shot, sings were composed subsequently,
many artists, Münir Nurettin Selçuk in particular, staged
for the concerts and theatres. 500th anniversary of the
conquest became an event being celebrated all over the
country from the high state officials to almost every part
of the state. PTT administration published 12 stamps
and 1-block special series as a remembrance of the
anniversary. The publication of the stamps was made in
Courvoisier Print House. 15th century Ottoman motifs
were used around the the stamps prepared by Professor
Nurullah Berk and Professional Engineer Emin İşmen.
There are Rumelian Fortress on 5-Kurus stamp, bringing
cannonballs from Edirne on 8-Kurus stamp, Fatih and
Istanbul Sieges on 10-Kurus stamp, carrying galiots to
Golden Horn by land on 12-Kurus stamp, Topkapı walls
on 20-Kurus stamp, Fatih Mosque on 30-Kurus stamp,
giving scepter to Gennadios by Fatih on 40-Kurus stamp,
the map from 15th century of Istanbul on 60-Kurus
stamp, Fatih Mausoleum on 1-Lira stamp, miniature
of Fatih made by Sinan on 2- Liras stamp and oil paint
portrait of Fatih the Conqueror imaged by Gentile Bellini
on 2.5-Liras most valuable stamp. The stamps putting
into circulation on 29 May 1953 can be seen on first day
sealed letters.

İstanbul’un fethinin 500. yıldönümü posta pulları ilk gün zarfında
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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İstanbul’un fethinin 500. yıldönümü posta pulları ilk gün zarfında
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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İstanbul’un fethinin 500. yıldönümü posta pulları ilk gün zarfında
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Atatürk Hatıra Pulları, 1955
Atatürk Souvenir Stamps, 1955

E

ldeki Atatürk portreli posta pullarının
kısmen tükenmesiyle birlikte yeni bir serinin
yayınlanması söz konusu oldu. PTT idaresi
de 1 Mart 1955 günü beş pulluk yeni bir seriyi tedavüle
soktu. Bu serinin özelliği ise pullarda kullanılan Atatürk
portresinin diğer portrelerin aksine sola bakar bir vaziyette
basılmasıdır. Bu seriye ait pulların tamamı da ilk gün
zarfında görülmektedir.

| Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda

A

fter that the current postage stamps with
Atatürk portrait were partially out of stock,
publication of a new series was discussed.
PTT administration put a five-stamp new series into
circulation on 1 March 1955. The characteristics of this
series is that the portrait of Atatürk used in these stamps
were printed as leftward on the contrary to other portraits.
All stamps related to this series can be seen on the first day
letter.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet |

1955 Atatürk Hatıra pulları ilk gün zarfında
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Ankara - Newyork İlk Uçuş, 1955
Ankara - Newyork First Flight, 1955

1

2 Aralık 1955’te Ankara - Newyork arasındaki
ilk uçuşta taşınan bu zarfların üzerinde, ilk
uçuşun hatırasına hazırlanan özel damgalar
görülmektedir. Bu ilk uçuş zarflarının toplam mevcudu
yirmi adettir. Ayrıca zarfın taşıma ücreti olarak üzerinde
Antalya pulları tam seri olarak bulunmaktadır.

O

n the letters carried in the first flight between
Ankara and Newyork on 12 December 1955,
special seals prepared for the remembrance of
the first flight can be seen. There were 20 first flight letters
in total. And Antalya stamps were placed as full series on
the letter as the postage.

Taksim Meydanı’ndaki ilk uçuş denemesi ve uçak kazası
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

1955 Ankara - New York ilk uçuş zarfı
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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İtalya Reis-i Cumhuru Gronchi’nin
Ziyareti, 1957 | Visit of the President of the
Italian Republic Gronchi, 1957

T

ürkiye ve İtalya arasındaki ilişkileri
güçlendirmek ve Kıbrıs Meselesi’nde
Türkiye’nin İtalya’nın desteğini kazanabilmesi
düşüncesiyle iki devlet arasında yıllarca karşılıklı ziyaretler
gerçekleşti. Bu ziyaretler cumhurbaşkanı seviyesinde de
gerçekleşti. Dört günlük resmi bir ziyafet için 11 Kasım
1957 günü İtalya Cumhurbaşkanı Giovanni Gronchi
Ankara’ya giderek havaalanında Cumhurbaşkanı Celal
Bayar tarafından karşılandı. Gronchi’nin dört günlük
resmi Türkiye ziyaretinin hatırasına PTT idaresi de iki
pulluk bir hatıra serisi yayınlamaya karar verdi. Hatıra
pullarının “Specimen” yani örnek baskıları yapıldı fakat
sonrasında pulların tedavüle sokulmasından vaz geçilerek
elde, bu pullardan geriye sadece beş adet olan örnek baskı
pullar kaldı.

W

ith the thought to strengthen the relations
between Turkey and Italy and to gain
support of Italy for Turkey in the case
of Cyprus, mutual visits were held for years between two
states. These visits were held at the level of president of the
republic. The President of the Italian Republic Giovanni
Gronchi was welcomed by the President of the Republic
Celal Bayar in the airport of Ankara on 11 November
1957 for an official four-day feast. As a remembrance of
four-day Turkey visit of Gronchi, PTT administration
decided to publish a souvenir series with two stamps.
“Specimens”, namely sample prints, of these souvenir
stamps were made but after that, as these stamps were
not circulated, there were only five sample printed stamps
remained from these stamps.

Gronchi’nin Türkiye Ziyareti hatıra pulu Saggio
perforeli deneme baskısı
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Gronchi’nin Türkiye Ziyareti hatıra pulu Saggio
perforeli deneme baskısı
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Yardım Pulları
Charity Stamp

1

T

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e değin Türk
postacılığında süre gelen bir yardım pulları
geleneği vardır. Osmanlı döneminde dini
bayramlarda, kadir gecelerinde ve milli bayramlarda
gönderilen postalara, posta ücretinden başka, bir anlamda
bağış olarak çeşitli yardım kuruluşlarının pullarından
da yapıştırılırdı. Bu pullardan kartpostallara 20 paralık,
mektuplara 1 kuruşluk, taahhütlü mektuplara 2.5
kuruşluk, telgraflara ise 5 kuruşluk pul yapıştırılırdı.
Pulları yapıştırılan yardım kuruluşlarının başında,
Osmanlı döneminde Hilal-i Ahmer olarak anılan bugünkü
Kızılay’ın pulları, Tayyare pulları olarak bilinen Türk Hava
Kurumu’nun pulları ve Çocuk Esirgeme Kurumunu’nun
pulları gelmekteydi.

here is a tradition of charity stamps continuing
in Turkish postal system from Ottoman to
the Republic. The postages as well as stamps
from various charity organizations as donation in one
sense were placed on the posts sent in religious holidays,
laylat al-qadr and national holidays during the Ottoman
period. 20-Paras on the postcards, 1-Kurus on the letters,
2.5-Kurus on the registered letters, 5-Kurus on the
telegraphes were placed from these stamps. One of the
leading charity organizations of which the stamps were
placed was the stamps of Red Crescent which was known
as “Hilal-i Ahmer” in the Ottoman period and Turkish
Air Association stamps known as Aircraft stamps and the
stamps of Society for the Protection of Children.

Yardım kuruluşları arasında kendi pullarını basarak
bağış toplayan ilk kuruluş Hilal-i Ahmer yani bugünkü
Kızılay oldu. 1912 yılında başlayan Balkan Savaşları
sırasında hemen her anlamda büyük zorlukların arasından
geçen Hilal-i Ahmer, “Şefkat Pulları” olarak da bilinen
ilk pullarını savaşın devam ettiği sırada, 1912 yılında
Avusturya’daki Elbemühl A. G. Wien Matbaası’nda
bastırdı. Her biri on paralık olmak üzere beş farklı
tasarımda birbirine bitişik olarak basılan pulların tabaka
halinde bulunması çok nadirdir. Bu pulların ikinci serisi
1915 yılında, Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği
günlerde yine Avusturya’da hazırlandı. İkinci seri ise
altılı blok şeklinde basıldı. Bu pulların üçüncü serisi ise
1916 yılında tedavüle sokuldu. Bu serideki pullar ise
birinci serideki pulların sürşarjlanarak tedavüle sokulmuş
halleriydi. Yine bu seriye ait pulları da tabaka halinde
bulabilmek çok zordur.

The first organization accepting donation by printing
their stamps among the charity organizations was the Red
Crescent, namely Hilal-i Ahmer. Having passed through
major challenges almost in every sense during Balkan
Wars beginning from 1912, Hilal-i Ahmer printed its first
stamps also known as “Charitableness Stamps” during
the war in 1912 by Elbemühl A.G. Wien Print House in
Austria. It is very uncommon to find the stamps as layers
which were printed as adjacent with five different designs
at 10-Paras each. The second series of these stamps were
prepared in Austria again during the days of World War
I. The second series were printed as six-block. The third
series of these stamps were put into circulation in 1916.
The stamps were the ones which were surcharged from
the first series and put into circulation. It is also very
uncommon to find the stamps related to this series as
layers.

Tayyare pulları olarak bilenen Türk Hava Kurumu’nun
bastırdığı pullar ise 1922 yılında hava kuvvetlerinin
ihtiyaçlarına katkı sağlamak üzere tedavüle sokulmuştur.
Bu pulların üzerine Milli Müdafaa döneminde çarpışan

Having known as aircraft stamps, the stamps of Turkish
Air Association were put into circulation in order to make
distribution to the needs of air forces in 1922. The images
of the aircrafts collided during National Defense were

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Şefkat Pulları 1. Seri küçük tabaka,1912
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Aynı diğer örneklerde olduğu gibi Çocuk Esirgeme
Kurumu da farklı tarihlerde birçok defa kendi pullarını
yayınlatarak tedavüle sokmuştur. Bu pullar da Posta ve
Telgraf idareleri tarafından posta ücretinden ayrı olarak,
Çocuk Bayramı Münasebetiyle 20 Nisan’dan 30 Nisan’a
kadar gönderilen postalara yapıştırılırdı. Kartpostallardan
yarım, mektuplardan bir, taahhütlü mektuplardan iki ve
telgraflardan üç kuruşluk şefkat ücreti alınırdı.

As in the other examples, Society for the Protection of
Children also published its stamps and put them into
circulation many times on diferent dates. These stamps
were also placed by Post and Telegraph administrations
on the posts sent between the dates of 20 April and 30
April for Children Holiday apart from the postages. Half
Kurus from the postcards, one Kurus from the letters, two
Kurus from the registered letters and three Kurus from the
telegraphs were received as charitableness fee.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Şefkat Pulları 2. Seri altılı blok,1915
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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printed on these stamps. Apart from the postage, 20-Paras,
1-Kurus, 2.5-Kurus, 5-Kurus Aircraft stamps were placed
on postcards, letters, registered letters and telegraphs,
respectively, in Post and Telegraph administrations on 30
August Aircraft holiday.

100 kuruşluk Türk Tayyare Cemiyeti Pulu, 1927

uçakların görselleri basılmıştır. Posta ücretinden ayrı
olarak 30 Ağustos Tayyare Bayramı’nda Posta ve telgraf
idarelerinde kartpostallara 20 paralık, mektuplara 1,
taahhütlü mektuplara 2.5 ve telgraflara 5 kuruşluk Tayyare
pulu yapıştırılırdı.
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250 kuruşluk Çocuk Esirgeme Kurumu Pulu, 1945 - 1946

5 lira sürşarjlı Türk Tayyare Cemiyeti Pulu, 1930

1 kuruş sürşarjlı Türk Tayyare Cemiyeti Pulu, 1930

500 kuruşluk Çocuk Esirgeme Kurumu Pulu, 1945 - 1946
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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Çocuk Esirgeme Kurumu Yardım Pulu, 1956

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Çocuk Esirgeme Kurumu Yardım Pulu, 1955
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Çocuk Esirgeme Kurumu Yardım Pulu, 1956

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Çocuk Esirgeme Kurumu Yardım Pulu, 1955
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Hatay Devleti Pulları, 1938 - 1939
Hatay State Stamps, 1938 – 1939

A

Hatay’da kullanılan Suriye Tayyare Pulu
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

s the status of Hatay could not be clarified
from the years of World War I until 1939,
many various stamps were used in Hatay
during this short period. Having been designed as
the French mandate under Syria at first, Hatay could
obtain its right of autonomy thereafter. Post, Aircraft
and Postage-due stamps from Syria were surcharged and
put into circulation as of the date of 14 April 1938. The
surcharges being used in Hatay were prepared in Retus
Print House in Alexandratte. Moreover, five stamps of
remembrance series were put into circulation due to
the death of Mustafa Kemal Atatürk on 10 November
1938. When Hatay State gathered its parliament by
gaining independence and this parliament officially
accepted Turkish language and Turkish lira, some Turkish
stamps being circulated were surcharged in Damga Print
House in Istanbul and sent to Hatay. Besides, after that,
17-stamps of series writing “Hatay Series Posts” were
prepared by Damga Print House in Istanbul again in
order to be used instead of surcharged stamps and put
into circulation. Following the annex of Hatay State and
that it became part of the Republic of Turkey in June
1938, a surcharge writing “T.R. annex date 30.6.1939”
was prepared in Alexandratte and 17-stamp Hatay State
series were surcharged. Yet, these surcharged stamps could
only be circulated for one day. In the evening of the same
day, all old stamps related to Hatay State were collected
and the stamps of the Republic of Turkey were only used
also in Hatay.

Hatay Devleti sürşarjlı posta pulu

B

irinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllardan
1939’a değin Hatay’ın statüsü bir netliğe
kavuşturulamadığından bu kısa dönemde
Hatay’da bir çok çeşit pul kullanılmıştır. İlk başlarda
Suriye’ye bağlı bir Fransız mandası şeklinde tasarlanan
Hatay, sonrasında muhtariyet hakkını elde edebilmiştir.
Bunun üzerine 14 Nisan 1938’den itibaren Suriye’nin
Posta, Tayyare ve Takse pulları sürşarjlanarak tedavüle
sokuldu. Hatay’da kullanılan sürşarjlar ise İskenderun’daki
Retus Matbaası tarafınan hazırlandı. Ayrıca 10 Kasım
1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı dolayısıyla
beş pulluk bir anma serisi de tedavüle sokuldu. Hatay
Devleti’nin bağımsızlığını kazanarak kendi meclisini
toplaması ve bu meclisin Türk dilini ve Türk parasını
resmen kabul etmesi üzerine tedavülde bulunan bazı Türk
pulları da İstanbul’daki Damga Matbaası’nda sürşarjlanarak
Hatay’a gönderildi. Ayrıca daha sonra, sürşarjlı pulların
yerine kullanılmak üzere yine İstanbul’daki Damga
Matbaası tarafından üzerinde “Hatay Devleti Postaları”
ibaresi bulunan 17 pulluk bir seri hazırlanarak bunlar
da tedavüle sokuldu. Hatay Devleti’nin Haziran 1939’da
ilhak edilerek Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmasının
ardından, İskenderun’da üzerinde “T.C. ilhak tarihi
30.6.1939” yazan bir sürşarj hazırlanarak 17 pulluk Hatay
Devleti serisi bu şekilde sürşarjlandı. Kaldıki bu sürşarjlı
pullar sadece bir gün tedavülde kalabildi. Aynı günün
akşamı Hatay Devleti’ne ait tüm eski pullar toplatıldı ve o
günden itibaren Hatay’da da saedece Türkiye Cumhuriyeti
pulları kullanıldı.
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