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Geçmişi günümüzde yaşatmaya gönül veren İstanbul’dan dört antikacı; 
bizlere bu işin nasıl emek gerektirdiğini ve antikacılığın inceliklerini anlattı.

Four antique sellers in Istanbul discuss the effort, passion and finesse it takes to 
keep the history of this city alive.
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İhtiyar Eşyalar İlmi 
The History of Objects

Sahne • Scene

Tarihi gün yüzüne çıkaran 
antika parçaların her biri 
ayrı hikâye anlatıyor. 
Each antique piece reveals 
a part of history with their 
stories.
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Modern Sanat
Modern Art  

Sofa Art & 
Antiques

Kâşif 
Gündoğdu 

farklı bir bağ oluşuyor. Ben de öylelerini 
evime misafir ediyorum. Onlarla vakit 
geçiriyorum. Ya da fiyatını olurundan 
çok yukarıda söylüyorum, biraz daha 
benimle kalsınlar diye. Lakin çarşı 
tabiriyle ifade etmem gerekirse; bir 
mala âşık olmamak lazım. Yoksa 
objektif bakamaz ve işinizi düzgün 
yapamazsınız.

Kâşif Gündoğdu has been an antiques 
dealer since 1976. He started his business 
to collect pieces that he believes promote  
and reflect the spirit of Istanbul.

Was there ever a piece that you mis-
evaluated?
Of course, I’ve been in this business for 
40 years. I can tell a good piece from a 
bad one now, but it wasn’t always like 
that. Since it wasn’t a family tradition 

Antikacılıkta, 
herkes kendi 

hikâyesini satıyor.

In antique 
business, what we 
sell is our stories.

1976 yılından beri antikacılık yapan 
Kâşif Gündoğdu, bu işe İstanbul'un 
ruhunu yansıtabileceği eserler 
toplamak, şehri kendi gözünden, 
seçkilerinden seyyahlara tanıtmak 
için başlamış.

Değerinde yanıldığınız bir eser oldu 
mu?
Olmaz mı? 40 yıldır bu işi yapıyorum, 
artık iyiden kötüden anlıyoruz tabii 
ama ilk başlarda böyle miydi? Bu 
bizim aile geleneğimiz olmadığı için 
yanılarak, soruşturarak, okuyarak, 
gezerek ve dokunarak tecrübelerimi 
sürekli artırmaya ve göz zevkimi 
geliştirmeye çalıştım.

Keşke satmasaydım dediğiniz bir eser 
var mı?
Ne güzel soru! Bazı eserlerle aranızda 

for me, I had to learn from mistakes, 
by questioning, researching, reading, 
exploring and touching. I gained more 
and more experience, and eventually 
developed my own visual taste.

Is there a piece that you regret selling?
What a nice question! With some pieces, 
you have a different connection. I keep 
such pieces at my house. I spend time 
with them and welcome them as guests. 
I put a very high price on these pieces so 
that I can spend a little more time with 
them. But, as we say in this business, 
you shouldn’t fall in love with a piece. 
Otherwise, you can’t be objective, and 
you start stumbling.

Sahne • Scene
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Tufan 
Boyraz 

Osmanlı Eserleri 
Ottoman Artefacts

Antikacılıkta 
herkes bildiği 
kadar kazanır.

In the antique 
industry, you earn 

as much as you 
know. 

Antika koleksiyoncuları bir eseri 
alırken en çok neye dikkat ederler?
Antika koleksiyoncuları alacakları 
eserin başka müşterilere sunulmuş 
olmasından hoşlanmaz. Bu yüzden 
bazı ürünleri vitrine dahi koymam. O 
eserin alıcısı, talibi zaten bellidir. Eğer 
ondan önce başkası gördüyse alacağı 
varsa bile almaz.

An antiques dealer who mostly sells 
Ottoman and Islamic pieces, Tufan 
Boyraz specializes in metal objects. 
He can deduce how old a piece is, and 
therefore which period it belongs to,  
just by examining it.

What are the factors that decide an 
antique’s price?
Prices are based on the dialogue 
between the seller and the buyer, the 
characteristics of the object, and the 

Osmanlı İslam eserleri üzerine 
antikacılık yapan Tufan Boyraz'ın 
en iyi olduğu alan metal objeler. Bir 
objeyi eline aldığında hangi kültüre 
ait ve kaç yaşında olduğunu tahmin 
edebiliyor.  

Antikada fiyatı belirleyen unsurlar 
neler?
Fiyatlandırma satıcı ve alıcı arasında 
karşılıklı diyalog, objenin özellikleri 
ve arada kurulan bağa göre belirlenir. 
Bu meslek zevk ve göz işidir. Markette 
satılan ürünler gibi net bir fiyatı yoktur. 
Ama yine de eserin işçiliği, dönemin 
kalemi, motiflerinin ve materyalinin ne 
kadar sağlam ve iyi muhafaza edildiği 
belirleyicidir. Benim uzmanlık alanım 
olan metalde renk, işçilik ve yorgunluk 
önemli kıstaslardır.

                                                                            

relationship in between. This job is about 
taste and seeing. These pieces don’t have 
a set price, like goods in a grocery store. 
But the craftsmanship, the period’s style, 
and how well the motifs and materials are 
preserved all help to determine a realistic 
price for a piece. In metal, which is my 
area of expertise, color, craftsmanship 
and aging are important factors.

To what do collectors pay attention to 
most when buying a piece?
Antique collectors don’t like the fact that 
the piece they’re going to buy has been 
presented to other customers. That’s 
why I don’t even put some of the pieces 
I sell on display. The buyer of that piece 
is already decided. Even if someone else 
sees it first, they don’t buy it.

İstanbul 
Antique
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Azizoğlu 
Antik

İsmail 
Karataş  

Bazı eşyaların yaşı fazla olsa da hor 
kullanılmış olmaları halinde değerleri 
düşüyor. Bazı eserlerse 30 yaşında bile 
antika olabilir.

Günümüz trendlerinin antika satışlarına 
etkisi var mı?
Tabii. Örneğin, bir kahve müzesi 
açılacağı zaman kahve kültürüne ilişkin 
eşyaların fiyatı yükseliyor.  

İsmail Karataş is only 28 years old, but, 
because he comes from a long family line 
of antiques dealers, he is already greatly 
experienced. Interested in antiques 
since he was a child, Karataş has been 
managing the family antiques shop since 
he was 18.
                                                                                             
You’re currently studying astronomy and 
space sciences. Astronomy is about the 
future, while antiques are about the past. 

İnsan antika bir 
parçayı sattığında 

üzülüyor çünkü bir 
daha aynısını bulmak 

mümkün değil.

It’s sad to sell an 
antique piece because 

it’s impossible to 
find exactly the same 

again.

İsmail Karataş henüz 28 yaşında 
olmasına rağmen tecrübeli bir 
antikacı. Mesleği dedesinden 
babasına, babasından da ona yâdigar. 
Çocukluğunda dahi antikalarla 
ilgilenen Karataş, 18 yaşından beri 
dükkânın başında. 

Astronomi ve Uzay Bilimleri okuyorsunuz. 
Astronomi gelecekle, antikacılık ise 
geçmişle ilgili. Bu iki mesleği bir araya 
getirmenizin sebebi nedir? 
İkisi de hayata dair işler. Meraklıyım ve 
sürekli yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. 
Bir yandan gelecek hakkında düşünme 
yöntemleri öğreniyorum, bir yandan da 
geçmişi günümüze taşıyorum. 

Bir eşyanın antika sayılabilmesi için kaç 
yıl geçmesi gerekiyor?
Bir eşyanın antika olması için yaşı 
değil sahip olduğu özellikler önemlidir. 

How did you bring these two professions 
together?
They’re both about life. I’m curious about 
nature and I enjoy learning new things. I learn 
about thinking processes in the future and 
carry the past into the present.

How many years need to pass before we  
consider an object antique?
What’s important is not its age but its 
characteristics. Though there are many 
very old objects, they lose value if they’re 
mistreated. Some pieces can be considered 
antiques even if they are only 30 years old.

Do current trends have an influence on 
antique sales?
Of course. For instance, if there’s going to be 
a new coffee museum, prices of coffee-
related objects will rise.

Anadolu'nun Taşları 
Stones of Anatolia
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Aile Yadigârları 
Family Heirlooms 

Fransua 
Vuçino 

Biz müşterilerimize 
bir şey öğretmez; 

onlardan öğreniriz.

We don’t teach 
anything to our 

customers; we learn 
from them.

Avrupa ve Türkiye’ye yayılan bir sanat 
akımı. Burada Ampir Dönem’e ait objeler 
de var. Ancak daha çok XIX. yüzyıl 
Osmanlı evlerinde kullanılmış tablolar var.

Sizin özel bir koleksiyonunuz var mı?
Bir daireyi dolduracak kadar kitabım var. 
Dönemi ve türü fark etmeksizin elime 
geçen kitapları okudum ve biriktirdim.

Blessed with valuable family ties, Fransua 
Vuçino presents his customers with 
antique pieces inherited from old friends 
and family.

How did you get interested in this business?
My father’s side is Levantine; he’s from the 
French Vuçino family. On my mother’s side, 
I’m the grandson of Hasan Hüsnü Paşa of 
Bozcaada (Tenedos). He’s the man who 
ordered the foundation of the first naval 
museum in Istanbul. Thus, I grew up with 

Aristokrat bir aileden gelen Fransua 
Vuçino, uzun yıllardır aile doslarından 
kalan eserleri müşterilerine sunuyor.

Antikacılıkla nasıl ilgilenmeye başladınız?
Baba tarafım Levanten, Fransız Vuçino 
ailesi; anne tarafından ise Bozcaadalı 
Hasan Hüsnü Paşa’nın torunuyum. 
Kendisi İstanbul'daki ilk deniz müzesinin 
kurulması emrini veren zattır. Böyle bir 
aile içerisinde olunca İstanbul’un önde 
gelen aileleriyle iç içe, sanatla, farklı 
kültürleri bir arada öğrenerek büyüdüm. 
Dedelerimin ve babamın biriktirdiği 
koleksiyonları geliştirerek bu işe 
yöneldim, aslında hep işin içindeydim.

Bu antika ve sanat evinin adı neden 
Ampir?
Babam bir Napolyon hayranıydı. Empire 
kelimesinin Türkçeleştirilmiş hali olan 
Ampir, Napolyon döneminde Fransa’dan 

prominent families in Istanbul, learning 
about art and different cultures. I tended 
towards this business just by adding to, and 
improving, the collections of my grandfather 
and my father. I could say that I’ve always 
been in this job.

Why did you name your antique and art 
house Ampir?
My father admired Napoléon. Ampir is the 
Turkish version of the word “empire”, and is 
an art movement that spread from France to 
Europe and Turkey during Napoléon’s time. 
We currently sell objects belonging to that 
period, but we mostly sell paintings from 19th 
century Ottoman houses.

Do you have a personal collection?
I have books enough to fill an apartment. I’ve 
read and collected books from every period 
and in every genre.

Ampir Antika ve 
Sanat Evi




