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Words by Serif Yenen
Photography by Florian Schubert

ThroughouT hisTory, from The 4Th To The 20Th cenTury, 

 isTanbul served as The capiTal ciTy for Three greaT empires: 

    roman, easTern roman (byzanTine), and oTToman. 
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As a city that unites the art, culture, 
and religion of the East with those 
of the West, Istanbul is the capital 
of many cultures and one of the 
most dynamic cities in the world. 
The emerging creativity of the 
younger generation sits in 
comfortable contrast to the  
city’s rich cultural heritage.

The increase in cultural awareness, 
particularly during the last 20 years, 
is reflected in Istanbul’s cultural life. 
The city has assumed the role  
of a centre for arts and culture that 
attracts tourists and locals alike.

Gaining recognition as the heart  
of the world’s art and culture agenda, 
Istanbul has started conserving its 
culture for future generations by 
undergoing revitalisation, acquiring 
new state-of-the-art museums and 
cultural venues, experiencing urban 
transformations, strengthening  
the cultural infrastructure of the city, 
and exposing the youth of Istanbul 
to different art forms and creativity. 

Istanbul may be European Capital  
of Culture for 2010, but it by no 
means needs special events to be 
worth a visit. Its sublime Ottoman 
mosques and Byzantine churches,  
its sprawling palaces and bazaars, 
and its spectacular location 
overlooking the waters of the 
Golden Horn and the Bosphorus  

are without parallel. Add the fact 
that Turkey is currently very 
affordable and the locals famously 
welcoming, and you have all the 
ingredients for an unforgettable city 
break whenever you go.

Exhibitions and musEums
The exhibition ‘From Byzantium to 
Istanbul’ presents Istanbul’s peerless 
history from its founding until today, 
with over 500 works, some of which 
date from 8,000 years ago – 
discoveries from the Yenikapı 
excavation. The exhibition sheds 
light on the glorious history of a city 
that has served as the capital for the 
Byzantine and Ottoman Empires, 
from Byzantium to New Rome, from 
Constantinople to Istanbul, and it 
brings together treasures scattered 
among various countries through 
trade, gifts, and historic events, such 
as the looting of the 4th Crusade.

For the first time, an unparalleled 
collection of selected works from  
58 leading institutions, state 
museums, and private collections – 
from within Turkey and across the 
globe – are brought together, 
representing the far reaches of the 
Byzantine and Ottoman Empires.

The exhibition tells the story  
of Istanbul’s transformation from  
a Roman garrison to the capital  
of the empire, following the 

although it has not bEEn thE official 
capital sincE 1923, Istanbul’s unique position as 
the only metropolis to straddle two continents, and 
its distinctive old-meets-new culture, has led it to be 
proclaimed joint 2010 European Capital of Culture 
– along with Pécs in Hungary and Essen in Germany. 

2010 European 
Capital of Culture

B For a broader insight into Ottoman-era calligraphy, visit the newly renovated Calligraphy Museum at the Beyazit Mosque. 
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B Istanbul has had several different names in the past, including Byzantium, Constantinople, Stamboul, and Tsarigrad.

separation of Rome into East and 
West. It charts the stages of growth, 
stagnation, and ultimate demise, 
and its eventual rebirth at the hands 
of the Ottomans in 1453. 

Another insight into the city’s rich 
cultural history can be seen at the 
exhibition entitled ‘99 Qurans’,  
which showcases the exquisite 
calligraphy for which Istanbul 
became famous during the Ottoman 
Empire; at the Sabanci Museum  
(Sep 3–Oct 24).

There is an aphorism: ‘The Quran is 
revealed in Mecca, recited in Cairo, 
and written in Istanbul.’  There is 
some truth in it. During the course 
of history, the best reciters of the 
Quran have always been noted as 
the hafiz from Cairo, Egypt. Similarly, 
the most elegant Qurans have been 
written by calligraphers from 
Istanbul. Aiming to verify the truth 
of this aphorism, the most exquisite 
99 Qurans written in Istanbul are 
brought together. 

The exhibition emphasises the 
importance of Istanbul and its master 
calligraphers, who – in the Ottoman 
tradition – trained their apprentices 
by the practice known as taqlid, or 
imitation, having them spend many 
years copying their master’s sheets 
before being allowed to create and 
sign their own works. 
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Whirling dErvishEs
The Mevlevi order of whirling 
dervishes is a mystic group whose 
members are followers of Mevlana 
Celaleddin Rumi, a great Turkish 
poet and mystic. The order derived 
its essence, rites, moral code,  
and discipline from the mystical 
path first shown by Rumi. It was  
a synthesis of spiritual love attained 
by a combination of music and 
whirling, which was considered  
to be the basic requirement for 
spiritual devotion.

The Sema is a 700-year-old ritual 
or a rite of communal recitation 
that combines the poetry of Rumi, 
Turkish classical music, chanting 
from the Quran, and the whirling 
of the dervishes. It was traditionally 
performed in the semahane,  
and symbolised the attainment  
of the various levels of mystical 
union with God and of absolute 
perfection through spiritual 
fervour. Mevlevi culture and  

Sema rituals have been compiled 
in a project for this year. A total  
of 36 Sema rituals are held every 
week throughout 2010; seven 
roundtables (once per month)  
to be attended by local and foreign 
speakers; and seven classical 
Turkish and Sufi music concerts to 
be performed on a monthly basis.

princEs’ islands (adalar)
The cultural events are not just 
limited to spectacular shows, 
engaging exhibitions, and master 
class workshops. A few miles from 
Asian Istanbul in the Marmara Sea, 
and less than an hour by ferry from 
the centre of the city, lies the 
historic archipelago of nine islands 
that form the Princes’ Islands. Free  
of cars, the islands have a resort-
style atmosphere and offer peace 
and quiet in a natural environment 
that is dotted with beautiful 
wooden houses, and traversed  
by foot or horse-drawn carriage.
During the Byzantine period,  

the islands were collectively  
a religious centre with many 
monasteries. The islands came to 
be called Princes’ Islands because 
those princes who were regarded 
as pretenders to the throne were 
sent there in exile. During the 
Ottoman period, the islands 
became a neglected backwater  
of little interest, and settlement  
by a steady Turkish population  
on the islands came about as late 
as the end of the 19th century.

Currently the number of permanent 
residents on the islands is more 
than 15,000; however, this number 
increases more than tenfold during 
the summer, especially after the 
school year ends. 

Public boats or sea buses from 
Kabataş, Sirkeci, or Bostancı are 
available. For timetables and lines, 
check www.ido.com.tr.

B September: The Royal Spectacle offers dance performances featuring the army, the Sultan and his court in Sultanahmet Square. 

crafTs map 

for thE first timE, 

istanbul has put 

togEthEr a crafts map 

and guidE to about 500 

artisans working in centuries- 

old traditions, from book arts 

to wrought-iron work,  

and wood carving to 

mother-of-pearl inlaying. 

Entitled  ‘Masters of Istanbul’,  

it literally is an inventory of 

traditional art and handcraft 

masters living and creating 

their work in Istanbul, and  

of their workshops. 

The map, in four languages, 

with details of the workshops, 

is available free of charge 

throughout the city. 

www.mastersofistanbul.com
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 الدراويش الطّوافون
يعتبر الدراويش الطّوافون 

المولويون، جماعة صوفية من أتباع 
الشاعر والصوفي التركي الشهير 

موالنا جالل الدين الرومي. ويستلهم 
أعضاء هذه الطريقة الصوفية 

فلسفتهم وطقوسهم وأخالقياتهم 
ونظامهم من التراث الصوفي 
لمعلمهم جالل الدين الرومي 
ويندمجون بالذكر بمزيج من 

الموسيقى والرقص الدائري يطلق 
 عليه اسم “السمع” الذي يعتبر 

مطلباً أساسياً لترتقي مشاعرهم 
الروحية وتسمو نفوسهم إلى مرتبة 

 الصفاء الروحي. 

وتمارس طقوس “السمع” الذي يعود 
تاريخها إلى 700 عام مضت في مكان 

يسمى “سمعخانة”، وتركز هذه 
الطقوس على الترنم بأناشيد دينية 

تجمع بين أشعار الرومي والموسيقى 
الكالسيكية التركية وترتيل آيات عطرة 
وران  من القرآن الكريم بالتزامن مع الَدّ
اإليقاعي للدراويش. واعتبرت طقوس 

“السمع” رحلة روحية ترمز إلى بلوغ 
المشاركين درجات متفاوتة من التوحد 

الروحاني والكمال المطلق من خالل 
التوهج الروحاني.

ودمجت الثقافة المولوية وطقوس 
“السمع” في برنامج موحد هذا العام 
يضم ما مجموعه 36 طقساً تقام كل 

أسبوع خالل عام 2010، كما تقام 
اجتماعات 7 موائد مستديرة مرة كل 

شهر بحضور متحدثين محليين وأجانب، 
فضالً عن إقامة 7 عروض موسيقية 
كالسيكية تركية وصوفية كل شهر.

 جزر األمراء )أداالر(
ال تقتصر األنشطة الثقافية على 

العروض الرائعة التي تشتمل على 
المعارض وورشات العمل والدورات 

التدريبية فحسب، فعلى بعد عدة 
أميال من إسطنبول اآلسيوية في بحر 

مرمرة، وأقل من ساعة بالعّبارة من 
وسط المدينة يقع أرخبيل جزر األمراء 

الذي يضم تسع جزر تاريخية تتميز 
بأجواء المنتجعات وتوفر الهدوء 

والسكينة في بيئة طبيعية خالبة 
تزدان بالمنازل الخشبية الجميلة. 

ولخلوها من السيارات، يمكن التجّول 
في أرجائها سيرًا على األقدام أو بعربات 

 تجرها الخيول.

وخالل الحقبة البيزنطية، كان يطلق 
على الجزر اسم “جزر األمراء” بسبب 
نفي األمراء الذين يزعمون بأحقيتهم 

في العرش. وخالل الحقبة العثمانية 
أصبحت الجزر مهملة، وبدأ 

االستيطان فيها في وقت متأخر من 
 نهاية القرن التاسع عشر.

ويبلغ عدد المقيمين الدائمين في 
جزر األمراء حالياً أكثر من 15 ألف 
نسمة، ويزداد هذا العدد عشرة 

أضعاف خالل فصل الصيف، وخصوصاً 
 بعد انتهاء السنة الدراسية.

يمكن الوصول إلى جزر األمراء 
باستخدام المراكب العامة والحافالت 

البحرية التي تنطلق من مناطق 
كابتاس وسركيجي وبوستنجي، 

وللحصول على جداولها الزمنية يرجى 
االطالع على الموقع اإللكتروني:

 www.ido.com.tr  

B Istanbul Design Week, from September 29, provides a glimpse at new trends through a range of exhibits, shows, and events.
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8,000 years

theodosius port: trade and 

transportation exhibition

november 2010, istanbul 

archaeology museum

During excavations in 2004 for 

a 78-kilometre (48-mile) rail 

and subway network (that will 

ultimately link Europe and Asia 

via a tunnel under the 

Bosphorus), a port was 

uncovered in Yenikapı. Among 

the finds of the excavation 

was an 8,000-year-old 

late-Neolithic hut containing 

stone tools and ceramics. 

The port found in Yenikapı is 

the most phenomenal 

ancient harbour in the world, 

and perhaps one of the most 

active harbours of the Middle 

Ages. Nowhere else are there 

so many shipwrecks in 

context with one another.

Obviously, excavations  

and studies carried out in 

Yenikapı will revolutionise  

the knowledge of 

Byzantine-period ship 

construction. Yenikapı is the 

earliest settlement ever 

located on the city’s historic 

peninsula, and its find will 

require that the history  

books be rewritten. 

pErforming arts 
The highlight of a variety of events 
held throughout the year under 
the DANSLab umbrella will be 
Dance Platform Istanbul, which will 
showcase contemporary and 
classical Turkish dance as well as 
genres from tango to jazz and hip 
hop – through workshops, master 
classes, and performances.

Dance Platform Istanbul kicked  
off in style in April with ‘Gnosis’, 
performed by Akram Khan, one of 

the most acclaimed choreographers 
of his generation. The winner of 
the World’s Best Ballerina Award, 
French dancer Sylvie Guillem, has 
also taken part, as has the Tokyo 
Ballet. With such a high calibre of 
events throughout the year, visitors 
during September 15–22 can enjoy 
the eight-day main programme, 
which will host choreographic 
platforms, run master classes, 
workshops, and, of course, watch a 
series of electrifying performances.  
On September 26, the final      

performance of ‘Barbarossa’ – based 
on the life of one of the favourite 
characters in Turkish history, Fleet 
Admiral Barbarossa Hayreddin Pasha 
– will take place with a cast of more 
than 50 ballet dancers and soloists 
from Istanbul, Antalya, Ankara, 
Samsun, Mersin, and Izmir state 
ballets. The date is significant, as it  
is the anniversary of the Battle of 
Preveza (1538), in which Barbarossa 
triumphed over Andrea Doria, the 
Genoese admiral in the service  
of Emperor Charles V.  

 الفنون المسرحية
تشكل احتفالية “منصة رقص إسطنبول” 

ذروة فعاليات ثقافية وفنية تستضيفها 
إسطنبول على مدار العام وتقام تحت 
رعاية بادرة “دانسالب”. وتشتمل هذه 
االحتفالية على عروض للرقص التركي 

الكالسيكي والمعاصر، إضافة إلى فنون 
رقص أخرى مثل التانجو وموسيقى الجاز 

والهيب هوب، وتتخللها ورشات عمل 
 ودورات تدريبية وعروض راقصة.

وقد انطلقت احتفالية “منصة رقص 
إسطنبول” هذا العام بأسلوب مميز عبر 
رقصة “جنوسيس” التي صممها الملحن 

الموسيقي التركي أكرم خان الذي يعتبر 
واحدًا من أكثر الملحنين الموسيقيين 
شهرة في جيله. وشارك في االحتفالية 
باليه طوكيو والراقصة الفرنسية سيلفي 
جوليم الفائزة بجائزة “أفضل راقصة باليه 

في العالم”. وبفضل هذه الفعاليات 
الرائعة التي تقام معظم أيام السنة، 

يستطيع زوار المدينة خالل الفترة من 

15ـ  22 سبتمبر االستمتاع بالبرنامج 
الرئيسي للفعاليات الذي يستمر 8 أيام 
متتالية ويشتمل على منصات لتصميم 

الرقصات ودورات تدريبية وورشات 
 عمل وعروض راقصة ساحرة.

وتقام احتفالية “بربروّسا” مسك ختام 
البرنامج في 26 سبتمبر وتروي قصة 

حياة واحد من الرموز العظيمة 
المفضلة في التاريخ التركي وهو 

أميرال األسطول التركي بربروّسا خير 
الدين باشا. وتقام االحتفالية بمشاركة 

50 راقص باليه وعازف منفرد من 
إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وسامسون 

وميرسن باإلضافة إلى باليه مقاطعة 
إزمير. ويشكل تاريخ إقامة االحتفالية 

أهمية كبيرة لتزامنه مع ذكرى معركة 
“بروزة” التي اشتعلت في عام 1538 

وانتصر فيها بربروّسا على أندريا دوريا 
أميرال جنوة وقائد أساطيل إمبراطور 
إسبانيا شارل الخامس، ليؤمن شرق 
المتوسط لألتراك ألكثر من 33 عاماً.

A توفر “رويال سبيكتاكل” أروع العروض الراقصة في ميدان السلطان أحمد طوال شهر سبتمبر.
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Once a church, later a mosque, and now a museum, Hagia Sophia 

– considered the epitome of Byzantine architecture –  is famed in 

particular for its massive dome, and exceptional mosaics.

A ُعرفت مدينة إسطنبول عبر العصور بأسماء مختلفة، ومن أشهر أسمائها بيرنظة والقسطنطينية وإسطمبول وتساريجراد.

57

qatarairways.com

istanbul



A إللقاء نظرة عامة وموّسعة على فنون الخط من الحقبة العثمانية، زوروا متحف فنون الخط في مسجد بايزيد.

إسطنبول

المسافة: 2.720 كم
مدة الرحلة: 4 ساعات و 40 دقيقة

معدل الرحالت: يوميًا

Distance from Doha: 2,720 km
Flight time: 4 hrs, 15 mins

Frequency: daily

ISTanBul
TuRkey

c o n n e c T

وبصفتها مدينة تجمع بين فنون 
وثقافات وأديان الشرق والغرب، 

تعتبر إسطنبول عاصمة العديد من 
الثقافات وإحدى أكثر مدن العالم 
ديناميكية. كما أن إبداعات الجيل 

الشاب توفر توازناً متزايدًا بين تراث 
الماضي العريق وحداثة وتطور 

 الحاضر المزدهر.

ورغم كون إسطنبول عاصمة 
الثقافة األوروبية لعام 2010، لكنها ال 

تحتاج إطالقاً ألحداث خاصة لكي 
تستحق الزيارة، فهي تزخر 

المهيبة  العثمانية  بالمساجد 
والكنائس البيزنطية الرائعة 
والقصور المترفة واألسواق 

المنتشرة في كل ركن من أركانها، 
وحباها الله موقعاً ال يضاهى يطل 

على مياه القرن الذهبي ومضيق 
البوسفور. وباإلضافة إلى حقيقة 

أسعار تركيا المعقولة حالياً وسكانها 
الودودين الذين يرحبون بالزائرين 

والسياح، فقد أصبح لديك كافة 
المكّونات لقضاء عطلة ال تنسى في 

هذه الحاضرة في أي وقت تشاء.

 المعارض والمتاحف
د معرض “من بيزنطة إلى  يجِسّ

إسطنبول” تاريخ المدينة الذي ال نظير 
له منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. 

ويضم المعرض أكثر من 500 قطعة 
أثرية تم اكتشاف بعضها في حفريات 

موقع “ينيكابي” األثري الذي يعود 
تاريخه إلى ثمانية آالف سنة مضت. 
ويسلط المعرض الضوء على تاريخ 

المدينة المجيد عندما كانت عاصمة 
لإلمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية. 
وساهمت في توفير هذه المعروضات 

58 مؤسسة ومتحف حكومي 
ومجموعة خاصة من تركيا وسائر أنحاء 
العالم، وتمثل المناطق التي سيطرت 

عليها اإلمبراطوريتان البيزنطية 
 والعثمانية حتى أقاصي حدودهما.

ويروي المعرض قصة تحّول إسطنبول 
من موقع لحامية عسكرية رومانية إلى 

عاصمة لإلمبراطورية بعد انقسام 
اإلمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين 

شرقية وغربية. وُتظهر المعروضات 
مراحل صعود وركود وانهيار المدينة في 

ظل اإلمبراطورية البيزنطية، ونهوضها 

مجدداً في عهد اإلمبراطورية العثمانية 
 بعد فتحها عام 1453.

ويستطيع الزائر التمتع بإطاللة متميزة 
على تراث المدينة الثقافي من خالل 

معرض “99 قرآن كريم” الذي يقام في 
متحف سابنجي خالل الفترة من 3 

سبتمبرـ  24 أكتوبر، ويعرض الخطوط 
العربية الجميلة التي أبدعها العثمانيون 
لتدوين آيات القرآن الكريم واشتهرت بها 
 إسطنبول خالل اإلمبراطورية العثمانية.

ويبدو أن هناك بعض الصحة في 
القول المأثور ومفاده: “نزل القرآن 
الكريم في مكة المكرَّمة وتم ترتيله 

في القاهرة وتدوينه في إسطنبول”. 
وما يؤكد هذه المقولة عبر التاريخ أن 

بعض أشهر حفظة ومرِتّلي القرآن 
الكريم كانوا من القاهرة، بينما تم 

تدوينه بأجمل الخطوط العربية في 
إسطنبول. وما على الراغبين بالتأكد 

من ذلك، سوى زيارة معرض “99 
قرآن كريم” الذي يجمع 99 مصحفاً 

 تم تدوينها بإتقان في إسطنبول.

ويركز المعرض بالتالي على أهمية 
إسطنبول ومشاهير الخطاطين 
الذين عملوا فيها. وكانت التقاليد 

العثمانية المرعية في حينه تقضي بأن 
يتدرب طالب فنون الخط بداية على 
فن التقليد، حيث يمضون سنوات 

عدة خالله في تقليد خطوط معلميهم 
قبل أن ُيسَمح لهم بإبداع خطوطهم 

الخاصة وتذييل إبداعاتهم بتوقيعاتهم.

رغم أنها لم تعد عاصمة تركيا الرسمية منذ عام 
1923، إال أن موقع إسطنبول الفريد بصفتها المدينة 

الوحيدة التي تمتد فوق اثنتين من قارات العالم، وثقافتها 
المتميزة بجمع القديم والجديد، أديا إلى فوزها بلقب 

عاصمة الثقافة األوروبية لعام 2010، بالتزامن مع شقيقتيها 
مدينتا “ِبكس” الهنغارية و“إّسين” األلمانية.

التقاليد والحرف 
المحلية

نشرت مدينة إسطنبول للمرة 
األولى، خريطة ودلياًل سياحيين 
لمواقع نحو 500 مشغاًل للحرف 
اليدوية التقليدية التي احتفظت 

برونقها على مر العصور واألزمنة، بدًء 
من فنون الكتب ومرورًا بالمنحوتات 

الخشبية ومشغوالت الحديد 
الخشن الفنية ووصواًل إلى فنون 

الترصيع بأم اللؤلؤ. وجاء هذا التحرك 
في إطار مشروع يطلق عليه اسم 
“أساتذة الحرف في إسطنبول”. 
ويوفر المشروع دلياًل مستفيضًا 
للحرف اليدوية وأساتذة فنونها 
الذين ال يزالون على قيد الحياة 

ويواصلون العمل في مشاغلهم 
في إسطنبول حتى يومنا هذا. 
وتتوافر الخريطة بأربع لغات مع 

لمحات وتفاصيل عامة حول تاريخ 
هذه المشاغل، ويمكن الحصول 

 عليها مجانًا في سائر أنحاء المدينة. 

www.mastersofistanbul.com
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ا�سطنبول

احتلت إسطنبول مكانة مرموقة عبر التاريخ من القرن الرابع حتى القرن العشرين كعاصمة ألعظم ثالث 

إمبراطوريات عرفتها البشرية: الرومانية والرومانية الشرقية )البيزنطية( والعثمانية.     

بقلم: سريف ينين
تصوير: فلوريان شوبرت
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