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En Özel Günleriniz İBB Sosyal Tesisleri ile
Ziyafete Dönüşüyor

Sosyal Tesisler Bülteni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İşletmeler Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında gerçekleştirilen hizmetleri kamuya duyurmak
amacıyla hazırlanmaktadır. Bülten içeriği özelde ise İBB Sosyal Tesisleri markasını konu edinir.

İÇİNDEKİLER

Sosyal Tesislerde
Açık Büfe Keyfi

02

Cihangir Sosyal
Tesisi'nden Yeni
Lezzetler

Mega Projeler
İstanbul'un Yeni
Havalimanı

26

İstanbul'un Değerleri
Türk ve İslam Eserleri
Müzesi

30

Çevre
Sıfır Atık

Görülmesi
Gereken Yerler
Saat Kuleleri

42

Fotoğrafçı Gözüyle
Mavidir Rengi Bu
Şehrin

54

İçinizi Isıtacak
İçecekler

Kitap
Dünyasından

66

İçinden İstanbul
Geçen Kitaplar

68

12

Ziyafete Dönüşen
Düğün Menüleri

Şehir Tiyatroları

20

38

62

70

02

BİZDEN HABERLER

İBB SOSYAL TESİSLERİ’NDE HAFTA
SONLARI AÇIK BÜFE KAHVALTIYA
DAVETLİSİNİZ
Pek çoğumuz günün yoğunluğu içerisinde kahvaltıyı geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Uzun ve keyifli
kahvaltılar için hafta sonlarını iple çekiyoruz. Ağaçlar altında ya da güzel manzaralı bir mekanda
lezzetli bir kahvaltı edip, sıcacık çayımızı yudumlamanın hayalini kuruyoruz. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden olan Sosyal Tesisler; hafta
sonları sunduğu açık büfe kahvaltı hizmeti ile İstanbulluların bu ihtiyacına cevap veriyor.

BİZDEN HABERLER
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HER PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI KEYFİ
AVCILAR DENİZ KÖŞK'TE
Tüm yemekli organizasyonlar için İstanbulluların hizmetinde olan Avcılar Deniz Köşk Toplantı ve
Davet Salonu, Pazar günleri açık büfe kahvaltı mekanı şeklinde hizmet veriyor.

Avcılar Sahili’nde 17 bin metrekare yeşil alan üzerine kurulan tesiste misafirler gün ışığı ile aydınlanan,
kolon ve kirişi olmayan 750 kişilik şık ve ferah bir salonda ağırlanıyor. Pazar günleri verilen açık büfe
kahvaltıda misafirlere yöresel peynir, zeytin, bal, kaymak, tahin, pekmez ve reçel gibi kahvaltılıklardan
sıcacık börek, poğaça, simit ve kurabiye gibi çeşit çeşit hamur işlerine, menemenden çeşitli salatalara,
taze söğüş sebze ve yeşilliklerden meyve çeşitlerine kadar daha sayamadığımız 60 çeşit kahvaltılık,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle ikram ediliyor.
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BİZDEN HABERLER

HER PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI KEYFİ
BEYKOZ KORU SOSYAL TESİSİ'NDE
Boğaziçi’nin büyüleyici manzarası ve tertemiz orman havası ile adeta yaşam enerjisi aşılayan İBB
Beykoz Koru Sosyal Tesisi, Pazar günleri İstanbulluları açık büfe kahvaltıya bekliyor.

İBB Beykoz Koru Sosyal Tesisi; asırlık ağaçları, enfes Boğaziçi manzarası ve bol oksijenli havası ile
Pazar günleri Anadolu Yakası’nda açık büfe kahvaltı keyfinin değişmeyen adresi oluyor. Sincapların
ve tavşanların özgürce dans ettiği, dinlenme, eğlence ve spor gibi aktivitelerin rahatça yapılabildiği
Beykoz Korusu içinde yer alan tesis misafirlerine açık büfe kahvaltıda oldukça zengin alternatifler
sunuyor. İBB Beykoz Koru Sosyal Tesisi’nin sıcacık ve samimi atmosferinde, sevdiklerinizle bir arada
Pazar kahvaltısının tadını çıkarmak istiyorsanız başka bir yere söz vermeyin.
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BİZDEN HABERLER

HER CUMARTESİ - PAZAR AÇIK BÜFE
KAHVALTI KEYFİ
CİHANGİR SOSYAL TESİSİN'DE
Cihangir Sosyal Tesisi; hoş sohbetler ve enfes İstanbul manzarası eşliğinde sunulan açık büfesi ile
uzun ve keyifli hafta sonu kahvaltıları için sizleri bekliyor.

Cihangir Sosyal Tesisi; Türk ve dünya mutfağından uyarlanan lezzetleri, sıcak atmosferi ve doğayla
uyumlu modern mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Zengin menüsüyle göz dolduran
ve günün her saatinde özenle hazırlanmış farklı lezzetler sunulan tesiste her geçen gün hizmet
kalitesi daha da yükseğe taşınıyor. Cumartesi ve Pazar günleri açık büfe kahvaltı hizmeti sunulan
tesis, oldukça fazla rağbet görüyor. Kış sezonu için teras bölümü kış bahçesi şeklinde yeniden
düzenlenen tesis, sunulan onlarca kahvaltılığın yanı sıra eşsiz İstanbul manzarası ile damaklar
kadar gözlere de hitap ediyor.
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HALKLA İLİŞKİLER

KOMŞUM BEYAZ MASA
ÇAT KAPI YANINIZDA
Kültürümüzde komşuluğun çok farklı ve ayrıcalıklı bir yeri vardır. Yeri gelir komşu, akrabadan daha
yakın olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, bizi biz yapan bu önemli bağımızdan hareketle yeni bir
çalışma başlattı: ‘Komşum Beyaz Masa’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Komşum Beyaz Masa’ birimi, İstanbulluların İBB hizmet ve
çalışmalarına kolay ve zahmetsiz bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor.
İstanbul’un her ilçesinde ev ve iş yerleri tek tek ziyaret edilerek, İstanbulluların talep, şikayet ve
önerileri kayıt altına alınıyor ve sonrasında çözümler üretiliyor.
İBB sürekli iyileştirme ve sürekli hayat kalitesini artırmak için durmaksızın çalışıyor ve ilk günkü
heyecanıyla yeni projeler üretmeye devam ediyor.
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GENÇLİK VE SPOR

KOMŞUM BEYAZ MASA
İBB'DEN
1.700
RAKIMDA
ÇAT KAPI YANINIZDAYIZ
IZCILIK HIZMETI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliği ile düzenlenen İleri Düzey Kış
İzci Kampı, 20 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında Bolu Aladağ Başalan Yaylası'nda yapıldı. İstanbul
ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Libya ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti izcilerinin de yer aldığı kampa yaklaşık 2 bin izci katıldı.

Kampta ilk olarak afet durumlarına hazırlık amacıyla, lider izci gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen
TİFAKE (Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma Eğitimleri) faaliyetleri yapıldı. İzcilere, günlük
hayatın karmaşasından, teknoloji ve internetin getirdiği sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze,
sosyal ve gerçek iletişim imkanı sağlayan kampta tüm eğitimler 1.700 metre rakımda ve karla kaplı
arazide yapıldı.
Kamp sırasında ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık,
balta kullanma ve odun kırma, ateş çeşitleri ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, iz
takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler verildi. Üç hafta boyunca devam eden kampta
eğitimlerin yanı sıra gençler kızak kullanarak ve kayak yaparak hoşça vakit geçirme imkanı buldu.
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SOSYAL TESİSLER

SOSYAL TESİSLER
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İBB CİHANGİR SOSYAL TESİSİ'NDEN

YENİ LEZZETLER
Türk ve dünya mutfağının en çok sevilen lezzetleri yeni sunumlarıyla İBB Cihangir Sosyal Tesisi'nde
adeta ziyafete dönüşüyor.

MALZEMELER
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet kereviz
1 adet sarı biber
1 adet kırmızıbiber
1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz, Karabiber
Meyanesi İçin
6 adet domates
1 adet kuru soğan
6 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Sırasıyla kabukları soyulup küp şeklinde doğranan soğan
ve domatesler zeytinyağında kavrulur. Üzerine 6 su
bardağı sıcak su ilave edilerek iyice özleşinceye dek
kaynatılır. Tuz ve karabiber ilave edilip el blandırı ile
çekilerek çorbanın meyanesi hazırlanır. Tüm sebzeler
küp şeklinde doğranır. Önce biberler, ardından havuç,
kereviz ve kabaklar aynı tencereye alınarak iyice sotelenir.
Önceden hazırlanan meyane ve sotelenmiş sebzeler
aynı tencerede buluşturularak 15 dakika kadar kısık
ateşte kaynatılır. Kızdırılmış tereyağı ile tatlandırılarak
servis edilir.

OYLUM
ÇORBA

MALZEMELER
700 gr tavukgöğsü
2 su bardağı galeta unu
2 su bardağı un
2 adet yumurta		
Tuz, Karabiber
Kızartmak için sıvıyağ

ÇITIR
TAVUK

Sosu İçin
1 kase süzme yoğurt
2 adet kornişon turşu
1/4 kuru soğan
1 diş sarımsak

YAPILIŞI

Sos malzemeleri tuz ilavesiyle blendırdan geçirilerek
hazır hale getirilir. Göğüs etleri enlemesine ikiye ayrılır
ve ardından birer santimlik şeritler halinde doğranır.
Tuz ve karabiber ile tatlandırılır. Sırasıyla un, çırpılmış
yumurta ve galeta ununa bulanarak panelenen şeritler,
kızdırılmış sıvıyağda kızartılır. Servis tabağına alınarak
sos ve patates kızartması eşliğinde servis edilir.

MALZEMELER
800 gr dana bonfile
4 adet tırnaklı pide
4 adet yassı çöp şiş
1 büyük boy kırmızı soğan
4 adet çarliston biber
2 adet domates
Tuz, Karabiber

Sosu İçin
3 çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
1 bardak su

DANA
ŞAŞLIK

YAPILIŞI
Un, tereyağında kavrulur. Yavaş yavaş su ilave edilerek
bağlanır. Soya sosu ilavesiyle tatlandırılarak hazır
edilir. Bonfileler şişlik doğranarak tuz ve karabiber ile
tatlandırılır. Soğan ince halkalar şeklinde dilimlenir. Et
ve soğanlar sırasıyla şişlere dizilerek ızgarada pişirilir.
Isıtılan tırnak pidelerin üzerine alınan şişlerin üzerine
sos gezdirilir. Izgarada közlenmiş domates ve biberler
eşliğinde servise sunulur.

MALZEMELER
800 gr bonfile
3’er adet sarı, kırmızı
ve çarliston biber
1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı fajita baharatı

YAPILIŞI

Halka şeklinde doğranan soğan ve biberler tereyağında
sotelenip fajita baharatı, soya sosu ve tuz ile tatlandırılır.
Önceden marine edilmş bonfileler ızgarada mühürlenip
pişirilir. Servis için kullanılacak olan güveç kap ocakta
ısıtılır. Sotelenmiş sebzeler güveç kabına alınır. Şerit
şeklinde doğranmış bonfileler sebzelerin üzerine
yerleştirilir. Kızdırılmış tereyağı ile tatlandırılan fajita,
soslar eşliğinde servise sunulur.

EKŞİ KREMA SOS
2 çorba kaşığı labne peyniri
2 çorba kaşığı krema
2 çorba kaşığı limon suyu
• Tüm malzemeler aynı kaba alınarak 5 dakika kadar
çırpma teli yardımı ile çırpılır.

FAJİTA
ET

SALSA SOS
2 adet domates
4 dilim jalapeno biberi
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
• Domatesler 10 dakika kadar fırında közlenir.
Kabukları soyularak küp şeklinde doğranır. Tüm
malzeme blendırdan geçirilir.

AVOKADO SOS
1 adet avokado
1 yemek kasığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Tuz
• Kabukları soyularak doğranan avokadolar, diğer
malzemelerle birlikte blendırdan geçirilir.

ÖZEL GÜNLERİNİZ İBB SOSYAL
TESİSLERİ İLE ZİYAFETE DÖNÜŞÜYOR
İBB’nin başarısını uluslararası yarışmalarla kanıtlamış usta aşçılarının ellerinden çıkan birbirinden
enfes lezzetler, özel günlerinizi adeta ziyafete dönüştürürken sunulan zengin içerikli set menü
alternatifleri de her damak zevkine hitap ediyor.
Başta düğünler olmak üzere vereceğimiz bir davet ya da geniş
katılımlı iş toplantılarında her ayrıntının kusursuz olması için çaba
sarf ederiz. Mekan seçiminden aydınlatmaya, dekorasyondan
masa süslemesine kadar her şeyin bu özel günde özel
misafirlerimize layık olmasını isteriz. Hiç şüphesiz böyle özel
günleri taçlandıracak olan en önemli detayı ise ikramlar
oluşturur. İşte tam da bu noktada işini şansa bırakmak
istemeyenlerin ilk tercihi İBB Sosyal Tesisleri oluyor.
Avcılar Deniz Köşk Toplantı ve Davet Salonu ile Beykoz
Koru, Çırpıcı 1453 ve Florya Sosyal Tesisleri (İdeal Salon,
Kır Bahçesi, Havuzlu Bahçe) olmak üzere 6 farklı mekan
alternatifi bulunan İBB Sosyal Tesisleri’nde, her damak
zevkine hitap edecek şekilde hazırlanan set menü
alternatifleri sunuluyor.
Her biri farklı bir çiçeğin adını taşıyan set menülere
alternatif olarak kokteyl menü ve minik misafirlere
özel çocuk menü de seçenekler arasında yer alıyor.

444 10 34

tesislerimiz.ibb.istanbul
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MEGA PROJELER

İLHAMINI İSTANBUL'DAN
ALAN BİR ZAFER ANITI

İSTANBUL
HAVALİMANI
Tamamlandığında 500 uçak kapasitesi ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük ve
en modern havalimanı olacak yeni havalimanı görkemli bir törenle açıldı. Kule tasarımıyla Uluslararası
Mimarlık Ödülü’nün de sahibi olan İstanbul Havalimanı sayesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; “Sadece bir havalimanı değil, bir zafer anıtı” inşa edilmiş oldu.

MEGA PROJELER

Tüm fazları tamamlandığında yılda
200 milyon yolcu kapasaitesine sahip
olacak olan İstanbul Havalimanı’nın
tüm etaplarının 2028’e kadar
tamamlanması planlanıyor. Altı adet
pist alanı olması planlanan havalimanı,
bekleme sürelerini kısaltıp hava
trafiğini önemli oranda rahatlatacak.
Yolcu kapasitesi ve konumuyla
dünyanın en önemli transfer noktası
olması öngörülen yeni havalimanıyla
birlikte, kıtalararası uçuş güzergahları
da büyük ölçüde değişeceği belirtiliyor.

120 bin kişinin görev yapacağı İstanbul
Havalimanı; engelsiz, çevre dostu ve
kendi enerjisini üreten bir proje olarak
tasarlandı. Son teknolojiyle donatılan
havalimanı, %40 oranında su tasarrufu
sağlama özelliğiyle yağmur suyu, gri
su vb. kullanarak çevreyi koruma
konusunda en üst düzeyde bir proje
olması hedefleniyor. 76.5 milyon
metrekarelik bir alanda tasarlanan
Havalimanı, yer radarları, termal
kameralar ve fiber optik sensörlerin
kullanılmasıyla, güvenlik önlemlerinde
de bir ilke imza atıyor.
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MEGA PROJELER

Mimari yapısı itibariyle İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasından esinlenilerek tasarlanan İstanbul
Havalimanı, kubbeli tavan yapısı ve hilal motifleriyle millî değerlerimizi ve mimari kültürümüzü en iyi
şekilde yansıtan ferah bir yapı olarak tasarlandı. İstanbul’un simgesi olan ve kültür-sanat tarihimizde
temsil ettiği anlamlar bakımından büyük öneme sahip olan lale motifinden ilham alınarak tasarlanan
hava trafik kontrol kulesi, tasarımıyla öne çıkan “anıtsal bir yapı” olarak tanımlanıyor.
İstanbul Havalimanı ile birlikte kentin, dünya havayolu trafiğinin merkezi olması öngörülüyor.
Havayoluyla seyahat edenlerin transit geçiş noktasının artık Türkiye olacağı ve insanların
Türkiye’ye gelerek tüm dünyaya buradan hareket edecekleri vurgulanıyor. Türkiye
ekonomisine ve İstanbul’un markalaşmasına büyük katkı sağlayacak bu büyük proje
ile İstanbul yüzyıllardır sahip olduğu kültürlerin, uygarlıkların ve kıtaların buluşma
noktası olma özelliğini dünya çapında prestiji artarak devam ettirecek.
Havalimanına ulaşım seçenekleri ise oldukça fazla olacak; inşaatı devam
eden Gayrettepe metro hattıyla şehrin merkezinden havalimanına 25
dakikada ulaşmak mümkün olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile
Avrupa-Anadolu Yakası bağlantısı da sağlandığında hızlı tren ile bağlantı
sağlanacak. D20 ile de Levent güzergahından İstanbul Havalimanı’na
30 dakikada ulaşılabilecek.

MEGA PROJELER
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TARİH, SANAT VE MANEVİYAT;
TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
İslam dünyasının en erken dönemlerinden 20. yüzyıla kadar uzanan süreci belge niteliği taşıyan zengin bir
koleksiyonla gözler önüne seren Türk ve İslam Eserleri Müzesi, yılın 365 günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede
Kur’an-ı Kerim’in kufi tarzda yazılan ilk nüshalarından Kutsal Emanetlere kadar çok kıymetli manevi unsurlar
da sergileniyor; el emeği göz nuru halılar, çiniler, seramikler de…

İslam kültür ve sanatının
çeşitli dönemlerine ve
coğrafyalarına ait 45
bin eserden oluşan Türk
ve İslam Eserleri Müzesi,
Türk-İslam eserlerini
topluca kapsayan ilk
müzedir. Müzede, İslam
dünyasının farklı köşelerinden
gelmiş nadir sanat eserleri
olan
el yazmaları, cam eşyalar, taş ve
pişmiş toprak eserler, metal ve seramik
objeler sergilenmektedir. Ayrıca dünyanın
en zengin 13.- 20. yüzyıl el işi Türk halıları
koleksiyonu da burada yer almaktadır. Türk
ve İslam Eserleri Müzesi, 1984 yılında Avrupa
Konseyi Yılın Müzesi Yarışması jüri özel
ödülüne layık görülmüş, 1985'te de Avrupa
Konseyi-UNESCO tarafından çocuklara kültür
mirasını sevdirme konusundaki çalışmaları
dolayısıyla ödül almıştır.

Osmanlı Döneminde Açılan Son Müze

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin kuruluş
çalışmaları 19. yüzyıl sonlarında ülkenin her
yerinde camilere, türbelere ve kütüphanelere
vakfedilen eserlerin ülke dışına çıkarılmasını
önlemek, eserlerin korunmasını sağlamak
ve bu kültür hazinesini gelecek nesillere
kazandırabilmek amacıyla başlamıştır. Müze
1914 yılında, Mimar Sinan'ın en önemli
yapıtlarından biri olan Süleymaniye Camii
Külliyesi içinde yer alan imaret binasında,
"Evkaf-ı İslamiye Müzesi" (İslam Vakıfları Müzesi)
adı ile ziyarete açılmıştır. Cumhuriyetin ilanından
sonra "Türk ve İslam Eserleri Müzesi" adını alan
müze, 1983 yılında Sultanahmet Meydanı'nın
batısında eski hipodrom kademeleri üzerinde
yükselen İbrahim Paşa Sarayı'na taşınmıştır.
Sultan sarayları dışında günümüze ulaşabilen
tek özel saray olma özelliği taşıyan bu yapı,
16. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin önemli
eserlerindendir.

Koleksiyon Belge Niteliği Taşıyor

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi koleksiyonları,
büyük bir çeşitlilik göstermektedir. İslâm
sanatının en erken döneminden 20. yüzyıla
uzanan bir çizgide, içinde Emevi, Abbasi, Kuzey
Afrika (Magrip), Endülüs, Fatımî, Selçuklu,
Eyyubî, îlhanlı, Memlûk, Timurlu, Safavî
devletleriyle çeşitli Kafkas ülkeleri, beylikler
ve Osmanlı Dönemi eserlerini inanılmaz bir
zenginlikte barındıran bu koleksiyon, ayrıca bu
eserlerin çoğunun geldikleri yerin bilinmesini
sağlayan vakıf kayıtları dolayısıyla da büyük bir
belge değeri taşımaktadır. Türk ve İslâm Eserleri
Müzesi’nde bulunan birçok bölüm, kendi başına
bir müze oluşturacak zenginliktedir. Bunlar halı,
el yazmaları, ahşap, taş, cam-maden-seramik
ve etnografya bölümleridir.

Ahşap Eserler Bölümü

Bu koleksiyonun en önemli parçalarını
9.-10. yüzyıl Anadolu ahşap sanatının
örnekleri oluşturmaktadır. Selçuklu ve
Beylikler Dönemi’ne ait pek çok kapı
ve pencere kanadı, sanduka ve rahle,
günümüze pek az örneği ulaşabilmiş
bu sanat döneminin seçkin mirasını
teşkil etmektedir. Ayrıca, Osmanlı
Dönemi’nin sedef, fildişi, bağa işlemeli
ahşap eserleri, kakma sanatının eşsiz
örnekleri, Kur’an cüzü muhafazaları,
rahleler, çekmeceler bu zengin
koleksiyonun ilgi çekici parçalarıdır.

İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

Halı Bölümü

Halı sanatının dünyadaki en zengin koleksiyonunu oluşturan halı
bölümü, müzenin uzun yıllar bir "Halı Müzesi" olarak ünlenmesine
neden olmuştur. Müze, yalnızca Türkiye`nin değil dünyanın en
zengin halı koleksiyonuna sahiptir. Ender Selçuklu halılarının yanı
sıra, 15. yüzyıla ait seccade ve hayvan figürlü halılar, 15.-17. yüzyıllar
arasında Anadolu`da üretilen ve Batı`da "Holbein Halısı" olarak anılan
geometrik desenli ya da kûfî yazıdan esinlenen halılar bu bölümün
en değerli parçalarını oluşturur.
İran ve Kafkas halıları, ünlü Uşak ve saray halı örnekleriyle
zenginleşen 1.700 parçalık halı koleksiyonu, bugün dünyada halı
sanatı üzerine ciddi bir inceleme yapmak isteyenlerin başvurmaları
gereken bir kaynaktır.
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Keramik ve Cam Bölümü

1908 - 1914 yılları arasında yapılan kazılarda bulunmuş keramik eserlerin ağır bastığı bu koleksiyonda Samarra, Rakka,
Tel Halep, Keşan kaynaklı olanlar başta gelmektedir. Böylece Erken-İslâm Dönemi keramik sanatının aşamalarını Türk ve
İslâm Eserleri Müzesi koleksiyonunda izlemek mümkündür. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemine ait, mozaik, mihrap ve
duvar çinisi örnekleri ile Konya Kılıçaslan Sarayı alçı süslemeleri koleksiyonun bir başka önemli bölümünü oluşturmaktadır.
Osmanlı çini ve keramik sanatı örnekleri, yakın dönem Kütahya ve Çanakkale seramikleri ile noktalanmaktadır.
Cam koleksiyonu ise 9. yüzyıl İslâm cam sanatı örnekleriyle başlayıp, 15. yüzyıl Memlûk kandillerini, Osmanlı Dönemi
cam sanatı örneklerini kapsamaktadır.

Taş Sanatı Bölümü

Emevî, Abbasî, Memlûk, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait, kimi motifli kimi figürlü, ama hemen hepsi yazılı taş eserler
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi`nde bir araya getirilmiştir. Emevî ve Abbasî Dönemi’ne ait sütun başlıkları, mimari yapı
elemanları, mesafe taşları ve kitabelerin yanı sıra Selçuklu Dönemi taş sanatının ender ve seçkin örnekleri, av sahneleriyle,
sphenks, griphon, ejder gibi masal yaratıklarının yer aldığı figürlü mezar taşları, kufî yazılı erken dönem taş eserler,
Osmanlı hat sanatının bir uzantısı olan değişik üsluplarda yazılmış kitabeler gerek nitelik, gerek nicelik açısından önemlidir.
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Maden Sanatı Bölümü

Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait, tarihli ender
örnekler Anadolu Selçuklu döneminden havan, buhurdan, ibrik,
ayna, dirhemlerle başlayan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Maden
Sanatı Koleksiyonu, Cizre Ulu Camii kapı tokmakları ve İslâm
maden sanatı alanında önemli bir yeri olan burç ve gezegen
sembolleriyle bezeli figürlü 14. yüzyıl şamdanlarıyla önemli bir
koleksiyon oluşturmaktadır.
16. yüzyıldan başlayıp, 19. yüzyıla ulaşan Osmanlı maden sanatı
örnekleri arasında ise gümüş, pirinç, tombak, murassa (değerli
taşlarla süslü) sorguç, kandil, gülabdan, buhurdan, leğen ve
ibrikler yer almaktadır.
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El Yazmaları ve Hat Sanatı Bölümü

Müzenin “El Yazmaları” bölümü, hemen hiçbir koleksiyonda benzerine rastlanmayacak niteliktedir. Erken İslâm Dönemi’nden
20. yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dilimi ve İslâm ülkelerinin geniş coğrafyasındaki ülkeleri kapsayan koleksiyon,
Osmanlı sultanlarının kendi adlarına yaptırdıkları vakıf binalarındaki kütüphaneler için dönemlerinin en usta sanatçı
ve hattatlarına yazdırdıkları veya onlara hediye edilmiş eserlerle ayrı bir boyut kazanmaktadır. Ayrıca ferman, berat,
vakfiye gibi benzersiz belgeler de içeren koleksiyon, 18 bin 298’i bulan eser sayısı ile bilim dünyasınca da tanınmaktadır.

Mukaddes Emanetler

Mukaddes Emanetler bölümünde, Kâbe'nin çeşitli
dönemlerdeki örtüleri sergilenmektedir. Bu bölümün sağ
tarafında ise Hz. Peygamber'in ayak izinin sergilendiği bölüm
bulunmaktadır. Duvarında iki adet Hilye-i Şerif’in de asılı
olduğu bu bölümde, Osmanlı dönemi el yazması Siyer-i Nebi,
farklı dönemlerde yazılmış el yazması Kur'an-ı Kerimler ve
çeşitli kitaplar bulunmaktadır.
Sakal-ı Şerifler odasının duvarında ise Hz. Muhammed'e
(s.a.v) ait özelliklerin belirli bir tasnif içinde anlatıldığı Hilye-i
Hakani'ler asılıdır. Sakal-ı Şerifler ise camekan içerisinde
korumalı bir şekilde muhafaza edilmektedir.

İSTANBUL'UN DEĞERLERİ

Şam Evrakları
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Müzeye, Şam Emeviye Camii’nden getirildiği için “Şam Evrakı” adını alan bu koleksiyonda 13 bin 882 kaleme kayıtlı 200
binden fazla Kur’an-ı Kerim yaprağı, arşiv vesikası ve cilt mevcuttur. Koleksiyondaki eserlerin büyük bir kısmı Erken
İslam Dönemi olarak adlandırılan; sekizinci, dokuzuncu ve onuncu yüzyıllara tarihlenen, Emevi ve Abbasi dönemlerine
ait Kur’an sayfalarından oluşmaktadır. Küfi tarzdaki el yazması Kur'an-ı Kerim sayfalarından rulo şeklinde yazılmış
Kur'an-ı Kerim cüzlerine kadar pek çok eser bu odada sergilenmektedir.
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ÇEVRE

DAHA YEŞİL
DAHA TEMİZ
BİR DÜNYA İÇİN
SIFIR ATIK
İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak
ve atıkları geri kazanarak yarınlara temiz bir dünya bırakmak için Sıfır
Atık Projesine hep birlikte destek verelim.

Dünya nüfusunun hızla artması, yaşam koşulları, şehirleşmedeki artış,
teknoloji, sanayi ve ekonomideki gelişmelerle birlikte ne yazık günümüzde
tüketim hızla arttı. Tüketim arttıkça sınırlı kaynaklarımız azaldı. İnsanların
kullanıma sunulan tüketim maddeleri işlevini yitirdiğindeyse kontrolsüzce
atık olarak doğaya bırakıldı. Aylarca hatta yıllarca yok olmayan atıklar
toprağa karıştı; tarımsal verimliliği etkiledi. Suya karıştı; pek çok canlının
yaşamını yitirmesine hatta soyunun tükenmesine neden oldu.
Bu gelişmeler karşısında geri dönüşüm ve sıfır atık kavramları son birkaç
yıldır hiç olmadığı kadar önem kazanırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
da 2017 yılında, atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz
ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına “Sıfır Atık” projesini hayata geçirdi.
Projeyle; kaynakların daha verimli kullanılarak israfın engellenmesi, atık
oluşumunun önlenmesi ya da oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılarak
geri kazanılması hedefleniyor.
Tüm kurum ve kuruluşlardan destek beklenen projeye bireysel olarak
duyarlılık göstermek aslında herkes için bir vatandaşlık görevi. Çevreye
duyarlı olan ve gelecek nesiller için bir şeyler yapmak isteyen herkes
evinde kendi atıklarını basitçe ayrıştırabilir. En azından bugün her eve
giren gazete, dergi vb. kağıt atıklar, içecek kapları gibi plastik, metal ve
cam atıkları, gıda artıklarından ayrı bir yerde biriktirerek geri dönüşüme
katkı sağlayabiliriz.

ÇEVRE
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ÇEVRE

ATIK YAĞLAR DÜNYA
IÇIN BÜYÜK TEHDIT
Çevre açısından tehlike oluşturan atık yağların bir litresi 1 milyon
litre suyu kirletiyor ve bu da su kirliliğinin %25’ine tekabul ediyor.
Lavabolara dökülen atık yağlar kanalizasyon borularına yapışarak
boru kesitinin daralmasına ve tıkanmasına neden oluyor. Çöpe
döküldüğünde ise çöp depolama alanında sık sık yangın çıkmasına
neden olabiliyor. Oysa atık yağlar doğa dostu biodizel yakıt
üretiminde kullanılmaktadır. Evlerde biriktirilen atık yağların geri
dönüşümü için ilçe belediyelerinden destek alınabilir.

ATIK PILLER MUTLAKA
AYRIŞTIRILMALI
Dış kapları zamanla delinerek bünyesindeki kimyasal
maddelerin toprağa ve suya karıştığı atık piller de
kesinlikle evsel atıklarla karıştırılmamalı, en yakın atık
pil toplama merkezlerine ulaştırılmalıdır.
* Bir pil; olimpik havuzun üçte birini doldurmaya yeterli
600 bin litre suyu kirletmektedir.
* Bir pil içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 m²
alandaki toprağı kirleterek verimsizleştirir ve o alanda
yaşayan canlılar olumsuz etkilenir.

EN ÇOK ZARARI PLASTIK
ATIKLAR VERIYOR
Cam atıklar, 4.000 yıl ile doğada en geç kaybolan ürün
olmasına karşın 1.000 yılda yok olabilen plastik atıklarsa
çevreye en çok zararı veriyor. Plastik tüketiminin ortalama
yüzde 40’ını iki dakika kullanıp attığımız tek kullanımlık
plastik ürünler oluşturuyor. Örneğin plastik torba, plastik
bardak, çatal, bıçak gibi. Yani plastikle savaşta bireysel
çaba oldukça önemli. Ülkemizde bu bireysel çabalara
devletimiz de destek verdi. 1 Ocak 2019 itibariyle plastik
poşetler ücrete tabi tuttuldu. Bu uygulama ile plastik poşet
kullanımının yılda kişi başına 90, 2025’te ise 40 adete
düşürülmesi hedefleniyor.

HANGI ATIK DOĞADA
NE ZAMAN KAYBOLUR?
Poliüretan Maddeler (sentetik fiberler, yapıştırıcılar, sert
plastik çantalar): 1000 yıl
Strafor malzemesi: 2.000.000 yıl
Telefon kartları: 1000 yıl
Plastik torba: 1000 yıl
Plastik tabaklar: 500 yıl
Bebek bezi: 550 yıl
Pet şişeler: 400 yıl
Alüminyum: 100 yıl
Çakmak: 100 yıl
Sakız: 5 yıl
Sigara izmariti: 1 yıl

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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ZAMANA TANIKLIK EDEN

SAAT KULELERİ

Spasskaya Kulesi Moskova / RUSYA
1491 yılında İtalyan mimar Pietro Antonio Solari tarafından yaptırılan ve Kızıl Meydan’ın
yanı başında yer alan 71 metrelik saat kulesidir.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Dijital saatlerin ve teknolojinin henüz keşfedilmediği zamanlarda, insanlar günlük yaşantılarını düzenlemek
ve zamanı takip edebilmek için, şehrin en merkezi yerine konumlandırılmış mimarlık ve mühendislik
harikası saat kulelerinden yararlanırlardı.
Günümüzde zamanı cep telefonlarımızdan takip edebilecek seviyeye gelmiş olsak da, bazı şehirlerde
saat kuleleri hala şehirlerin en güzel meydanlarında zamanı insanlara hatırlatmaya devam ediyor.
Saat kuleleri, tarihi değerleri, mimari farklılıkları ve özgün tasarımlarıyla ve tarihe tanıklık ettikleri için
değerli olmaya daima devam edecekler.
Günümüzde zamanı söylemesinden çok birer şehir simgesi haline dönüşen saat kulelerinin en güzel
örneklerini sizler için derledik.
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Palazzo Vecchio Floransa / İTALYA
Floransa şehrinin kalbi ve 2. büyük meydanı
olan Piazza Della Signoria'ya bütünüyle hakim
olan 94 metre yüksekliğindeki kule ve bina eski
sarayken günümüzde belediye binası olarak
kullanılmaktadır.
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Rathaus Saat Kulesi Münih / ALMANYA
Dünyanın en çok detaya sahip kulesi olan Rathaus Saat Kulesi 43 çan ve 30 büyük
boyda heykel barındırıyor. Saatin üzerinde yer alan heykeller, Almanya tarihinden ve
mitolojiden çeşitli sahneler canlandırıyorlar. 20. yy'da inşa edilmiş olan bu kulenin
asıl amacı zamanı bildirmek değil, insanları etkilemek. Saat üzerindeki figürler her
gün 11:00'da hareket ediyor.
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Zemzem Tower Mekke / SUUDİ ARABİSTAN
80 katlı ve 601 metre yüksekliği bulunan bir kule ve üzerinde 25 kilometre uzaktan
görünecek şekilde yapılan dev saat.
Minare şeklinde yükselen kulenin üstünde yer alan altın hilâlin genişliği ise 23 metre
ve dünyada insan eliyle yapılmış en büyük hilâl olma özelliğini taşıyor.
Dünyanın en büyük ve dört cephesinde aynı konumlandırılmış saat ise 45x45 m²
boyutunda.

48

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Prag Astronomik Saat Kulesi Prag / ÇEK CUMHURİYETİ
Gerçek adıyla Old Town Astronomical Clock, ününü tüm dünyaya
duyurmuş bir saat. Dünyanın dört bir yanından Çek Cumhuriyeti’nin
başkenti Prag’ı ziyarete gelen turistlerin meraklı gözlerle nasıl
işlediğini çözmeye çalıştığı Astronomik Saat hakikaten de çok
ilginç. Her saat başı bu tarihi eski kent binasının önü inanılmaz
kalabalık oluyor. Ortaçağ döneminde dünyanın harikalarından biri
olarak kabul edilen saat, şaşırtıcı bir şekilde büyüleyici bir mekanik
performans sergiliyor. 600 yıldır kentin en büyük hazinelerinden
biri olan 59 metrelik Prag Astronomik Saat kesinlikle her saat başı
izlemeye değer.

Zytglogge Kulesi Bern / İSVİÇRE
Zytglogge, 1195-1256 yılları arasında şehrin batı giriş kapısı olarak inşa edilmiş. 1530 yılında
da üzerindeki İsviçre saat işçiliğinin güzel bir örneği olan bu saat eklenmiş. Bern'in en eski
anıtlarından biri olan bu ünlü ve sıradışı saat kulesinde her saat başı soytarı iki çanı çalar,
ardından ayılar geçidi başlar, horoz ötüp kanatlarını çırpar, kum saati döner.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
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Big Ben Londra / İNGİLTERE
Londra’da Westminster Sarayı'nın yakınında bulunan bu ünlü saat kulesi 1858 yılında
inşa edilmiştir. Resmi adıyla Elizabeth Tower 96 metrelik bir uzunluğa sahip ve kulenin
her taraftan görülebilmesi için dört yüzünde de yer alan saatler var. Adından da
anlaşılacağı üzere bu koca Ben, çaldığında 15 kilometre öteden duyulabiliyor.
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The Peace Tower (Barış Kulesi) Ottawa / KANADA
Resmi olarak Zafer ve Barış Kulesi olarak bilinen bu etkileyici saat kulesi, Ottawa'daki Kanada
Parlamento Kompleksi'nin ana binasını tam ortadan ikiye ayırır şekilde yerleştirilmiştir. Bu
92 metrelik saat kulesi, 1916'da yakılan 55 metrelik Victoria Kulesi yerine geçmiştir.
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Dolmabahçe Saat Kulesi / İSTANBUL
Dolmabahçe Sarayı'nın girişinde Saltanat Kapısı yanında yer alan saat kulesi, Sultan II.Abdülhamid
tarafından 1890 ve 1895 yılları arasında yaptırılmıştır.
Dolmabahçe Saray’ının da mimarlarından olan Sarkis Balyan tarafından yapılan saat kulesi çeşitli sanatsal
üslup farklılıkları gösterir. Neo-barok, ampir ve rokoko esintiler taşıyan kule 27 metre yüksekliğinde ve
4 katlıdır. Saat kulesinin iki yanında Sultan II. Abdülhamid’in tuğrası bulunur.
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İzmir Saat Kulesi / İZMİR
İzmir’in sembolü olan İzmir Saat Kulesi, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25.
yıldönümü kutlamaları dahilinde 1901 yılında inşa edilmiştir. 25 metre yüksekliğinde, dört katlı ve
sekizgen planlıdır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Mimarlığını
İzmirli mimar olan Fransız asıllı Raymond Charles Pere’nin üstlendiği saat kulesinin inşaatında kullanılan
yeşil ve kırmızı mozaikler Efes’ten, esas bünyeyi oluşturan taşlar ise Sarayköy’den getirilmiştir.
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FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

MAVİDİR RENGİ
BU ŞEHRİN
Güzel olan ne varsa yakışır bu güzel şehre elbette… Ömer Şahin’in vizöründen
mavi mavi baktık ve çok yakıştırdık bu rengi kentimize…

FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE

Her renk bulaşsa da bir parça gözlerine
En çok mavi yakışır hem gündüzüne hem de gecesine…
Göğün sonsuzluğunda mavi…
Suyun derinliğinde mavi...
Biraz umudun, biraz da hüznün içinde mavi…
Tutku desen; yeni başlangıçlar desen mavi…
Düşsen kalkmak için tutunacağın renk mavi…
Ellerini duaya açsan göreceği renk mavi…
Mavi; tıpkı İstanbul gibi; İstanbul’un rengi mavi…
Ayşe ÇAL KOYUNCU
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SAĞLIKLI İÇECEKLER

İÇİNİZİ ISITACAK

SICACIK

İÇECEKLER
Havalar soğuk ve hepimiz üşüyoruz. Üşüdüğümüz için de kat kat
giyiniyoruz. Ama yetmiyor, içimizi ısıtacak bir şeylere ihtiyacımız
var. O zaman ne duruyoruz; hemen mutfağa girip kolayca yapıp,
keyifle tüketebileceğimiz sıcacık içecekler hazırlayalım. Hem
içimiz ısınsın hem de bağışıklık sistemimiz güçlensin ki soğuklara
karşı daha dirençli olalım.

SICAK ÇİKOLATA
Malzemeler
• 300 ml yarım yağlı süt
• 1 yemek kaşığı kakao
• 50 gram bitter çikolata
• 1 yemek kaşığı toz şeker
Hazırlanışı
Süt, kakao ve toz şeker ara ara karıştırılarak
kaynatılır. Parçalara ayrılan çikolata bir kaba alınarak
kaynamakta olan su buharı üzerinde benmari usulü
eritilir. Sütlü karışım fincanlara paylaştırılır ve eritilmiş
sıcak çikolata eklenerek servis edilir.

SAĞLIKLI İÇECEKLER
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Has re savaş açıyor…
virüsle
YEŞİL ÇAYLI KIŞ KARIŞIMI
Malzemeler
• 1 çay kaşığı yeşil çay
• 1 adet tane karabiber
• 1 adet kakule
• 1 adet çubuk tarçın
• 1 adet karanfil
• Bal
Hazırlanışı: Bal dışındaki tüm malzemeler 1 bardak sıcak suda 5
dakika kadar demlenmeye bırakılır. Bal ile tatlandırılarak tüketilir.
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Yaz k n sağlık iksiri elma…
olmaya
TARÇINLI ELMA ÇAYI
Malzemeler
• 2 adet elma
• 1 adet limon
• 1 adet çubuk tarçın
• 6 adet karanfil
• 2 adet tane karabiber
Hazırlanışı: Elmalar ve limon yıkandıktan sonra kabukları ile birlikte doğranır. Tüm
malzemeler bir tencereye alınır ve üzerine 4 bardak su ilave edilerek elmalar yumuşayıncaya
kadar kısık ateşte kaynatılır. Süzüldükten sonra bal ile tatlandırılarak tüketilir.

MEYVELİ IHLAMUR
Malzemeler
• 3 adet elma
• 1 adet ayva
• 1 adet çubuk tarçın
• 6 adet karanfil
• 2 adet ıhlamur çayı poşeti ya da 1
avuç ıhlamur
• Yeteri kadar bal
Hazırlanışı: Elmalar ve ayva ikiye
bölünerek içlerine karanfil saplanır.
Bal dışındaki tüm malzemeler bir
tencereye alınarak üzerine 4 bardak
su ilave edilir ve 5 dakika kadar
kaynatılır. Bal ile tatlandırılarak
servis edilir.
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Nane, l şarkısı bile var…
zencefil;
NANELİ ZENCEFİL ÇAYI
Malzemeler
• 10 gr kadar taze zencefil
• ¼ limon
• Bir tutam nane
• Bal
Hazırlanışı: Zencefilin kabuğu soyulur ve rendelenerek bir bardağa alınır. Kabuğu ile
birlikte dilimlenmiş limon ve nane de aynı bardağa alınarak üzerine sıcak su ilave edilir.
10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Bal ile tatlandırılarak tüketilir.
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KİTAP DÜNYASINDAN

Kahve ve lezzet turuna hoş geldiniz!
Kahve’nin keşfinden başlayarak, Osmanlı ve Avrupa kültürüne nasıl işlediğine, dünyada içilen geleneksel kahvelerin
öykülerine ve reçetelerine, kahve eşlikçisi yerel lezzetlerin özgün tariflerine kadar uzanan, damaklarınızda keyif ve
mutluluk hissi bırakacak sihirli bir değneği var elinizdeki kitabın.
Kahveyi bu kitapta bütün aroma ve lezzetleriyle inceleyerek, kendi kahve tadımınızı yapacak, hatta hatıra olarak
tadım notlarınızı saklayabileceksiniz.
Ünlü gurme ve şef yazarlar Aydın Demir, Maria Ekmekçioğlu, Rafet İnce, Pelin Bilgiç ve Diler Terzi’nin damakta
birbirinden leziz tatlar bırakacak çok özel tariflerinin de yer aldığı bu sayfalarda, “Fincandan Lezzete” uzanan bir
kahve serüvenine hazır mısınız? Kitabı okurken bir fincan kahvenizi yanınıza almayı unutmayın...

KİTAP DÜNYASINDAN
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İTİRAF
Yazar: İskender Pala
Yayınevi: Kapı Yayınları

“Delinecek bir gemi,
tamir edilecek bir duvar
ve öldürülecek bir çocuk vardı.”
İntikam ve hırs…
İyilik veya kötülük…
Siyah ile beyaz…
Ve zıtların arasında savrulan hayatlar…
Konstantinopolis’in İstanbul’a dönüştüğü yıllar… Hıristiyan hasımlarının
Büyük Kartal diye andıkları Fatih’in, şehrine alimleri davet etmekle
kıvanç duyduğu, devletini ilimle ve sanatla yükseltmenin rüyalarını
gördüğü, ulemanın tamamen özgür düşünceyi savunduğu, devletin
yükseldikçe yükseldiği bir dönem… Ve eşsiz şöhretlere sahip Osmanlı
ulemasının arasına sızmış bir kâfir. İntikam ateşinde kavrulmuş
kötülük dâhisi bir zihin. Molla Lütfi, Ali Kuşçu, Sinan Paşa, Bellini ve
daha niceleri… Kurbanlar, kurbanlıklar…
İtiraf her cümlesi hayretle ve merakla okunacak bir roman.

OSMANLI İMPARATORLUĞU

SAAT KULELERİ

Yazar: Hakkı Acun
Yayınevi: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

Saat Kulesi yapma geleneği Avrupa'da 16.yy.'da yaygınlaşmışsa da,
Osmanlı topraklarına, 16. yüzyılın sonlarında girmiş, 18. ve 19. yy. batıdan
doğuya doğru giderek artmıştır. Saat kulelerinin Anadolu içlerine ve
Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasının tamamına yayılmasının en önemli
sebebi ise II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. seneyi devriyesinde
(1901) valilere saat kulesi yapımıyla ilgili gönderdiği İrade'dir.
Her yerden rahatlıkla görülmesi için kulevari şekilde yapılan saat
kuleleri genel olarak, kaide, gövde ve köşk bölümlerinden oluşur.
Kaide bölümünde bir oda, oda içinde kulenin üzerine çıkmak için bir
merdiven yer alır. Bu oda bazen muvakkithane olarak düzenlenmiştir.
Bazen de bu kaide üzerinde çeşme bulunur. Ayrıca bazılarının üzerinde
taşıdıkları (rüzgar gülü, barometre gibi) değişik hava olaylarını ölçen
aletler taşımasıyla da, çok fonksiyonlu yapılar olarak kullanılmışlardır.
Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında saat kuleleri üzerine yaptığımız
bu araştırmada, Anadolu, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan,
Cezayir, Filistin, Irak, İsrail, Karadağ, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan,
Makedonya, Mısır, Romanya, Sırbistan, Suriye, Suudi Arabistan ve
Yunanistan'da olmak üzere toplam 20'nin üzerinde değişik ülkede
260'a yakın saat kulesi belirledik.
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İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR

19. yüzyılın ikinci yarısında, başta İstanbul’un gündelik hayatı olmak üzere devletin ve milletin içinde bulunduğu
şartları günü gününe müşahede eden Ali Efendi, 1870-1878 yılları arasında Basîret Gazetesi'nde yayımladığı bu
yazılarda, başka hiçbir kaynakta rastlanamayacak kadar çok ve çeşitli toplumsal sorunları, bütün tazeliği ve
çıplaklığıyla anlatmaktadır. Sadece “Konu Başlıkları İndeksi” altında sıralanan meseleler göz önüne alınsa bile öteden
beri devam edegelen toplumsal problemlerimizin aktüalitesinden maalesef hiçbir şey kaybetmemiş olduğuna
delalet ettikleri kolaylıkla anlaşılan bu yazılar, karanlık bir kuyuya bakmaktan ürperir gibi asırlardır kendi içimize
bakmaktan korktuğumuza da tanıklık etmesi bakımından oldukça düşündürücüdür..

İÇİNDEN İSTANBUL GEÇEN KİTAPLAR
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BİTMEYEN ŞARKI
İSTANBUL
Yazar: Rüknü Özkök
Yayınevi: Alfa Yayıncılık
“İstanbul’un sokaklarında dolaşmak tarihin sonsuz zinciri içinde yolculuk yapmak, geçmişle bağlantı kurmak gibidir” diyen Rüknü Özkök,
İstanbul’u karış karış gezerek birçok anıtı, binayı, tarihi yeri bizlere bütün ayrıntılarıyla anlatıyor.
Her mahallede zamana direnen eserlerin, üzeri otlarla kaplanan, zamanla okunamaz hale gelen kitabelerin İstanbul’u anlatmaya çalıştığını söyleyen yazar, yaşanmışlıklarıyla İstanbul’un gizli masalını bizlere aktarıyor.
Bitmeyen Şarkı İstanbul, yedi tepeden oluşan İstanbul’un; Bizans’ın
kurulduğu, Osmanlı’nın yüzyıllarca yönetildiği birinci tepesinin yani
Sultanahmet ile Ayasofya’nın siluetlerinin bulunduğu tepenin önemli
yerlerini, okuru bir zaman yolculuğuna çıkararak anlatıyor: Binbirdirek
Sarnıcı, Hipodrom, 2. Mahmut Türbesi, Babıali Yokuşu, Yerebatan Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Cankurtaran Feneri, Aya İrini, Gülhane Parkı...

BOĞAZİÇİ'NİN
TARİH ATLASI
Yazar: Sedat Bornovalı
Yayınevi: Timaş Yayınları

İki kıtayı birleştirmek, üç imparatorluğun ağırlığını omuzlarında taşımak şimdiye kadar tek bir şehre kısmet oldu. İstanbul ve Boğaziçi Antik dönemden bugüne çevresindeki tüm siyasi yapıların gözdesi, birçok medeniyetin uğrağı oldu.
Bundan 2500 yıl önce Perslerin sandalları birbirine bağlayarak “İlk
Boğaz Köprüsü”nü yaptıkları yer de burasıydı, Latinlerin Bizans’tan
devraldığı yer de burası, Fatih’in o görkemli fethine sahne olanda da,
1624’ün bir Temmuz sabahında ansızın Tarabya kıyılarına çıkan Kazak akınıyla şaşkınlığa düşen de…
Kendisi de bir Boğaz çocuğu olan sanat tarihçi Dr. Sedat Bornovalı,
dünyada bir örneği daha olmayan Boğaziçi’nin her iki yakasına sıralanmış tarihî ve kültürel mirası tadına doyulmaz bir incelikle ve zengin görseller eşliğinde anlatıyor.
Rotasını Evliya Çelebi’nin o meşhur rüyasında “Seyahat ya Resulallah” dediği Ahi Çelebi Camii’nin önündeki Yemiş İskelesi’nden başlatıyor; her iki yakadaki tarihî yapıları, yalıları, görkemli camileri, çağdaş
mimarlık arayışlarını, hatta hikâyesi olan apartmanları sırayla anlatarak Kavaklar’a kadar uzanıyor; Bebek’ten, Galata’dan, Kanlıca’dan,
Beykoz’dan, Kandilli semaları ve Aşiyan yollarından ses verip Kız Kulesi’nde sonlanan mavi bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

AMANVERMEZ AVNİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ebu’s Süreyya Sami’nin
yazdığı, Erol Üyepazarcı’nın çevirdiği, Selçuk Yüksel’in oyunlaştırıp
yönettiği Amanvermez Avni adlı oyunu seyirciyle buluştu.
Oyunun Konusu
1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi
Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam
olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp
vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine
has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın
Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir.
Oyunun yönetmeni Selçuk Yüksel, Amanvermez Avni’yi şöyle anlatıyor:
“2. Meşrutiyet’ten sonra Türk okur çeviri polisiye roman bombardımanına
tutulmuş ve bu romanlar çok büyük ilgi görmüştü. İşte böyle bir ortamda
Amanvermez Avni bir yandan suçlularla savaşırken, bir yandan da aynı
dönemde yayınlanan Sherlock Holmes, Arsen Lüpen, Mösyö Lecoq
hikâyeleri ile de mücadele etmekteydi. Belki kimsenin gözünde onlar gibi
olamadı ama el etek öpmeyen, sunulan dar imkânlarla kendini ve mesleğini geliştiren, hep daha iyisini yapmak isteyen biri
oldu. Bu topraklarda yetişmiş vicdan, ahlâk, yetenek ve kendine güven sahibi Amanvermez Avni’yi artık siz de tanıyacaksınız.”
Müziğini Orhan Enes Kuzu’nun, dramaturgisini Dilek Tekintaş’ın, sahne tasarımını Kerem Çetinel’in, kostüm tasarımını
Beren Janset Kaplan’ın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan’ın, efekt tasarımını Kadir Arlı’nın, hareket düzenini Senem Oluz’un
yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran,
Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan
Ayhan rol alıyor.

SÖZ VERİYORUM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Aleksei Arbuzov’un
yazdığı, Fatuş Sevengil’in çevirdiği, Hülya Karakaş’ın yönettiği Söz
Veriyorum adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor.
Oyunun Konusu
2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan
umutsuzluk ve yıkım sürecinde üç arkadaşın hayat mücadelesi içinde
yaşadıkları aşkı konu alır.
Oyunun yönetmeni Hülya Karakaş “Söz Veriyorum”u şöyle anlatıyor:
“Acımasız bir savaşın tam ortasında bile masumiyetlerini kaybetmeyen
Marat, Leon, Lika karakterlerini çok sevdim, kurdukları cümlelere saygı
duydum. Gözyaşlarıyla, iç çekerek, öfkelenerek, tekrar tekrar okudum.
Aleksei Arbuzov'un yazdığı bu güzel tiyatro oyununu anlamaya çalıştım.
Dostluğu öne koydum, aşkı yaka süsü olarak kenara çektim. Ancak aşk
öylesine büyülü ki ne yapıp edip kendini ifade etmeyi başarıyor.”
Müziğini Cihan Kurtaran’ın, dramaturgisini Hatice Yurtduru’nun, sahne-kostüm tasarımını Almila Altunsoy’un, ışık tasarımını
Mahmut Özdemir’in, efekt tasarımını Nesin Coşkuner’in, hareket düzenini Serkan Bozkurt’un yaptığı, fotoğraflarını Nesrin
Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Can Ertuğrul, Ebru Üstüntaş, Murat Coşkuner rol alıyor.
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AVRUPA YAKASI

• Arnavutköy • Avcılar • Avcılar Deniz Köşk • Büyükçekmece
• Cihangir • Florya • Haliç • İstinye • Kasımpaşa • Küçükçekmece • 1453 Çırpıcı

ANADOLU YAKASI

• Beykoz Koru • Beykoz Sahil • Çamlıca • Dragos • Fethipaşa
• Gözdağı • Safa Tepesi • Sultanbeyli Gölet

