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İSTANBUL’UN 100 RESSAMI 
İstanbul, enfes doğasıyla olduğu kadar günlük yaşamı, törenleri ve gelenekleriyle de 
yüzyıllarca yerli ve yabancı ressamlara esin kaynağı olmuştur. İstanbul; Sarayburnu, Haliç, 
Pera, Galata, Boğaziçi, sıcak bir Üsküdar sokağı, mezarlıklar, törenler, anıtsal mimari 
örnekleri, kahvehaneler, sokak satıcıları ve mesire yerleriyle bir gravürde, bir minyatürde, 
bir tuvalde küçük kesitler halinde yerini almıştır.

Kitapta yer alan Flaman asıllı sanatçı Pieter Coeck van Aalst’ın İstanbul panoraması, Venedikli 
haritacı Giovanni Andrea Vavassore’nin harita tarzında betimlediği İstanbul görünümü ve 
Danimarka asıllı ressam Melchior Lorichs’in 11m. uzunluğunda ve 21 parçadan oluşan 
İstanbul panoraması ilk örnekler olarak önem taşır. Bu resimler, 16. yüzyıl İstanbul’unun 
görsel belgeleridir. Osmanlı nakkaşlarının minyatür üslubundaki İstanbul betimlemeleri 
de 16. yüzyıl İstanbul’unu farklı bir yorumla belgeler. İstanbul’un 100 Ressamı’nda 17. 
yüzyıldan itibaren Batılı ressamların İstanbul hayatı üzerinden Doğu tahayyülleri, 20. 
yüzyılın ilk yarısında bir kısmı Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun olmuş, Avrupa’da resim 
eğitimi almış Türk ressamların eserleri, Cumhuriyet döneminin usta isimleri de bir araya 
getirilmiştir.

İstanbul’un 100 Ressamı, kenti betimleyen yerli ve yabancı sanatçıların kısa özgeçmişlerini 
ve yapıtlarını okuyucuya sunarken, bu sanatçıların kentin sosyal yaşamına dair gözlemlerinin 
yansıdığı eserlerle, 15. yüzyıldan günümüze kadar çok yönlü bir İstanbul panoraması da 
ortaya koymaktadır. 

Yazar: Aysel Çötelioğlu  
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-994-4370-7-90 
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 159 
Baskı Yılı: 2009   

1
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Yazar: Gülderen Bölük 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-994-4370-78-3 
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 204
Baskı Yılı: 2010  

İSTANBUL’UN 100 FOTOĞRAFÇISI 
Tarihteki ilk fotoğraf 1826 yılında Fransız mucit Joseph Nicéphore Niepce’in sekiz saat 
pozlayarak elde ettiği bulanık bir görüntüdür. Zaman içerisinde geliştirilen fotoğrafın 
keşfiyle, Osmanlı toprakları, makineleriyle keşfe çıkanların ilk duraklarından biri olur ve 
günümüze eşsiz kareler bırakırlar. 

Ülkemizde fotoğrafçılık II. Mahmud devrinin sonlarından itibaren padişahlar tarafından 
da benimsenmiş ve desteklenmiştir. Öyle ki, özellikle II. Abdülhamid’in fotoğrafa ilgisi 
sayesinde 800 albüm ve 35.000 fotoğraftan oluşan paha biçilemez belgeler günümüze 
ulaşmıştır. Ülkemizde fotoğrafın gelişmesindeki en büyük etkenlerden birisi de basında 
fotoğrafın yer almaya başlamasıdır. Bu hem fotoğrafın kitleler üzerindeki etkisini 
göstermiş, hem de foto muhabirlerinin yetişmesini sağlayacak bir alan sağlamıştır. Bunun 
yanı sıra stüdyolar da şehrin fotoğrafçılık tarihinde önemli bir yer sahip olmuşlardır. Vasilaki 
Kargopulo’nın 1850 yılında Beyoğlu’nda açtığı fotoğraf stüdyosunu Pascal Sebah, Abdullah 
Biraderler, Nicolai Andriomeno ve Bogos Tarkulyan gibi isimler takip etmiş, Müslümanlar 
tarafından ilk stüdyo ise 1910 yılında Babıâli’de açılmıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte 
akademilerde verilen fotoğrafçılık dersleri işin hem teorik hem de pratik yanıyla ilgilenen 
daha sonrasında ülkenin en bilinen fotoğrafçıları haline gelecek isimleri yetiştirmiştir. 

İstanbul’un 100 Fotoğrafçısı şehrin tarihindeki eşsiz anları ölümsüzleştiren 100 ismi bir 
araya getirmekle kalmayıp fotoğrafın 170 yıllık tarihçesini de okurlarına sunmaktadır. 

* Tükendi! İkinci baskı hazırlık aşamasında.

2
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Yazar: Fatih Güldal   
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-994-4370-74-5
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 199 
Baskı Yılı: 2009   

İSTANBUL’UN 100 KAYBOLAN ESERİ 
İstanbul’da Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde birçok tarihi yapı inşa 
edilmiş, İstanbul adeta bir açık hava müzesine dönüştürülmüştür. 

Osmanlı padişahları İstanbul’un fethinden sonra büyük bir hızla şehri yeniden mamur hale 
getirmeye çalışmışlar; yaşanılabilir, dünyaya nizam getirmek isteyen bir medeniyete yakışır 
bir başkente dönüştürmeye gayret etmişlerdir. Bu imar çalışmaları süreklilik arz etmiş ve 
şehir, vakıf anlayışının bir neticesi olarak birçok hayır kurumuyla donatılmıştır. Bu şekilde 
inşa edilen binalar bazı hayırseverler ya da devlet adamlarının sağladıkları gelirlerle kimse-
ye muhtaç olmadan varlıklarını uzun süre devam ettirmişlerdir.

Şehirde meydana gelen depremlerin ve yangınların verdiği büyük zararlar binaların tahrip 
olmasına neden olmuştur. Fakat meydana gelen bu doğal afetlerin yarattığı tahribatın daha 
fazlasını insanlar gerçekleştirmiş ve maalesef bu müdahaleler sonucunda Osmanlıların 
meydana getirdiği bu güzel eserlerin büyük bir kısmı yok olmaktan kurtarılamamıştır.

İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri İstanbul’un kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş yüz 
tarihi eserinin hatırlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu eserlerin kısa hikâyelerinin arşivler-
den çıkarılan eski resimleriyle birlikte okuyucuyla buluşması şehrin geçmişi ve aynı zaman-
da bugünü adına oldukça değerli bir kaynaktır. 

* Tükendi! İkinci baskı hazırlık aşamasında.

3
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Yazar: Kübra Andı
Mehmet Samsakçı  
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-00-4
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 143
Baskı Yılı: 2009   

İSTANBUL’UN 100 YAZARI
İstanbul gibi cazibe merkezleri güç ve otoritenin olduğu kadar ilmin, sanatın ve edebiyatın 
da kendisine aktığı yerlerdir. Asırlar boyunca derin bir kültür ve estetik duyarlılıkla eserler 
veren şair ve nâsirler İstanbul’a akmışlar, en güzel eserlerini burada vermişlerdir. Bu tara-
fıyla İstanbul, payitaht vasfıyla güç ve ikbal kapısı olarak edebiyatı daima beslemiş, karşılı-
ğında da kalem erbapları onu dünyanın en unutulmaz şehirlerinden birisi hâline getirmiştir.

Elinizdeki kitap, İstanbullu 100 yazarın şehir hakkındaki eserlerini ve onlardan yapılmış kü-
çük alıntıları içermektedir. Burada İstanbullu tabirinin çok geniş mânâda kullanıldığı be-
lirtilmelidir, zira İstanbul’da doğmasa bile İstanbul’u duyan, tadan, yaşayan ve yazan her 
yazar bir tarafıyla İstanbullu kabul edilmelidir. Çünkü İstanbullu olmak, coğrafî tanımın öte-
sinde bir şeydir. Şu da ifade edilmelidir ki bu kitaptaki 100 yazarın tümü edebî eser sahip-
leri değildir. Alıntılarda da görüleceği gibi seçki, sadece İstanbul’u kurgulayanlardan, dil ve 
edebiyat plânında onu yeniden “yapanlardan” oluşmamış, fakat şehir hakkında önemli ve 
vazgeçilmez eserler bırakan değerli araştırmacıları da içermiş, nihayet yazarlar, eserlerini 
hangi yıllarda verdikleri dikkate alınmaksızın doğum tarihlerine göre eserde yer almışlardır.

İstanbul için yeni bakışlar sunma ve hatırlayışlara vesile olma gayretiyle hazırlanan İstan-
bul’un 100 Yazarı’nın şehrin edebiyat belleği için kaynak olmasını ümit ediyoruz. 
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İSTANBUL’UN 100 ROMA, BİZANS ESERİ 

İstanbul, tarihin her döneminde önemli bir yerleşim alanı olarak tarihe yön vermiş impara-
torlukların görkemli başkenti olmuştur.

Adeta bir açık hava müzesini andıran bu şehrin sokakları arasında dolaşırken her an bir 
Roma eserine, Bizans yapısına ya da Osmanlı eserine rastlayabilirsiniz. Her yerinde tarihin 
gizli tanıkları bulunan bu kenti daha iyi tanıyabilmek için onun sokaklarında dolaşmak ve 
tarihin bu tanıklarıyla göz göze gelmek gerekir.

İstanbul’un 100 Roma-Bizans Eseri, bilindiği kadarıyla 8500 yıldır bir yerleşim alanı olan ve 
bunun uzun süresini Roma ve Bizans imparatorluklarının her açından en önemli merkezi 
olarak geçiren İstanbul’da bu kültürlerin bıraktıkları izlerin takibini sürüyor. Hıristiyan dün-
yası için büyük önem taşıyan mabetlerden fetih sonrası cami olarak hizmet veren yapılara, 
döneminin en büyük limanlarından kara ve deniz surlarına kadar, günümüze ulaşmış ya da 
ulaşamamış Roma-Bizans medeniyetinin birçok eseri kitapta okuyucuyla buluşuyor. 

Büyük medeniyetlerin geçmişin mirasına sahip çıkarak oluşabileceği anlayışının bir örneği 
olan bu yapıların tarihinin aynı zamanda şehrin tarihi olduğu inancıyla; kitabın okuyucuya 
İstanbul’un geçmişine yönelik farklı bir bakış açısı kazandırmasını diliyoruz.

* Tükendi! İkinci baskı hazırlık aşamasında.

 
Yazar: Feride İmrana Altun 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-994-4370-76-9
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 144
Baskı Yılı: 2010 

5
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İSTANBUL’UN 100 CADDE ve SOKAĞI
İstanbul, yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yaparken canlı ticaret ve gündelik 
hayatını idame adına tarih boyunca önemli yolları da barındırmış, aynı zamanda bir geçiş 
yolu olarak da hizmet vermiştir. Roma’dan günümüze şehri birbirine bağlayan yollar, sahip 
oldukları kültürel dokunun türlü emareleriyle dolu olan sokaklar şehir tarihinin en değerli 
parçaları arasındadır. 

İstanbul’un 100 Caddesi ve Sokağı, şehir hayatının merkezinde yer almakla birlikte hikâye-
lerini konu edinmektedir. Geçmişten miras yollarla birlikte özellikle 20. yüzyıldan itibaren 
şehrin giderek büyümesi nedeniyle açılan yeni caddeler, sokaklar, bulvarlar kitapta yerini 
almaktadır. Kitap Osmanlı’nın en önemli ritüellerinden birinin gerçekleştirildiği Cülus Yo-
lu’ndan her gün binlerce insanın gelip geçtiği İstiklal Caddesi’ne kadar şehir hayatının bir-
çok önemli mekânını konu edinmektedir. 

İstanbul’un kent kimliği açısından oldukça faydalı olacağını ümit ettiğimiz bu eserin, şehri 
daha iyi tanımak adına da katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. 

Yazar: Asım Fahri 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-02-8
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 199
Baskı Yılı: 2010
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İSTANBUL’UN 100 KÜTÜPHANESİ 
Yüzyıllardır birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, külliyeler, camiler, kiliseler, çeş-
meler vb. yapılarla birlikte büyük bir zenginliği barındırmaktadır. Tarihi boyunca birçok bi-
lim ve ilim adamının da çeşitli çalışmalar yürüttüğü şehrin kütüphaneleri de bu zenginliğin 
birer nişanesidir. 

Bu kütüphanelerden yüz tanesine yer veren İstanbul’un 100 Kütüphanesi; Yazma Kütüpha-
neleri, Halk ve Çocuk Kütüphaneleri, Üniversite Kütüphaneleri, Okul Kütüphaneleri, Özel 
Kütüphaneler, Azınlık Kütüphaneleri şeklinde altı ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler 
altında dünyanın en zengin yazma eser koleksiyonlarından birine sahip olan Süleymaniye 
Yazma Eserler Kütüphanesi’nden Kuran-ı Kerim’in ilk Latince tercümelerini, İbrahim Mü-
teferrika baskılarını ve Batı dillerinde yazılmış nadir eserleri de içeren İslam Tarih Sanat ve 
Kültürü Araştırma Merkezi (IRCICA) Kütüphanesi’ne kadar birçok kültür merkezi ayrıntı-
larıyla tanıtılmaktadır. Kitabın sonunda bulunan ve kütüphanelerin adreslerinin yer aldığı 
dizin ise araştırmacılara büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Kentin kültürel gelişimi açısından da büyük öneme sahip olan kütüphanelerin yer aldığı 
bu kitabın şehrin entelektüel birikimini yansıtması açısından da bir kılavuz işlevi görmesini 
ümit ediyoruz. 

Yazar: Ümit Konya 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-03-5
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 137
Baskı Yılı: 2010 

7
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İSTANBUL’UN 100 FİLMİ 
İstanbul, sanatın diğer dallarına olduğu gibi sinemaya da kendi tat ve dokusunu nakşede-
bilmiş nadir şehirlerdendir. Fuat Uzkınay’ın 1914 tarihli “Ayastefanos’taki Rus Abidesinin 
Yıkılışı” adlı yapıtı ile başlayıp günümüze kadar uzanan Türk sinema serüveninde İstanbul, 
sayısız kareyle yansıtılmıştır. Sadece bir tarihi yapı, bir sokak değil oyuncuların ya da onla-
rın arkasında kameraya takılan insanların duruşları, konuşmaları, tepkileri ile arka planda 
bir bir gördüğümüz İstanbul manzaraları, fark edebilen izleyicinin gözünde zengin bir arşiv 
vesikasına döner. Bu haliyle İstanbul filmleri, kimi zaman bir belgesel niteliği kazanırken 
kimi zaman da nostaljik bir albüm halini alır. Elinizdeki çalışma, yaklaşık yüz yıllık sinema 
tarihimizde bütünüyle ya da bir yanıyla İstanbul’la ilişkilendirebileceğimiz sinema filmle-
rinden oluşmaktadır.

Boğaz’ın eşsiz güzelliği, bakir İstanbul tepeleri, dar Arnavut kaldırımlı sokaklar, üflense 
düşecek sandığımız eski ahşap evler, toprak yollar, konaklar, etnik ve kültürel zenginliği 
yansıtan mekanlar, tüm haşmetiyle Haydarpaşa Garı, şehir hatları vapurları, İETT otobüs-
leri, tramvaylar, dolmuşlar İstanbul filmleri denince aklımıza ilk gelenler... Bilhassa 60’ların 
yansıttığı bu siyah-beyaz İstanbul, günümüzden baktığımızda iç geçireceğimiz rüyayı an-
dıran sayısız güzelliklerle doludur. Sonraki dönemde ise köyden kente göç, sanayileşme, 
hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme İstanbul filmlerinin vazgeçilmez konularından olmuştur.

Kent belleği açısından da birbirinden ilginç hikâyeleri ve kareleri barındıran İstanbul’un 100 
Filmi, sizi İstanbul’a dair uzun metrajlı bir filme davet ediyor…  

Yazar: Semra Kır  
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-06-6
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 169
Baskı Yılı: 2010  
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İSTANBUL’UN 100 ŞİİRİ 
Yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi 3 bin yıla uzanan İstanbul, tarihin her döneminde 
göz kamaştıran, büyülü bir şehir oldu. Bu özelliği, elbette sanata ve edebiyata da yansıdı. 
Hakkında yazılan şiirlere baktığımızda bile, yeryüzünün en şanslı şehirlerinden biri olduğu 
rahatlıkla söylenebilir.

İstanbul için bir şiir seçkisi, bir güldeste hazırlamak bu nedenle çok kolay değildir. Yalnızca 
Cumhuriyet dönemi şiiri ele alınsa bile, adını bildiğimiz hemen hemen bütün ustalar, İstan-
bullu olmayanlar da dahil, bu kentin en azından bir semtinin, hiç değilse adına şiirlerinde 
yer vermekten kendilerini alamamışlar. Buna, Osmanlı ve Bizans imparatorlukları dönemle-
rini de kattığınızda, hatta daha da öncelere uzandığınızda, belki de dünyada başka bir kente 
nasip olmayan görkemli bir şiir güldestesiyle yüz yüze geliyorsunuz.

İstanbul’un 100 Şiiri adlı bu güldestede, adı kaynaklarda MÖ 300 yılına kayıtlı, bilinen ilk 
İstanbullu ozan Moiro’dan Küçük İskender’e, 100 şairin şiiri bulunmaktadır. Şehrin şiirle iç 
içe geçmiş hali okuyucuyu sayfalar arasında uzun bir yolculuğa çıkaracaktır.  

Yazar: Enver Ercan  
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-07-3
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 148
Baskı Yılı: 2010  

9
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İSTANBUL’UN 100 SPOR KULÜBÜ 
İstanbul’un pek bilinmeyen yönlerinden birisi de şehirdeki canlı spor yaşamıdır. Bizans dö-
neminin Hipodromu’ndaki at yarışlarından Osmanlı’nın güreş ve cirit müsabakalarına, Ba-
tılılaşma hareketlerinin bir neticesi olarak şehre giren futbol, voleybol, eskrim, atletizm vb. 
spor dallarına kadar şehrin köklü sayılabilecek bir spor yaşamı olmuştur. Bununla beraber 
kurulan spor kulüplerinin de şehrin tarihindeki yeri ayrıdır. 

Avrupa’nın en eski dördüncü golf kulübünün 1895’te İstanbul’da kurulduğunu biliyor muy-
dunuz? Yahut şehrin ilk spor kulübünün bugünkü Kurtuluş semtinde yaşayan Rum gençler 
tarafından kurulduğunu, İngilizlere karşı direnişin sembolü Siyah Çoraplıların hikayesini, 
başkent ekibi olarak bilinen Ankaragücü’nün, İsrail ekibi Maccabi’nin İstanbul’da kuruldu-
ğunu, 1915’te İstanbul’da bir Hokey Ligi olduğunu, 1920’li yıllarda Rami Spor Kulübü’nün 
bir bisiklet takımının da olduğunu… 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde kurulmaya başlayan spor kulüpleri bu devir-
deki gündelik yaşantıyı derinden etkilemiş, işgal yıllarında direnişin birer simgesi haline 
gelmişlerdir. Ülkenin aynı zamanda Batılılaşma serüvenine denk gelen bu zaman diliminde 
kurulan kulüplerin hikâyeleri de birbirinden ilginçtir. 

İstanbul’un 100 Spor Kulübü ülkemizin her alanda başı çeken İstanbul’unun sayfalar dolusu 
hikâyesi olan spor kulüplerine yer vermektedir. Bir kısmı hâlâ sporseverleri peşinden koş-
turan bir kısmı ise ne yazık ki tarihteki yerlerini almış ya da eski görkeminden uzak ekipler 
bu kitapla okuyucuyla buluşmaktadır. 

Yazar: Hacı Hasdemir 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-23-63
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 190
Baskı Yılı: 2010  



21

İs
ta

nb
ul

’u
n 

Yü
zl

er
i

İSTANBUL’UN 100 EFSANESİ 
İstanbul, dünyada başka hiçbir şehre nasip olamamış tarihi bir geçmişe ve köklü bir kültüre 
sahiptir. İmparatorluklar başkenti İstanbul’un bu tarihi geçmişi ve köklü kültüründen besle-
nen; tarih boyunca mitolojik tarihi, dini ve hayali pek çok unsuru içinde gizleyen çok zengin 
bir sözlü kültürü vardır. 

İstanbul’un eşine az rastlanabilecek sözlü kültür hazinesi içinde bulunan, “zaman”, 
“mekân”, “şahıs” ve “olay”lar etrafında teşekkül eden efsaneleri, bu hazinenin en nadide 
mücevherleri arasındadır. Şehir, kuruluşundan günümüze kadar tabii güzellikleri, kültürel 
zenginliği, abidevi mimarisi ve şahsiyetleriyle pek çok efsaneye konu olmuş ve olmaya da 
devam etmektedir. 

İstanbul’un günümüze gelinceye kadar farklı kültürlerin etkisiyle nasıl bir değişim ve dönü-
şüm sürecinden geçtiği ve bu sürecin halk muhayyilesinde nasıl şekillendiğinin gözler önü-
ne serildiği İstanbul’un 100 Efsanesi kitabı şehrin kuruluş efsanelerinden, meşhur tılsımlı 
sütunlarına, semtlere dair efsanelerden fetih, tarihi yapıları ve kişilerine dair efsanelere 
kadar birbirinden ilginç olayları ihtiva etmektedir. 

Anlatanda ve dinleyende merak uyandıran efsaneler sayesinde okurun şehre bakış açısının 
değişeceğini ve İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuna karşı bir farkındalık oluşacağını ümit 
ediyoruz. 

* Tükendi! İkinci baskı hazırlık aşamasında.

Yazar: Ferhat Aslan 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-21-9
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 150
Baskı Yılı: 2009  

11
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İSTANBUL’UN 100 SÜRELİ YAYINI 
Osmanlı’da Türkler tarafından yayımlanan ilk dergi Vakayi-i Tıbbiye’dir (1849). Ancak 
Vakayi-i Tıbbiye’yi gazete kabul edenler, Mecmua-i Fünun’u ilk dergi olarak kaydeder. 
Aylık olarak yayımlanan Mecmua-i Fünun 1862-1867 yılları arasında 47 sayı çıkmıştır. 
İki yıl sonra, 1869’da ilk çocuk dergisi olan Mümeyyiz yayımlanmıştır. Ülkemizde Türk-
ler tarafından çıkarılan ilk resimli dergi olan Mir’at ise 1862 yılında üç sayı çıkmıştır. 
 
Bu ilk dergiler genellikle  Osmanlı’da ülkesinde doğa bilimleri ile uğraşan çevreler tarafından çıka-
rılmış ve Avrupa’daki bilimsel ya da toplumsal gelişmeleri aktarmayı amaçlamışlardır. Bu süreli 
yayınlar ilk yıllarda kendilerini ceride, mecmua, risale ve mevkuta gibi isimlerle adlandırmıştır. 
 
İstanbul’un 100 Süreli Yayını adlı eser, Türk yayıncılığının kalbi olan İstanbul’da çıkmış ve 
matbuat tarihine damga vurmuş 100 dergiyi konu almaktadır. Kitap, İstanbul dergiciliğinin 
izini başlangıcından günümüze kadar sürmektedir ve bu alandaki çalışmalar için önemli bir 
kaynak kitaptır. 

Yazar: Ergun Çınar 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-20-2
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 127
Baskı Yılı: 2010  



23

İs
ta

nb
ul

’u
n 

Yü
zl

er
i

İSTANBUL’UN 100 GRAVÜRÜ 
Gravürler, fotoğrafın icadından önce kullanılan en önemli görsel materyal olarak bizlere 
kaynaklık etmektedirler. Gravürlerin önemi sadece bu kentin geçmişteki görünümünü hafı-
zamıza kazımakla da sınırlı değildir mutlaka. Bu bağlamda gravürler dikkatle incelendiğinde 
onların aynı zamanda birer tarihi vesika olduğu anlaşılacaktır.

Her köşesinde bir hikâyenin anlatıldığı bu görsel kaynakların hangi köşesine baksanız, İstan-
bul ahalisinden birinin hayatına dokunmamanızın mümkün olmayacağını anlarsınız.

Bahsi geçen bu görsel malzemeler, şüphesiz geçmişin izlerini kusursuz yansıtmamaktadır. 
Sanatçının yorumu, anlatmak istediği olgu, içinde bulunduğu çelişkiler, algılama hataları 
gibi unsurlar, ressamların çizgilerinde ele aldığı sahnelerin veya mekânların hatalı aktarıl-
masına neden olmaktadır. Ancak bu kitapta, tüm bu etkenler ele anılarak çizgilerde saklı 
Osmanlı dünyası gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.

İstanbul tarihinin birer vesikası olan gravürlerin zaman-mekân ve sosyal yaşam bağlamında 
ayrıntılı bir şekilde izah edildiği İstanbul’un 100 Gravürü kitabının şehir tarihi ile ilgili çalış-
malara ışık tutmasını ümit ediyoruz. 

Yazar: Sinan Ceco 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-19-6 
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 191 
Baskı Yılı: 2011  

13
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İSTANBUL’UN 100 ROMANI
Bilindiği üzere Türk romanı başlangıçtan Cumhuriyet’e kadar büyük ölçüde İstanbul’u 
mekân olarak kullanmıştır. Yazarlar, Cumhuriyet sonrasında Anadolu’ya açılmakla beraber 
İstanbul’a olan ilgilerini kaybetmemişler, sosyal hayatımızı, fikrî, siyasî ve kültürel dünyamı-
zı şekillendiren bu şehir etrafında roman yazmaya devam etmişlerdir. Örneklerden görüle-
ceği üzere bu durum günümüz için de geçerlidir.

İstanbul’un 100 Romanı’nın tespit edilirken, her şeyden önce şehrin kimliğini, kültürünü, 
yaşayışını ve zaman içinde geçirdiği değişimi veren örneklerden hareket edildi. Gerçekten 
de son iki yüzyıldır sosyal hayatımızda batı tesirli büyük değişmeler söz konusudur. Haya-
tımızdaki bu değişmenin seyrini en iyi takip edebileceğimiz şehir İstanbul, yazılı kaynaklar 
ise romanlardır. Romanları seçerken, İstanbul’un yaşadığı veya etkilendiği tarihî olaylar 
karşısında yazarların, dolayısıyla toplumun takındığı tavrı tespit etmek de hareket nokta-
larından birisi olmuştur. II. Meşrutiyet’in ilânı, Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, 
Birinci Dünya Savaşı, Mütareke ve Millî Mücadele Dönemleri, İkinci Dünya Savaşı, Varlık 
Vergisi ve 6-7 Eylül Olayları geçmişte olduğu gibi günümüzde de tartışılan ve farklı bakış 
açılarıyla değerlendirilen tarihî olaylardır. Bu olaylar karşısındaki yorum çeşitliliği hâliyle 
romanlarımıza da yansımıştır. 

Yüzyıllar boyu şiir denince ilk akla gelen yerlerden biri olan İstanbul’un Batı’ya açılmasıyla 
başlayan roman serüvenini İstanbul’un 100 Romanı kitabıyla büyük bir ilgiyle okuyacağınızı 
ümit ediyoruz. 

Yazar: Ali Şükrü Çoruk 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-26-4
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 197 
Baskı Yılı: 2010  
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İSTANBUL’UN 100 ESNAFI
İstanbul esnafı Bizans döneminden itibaren halkın ihtiyacı, yaşama koşulları ve teknolo-
jik gelişmeye paralel olarak çeşitli değişikliklere uğradı. Örnek olarak mumculuk her iki 
imparatorlukta da en önemli mesleklerden biriydi. Ancak sonraları gazyağı ve elektriğin 
yaygınlaşmasıyla beraber önemini yitirdi. Vapur seferlerinin başlamasıyla kayıkçılık sekteye 
uğradı; bir esnafın iş alanının daralmasına neden olan bu durum, diğer taraftan ağızlıkçılı-
ğın önem kazanmasına yol açtı. 
Osmanlı döneminde, ordu mensubu olmayan hemen herkes bir esnaf loncasına kaydo-
lurdu. Esnaf loncalarının ticaret hayatında olduğu kadar sosyal hayatta da oldukça önemli 
bir yeri vardı. Bir esnaf bir loncaya çırak olarak kaydedildikten sonra belli bir grubun üyesi 
sayılır ve lonca tarafından her türlü ihtiyacı gözetilirdi. Her loncanın “taavun sandığı” denen 
bir fonu vardı. Burada biriken “üye aidatları” ihtiyacı olan lonca üyelerine dağıtılır, bu san-
dık genelde yardımlaşma için kullanılırdı. Bir üye işleri bozulup maddi sıkıntıya düştüğünde 
bu fondan yardım alır; yoksul bir üye öldüğünde cenaze masrafları, bekâr üyelerin düğün 
masrafları da bu fondan karşılanırdı. 

İstanbul’un 100 Esnafı kitabı bilinen ve bugün de varlığını sürdüren esnafların yanında, 
günümüzde çok nadir olan veya hiç rastlanmayan esnafları, seyyar satıcıları da içermekte, 
okurun gözünde genel bir İstanbul esnafı resmi çizmeyi amaçlamaktadır.

Yazar: Uğur Aktaş 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-28-8
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 170 
Baskı Yılı: 2010  

15
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İSTANBUL’UN 100 CAM SANATÇISI 
Cam, kimyasal olarak silis, kireç, potas veya sodayla, harmanlanıp eritilen, donunca say-
dam, yarı saydam veya opak katı yapay bir maddedir. Camı tarihsel açıdan değerlendirdiği-
mizde beş ayrı dönemde sınıflandırmamız gerekir. İlk dönem, camın keşfidir. İkinci dönem, 
sıcak cam tekniğinde üflemeyle şekillendirmenin bulunuşudur. Üçüncü dönem, kurşunlu 
kristaldir. Dördüncü dönem, Avrupa ve Amerika’da mekanik presin, otomatik cam üretimi-
nin kapılarını açmasıdır. Son dönem ise, yaklaşık yüz yıl öncesine rastlar; camda tasarım ve 
yapım aşamasına sanatçıların, heykeltıraşların, ressamların karışması, camı bir malzeme 
olarak uğraş alanlarına dâhil etmeleri, sanatsal camın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Geçmişten bugüne İstanbul, cam sanatının önemli örneklerini gerek tarihi yapılarda gerek-
se günümüz çağdaş sanatçılarının eserlerinde yaşatmaktadır. Farklı renk, şekil ve teknikler-
le biçimlendirilen cam, bugün artık sanatın taşıyıcı nesnesi olarak da ön plana çıkmaktadır.

İstanbul’un 100 Cam Sanatçısı adlı kitap, cama şekil veren usta elleri anlatmakta, onların 
ürettiği “cam”dan eserleri tanıtırken cam sanatının geçmişinden bugününe de bizleri yol-
culuğa çıkarıyor. Bu sanatın genç temsilcilerini de tanıma imkânı sunan kitap, cam sanatına 
ilgi duyanları sayfalarına davet ediyor. 
 

Yazar: Gültekin Çizgen 
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-24-0 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 140 
Baskı Yılı: 2010 
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İSTANBUL’UN 100 MUSİKİŞİNASI 
Yüzyıllar boyunca Doğu dünyasının önde gelen kültür başkenti İstanbul’daki musiki hayatı, 
bütün Doğu musikisi dünyasının tarihteki zirvelerinden birini teşkil ediyordu. Türk musikisi,  
yapılanmasını ve gelişmesini İstanbul’un merkez teşkil ettiği bir kültür ve sanat ortamında 
sağladı. Türk musikisine “İstanbul Musikisi” denmesinin sebebi İstanbul’un Türk musikisi 
için en verimli ortamı sağlamış olmasıydı. 

Özellikle 1453 yılından itibaren Türk tarihinin en önemli merkezi haline gelen İstanbul’da, 
Osmanlı sarayı gibi kudretli, belirleyici ve sürükleyici bir merkezin sağladığı imkânlar or-
tamında büyüyüp gelişen Türk musikisi, temellerini, birtakım farklı özellikleriyle benzer-
lerinden ayrılan musikişinasların kişiliklerinde somutlaşan performanslarla, eserlerle ve 
ürünlerle kurdu, hayatiyetini sürdürdü ve bugüne kadar taşıdı. 

İstanbul’un 100 Musikişinası tarih içindeki uzun yolculuğumuzun yaklaşık son altı yüzyı-
lındaki üretken varlıklarıyla hayatımıza musikinin pırıltılı damgasını vurarak anlam katan, 
kimliğimizin en kişilikli ayırt edici vasıflarından birini oluşturan ve kültürümüzün dilimiz 
kadar önemli olan unsurlarından biri olan musikimizi ilmek ilmek ören vazgeçilmez önem-
deki 100 musikişinasının şahsında, kendi sesimizi bir kere daha hatırlamaya ve düşünmeye 
vesile olmayı amaçlıyor. 

 
Yazar: Mehmet Güntekin  
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-34-9 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 179  
Baskı Yılı: 2010   

17
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İSTANBUL’UN 100 KİLİSESİ 

İstanbul’un kozmopolit karakteristiği, doğu ve batı sentezini ifade etme ve sergileme biçi-
miyle insanları dünya kentleri arasında farklı bir konuma sahip olduğu bir gerçektir. Yaşadığı 
tarihsel süreç içinde farklı dinsel inançların coşkusunu ve farklı dinsel yaşam zenginliklerini 
vurgulayan kent bu anlayış çerçevesinde şekillenen dini yapılarla mimarlık öyküsünün de 
bir örneğini oluşturmuştur. 

Şehirdeki bu çeşitliliğin en önemli unsurlarından biri de İstanbul’un kiliseleridir. Hıristiyan 
dünyasının pagan inanışa karşı kazandığı zaferin birer nişanesi olarak inşa edilen kiliseler 
sayesinde İstanbul dinsel mimarinin en güzel eserlerinin sergilendiği, çeşitli mimari plan 
şemalarının uygulandığı bir kent haline gelmiştir. İstanbul, zamanla yaşanan mezhep farklı-
laşmaları neticesinde de Ortodoksluğun ana merkezi olarak Hıristiyan dünyasının en güçlü 
merkezlerinden biri olma konumunu yüzyıllarca korumuştur. Şehrin Fatih Sultan Mehmed 
tarafından fethinden sonra kendilerine Osmanlı millet sistemi içerisinde inanç ve ibadet 
özgürlüğü tanınan Hıristiyan cemaatler, Islahat ve Tanzimat fermanları ile edindikleri haklar 
neticesinde İstanbul’un değişen fizyonomisine büyük bir kültürel miras bırakmışlardır. 

İstanbul’un 100 Kilisesi kitabı günümüzde şehirde yer alan kiliselerin yüz tanesinin tarih-
lerini, mimari özelliklerini, Hıristiyan dünyası ve gündelik hayat için önemlerini bu başlık 
altında bir araya getirerek İstanbul’un kültürel yapı zenginliğini daha iyi kavramamızı sağ-
lamaktadır.  

Yazar: Eva Şarlak 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-38-7 
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 170
Baskı Yılı: 2009   
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İSTANBUL’UN 100 ÇİNİ VE SERAMİK SANATÇISI 
İstanbul gibi tarihin her devrinde önemli olmuş, başkentlik yapmış bir şehirde yapılar ve 
günlük kap kacak gereksinimleri için seramikçilik daima önemli bir meslek olmuştur. Bina-
ların ön cepheleri tuğlalarla kaplanırken, halkın yemek yediği tabaktan su taşıdığı testiye, 
bardaktan sürahiye kadar ihtiyaçları son derece ucuz olan seramikle karşılanmıştır. İstanbul 
seramikçiliği çok eski tarihlere kadar uzanır. Roma döneminden itibaren yapıldığı bilinen 
çömlekçilik Bizans devrinde de devam etmiştir.

“Çini” kelimesi Çin’den gelen porselen ürünler için Osmanlıların kullanmaya başladığı bir 
kelimedir. Manası “Çin’den gelen” demektir. Çini kelimesi daha sonraları yerli üretimi olan 
seramik evaniler (kap kacak) için kullanılmıştır. Bu kelime bir süre sonra mimaride kullanı-
lan karolar için de söylenmeye başlanmıştır.

İstanbul’un 100 Çini ve Seramik Sanatçısı adlı kitap saray nakışhanesinin nakkaşları ile gü-
nümüzün çini ve seramik sanatçılarını anlatan, onların eserlerinden örneklere yer veren 
çini ve seramik sanatının ülkemizdeki gelişim sürecini gözler önüne seren bir çalışmadır.

 
Yazar: Erdinç Bakla 
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-31-8 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 203 
Baskı Yılı: 2010 

19
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İSTANBUL’UN 100 CAMİSİ 

İstanbul denilince akla ilk gelenlerden birisi de yüzyıllardır şehrin siluetinin eşsiz parçala-
rı olan camilerdir. Fetih sonrası şehirde sürdürülen iskân politikaları doğrultusunda şehre 
getirilen Müslümanların yerleştirildikleri bölgelerde ya buradaki kiliseler camiye çevrilmiş 
yahut yenileri inşa edilmiştir. Sultanlar, hanedan üyeleri kendi adlarına Türk-İslam mimari-
sinin eşsiz eserlerini yaptırmış, Osmanlı vakıf sisteminin bir parçası olarak toplumun varlıklı 
kesimleri şehri mescitlerle minarelerle donatmaktan geri kalmamışlardır.

Şehir kimliğinin en önemli parçalarından biri olan camilerle ilgili bilgiler ise bu zenginlik kar-
şısında oldukça eksiktir. Ne zaman ve kim tarafından yapıldıkları, hangi mimari özelliklere 
sahip oldukları, geçirdikleri restorasyonlar vb. pek bilinmemektedir.  

İstanbul’un 100 Camisi, şehri kuşatan camilerden 100 tanesinin özelliklerini ayrıntılı bir şe-
kilde anlatmakta, Osmanlı mimarlığının okulu sayılan hassa mimarlığının yüzyıllar içerisin-
deki gelişimine, Batı mimarisinin etkisiyle yapılan camilere de ayna tutmaktadır. 

Evliya Çelebi’nin, “Şefaat ya Resulullah” yerine “Seyahat ya Resulullah” dediği ünlü seyahat 
rüyasının geçtiği yer olması nedeniyle ayrı bir yeri olan Ahi Çelebi Camii; cami yaptırmak 
için Sultan III. Murad’dan yer isteyen ve kaptanıderya olduğu için camiyi denize yaptırma-
sı söylenen Kılıç Ali Paşa’nın denizi toprakla doldurtarak, kıyısına yaptırdığı Kılıç Ali Paşa 
Camii gibi hikâyelerle birlikte Mimar Sinan dehasının en nadide örnekleri bu kitapta yer 
almaktadır.

Yazar: Berica Nevin 
Berberoğlu  
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-61-5 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 213  
Baskı Yılı: 2011   
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İSTANBUL’UN 100 ÖNEMLİ OLAYI

Binlerce yıldır yerleşime sahip olup, on altı yüzyıl boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı gibi 
büyük imparatorluklara başkentlik yapan İstanbul’un tarihindeki olaylardan 100 tanesini 
tespit etmek oldukça güç bir iş. Zaferlerle, savaşlarla, doğal afetlerle, isyanlarla, birbirinden 
önemli, ilginç tarihi vakalarla yüzyılları bir kitaba sığdırmak oldukça zordur. İstanbul’un 100 
Önemli Olayı, şehir tarihinde büyük iz bırakmış olayları okuyucuya başarıyla aktarıyor ve 
şehrin binlerce yıllık tarihine yaptırdığı yolculukla kolektif bir şehir algısına yönelik altyapı-
nın oluşmasına yardımcı oluyor. 

Kitapta, şehrin binlerce yıl önceki kuruluş ve yerleşim hikâyelerinden sonra Ayasofya’nın 
açılışı, Latin İstilası, İstanbul’un fethi anlatılıp Osmanlı İstanbul’una geçiliyor. Küçük Kıyamet 
denilen şehir tarihinin en büyük depremlerinden biri, İstanbul’un bir hilafet merkezi olma-
sı, Süleymaniye ve Sultanahmet camilerinin açılışları, büyük yangınlar, isyanlar, yasaklar, II. 
Abdülhamid’e yapılan suikast girişimi ve şehrin işgali bu bölümde anlatılan olaylardan sa-
dece birkaçı. Cumhuriyet dönemi ile birlikte 20. yüzyılın fikri, iktisadi, kültürel ve teknolojik 
anlamda getirdiği yenilikler, yeni rejim politikaları, Boğaziçi Köprüsü’nün açılması, büyük 
Marmara depremi ve şehre UEFA Kupası’nın geldiği gün… 

Büyük bir araştırma ürünü olan İstanbul’un 100 Önemli Olayı, İstanbul tarihinin şekillen-
mesinde kayda değer bir yer tutan, bugün bir kısmımızın adını pek bilmediği unsurların 
hatırlatılması çabasıyla hazırlanmıştır.

 
Yazar: Mesut Ayar    
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-5-61 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 155 
Baskı Yılı: 2010   
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İSTANBUL’UN 100 SU YAPISI 

İstanbul’a atfedilen özelliklerden biri de şehrin bir su medeniyeti olduğudur. İstanbul’un 
suya olan ihtiyacı, her zaman için önemli bir mesele olmuş ve bu nedenle suya dair yüz-
lerce eser şehre kazandırılmıştır. Nitekim kemerlerden sarnıçlara, bentlerden maksem ve 
su terazilerine kadar farklı türdeki pek çok eser, kentin bu ihtiyacını karşılamak üzere inşa 
edilmiştir.

İstanbul’un 100 Su Yapısı, bu nadide eserleri bir araya getirmekte ve İstanbul’un su kültürü-
nün yansımalarını görünür kılmaktadır. Bu yapılırken de Roma, Bizans ve Osmanlı dönem-
leri medeniyetin bir devamlılık ve birikim sonucunda şekillenip gelişmesinden yola çıkılarak 
ele alınmıştır. 

Kitapta geçmişte olduğu gibi günümüzde de şöhretini koruyan İstanbul’un kaynak suları ile 
bunlarla bağlantılı tesis ve çeşmeler konu edinilmiştir. Kaynağından çıkan suyun yanında, 
yağmur, ırmak ve sel suları da, Belgrat Ormanları’ndaki bentlerde birikerek kentin su re-
zervini oluşturmaktaydı. Bu yüzden kitapta ikinci sırayı, İstanbul’un tarihi bentleri almıştır. 
Bentlerde biriken suyun imparatorluk başkentine, yani Suriçi’ne ulaşması ihtiyacı berabe-
rinde tarihi su kemerleri, suyolları ve kemerler üzerinden gelen suların taksim edildiği mak-
semler, suyun rahatça ilerlemesini sağlayan su terazileri, Roma ve Bizans’ın ünlü sarnıçları 
ve her biri birer kaynak suyu olmakla birlikte Ortodoks kültüründe mühim bir yer tutan 
ayazmalar da kitabın konuları arasındadır.  

Yazar: Davut Hut   
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-5-78
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 182
Baskı Yılı: 2010  
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İSTANBUL’UN 100 KUŞEVİ 
Osmanlı İstanbul’unu ziyaret eden yabancı seyyahların en çok ilgisini çeken yönlerden birisi 
de şehir sakinlerinin hayvanlara, özellikle de kuşlara gösterdiği yoğun sevgi ve ilgi olmuştur. 
Osmanlı toplumunda özellikle kuşlara olan bu sevgi ve ilgi mimariye de yansımıştır. 

Bulunduğu binaların malzemesinden (taş, tuğla veya ahşap) yapılan ve genellikle ustasının 
yeteneğini, becerisini, sanatının zarafetini ve işçilikte ulaştığı düzeyi gösteren kuşevleri yer 
aldığı yapılara göre avlu duvarları, camiler, mescitler, kiliseler, çarşılar, darphaneler, dük-
kânlar, evler, hazireler, imarethaneler, kahveler, köprüler, kütüphaneler, medreseler, sıbyan 
mektepleri, türbeler ve benzer binalarda görülmektedir. Farklı konumlarda yerleştirilen 
kuşevlerinin, binaların kuzey rüzgârlarına hedef olmayan yönlerinde yapılmalarına dikkat 
edilmiş, zararlı müdahalelerden korumak için yükseklere yerleştirilmiştir.

Bu büyük medeniyet algısının izlerini taşıyan İstanbul’un 100 Kuşevi kitabı, kuşlar için yapı-
lan evlerin mimarisinden konumuna ve işçiliğinden malzemesine hangi dönemlerde nasıl 
bir gelişim gösterdiğini anlatırken İstanbul’da kuş evlerini merak edenlere de bir gezi reh-
beri gibi kılavuzluk etmektedir. Bu kılavuzluk, okuyucuyu mimari abidelerin ve coğrafyanın 
da içinden geçirerek aynı zamanda geçmiş ile bugün arasında gezdirmektedir. 

Yazar: Aras Neftçi  
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-58-5
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 160
Baskı Yılı: 2010  
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İSTANBUL’UN 100 KARİKATÜRİSTİ 
İstanbul, mizahın da başkentidir. Her meşrepten bu büyük metropole gelen insanlar, “zen-
gin, güçlü ve köklü” bir mizah anlayışı oluşturmuşlardır. Mizahın çizgiyle buluşmasıyla da 
İstanbul’un çizerleri bu mizah sahnesinde yerini almıştır. 

1870 yılında Diyojen dergisinde Nişan Berberyan ve Ali Fuat Bey ile başlayan karikatür ge-
leneği; Cemil Cem, Cemal Nadir, Ramiz Gökçe, Oğuz Aral gibi dev isimlerle bugüne ulaş-
mıştır. Bu isimler karikatürü adeta geleneksel bir sanat haline dönüştürmüşlerdir. Anılması 
gereken önemli bir konu da karikatürün ve karikatüristin gelişmesini, ekoller oluşturup yay-
gınlaşmasını ve her daim taze ve güçlü bir kaynak gibi bugüne ulaşmasını sağlayan mizah 
dergileridir. Şayet bu dergiler olmasaydı, ne gelişmiş bir mizahtan ne de yetenekli karikatü-
ristlerden bahsedebilirdik. 

İstanbul’un 100 Karikatüristi çizgi mizahın önemli 100 ismini yaşam öyküleri ve eserleriyle 
birlikte sunarak önemli bir vefa görevini yerine getiriyor. Kitap, vaktiyle bu sanatın yay-
gınlaşmasını sağlayan ancak çizgisi ve imzasından başka hakkında hiçbir bilgi olmayan bu 
isimsiz kahramanları hatırlatarak 140 yıllık bir çizgi-mizah tarihçesini belgeliyor. 

Kütüphane ve arşivlerden özellikle Osmanlı dönemine ait karikatürlerin bulunup büyük bir 
titizlikle derlendiği İstanbul’un 100 Karikatüristi sadece karikatüristleri ve çizgilerini anlat-
makla yetinmeyip 140 yıllık sosyal, kültürel, siyasal ve kentsel yaşantımıza ilişkin ipuçları 
da vermektedir.  

 
Yazar: Şefik Memiş
İbrahim Yarış  
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-33-2 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 178  
Baskı Yılı: 2010   
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İSTANBUL’UN 100 NAMAZGÂHI 
Osmanlı dini yaşamının en önemli parçalarından biri olan ve birer açık hava camisi duru-
mundaki namazgâhlar, yüzyıllar boyunca çevresinde cami yahut mescit bulunmayan yer-
lerde Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla inşa edilmiş, medeniyetimizin nişa-
nelerinden biridir. 

Abdest ihtiyacının karşılanması amacıyla bir çeşme veya kuyuyla birlikte yapılan ya da bir 
çeşmenin yanına inşa edilen namazgâhlar aynı zamanda seyahat esnasındaki yolcuların 
dinlenmelerine de hizmet etmiştir. Kültür tarihimiz içerisinde önemli bir konuma sahip 
bulunan namazgâhlar bugün işlevsel niteliklerini kaybetmekle birlikte ülkemizde birçoğu 
ayakta kalmayı başarmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. 

İstanbul’un 100 Namazgâhı kitabı, şehirde tespit edilebilmiş, bir kısmı zaman içerisindeki 
plansız yerleşim yahut tarihi mirasa ilgisizlik nedeniyle yok olmuş 160 civarındaki namaz-
gâhtan yüz tanesine yer verirken medeniyet tarihimizin bir başka yüzüyle de okuru baş 
başa bırakıyor. 

İstanbul kent tarihinin unutulmaya yüz tutmuş bu eserlerinin inşa tarihleri, vakfedenlerin isim-
leri, kıble taşlarındaki yazılar, mimari özellikleri, fotoğrafları bu kitapta okurla buluşuyor. 
 

Yazar: Yavuz Tiryaki  
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-23-3 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 174 
Baskı Yılı: 2010   
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İSTANBUL’UN 100 AİLESİ 
Bir şehri coğrafi özellikleri, jeopolitik konumu, ticari ve ekonomik altyapısı kadar o şehir-
de yaşayan insanlar da önemli kılar. Şehirde yaşayan insanlar ona şekil verir ve geleceğe 
aktarır. 

İstanbul’un tarihi aynı zamanda içinde yaşayan ailelerin tarihidir. Bu nedenle değişimi ge-
lişimi ve yok oluşu da ailelere bağlıdır. Bizans’tan başlayarak günümüze gelene denk yüz-
lerce ailenin yaşam öyküsüne tanıklık eden İstanbul, birçok aileyi birleştirmiş; kimilerini de 
yok etmiştir. Osmanlı döneminde köklü ve büyük ailelerin geliştirdiği vakıf kurma sistemiyle 
başlayan hayrat, imaret yaptırma geleneği modern Türkiye’nin kültürel başkentinde kendi 
adlarını yaşatmak için toplum yararına imar çalışmaları ve kültürel yatırımlara dönüşmüş, 
İstanbul böylece her anlamda ailelerin yaşattığı bir şehir olmuştur. 

Büyük kısmı beş yüz yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşayan Ermeni, Rum, Yahudi ve Levanten 
aileler de İstanbul’da özellikle mimari ve kültürel anlamda büyük izler bırakmışlardır. 

İstanbul’un 100 Ailesi, Helbig ailesinden, Hacı Bekir ve Mahdumları’na, unutulmaz karelere 
imza atan Abdullah Biraderler’den, eşsiz hatların sahibi Yesarizadelere, Eczacıbaşı, İpar gibi 
ailelerden Balyanlar’a kadar şehir tarihinde yer etmiş aileleri birbirinden ilginç öyküleriyle 
bir araya getiriyor. 

Şehirlerin hikâyelerinin aynı zamanda onu yaşayan ve yaşatan kişilerin hikâyeleri olma-
sından hareketle İstanbul’un 100 Ailesi’nin İstanbul’un kent tarihine katkıda bulunacağını 
ümit ediyoruz. 

 
Yazar: Sevengül Sönmez   
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-60-8 
Sayfa Sayısı: 211  
Ebat: 16,5x24 cm  
Baskı Yılı: 2011   
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İSTANBUL’UN 100 AĞACI 
İstanbul denince akla ilk gelen ağaç kuşkusuz erguvandır. Özellikle Boğaz’ın güneyindeki 
yamaçlarda oldukça sık rastlanan erguvan İstanbul siluetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ergu-
vandan sonra gelen ağaçlar çınar ve servidir. İstanbul’da inşa edilen aşağı yukarı her cami-
nin avlusuna dikilen çınar dallarının uzun ve yaygın olmasından dolayı cömertliğin, sağlam 
karakterin ve yüksek ahlaki değerlerin simgesi sayılır. Ömrünün uzunluğu, her dem yeşil 
olması, sürgün vermemesi ve gövdesine paralel uzanan dallarıyla yeşil bir sütunu andır-
ması, servinin Türk-İslam inancında özel bir yere sahip olmasını sağlar. İstanbul’daki anıt 
ağaçların büyük bölümünü oluşturan ve Türk edebiyatında en çok bahsedilen ağaçlar çınar 
ve servidir. 

İstanbul’da özellikle Lale Devri ile birlikte ağaçlandırma faaliyetleri yapılmış şehirdeki aşağı 
yukarı her bahçe yeniden tanzim edilmiş, Karamürsel, Yalova ve İzmit’ten fermanlarla ıhla-
mur, karaağaç, meşe, kocayemiş, gürgen, defne gibi ağaçların sağlıklı fidanları getirilmişti. 

İstanbul’un 100 Ağacı kitabında bu bahsedilen ağaçlarla birlikte şehrin siluetinin yahut 
günlük yaşamının ayrılmaz birer parçası haline gelen ağaçların yanı sıra “Çerkez Hasan’ın 
Asıldığı Dut Ağacı” yahut “O Ağacın Altı” gibi ilginç hikâyelerle de karşılaşacaksınız.  

Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan İstanbul’un 100 Ağacı’nın şehre farklı bir gözle bak-
manıza yardımcı olmasını umuyoruz. 

 
Yazar: Uğur Aktaş  
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-63-9  
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 187  
Baskı Yılı: 2011   
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 İSTANBUL’UN 100 PANORAMİK FOTOĞRAFI
Fotoğrafın teknik temelinde değişik görme biçimleri vardır. Yıllar içerisinde teknolojinin ge-
lişmesiyle fotoğrafta dijital çağ başlamıştır. Fotoğrafta panoramik bakış, son yıllarda fotoğ-
raf dünyasında yaygın olarak, kent estetiğiyle bir arada durur. Panoramik bakış, bize bakılan 
yer ve konu üzerinden, zengin ve yeni bir görsel kavrayış sağlar.

Bu kitapta İstanbul’un iç ve dış mekânlarının fotoğrafları panoramik bir bakışla çekildi: 
Topkapı Sarayı, Beyazıt Kulesi, Galata Köprüsü, Boğaziçi, Hisar, Haliç, Süleymaniye, Topkapı 
Sarayı, Ayasofya, Mısır Çarşısı gibi sayıları 100’ü bulan İstanbul’un önemli noktaları bir kez 
daha kamera karşısına geçti. Bu çalışma, İstanbul’un birçok yapısının iç ve dış görüntülerini, 
parklarını, bahçelerini, şehirde yaşamı konu alan panoramik bir fotoğraf albümüdür. Kitap, 
İstanbul’un Yüzleri Serisi’nin ana konseptine sadık kalınarak hazırlanmış, yapısı gereği farklı 
bir şekilde tasarlanarak (kırımlı sayfa) panoramik bakış gösterilmeye çalışılmıştır.

 
Yazar: Gültekin Çizgen 
Hamdi Karadeniz 
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-25-7 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 190 
Baskı Yılı: 2011 
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İSTANBUL’UN 100 GRAFİK TASARIMCISI VE 
İLLÜSTRATÖRÜ

20. yüzyılın başında henüz grafik tasarım mesleğine bağlı tanımlamalar yapılmadığı için bu 
tür çalışmaları yapanlar genellikle sanatçılar ya da zanaatkârlardı. Kitapta yer alan pek çok 
kişi, 1900’ler boyunca bugünkü karşılığı “illüstratör” ya da “resimlemeci” olan, o zamanki 
tanımıyla ise “ressam”, “basın ressamı”, “dekoratör ressam”, “afiş ressamı”, “kapak ressa-
mı” diye bilinen mesleğin temsilcisiydiler. Tarihsel okumalar döneminin koşullarına göre 
yapılabilir. Bu yüzden üretilenleri dönemlerin şartları içerisinde değerlendirerek bu kişileri 
grafik tasarımcı olarak nitelendirebiliriz. 

İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü kitabında 1848 doğumlu Ebuzziya Tevfik ile 
1961 doğumlu Feridun Oral arasındaki on yıllık dönem incelenmiştir. “İstanbul” anahtar sözcü-
ğü eksene alınıp grafik tasarım tarihi kitaplarına zemin hazırlayacak işleri üretenlerin izi sürüldü. 

Bu kitapla pek çok ustayı tanıyacak, grafik tasarımcıların mesleğini ilgilendiren önemli ge-
lişmelerin bilgisini edineceksiniz: Grafik adıyla kimlerin ders verdiği, özgünbaskıresim de-
yimini kimin bulduğu, öncü kadın resimlemecimizin kim olduğu, Cumhuriyet döneminin 
başlangıcında yurtdışına grafik tasarım eğitimi almaya kimin gönderildiği gibi soruların ya-
nıtını bulacaksınız. 

 
Yazar: Ömer Durmaz 
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-49-3 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 232
Baskı Yılı: 2010   
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İSTANBUL’UN 100 MİMAR SİNAN ESERİ 
Mimar Sinan, Osmanlı-Türk mimarisini yerel, bölgesel seviyeden alıp çok yönlü yaklaşı-
mıyla sanat ve bilimin evrensel zeminine taşıyan, bir sanat ve bilim adamı. Yeniliğe açık, 
sürekli çalışan, geliştiren, sentezler üreten, kendini tekrarlamayan, adım adım mükemmele 
giden, gelenekleri yadsımadan araştırmayı bırakmayan bir deha. Her eserinde bir öncekini 
aşan, yapı teknolojisine ve malzeme seçimine getirdiği yeniliklerle yüzyılların yıkıcı etkileri-
ne dayanan abidelerin mimarı. Kubbe mimarisinin doruklarında dolaşan bir dâhi. Estetiğe 
taşıyıcı sistemleri kadar değer veren, sanatı ve kişiliğiyle çağlar ötesine ulaşan ve ulaşacak 
bir sanatçı.

İstanbul’un 100 Mimar Sinan Eseri, Türk mimarlığının Selçuklu çağından Kanuni dönemine 
kadar süregelen üç yüzyıllık gelişimini, yaptığı eserlerin iç ve dış görünümündeki uyum, 
ortaya koyduğu güzel ve etkili siluetlerle doruk noktasına çıkaran ve başlıca dünya şaheser-
lerini veren Mimar Sinan’ın İstanbul’daki 100 eserine yer veriyor. Bu kitap, Mimar Sinan’ı 
az da olsa tanıyıp, çoğunu öğrenmenize, bu büyük ustanın mimarlık dünyasındaki eşsiz 
yerini ve serüvenini anlatan daha büyük ve kapsamlı eserlerin izini sürmenize vesile olacak. 

Bu kitabın, Mimar Sinan’ı, onun dünya ve Türk sanat tarihindeki yerini, mimarlık, mühen-
dislik ve estetiği üstün bir yetenekle harmanlayan bu ender sanatçıyı derinlemesine tanı-
mak isteyenler için bir başlangıç, bir çıkış noktası olmasını arzu ediyoruz. 

 

Yazar: Başak Oğuz Ural  
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-59-2 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 232 
Baskı Yılı: 2011   
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İSTANBUL’UN 100 SİKKESİ 
Sikkeler, ekonomik bir meta oluşlarının ötesinde, ait oldukları dönemin “gazetesi” olma 
özelliğini de taşırlar. Bir kentte basılan sikkeler o kentin ekonomik durumunun yanında mi-
marisi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında da önemli ve kesin, somut veriler sağlar. Dünya 
üzerinde imparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul gibi az sayıda kent vardır. Bu özelliğe 
sahip kentler, ürettikleri farklı ve çok sayıda sikkelerle diğer kentlerden ayrılırlar. Bu durum 
aslında o kentin önemini, ekonomik ve kültürel zenginliğini, gücünü vurgulayan bir unsur-
dur.

Dinsel inancı, sosyal ve kültürel yaşamı, giyim, mimari, savaşlar, barışlar, anlaşmalar, yöre-
sel özellikler gibi insana ait hemen her şeyi sikkelerde görmek mümkündür. Sikke bunların 
da ötesinde “devletin mührüdür”, egemenliğinin kanıtıdır. Para, hiçbir zaman salt bir eko-
nomik değer unsuru olmamıştır. Kültürün, inancın, gücün, savaşın ve barışın, birliğin ve 
ayrılığın, sabrın, direnişin, sanatın ve estetiğin ifade edildiği bir mecra olmuştur.

Bu anlamda Bizans İmparatorluğu’ndan günümüze 100 nadide sikkeyi konu edinen dö-
nemlere ait olayların bir aynası niteliğindeki İstanbul’un 100 Sikkesi şehrin tarihine farklı 
bir gözle bakılmasına katkıda bulunacaktır. 

 
Yazar: Hasan Mert Kaya  
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-62-2 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 158 
Baskı Yılı: 2011   
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İSTANBUL’UN 100 KOLEKSİYONERİ 
Koleksiyonerler geçmişin değerleriyle uğraşır, onları toplar, düzenler, değerlendirir ve ya-
yınlarlar. Koleksiyoncunun aklı hep koleksiyonundadır. Her zaman koleksiyonuna yeni par-
çalar katmak için çabalar.

İstanbul’un 100 Koleksiyoneri kitabında Ediz Hun’dan Jeff Hakko’ya, Emel Aksoy’dan Ülkü 
Erakalın’a, İzzet Günay’dan Alaattin Haznedaroğlu’na kadar başka hiçbir yerde kolay kolay 
bir arada görülemeyecek 100 isim ve koleksiyonları yan yana geldi. Kitaptaki hemen her-
kesin “pul” ile çıkmış olduğu renkli serüvene yolculuk niteliğindeki eser hazırlanırken, yer 
alacak koleksiyonlar maddi bir ölçüye göre seçilmedi. Bunlar arasında çocukken toplanan 
gazoz kapakları, eski oyuncaklar ya da çikletlerin içinden çıkan resimli kâğıtlar da var, Os-
manlı tarihi eserleri, belgeler, madalyalar, paralar ve porselenler de.

İki yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olan kitap, 100 koleksiyoneri, birbirinden ilginç yüz-
lerce koleksiyonu ve bu koleksiyonların hikâyelerini anlatıyor. Çıkardığı dergi ve kurduğu 
kulüple İstanbul’un koleksiyon kültürüne büyük katkı sağlayan Şerif Antepli ve Ömer Ser-
kan Bakır tarafından hazırlanan eser, gizemli koleksiyoncular dünyasından alçak gönüllü bir 
seçki niteliğinde.

İstanbul’un 100 Koleksiyoneri, İstanbul hafızasının parçalarını itina ile bir araya getiren, ko-
ruyan ve gelecek kuşaklara bırakan kişileri bizlere tanıtıyor. 

 
Yazar: Şerif Antepli 
Ömer Serkan Bakır 
Dil: Türkçe  
ISBN: 700003
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 222 
Baskı Yılı: 2011   
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İSTANBUL’UN 100 ÇAĞDAŞ SANATÇISI 
İstanbul’a çağdaş sanat perspektifinden bakmak, diğer sanat dallarının bize sunduğu “ba-
kış”ların yanında bir farklılık içermektedir. Çağdaş sanatın İstanbul bağlamında son yıllarda 
ilgilendiği meselelere baktığımızda ortada büyük bir çeşitliliğin olduğu aşikârdır. 

İstanbul’un 100 Çağdaş Sanatçısı kitabında yer alan sanatçıların işlerinde İstanbul, özellikle 
klasik anlatılarda, kent rehberlerinde ve tarih kitaplarında anlatıldığı halinden başka bir 
şekille ortaya çıkıyor. Bu metropol üzerine üretilen çağdaş sanat yalnızca konu çeşitliliğiyle 
değil, kullanılan malzemelerin ve araçların çokluğuyla da bizi şehirle ilgili çoklu “gerçeklik-
lere” bakmaya davet ediyor. Küresel olanla yerelin ilişkisi ve onun yereldeki dönüşümü, ye-
relden üretilen politikalar, değişen ekonomik yapı, çoğunluğu merkezde olmayan kimlikler, 
yoksulluk, göç, bellek, şehir ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, kent mimarisi ve kültürleri, şehir 
pratikleri ve şehrin “tarihi” gibi meseleler bu sanatçıların eleştirilerinde yeniden yorumla-
nıyor ve izleyiciye -ve bazen de katılımcıya- geri dönüyor. 

Bu kitabın amacı çağdaş sanat alanında iş üreten kişilerden yola çıkarak şehrin sanat gün-
demiyle ilgili bir resim çizmekle birlikte sanatçıların işlerini sergiledikleri kentler, mekanlar 
ve etkinlikler yoluyla İstanbul’la ilgili çağdaş sanatın dolaşım yollarını, etkileşime girdiği 
diğer kentleri ve yerleri izlemeye çalışmaktır. 

İstanbul’un 100 Çağdaş Sanatçısı’nın bu anlamda şehirdeki güncel sanatın nabzını tutmada 
bir katkısı olmasını umuyoruz. 

 
Yazar: Ceren Yartan   
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-4-00 
Sayfa Sayısı: 186 
Ebat: 16,5x24 cm  
Baskı Yılı: 2011   
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İSTANBUL’UN 100 ŞARKISI 
Tarihi serüvenini İstanbul merkezli bir kültürel ortamda yaşayan ve “İstanbul Musikisi” diye 
de anılan Türk Musikisi’nin “sözlü”  ürünleri, İstanbul hayatının yüzyıllar boyunca ayrılmaz 
bir parçası olagelmiştir. Kâr, beste, ağır semai, yürük semai, şarkı ve türkü gibi birçok beste 
şekline sahip olan sözlü musiki eserlerinin hepsine birden kısaca “şarkı” denilmiş, bu kav-
ram aslında yanlış kullanılmasına rağmen halk dilinde bir galat halinde yerleşmiştir. 

İstanbul’un şarkıları, İstanbul’u en doğru ve en estetik şekilde ifade edebilme kabiliyetine 
sahip sanat ürünleridir. İstanbul, dünyada hakkında en çok şarkı bestelenmiş şehirlerin ba-
şında gelmektedir. İçinde İstanbul geçen veya dekorunu İstanbul’un oluşturduğu binlerce 
şarkı bulunmaktadır.

İstanbul’un 100 Şarkısı kitabı, tarih içindeki uzun yolculuğumuzun yaklaşık son altı yüzyılın-
da kültür başkentimiz olarak yerini daima koruyan İstanbul’a ve İstanbul halkına mâl olmuş 
sözlü eserlerden 100 tanesini bir araya getiriyor. İstanbul tarihinin geçmişten günümüze 
çeşitli dönemlerinde iz bırakan, unutulmayan ve dillerden düşmediği gibi bestelenişinden 
sonraki uzun yıllar boyunca da hatıralardan silinmeyen 100 eseri bir araya getiren İstan-
bul’un 100 Şarkısı, zamanın aşındırıcı etkisini tarifsiz bir dirençle aşmayı başaran o âşina 
sesi bir kez daha düşünmeye vesile olmayı amaçlıyor. 

Yazar: Mehmet Güntekin
Dil: Türkçe
ISBN: 978-605-5592-3-94 
SayfaSayısı: 214
Ebat: 16,5x24 cm 
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 YALISI 
İstanbul denilince akla ilk gelenlerden birisi de Boğaz ve onun ayrılmaz parçası yalılardır.
Her biri inci tanesi gibi Boğaz’ın iki yakasına dizilmiş yalılar, şehri görmeye gelen herkesi bü-
yülemiş birer güzellik abidesi olarak yerlerini almışlardır. Bunun yanında yalılar barındırdığı 
hayat hikâyeleriyle de her dönemde ilgi odağı olmuştur.

Şehrin ahengine uygun aynı armoni içerisinde yalısını inşa eden Osmanlı halkının estetik 
anlayışı, yüzlerce yalının her birinin bir diğerinden tamamen farklı olmasında da temayüz 
etmiştir. Boğaziçi’nde bulunan 600’den fazla yalıdan tarihi olanları ise 366 tanedir. Kitap 
için bu yalılardan 100 tanesi seçilmiştir. Kitapta Sultan II. Mahmud öncesi ve sonrası; Sultan 
Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid dönemleri ile Cumhuriyet dönemi ya-
lıları üzerinde durulmuş ve her semtten en az bir yalı olmasına dikkat edilmiştir. 

İstanbul’un 100 Yalısı, şehrin o zarif boğazını bir gerdanlık gibi saran yalılardan 100 tanesini 
seçip okurlarla buluşturmayı amaç edinmiştir.

Yazar: Mahmut Sami Şimşek 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-35-6
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 218
Baskı Yılı: 2011  

35
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İSTANBUL’UN 100 BAHÇESİ 
Bizans döneminde bahçeler genelde sarayların yaygın olarak bulunduğu suriçinde ve özel-
likle kara surlarının önlerindeydi. Bizans saray bahçeleriyle ilgili pek fazla kaynak olmasa 
da, Sarayburnu’ndan sonra İstanbul’daki en önemli Bizans saray bahçesi, Osmanlı döne-
minde de önemli bahçelerden biri olmayı sürdüren Fener Bahçesi’ydi. Bizans döneminde 
ev bahçelerinde genelde soğan, turp, havuç, pancar, ıspanak gibi ev halkının ihtiyacını kar-
şılayacak bitkiler yetiştirilirdi.

Surların içine sıkışan Bizans İstanbul’unun aksine, Osmanlı surların dışına yayılmıştır. Lale 
Devri’nde ise tüm eski bahçeler elden geçirilir, içlerine yeni binalar eklenir, ayrıca birçok 
yeni bahçe kurulur.

İstanbul, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar bahçeler, bağlar, bostanlar ve mesirelerle dolu, 
yeşil bir şehirdir. 1950’li yıllardaki yoğun göç ve istimlâk hareketlerine kadar Boğaz, Eyüp ve 
kara surlarının önündeki geniş yeşillik alanlar ve çayırlar ortadan kaldırır ya da alanını kü-
çültür. İstanbul’un en büyük ve önemli mesirelerinden biri olan Çırpıcı Mesiresi günümüz-
de büyük bir parktır; 1950’li yıllara kadar irili ufaklı birçok bağ ve mesirenin bulunduğu kara 
surlarının önündeki yeşillik alanlar ise sonraları mezarlığa dönüşür; eskilerin Kozlu Çayırı, 
günümüzün Kozlu Mezarlığı’dır.

İstanbul’un 100 Bahçesi kitabı, okura şehrinin yakın zamana kadar ne kadar yeşil ve renkli 
bir hayatı olduğu hakkında fikir vermeyi amaçlamaktadır.

Yazar: Uğur Aktaş 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-7-76
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 188
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 KÖŞKÜ VE KONAĞI 
Haremiyle, selamlığıyla, ahırları ve arabalıklarıyla, bahçesiyle, havuzuyla, hamamıyla ve 
müştemilâtıyla sanki bir saray yavrusunu andıran köşk ve konaklar, zarif görünümleriyle 
İstanbul vitrinini süsleyen birer biblo gibidirler. Şehrin en güzel sayfiye ve mesirelerine ren-
gârenk çiçekler gibi konmuş olan yazlık köşklerin yanında konaklar da kendisini görenlerde 
bir tazim ve hayret hissi uyandırırlardı.

Osmanlılar evlerine hane derlerdi. Ev biraz büyükse malikâne. Eğer malikânelerde bir kaç 
nesil birden kalıyorsa bunlara da konak denirdi. Köşk ise, istisnaları olmakla birlikte umu-
miyetle bahar ve yaz mevsimlerinde kullanılan mekânlardı. Padişah ve hanedan mensupla-
rının kullandıkları mekânlarda köşkün karşılığı kasır, konağın karşılığı saraydı.

Bu kitapta, İstanbul’un köşklerinden ve konaklarından 100 tanesi seçilip, nasıl birbirinden 
farklı güzellikte olduklarının ve şehrin vitrinini nasıl güzel gösterdiklerinin yanı sıra, içerisin-
de yaşayanlardan da bahsederek bir dönemin elit yaşantısından küçük bir kesit sunmaya 
çalışılmıştır.

Sayıları gün geçtikçe azalan Osmanlı mimarisinin bu nadide örnekleri ile bu meskenlerde 
yaşanan öyküleri bir araya getiren İstanbul’un 100 Köşkü ve Konağı’nın kent kültürüne kat-
kıda bulunmasını diliyoruz.

Yazar: Mahmut Sami Şimşek 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-78-3
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 164
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 GÖRÜLECEK YAŞANACAK YERİ 
Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan, ilk yerleşiminden günümüze bir çeyiz sandığı gibi 
iyi ve güzel şeyleri biriktiren, saklayan İstanbul, bir tarih şeridinde yol alıyor gibi her soka-
ğında caddesinde bir iz bırakarak bizleri hep hayret ufkunda seyre çıkarır. Bu gezilerden her 
zaman bir şeyler öğrenmiş olarak döneriz.

Şehrin dilini anlamaya, sırrını öğrenmeye bizi yaklaştıracak İstanbul’un 100 Görülecek Ya-
şanacak Yeri rehber kitap olma özelliği taşıyor. Özel olarak çekilmiş 200’den fazla fotoğrafla 
desteklenen kitap, “Görülecek Yerler” ve “Yaşanacak Yerler” olarak iki bölüm halinde hazır-
lanmış. Aralarında Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Bozdoğan Kemeri, Kariye Müzesi, Tek-
fur Sarayı, Kılıç Ali Paşa Camii, Nusretiye Camii ve Neve Şalom Sinagogu’nda yer aldığı pek 
çok tarihsel yapı, “Görülecek Yerler”  başlığı altında toplanmış. Görülecek yerlerin dışında 
tarihten gelen izlerle büyük olaylara ve anılara tanıklık eden Soğuk Çeşme Sokağı, Üsküdar, 
Yedi Tepe, Haliç, Zeyrekhane ve Salacak, “Yaşanacak Yerler” başlığı altında anlatılmış.

İstanbul’un 100 Görülecek ve Yaşanacak Yeri, okuyucuya tarihi mekânlarla ilgili önemli bil-
giler vermesinin yanı sıra farklı gezi güzergâhlarını takip ederek kendi gezi planını yapma 
imkânı da sunuyor.

 
Yazar: Bahar Kaleli 
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-46-2 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 156 
Baskı Yılı: 2011 
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  İSTANBUL’UN 100 MÜCEVHERİ VE SANATÇISI
Gündelik hayatın içinde kullanılanından süs olarak “takı”lanlarına kadar geniş bir yelpaze-
de, İstanbul’un mücevherlerinden bahsetmek mümkündür. Öyle ki Bizans’tan Osmanlı’ya 
ve günümüze gelene kadar farklı dönemlerde el emeği göz nuru işler, İstanbul’la anılır ol-
muştur. Kaşıkçı Elması’nı duyup da İstanbul’u hatıra getirmemek mümkün müdür?

Her biri ince bir zevkin ve üslubun ürünü olan bu mücevherler, İstanbul üslubunun, tarzının 
ve güzelliğinin de bir sunumu olarak yıllar yılı arz-ı endam etmiştir. Mücevherler, müzelerde 
yer alanından günümüzde kullanılana ya da koleksiyon halinde korunanına kadar İstan-
bul’un mücevherleri olarak bu kez bir kitapta bir araya geliyor.

Yaklaşık iki yıl süren titiz bir araştırma ve çalışmanın ürünü olan kitapta, Bizans ve Osman-
lı medeniyetlerine ait değerli ziynet eşyaları, savaşlarda kullanılan zırhlar ve muhtelif eş-
yalardan oluşan İstanbul’un antika mücevherleri, şehirden esinlenerek hazırlanmış takı 
koleksiyonları (özel ve seri üretim), İstanbullu sadekârların (mücevher ustası) ürettikleri 
mücevherler ve mücevher tasarımcıları yer alıyor. Kitabın sonunda mücevher yapımında 
kullanılan değerli taşların anlatıldığı bir sözlük de bulunuyor.

 
Yazar: Aylin Gözen 
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-47-9 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 150 
Baskı Yılı: 2011   

39
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İSTANBUL’UN 100 ROTASI 
“Kenti adım adım nasıl gezmeliyiz, gezi rotalarımız nasıl oluşabilir?” sorularına cevap nite-
liğinde hazırlanan kitap dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Gültekin Çizgen tarafından kaleme 
alındı. İstanbul’un 100 Rotası, gerek çevresi, gerek nüfusu gerekse kültürel yapısıyla her an 
genişleyen ve değişen kent için rehber niteliğinden çok okuyucuya belli bir zaman dilimi 
içinde kentin nerelerinin, nasıl gezileceğine dair teklif sunuyor.

Görselleri için usta bir fotoğrafçı ekibiyle çalışılan eserde Engin Güneysu, Işık Kaya, Bahar 
Kaleli ve Hamdi Karadeniz’in de fotoğrafları bulunuyor. Hepsi yeni çekim olan fotoğraflar 
üzerinden adım adım İstanbul’u gezmek mümkün.  Kitap, zamana göre rotalar, uzak İstan-
bul rotaları, yedi tepe rotası, kültür sanat rotaları, özel rotalar geleneksel çarşılar ve yiyecek 
içecek rotaları olmak üzere altı bölümden oluşuyor.

İstanbul’un 100 Rotası, bir günlük, üç günlük, haftalık rotaların yanı sıra, Haliç, Adalar ve 
uzak İstanbul, yedi tepe, kültür ve sanat, İstanbul’un renkleri ile İstanbul’un özel rotalarını 
sunuyor.
 

Yazar: Gültekin Çizgen 
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-50-9 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 198
Baskı Yılı: 2011   
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İSTANBUL’UN 100 SEYYAHI 
Dinî, sanatsal ve entelektüel bir merkez olan İstanbul, Bizans zamanındaki önemini, 
1453’teki Türk fethinden sonra da devam ettirmiştir. Gerek Bizans gerekse Osmanlı dö-
nemlerinde İstanbul; bilinmeyeni keşfetme ve ufkunu yeni yerlerle genişletme amacındaki 
seyyahların ilgi odağı olmuştur. 

Seyyahların çoğu, karşılaştıkları İstanbul’un etkisi altında kalarak gördüklerini kaleme almışlar-
dır. Bu yazılar tamamen gerçeği yansıtıp yansıtmadıklarına bakılmaksızın büyük ilgi görür. Seya-
hatnameler, bir şehrin tarih katmanlarındaki renklilikleri, içerikteki farklılığın detaylarını, çeşitli-
liğini günümüze kadar ulaştıran kayıtlar olduğu için önemlidir.  Seyahatnamelerde kaydedilmiş 
bilgiler genellikle şehrin ufuktan en iyi görülen binaları etrafında toplansa da, bazı seyyahlar 
şehirdeki toplum hayatı, örf ve adetler, şehre ve şehirlilere has detaylar, şimdilerde kaybolmuş 
ama o zaman var olan mimari yapılardan da bahsetmişlerdir.

Taşlıcalı Yahya’nın şehrengizi, Latifi’nin tezkiresi, Kömürcüyan’ın İstanbul Tarihi gibi aslın-
da İstanbul’un yerlisi sayılabilecek kişilerin İstanbul metinleri, tüm zamanların en büyük 
seyyahlarından sayılan ve aslında İstanbul sakinlerinden biri olan Evliya Çelebi, İstanbul 
anlatısı “yabancı” seyyahların yanında kitapta yer bulmuştur. 

İstanbul’a dair yazılmış seyahatnameler, tarihi vesikaların yanında şehrin zaman içinde ya-
şadığı değişiklikleri öğrenmek isteyenler için de eşsiz bir kaynaktır. Bu kaynaklardan yüzünü 
bir araya getiren İstanbul’un 100 Seyyahı kitabı da şehre dair yüzyıllara dayanan gözlemle-
rin kısa bir özetini sunmaktadır. 

Yazarlar: Nida Nebahat 
Nalçacı, Nazmiye Çetinkaya 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-68-4
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 248
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 MERDİVENİ   
İstanbul sokaklarının vazgeçilmez enstrümanı merdivenlerin her biri semtlerin coğrafi ko-
numlarına, sosyal haritalarına göre ayrı bir hikâye anlatır bize. İstanbul’un 100 Merdiveni 
şehrin inişler ve çıkışlarla süslü sokaklarında yolculuğa çıkarıyor bizleri.

Karakterleri ve konumları birbirinden farklı olan Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Sarıyer, Şişli ve 
Üsküdar’daki merdivenler konuk oluyor seçkimize. Bu kitap için; Beşiktaş’ta Türkali, Cihan-
nüma, Bebek, Vişnezade, Muradiye, Yıldız, Ortaköy olmak üzere 7; Beyoğlu’nda Gümüşsu-
yu, Kılıç Ali, Tomtom, Pürtelaş Hasan Efendi, Yenişehir, Bereketzade, Çukurcuma, Firuzağa, 
Cihangir, Ömer Avni olmak üzere 10; Eyüp’te 1; Fatih’te Molla Aşkı, Atikmustafapaşa, Kasım 
Gönani, Sinanağa, İncibey, Avcıbey, Hamamı Muhiddin, Tevki Cafer, Hatip Müslihiddin ol-
mak üzere 9; Sarıyer’de Yeni Mahalle, İstinye, Büyükdere, Yeniköy, Emirgan olmak üzere 5; 
Şişli’de Eskişehir, Kurtuluş, Elmadağ olmak üzere 3; Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdayi, Se-
lamiali, Kuzguncuk, İcadiye, Valide-i Atik, Beylerbeyi, Sultantepe, Ahmediye, Zeynep Kamil 
olmak üzere 9 toplamda 44 farklı mahallede araştırma yapıldı.

İstanbul’u tanımak isteyenler için, İstanbul’un sokaklarına özgü keyifli bir detaydan, merdi-
venlerden yola çıkararak hazırlanan bu kitapta oldukça ilginç ayrıntılar bulacaksınız.

 
 
Yazar: Akif Kuruçay   
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-5592-88-2 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 160
Baskı Yılı: 2011   
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İSTANBUL’UN 100 SPORCUSU 

İstanbul özellikle son yüzyılda farklı dallarda büyük başarılara imza atan sporcular yetiştir-
miştir. Her biri kazandıkları büyük başarılarla hem kulüplerimizin bugünlere gelmesinde 
hem de Türk spor kültürünün oluşmasında büyük katkı sağlayan Zeki Rıza Sporel’i, Lefter’i, 
Refik Osman Top’u, Şeref Görkey’i, Baba Hakkı’yı, Turgay Şeren’i, Gündüz Kılıç’ı kim unu-
tabilir ki? 

İstanbul’un 100 Sporcusu, medeniyet ve kültür şehri olan İstanbul’un önde gelen spor-
cularının başarı dolu yaşam öykülerini ele alıyor. Kitabın sayfalarında ilerledikçe efsane 
isimlerin bu topraklarda hem kulüplerin ortaya çıkmasında hem de spor kültürümüzün 
oluşmasında ve yaygınlaşmasında ne kadar etkin bir rol oynadıklarına tanık olacaksınız.  
Kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında 
farklı uyruklardan vatandaşların nasıl tek bir bayrak altında toplanarak yeşil sahalarda ve 
salonlarda canla başla mücadele ettiklerine tanık oluyor, bugün bile altın madalya kazana-
madığımız atletizmde daha 1906 yılında Ara Olimpiyatlar’da Aleko Alebrantis ile bu mutlu-
luğu yaşadığımızı da öğreniyoruz. 

İstanbul’un 100 Sporcusu bir döneme damgasını vurmuş ve bugün isimleri bile unutul-
maya yüz tutmuş simaların yeniden hatırlanması için bize kapı aralıyor. Farklı kimliklerin 
hayatlarına mercek tutulduğunda birçok ilginç hikâyeye tanıklık ediyor, yaşam öykülerine 
indiğimizde o dönemin parıltılı yaşamlarını günümüzün bakış açısıyla yorumlama fırsatı 
buluyoruz.

Yazar: Hacı Hasdemir 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-89-9 
Ebat: 16,5x24 cm  
Sayfa Sayısı: 205
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 SPOR OLAYI 
Yüzyıllar boyu imparatorluklara başkentlik yapmış olan İstanbul’un spor kültürünü ne kadar 
biliyoruz? 

İstanbul’un 100 Spor Olayı kitabı, 2012 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehrin gör-
kemli spor geçmişine dair bilinmeyen birçok noktaya ışık tutuyor. Kitap, Bizans döneminin 
Hipodromu’ndaki at yarışları, daha sonra Atmeydanı olarak anılan bu alandaki güreşler, 
cirit müsabakaları, padişahların özellikle okçuluk ve güreş alanındaki başarıları, Batılılaşma 
etkisi ile birlikte kent yaşamına dâhil olan golf, futbol, kayık yarışları, atletizm çim hokeyi 
gibi şehrin sportif geçmişine dair birbirinden ilginç hikâyeler barındırıyor. 

Kitabın sayfaları arasında yolculuğa çıkan okur, bugün Türkiye’deki spor hayatına damgasını 
vuran kulüplerin kuruluş hikâyelerine, sıra dışı başarı öykülerine, İstanbul’da düzenlenen 
dünyanın en prestijli turnuvalarına ve şehir takımlarının büyük başarılarına kadar yüzlerce 
yıllık bir serüvene şahitlik yapacaktır.   

Şişli Camii’nde sağlığı için mevlit okunan Arjantin’in unutulmaz ismi Eva Peron’un bu olay-
dan çok etkilenerek İstanbul’da düzenlettiği Eva Peron Kupası’nı, Hitler’in propagandasına 
destek olmak için şehre yolladığı takımını, Pele’nin şehri ziyaret ettiği günü merak edenler 
için yayınlandı İstanbul’un 100 Spor Olayı.

İstanbul’un Bizans’tan günümüze spor tarihi adına çok önemli bir kaynak olan İstanbul’un 
100 Spor Olayı’nın şehrin kültür tarihine büyük katkısının olacağına inanıyoruz. 

Yazar: Behram Kılıç  
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-91-2
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 206
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 MİMARI 
Farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan imparatorluklar başkenti İstanbul, tarihin 
her döneminde siyasal, ekonomik, sosyal canlılığına paralel gelişen mimarisiyle bir çekim 
merkezi oldu. Bizans mimarisiyle şehre kalıcı olarak damga vururken, Osmanlı İstanbul’la 
özdeşleşen muhteşem yapılar vermekten geri kalmadı. Klasik Osmanlı mimarisinin gör-
kemli eserlerini, yabancı, Levanten, Rum ve Ermeni mimarların hayat verdikleri birbirinden 
çarpıcı yapılar takip etti. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Birinci Ulusal 
Mimarlık Akımı tarzında yarattıkları mimariyle şehre ayrı bir göz zevki kattıkları görüldü. 
Değişen dünya konjonktürünün Türkiye’ye has bir şekilde yorumlanmasıyla ortaya çıkan 
İkinci Ulusal Mimarlık Akımı da Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın göz dolduran seçkin ör-
neklerinden geri kalmıyordu. Günümüze doğru gelindiğindeyse, hem İstanbul’la özdeşle-
şen bu muazzam yapıları restore eden, hem de hayat verdikleri yeni yapılarla İstanbul’a 
değer katan mimarların önemli çalışmalarına tanık oluyoruz. Peki, gündelik yaşamda her 
gün gördüğümüz bu eşsiz yapıların mimarlarını tanıyor muyuz? 

İstanbul’un 100 Mimarı, Bizans’tan başlayarak İstanbul’a önemli yapılar kazandıran 100 mi-
marın hayatından yola çıkılarak hazırlanmış bir şehir kitabıdır. Dolayısıyla gündelik yaşamın 
her anında gördüğümüz, farklı mimari yapılara hayat veren usta mimarları olduğu kadar, 
hayat verdikleri yapılar hakkında da okuyucuya fikir vermeyi amaçlamaktadır. 

Yazar: İbrahim Toraman 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-646
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 178
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 HAMAMI 
Eski İstanbul’da saray ve konaklardaki özel hamamların yanı sıra; mahallelerde halka açık 
hamamlar bulunurdu. Halk hamamlarının çoğu çifte hamamdı, yani kadınlar ve erkekler 
ayrı hamamları paylaşırdı. Tek hamamlarda kapıya asılan havlunun renginden o günün ka-
dınlara mı yoksa erkeklere mi ayrıldığı anlaşılırdı. İmparatorluk İstanbulu’nun hamamları 
ise yalnızca cinsiyete göre değil dinlere göre de ayrılırdı. 

Hamamlar, temizlik işlevinin yanında bir kültürü de yaşatırdı. Evlenecek kızlar için gelin 
hamamı, loğusa kadınlar için kırk hamamı gibi adetler vardı. Özellikle kadınlar hamamlara 
yanlarında yiyecek de götürerek kalabalık gruplar halinde giderlerdi.

İstanbul’un ihtişamlı hamamlarından pek azı günümüze gelebilmiştir. Bununla birlikte yok 
olan hamamların bir kısmı yeniden şehre kazandırılmıştır. Hamam kültürü ise eski canlılığı-
nı yansıtmasa da devam etmektedir.

İstanbul’un 100 Hamamı isimli eser, İstanbul’daki hamamların tarihi seyri hakkında bir giriş 
ve bunlar arasından yüz tanesine ait seçkiden oluşuyor. Hamamlar bazen kitabeleri, bazen 
mimarları, bazen mimari özellikleri, bazen de işletmecileri ile dikkat çekip bu çalışmada 
kendisine yer buldu. 

Yazar: Akif Kuruçay 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-96-7
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 214
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 KİTABESİ   

Bizans’tan Cumhuriyet İstanbul’una kadar süreklilik gösteren kitabeler ilk olarak bilgi ver-
mek amacıyla yazılmıştır. Bir anıtın ya da binanın ne vesile ile ve hangi tarihte, kimler tara-
fından yapıldığı, kitabesinden edinilen bilgilerden ortaya çıkmaktadır. 

İstanbul’un fethinin ardından Osmanlı Türkleri kitabelere bir de estetik işlev kazandırmıştır. 
Usta hattatların ürünü olan kitabeler verdikleri bilgilerin yanında üzerlerindeki istiflerin gü-
zelliği ile de dikkat çekmektedirler. Kazıma tekniği ile yapılan Bizans kitabeleri son derece 
yavan bir görünüm sergilerken, Türkler kabartma yazı ve süslemelerle şaheserler ortaya 
koymuşlardır. İslam sanatının geometrik soyutlama tarzı bu kitabelere de yansımıştır. Eli-
nizdeki eserde ayrıntılı bir metin eşliğinde sergilenen Süleymaniye Camii kitabesi ve Uşşaki 
Tekke Çeşme kitabesi bu tipik estetik çalışmaların en güzel örneklerindendir.

Kültür ve sanat tarihimizin önemli unsurlarından han, hamam, çeşme, sebil, medrese, 
cami, vb. eserlerin üzerindeki kitabeler, dili, tezyinatı, tasarımıyla bir dünya telakkisinin 
tezahürü olarak kültürümüzün aynalarıdır. Kitabeler üzerinden hat, tezyinat ve edebiyat 
tarihinin seyrini belli bir açıdan da olsa gözlemlemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında 
kitabelerin korunmasının ve muhafazasının önemi bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Onlara 
sahip çıkmak demek, tarihimizin hafıza kayıtlarını korumak, muhafaza etmek demektir. Zira 
kitabeler, geçmişe tutulan ışık kaynaklarıdır.

Yazar: Ali Rıza Özcan 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-94-3
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 190
Baskı Yılı: 2011  
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İSTANBUL’UN 100 LATİFESİ 
Mizah, tüm çağlarda ve kültürlerde toplum hayatının bir parçası olmuştur. İnsanların başla-
rına gelen olaylar karşısında verdikleri gülünç, eğlenceli, eleştirel tepkiler toplumların kül-
türel anlayışlarının bir yansıması olarak da yorumlanmaktadır. 

Latife, günümüzdeki karşılığıyla fıkra ise, “güldürmek, eğlendirmek amacıyla söylenen gü-
zel ve nükteli söz veya hikâye, şaka” anlamına gelir ki esasını dünya algısı, inançlar, ahlaki 
değerler, örf ve adetler ile içinde bulunulan siyasi ortam belirlemektedir. Bu anlamda İs-
tanbul’un 100 Latifesi kitabı, Osmanlı’dan günümüze toplum hayatının önemli figürlerinin 
konu edildiği latifeler ile mizah anlayışının bir kesitini sunmaktadır. 

İstanbul’un 100 Latifesi başlığını taşıyan bu çalışmada, İstanbul’da yaşamış, bu şehirle öz-
deşleşmiş isimli isimsiz şahsiyetler etrafında oluşturulmuş latifelerden ve fıkralardan bir 
seçme yapılmıştır. Latifeler seçilirken yukarıda çizdiğimiz çerçeveden hareket edilmiş, hü-
kümdarlardan sıradan insanlara, devlet adamlarından sanatkârlara ve edebiyatçılara varın-
caya kadar toplumun her kesimi gözetilmeye çalışılmıştır. Bununla beraber sadece İstanbul 
kültüründe değil Türk mizah edebiyatında da önemli bir yere sahip olan İncili Çavuş, Bekri 
Mustafa ve Neyzen Tevfik gibi şahsiyetlerle, latifeye meyilli II. Mahmud gibi padişahlara 
sayısal açıdan bir ayrıcalık tanınmıştır. İsmi bu konuda öne çıkmamakla beraber özel hayat-
larında şakacı ve nüktedan kimlikleriyle tanınan İstanbul yazarlarından örnekler de kitapta 
yer almaktadır. 

Yazar: Ali Şükrü Çoruk 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-97-4
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 124
Baskı Yılı: 2011 
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İSTANBUL’UN 100 KÖYÜ 
Binlerce yıllık geçmişe sahip olan İstanbul’un geçmişinde çeşitli gıda ihtiyacından ısınması-
na kadar türlü ihtiyaçlarını sağlayan köylerin büyük bir önemi vardır. Zaman içerisinde bu 
köylerden bazıları milyonluk nüfusa ulaşan ilçelere dönüşürken ve “köy” sadece isimlerin-
de kalırken bazıları da yaşanan bu büyük iktisadi, sosyal ve kültürel değişimler doğrultusun-
da ayakta kalmaya çalışmaktadır. 

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’un yanı başında sıralanan bu köy-
lerin tarihleri ve hikâyeleri kent yaşamını daha iyi anlamak açısından oldukça önemlidir. Bir 
dönem şehrin sebze, meyve, balık ve hatta kömür gibi ihtiyaçlarını karşılayan köyler, kentin 
giderek büyümesiyle onun içinde ama bir bakıma da ondan apayrı bir yaşamı sürdürmek-
tedir. 

İstanbul’un 100 Köyü kitabına alınan balıkçı köylerinden dağ köylerine kadar birçok mecra 
kendine has öyküleriyle şehrin zenginliğine çeşitlilik katmaktadır. 

Bu kitapta okur şehrin yanı başında ama bir o kadar da uzak köylere bir yolculuk yaparken 
bugün nüfusu milyonları aşan eski köylerin hikâyelerini de bulacak. 

Uzun ve bir o kadar da keyifli bir çalışmanın ürünü olan İstanbul’un 100 Köyü kitabını oku-
duktan sonra şehre daha farklı bir gözle bakmanızı diliyoruz. 

Yazar: Candan Bilgin 
İbrahim Yarış 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-5592-99-8
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 191
Baskı Yılı: 2011
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İSTANBUL’UN 100 MEKTEBİ ve MEDRESESİ 
Tarihi boyunca siyasi, iktisadi ve kültürel bir merkez olan İstanbul, Osmanlı fethi sonrasın-
da yeniden kazandığı öncü şehir olma vasfını ilim sahasında da ortaya koymuştur. Fethin 
ardından İstanbul’a Osmanlı mührü yalnızca saraylar, camiler, mescitler, çeşmeler, sebiller, 
hanlar, bedestenler, imaretler, hamamlar ile vurulmamış; şehrin her köşesine kurulan kü-
tüphane, mektep ve medreselerle bu şehir koca bir ilim mahfiline dönüşmüştür. 

Bugün bir kısmı günümüze kadar ayakta kalan, bir kısmı ise ancak şehrin hafızasında hayati-
yetini sürdürebilen yüzlerce mektep ve medrese şehrin siluetinin en önemli unsurlarından 
birisiydi. Kitapta tarihi mektep ve medreselerin adres ve konumları verilmekte, banileri ve 
mimarları kısaca tanıtılmakta, genel mimari özelliklerine değinilmekte, bugünkü hali kısaca 
tasvir edilerek halen kullanılıp kullanılmadığı belirtilmektedir. Bu genel bilgilere mektep ve 
medreselerin eski ve yeni fotoğrafları eşlik etmektedir.

İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi tarihsel bir mirasın dökümü olduğu kadar bu eserle-
rin daha iyi tanınmaları, korunmaları, restore edilerek ve yeni işlevler kazanarak yarınlara 
devredilmesi için de bir tür veritabanı olarak görülebilir. 

Büyük bir araştırmanın ürünü olan İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi’nde anlatılan bu 
miras ile birlikte kitabın İstanbul’un geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bir ilim ve kültür 
merkezi olma iddiasına katkıda bulunmasını diliyoruz.  

Yazar: Mustafa Göleç
Fatih Güldal  
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-4595-0-13
Ebat: 16,5x24 cm
Sayfa Sayısı: 172 
Baskı Yılı: 2012 
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İSTANBUL’UN 100 VAKFI 
Temelinde insanlara yardım etme gayesi bulunan vakıflar, insanlık tarihinin belki de en eski 
kurumları olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’da ise Roma ve Bizans dönemlerine dahi 
vakıf müesseselerinin varlığından söz etmek mümkündür ki özellikle Bizans İmparatorluğu 
devrinde bu kurumların hukuk tarafından korunduğu ve devamlılığının sağlandığı da orta-
dadır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nda vakıf müesseseleri çok daha yaygın ve işlevsel bir 
hal almıştır. Bu nedenle de Osmanlı için “vakıf cenneti” yakıştırması yapılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki vakıf hukuku Bizans’takine oldukça yakındır. Ancak Osmanlı 
vakıflarını Bizans vakıflarından ayıran temel fark bu vakıfların hayatın hemen her alanında 
insanlara hizmet veren kuruluşlar olmasıdır. Oldukça yaygın bir biçimde görülen ve toplu-
mun neredeyse tüm eksiklerine cevap veren bu kurumlar neticesinde bir “vakıf medeniye-
ti” oluşturulmuştur. Öyle ki Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesinden sonra şehir, 
vakıflar ile imar edilmiştir.

Mağdur kadınlara sahip çıkan vakıflardan duvar yazılarını temizleyen vakıflara, sokak hay-
vanlarına yiyecek temin eden vakıflardan fakirleri evlendiren vakıflara ve Hıristiyan esirle-
rin kurtulmasını sağlayan vakıflara kadar birbirinden ilginç vakıflara dair bilgi edinebileceği-
niz İstanbul’un 100 Vakfı kitabı günümüzde büyük ölçüde unutulmuş bir vakıf medeniyetini 
yeniden hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Yazar: Sinan Ceco
Şeyma Adıvar  
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-4595-03-7
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 183
Baskı Yılı: 2012  
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İSTANBUL’UN 100 SEMBOLÜ 

Sembolizm, insanların kullandığı bir takım şekilleri, objeleri, sözcükleri din, felsefe ve este-
tik üçgeni içerisinde değerlendiren ve deşifre eden bilimin kendisidir. Bu bağlamda etrafı-
mızdaki her şeklin, objenin veya sözcüğün bir açıklaması bulunmaktadır. 

Çoğu kez önünden defalarca geçtiğimiz, önemsemediğimiz veya umursamadığımız birçok 
şekil, esasen bizleri binlerce yıllık bir tarihi maceraya veya son derece önemli bir öğretiye 
yönlendirebilmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde de ortaya çıkan Ezoterizm yani, anlamı-
nın sadece bilinmesi istenen kişilere bildirildiği felsefi öğreti ortaya çıkmıştır. Özellikle Hı-
ristiyanlığın önemli yayılma alanlarından olan Anadolu coğrafyasında, Hıristiyanlığın Roma 
İmparatorluğu tarafından yasaklanmasıyla, verilmek istenen dini mesajlar bu yolla insan-
lara aktarılmak istenmiştir.

Birçok farklı kültürün aynı potada eritilip sunulduğu bir kent olan İstanbul, bu anlamda 
çok zengin sembollere sahiptir. Onlarca dini inanışa ve devlete ait sayısız sembolün rast-
lanabildiği bu kentin caddeleri ve sokakları, aynı zamanda İstanbul’da yaşamış bu kültür 
gruplarının bıraktığı semboller dünyasına ve onların verdiği mesajlara açılan bir geçit niteli-
ğindedir. Bu manada İstanbul’un 100 Sembolü bu dünyayı anlamak adına bir kılavuz olarak 
değerlendirilebilir.  

 
 
Yazar: Sinan Ceco   
Dil: Türkçe  
ISBN: 978-605-4595-0-20 
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 160 
Baskı Yılı: 2012  
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İSTANBUL’UN 100 LEZZETİ 

İstanbul mutfağı, öteden beri sahip olduğumuz yeme-içme geleneği ile tarih boyunca 
etkileşimde bulunduğumuz farklı mutfak kültürlerinin ahenkli uyumu neticesinde özgün 
bir nitelik kazanmıştır. Diğer yandan, İstanbul’un üç kıtanın kesiştiği bir noktada olması, 
Anadolu’nun verimli topraklarındaki doğal çeşitliliğin ve zengin bitki örtüsünün sağladı-
ğı avantajlar ve deniz unsuru İstanbul mutfağının gelişmesinde etkili olmuştur. Bütün bu 
unsurlar sayesinde, kendi geleneklerimize ve yaşam biçimimize uygun bir mutfak kültürü 
oluşmuştur.

İstanbul’un 100 Lezzeti adlı eserin giriş bölümünde İstanbul mutfağının gelişimi ve çeşit-
lenmesi, mutfağın tertip, düzen ve çalışma hiyerarşisi, mutfakta kullanılan araç ve gereçler, 
sofra düzeni, sofrada uyulan adetler ve gelenekler, padişahların yeme içme alışkanlıkları 
gibi konular hakkında doyurucu bilgiler bulunuyor. Giriş bölümünün ardından, yemekle-
rin sofraya geliş sırasına göre sınıflandırdığımız ana başlıklar altında yemek tariflerine yer 
verdik.

İstanbul’dan dünyaya yayılan mutfak kültürünün bizden sonraki nesillere aktarılması ve 
bu köklü mirasın yaşatılması amacıyla hazırlananan kitaptaki yemek tariflerini okurken 
yemeklerin ve yemek isimlerinin hikayelerinden konuyla ilgili farklı rivayetlere, yemekler-
de kullanılan malzemelerin özelliklerinden bu malzemelerin sağlık açısından ihtiva ettiği 
faydalara kadar pek çok konuda ilginç ayrıntılarla karşılaşacaksınız. Titizlikle hazırlamış ol-
duğumuz İstanbul’un 100 Lezzeti adlı kitabımızın zengin mutfak kültürümüze katkıda bu-
lunmasını diliyoruz.

 
Yazar: Nilgün Tatlı 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-4595-05-1 
Sayfa sayısı: 252
Ebat: 16,5x24 cm 
Baskı Yılı: 2012 
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İSTANBUL’UN 100 YILI 
Binlerce yıllık tarihi bir geçmişi olan İstanbul için son yüzyıl hiç kolay olmadı. Şehir önce im-
paratorluğu sonra saltanat ve hilafet makamı gibi unvanlarını kaybetti. Siyasi önceliğini An-
kara’ya devretse de iktisadi, sosyal ve kültürel anlamdaki başkentlik iddiasını devam ettirdi.   

Son yüzyıl içinde İstanbul büyük değişim geçirdi; nüfusu, yoğunluğu, sınırları, mimarisi, 
temposu değişip karakterini yansıtan yapılar giderek azalırken, çeşitli imar hareketleri şeh-
rin belleğine ağır darbeler vurdu. 

İstanbul’un 100 Yılı adlı bu çalışma 1911-2010 yılları arasında şehrin birçok açıdan geçirdiği 
değişimleri, bu değişimlerin aktörlerini, kent belleğinden silinmeye yüz tutmuş olayları, 
devrimsel nitelikteki gelişmeleri, büyük başarıları ve hüsranları sosyal tarihçilik perspekti-
finden okurla buluşturuyor. Kitapta yer alan görseller de bu belleğin yitimine direnmede 
büyük katkı sağlıyor.  

Kitabın giriş bölümünden itibaren okur, ülkelerin kaderlerine yön veren kişilerin tarihlerin-
den çok şehir hayatının kaderini belirleyen kişi ve olaylara göz atma fırsatı bulacaklar, bir 
şehrin ulaşımından mimarisine geçirdiği değişimleri izleyebileceklerdir. İstanbul’un Avrupa 
Kültür Başkenti payesini kazandığı 2010 yılına kadarki olayları kapsayan kitap, okuyucuyu 
şehrin geçmişine dair bir yolculuğa çıkartmakta ve bilinmeyen, unutulan birçok noktaya 
değinmektedir. 

Kent tarihi açısından eşsiz bir kaynak olan İstanbul’un 100 Yılı’nın şehrin zengin entelektüel 
yaşamına katkıda bulunmasını diliyoruz.  

Yazar: Ali Satan 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-4595-00-6
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 186
Baskı Yılı: 2012 
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İSTANBUL’UN 100 SANAYİ KURULUŞU 
Tarih boyunca kültür ve medeniyetin başkentliğini yapmış olan İstanbul;  Bizans, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemlerinin en gelişmiş kentidir. İstanbul, bir liman kenti olmasının yanın-
da Asya ve Avrupa arasında kurduğu köprü ile ticaretin de merkezi konumundadır.

19. yüzyıl sanayi devriminin ardından Osmanlı’nın ilk sanayileşen kenti de İstanbul olmuş-
tur. Bu süreçte Osmanlı Devleti’nin konuya gösterdiği hassasiyete ve kurduğu tesislere ba-
kıldığında sanayi devrimine soğuk baktığını iddia etmek güçtür. İstanbul’da savunma sana-
yinin yanında; gıda sanayi, kâğıt, enerji ve yapı malzemeleri sanayi de ön plana çıkmaktadır. 
Cumhuriyet döneminde, 1938’de kurulan Nuri Killigil Silah Fabrikası’nın da savunma sana-
yine yönelik olması dikkat çekicidir. 

İstanbul’un 100 Sanayi Kuruluşu isimli bu kitapla bir yönüyle Osmanlı’nın sanayi serüveni 
anlatıldı. Araştırma yapılırken arşivler taranarak çok sayıda mülakat gerçekleştirildi. 

Bu kitap, Osmanlı’nın sanayi politikası ve sonuçları üzerine, daha doğru biri ifadeyle üretim 
sistemi hakkında ne kadar da az ve yanlış bilgilere sahip olduğumuzu görecek, ülke sana-
yinin temellerinin bu dönemde atıldığını, “bir toplu iğne bile üretemeyecek” kadar zayıf 
olmadığımızı öğretecektir.  

Türkiye’nin Osmanlı’dan başlayarak sanayi geçmişine ışık tutmayı amaçlayan İstanbul’un 
100 Sanayi Kuruluşu isimli bu kitap şehrin canlı sanayi ve ticari geçmişine dair önemli bir 
kaynaktır. 

Yazar: Sümeyra Yarış 
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-4595-06-8
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa Sayısı: 168 
Baskı Yılı: 2012 
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İSTANBUL’UN 100 MİSAFİRİ
Tarih boyunca hemen hemen her dönemde adından aşkla, tutkuyla, hasretle ya da merakla 
söz ettiren bu şehrin cazibesine kapılan ressamlar, sanatçılar, bilim adamları ve gezginler 
güzergahlarına İstanbul’u mutlaka dahil etmişlerdir.  Bazen bir tüccar, bazen bir eğitimci, 
bazen bir asker, bazen de bir din görevlisi bu şehrin sokaklarını, saraylarını, ibadet mekan-
larını, denizini ya da güneşini görmek için uzun yolları aşarak gelip misafirimiz olmuşlardır.

İstanbul’un 100 Misafiri; şairinden gezginine, tüccarından askerine, mimarından devlet gö-
revlisine kadar muhtelif mesleklerden ve farklı din ve milletlere mensup insanların İstan-
bul’da misafir oluşlarının hikâyelerinden esinlenerek hazırlandı. Kitapta; görev icabı gelip 
İstanbul’da ağırladığımız misafirlerin yanı sıra, şehrin güzelliğine kendini kaptırıp buradan 
ayrılmayan ve ölene dek bizimle birlikte yaşayan insanların ilginç hikayelerini bulacaksınız. 
Savaşta esir düşerek sarayda hizmetli olarak çalışan bir askerin anılarından dünyaca ünlü 
roman ya da şiirlerini bu şehrin göğüne bakarak yazan edebiyatçıların hayatlarına daha 
yakından bakacaksınız. Gezip gördüklerini seyahatnamelere aktararak İstanbul’u kendi ül-
kelerinde de tanıtan misafirlerimizin yanında mimari eserleri ya da çizimleriyle bu şehre 
katkıda bulunan insanları daha yakından tanıma fırsatınız olacak bu kitapla …

Yazar: Asım Fahri
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-6054-595-12-9 
Ebat: 16,5x24 cm 
Sayfa: 65
Baskı Yılı: 2012
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Yazar: Süleyman Berk
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-605-4595-13-6 
Sayfa: 187   
Ebat: 16,5x24 cm 
Baskı Yılı: 2012

İSTANBUL’UN 100 HATTATI
Geleneksel sanatlarımızın ve özellikle de hat sanatının yakın dönemlerde tekrar ilgi konusu 
olmaya başladığına sevinerek şahit oluyoruz. Uzun yıllar sanatın başkentliğini yapmış İs-
tanbul, hat sanatının en kıymetli üstatlarının yetiştiği ve bu sanatta çığır açan gelişmelerin 
yaşandığı önemli bir merkez olmuştur.

Hat sanatındaki İstanbul geleneği, farklı dönemleri temsil eden hattatların tıpkı klasik 
ilimlerde olduğu gibi ustalarından icazet almasıyla günümüze dek varlığını sürdürmüş-
tür. İstanbul’un 100 Hattatı bu sanatın unutulmaz ustaları arasından farklı dönemleri ve 
akımları gözeterek seçtiğimiz hattatların hayat hikâyeleri ve önemli bazı eserleri hakkında 
kayda değer bilgiler içeriyor. İstanbul’un 100 Hattatı, meşkin sırlarından harflerin kulağımı-
za fısıldadığı derin maneviyata, yazı türlerinin dilinden aşkın ve sabrın inceliklerine kadar 
harfi yücelten bir medeniyetin usta sanatkarlarına bir saygı kitabı olarak görülebilir.
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İSTANBUL’UN 100 BİNASI
İstanbul’un 100 Binası, sivil mimariden askeri mimariye, kalıntıları günümüze kadar 
ulaşmış ya da halen kullanılmakta olan ve İstanbul’un hatıralarına tanıklık etmiş yapıları 
içermektedir. Kitapta, bazen fark etmeden yanından geçtiğimiz, bazen önünde durup 
ihtişamına hayran olduğumuz ya da hâlihazırda kullanımda olan yapıları ve tarihe tanıklık 
eden bu yapıların hikâyesini bulacaksınız.

Bu yapılar arasında 4. yüzyılda Roma döneminde inşa edilmiş Bozdoğan Kemeri, dünyanın 
ilk kulelerinden olan Galata Kulesi, Osmanlı Devleti’nin ilk sanayi kuruluşlarından biri 
olan Tophâne-i Âmire, III. Murad’ın “N’olaydı şu kasır Saray-ı Âmire’de yapılmış olaydı” 
dediği Sinan Paşa Köşkü, III. Selim tarafından Nizam-ı Cedid ordusu için yaptırılan Selimiye 
Kışlası, hafızalardan silinmeyen ‘Hababam Sınıfı’nın çekildiği Adile Sultan Kasrı, İstanbul’un 
ilk toplu konutları olan Tayyare Apartmanları, prefabrik bir yapı olarak inşa edilen Stefan 
Bulgar Kilisesi, demir yolu ağlarının başlangıcı olan Haydarpaşa Garı, İstanbul’da sadece 
konser verilmek üzere inşa edilen ilk yapı Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve günümüzde 
inşa edilmiş olan modern mimari eserler bulunmaktadır. 

Tarihin sessiz tanıkları olan binalar hakkında çarpıcı bilgileri derlediğimiz İstanbul’un 100 
Binası, mimari anlayışın değişimini ortaya koyması bakımından da hayli ilginç bilgiler 
içermektedir.

Yazar: Rose Mary Samanoğlu
Dil: Türkçe
ISBN: 978-605-4595-17-4 
Sayfa: 190   
Ebat: 160x240
Baskı Yılı: 2012
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İSTANBUL’UN 100 İLİM VE FİKİR ADAMI
Osmanlı devleti daha beylik döneminde fethedilen İznik’te ilk medresenin inşa edilmesiyle 
asırlar boyunca ilmi yücelten bir devlet olacağının işaretini vermiştir. Edirne ve Bursa’da 
ilmin geldiği seviye elbette anılmaya değerdir. Fetihle birlikte imparatorluğa başkent olan 
İstanbul, İslam coğrafyasının muhtelif bölgelerindeki kıymetli âlimlerin de rağbet ettiği 
önemli bir ilim-kültür havzası haline gelmiştir.

Klasik dönemin ardından gelen durgunluk ve gerileme dönemlerinde, özellikle siyasi ve 
askeri sahalardaki düşüş, ilim dünyasında da menfi etkilerini göstermiştir. Osmanlı devleti 
sona ermeden önce başlatılan eğitim reformlarıyla Cumhuriyet dönemine gelinmiştir. 
Cumhuriyet dönemi, bilimsel faaliyetlerin gerek muhteva gerekse metot açısından değişim 
yaşandığı bir dönem olduğu gibi, hem klasik hem de modern ilim metotlarından haberdar 
olan ilim adamlarının da yetiştiği bir dönem olmuştur.

Eserdeki kıymetli ilim adamlarının hayatlarını okurken onların kendilerini ilme adayarak 
devasa eserlerin altına imza attıklarını ve devlet adamlarının da onlara verdikleri destek 
sayesinde hem kendilerine hem de devlete büyük bir itibar kazandırdığını yeniden 
hatırlayacaksınız. Diğer yandan, ilim adamlarının felsefe ve matematikten astronomiye, 
coğrafya ve denizcilikten tarihe, edebiyat ve dilbiliminden müziğe kadar birçok disiplini 
kuşatan kudretli yaklaşımlarını ve varlığı bütüncül bir bakışla idrak etmeye davet eden 
satırlarını okudukça ilmin ve keşfin lezzetine ortak olacaksınız.

Yazar: Akif Kuruçay
Dil: Türkçe
ISBN: 978-6054-595-15-0 
Sayfa: 277
Ebat: 160x240
Baskı Yılı: 2012
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İSTANBUL’UN 100 HANI
Osmanlı Devleti dini, askeri ve eğitim müesseselerinin yanı sıra oluşturduğu ticari geleneğe 
uygun yapılarla da öne çıkmıştır. Uzun yıllar devleti idare edenlerin sadece askeri, dini ve 
eğitim yapıları inşa ettirmediği, ticari hayatı geliştirmek ve yönlendirmek amacıyla hanlar, 
kervansaraylar ve çarşılar yaptırdığı görülmektedir. Yönettiklerinden şahsen sorumlu 
oldukları ilkesinden hareketle, Osmanlı sultanları halkın “terfih-i ahvali”ne yani ferah 
seviyesinin yükseltilmesi ve korunması hususuna önem vermişlerdir. Çarşı kültürümüzün 
önemli unsurlarından olan hanlar, bir liman kenti olan İstanbul’un vazgeçilmez mimari 
yapılarındandır. İstanbul’da bulunan hanlar, ticari malların toplandığı, değerlerinin tespit 
edildiği ve satışının yapıldığı yerler olmanın yanında, otel olarak da kullanılmıştır. Bir vakıf 
medeniyeti olan Osmanlı Devleti, vakıflara gelir getirmesi amacıyla hanlarda konaklamayı 
ya da ticari faaliyetlerde bulunmayı ücrete tabi tutmuş ve bu sayede toplumun ihtiyaçlarını 
hızlı bir şekilde karşılayabilmiştir.

İstanbul’un 100 Hanı adlı kitabımızda, İstanbul’un ticari ve sosyal hayatına tanıklık etmiş 
hanların mimari özelliklerine ve bu hanlarda geçmişten günümüze yapılan ticari faaliyetlere 
ilişkin kayda değer bilgiler bulunmaktadır.

Yazar: Sinan Ceco
Dil: Türkçe
ISBN: 978-605-4595-16-7 
Sayfa: 186   
Ebat: 16.5x24 cm
Baskı Yılı: 2012
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İSTANBUL’UN 100 GAZETESİ
İstanbul, basınımızın iki asra yaklaşan serüveninin merkezi konumunda bulunan şehir 
olmuştur. Gazeteler, yayınlandıkları dönemin siyasi, sosyal, ekonomik durumunu ve 
sanatsal-kültürel yönelimlerini anlamak açısından başvurulan önemli kaynak belge 
niteliğindedir. İstanbul’un önde gelen ve etkili 100 gazetesini içeren bu çalışma, gerek 
ülkemizin gerekse İstanbul’un yakın dönemine gazeteler aracılığıyla ışık tutma amacını 
taşıyor.

İstanbul’un 100 Gazetesi, II. Mahmud dönemindeki reform hareketleri kapsamında, 
1831’de ilk resmi gazete olarak yayınlanmaya başlayan Takvim-i Vekayi’den 1960’lara 
kadar, basın hayatının birbirinden değerli yüz gazetesini bir araya getiriyor. Bu esnada da 
Tanzimat’tan Meşrutiyet dönemlerine, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden 
Cumhuriyet’e, yaşanan birçok hadiseyi gözler önüne serip dönemin önde gelen gazetecileri 
hakkında önemli bilgileri okuyucunun dikkatine sunuyor. Kitap ayrıca, siyasal ve sosyal 
konulardan edebiyat ve eğitim meselelerine, uluslararası ilişkilerden bilim ve sanata kadar 
gazete sayfalarına taşınan farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı mümkün kılıyor.

Basın ve gazetecilik tarihimiz hakkında yapılmış araştırmaların sayıca azlığı dikkate 
alındığında bu kitabın, Osmanlı Türkçesi ve Türkçe’nin yanı sıra farklı dillerde de yayınlanan 
gazetelerin yayın serüvenlerini, karşılaştıkları sorunları ve gündeme yön veren manşetlerini 
görmek açısından önemli bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. 

Yazar: Haluk Perk & İ. Günay Paksoy
Dil: Türkçe
ISBN: 978-6054-595-03-7 
Ebat: 16.5x24 cm
Sayfa: 146
Baskı Yılı: 2012
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İSTANBUL’UN 100 KİTABI
İstanbul’un 100 Kitabı adlı çalışmada İstanbul, yazılmışların bir bütünü olan kitap olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’un siyasi, iktisadi ve kültürel yönlerinin anlatıldığı kitaplar 
arasından seçilerek oluşturulan bu çalışma, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitaplar ve 
kitapların yazarları hakkında bilgiler vermektedir. İstanbul hakkında yapılan çalışmalara 
kaynaklık eden ve İstanbul sevdalılarının hazırlamış olduğu kitaplardan seçkiler bulacağınız 
bu çalışmada, kitapların orijinal metinlerinin yanında günümüzde yapılmış çevirilerinin 
tanıtımları da yer almaktadır. 

Kitapta ayrıca İstanbul’un tekkeleri, velileri, şehreminleri, yönetimi, hikâyeleri, binaları, 
camileri, çeşmeleri, mahalleleri, balıkları, hakkında bilgi veren eserler olduğu gibi Şişli 
hayatı, Yenikapı Mevlevihanesi, Nuruosmaniye ve Ayasofya camileri, İstanbul’da yapılan 
deniz yarışları hakkında yazılmış eserlerin bilgilerini ve bu eserlerin günümüz alfabesine 
çevrilmiş hallerinin tanıtımlarını da bulabileceksiniz.

İstanbul’un 100 Kitabı, kültür ve medeniyetin merkezi olan İstanbul’un çok sayıda kitaba 
ilham kaynağı olduğunu gösteren kapsamlı bir çalışma. 
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