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Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza  ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 
dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle 
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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BİRLİKTE  YAŞAMANIN  GEREKLİLİĞİ1

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki
yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen
sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe
yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:
• Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba uzun
bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.
• Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir mağarayı
barınabileceğim şekilde düzenledim.
• Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın girişini
büyük ağaç dalları ile kapattım.
• Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
• Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için
kuruttum.

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek 
başına mücadele etmek zorunda kalmış. 
Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde 
nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları 
tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiy-
le mi karşılıyoruz?
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdür-
mek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek 
yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve 
çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan 
yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek 
başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu ne-
denle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer 
bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nere-
de yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü 
ve iş birliği içindeyiz. 

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kah-
valtısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı 
kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmakta-
dır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelin-
ceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın 
ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline 
getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişiril-
mesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok 
araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri 

üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insan-
lara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin hep-
sinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. Gün 
içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda 
eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü içinde 
ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâl-
de iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla 
karşılayabiliriz.

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası 
iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, 
arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak 
üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal 
çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kur-
mak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu 
iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. 
Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve daya-
nışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki 
insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak 
mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.  

Pek çok insanın 
katkısıyla 
sütüm içmeye hazır. 
Peki, 
ya öyle olmasaydı?

Arkadaşlarımla ne kadar 
çok şey paylaşıp eğlenceli 
vakit geçiriyorum.
Ya onlar olmasaydı? 

Bu yollar yapılmasaydı, 
araba ya da şoför 
olmasaydı okula nasıl 
ulaşırdım?

Öğretmenim olmasa 
bu kadar bilgiyi nasıl 
öğrenirdim?

Terziler 
olmasaydı 
kıyafetlerimi 
nasıl dikerdim?
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ŞEHRİ TANIYORUZ2

Çatalhöyük, Konya (Fotoğraf: National Geographic)

Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? 
Hiç düşündünüz mü? 

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu 
sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik ya-
şama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline 
nasıl geldiğini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine 
kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdü-
rüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer de-
ğiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri top-
layarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda 
ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra 
yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme 
yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve 
vahşi hayvanları evcilleştirdiler. 

Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinle-
rine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşa-
ma geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarla-
rındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece 
arazilerini kolayca sulayabildiler. Kendilerinin ve 
hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Ta-
rım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının 
artması nüfusun da artmasını sağladı. 

                                                                              

Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerle-
ri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ih-
tiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini 
ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin 
etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde 
yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da 
kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece 
ticaret hayatını başlattılar. 

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazı-
ları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmak-
tan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelen-
dirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri 
de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. 
Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 
10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.  

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su 
kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay 
yerlerde kuruldu.Kalabalık nüfusun ihtiyaçları-
nın karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, 
demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler   
ortaya çıktı. 
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Konya

Bursa

Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir 
düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan 
korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimleri-
nin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da mec-
lis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler 
barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insanî ihti-
yaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yer-
ler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır 
yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölge-
lerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, iba-
dethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerle-
ri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları 
büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlı-
ğını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, 
Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, 
sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve 
savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günü-
müzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan 
arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin 
gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki 
görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişme-
ler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehir-
lerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 

19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların yay-
gınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek 
artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun 
büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şe-
hirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, 
hava, kara veya demir yoluyla insanların kolayca 
ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön 
plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu 
şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geç-
mişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği 
yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehir-
ler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya 
gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana 
çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sa-
nat eserleri turizm açısından da insanların ilgi-
sini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi 
doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek 
hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de 
bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şe-
hirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek 
pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
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 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun 
yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin 
yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar ge-
nellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet 
sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için 
birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve 
ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler İş bölümü-
nün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. 
Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, si-
nema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fab-
rika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. 
Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade et-
mektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri 
düzenler ve şekillendirir.

 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir 
bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 
düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehir-
ler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. 
İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. 
Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve 
değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şe-
hirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin 
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, 
burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç et-
mesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gel-
miştir.

Kayaköy, Fethiye
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ŞEHİR VE MEDENİYET3

 “Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısın-
dan birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; 
bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, dü-
şünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin ta-
mamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade 
eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada 
şehir anlamına gelen ve kökleri İslam dininin 
kutsal şehirlerinden biri olan Medine şehrine 
dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. 
Muhammed döneminde zamanının sosyal ve 
kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri ka-
bul ediliyordu.
 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısın-
daki artış, şehirleşme için yeterli değildir. Şehir-
ler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı 
üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların 
bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu 
özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir 
araya getiren mekânlardır.   Günümüzde kültür 

ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan 
şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel biri-
kimlere sahip insanların kendilerini ifade etme-
lerine imkân vermektedir.
 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok 
hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. 
Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini 
ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki iliş-
ki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem 
de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri 
meydana getiren anlayışın sahibi olan medeni-
yetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte 
şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme 
özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki 
etmektedir.
 Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. 
Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tari-
hidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet 
anlayışının şekillendiği mekânlardır.

        Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil eden 
şehirlere göz atalım...

Kurtuba 
 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da 
kurulmuştur.  Müslümanların İspanya’ya gelişiyle 
Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu 
dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kül-
tür ve sanat merkezidir. Burada açılan medreseler-
de dünyanın farklı bölgelerinden, farklı inançlara 
mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir. 
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına 
ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir 
olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehir-
dir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da 
Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş-
tur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan 
Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.
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Medine
 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehir-
liliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamla-
rına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, 
günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirle-
rinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed 
ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye 
hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için oldu-
ğu kadar Medine şehri için de dönüm noktası 
olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Me-
dineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve 
Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir arada 
yaşamaya başlamışlardır.                                                                         
 Medine’de farklı inançlara sahip insanla-

rın bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehir-
lerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra 
şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin 
merkezine yapılması, yollarının buraya kolay 
ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde 
caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkması-
nı sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasî ve 
hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve 
ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Me-
dine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti ol-
muştur. Medine Şehri; açılan eğitim merkezleri, 
camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehir-
lerine model olmuştur.

Peygamberimizin kabrinin burada ol-
ması nedeniyle Medine, her yıl mil-
yonlarca Müslüman tarafından ziyaret 
edilmektedir.
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Paris
 M.Ö. 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri et-
rafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır 
Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın mer-
kezi hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası hız-
la göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversi-
tesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim merkezi 
hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta 

dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncü-
lük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 
işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. 
Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde 
gelen merkezlerinden biridir. Modanın da baş-
kenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziya-
ret ettiği şehirlerdendir.

Paris’ten bir görünüm

Eyfel Kulesi'ne uzaktan bir bakış, Paris
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 İstanbul’da M.Ö. 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin ku-
rulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans 
ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa 
ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıl-
lar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada 
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı 
kültürlere ev sahipliği yapmıştır. 

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.” 

İstanbul

18
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  Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile bera-
ber İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve 
ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medrese-
lerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı mede-
niyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı 
inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

19

   Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, 
Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bu-
lunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ4

 Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki 
söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şe-
hirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve dü-
şünceleri gelecek nesillere aktararak insanları 
etkiler. Belki de  bu nedenle insanları tanımak 
istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri 
“Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar 
bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranış-
ları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insan-
lar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan 
etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından 
ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları 
ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını 
sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla 
yetişir.
 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve 
bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığın-
da şehirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine  

döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş 
olur.   Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, 
şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriy-
le de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan so-
kaklar, meydanlar, parklar, alışveriş mekânları, 
kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı an-
lam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. 
Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, 
sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faali-
yet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır.
 Sokaklar her şehirde farklı karaktere sa-
hiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya 
da denize açılan sokaklar…  Sokakların yapısını 
şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların ya-
şam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. 
Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak 
kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada 
gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez 
burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da so-
kaktakilerle iletişim kurulur. 

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz 
sokak ile başlar. 

Fener, Balat (Fotoğraf: Murat Ateş)

Balat'ta kış (Fotoğraf: Hüseyin Turgut)
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 Evden veya apartmandan çıkıldığında 
sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, on-
lara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere 
önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımı-
yor olsak da selamlaşmak, hem onu hem bizi 
mutlu edecek hem de sokağı sahiplenmemizi 
sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için güvenli 
bir alan hâline gelecektir.
 Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alış-
veriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çar-
şılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen her 
türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu 
düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve 
alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şe-
hirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokuma-
cıların çok olması tesadüf değildir.
 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda ya-
şadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, 
çok katlı evler, kapıları sokağa açılan da yüksek 

duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin 
doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini 
de yansıtır.
 İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla 
kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik 
düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sa-
dece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük 
İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre 
şehirli “şehirde geniş ve mükemmel bir surette 
medeni yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükemmel 
surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gerekle-
rini yerine getirmekle sağlanabilmektedir.
 Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların 
içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara 
karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. 
Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde 
komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapma-
maya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardım-
laşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Sokağı geçip şehrin merkezine 
doğru ilerlediğimizde bizi ge-
nellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, 
Osmanlı şehrinde toplumsal 
hayatın merkezidir. 

Şehre karşı sorumlulukların en önem-
lisi; atalarından miras olarak aldıkları, 
binlerce yıllık geçmişi olan şehri gele-
cek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak 
bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden 
ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel 
dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır.
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ŞEHİRDE YAŞAM
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ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM1

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu 
yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşam-
larını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli ya-
şam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. 
Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, 
kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park 

  

 

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

  1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

  2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.

  3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.

  4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

  5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.

  6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

 ‘‘Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak 
büyür. Günümüzde şehirler, önemli deği-
şimler yaşamaktadır. Bu değişimin başında 
köyden kente nüfus hareketleri gelmekte-
dir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nü-
fusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde ya-
şarken belde ve köylerde yaşayanların oranı 
%6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun ço-
ğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri 
hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin 
çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekono-
mik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve 
güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere 
göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı 
olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam 
vardır.
   

gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekân-
lardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, iba-
det etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine ge-
tirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin 
kimliğini yansıtır. 
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      Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kir-
liliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, 
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi 
birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbir-
lerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaş-
manın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da 
başka bir önemli  sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bi-
reylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği 
ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir-
birlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise 
bireylerin yalnız başına üstesinden gelemeye-
cekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı 
destek ve katkıdır. Sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan 
önemli unsurlardandır. 

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını kar-
şılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. 
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve 
yardımlaşma duygusu azalmaktadır. Bu ihtiyacı 
karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profes-
yonel biçimde çalışan hayır kurumları, dernek-
ler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, 
insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve yar-
dımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar 
canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, da-
yanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine 
büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in “Komşusu açken tok yatan bizden 
değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanış-
ma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamakta-
dır.                                                                          

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği 
bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve yardım-
laşma ruhuna bağlıdır. 

Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayret-
leriyle üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla 
karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda top-
lumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde ha-
reket edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. 
Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duy-
gusunu birçok örnek olayda görmek mümkün-
dür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde 
insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir 
göstergesidir.

Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de 
Van’da meydana gelen depremlerde büyük bir 
yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir.  

  “Sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma bir milleti, 
toplumu, şehri ayakta tutan 
önemli unsurlardandır.”

Türk milleti sadece doğal 
afetler karşısında değil; top-
lumsal olaylar karşısında da bu 
dayanışma ve yardımlaşmanın 
en güzel örneğini vermiştir. Ör-
neğin 15 Temmuz 2016’da hain 
darbe girişimine karşı milleti-
mizin kahramanca mücadele 
etmesi bunun bir kanıtıdır.
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MEDENÎ YAŞANTININ GEREKLERİ2

“Medenî insan, medenî yaşam” gibi ifadeleri 
mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen 
medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç 
düşündünüz mü? Medenî kelimesi sözlükte 
“şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. 
Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı 
saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi ge-
rekmektedir. Medenî bir yaşantı sürdürebilmek 
şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde 
yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen 
görgü ve nezaket kurallarına uymak durumun-
dadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulun-
dukları her ortamda davranışlarını düzenler. 
Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane 
ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak 
bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli 
kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şe-
hirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insan-
lara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve 
nezaket kurallarına uymayı gerektirir. 

Bakın bir arkadaşımız 
bu kuralları yaşamında 
nasıl uyguluyor:

  Evimize girerken ayakkabılarımı kapı 
önünde bırakmamaya dikkat ederim. Te-
levizyonun sesini komşularımızı rahatsız 
edecek şekilde açmam. Ayrıca çöple-
rimizi kapı önüne koyarken apartman 
yönetimince belirlenen saatlere uymaya 
özen gösteririm. Toplu taşıma araçla-
rını kullanırken diğer yolcuları rahatsız 
etmemek için yüksek sesle konuşmam. 
Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya 
çocuklu yolculara yer veririm. 

  Ben Melike, ailem-
le birlikte 4 katlı bir 
apartmanda yaşıyo-
ruz.

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin söylediklerine 
neler ekleyebilirsiniz?

Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. (Fotoğraf: Hüseyin Turgut)



27

İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan 
oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere 
sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zengin-
leştirdiğini unutmamalıyız.
Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

 İbadethaneler, insanların dinî inançlarının 
gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri yerlerdir. 
İbadethanelere giderken temiz ve uygun kı-
yafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek 
sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini 
dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.

  Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları 
ve tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere karşı nazik 
olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra kasada 
sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da ço-
cuklu kimselere öncelik vermeliyiz.

  Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde 
giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa 
beğenimizi alkış gibi davranışlarla ifade etme-
liyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını 
bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

  Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyet-
lerinin gerçekleştiği mekânlara zamanında git-
meli, cep telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri 
sırasında diğer insanları rahatsız edici her tür 
davranışlardan kaçınmalıyız.

   Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer 
bitkilere zarar vermemeliyiz. Diğer insanların 
rahatsız olacağı şekilde müzik dinlemek, gü-
rültü yapmak gibi davranışlardan kaçınmalı-
yız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ3

ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN

Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin 
çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. 
Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından 
araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ek-
mek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha ev-
lerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden 
dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha bir-
kaç kişi hâlâ dışarıda. Sabahın ilerleyen saatle-
rinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir 
yerlere koşuşturuyor.

Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, ço-
cuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul 
var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs 
ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak 
için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: 
otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış 
ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp 
giderken insanlar işlerine vaktinde ulaşamaya-
cakları için kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar 
birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şe-
hirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında 
yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar tüt-
meye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı 
egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir 
bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğ-
retmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin 
önünde içeri girmek için bekliyor.

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir 
su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir 
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden olu-
yor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde 
pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en 
yakın hastaneye götürüyor.   

Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazır-
lanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini 
dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokanta-
larda karınlarını doyuracakları bir yer arayışın-
da. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları 
düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da ka-
palı alanlara kaçıyor. Pazarda alışveriş sırasında 

çantasını kaybeden bir kadın çevresindekilerden 
yardım istiyor. Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şid-
detli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile 
ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bit-
ti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç yap-
mak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gi-
diyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda 
kaldı. Akşam üzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. 
Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar su birikinti-
si içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, 
çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri aç-
maya çalışıyor.

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler 
akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir ma-
ğazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kap-
landı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ 
diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık 
çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışan-
lar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara 
doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerle-
rine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. 
Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insan-
lar, dikkatli bir şekilde yürüyorlar. Tenha sokak-
lardan geçerken her gün gazetelerde okudukları 
tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini ha-
tırlıyorlar.

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şe-
hirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş 
imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla ya-
şam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde 
yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. 
Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydala-
nabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hiz-
metlere erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi 
eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanların 
birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. 
Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri daha 
önemli hâle getirmektedir.

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara 
başka neler ekleyebilirsiniz?
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   Şehirler, insanlara birçok imkân 
sunmaktadır. Bu da şehirlere olan il-
giyi artırmaktadır. Fakat çok sayıda 
insanın bir arada yaşaması ve plansız 
şehirleşme, birçok sorunu da ortaya 
çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazı-
ları; doğal afetlerle başa çıkamama, 
çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre 
uyum problemleri ve çeşitli suçlarla 
karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilme-
mizin en güzel yolu şehirde yaşarken 
karşılaşabileceğimiz sorunların farkın-
da olmaktır. Aynı zamanda bu sorun-
lara kişisel ve toplumsal olarak nasıl 
çözümler üretebileceğimiz üzerine 
düşünmektir. (Fotoğraflar: Hüseyin Turgut)
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

Eğitim Fırsatları
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, 
atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölge-
lerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli 
kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma im-
kânı vardır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempoz-
yum gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde 
gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp 
fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetle-
rine ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler 
bulunmaktadır.

• Şehirler, okul öncesi eğitimden 
yükseköğretime kadar insanların is-
teklerine ve yeteneklerine göre bir-
çok farklı eğitim kurumuna erişme 
imkânı sunar (meslek liseleri, güzel 
sanatlar lisesi, sınavla öğrenci alan 
liseler, özel okullar, üniversiteler).

• Şehir hastaneleri, araştırma 
hastaneleri, tıp fakülteleri şehir 
merkezlerindedir.
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• Sinema, tiyatro ve sergi sa-
lonları şehir merkezlerindedir.

• Fabrikalar, imalathane-
ler, atölyeler şehir mer-
kezlerine daha yakındır.

İş Fırsatları
• Otel, lokanta gibi hizmet sek-
törleri genellikle şehir merkezle-
rindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir 
merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir mer-
kezinde faaliyet göstermekte ve 
insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve 
Sosyokültürel Fırsatlar
• Şehir merkezlerinde her branştan 
spor kulüplerine katılabilme imkânı 
vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme 
imkânı vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir mer-
kezlerinde bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurum-
lar daha çok şehir merkezlerindedir.

Ulaşım Fırsatları
• Şehir merkezi ve çevre-
sinde kara yolları oldukça 
gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulu-
sal ve uluslararası ulaşımı 
kolaydır.

• Toplu taşıma araçları 
şehirlerde daha yaygın 
kullanılmaktadır.

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, trafik kazaları, 
çevre kirliliği gibi riskler şehirlerde de karşılaşabileceğimiz risklerden bazılarıdır.
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ENGELSİZ YAŞAM4

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. An-
cak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıkla-
rında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme 
ve bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilme-
de birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki 
ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla ay-
nıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekân-
larına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. En-
gelli bireyler de bir başkasının yardımına ihtiyaç 
duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, 
parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilme-
lidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 
Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel 
amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kul-
lanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu oldu-
ğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. 
Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de 

bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm 
bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir durum-
dur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bi-
reyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bö-
lümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda 
kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol 
veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla 
çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişi-
nin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek 
gösterilebilir.

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı 
sunmak, onların kendilerini gerçekleştirmeleri-
ne imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sür-
dürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, iste-
diği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan 
dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçe-
sinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir fil-
mi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, 
ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman 
sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunla-
rı özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle 
ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının dü-
zenlenmesi gerekir. 

  “Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sa-
dece bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. 
Bu yüzden bir tekerlekli sandalyem var. 
  Ülkemizde yürüyemeyen, konuşamayan, 
işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel en-
geli olan milyonlarca insanın olduğunu bili-
yor musunuz? 

   Çünkü etrafta çok fazla engelli-
görmüyorsunuz. Peki, neden?”

Siz de şaşırdınız değil mi? 

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?
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Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

   Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılan-
masını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.

   Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri 
olmalıdır. 

   Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli ara-
cıyla ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.

   Üst ve alt geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

   Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, 
sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR5

Şehir sadece insanlardan, binalardan, yol-
lardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçek-
leri, insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şe-
hirde insanlar kadar diğer canlıların da yaşama 
hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların 
da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli 
ve duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı 
olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının 
ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bilim 
insanları, insan hayatının devamı için doğadaki 
çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamak-
tadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer can-
lıları da düşünerek hareket etmeliyiz.

Hem tarihte hem de günümüzde insanların 
doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının 
birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol ya-
pımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar 
vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çı-
narların bulunduğu 50 ağacı koruma altına ala-
rak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin 
birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. 
Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma 
ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.                          

       Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları 
kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının ba-
kım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmakta-
dır. 

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su iç-
mesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç 
kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine 
yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için 
vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, sa-
ray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan 
cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yüksek-
likte kuş evleri yapmışlardır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 
köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının 
dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın 
dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay 
rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emret-
miştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk 
‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.

Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılı-
ğı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara 
karşı göstermeliyiz.Sonraki sayfada bu konuda 
neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uy-
gulama okuyacaksınız.

Şehir; tabiattan, yeşilden, ma-
viden, şefkat ve duyarlılıklardan 
yoksunluk demek değildir. Aksine 
şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyar-
lılığın sembolüdür. 
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 Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği 
anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve hay-
vanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek 
ve o yere tekrar gelecektir.

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan ko-
runmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde 
kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir 
yuva yapabiliriz.

 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydu-
nuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş 
için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su 
bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.

 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirme-
liyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 

Ülkemizde hayvanlara iyi 
ve uygun muamele edilmesini; 
hayvanların rahat yaşamalarını, 
onların en iyi şekilde korunmala-
rını; hertürlü mağduriyetlerinin 
önlenmesini sağlamak amacıyla 
5199 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu çıkarılmıştır.Bu kanuna 
aykırı davranmanın suç olduğunu 
ve bu suçu işleyenlerin   cezalan-
dırıldığını biliyor muydunuz?

Bunları Biliyor Muydunuz?

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.
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3.ÜNİTE
ŞEHRİMİ TANIYORUM

3
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1. İstanbul’un Coğrafi Konumu ve Coğrafi Özellikleri

2. İstanbul’da İnsan Doğa Etkileşimi

3. İstanbul’un Demografik Yapısı

4. İstanbul’da Karşılaşılabilecek Doğal Afetler

5. İstanbul’un Dünden Bugüne idarî Yapısı

6. İstanbul’un Kuruluş ve Gelişim Süreci

7. İstanbul’a Komşu ve Kardeş Şehirler
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Bilgi Notu

  Yarımburgaz Mağarası
   İstanbul sınırları içinde bulunan Yarımburgaz Mağarası insanlık tarihi açısından 
çok önemli bir yerdir.  Çünkü burası dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden biridir. Ya-
rımburgaz Mağarası İstanbul il merkezinin yaklaşık 22 km kuzeybatısında yer alır 
ve Küçükçekmece Gölü'ne 1,5 km mesafededir.  Mağaradaki insan izlerinin tarihi 
MÖ 400.000‘lere kadar götürülmektedir. Mağara, bu özelliğiyle Balkanlar ve Orta-
doğu’da en eski insan izlerinin bulunduğu iki yerden biri kabul edilir. 

Sınıfınızdaki haritadan İstanbul’un yerini ve hangi bölgede olduğunu bulunuz. Yaşadı-
ğınız mahallenin coğrafi yapısını ve iklimini arkadaşlarınızla tartışınız. (Örneğin; mahalle-
nizde bir tepe var mı, çok rüzgâr alır mı, deniz görünür mü vb?)

Hazırlık Çalışması

İSTANBUL’UN COĞRAFİ KONUMU VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ1

İstanbul, ülkemizin kuzeybatısında, Marmara 
Bölgesi’nde yer alır. Şehrin merkezi, “Suriçi” adı 
verilen ve yedi tepeden oluşan tarihî yarımadadır. 
Şehrimiz bugün,  dünyanın en güzel su yollarından 
biri olan Boğaziçi’nin her iki yakasına yayılmış du-
rumdadır. 

İstanbul coğrafi olarak iki yarımadadan mey-
dana gelir. Anadolu yakası, Kocaeli yarımadası 
üzerine; Avrupa yakası ise bir bütün olarak Çatal-
ca yarımadası üzerine kurulmuştur. 

Ayrıca İstanbul Karadeniz ile Akdeniz’in, 
Asya ile Avrupa’nın birleştiği noktadadır. Kuzeyin-
de Karadeniz, güneyinde ise Marmara Denizi’yle 
çevrelenmiştir. Batıda Tekirdağ, doğuda Kocaeli 
illeriyle komşudur.

İstanbul, gemilere her mevsimde güvenli bir  
barınak olan Haliç sayesinde, Doğu Akdeniz’in 
en işlek liman şehri hâline gelmiştir. Bir boynuza 
benzeyen Haliç, Doğu Roma (Bizans) İmparator-
luğu döneminde “Altın Boynuz” olarak adlandı-
rılmıştır. 

İSTANBUL’UN TÜRKİYE’DEKİ YERİ  VE KONUMU
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İstanbul haritasından yararlanarak aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
1. İstanbul Asya ve Avrupa yakasında hangi şehirlerle komşudur? 
Harita üzerinde gösteriniz.
2. İstanbul Boğazı, hangi denizleri ve kıtaları birbirine bağlar? Yerlerine yazınız. 

Etkinlik

İstanbul, Asya ve Avru-
pa kıtaları arasında bir kav-
şak noktasında bulunduğu 
için, tarih boyunca dünya-
nın en önemli yerleşimle-
rinden biri olmuştur. 

Çamlıca Tepesi’nden İstanbul'a bakış (Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Bilecik

Sakarya

Edirne



40

İstanbul’un Yedi Tepesi
Orhan cumartesi sabahı erkenden uyan-

dı. Çünkü babası ona bugün için söz vermişti. 
Mayıs ayının bu güzel gününde birlikte İstan-
bul’un yedi tepesini görmeye gideceklerdi. 
Orhan ve babası önce güzel bir kahvaltı yaptı-
lar. Sonra da çabucak hazırlanıp evden çıktılar. 
Birlikte otobüs durağına yürürken babası Or-
han’a “Önce Üsküdar’a gideceğiz, oradan da 
İstanbul’a geçeceğiz.” dedi. Orhan bu sözlere 
çok şaşırdı. “Burası İstanbul değil mi?” diye 
sordu. Babası gülümseyerek ”İstanbul’un mer-
kezi ‘Suriçi’dir. Suriçi, Fatih Sultan Mehmet’in 
1453’te Bizanslılardan aldığı asıl şehirdir. Bu-
raya Tarihî Yarımada da denir.”dedi. Babasının 
sözleri Orhan’ın merakını daha da arttırmış-
tı. Çünkü ağabeyi internette tarih dersi için 
araştırma yaparken Fatih’in İstanbul’a girişini 
gösteren resme o da bakmıştı. Demek, o re-
simdeki büyük sur kapısının olduğu yerlere 
gideceklerdi. Babası Orhan’a, “Metroyla da gi-
debiliriz ama hava çok güzel. En iyisi çevremizi 
seyrederek gitmek, ne dersin?” diye sordu. Bu 
teklif Orhan’ı sevindirmişti. 

Çünkü çevresini keşfetmek hoşuna gidi-
yordu. Orhan ve babası Ümraniye’den otobüse 
bindiler. Önce Çamlıca Tepesi’nden, ardından 
da Bağlarbaşı, Fıstıkağacı ve Bülbülderesi’n-
den geçerek Üsküdar Meydanı’na geldiler. 
Otobüsten inmeden önce babası Orhan’a, 
“Dikkat ettiysen geçtiğimiz bazı semtler isim-
lerini ağaçlardan, kuşlardan, bağlardan almış. 
İstanbul’da daha böyle çok yer ismi var.” dedi. 
Orhan hızlıca, bildiği bazı yerleri saymaya ça-
lıştı. Ihlamurkuyu, Bostancı, Çayırbaşı, Kartal, 
Caddebostan, Fenerbahçe… Biraz daha dü-
şünse belki başka yerler de aklına gelebilirdi 
ama acele etmeliydiler.

Babası ‘‘Şimdi Anadolu yakasından Avru-
pa yakasına geçme zamanı geldi. Acaba Mar-
maray’la mı yoksa vapurla mı geçsek?” dedi.
Orhan vapurla geçmek istiyordu. Çünkü bugü-
nü öyle hayal etmişti. Vapurla karşıya geçecek, 
geçerken de martılara simit atacaktı. Sahildeki 
simitçilerin birinden üç simit alıp gemiye bin-
diler. 

Tarihî Yarımada’dan bir görünüm; önde Sultanahmet Camisi ve arkada Ayasofya (Fotoğraf: İBB Kültür Müdürlüğü)

Okuma Metni
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bir tepe yoktu. Babasına, “Tepe nerede?” diye 
sordu. Babası parmağıyla Topkapı Sarayı’nın ol-
duğu yeri gösterdi. “Eğer denizden bakarsan bir 
tepe üzerine kurulduğunu rahatlıkla görebilir-
sin. Burası Sarayburnu Tepesi.” dedi. Bugün sa-
dece yedi tepeyi görmek için çıkmışlardı evden. 
Babası Orhan’a, ikinci tepeye gitmeden önce 
bir yeri daha göstermek istiyordu. Yürüyerek 
Yerebatan Sarnıcı’nın önüne geldiler. Orhan gi-
rişteki tabelayı okuyunca “Sarnıç ne?” diye sor-
du. Babası da, “Zaten bunu söylemek için seni 
buraya getirdim.” dedi. Yer altına yapılan büyük 
su depolarına sarnıç diyoruz. Bu sarnıç Bizans 
İmparatorluğu döneminde yapılmış. Kuraklık ya 
da kuşatma olduğunda, burada depolanan suyu 
kullanıyorlardı. O gün sırasıyla Çemberlitaş Te-
pesi’ni, Beyazıt Tepesi’ni, Fatih Tepesi’ni, Yavuz 
Selim Tepesi’ni, Edirnekapı Tepesi’ni ve Koca-
mustafapaşa Tepesi’ni de gezdiler. İstanbul’un 
her bir tepesinde birbirinden güzel tarihî eser-
ler bulunuyordu. Baba ve oğul eve dönmeden 
önce Kocamustafapaşa Camisi’nin avlusundaki 
çınarın altında durup yaşlı ağaca baktılar.  Orhan 
bin beş yüz yaşında bir ağacı ilk kez görüyordu. 
Babası, Orhan’ın hayretle baktığını fark edince 
şöyle dedi: “Çınar ağaçları şehrimizin sembolle-
rinden biridir. Çok yavaş büyür ama çok da uzun 
yaşarlar. Bu çınar kim bilir nelere şahitlik etti…” 

 Bir simit Orhan’a, bir simit babasına, bir 
simit de martılara. Mayıs ayında boğaz bir 
başka güzel görünüyordu. Vapurun üst katın-
da, açık olan bölüme geçtiler. Gemi kıyıdan 
biraz açılınca babası Fethipaşa Korusu’ndaki 
erguvan ağaçlarını gösterdi.  Sanki Orhan’a el 
sallıyor gibiydiler. Çok geçmeden martılar da 
geminin etrafında uçmaya başladı. Orhan’ın 
keyfine diyecek yoktu. Hem kendi simidinden 
ısırıyor hem de martılara ayırdığı simitten bir 
parça koparıp havaya atıyordu. Vapur boğazın 
ortasına kadar gelmişti. Burada poyraz rüzgârı 
kendini iyice hissettiriyordu. Durdukları yer-
den Kızkulesi’ni, Marmara Denizi’ni, Boğazi-
çi’ni ve Haliç’i görebiliyorlardı. Babası, büyük 
bir keyifle bu büyüleyici manzaraya bakıyordu. 
Sonra birden Orhan’a dönerek “Biz dünyanın 
en büyük ve en güzel şehirlerinden birinde ya-
şıyoruz. Her yıl yüz binlerce turist bu güzelliği 
görmeye geliyor.” dedi. Vapur Eminönü iskele-
sine yanaşırken Orhan’ın gözü bu kez de Gala-
ta Köprüsü’nde oltalarıyla balık tutan insanlara 
takıldı. Tuttukları balıkları göremeyecek kadar 
uzaktaydılar. 

 Orhan ve babası hiç vakit kaybetmeden 
tramvaya bindiler. Sultanahmet durağına gelin-
ce babası “İlk tepeye geldik.” dedi. Orhan şaş-
kınlıkla etrafına baktı. Büyük camiler, büyük bir 
meydan ve bazı binalar görüyordu ama ortada 

 İstanbul’un martıları bazen yolcu vapurlarını takip eder. Onlara atılan simitler için yarışırlar. (Fotoğraf: KTB)
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1. Okuduğunuz metinde geçen semt isimleri nelerdir? Oturduğunuz bölgede adını bir 
bitki, hayvan ya da kuştan alan semt ya da mahalle ismi var mı? Araştırınız.

2. Bahar aylarında İstanbul’un ikliminde ve bitki örtüsünde hangi değişiklikler olur? Göz-
lemlerinizi söyleyiniz.

3. Aşağıdaki haritada İstanbul'un yedi tepesi,  üzerinde veya etrafında bulunan bazı 
önemli eserlerle birlikte gösterilmiştir. Birini biz yazdık. Diğer altı tepenin üzerinde gösteri-
len tarihî eserlerin neler olduğunu da siz araştırınız ve aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. 

1
2

3

4

56

7

4. Fatih Tepesi
    
     ...........................................

5. Yavuz Selim Tepesi
   
     ................................................

6. Edirnekapı Tepesi
     ...........................................

7. Kocamustafapaşa Tepesi
     Hekimoğlu Ali Paşa Camisi

H A L İ Ç

MARMARA DENİZİ

T A R İ H Î   Y A R I M A D A

Etkinlik

1. Sarayburnu Tepesi
    
      ..............................................

2. Çemberlitaş Tepesi
    
      ..............................................

3. Beyazıt Tepesi
    
       .............................................
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İstanbul’un İklimi
İstanbul dört mevsimin yaşandığı bir şe-

hirdir.  Ancak şehrimizin kendisine özgü iklim 
özellikleri vardır. Bunun sebebi,  Akdeniz ve 
Karadeniz iklimlerinin kesişme noktasında bu-
lunmasıdır. Kuzeydoğudan esen sert poyraz ile 
güneybatının ılık lodosu yıl boyu birbirleriyle 
mücadele hâlindedir. Yazları sıcak ve nemli; kış-
ları soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Nem yüzün-
den, hava olduğundan daha sıcak ya da daha 
soğuk hissedilebilir. 

İstanbul’un yıllık ortalama sıcaklığı 
14.5°C’dir. Kış aylarındaki ortalama sıcaklık 2 °C 
ile 9 °C arasındadır. Bu mevsimde genellikle yağ-
mur ve karla karışık yağmur görülür. Yaz ayların-
daki ortalama sıcaklık ise 18 °C ile 28 °C arasın-
dadır. İstanbul da yaz mevsiminde yağmur alan 
bir şehirdir. Özellikle ani bastıran yağmurlar sele 
sebep olur. Eski dere yataklarına kurulmuş olan 
yerleşim yerleri bu sellerden olumsuz etkilenir.                                                                                                                       

İstanbul’un Yeryüzü Şekilleri   
İstanbul oldukça engebeli bir araziye sa-

hiptir. Yamaçlar, vadiler ve tepeler şehrimizin 
coğrafyasını şekillendiren karakteristik unsur-
lardır. Bu yamaç, vadi ve tepeler, Boğazın her iki 
yakasından başlayarak şehrin iki yarımadasında 
da yerleşimden ulaşıma kadar pek çok konuda 
hayatı etkiler. Sazlıdere, Istranca, Karasu, Kağıt-
hane, Göksu ve Riva dereleri, aynı isimle anılan 
vadilerin içinden geçer.

Tarihte İstanbul’a verilen isimlerden biri de 
Yeditepe’dir. Suriçi’nde bulunan bu yedi tepe, 
üzerlerindeki semtlerle aynı ismi taşır. İstan-
bul’un yedi tepesi şunlardır: Sarayburnu, Çem-
berlitaş, Beyazıt, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı 
ve Kocamustafapaşa’dır. Asya yakasında yer alan 
Büyük ve Küçük Çamlıca Tepesi, Kayışdağı, Alem-
dağ ve Aydos Dağı ile Avrupa yakasında bulunan 
Istranca Dağları, İstanbul’un belli başlı yüksel-
tileridir. Aydos Dağı 537 metrelik yüksekliğiyle 
şehrimizin en yüksek noktasıdır.  

Göksu Deresi, Anadoluhisarı (Fotoğraf: KTB)

İSTANBUL’UN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
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İstanbul’un Bitki Örtüsü
İstanbul; ormanları, koruları, parkları ve 

sayısı 2500’ü bulan bitki türü ile zengin bir bitki 
örtüsüne sahiptir. Bu bitkilerden 40 tanesi en-
demiktir; yani sadece İstanbul’da yetişir.  Şehrin 
ormanları yerleşim alanlarının dışındadır ve daha 
çok kuzey bölgelerinde yer alır. Ormanların en 
yoğun olduğu yerler, Anadolu yakasında Alem-
dağ ve Polonezköy, Avrupa Yakasında ise Istranca 
Dağları’dır. Belgrat Ormanı, Istranca Dağları’nın 
İstanbul’daki uzantısı kabul edilir. 

Ağaçlar ve çiçekler İstanbul’un her köşesinde 
kendini hissettirir. Fıstıkağacı, Sakızağacı, Sırasel-
viler, Bağlarbaşı, Ihlamur, Fulya, Çiçekçi, Fındıklı, 
Acıbadem, İncirli ve Laleli gibi ismini bir ağaç, çi-
çek ya da meyveden almış onlarca semt vardır.                                                                                                

Ayrıca, tarihimizin önemli dönemlerinden 
sayılan “Lâle Devri” de adını laleden almıştır. 
İstanbul’da her yıl nisan ayında “Lâle Festivali” 
yapılmaktadır. 

İstanbul’un ağaçları daha çok geniş yaprak-
lıdır ancak içlerinde sedir ve fıstıkçamı gibi nadir 
iğne yapraklı türler de bulunur. Zengin bitki örtü-
sü mevsimlere de rengini verir. Baharda yeşerip 
güzün sararan ağaçlar olduğu gibi, dört mevsim 
yeşil kalan ağaçlar da mevcuttur. İstanbul’da en 
çok rağbet gören ağaç türleri çınar, meşe, servi, 
ıhlamur, akasya, erguvan, akçaağaç, karaağaç, 
dişbudak, at kestanesi, mimoza ve sakız ağacıdır. 

 Çınar, servi ve erguvan
Çınar, servi ve erguvan İstanbul kültü-

ründe önemli bir yere sahiptir. Şehrin pek çok 
noktasında rastlayabileceğimiz çınar ağacı, 
Osmanlı Devleti’nin simgesi kabul edilir. Çı-
nar; uzun ömrü, iri gövdesi ve geniş yaprakla-
rıyla sıcak yaz günlerinde İstanbul’un üzerine 
âdeta bir şemsiye gibi açılır. Pek çok semt-
te Çınaraltı adı verilen çayhaneler, oturma 
mekânları bulunur. 

Servi, ince ve uzun bir ağaçtır. Bu özel-
liği sebebiyle Osmanlı şairleri sevgililerini 
servi ağacına benzetmişlerdir. Servi ağacının 
içindeki reçinesi hoş bir koku yaydığı için, İs-
tanbullular mezarlıkları bu ağaçla donatmış-
lardır. Serviler, İstanbul mezarlıklarının güzel 
bekçileridir.  

Bizans İmparatorluğu döneminden bu 
yana İstanbul’un simge ağaçlarından biri 
de erguvandır. Erguvan, mordan pembeye 
çalan rengiyle İstanbul’a baharın geldiğini 
müjdeler ve nisan-mayıs ayları arasında şeh-
rimizde kısa süreli bir gösteri yapar. Boğaziçi 
yamaçlarındaki korular, Sultanahmet, Rume-
lihisarı ve Hidiv Kasrı gibi yerler erguvanlar 
sayesinde ayrı bir güzelliğe bürünür. 

Çınar ve servi ağaçları



45

İstanbul’un Suları 
Sarnıçları, sebilleri, çeşmeleri, şadırvan ve 

havuzlarıyla İstanbul bir su şehridir. Şehrin me-
zarlıklarında kuşların su içmesi için taşlara ‘su-
luk’lar oyulmuştur. Eski İstanbul’un insanlarda 
tiryakilik yapan Çırçır, Karakulak gibi bazı içme 
suları da vardır. Ancak bir “su medeniyeti” ku-
ran İstanbul’un kalabalık nüfusuna suyun temin 
edilmesi hiç de kolay olmamıştır. 

İstanbul’un su ihtiyacı Roma-Bizans döne-
minden bu yana şehir idarecilerini meşgul etmiş 
bir konudur. Şehir merkezinde yeterli su kaynağı 
olmadığı için İstanbul halkının su ihtiyacı civar 
bölgelerden karşılanmıştır. Bu amaçla uzun su 
kemerleri yapılmıştır. Fatih semtinde bulunan 
Bozdoğan Kemeri 4. yüzyılın sonlarında inşa 
edilmiş ve Orta Çağ boyunca şehrin su ihtiyacını 
karşılamıştır. Bugünkü Taksim Meydanı 1700’lü 
yıllardan 1980’lere kadar Belgrat Ormanları'n-
dan gelen içme suyunun Galata-Beyoğlu bölge-
sine aktarıldığı bir yerdi. Bölmek, paylaştırmak 
anlamındaki taksim kelimesi zamanla bu bölge-
nin ismi olmuştur.

Bugün İstanbul yine yüzeysel su kaynakları 
ile beslenmektedir. Yağışlı mevsimlerde gelen 
sular barajlarda toplanıp arıtıldıktan sonra şeh-
re verilmektedir. Riva Deresi üzerindeki Ömerli 
Barajı ve Durusu Gölü üzerindeki Terkos Bara-
jı 1970’li yıllardan bu yana şehrimize su temi-
ni için kullanılmaktadır. Ancak her geçen gün 
artan su talebini karşılamak için Tekirdağ’dan 
Düzce’ye kadar uzanan farklı su havzalarından 
içme suyu temin edilmektedir. Son olarak Me-
len Suyu Projesi devreye sokulmuştur. 

   

Ömerli su havzası 

Taksim Maksemi

Erguvan ağacı

Kısa Okumalar
“Erguvan denince akla, önce İstanbul ve Boğaziçi gelir. 

Bu imparator şehrimiz MS 330 yılında Constantinus tarafın-
dan kurulduğunda, başka bir deyişle surlar bitirilip şehrin 
açılışı yapıldığında mevsim, erguvan mevsimiymiş. Tarihçi-
ler, bugünü 11 Mayıs olarak kabul ederler. Yani tam İstan-
bul’da erguvanların açtığı, tabii bir dekor hâlinde şehri süs-
lediği mevsim…

Erguvan Türk-İslam dönemlerinde de hak ettiği ilgiyi ve 
sevgiyi görmeye devam etti. Öyle ki zaman zaman Osmanlı 
padişahları, payitahttaki erguvan ağacı sayısını yeterli bul-
mayarak taşradan Dersaadet’e erguvan getirilmesi yönünde 
talimatlar verdiler.”
                                A. Halûk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı
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İstanbul ilinde büyük akarsu yoktur. En uzun 
akarsu Riva Çayı’dır. Boğaz'a dökülen suların en 
önemlileri ise Küçüksu ve Göksu dereleridir. 
Bunlardan başka Haliç'e dökülen Kağıthane ve 
Alibey Dereleri, Küçükçekmece Gölü’ne dökülen 
Sazlıdere, Büyükçekmece Gölü’ne dökülen Kara-
su Deresi, Terkos Gölü’ne dökülen Trança Deresi, 
İstanbul coğrafyasındaki belli başlı akarsulardır. 
İlimizde küçük fakat önemli üç göl vardır. Bunla-
rın üçü de Avrupa yakasındadır. Denizden ayrıl-
mış olan Terkos Gölü’nün suyu tatlıdır. Marmara 
Denizi kıyısında bulunan Küçükçekmece ve Bü-
yükçekmece göllerinin suları ise denizle temas-
ları olduğu için tuzludur.

Etkinlik

Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait okuma parçasında isimleri sayılan su kaynakları günümüzde 
de mevcut mu? Araştırınız. Düşüncelerinizi aşağıdaki boş alana yazınız.

Terkos su havzası 

Kısa Okumalar
“Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, hum-

ma başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı:
- Çırçır, Karakulak, Şifa suyu, Hünkâr suyu, Taşdelen, Sırmakeş…
Âdeta bir kurşun peltesi gibi ağırlaşan dilinin altında ve gergin, kuru dudaklarının arasın-

da bu kelimeler ezildikçe fersiz gözleri canlanır, bütün yüzüne bizim duymadığımız bir şeyler 
dinliyormuş gibi bir dikkat gelir, yanaklarının çukuru sanki bu dikkatle dolardı. Bir gün damadı 
babama: 

-Bu onun ilacı, tılsımı gibi bir şey… Onları sayıklayınca iyileşiyor, demişti.”

                                                                                                                    Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
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SEBİL VE GÜVERCİNLER

Çözülen bir demetten indiler birer birer,
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun,
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber
Geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun,
Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

                                                            Ziya Osman Saba 
                        Sebil ve Güvercinler şiirinin ilk iki kıtası

Etkinlik

Aşağıda, eski İstanbul’da insanların su ihtiyacını karşılamak için yapılmış eserlere ait gör-
seller bulunmaktadır. Bu eserlerin neler olduğunu yazınız. 

................................. ................................. ................................. .................................

1- Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi kabul edilen, yüzlerce yıl 
yaşayabilen geniş yapraklı ağaç
2- Yeryüzü şekillerinden hareketle İstanbul’a verilen bir isim
3- Haliç’e Bizans İmparatorluğu döneminde verilen isim
4- İstanbul’da güneybatı yönünden esen ve sıkça görülen bir rüzgâr 
5- İstanbul'un en yüksek dağı
6- İstanbul’da nisan ayının sonlarına doğru çiçek açan ve baharın 
müjdecisi sayılan ağaç
7- İstanbul’un en uzun akarsuyu
8- İstanbul’u oluşturan iki yarımadadan biri

B
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  8
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  5

(Fotoğraf: Tuğrul Kutlutepe)
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İstanbul’da dere yataklarına kurulan yerleşim alanlarını ne tür tehlikeler bekliyor? 
Araştırıp tartışınız.

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’DA İNSAN DOĞA ETKİLEŞİMİ2

İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için 
doğal çevre ile uyum içinde hareket ederler. 
Çevrenin iklim, bitki örtüsü, arazi yapısı gibi 
özellikleri o bölgede yaşayan insanların bes-
lenme, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlarının da 
farklılaşmasına neden olur. 

İSTANBUL’UN COĞRAFYASI VE BARINMA

Örneğin sıcak iklimlerde yaşayan insanlar 
sebze, meyve ağırlıklı beslenip daha hafif kıya-
fetler tercih ederken soğuk iklimlerde yaşayan-
lar hayvansal gıdalara ağırlık verir ve kalın kıya-
fetlerle soğuktan korunurlar.

Coğrafi koşullar ile barınma arasında 
yakın bir ilişki vardır. İklim, arazi yapısı ve 
bitki örtüsü İstanbul’un mimarisinde etkili 
olmuştur. Ancak üç imparatorluğa başkent-
lik yapan ve bugün de dünyanın en büyük 
şehirlerinden biri olan İstanbul’da barınma 
ve konut anlayışını sadece coğrafi koşullar 
belirlememiştir. 

İstanbul’da bir yerleşim alanı: Beşiktaş ilçesine
bağlı Levent ve Ortaköy semtlerine bir bakış.
(Fotoğraf: KTB)
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       Günümüz İstanbul’unda az 
sayıda da olsa eski ahşap evle-
ri görmek mümkündür. Eski İs-
tanbul evlerine mimaride “Türk 
evi” de denir.

Eski İstanbul evleri çoğunlukla bir bahçe 
içindedir ve ahşaptan yapılmıştır. Bitişik nizam 
denilen ve yan yana sıralanan evlerde kapılar bir 
avluya açılır. Bahçe ve avlu, eski İstanbul evi için 
vazgeçilmez bir unsurdur. İçinde tandır, su kuyu-
su ya da çeşmenin bulunduğu bahçe ya da avlu-
lar evin en renkli bölümüdür. Ayrıca bahçelerde 
meyve ağaçları bulunur ve küçük birer bostan 
görevi de görürler. Evlerin asıl yaşam alanları 
olan odalar ve sofa çoğunlukla üst kattadır. Te-
mel ve giriş kat, taş kullanılarak inşa edilmiştir. 
Ahşap gövde bu taş zeminin üzerine oturtulur.  
Üst katlarda sokağa doğru çıkma yapılan pence-
relere “cumba” denir. Cumbalar evlerin içinde 
mekânı genişletirken dış görünüm açısından da 
yapılara güzellik kazandırır. 

Eski İstanbul’da evlerde kullanılan ahşap 
malzeme büyük yangınlara sebep olmuştur. 

Hem bu yangınlar hem de şehir nüfusunun 
hızla artışı zamanla çok katlı beton binalara ge-
çilmesine yol açmıştır. Şehrimizde, coğrafi şart-
lara göre şekillenmiş farklı mimari yapılar da 
vardır. Boğaziçi’nde bulunan yalı ve köşkler bu 
türden yapılardır. 

Geçtiğimiz yüz yıl içinde İstanbul’un nüfusu 
sürekli olarak artmış ve bugün İstanbul dünya-
nın en büyük metropollerinden biri hâline gel-
miştir. Kuzey ve güneyinden denizle sınırlanmış 
olan şehir, yoğun bir yapılaşmaya maruz kalmış-
tır. Nüfus artışına paralel olarak boş ya da or-
manlık alanlar yerleşime açılmış, tarım arazisi 
olan alanlara da toplu konutlar inşa edilmiştir. 
Gökdelenler de İstanbul’un görünümünü değiş-
tirmiştir. Hızlı şehirleşme, hava ve çevre kirliliği 
gibi sorunlara da yol açmaktadır. 
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İstanbul’da insan ve doğa etki-
leşimi sadece barınma, yeme içme, 
giyim gibi ihtiyaçlardan ibaret değil-
dir. İstanbul’un doğal güzellikleri,ta-
rihî zenginlikleri, park ve bahçeleri 
ve mevsimleri gündelik hayatın her 
anında kendini hissettirir. Bu doğal 
güzellikler şarkı ve şiirlere de ilham 
kaynağı olmuştur. 

İstanbul Şarkısı, Hatice Ünver, 2017

Kısa Okumalar
Türk evi, eski Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde, Rumeli ve Anadolu’da 500 sene kadar 

tutunmuş, kendi vasıflarıyla göze çarpan bir ev tipidir.
Türk evi, ilk olarak Anadolu’da kendisine has karakterini bulmuş ve zamanla gelişip Os-

manlı fetihlerini takip ederek Avrupa’nın çeşitli yerlerinde kökleşmiştir. Bulgaristan, Yugoslavya 
ve Yunanistan gibi yerlerde Türk evi 15 ve 16. yüzyıldan itibaren mevcut diğer ev tiplerinin ye-
rine geçmiştir.   

Türk evi en büyük yayılma eğilimini 17 ve 18. yüzyıllarda göstermiştir. Bu devirlerde İstan-
bul ve Edirne evleri, Yakın Doğu ve Doğu Avrupa için her zaman taklit edilen bir ideal tip hâline 
gelmiştir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bile İstanbul ev ve saray tiplerini ta Mısır’a kadar taşımaktan 
kendini alamamıştır. 

                                        A. Halûk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı



51

Etkinlik

Orhan Veli Kanık'ın “İstanbul’u Dinliyorum” şiirinde insan - doğa ilişkisine değinilen yer-
leri tespit ederek aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

İSTANBUL’U DİNLİYORUM

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
                    
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı;
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa;
Güvercin dolu avlular.
Çekiç sesleri geliyor doklardan,
Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Başımda eski âlemlerin sarhoşluğu,
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
Dinmiş lodosların uğultusu içinde
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
                          Orhan Veli Kanık
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Dört mevsimin de yaşandığı İstanbul birçok 
sebze ve meyvenin yetiştiği bir şehirdir. Şehrin 
bölgesel özelliklerinin yanında, üç imparatorlu-
ğa başkent olması İstanbul mutfağını daha da 
zengin hâle getirmiştir. İstanbul mutfağı dünya 
mutfakları arasında önemli bir yere sahiptir.  
Anadolu’dan ve dünyanın başka bölgelerinden 
göçler de İstanbul mutfağının çeşitlenip zengin-
leşmesine katkıda bulunmaktadır. 

İstanbul’un yemek kültürü et yemeklerin-
den hamur işlerine, zeytinyağlılardan baklagil-
lere uzanan geniş bir yelpaze sunar. Şehrin bazı 

semtleri eşsiz lezzetteki çiğ sebze ve meyveleri, 
bazıları da yiyecek ve içecekleriyle meşhurdur. 
Bunlardan en çok bilinenler Çengelköy’ün sa-
latalığı, Bayrampaşa’nın enginarı, Yedikule’nin 
marulu, Arnavutköy’ün çileği, Kanlıca’nın yoğur-
du, Vefa’nın bozası, Sultanahmet’in köftesi, Or-
taköy’ün kumpiri, Eminönü’nün balık ekmeği ve 
Sarıyer’in böreğidir. 

Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz suları arasında-
ki geçişi sağlayan Boğaziçi, yüzyıllarca balık bakı-
mından zengin bir yer olmuştur. Bundan dolayı 
İstanbul'un balık kültürü de çok eskiye dayanır. 

Boğaziçi sadece insanlar için değil, 
balıklar için de bir geçiş koridorudur. Ba-
lıklar ilkbahardan itibaren Karadeniz’e, 
kışa doğru ise Marmara üzerinden Ak-
deniz’e geçerler. Burada yapılan balıkçı-
lık, “akıntı balıkçılığı” olarak adlandırılır. 
Balıkçılık özellikle Boğaziçi köylerinde 
(semtlerinde) bir geçim kaynağıdır. İs-
tanbul’da balık ve balıkçılık sadece bir 
sofra unsuru değil, aynı zamanda bir 
kültürdür. 

İSTANBUL’DA YEMEK KÜLTÜRÜ

                    Galata Köprüsü'nde bir kış günü oltayla balık tutanlar
                    (Fotoğraf: İBB Kültür Müdürlüğü)
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Boza

Osmanlı saray mutfağından bir detay.

Minyatür: 17.yy Nusretname’den bir sayfa,
Lala Mustafa Paşa tarafından memurlara verilen yemek. 
Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan 
İstanbul, farklı coğrafyalardan pek çok tadı 
da bir araya getiriyordu. İstanbul’da bir saray 
mutfağı kurulmuş, başta Anadolu olmak üzere 
çok geniş bir coğrafyanın mutfak kültüründen 
yararlanılmıştır. Saray mutfağının ihtiyaçları, 
farklı bölgelerden getirilen en kaliteli malzeme-
lerle sağlanmıştır. Osmanlı sarayında mutfak, 
daima çok önemliydi. 

İstanbul’un fethinden hemen sonra Top-
kapı Sarayı’nda bir mutfak teşkilatı kurulmuş, 
bu mutfağın faaliyetleri için defterler tutulmuş-
tur. Bu defterlerden edinilen bilgilere göre gü-
veçte pişmiş kuzu eti, soğanlı yumurta, pilav ve 
dolma çeşitleri saray mutfağının gözde yemek-
leri idi. 

Ayrıca et yemeklerinde arpacık soğanı, 
kayısı, üzüm, bal, badem gibi çeşniler kullanıl-
maktaydı. Kadayıf, baklava, zerde, helva, pelte 
gibi tatlılar; macunlar, reçeller, turşular; hoşaf, 
şerbet, limon suyu, boza ve kahve gibi içecekler 
saray mutfağının zenginliklerinin bir kısmıydı. 
Sadece şerbet isimleri bile bu zenginliğe güzel 
bir örnektir: Gül şerbeti, menekşe şerbeti, viş-
ne şerbeti, hünnap, demirhindi, şahtere. Yazın 
sıcak günlerinde içeceklerde kullanılmak üzere 
Bursa Uludağ gibi yüksek yerlerden kar ve buz 
getirilirdi.   

                                           Kitap için düzenlenmiştir

Okuma Metni

Saray Mutfağı
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Balıkçı koylarından Garipçe, Sarıyer

Etkinlik

1. Bir balıkçı koyunu ziyaret ediniz ve balıkçılarla, Boğaziçi’nde ve İstanbul’un kıyılarında 
oltayla avlanılan balıklar hakkında sohbet ediniz. Sohbetinizi sınıfta paylaşınız.

2. İstanbul’un mevsimlerinin hayatınızı nasıl etkilediği konusundaki düşüncelerinizi aşa-
ğıdaki boş alana yazınız.
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Türkiye'de yaklaşık olarak her 5 kişiden 1'i İstanbul’da yaşamaktadır. 

Şehrimizin kalabalık olması gündelik hayatımızı nasıl etkiliyor? Düşüncelerinizi arka-
daşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’UN DEMOGRAFİK YAPISI3

Çok büyük bir nüfusu barındıran İstanbul 
dünyanın en kalabalık ilk on şehrinden biridir. 
Şehir çok geniş bir araziye sahip olmadığı için, ki-
lometrekareye düşen insan sayısı yüksektir. Bu-
gün İstanbul’da kilometrekarede 2800’den fazla 
kişi yaşamaktadır. Hem yurt içinden hem de yurt 
dışından aldığı göç sebebiyle şehrimizin nüfusu 
gittikçe artmaktadır.  Turizm de İstanbul’da geçi-
ci bir nüfus yoğunluğu oluşturmaktadır.

İstanbul sadece günümüzde değil geçmişte 
de dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi ol-
muştur. İstanbul’un nüfusu 1500’lü yıllarda 400 
bine yükselmiş ve dünyanın en büyük kenti hâli-
ne gelmiştir. Şehrin o dönemdeki nüfusu Paris’in 
iki, Venedik’in beş katıdır. 1800’lü yıllara gelindi-

ğinde ise dünyanın en kalabalık şehirleri arasın-
da beşinci sıradadır. Bu dönemde nüfusun % 75’i 
Suriçi'nde, %15’i Galata ve Eyüp’te, geri kalan % 
10’u ise Üsküdar ve Boğaziçi’nde yaşamaktadır. 
Cumhuriyet dönemindeki ilk nüfus sayımı 1927 
yılında yapılmıştır. Bu tarihte İstanbul’un nüfusu 
806.863 kişidir. Şehrimizin nüfusu 1945 yılında 
1 milyonu aşmıştır.

İstanbul’un sunduğu sosyal ve ekonomik 
avantajlar nüfusun bu şehirde yoğunlaşmasının 
başlıca sebebidir. 2020 yılı itibarıyla İstanbul’un 
nüfusu 16 milyona yaklaşmıştır. Türkiye’nin top-
lam nüfusunun yaklaşık %20'si İstanbul’dadır. 
Yani ülkemizdeki her 5 kişiden 1'i İstanbul'da 
yaşamaktadır.  

İSTANBUL’UN NÜFUSU
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İstanbul’da Nüfusun Dağılımı

İstanbul’un yıllara göre nüfus artış grafiği

1950’li yıllardan itibaren İstanbul nüfusunun hızla artması ve bu nüfusun belirli bölgelere ya-
yılması nedeniyle şehrimizde yeni ilçeler kurulmuştur. Nüfusun şehre dağılımı açısından İstanbul’da 
yoğun bir hareketlilik yaşanmaktadır. 1950 yılında toplam 16 ilçe olan şehrimizde bugün 39 ilçe bu-
lunmaktadır.  Bugün şehrin en kalabalık ilçeleri Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Ümraniye’dir. 
Nüfusu en az olan ilçeler ise Adalar, Şile, Çatalca ve Silivri'dir. 

19751927 1935 1945 1960 1970 1980 1985 1990 1997 2007 2017

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

  8.000.000

  6.000.000

  4.000.000

  2.000.000

0

Yaşlı: %10.17

Orta yaş: %52.53

Genç: % 37.3

İstanbul Nüfusunun Yaş Gruplarına Dağılımı
İstanbul’da nüfusun %37’lik kısmı 0-14   

yaş aralığında, %52’si 15-64 yaş arasında, 
%10’u ise 65 yaşın üstündedir.
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Kadın: 49.9Erkek: 50.1

İstanbul nüfusunun 7.529.491’i erkek, 7.499.740’ı kadındır. 
Kadın ve erkek nüfus oranı neredeyse yarı yarıyadır.

İstanbul ve Göç 
İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şeh-

ri olmasının yanı sıra iktisadi ve ticari açıdan 
da ülkemizin bir numaralı şehridir. Çeşitli eği-
tim ve iş imkânları sunduğu için Anadolu’nun 
her yerinden sürekli göç almaktadır. Örneğin 
2017 yılında Türkiye'nin diğer yerlerinden 416 
bin 587 kişi İstanbul’a göç etmiştir. Şehirde 
ikamet edenlerin büyük bir kısmı birkaç kuşak 
önce Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelmiş-
lerdir.  İstanbul sunduğu eğitim olanakları ile 
de cazip bir şehirdir. Şehirde elliye yakın üni-
versite vardır ve her yıl birçok üniversite öğ-
rencisi İstanbul’a göç etmektedir. 

İstanbul’da bulunan iş gücü sanayi, inşa-
at, ticaret, hizmet sektörlerine dağılmış du-
rumdadır. Bunların yanında bankacılık, finans, 
sigortacılık, reklamcılık, bilişim teknolojileri, 
basın-yayın, medya, danışmanlık, kalite dene-
timi gibi yeni nesil iş imkânlarının İstanbul’da 
yoğunlaşmış olması eğitimli iş gücünün bu şe-
hirde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.  Levent semti (Fotoğraf: İBB Kültür Müd.)

Ortaköy semti ve zarafetiyle seçkinleşen tarihî Ortaköy (Büyük Mecidiye) Camisi (Fotoğraf: KTB)
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Etkinlik

Mahallenizin muhtarına gidiniz. Mahallenizde kaç hanenin oturduğunu öğrenip ma-
hallenizin nüfusu hakkında bilgi alınız.

Okuma Metni

Ramazan Bayramı’na üç gün vardı. Mete, annesiyle birlikte bayram alışverişi yapmak için Emi-
nönü’ne gidiyordu. Yola çıkmadan öncesi annesi Mete’yi, yanlarından hiç ayrılmaması için sıkı sıkı 
tembihlemişti. Daha vapuru beklerken bile öyle  kalabalıktı ki Mete o zaman annesinin ne demek 
istediğini anlayabildi. İskele tıklım tıklım doluydu. Hatta iskelenin dışında bile insanlar birikmişti. 
Vapura binme saati gelip kapılar açılınca kalabalık birbirini iterek ileriye doğru hareket etmeye 
başladı. Bu düzensizlik Mete’nin canını sıkmıştı. İçinden, keşke acele etmeden, birbirimizi itme-
den vapura binsek ne güzel olur, diye geçirdi. Vapur da çok kalabalıktı. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar, 
yabancılar, pek çok insan vardı. 

Mete, Eminönü’nde vapurdan indiğinde daha çok şaşırdı. Bir yandan annesinin elini tutuyor 
öbür yandan meydanda dalgalanıp duran insan kalabalığına bakıyordu. Bunlar hiç tanımadığı in-
sanlardı. Acaba nerede yaşıyorlar, ne iş yapıyorlar, diye düşündü. Alt geçitten geçip Mahmutpa-
şa’ya doğru yürürken de kalabalık hiç azalmamış tam tersine artmıştı. Mete gibi pek çok çocuk 
ailesiyle beraber Mahmutpaşa’ya bayramlık elbiseler almaya gelmişti. Tezgâhların önünde öyle 
çok insan vardı ki elbise bakabilmek için kendilerine yer açmaya çalışıyorlardı. Uzun uğraşlardan 
sonra nihayet bayramlıklarını alıp evlerine dönebildiler. 

Öyle çok yorulmuş ve kalabalıktan ürkmüştü ki Mete o gün her gün olduğundan çok daha 
erken daldı uykuya. 

                                                                                                                            (Kitap için derlenmiştir) 

Bayram Alışverişi

Eminönü’nde balık-ekmek tekneleri
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İstanbul’un ciddi olarak etkilendiği en son deprem, 1999 yılında meydana gelen Körfez depremidir. 

Doğal afet ne demektir? Doğal afetler hakkındaki düşüncelerinizi sınıfta arkadaşları-
nızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’DA KARŞILAŞILABİLECEK DOĞAL AFETLER4

Deprem
İstanbul, Roma Dönemi'nden beri birçok 

kez büyük depremlerle sarsılmış bir şehirdir. Bu 
depremler büyük yıkımlara, can ve mal kayıpla-
rına sebep olmuştur. Deprem, gelecekte de İs-
tanbulluların hazırlıklı olması gereken bir afettir.  

İstanbul’u etkileyen son büyük deprem, 
1999'da meydana gelen Körfez depremidir. İz-
mit - Gölcük merkezli bu deprem İstanbul’da da 
ağır hasara ve can kaybına neden olmuştur. Uz-
manlar yapı kalitesi yanında zemin yumuşaklığı 
ve kaymasına da dikkat çekmektedirler.  

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu döne-
minde de çok sayıda deprem olmuştur. Bu dep-
remlerde evler, kiliseler, surlar, saraylar, anıtlar 
yıkılmış. Fetihten önceki son depremlerden bi-
rinde ayrıca tsunami meydana geldiği de rivayet 
edilir. Tsunami, merkezi denizde olan bir deprem 
sonucu oluşan ve karaya vuran dev dalgalardır.

İstanbul’un fethinden sonra meydana ge-
len ilk büyük deprem 1509 yılında yaşanmıştır. 
“Küçük kıyamet” denen bu depremde bütün 
şehir harap olmuştur. 1556 ve 1690'daki dep-
remlerde Fatih Camisi, surların bir kısmı ve pek 
çok ev büyük hasar gördü. Aradaki 1648 dep-
reminin merkez üssü uzakta olduğu için hasar 
daha azdı. 1754'teki depremi takip eden şiddetli 
1766 depremi ise şehre büyük hasar verdi. Eski 
Fatih Camisi neredeyse tamamen yıkıldı.

Bir diğer büyük İstanbul depremi ise 1894 
yılında olmuştur. Şehre yine ağır kayıp verdiren 
bu deprem, ülkemizde bu konuda yapılan bilim-
sel araştırmaların önünü açmıştır. Sultan II. Ab-
dülhamit’in talimatıyla İtalya’dan iki deprem öl-
çüm aleti getirilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu depremin hasarını gösteren tarihî fotoğraflar 
arşivlerde mevcuttur. 
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Kandilli Rasathanesi
Ülkemizde yaşanan depremleri tespit eden 

ve ölçümleri duyuran merkez, Kandilli Rasatha-
nesi’dir. İlk olarak Beyoğlu’nda 1868 yılında ku-
rulan rasathane, başlangıçta sadece hava tah-
minleri yapmaktaydı. 1894 yılında İstanbul’da 
büyük bir deprem yaşandı. Bu sarsıntı, deprem 
konusunda bilimsel çalışmalar yapılması gerek-
tiğini ortaya koydu. Vakit kaybedilmeden yurt 
dışından araç gereçler getirilerek çalışmalara 
başlandı. Rasathane bu çalışmaların da merkezi 
oldu.  Beyoğlu’ndan sonra birkaç kez daha ad-
res değiştiren rasathane 1911 yılında bugünkü 
yerine taşındı ve 1936’da “Kandilli Rasathanesi” 
ismini aldı. Cumhuriyet döneminde rasathane-
ye yeni sismoloji aletleri getirtildi. Kandilli Ra-
sathanesi bugün ülkemizin en önemli deprem 
tespit ve araştırma merkezidir.

Depreme Karşı Alınacak Tedbirler
İstanbul, deprem riski taşıyan bir şehirdir 

ve bu afete karşı çeşitli tedbirler alınması gerek-
mektedir. Bu nedenle son yıllarda şehrimizde 
yapıların depreme dayanıklı olacak biçimde ye-
niden inşa edilmesi, yani kentsel dönüşüm süre-
ci başlatılmıştır. Depreme karşı alınacak tedbir-
leri genel olarak şöyle sıralayabiliriz.
• İnşaat alanları titizlikle belirlenmelidir. Ko-                          
nutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere ya-
pılmamalıdır.
• Depreme dayanıklı konutlar inşa edilmelidir. 
Deprem yönetmelikleri dikkate alınmalıdır. 
• Soba ve benzeri ısıtıcılar sağlam malzemeler-
le sabit hale getirilmelidir.
• İçinde ağır eşyalar bulunan dolapların kapak-
ları sıkıca kapatılmalıdır.
• Karyolalar ağır dolapların yanına konulmama-
lıdır.
• Gaz kaçağı ve yangın olmaması için gaz va-
nası ve elektrik sigortaları otomatik hâle geti-
rilmelidir.
• Evlerde, iş yerlerinde, apartman ve okullarda 
“depreme hazırlık planları” oluşturulmalı, bu 
plana göre tatbikatlar yapılmalıdır.
• Acil durumlarda aile bireylerinin iletişiminin 
nasıl sağlanacağı planlanmalı, alternatif buluş-
ma yerleri belirlenmelidir. 
• Binanın büyüklüğüne uygun yapıda bir yan-
gın söndürme cihazı bulundurulmalı ve dü-
zenli olarak bakımı yapılmalıdır.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler
     Deprem anında bina içindeyseniz:
• Kesinlikle panik yapmayın.
• Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşya-
lardan uzak durun.
• Sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa, 
koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağ-
layabilecek eşyaların yanına çömelerek hayat 
üçgeni oluşturun. Başınızı iki elinizin arasına 
alarak veya yastık, kitap gibi şeyler kullanarak 
koruyun. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyon-
da bekleyin. Yani güvenli bir yer bulup diz üstü 
ÇÖKÜN, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde 
KAPANIN ve düşmemek için sabit bir yere TU-
TUNUN. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
• Merdivenlere doğru koşmayın. Balkonlardan 
ya da pencerelerden aşağıya atlamayın.
• Kesinlikle asansör kullanmayın.
• Telefonları acil durumlar dışında kullanmayın.
• Kibrit ve çakmak yakmayın; elektrik düğmele-
rine dokunmayın. Ocak, fırın gibi cihazları kapa-
tın.
• Tekerlekli sandalyede iseniz tekerlekleri kilit-
leyerek baş ve boynunuzu korumaya alın.
• Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su va-
nalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün.
• Gerekli olan eşya ve malzemeleri alıp daha 
önce tespit edilen yoldan binayı terk edin. Top-
lanma bölgesine gidin.

Kandilli Rasathanesi
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Deprem farkındalığı oluştur-
mak için bazı kurumlar eğitim hiz-
metleri de sunmaktadır.

• Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, di-
ğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşın. 
Açık arazide çömelerek etraftan gelebilecek teh-
likelere karşı hazırlıklı olun.
• Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya dü-
şebilecek yamaç altlarında iseniz hızla güvenli 
bir yere geçin.

• Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz 
hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli 
olun.
• Deniz kıyısından uzaklaşın.

Deprem anında açık alandaysanız:
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• Yerel yönetimler dere yataklarına yerleşim 
yapılmaması konusunda titizlik göstermeli, bu-
ralarda yerleşim önlenmelidir.
• Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları 
zamanla oluşabilecek tıkanmalara karşı düzenli 
olarak temizlenmeli. Dere yataklarının sürekli 
açık olmaları sağlanmalıdır.
• Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları 
ıslah edilmelidir.
• Çevredeki yeşil alanlar korunarak ve arttırıla-
rak erozyon ve selle mücadele edilmelidir.
• Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda te-
raslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır.
• Çukur alanlarda, binalara su basma tehlike-
si yüksek olduğundan bodrum yapılmamalı, su 
basma seviyesi yüksek tutulmalıdır.
• Şehir içlerinde yeterince yağmur suyu kanalı 
olmalı ve bunların bakımları  düzenli yapılmalı-
dır. Meteorolojiden gelen bilgiler ve acil uyarılar 
dikkate alınmalı.

Bilgi Notu
Eski İstanbul’da sel felaketi
   *1563’te bir gece yarısı başlayan yağmur büyük bir sele yol açtı. Sel büyük ağaçları bile söküp İstanbul 
Boğazı’na sürükledi.  Galata sahili direkler, ağaçlar ve ot arabalarıyla doldu. Haliç kıyıları, Galata,  Hal-
kalı, Silivri, Küçükçekmece ve Büyükçekmece adeta savaş alanına döndü. Eyüp Sultan Türbesinin içi sel 
sularıyla doldu.
   *1789 yılında, Sultan III. Selim tahta çıktıktan altı ay sonra İstanbul’da aşırı yağmur yüzünden bir sel 
felaketi yaşandı. Fatih, Eminönü, Kasımpaşa, Galata, Boğaziçi ve Üsküdar’da sokaklar suyla doldu. Yo-
kuşlarda yarıklar oluştu. Evler ve hamamlar yıkıldı. Bazı insanlar hamamlarda mahsur kaldı. Boğaz’daki 
bazı evler denize sürüklendi. İstanbul halkı bu felaketi Nuh Tufanı’na benzetti. 
                                                                                                                                      (Kitap için derlenmiştir.)  

Sel
 İstanbul’un iklimi Akdeniz ve Karadeniz iklim-

leri arasında bir geçiş iklimidir. Son yıllarda küresel 
ısınma sebebiyle yaz sıcaklıkları artmış, bu da yaz ay-
larında kuvvetli sağanak yağışlar ve dolunun görül-
mesine yol açmıştır. Aniden bastıran şiddetli yağışlar, 
özellikle dere yataklarında taşkınlara sebep olmakta, 
kimi zaman can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. 

Şehrimizde Alibeyköy, İkitelli, Halkalı semtleri 
sel felaketi açısından riskli bölgelerdir. Son yıllarda 
Küçükköy Deresi ıslah çalışmaları sayesinde Alibey-
köy’de yaşanan sel baskınları ve kayıplar azalmıştır.

Sel Sırasında Yapılması Gerekenler:Sel Tehlikesine Karşı Alınması Gereken Önlemler:

• Su yataklarını ve çukur bölgeleri hemen terk 
edin. Derhâl yüksek ve güvenli bölgelere gidin 
ancak asla su içine girip karşıdan karşıya geçme-
ye çalışmayın. Selden ölümlerin çoğu sel suları-
na girilmesinden kaynaklanır.
• Elektrik kaynaklarından uzak durun.
• Sel suları kanalizasyon ve zehirli kimyasal 
maddeler içerebilir. Buna karşı dikkatli olun.
• Pencere ve kapıların arkasına kum torbaları 
yerleştirin.
• Araçta herhangi bir arıza oluştuysa hemen 
inip yüksek bir yere çıkın. Eğer araç 60 cm yük-
seklikte hareketli bir suda kalmışsa su onu kaldı-
rıp sürükleyebilir.
• Evinizi terk ederken elektrik ve su vanalarını 
kapatın.
• Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız 
herhangi bir elektrikli alet kullanmayın. Işığa ih-
tiyacınız olduğunda pilli fener kullanın.
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Etkinlik

1. Okulunuzun ve mahallenizin sel riski taşıyıp taşımadığını araştırınız. Araştırmanızın so-
nuçlarını ve bu sonuçlara  göre ne gibi önlemler alınabileceğine dair düşüncelerinizi aşağıdaki 
noktalı alana yazınız.

2. İstanbul’da yakın dönemde yaşanan su baskınları ve sellerle ilgili fotoğraf ve videolar 
bulunuz. Bu görüntüleri sınıfta arkadaşlarınızla izleyerek sel felaketi hakkında tartışınız.

Yerel yönetimler dere yataklarına 
yerleşim yapılmaması konusunda titiz-
lik göstermeli, buralarda yerleşim ön-
lenmelidir.
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Yangına Karşı Alınacak Tedbirler: 
• Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı mal-
zemeleri kullanılmalıdır.
• Ateşleyici ve yanıcı malzemeler birbirinden 
ayrı tutulmalıdır.
• Binalarda yangın çıkışları olmalı ve daima 
açık tutulmalıdır.
• Her binada yangın söndürme cihazı bulun-
durulmalıdır.

Günümüzde, betonarme yapılar hâkim ol-
duğu için böyle büyük yangınlar görülmemek-
tedir.  Ancak oteller, apartmanlar, iş merkezleri 
ve gökdelenler gibi çok sayıda insanın bir arada 
bulunduğu binalarda meydana gelen yangınlar 
can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Bu neden-
le yangına karşı alınacak tedbirler konusunda 
dikkatli olmak gerekmektedir.

• Duman sızmalarını önlemek için tedbirler 
alınmalıdır.
• Çocukların ateşle oynamasına izin verilme-
melidir.
• Soba, kalorifer ve mutfak ocakları dikkatli 
kullanılmalıdır.
• Elektrik ve doğalgaz tesisatından çıkabilecek 
yangınlara karşı tesisatın bakımı düzenli olarak 
yaptırılmalıdır.

Yangın
Yangın geçmişte İstanbul halkını derinden 

etkileyen bir felaketti. Bunun sebebi, eski İstan-
bul’da evlerin önemli bir kısmının ahşap yapı-
lardan oluşmasıydı. İstanbullular ahşap evleri 
depremde daha güvenli olduğu için tercih et-
mişlerdir. Ancak bu evler yangında kolayca tu-
tuştukları için farklı bir felakete sebep olmuştur. 

İstanbul’un en korkunç yangınlarından biri 
1633’teki Cibali yangınıdır. Bu felakette şehrin 
beşte biri yanmıştır. 1718’de yine Cibali’de çıkıp 
yüzlerce binayı saran yangından sonra Tulum-
bacılar Ocağı adıyla bir itfaiye teşkilatı kurul-
muştur. Yeniçeri Ocağı’na bağlı olan Tulumbacı-
lar, Yeniçeri ordusunun kaldırılmasıyla dağılmış, 
her semtte gönüllü gençlerden bir tulumbacı 
takımı oluşturulmuştur. İtfaiye hizmetleri 1923 
yılında modernleştirilerek belediyelere devre-
dilmiştir.

1950’li yıllara kadar ahşap kent dokusu 
sebebiyle şehrimiz büyük yangınlar yaşamıştır. 
Evden eve atlayan kıvılcımlar bazen bir mahal-
lenin bir anda kül olmasına yol açmıştır.                                                                           

   

Bilgi Notu
Yirmi Yedi Başlı Ejderha
   Tarihi 300 bin yıl önceye kadar uzanan İstanbul’un yangınları, dünyada benzerine rastlanmayan birer 
dramdır. Tarih, İstanbul’u kasıp kavuran bu düşmana “ejderha” adını vermiştir. Bu ejderha, yedi başlı 
değil, bazen ateş saçan yirmi yedi başlıdır. Zaman olmuştur ki bu ejderha İstanbul’un yarısını yalayıp 
geçmiş, arkasında yüzlerce ve binlerce insanı harabeler arasında bırakmıştır.
   İstanbul için yangın, büyük bir afetti. Bu güzel şehri viraneye çeviren bu afet, halkın yalnız servet ve 
refahını kemirmiyor, aynı zamanda huzuru, kalbini, sükûn ve saadetini de kökünden sarsıyor, zedeliyor-
du. İstanbul’da hemen hiç kimse,  bugün kurduğu yuvanın yarın bir yığın kül ve kömür hâline gelme-
yeceğinden emin değildi. Sabahleyin evinden çıkıp işine giden birinin akşam üstü semtine döndüğü, 
mahallesine girdiği vakit, sokağının ve evinin yerinde ya kızıl alev dalgaları, yahut simsiyah bir harabe, 
taş ve çamur yığını bulmayacağını iddiaya kimse cesaret edemezdi. 
                                                                                  http://itfaiye.ibb.gov.tr/tr/istanbul-yanginlari.html
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Etkinlik

1. Evinizde ve okulunuzda yangın söndürme tüpü var mı? Araştırınız. Yangın söndürme 
tüplerinin yerini tespit ediniz. Yetişkin gözetiminde bir deneyle nasıl kullanıldığını öğreniniz.

2. Okulunuza yakın bir itfaiye istasyonunu ziyaret ediniz ve yangınların sebepleri ve 
yangın söndürme hakkında bilgi alınız. Gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı 
alana yazınız.

Yangın anında yapmanız gerekenler:

• Telaşa kapılmayın.
• Çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona 
basın.
• Vakit kaybetmeden 110 numaralı itfaiye 
hattını arayın. Yangının adresini en kısa ve 
doğru şekilde bildirin.
• İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangın 
tüpünü kullanın. 
• Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış 
olanaksızsa pencereden dışarıdakilerle ileti-
şim kurmaya çalışın, yatak altlarına ve dolap-
lara saklanmayın.
• Dumandan boğulmamak için yardım gele-
ne kadar eğilerek ve sürünerek hareket edin, 
ağzınızı ve burnunuzu ıslak bez ya da men-
dille kapatarak nefes alın.
• Duman ve yanık kokusu başka odadan ge-
liyorsa kesinlikle kapıyı açmayın.
• Kıyafetiniz alev almışsa hemen yere yatıp 
yuvarlanın. Battaniye türü örtülerle alevleri 
boğmaya çalışın.
• Eğer vücudunuzda yanık varsa, hemen so-
ğuk suya tutun.
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İstanbul’un hangi ilçesinde oturuyorsunuz? İlçenizin konumunu, tarihini ve belirgin 
özelliklerini araştırınız. Semtinizdeki veya İstanbul'daki bir tarihî eseri inceleyip anlatınız.

Hazırlık Çalışması

İSTANBUL’UN DÜNDEN BUGÜNE İDARİ YAPISI5

İstanbul, tarih boyunca üç imparatorluğa 
başkentlik yapmıştır. 330-395 yılları arasında 
Roma, 395-1453 yılları arasında Doğu Roma 
(Bizans), 1453-1923 yılları arasında ise Osmanlı 
imparatorluklarının yönetim merkezi olmuştur. 
Ayrıca Yavuz Sultan Selim döneminde Halifelik 
kurumunun Osmanlı İmparatorluğu'na geçme-
siyle 1517’den 1924’e kadar İslam dünyasının da 
başkenti sayılmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u 
fethinden sonra, sur içi ve sur dışını ayıracak şe-
kilde bir idari düzenleme yapıldı. Suriçi bölgesi 
İstanbul Kadısı tarafından idare ediliyordu. Sur 
dışındaki kısımlar ise Eyüp, Galata ve Üsküdar 
kadılıklarının yönetimindeydi. Bu üç yerleşime 
"üç belde" anlamına gelen “Bilad-ı Selase” de-
nilmekteydi. 

1854’te İstanbul Şehremaneti kurularak bu-
günkü anlamda belediyecilik hizmetlerinin temeli 
atılmış oldu. Bu dönemden sonra İstanbul’u idare 
eden yöneticilere de "şehremini" adı verilmiştir.                                                                                                             

Şehremaneti, belediye; şehremini ise belediye 
başkanı anlamına gelmekteydi.  

13 Ekim 1923’te TBMM’nin merkezi Ankara 
Türkiye’nin yeni başkenti ilan edildi. Bu tarihten 
sonra İstanbul başkent olma özelliğini kaybetti 
ve yeni başkentimiz Ankara’ya bağlı bir il hâline 
geldi. İstanbul Belediyesi 1923-1957 yılları ara-
sında, diğer şehirler gibi, hükümetin atadığı vali-
ler tarafından idare edilmiştir. 

İstanbul’un şehircilik hizmetleri 1963 yı-
lından beri seçim yoluyla belirlenen belediye 
başkanları tarafından yürütülmektedir. Ancak 
İstanbul Valisi ilin en yüksek yöneticisidir. Şehri-
miz 1984’te “büyükşehir” sayılmış, belediyecilik 
hizmetleri buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

İstanbul; tarihi, kültürel özellikleri, ekono-
mik gücü ve nüfusuyla Cumhuriyet Dönemi’nde 
de Türkiye’deki öncü ve başat özelliğini hiç kay-
betmemiştir.  Bugün de 39 ilçesiyle ülkemizin en 
büyük ve en etkili şehridir.

DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL’UN İDARİ YAPISI VE İLÇELERİ

Bir iklimin manzarası, mimarisi ve halkı arasında halis ve tam bir ahenk varsa orada, gözlere 
bir vatan tablosu görünür. İklimden anlayan gerçek ve hassas bir sanatkâr, İstanbul’un eski semt-
lerinden herhangi birini, mesela Kocamustafapaşa semtini yahut Eyüp’ü yahut Üsküdar’ı yahut da 
Boğaziçi’nin henüz millî kimliğini koruyan herhangi bir köyünü seyredince kesin bir hüküm vererek 
der ki: “Bu halk bu iklimde ezelden beri oturmaktadır ve bu iklime bu mimariden ve bu halktan 
başka unsurlar yakışmaz.”

Evet, gerçek ve hassas bir sanatkâr bu hükmü verir. Vatan toprağı bizde de yabancı memleket-
lerinde de her hissedene bu duyguyu veren topraktır. Türklük, beş yüz seneden beri İstanbul’u ve 
Boğaziçi’ni bütün insanlığın hayaline böyle işledi. Mimarisini bu şehrin her tepesine, her sahiline, 
her köşesine kurarken sanki: “Artık bu diyar dünya durdukça Türk kalacaktır.” dediği hissedilir.
                                                                                     Yahya Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul (Sadeleştirilmiştir.)

Okuma Metni

Türk İstanbul

Okuma Metni
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Nüfusu:  15.238 (2019)
Yüz ölçümü: 11 km2

İstanbul’un adaları tarih boyunca birçok isimle anılmıştır. Bu isimlerden en bilineni 
“Prens Adaları”dır. Bizans İmparatorluğu döneminde asillerin ve prenslerin sürgün edil-
diği yer olması sebebiyle böyle bir isim verilmiştir. İstanbul’a bağlı 9 ada vardır. Adaların 
merkezi Büyükada’dır. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına bağlı hizmetler buradan 
yürütülmektedir.  İstanbul’un adaları şunlardır: Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Ka-
şık Adası, Kınalıada, Sedef Adası, Tavşan Adası, Yassıada ve Sivriada.

ADALAR

Adalar’ın en yüksek tepesi, Büyükada’nın güneyinde yükselen Yücetepe’dir. 
Bugün Adalar büyük ölçüde korunmuş doğal güzellikleri ve mimari yapısıyla İstan-
bul’un önemli turizm merkezlerinden biri olmaya devam etmektedir. 

Heybeliada
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Barbaros Heykeli ve Mimar Sinan eseri olan Sinan Paşa Camisi (Fotoğraf: Ekrem Ayyıldız)

Yıldız Sarayı, Yaveran Köşkü (Fotoğraf: KTB)

Boğaz’ın Avrupa yakasındadır. Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer ile komşudur. İstanbul’un sur dışındaki 
en eski semtlerinden biridir. Osmanlı zamanında Beşiktaş, Kaptan-ı Deryaların (eski Deniz Kuvvetleri 
Komutanlarının) semtiydi. Merkezdeki iskele meydanında Barbaros Hayrettin Paşa'nın Mimar Sinan 
eseri olan türbesi ve adına yapılan güzel bir heykel vardır. İlçe canlı bir ticaret ve iş hayatına sahiptir.

Nüfusu: 182.649 (2019) 
Yüzölçümü: 18 km2

BEŞİKTAŞ

Boğaz kıyısında olması ve tarihsel dokusu sebebiyle turizm açısından da cazip bir bölgedir. Ti-
yatro, sinema ve kültür merkezlerinin yoğun olduğu ilçenin sosyal yaşamı hareketlidir. Dolmabahçe, 
Çırağan, Yıldız ve Feriye sarayları ile Ihlamur Kasrı bu ilçede bulunmaktadır. Beşiktaş aynı zamanda 
Deniz Müzesi, Aşiyan Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi’ne de ev sahipliği yapmaktadır. Sinan Paşa, Or-
taköy (Büyük Mecidiye), Yıldız ve Bebek camileri önemli tarihî camilerdir. Kanuni Sultan Süleyman'ın 
süt kardeşi olan Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin türbesi Beşiktaş'tadır. Bu türbe de Mimar Sinan eseridir.
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 Beşiktaş, Levent tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Boğaziçi'ne bir bakış (Fotoğraf: KTB)

Sultan II. Abdülhamit'in 1890 yılında Mimar Sarkis Balyan'a yaptırdığı Dolmabahçe Saat Kulesi. Gündüz ve gece 
görünümü. Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı'nın giriş kapısına geçilen ön bahçededir. (Fotoğraflar: E. Ayyıldız)

Semt 17. yüzyıldan itibaren Boğaz sırtlarına doğru genişlemiştir. Sahildeki Ortaköy, Arnavutköy 
ve Bebek ile yukarıdaki Etiler ve Levent semtleri de Beşiktaş ilçesine bağlıdır. Sahil yolu ve Barbaros 
Bulvarı semt merkezinin ana ulaşım yollarıdır. Eminönü, Karaköy, Üsküdar ve Kadıköy gibi Beşiktaş da 
deniz yoluyla Boğaz'ın iki yakasına ulaşımda çok işlek bir noktadır.  
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Modern şehir düzenlemesinin ilk örneklerinden çoğu bu bölgede yapılmıştır. 
1875’te Karaköy’ü Beyoğlu’na bağlayan Tünel açılmıştır. Tünel, yer altı raylı ulaşımda, 
Londra metrosundan sonra dünyadaki en eski ikinci örnektir. İstanbul'da ilk elektrikli 
tramvay seferleri ise 1913-1914 yıllarında Beyoğlu ilçesinde başlamıştır.

       Osmanlı döneminde “Cadde-i Kebir” (Büyük Cadde) denilen İstiklal Caddesi ilçenin 
en kalabalık ve hareketli yeridir. Cadde boyunca mağazalar, bankalar, kahvehaneler, ti-
yatrolar, sinemalar, pastaneler, kitapçılar ve eğlence yerleri bulunmaktadır. İstanbul’un 
en önemli turistik mekânlarından biri olan Galata Kulesi de bu ilçededir.

Nüfusu: 233.323 (2019) 
Yüz ölçümü: 9 km2

Avrupa yakası ilçelerinden Beyoğlu, İstanbul’un ilk yerleşim yerlerinden biridir. 
Osmanlı döneminde “karşı yaka” anlamına gelen “Pera” adıyla anılmaktaydı. Bizans 
döneminde ise özellikle Galata çevresi, daha çok Cenevizlilerin yaşadığı bir bölgeydi.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Beşiktaş ve Şişli semtleri de idari olarak Beyoğlu ilçesi-
ne bağlı idi. Bugün Beyoğlu iş, eğlence ve kültür merkezi olarak öne çıkmaktadır. Aynı 
zamanda yabancı elçiliklerin yoğunlaştığı bir semttir. Beyoğlu’nun mimarisi öteden beri 
Batılı tarzda gelişmiştir ve ilçede çok sayıda kilise ve sinagog bulunur.

BEYO
ĞLU

Taksim Meydanı ve 1928'de açılan Taksim Cumhuriyet Anıtı

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay
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Galata semtinin panoramik bir görünümü

Dolmabahçe (Bezmiâlem Valide Sultan) Camisi 18 ve 19. yüzyıllarda yapılan barok üsluptaki camilerin en güzel-
lerindendir. 1853'te yapılmıştır. Beyoğlu Müftülüğü, bu caminin hünkâr kasrındadır. (Fotoğraf: Ekrem Ayyıldız)  

Beyoğlu ilçesindeki başlıca tarihî mekânlar sunlardır: Galata Kulesi, Galata Surları, Arap Cami-
si, Piyale Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Sokollu Mehmet Paşa Camisi (Azapkapı), Molla Çelebi 
Camisi, Yeraltı Camisi, Galata Mevlevihanesi, Tophane Nusretiye Camisi, Dolmabahçe Camisi, Ci-
hangir Camisi, Tophane Çeşmesi, Tophane-i Âmire, Aynalıkavak Kasrı, Kasımpaşa Cami-i Kebir (Bü-
yük Cami), Kumbarhane Camisi, Haliç Tersanesi, T. C. Merkez Bankası Binası, Kamondo Merdiveni, 
Sent Antuan Kilisesi, Aya Triada Kilisesi, Neve Şalom Sinagogu, Narmanlı Han, Taksim Cumhuriyet 
Anıtı, Su Maksemi (Taksim), Ağa Camisi, Galatasaray Hamamı.
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Nüfusu:  400.513 (2019)
Yüz ölçümü: 228 km2

Avrupa yakasında, Suriçi'ne komşudur. Haliç’e ve Karadeniz’e kıyısı vardır, Kemer-
burgaz bucağını da içine alır. İlçe, ismini sahabe Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî’den almıştır. 
Türklerin sur dışında kurduğu ilk yerleşim yeridir. İlçede, başta Eyüp Sultan Türbesi ve 
Camisi olmak üzere yüzlerce tarihî eser vardır. Sultan V. Mehmet Reşat'ın türbesi de bu-
radadır; İstanbul'da sur dışındaki tek padişah türbesidir. Mimar Sinan eseri Zal Mahmut 
Paşa Cami ve Külliyesi de semt merkezinde yer alan önemli bir tarihî değerdir. 

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan’da, klasik Osmanlı mimarisini yansıtan yapılaşmaya 19. yüzyıldan sonra 
Batı tarzı yapılar da eklenmiştir. 1930’lu yıllardan 1970'lere kadar Haliç kıyısındaki tarihî 
yapılar ve saraylar yıkılarak yerlerine irili ufaklı fabrika ve imalathaneler inşa edilmişti. 
1980'lerden itibaren Haliç kıyılarının yeniden düzenlenmesi ve Haliç'in temizlenmesi sem-
te bir hareketlilik getirmiştir. Eyüpsultan’dan Eminönü’ne kadar tüm Haliç’in tepeden gö-
rülebildiği Piyer Loti Kahvesi’ne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi göstermektedir. 

Pierre Loti (Piyer Loti) Kahvesi'nden İstanbul’un görünümü (Fotoğraf: KTB)

Eyüp Sultan Camisi (Fotoğraf: Ekrem Ayyıldız)
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Eyüp Sultan Türbesi ve Külliyesi:
Ebû Eyyûb el-Ensârî (Hz. Hâlid), sevgili Peygamberimizin sahabelerindendir. Milleti-

miz onu kısaca Eyüp Sultan diye anar. Peygamberimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye 
hicret ettiğinde Peygamberimizi evinde 7 ay misafir etmiş, onun duasını almıştır. Bu ev 
İslam'ın öğretildiği bir mektep hâline gelmiştir. Hz. Peygamber bu evde fakirlere yemek 
verir, sunulan hediyeleri fakirlere dağıtırdı. Eyüp Sultan, Hz. Peygamber'le birlikte bü-
tün gazalara katılmış, Mekke'nin fethinde bulunmuştur. Savaşlarda ona zarar gelmemesi 
için yanından ayrılmaz, bazı geceler çadırı etrafında nöbet tutardı. Aynı zamanda vahiy 
kâtiplerindendi. Yani Kur'ân-ı Kerîm'in yazılması ve bir araya getirilmesinde hizmet et-
miştir. Ayrıca Hz. Peygamber'den 150 hadis rivayet etmiştir. Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer 
dönemlerinde de seferlere katıldı. Siyasi karışıklıkların olduğu bir sırada, Hz. Ali'nin tavsi-
yesi üzerine bir müddet imamlık yaptı. Hz. Ali, halifeliği döneminde Irak'a gittiğinde onu 
Medine'de yerine vekil olarak bıraktı. Savaşlarda Hz. Ali'nin yanında yer aldı. Nihayet en 
son seferi 669 yılındaki ilk İstanbul kuşatması oldu. O kuşatmada İstanbul alınamadı. Ku-
şatma devam ederken Eyüp Sultan hastalanarak şehit oldu. Vasiyeti üzerine surlara yakın 
bir yere defnedildi. Bizans döneminde de kabrinin Hristiyanlarca ziyaret edildiği söylenir.

Aradan nice yüzyıllar geçmiş ve kabrin yeri belirsiz olmuştu. 1453'te Fatih Sultan 
Mehmet İstanbul'u kuşattığı sırada, büyük bilgin Akşemseddin kabrin yerini tespit etmiş-
tir. Bu haber Fatih'e ve orduya büyük moral vermiş, bir heyecan dalgası oluşturmuştur. 
Fatih Sultan, fetihten sonra kabrin üstüne bir türbe ile yanına cami, medrese, aşevi ve 
hamam yaptırmıştır. Cami 1766 depreminde ağır hasar alınca tamir edilememiş, yerine 
1800 yılında Sultan III. Selim tarafından şimdiki cami yaptırılmıştır. Etrafındaki diğer kül-
liye ve türbelerle birlikte burası İstanbul'un en büyük tarihî bölgelerinden biridir. Tahta 
çıkan padişahlar bu türbeye gelerek kılıç kuşanırlardı. Burası İstanbul'un kalbidir. İstan-
bul'un ve Türkiye'nin her yanından her gün binlerce kişi Eyüp Sultan'ı ziyarete gelir. 

Eyüp Sultan Türbesi (Fotoğraflar: E. Ayyıldız) Eyüp Sultan çevresinde tarihî bir sokak



 

İlçe, Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirasının önemli bir kısmına ev sahipliği yapmak-
tadır.  Başlıca tarihî mekânlar: Şehir surları, Bozdoğan Kemeri, Yerebatan ve Binbirdirek 
sarnıçları, At Meydanı (Hipodrom/Sultanahmet Meydanı), Ayasofya Camisi, Aya İrini 
Kilisesi Müzesi, Dikilitaş, Çemberlitaş Sütunu, Topkapı Sarayı, III. Ahmet Çeşmesi, Kapalı 
Çarşı, Beyazıt Kulesi, Haseki Külliyesi, Büyük Postane, IV. Vakıf Han, Sirkeci Tren Garı, 
Fener Rum Lisesi, Sepetçiler Kasrı, Mısır Çarşısı, Yeni Cami (Eminönü) ile Süleymaniye, 
Sultanahmet, Şehzade, Fatih, Beyazıt, Rüstem Paşa, Mahmut Paşa, Nuruosmaniye, Atik 
Ali Paşa, Laleli, Pertevniyal Valide Sultan, Murat Paşa, Zeyrek, Kariye, Gül, Yavuz Selim, 
Mihrimah Sultan (Edirnekapı), Mesih Mehmet Paşa, Hırkai Şerif, Nişancı Mehmet Paşa, 
Gazi Kara Ahmet Paşa, Hadım İbrahim Paşa, Kocamustafapaşa, Hekimoğlu Ali Paşa, Da-
vut Paşa, Cerrahpaşa, Sokollu Mehmet Paşa (Kadırga) ve Küçük Ayasofya camileri. İlçe-
de bunların dışında binlerce tarihî eser ile pek çok müze ve kütüphane vardır.

Nüfusu: 443.090 (2019)
Yüz ölçümü: 15 km2

Avrupa yakasındadır. Suriçi’ndeki Eminönü ve Fatih ilçeleri 2009'da birleştirilmiş-
tir. Bugün “Tarihî Yarımada” dediğimiz Suriçi’nin tamamı Fatih ilçesini oluşturmaktadır. 
Eskiden İstanbul denince Suriçi anlaşılırdı. Mesela Üsküdar, Beyoğlu veya Boğaz'dan 
Suriçi'ne gelen kişi "İstanbul'a gidiyorum." derdi. İlçe, adını 1453 yılında İstanbul’u fet-
heden Fatih Sultan Mehmet’ten almıştır. Fetihten sonra İstanbul’un dördüncü tepesine 
inşa edilen Fatih Camisi etrafında gelişen semte de Fatih semti denir. Fatih ilçesi ahşap 
ve taş evleri, camileri, medreseleri, hanları, çarşıları, hamamları, çeşmeleriyle klasik 
Osmanlı-Türk şehrinin mükemmel örneğidir. Aynı zamanda Roma Dönemi'nden kalan 
eserleri de barındırmaktadır. Marmaray kazıları sırasında Yenikapı’da bulunan kalıntı-
larla, ilçenin tarihinin 8500 yıl öncesine kadar gittiği belirlenmiştir. Bu bulgular, Fatih’in 
tarihî ve kültürel açıdan önemini daha da arttırmıştır. İstanbul’un meşhur yedi tepesi 
de Fatih ilçe sınırları içinde bulunmaktadır. 

FATİH
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İstanbul'u simgeleyen eserlerden biri: AyasofyaHaseki'de bir sokak (Fotoğraflar: Ekrem Ayyıldız)
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Fatih Camisi; ilk olarak 1463-1470 yılları arasında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından Mimar Atik Sinan'a yaptırılmıştır. 1766 
depreminde yıkılan cami, Sultan III. Mustafa tarafından ön-
cekinden farklı bir planda yeniden yaptırılmıştır (1767-1771). 

Bozdoğan (Valens) Su Kemeri; Fatih ile Şehzadebaşı 
semtleri arasındaki kısım. İstanbul'a su sevkiyatını sağ-
lamak amacıyla Roma İmparatoru Valens tarafından 4. 
yüzyılda yaptırılmıştır. Fatih'teki en eski yapılardandır.

Milyon Taşı; Roma Dönemi'nde yolların başlangıç ve mesa-
fe ölçüm noktası olarak dikilmiş. Roma İmparatorluğu'nun 
ortası ve dünyanın "sıfır noktası" olarak kabul edilmiş. Ye-
rebatan Sarnıcı üstündeki kule görünümlü su terazisinin 
yanında, Ayasofya'nın çaprazındadır. Turistlerin merak et-
tiği tarihî eserlerdendir. (Fotoğraflar: E. Ayyıldız)

Evliya Çelebi'nin anlattığına göre, Suriçi İstanbul'un ortası ka-
bul edilen yeşil mermer sütun. Şehzade Külliyesi'nin dış avlu 
duvarının Vezneciler tarafındaki köşesinde yer alır. Orhan Veli 
Kanık, İstanbul Türküsü şiirinde geçen "İstanbul'un orta yeri 
sinema" mısrasıyla buradan bahseder. Eskiden Direklerarası 
denen bu çevrede tiyatrolar, sinemalar ve kahveler varmış.  
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Nüfusu: 347.214 (2019)
Yüz ölçümü: 177 km2 

Boğaz'ın Avrupa yakasında yer alır. Karadeniz sahilinden başlayıp Beşiktaş’a kadar 
uzanmaktadır. 1930 yılında ilçe hâline gelmiştir. 

Sarıyer, doğal güzellikleri ve barındırdığı tarihî zenginlikle öne çıkan ilçelerimizden 
biridir. Camileri, kiliseleri, ayazmaları, tekkeleri, çeşmeleri, köşkleri ve yalıları ile yüksek 
bir turizm potansiyeli taşımaktadır. 

SARIYE
R

Baltalimanı, Büyükdere, Emirgan, İstinye, Kireçburnu, Rumelihisarı, Tarabya, Yeniköy, 
Rumelikavağı gibi gözde Boğaz semtleri bu ilçededir. Rumeli Hisarı, Sarıyer ilçe sınırları 
içinde yer alır. Sarıyer semti ise böreği ve balıkçılığıyla ünlüdür. 
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Nüfusu:  531.825 (2019)
Yüz ölçümü: 35 km2

Anadolu yakasında, Boğaziçi’nin Marmara Denizi ile birleştiği noktadadır. Anadolu 
yakasının en köklü yerleşim yerlerindendir. Değişik dönemlerde İstanbul’u ele geçir-
mek amacıyla doğudan gelen saldırılarda sık sık askerî üs olarak kullanılmıştır. Üsküdar, 
İstanbul’un fethinden çok önce, Orhan Gazi döneminde Türklerin eline geçmiştir. Bu 
yüzden “Fethi gören şehir” de denmektedir. Üsküdar’ın gerçek manada bir Türk yerle-
şimi olması Fatih Sultan Mehmet zamanındadır. 

Üsküdar tarihî dokusu, camileri,  çeşmeleri, medreseleri, tarihî evleriyle Türk İs-
lam şehirlerinin bir özetidir. 1471’de Vezir Rum Mehmed Paşa tarafından yaptırılan 
cami ve külliye Üsküdar’daki en eski Osmanlı yapılarındandır. Sahildeki Şemsi Ahmet 
Paşa Camisi'nin arkasındaki tepededir, Boğaz'ı seyreder. Üsküdar’ın sembolü hâline ge-
len Kız Kulesi ise Bizans Dönemi'nden kalan tek eserdir.

Üsküdar ilçesi turizm açısından cazip bir bölgedir. Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengel-
köy, Kandilli gibi Boğaz semtleri özel mimari dokusu ve doğal güzellikleriyle seçkinleşir. 

Başlıca tarihî mekânlar: Mihrimah Sultan Camisi, Yeni Valide Camisi, Atik Valide 
Cami ve Külliyesi, Şemsi Ahmet Paşa Camisi, Beylerbeyi Sarayı, Beylerbeyi (I. Abdülha-
mit) Camisi, Selimiye Kışlası, Kuleli Askerî Lisesi Binası, Aziz Mahmut Hüdai Türbesi ve 
Dergâhı, Karacaahmet Türbesi ve Dergâhı, Üsküdar Mevlevihanesi (Klasik Türk Sanatla-
rı Vakfı), Çinili Cami, Ayazma Camisi, Büyük Selimiye Camisi, Atik Valide Sultan Hamamı 
(Mimar Sinan Çarşısı), Altunizade Camisi, Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbiye Binası.

Kız Kulesi, Üsküdar

ÜSKÜDAR
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Bir Mimar Sinan eseri olan Şemsi Ahmet Paşa Camisi, Üsküdar
(Fotoğraf:Ekrem Ayyıldız)
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ATAŞEHİR
Nüfusu: 425.094 (2019)
Yüz ölçümü: 25 km2

Anadolu yakasında yer alır. 2008 yılında Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ilçelerinden bazı mahalle-
rin ve o zamanki Samandıra Belediyesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesinin birleştirilmesiyle ilçe olmuş-
tur. Ataşehir sınırları içerisinde bulunan İçerenköy’de taş devrine ait ilk el baltalarına rastlanmıştır. Bu 
bakımdan Ataşehir İstanbul’un yerleşim tarihi açısından önemli bir konuma sahiptir.

Bölgenin Türklerin eline geçmesi ise Orhan Gazi zamanında olmuştur. Ataşehir’in de içinde 
bulunduğu bölge Türklerin eline geçince Anadolu’dan getirilen halk buralara yerleştirilmiştir. 

Ataşehir son yıllarda İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden biridir. Pek çok modern konut ve 
iş merkezi inşa edilen ilçenin bir finans merkezi olması amaçlanmaktadır.

AVCILAR
Nüfusu: 448.882 (2019)
Yüz ölçümü: 50 km2

Avrupa yakasındadır. Şehrin batısında, Marmara sahilinde bulunur. Avcılar Cumhuriyet’ten önce 
küçük bir Rum köyüydü. Ambarlı civarında bulunan bu köyde yaşayan Rumlar 1924 yılındaki müba-
dele ile Yunanistan’a gönderilince Selanik çevresinden getirilen Türkler buraya yerleştirildi. 

Avcılar’ın nüfusu 1980’lerden sonra hızla artmıştır. Köy iken balıkçılık ve tarımla geçinen Avcı-
lar halkı, özellikle 1970’lerden itibaren bölgede kurulan sanayi merkezlerinde çalışmaya başlamış-
tır. Avcılar, 17 Ağustos 1999 depreminde büyük hasar görmüştür.

BAHÇELİEVLER
Nüfusu: 611.059 (2019)
Yüz ölçümü: 17 km2

Avrupa yakasındadır. Güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve 
doğudan Güngören’e komşudur. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur. 

Bahçelievler’in nüfusu 1960’lı yıllardan itibaren hızlı bir artış göstermiştir. Osmanlı Dönemi'n-
de ormanlarla kaplı olan bu bölgenin avlanma ve mesire yeri olarak kullanıldığı, günümüzde varlı-
ğını sürdüren çeşmelerden, Siyavuşpaşa Köşkü gibi kalıntılardan anlaşılmaktadır. Ayrıca bir Bizans 
eseri olan Çobançeşme Köprüsü de yontma taşlardan inşa edilmiş altı kemerli yapısıyla dikkat çek-
mektedir.

ARNAVUTKÖY
Nüfusu: 282.488 (2019) 
Yüz ölçümü: 453  km2

Avrupa yakasındadır. İstanbul’un kuzeyinde, Çatalca ile Eyüpsultan ilçelerinin arasında yer alır. 
İlçenin isminin geçmişte bu bölgede yaşayan Arnavut asıllı bir köylüden geldiği düşünülmektedir. 
Arnavutköy, İstanbul’un ciğerleri sayılan geniş ormanlık alanlara sahiptir. 

2008 tarihinde ilçe olan Arnavutköy, Avrupa Yakası’nın yüz ölçümü en büyük ilçelerinden biridir. 
İstanbul’un Avrupa yakasının içme suyu ihtiyacını karşılayan Durusu Gölü ile Sazlıdere Barajı da Ar-
navutköy sınırları içindedir. Mesire yerleri ve ormanlarıyla Arnavutköy, İstanbulluların hafta sonları 
ziyaret ettiği yerlerden biridir. 
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BAKIRKÖY
Nüfusu: 229.239 (2019) 
Yüz ölçümü: 29 km2

Avrupa yakasında, Marmara Denizi sahilindedir. Bakırköy İstanbul’un eski semtlerinden biridir. 
Bakırköy sınırları içinde bulunan Yeşilköy (Ayastefanos) tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı 
İmparatorluğu ile Rusya arasındaki Ayastefanos Antlaşması 3 Mart 1878’de burada imzalanmıştır. 
Cumhuriyet dönemine kadar Makriköy adıyla anılan ilçe; evleri, köşkleri, Yeşilköy’deki yalıları ile mi-
mari zenginlik taşıyan semtlerdendir. İstanbul’a uzun yıllar hizmet veren Atatürk Havalimanı ve Florya 
Atatürk Deniz Köşkü de Bakırköy ilçesinin sınırları içinde yer almaktadır. 

BAŞAKŞEHİR
Nüfusu: 460.259 (2019) 
Yüz ölçümü: 107 km2

Avrupa yakasındadır. Başakşehir, 2008 yılında Küçükçekmece’den ayrılarak ilçe statüsüne ka-
vuşmuştur. İstanbul’un en yeni yerleşimlerinden biri olan Başakşehir’in denize kıyısı yoktur. Bölge-
nin Osmanlı dönemindeki ismi Azatlık'tır. Bu dönemde, Osmanlı Devleti'nin barut ihtiyacı buradan 
karşılanmaktaydı. İlçenin kuzeyi ormanlarla kaplıdır. Türkiye'nin en büyük stadyumu olan Atatürk 
Olimpiyat Stadı bu ilçededir.

BAĞCILAR
Nüfusu: 745.125 (2019) 
Yüzölçümü: 23 km2

Avrupa yakasındadır. Önceden Bakırköy ilçesine bağlı olan Bağcılar 1992 yılında Mahmutbey, 
Kirazlı ve Güneşli semtlerinin birleştirilmesiyle ilçe hâline getirilmiştir. Bu bölge özellikle 1980’lerden 
itibaren yoğun göç almış ve İstanbul’un en kalabalık üçüncü ilçesi durumuna gelmiştir.

Günümüzde Bağcılar iplik dokuma, gıda, taş ve metal sanayinin faaliyet gösterdiği bir bölge-
dir. 1990’lardan itibaren ülkemizin büyük basın yayın organları da bu bölgeye yerleşmiştir.
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BAYRAMPAŞA
Nüfusu:  274.735 (2019)
Yüzölçümü: 9 km2

Avrupa yakasındadır. Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçeleri ile komşudur. 
1927 yılında Bulgaristan'ın Filibe şehrinden gelen birkaç göçmen ailesi bugün Sağmalcılar denilen 
bölgeye yerleşip bağcılık ve hayvancılıkla uğraşmışlar ve bugünkü Bayrampaşa'nın temelini atmışlar-
dır. Bulgaristan, Makedonya ve Yugoslavya’dan farklı tarihlerde göç eden Balkan muhacirleri Bayram-
paşa’ya yerleşmiş ve ilçenin sosyo-kültürel altyapısının oluşmasında etkili olmuştur.  1950li yıllarda 
beldenin sanayi bölgesi olarak tespit edilmesiyle hızlı bir nüfus artışı yaşanmıştır. Bayrampaşa bugün 
sanayi ve ticaret ağırlıklı bir ilçedir. Şehrimizin sebze hali bu ilçede bulunmaktadır.

BEYKOZ
Nüfusu: 248.260 (2019) 
Yüzölçümü: 310 km2
          Anadolu yakasında, Boğaz'ın kuzey kesimindedir. Merkeziyle olduğu kadar çevre köyleri, or-
manları ve korularıyla da ünlüdür. Cumhuriyet döneminde Üsküdar’dan ayrılarak ilçe olmuştur.
Beykoz, İstanbul’un fethinden 51 yıl önce, Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı sınırlarına dâhil 
edilmiştir. Muhteşem doğası ve avlanma alanları sebebiyle Osmanlı yöneticilerinin gözde mekânı 
olmuştur. Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe gibi semtleriyle bugün de İstanbul’un eşsiz 
köşelerinden biridir.
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ÇEKMEKÖY
Nüfusu: 264.508 (2019) 
Yüz ölçümü: 152 km2            

Anadolu yakasında; Beykoz, Ümraniye, Şile ve Sancaktepe ilçeleri arasında yer alır. Osmanlı bel-
gelerinde Çekmeköy ve çevresi Beykoz; yani o zamanki adıyla Yoros kazasına bağlı görünmektedir. 
Cumhuriyet döneminde Çekmeköy civarındaki köylerin bir kısmı Üsküdar’a, bir kısmı ise Beykoz’a 
bağlanmıştır. 1987’de Ümraniye ilçesinin kurulmasıyla söz konusu bölge Ümraniye’ye bağlanmış, 
2008 yılında ise ayrı bir ilçe statüsü kazanmıştır.

Osmanlı döneminde İstanbul’un odun ve kömür ihtiyacının önemli bir kısmı Çekmeköy bölge-
sindeki ormanlardan karşılanmaktaydı. Bu civarda aynı zamanda çok sayıda çiftlik ve kaynak suyu 
bulunmaktaydı. Çekmeköy halen Doğu Akdeniz ve Doğu Avrupa ülkelerinin en büyük fundalıklarına 
ev sahipliği yapmaktadır. 

Bölgenin nüfusu 1970’li yıllardan sonra sanayileşme ve göç sebebiyle hızla artmıştır.
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BÜYÜKÇEKMECE
Nüfusu: 254.103 (2019) 
Yüz ölçümü: 173 km2

Avrupa yakasında, şehrin güneybatısında, Marmara Denizi kıyısındadır. İlçe, adını Büyükçekme-
ce Gölü’nden almıştır. Büyükçekmece Gölü, İstanbul'un denizden çok dar kara parçasıyla ayrılan iki 
gölünden biridir. Önceden Çatalca’ya bağlı bir belde olan Büyükçekmece 1987 yılında ilçe yapılmıştır. 
İlçede Mimar Sinan'ın inşa ettiği ünlü bir köprü ile birkaç kervansaray kalıntısı bulunmaktadır.

BEYLİKDÜZÜ
Nüfusu: 352.412 (2019) 
Yüzölçümü: 39 km2

Avrupa yakasında, İstanbul’un güneybatısındadır. Bir sayfiye yeri ve tarım köyü olan Beylikdü-
zü, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde orduların konaklama noktası olduğundan, bölgede yoğun bir 
yerleşim olmamıştır. 1988’e kadar Çatalca’ya, bu tarihten sonra ise Büyükçekmece’ye bağlı kalan 
Beylikdüzü 2009 yılında ayrı bir ilçe haline geldi. Son yıllarda hızla yapılaşmış ve ciddi bir nüfus artışı 
yaşamıştır. İstanbul’un düzenli yerleşim alanlarından biridir. 

ÇATALCA
Nüfusu: 73.718 (2019) 
Yüzölçümü: 1142 km2
        Avrupa yakasında, Tekirdağ sınırındadır. Yüzölçümü itibarıyla İstanbul'un en büyük ilçesidir. Ara-
zisinin geniş bir kısmı ormanlıktır. Karadeniz’e bakan kıyısında ormanlarla kaplı yükseltiler yer alır. 
İlçede ayrıca verimli ovalar yer alır. Çatalca, Osmanlı yönetimine İstanbul’un fethinden 82 yıl önce 
girmiştir. 1924 yılında il statüsüne getirilen Çatalca 1926’da ilçe olarak İstanbul'a bağlanmıştır.

ESENLER
Nüfusu: 450.344 (2019) 
Yüz ölçümü: 19 km2

Avrupa yakasındadır. Bölge, Bizanslılardan kalma bir yerleşim alanıdır. Bu bölgenin en eski ahali-
si Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) adlarıyla kurulan köylerde yaşayan Rumlardır. Cumhuriyet döne-
minde Rum kökenli halkın Yunanistan'a göç etmesiyle boşalan köylere, Doğu Makedonya'dan gelen 
Türkler iskân ettirilmiştir. Uzun yıllar mübadele köyü konumunda kalan Litros ve Avas isimleri 1930'lu 
yıllara kadar korunmuştur. İstanbul Şehirlerarası Otobüs Terminali, Esenler’de bulunmaktadır.
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GAZİOSMANPAŞA
Nüfusu:  491.962 (2019)
Yüz ölçümü: 12 km2

Avrupa yakasındadır. Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçeleriyle çevrili bulunan Gazios-
manpaşa, İstanbul’un geç dönem yerleşimlerinden biridir. Bugün ilçe merkezinin bulunduğu bölge 
1950'lere kadar boştu. Eyüp ilçe sınırları içindeki bu topraklar kıraç ve taşlı olduğundan halk arasında 
Taşlıtarla olarak anılırdı. Taşlıtarla ve Küçükköy Mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950’li yıllar-
dan sonra gelişmiş, 1963 yılında ilçe yapılmıştır. 

Taşlıtarla’ya 1952 yılında Balkan göçmenleri için evler yapılmış, 1960'lı yıllardan itibaren sana-
yinin Rami ve Eyüp'e kaymasıyla bölgede ani bir nüfus artışı yaşanmış ve bugünkü Gaziosmanpaşa 
ilçesi ortaya çıkmıştır. Küçük çaplı atölye ve işyerlerinin bulunduğu ilçede, kırsal alanda tarım da ya-
pılmaktadır. Gecekondulaşmanın yoğun olduğu Gaziosmanpaşa, her geçen gün gelişmektedir. 

ESENYURT
Nüfusu: 954.579 (2019)
Yüz ölçümü: 43 km2

Avrupa yakasında, Beylikdüzü tarafındadır. 1989’da belediye ve 2008 yılında Kıraç beldesi ile 
birleştirilerek ilçe statüsüne kavuşmuştur. Esenyurt, İstanbul’un aldığı göç ve şehirde yaşanan nüfus 
hareketliliğini yansıtan çarpıcı bir örnektir. 2019 rakamlarına göre en kalabalık ilçemiz olmuştur. Özel-
likle son on beş yıldaki hızlı yapılaşma ve göçler dolayısıyla bugünkü çehresine kavuşmuştur.
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GÜNGÖREN
Nüfusu: 289.441 (2019) 
Yüz ölçümü: 7 km2

Avrupa yakasındadır. Güngören ilçesi, adını, Bakırköy'ün Mahmutbey bucağına bağlı bir köy olan 
Güngören'den almış ve 1992'de ilçe olmuştur. Eski İstanbul’a yakın olduğu için 1950’lerden sonra 
nüfusu giderek artmış ve köyün batı ve kuzeybatısında kalan araziler parsellenerek yerleşim alanı 
hâline getirilmiştir. Bugün hâlâ bu bölgenin adı Parseller olarak anılmaktadır. Güngören İstanbul’un 
gelişmekte olan ilçelerinden biridir. Özellikle Merter civarında yoğunlaşan tekstil imalatı, Güngören’i 
ekonomik açıdan değerli hâle getirmiştir.

KADIKÖY
Nüfusu: 482.713 (2019) 
Yüz ölçümü: 25 km2

Anadolu yakasının en eski iki ilçesinden biridir. Tarihte "Kalkedon" adıyla bilinen şehrin temeli 
Fenikeliler tarafından atılmıştır. Marmara Denizi’nin İstanbul Boğazı’na en yakın kıyısında yer alır.  

İstanbul’un fethedildiği yıllarda küçük bir yerleşim birimi olan Kadıköy'ün asıl gelişmesi, Selimi-
ye Kışlası, Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapıların inşasından sonra başlamıştır. Özellikle 
1857'de başlayan düzenli vapur seferleri Kadıköy'e yerleşimi artırmıştır. 

İlçe sınırları içindeki Bahariye, Mühürdar, Moda, Göztepe, Erenköy ve Bostancı'da 1950'lere ka-
dar bahçeli köşkler çoğunluktaydı ve arazi büyük ölçüde yeşil alanlarla kaplıydı. 1950'lerden itibaren 
Göztepe, Erenköy, Caddebostan, Fenerbahçe, Suadiye ve Bostancı gibi semtler yazlık niteliğini yitir-
meye ve kentleşmeye başlamıştır. 

1973'te Boğaziçi Köprüsü'nün açılması, kentini iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırınca Kadı-
köy’deki düzenli apartmanlarda oturmak çekici hâle gelmiştir. Bugün Kadıköy kültür, sanat ve ticaret 
açısından İstanbul’un belli başlı merkezlerinden biridir. Özellikle Altıyol, Bahariye ve Bağdat caddele-
ri, ticari hareketliliğin yoğun olduğu yerlerdir.
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KÜÇÜKÇEKMECE
Nüfusu: 792.821 (2019) 
Yüz ölçümü: 44 km2

Avrupa yakasındadır. Marmara'dan dar bir kara parçasıyla ayrılan, bu nedenle de "çekmece" 
ismiyle anılan iki gölden küçüğünün çevresinde kurulmuştur. İstanbul’un bilinen en eski yerleşim yer-
lerinden biri olan Yarımburgaz Mağarası bu ilçenin sınırları içindedir. Mağara duvarlarında bulunan 
gemi resimleri, burada yaşayanların denizcilikle uğraştıklarını düşündürmektedir.

Osmanlı zamanında, sefer yolu üzerinde olduğu için bu civara köprü, kervansaray ve camiler 
yapılmıştır. Bugün İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biridir. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi arazisi içinde kalan kıyı şeridi üzerinde gizli bir kuş cenneti bulunmaktadır. 

MALTEPE
Nüfusu: 513.316 (2019) 
Yüz ölçümü: 53 km2

Anadolu yakasındadır. Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Kartal ilçeleriyle komşudur. Marmara 
Denizi’ne kıyısı vardır.

Selçuklular zamanında bir ara Kautalmışoğlu Süleyman Şah tarafından ele geçirilmiş, ancak daha 
sonra kaybedilmiş ve Orhan Gazi tarafından yeniden fethedilmiştir. Maltepe, Osmanlı Dönemi’nde 
askerî konaklama yeriydi ve nüfusunun çoğunluğu Rumlardan oluşuyordu. Mübadele sonrasında bir 
Türk semti hâline gelmiş ve 1992 yılında Kartal’dan ayrılıp ilçe olmuştur. 

KARTAL
Nüfusu: 470.676 (2019) 
Yüz ölçümü: 38 km2

Anadolu yakasındadır. Kartal ilçesi, batıda Maltepe, kuzeyde Sancaktepe, kuzeydoğuda Sultan-
beyli ve doğuda Pendik ilçeleriyle çevrilidir. Kartal, ismini Bizans Dönemi’nde burada kurulu olan 
Kartalimen adlı balıkçı köyünden alır. 

Osmanlı Dönemi’nde küçük bir yerleşim olan Kartal, 1873'te Haydarpaşa-Pendik banliyö hat-
tının açılmasından sonra hareketlenmeye başlamıştır. 1947 yılında endüstri bölgesi ilan edilmiş ve 
o tarihten itibaren hızla büyümüştür. Bugün Kartal imalat sanayi ve ticaret açısından hareketli bir 
yerleşim bölgesidir.

KÂĞITHANE
Nüfusu: 448.025 (2019) 
Yüz ölçümü: 15 km2

Avrupa yakasındadır. Kâğıthane Deresi’nin Haliç ile buluştuğu yerden itibaren kuzeybatıya doğru 
genişler. Daha önce Şişli'ye bağlı olan Kâğıthane, 1987'de ilçe statüsü kazanmıştır.

İlçeye adını veren Kâğıthane deresi ve çevresi, Osmanlı döneminde rağbet gören bir mesire ye-
riydi. Özellikle Lale Devri'nde bu civar çok rağbet görmüştür. 1940’lardan sonra Haliç ve çevresinde 
sanayileşme artmaya başlayınca bölgede yoğun bir çevre kirlenmesi yaşanmıştır. Günümüzde Sada-
bad Projesi kapsamında bölgenin yeniden bir cazibe merkezi hâline dönüştürülmesine çalışılmaktadır.
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PENDİK
Nüfusu: 711.894 (2019) 
Yüz ölçümü: 190 km2

Anadolu yakasında, İstanbul’un doğusundadır. Kocaeli'ye sınırı vardır. Pendik çok eski bir yerle-
şim yeridir. Tarihi MÖ 5000'lere kadar inmektedir. Bizans döneminde kullanılan “Pantiki” ismi "her 
tarafı surlarla çevrili" anlamına gelir. 

Bir balıkçı köyü olan Pendik, 1960’lı yıllara kadar farklı etnik kimlik ve kültürlere ev sahipliği 
yapmıştır. İlçedeki Fransız Katolik Kilisesi, Kubbeli Sarnıç, Silindirik Sarnıç, Sultan Konağı, Rum Ye-
timhanesi ve Aydos Kalesi kulesi gibi eserler bölgenin tarihî kimliğini göstermektedir. Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı bu ilçemizde bulunmaktadır.

SANCAKTEPE
Nüfusu: 436.733 (2019) 
Yüz ölçümü: 63 km2

Anadolu yakasındadır. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi, Ye-
nidoğan ve Kartal'ın Samandıra beldelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. İstanbul ve İzmit gibi 
sanayi merkezlerinin arasında bulunduğu için yoğun göç almakta ve nüfusu hızla artmaktadır. Sabiha 
Gökçen Havalimanı'na yakınlığı bölgenin önemini arttırmaktadır.

SİLİVRİ
Nüfusu: 193.680 (2019) 
Yüzölçümü: 858 km2

Avrupa yakasındadır. Silivri, İstanbul’un Tekirdağ sınırındaki iki ilçesinden biridir. Doğal bir li-
mana sahip olması ve önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması sebebiyle her dönemde önemli 
olmuş bir yerleşimdir. Az engebeli ve verimli toprak yapısı ve Trakya ikliminin etkisiyle oldukça iyi bir 
tarım potansiyeline sahiptir. İlçede 1961 yılından bu yana Yoğurt Festivali yapılmaktadır.

SULTANBEYLİ
Nüfusu: 336.021 (2019)
Yüz ölçümü: 29 km2

Anadolu yakasında, merkeze uzak ilçelerindendir. Şehrin Anadolu ile bağlantı yolu üzerinde ol-
ması nedeniyle İstanbul'u fethetmeye hazırlanan Osmanlılar için bir anahtar konumundaydı. Orhan 
Gazi'nin emriyle Abdurrahman Gazi ve Konur Alp komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethe-
dilmiştir. 

Sultanbeyli’deki topraklar önceleri Cemile Sultan’a ait iken 1893 tarihinde o zamanki Bahriye 
Nazırı (Denizcilik Bakanı) Hasan Hüsnü Paşa’ya satılmıştır. Sultanbeyli 1957’de köy hâline getirilmiş, 
TEM Otoyolu'nun bölgeden geçmesinden sonra nüfusu hızla artmış ve 1992 yılında ilçe statüsüne 
geçmiştir. 
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ŞİLE
Nüfusu:  37.692 (2019)
Yüz ölçümü: 800 km2

Anadolu yakasındadır. İstanbul’un kuzeydoğu kesiminde, Karadeniz kıyısında yer alır.  Yüzölçü-
mü açısından İstanbul’un en büyük ilçelerinden biridir. Şile tarihi MÖ 12000–6000’lere kadar iner. 
Şile'nin Ağva ve Domalı köyleri İstanbul'un en eski buluntu yerleri arasındadır.

Şile bezi ve Şile Feneri, Şile’nin dünyaca ünlü kültür varlıklarıdır. Şile bezi, el tezgâhlarında pamuk 
ipliğinden dokunan özel bir kumaş türüdür. 

Şile Feneri ise Kırım Harbi’nde Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girecek gemilere kılavuzluk yap-
mak üzere inşa edilmiştir. Şile; denizi, Bizanslılardan kalan kalesi ve Ağlayan Kayaları ile özellikle yaz 
aylarında bir hayli turist çekmektedir. 

SULTANGAZİ
Nüfusu:  534.565 (2019)
Yüz ölçümü: 37 km2

Avrupa yakasındadır. 2008 yılında Gaziosmanpaşa'ya bağlı 14 mahallenin Eyüp ve Esenler'e bağ-
lı birer mahalle ile birleşmesiyle ilçe hâline getirilmiştir.

1975-1983 tarihleri arasında inşa edilen ve Avrupa yakasının önemli bir kısmının su ihtiyacını 
karşılayan Alibey Barajı bu ilçemizdedir. Ayrıca ilçede Mimar Sinan tarafından yapılmış iki su kemeri 
bulunmaktadır. Bunlardan Mağlova Kemeri dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri kabul edil-
mekte ve hâlen İstanbul’a su taşımaktadır.

ŞİŞLİ
Nüfusu:  279.817 (2019)
Yüzölçümü: 10 km2 

Avrupa yakasında, oldukça merkezî bir konumda bulunan Şişli’nin bir muhit olarak gelişimi çok 
eski değildir. Şehrin bu bölgesi 1800’lü yıllardan itibaren yerleşime açılmıştır. Nişantaşı, Teşvikiye gibi 
mahallelere yerleşim Sultan Abdülmecit döneminde teşvik edilmiş ve bu bölge kısa sürede Batılı bir 
şehir görünümüne bürünmüştür. 

1950 yılından sonra artan göçler Şişli’yi de etkilemiş ve semtin merkezî alanlarının çevresinde 
Çağlayan, Gültepe, Örnektepe, Kuştepe, Çeliktepe gibi yerleşimler kurulmuştur.

Bugün Şişli; Harbiye, Nişantaşı, Osmanbey gibi bölgeleriyle canlı bir ticaret merkezidir. Halas-
kârgazi, Rumeli ve Valikonağı Caddeleri İstanbul’un gözde alışveriş merkezleridir. Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Açık Hava Tiyatrosu, TRT İstanbul 
Radyosu ve Askerî Müze gibi yerler Şişli’dedir. Teşvikiye Camisi, Şişli Camisi ve Atatürk Müzesi önemli 
tarihî eserlerdir. Şişli ayrıca büyük şirketlerin, otellerin ve bankaların tercih ettiği ilçelerden biridir.

TUZLA
Nüfusu:  267.400 (2019)
Yüzölçümü: 138 km2

Anadolu yakasındaki son noktada, Kocaeli sınırındadır. 1992'de ilçe olmuştur. Marmara Deni-
zi’ne 13 kilometrelik kıyısı vardır. Sahildeki belirgin Tuzla Burnu, Osmanlılardan bugüne bu bölgede 
tersanecilik yapılmasına imkân vermiştir. Ülkemizin tersanecilik alanındaki en aktif bölgesi burasıdır.

Bölge, geçmişte İstanbul'un tuz ihtiyacını karşılaması sebebiyle Tuzla ismini almıştır. Aynı zaman-
da şifalı suları ile de meşhurdur. Zaman zaman buraya şifalı su tedavisi için gelen Atatürk’ün emriyle 
1927 yılında anonim şirket haline getirilen Tuzla İçmeleri hâlen şifa dağıtmaktadır. Dünyaca ünlü For-
mula 1 yarışları için yapılan İstanbul Yarış Pisti de Tuzla sınırları içerisinde bulunmaktadır.
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ZEYTİNBURNU
Nüfusu:  293.574 (2019)
Yüz ölçümü: 12 km2 

Avrupa yakasındadır. Bir taraftan Tarihî Yarımada’ya yani surlara komşudur. 1953 yılına kadar do-
ğusu Fatih, batısı ise Bakırköy ilçesine bağlı olarak yönetilmiştir. 1953 yılında bucak örgütlenmesine, 
1957 yılında ise ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Zeytinburnu yaklaşık iki yüzyıldır İstanbul’da dericiliğin merkezidir. Kazlıçeşme’de başlayan deri 
imalatı zamanla genişlemiş ve Zeytinburnu bir tekstil merkezine dönüşmüştür.

Tarihî Yarımada’ya komşu olması sebebiyle özellikle sur boyunda erken dönemlerden itibaren 
yerleşim görülür. İlçede Yenikapı Mevlevihanesi, Merkezefendi Cami ve Türbesi ile Seyit Nizam Tür-
besi gibi önemli tarihî eserler bulunmaktadır. Yeniden yapılan Seyit Nizam Camisi ise Cumhuriyet 
Dönemi cami mimarisinin güzel örnekleri arasındadır.

ÜMRANİYE
Nüfusu:  710.280 (2019)
Yüz ölçümü: 46 km2

Anadolu yakasındadır. Daha önceden Üsküdar’a bağlıyken 1987 yılında ilçe olmuştur. Bugün İs-
tanbul’un nüfusu en kalabalık ilçelerinden biri olan Ümraniye hızlı bir kentleşme yaşamıştır.

Tarihî kaynaklara göre Ümraniye'nin ilk sakinleri Frigyalılardır. Anadolu yakasındaki birçok ilçe 
gibi Ümraniye de Orhan Gazi zamanında fethedilmiştir. İsminin, bölgedeki ormanlık alanların bollu-
ğundan ötürü “Ormaniye”den geldiği söylenir. 

1960 yılına kadar köy olarak kalan Ümraniye, bölgenin Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesin-
den sonra yoğun göç almış ve hızlı bir gelişim göstermiştir. Bugün sanayi, hizmet, ticaret ve finans 
sektörlerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir ilçedir.
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Etkinlik

Sınıfınızdaki İstanbul haritasından yararlanarak aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
1. Sınıfınızdaki İstanbul haritasında ilçenizin yerini belirleyiniz. Varsa ilçenizdeki tarihî 

mekânların, ormanlık alanların, baraj göllerinin, müze ve kütüphanelerin adlarını defterinize  
yazınız.     

2. İlçenizin belediyesine bir ziyaret düzenleyiniz ve yetkililerle ilçenizdeki belediyecilik hiz-
metleri hakkında konuşunuz.
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İstanbul’un hangi ilçesinde oturuyorsunuz? Oturduğunuz ilçenin konumunu, tarihini 
ve belirgin özelliklerini araştırınız.

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’UN KURULUŞ VE GELİŞİM SÜRECİ6

Tarih Öncesi Dönem 
İstanbul’daki en eski insan izlerine Küçük-

çekmece Gölü yakınlarındaki Yarımburgaz Ma-
ğaralarında rastlanmıştır. Yarımburgaz Mağara-
ları MÖ 400.000‘lere kadar uzanan geçmişi ile 
sadece ülkemizde değil, Balkanlardan Ortado-
ğu’ya uzanan coğrafyada da en eski yerleşim 
yerlerinden biridir. Marmaray kazıları sırasında 
İstanbul’un tarihini aydınlatacak yeni bulgular 
da elde edilmiştir. Yenikapı civarında bulunan iki 
mezar, uzmanlar tarafından 8500 yıl öncesine 
tarihlenmektedir.

Byzantion Dönemi (MÖ 659 - MS 196)
MÖ 659’da Byzas adlı liderleriyle birlikte Yu-

nanistan’ın Megara kentinden göç eden bir grup 
bugünkü Sarayburnu’na yerleşmiştir. Tarihî Yarı-
mada’nın Boğaziçi ile buluştuğu bu noktanın gü-
zelliğinden etkilenen Megaralılar, karşı kıyıdaki 
Kadıköy'de bulunan yerleşimi “böylesine güzel 
bir yeri seçmemiş” olmalarından ötürü "Khalke-
don" yani "Körler Ülkesi" olarak adlandırmışlar. 

Bugünkü Sarayburnu civarında kurulan bu 
şehir devleti Byzas’ın adı dolayısıyla "Byzantion" 
olarak anılır. Byzantion konumu ve limanları ile 
dikkat çeken bir şehir hâline gelmiştir. Roma'nın 
bu bölgede hâkimiyet kurması üzerine bu hâki-
miyeti kabul etmiş ve serbest şehir statüsünü 
korumuştur. MS 73 yılında ise Roma İmparatoru 
Vespasianus tarafından Roma'ya bağlanmıştır. 

Roma İmparatorluğu Dönemi (MS 196 – 395)
Roma İmparatoru Septimius Severus, taht 

mücadelesinde rakibi Niger'i tuttuğu için 196 yı-
lında Byzantion'u kuşatıp ele geçirdi. Severus in-
tikam için şehri büyük oranda tahrip etmiş ve ilk 
surları yıktırmıştır. Sonra da şehri yeniden imar 
etmiş ve biraz genişletmiştir. Şehrin adı ise bu 
dönemde "Byzantium" olarak anılmıştır.

Roma İmparatoru I. Konstantin 324 yılında 
şehri imparatorluğun başkenti yapmaya karar 
vermiş ve 6 yıl süren büyük bir imar faaliyetine 
girişmiştir. Yeni surlar yapılarak şehir genişletil-
miş, şimdi Sultanahmet Meydanı’nın bulunduğu 
yerde ve çevresinde Hipodrom, yeni saray, Kons-
tantin Forumu ve ilk Ayasofya gibi yapılar inşa 
edilmiştir. Romalılar yeni başkent olarak seçilen 
İstanbul’a önce "Nova Roma (Yeni Roma)" adını 
vermiş, Konstantin’in ölümünden sonra ise şehir 
"Konstantinopolis" diye anılmıştır.  

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu Dönemi  
(395-1453)

Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye bö-
lünmüş, Konstantinopolis, Doğu Roma’nın (Bi-
zans’ın) başkenti olmuştur. Doğu Roma İmpara-
torluğu bin yıllık tarihiyle tarihin en uzun ömürlü 
ve etkili devletlerinden biridir. İstanbul bütün bu 
tarih boyunca Doğu Roma'nın merkezi olmuş-
tur. Günümüzde Tarihî Yarımada’yı çevreleyen 
surlar 5. yüzyılda Bizans İmparatoru II. Theodo-
sius tarafından yaptırılmıştır.  Şehir 6. yüzyılda, 
I. Justinianus döneminde görkemli bir dönem 
geçirmiş, âdeta yeniden inşa edilmiştir. Bu dö-
nemden kalan en önemli eser yeniden inşa edi-
len Ayasofya’dır. Konstantinopolis’in nüfusu bu 
dönemde yarım milyonu aşmıştır. 

İstanbul 4. Haçlı Seferleri’nde Avrupa’dan 
gelen ordular tarafından işgal edilmiş ve yağ-
malanmıştır. Latin istilası denilen bu dönem 1204 
yılından 1261 yılına kadar devam etmiştir. 57 yıl 
süren Latin yönetimi İstanbul için karanlık bir 
dönem olmuştur. İşgal sırasında İznik’i geçici 
merkez yapan Bizans Hanedanı 1261’de şehri 
yeniden ele geçirmiş ve  29 Mayıs 1453’te Fatih 
Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar hü-
küm sürmüştür.  

TARİHÎ DÖNEMLERDE İSTANBUL
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Bunları Biliyor muydunuz?
 I. Konstantin İstanbul’u Roma İmparatorluğu’nun başkenti yapmaya karar verdikten son-

ra altı yıl boyunca şehri yeni başkent olarak hazırlar. 11 Mayıs 330’da büyük kutlamalarla 
Konstantinopolis’in “açılışı” yapılır. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi de yine 
aynı ayda, 29 Mayıs 1453’te gerçekleşir. Fetih kelimesinin sözlük anlamı “açmak”tır. 

İstanbul’un fethi, İstanbul’un kapılarının açılması anlamına gelir.
Fatih Sultan Mehmet Rumelihisarı’nı yaptırıp Konstantinopol’ü fetih hazırlıklarını yoğun-

laştırınca  Bizans imparatoru Avrupa’dan yardım istedi.  Bizanslılar Hristiyanlığın Ortodoks,  
Avrupa devletleri ise çoğunlukla Katolik mezhebine mensuptu. Katoliklerin dinî lideri Papa, 
Bizans’a yardım etmek için İstanbul’daki Ortodoks kilisesinin Katolik kilisesiyle birleşmesini 
şart koştu. Latin işgali sırasında çok zorluklar yaşayan Bizans halkı bu duruma tepkisini şu söz-
lerle ifade etti: “Şehrimizde Latin külahı görmektense Türk sarığını tercih ederiz.”

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (1453-1923)
 Osmanlı Beyliği, Bizans sınırında kuruldu-

ğu için ilk zamanlarından itibaren Bizans ile ilişki 
içindeydi. Daha Orhan Gazi zamanında bugünkü 
İstanbul’un Anadolu yakası Türklerin eline geç-
mişti. Sultan I. Murat ve Yıldırım Bayezid zama-
nında yapılan fetihlerle Suriçi dışında kalan yer-
ler Osmanlı toprağı olmuştu. 

İstanbul ilk olarak Yıldırım Bayezid zamanın-
da kuşatıldı. Osmanlı kuvvetleri şehre giremedi 
ama Bizans ile yapılan anlaşma sonucu İstanbul 
içinde bir Türk mahallesi kuruldu. 

Konstantinopolis’in Osmanlı hâkimiyetine 
geçmesi Fatih Sultan Mehmet zamanında ger-
çekleşti. Kuşatma 6 Nisan sabahı başladı. Bizans-
lılar kuşatmadan önce şehrin surlarını onarmış, 
Haliç’in girişi de bir zincirle kapatılmıştı. Sultan 
II. Mehmet burayı da denetim altına alması ge-
rektiği kanaatine vardı. Bu amaçla Dolmabahçe 
ile Kasımpaşa arasına kalaslar döşetti ve gemile-
ri bu kalaslar üzerinden yürüterek Haliç’e indir-
di. Osmanlı gemilerini Haliç’te gören Bizanslılar 
manevi olarak sarsıldılar. Kuşatmada son darbe 
29 Mayıs sabahı vuruldu ve 1000 seneyi aşkın 
zamandır Roma-Bizans başkenti olan Konstanti-
nopolis Osmanlı Devleti tarafından ele geçirildi. 

Sultan II. Mehmet’e “Fatih” unvanının ve-
rilmesini sağlayan fetih, İstanbul için yeni bir 
dönemin başlangıcı oldu. Fatih Sultan Mehmet 
Ayasofya’ya gidip namaz kıldı ve Osmanlı’nın 
başkentinin bundan sonra İstanbul olacağını ilan 
etti. Şehirdeki gayrimüslim halkın da koruması 
altında olacağını duyurdu. Fethin hemen ardın-

dan şehri bir ticaret ve kültür merkezi yapacak 
faaliyetlere girişildi. Yönetim için Topkapı Sara-
yı, ticareti canlandırmak için de Kapalıçarşı inşa 
edildi. Ayrıca Bizans döneminden kalan binalar 
ve surlar da tamir edildi.

Osmanlılar daha önceden Konstantiniyye 
diye isimlendirdikleri şehri Payitaht, Dersaa-
det, Âsitane gibi isimlerle anmıştır. Sultan III. 
Mustafa’dan itibaren İslambol ismi kullanılmış, 
zamanla İstanbul ismi yerleşmiştir. Osmanlı İm-
paratorluğu döneminde İstanbul, Türk ve İslam 
şehrinin bir modeli olmuştur. Fetihten 1923'e 
kadar imparatorluğun başkenti olarak kalmıştır.

Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi
İstanbul, Türklerin eline geçtiği tarihten 

itibaren Avrupalı güçler için cazibe merkezi ol-
maya devam etmişti. Nitekim I. Dünya Savaşı 
yıllarında da İtilaf Devletleri’nin hedefi oldu. 
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes 
Anlaşması’nın ardından İtilaf Devletleri’nin do-
nanması 13 Kasım 1918 günü İstanbul önlerine 
demir attı. Aynı gün İstanbul’a gelen Mustafa 
Kemal, ünlü “Geldikleri gibi giderler!” sözünü 
bu gemileri gördüğünde söylemiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda İtilaf Dev-
letleri Anadolu’daki pek çok yeri ve İstanbul’u 
işgal etmiştir. Bu olaylar üzerine Mustafa Kemal 
Paşa önderliğinde Millî Mücadele başlamış ve 
mücadelenin merkezi olarak da Ankara seçil-
miştir. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi kurulmuş, İstanbul ve diğer 
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illerden temsilciler bu şehirde toplanmaya baş-
lamışlardır. Millî Mücadele döneminde, Kurtuluş 
Savaşı’na en çok destek veren şehirlerin başında 
İstanbul gelir. Osmanlı Devleti’nin yönetiminde 
görev almış pek çok asker, idareci, diplomat, 
mebus, gazeteci ve yazar Anadolu’ya geçmiştir. 
İstanbul’dan gizli yollarla Anadolu’daki orduya 
silah da ulaştırılmıştır. Millî Mücadele’nin başa-

Kısa İstanbul Kronolojisi
MÖ 659: Byzas’ın Sarayburnu’na yerleşmesi
MÖ 73: Byzantion’un Roma’ya tabi olması
MS 196: Severus'un Byzantion'u alması
212: Kayıtlara geçen ilk büyük deprem
395: Roma’nın ikiye bölünmesi ve Konstantino-
polis’in Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun 
başkenti olması
532: Nika İsyanı ve şehirde büyük hasar
537: Büyük Ayasofya’nın yapımının bitmesi
669 - 870: Şehrin Müslüman Araplar tarafından 
altı kez kuşatılması
1037: Büyük deprem ve veba salgını
1204: IV. Haçlı seferi için gelen Latinlerin kenti 
ele geçirip yağmalaması
1299: Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu 
1387 - 1400: Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u uzun 
süreli kuşatmaya alması
1422: Sultan II. Murat'ın İstanbul’u kuşatması
1453: Fatih Sultan Mehmet’in 29 Mayıs'ta İstan-
bul’u fethi ve İstanbul'un yeni başkent olması 
1465-1478: Topkapı Sarayı’nın yapılması
1509: Büyük deprem
1517: Yavuz Sultan Selim'in Mısır’ı alması ve Ha-
lifeliğin Osmanlılara geçmesi
1557: Süleymaniye Camisi'nin açılışı

rıya ulaşmasıyla 24 Temmuz 1923'te Lozan Ant-
laşması imzalanmış ve ordumuz 6 Ekim 1923’te 
İstanbul’a girmiştir. Ardından 29 Ekim 1923'te 
Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve Osmanlı İmpa-
ratorluğu tarihe karışmıştır. Yeni başkent ise İm-
paratorluğun merkezi olan İstanbul yerine, Ana-
dolu'nun merkezi ve Millî Mücadele'nin üssü 
olan Ankara olmuştur.  

1616: Sultanahmet Camisi'nin açılışı
1633: İlk büyük İstanbul yangını
1664: Mısır Çarşısı'nın açılması
1766: Büyük deprem
1839: Gülhane'de Tanzimat Fermanı’nın ilanı
1845: Galata Köprüsü’nün açılması
1851: Şirket-i Hayriye (Boğaz Hatları) vapur se-
ferlerinin başlaması
1856: Dolmabahçe Sarayı’nın açılışı
1869: Dârülfünûn'a öğrenci kaydına başlanması
1875: Karaköy'deki Tünel’in işletmeye açılması
1888: Avrupa demir yolunun Sirkeci’ye ulaşması
1894: Büyük deprem
1903: Haydarpaşa Limanı’nın açılması
1914: Elektrikli tramvayın çalışmaya başlaması
1918: I. Dünya Savaşı'nın sonu, Mondros Ateşkes 
Antlaşması ve İstanbul'un 13 Kasım'da ilk işgali
1919: Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a gidip Millî 
Mücadele'yi başlatması, 16-19 Mayıs
1923: İstanbul’un kurtuluşu, 6 Ekim - Ankara'nın 
başkent olması, 13 Ekim - Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ilanı, 29 Ekim
1973: İlk boğaz köprüsünün açılışı
1999: Büyük Marmara depremi
2013: İki kıtayı bağlayan Marmaray'ın açılışı

Kısa Okumalar
Misak-ı Millî ve İstanbul

Kıştan beri İstanbul’un manevi ağrıları durdu. Millî hareketin hür nefesiyle yürüyen genç 
ordular düşmanı yendiğinden beri de İstanbul millî birliğin büyüklüğünü Ankara kadar, Sivas ka-
dar, Erzurum, Trabzon, Kastamonu, kısaca herhangi bir Anadolu şehri kadar derinden duyuyor. 
Millî hareketin tamamıyla zafere ulaşması için Ayasofya’da Beyazıt’ta, Eyüpsultan’da mevlitler 
okundu, dualar edildi. Fatih’in, Aksaray’ın küçük dükkânlarından ta Eminönü’ne kadar bütün 
camekânlarda muzaffer kumandanlarımızın resimleri… Kısaca, hemen anlaşılır ki İstanbul millî 
hareketin havasında yaşıyor.

Bütün Türkler gibi İstanbullular da biliyorlar ki millî hareketin bütün bu mücadelesi Os-
man’ın sancağını, Fatih’in tahtını, Selim’in hatırasını unutulmaktan kurtarmak içindir.  
                                 
                                                                                  Yahya Kemal Beyatlı, Eğil Dağlar (Kısaltılmış ve sadeleştirilmiştir.)



89

1845 yılında Galata Köprüsü açıldı. Ordumuzun İstanbul'a girişi ve "İstanbul’un Kurtuluşu", 6 Ekim 1923

1973 yılında Boğaziçi Köprüsü (2016'dan sonra yeni adı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü") açıldı.

Etkinlik

Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı Dönemi 
eserlerini gösteren bir albüm hazırlayınız. Hazırladığınız albüm ile arkadaşlarınıza bu eser-
leri tanıtıcı bir sunum yapınız.
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Etkinlik

1. Sınıfınızdaki haritadan İstanbul’un komşularının yerlerini gösteriniz.
2. Bir hafta boyunca hava raporlarını takip ediniz ve aşağıdaki boş alana İstanbul, Tekir-

dağ, Kocaeli’nin iklimini karşılaştıran bir tablo hazırlayınız.

Tarih öncesinden bugüne İstanbul’da hangi devletlerin olduğunu araştırınız.

Hazırlık Çalışması

İSTANBUL’A KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLER7

İstanbul doğuda Kocaeli, batıda ise Tekir-
dağ illeriyle komşudur. Şehir doğu - batı yönün-
de aşırı genişlemeden dolayı hem Kocaeli hem 
de Tekirdağ ile bitişik durumdadır. Bu nedenle 
bu illere girdiğimizi ancak tabelalar yardımıy-
la anlayabiliriz. İstanbul’un komşularıyla ben-
zerlikleri olduğu gibi farklılıkları da vardır. Bir 
metropol olan İstanbul’un sadece komşularıyla 
değil ülkemizin diğer şehirleriyle de kıyaslana-
mayacak özellikleri çok fazladır. 

İstanbul’un Batı’daki Komşusu: Tekirdağ
İstanbul’un batıdaki komşusudur. Avrupa 

ve Anadolu arasındaki geçiş güzergâhında ol-
ması dolayısıyla tarih boyunca tercih edilen bir 
yerleşim yeri olmuştur. Hem Marmara Denizi’ne 
hem de Karadeniz’e kıyısı vardır. Bizans Döne-
mi’nde Konstantinopol’ün tahıl ihtiyacını büyük 
ölçüde bu bölge karşılamıştır.

Tekirdağ, günümüzde ulaşım imkânlarının 
genişliği ve İstanbul’a yakınlığı sayesinde sana-
yi faaliyetleriyle öne çıkmaktadır. Dört adet or-
ganize sanayi bölgesi ve Avrupa Serbest Sanayi 

Bölgesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Sanayisinin 
yanı sıra turizm ve iç kesimlerde yoğunlaşan 
tarım faaliyetleri ile de ülkemizin ekonomisine 
katkı sağlamaktadır.  2019 verilerine göre 1 mil-
yonu aşan Tekirdağ nüfusu, okuryazarlık oranın-
da üst sıralarda yer alan illerimizdendir. İklimi ve 
bitki örtüsü İstanbul ile benzerlik gösterir. 

Tekirdağ’dan  bir görünüm

İSTANBUL’UN KOMŞULARI
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Etkinlik

İstanbul’un kardeş şehirlerinin sembol fotoğraflarını araştırınız ve bulduğunuz fotoğ-
rafları sınıfınızın panosunda sergileyiniz.

İstanbul’un Doğu’daki komşusu: Kocaeli 
Konumu ve ulaşım imkânlarının elverişliliği 

ile tarih boyunca öne çıkmış bir şehirdir. Asya 
ile Avrupa arasındaki kara ve demiryollarının 
kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, ülkemizin en 
önemli endüstri merkezlerindendir. 

Kocaeli Cumhuriyet döneminde hızla sana-
yileşmiştir. Özelikle kimya, otomotiv ve demir 
çelik sanayinde öne çıkmaktadır. Bugün Türki-
ye’nin imalat sanayinde %13’lük bir paya sa-
hiptir. Ayrıca son yıllarda, teknolojik yenilenme 
çalışmalarının yoğunlaştığı yerlerden biri olmuş-
tur. 2019 verilerine göre nüfusu 2 milyona varan 
Kocaeli, nüfus yoğunluğu açısından İstanbul’dan 
sonra ikinci sıradadır. Kocaeli iklim ve bitki örtü-
sü açısından İstanbul ile benzerlik gösterir.                                                         

İstanbul’un Kardeş Şehirleri
Kardeş şehir, birbirinden uzak yerleşim alan-

larının, aralarındaki kültürel ve ticari ilişkileri ge-
liştirmek için oluşturdukları birlikteliktir. Kardeş 
şehir anlaşması yapan iki şehir karşılıklı olarak 
sosyal ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayacak 
ortak projeler yürütür. Kardeş şehir uygulaması 
toplumlar arasında barış ve kardeşliği geliştirir ve 
yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim payla-
şımını sağlar. 

Kardeş şehir anlaşmaları yapılırken genel-
likle iki şehrin nüfus, ekonomik ve ticari durum, 
kültürel yapı gibi özellikler bakımından birbirine 
yakın ya da denk olması gözetilirken zaman za-
man denklik olmamasına rağmen manevi des-
tek amacıyla da bu tür anlaşmalar yapılabilmek-
tedir. İstanbul’un dünya üzerinde 40 şehir ile 
Kardeş Şehir Protokolü vardır.

Kocaeli’den bir görünüm

İstanbul ilk defa 1965 yılın-
da Brezilya’nın Rio de Janeiro 
şehri ile Kardeş Şehir Protokolü 
imzalamıştır.
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İstanbul’un Üç Kardeş Şehri

Venedik
Venedik, yeryüzü şekilleri itibariyle çok dikkat çeken bir İtalyan şehridir. 

Birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine ku-
ruludur. Doğal güzelliği, mimarisi ve sanat eserleri, gondollarıyla ünlüdür.  

Ortaçağlar boyunca Akdeniz ticaretin en öne çıkan merkezlerindendir. 
Rönesans sürecinde sanatsal faaliyetleriyle öne çıkmıştır. Şehirde Türk tüc-
carların ikamet ettiği; hamamı, camisi ve bir de kubbesi bulunan bir Türk hanı 
vardır. Türk hanı hâlen müze olarak korunmaktadır. Venedik 2007 yılından 
beri İstanbul’un kardeş şehridir.

Şanghay
İstanbul’un kardeş şehirleri arasında İstanbul’a en çok benzeyen şehirdir. 

Şanghay, Çin’in en büyük, dünyanın ise sekizinci büyük şehridir. Bir nehrin kı-
yılarında kurulmuştur ve İstanbul gibi iki yakası vardır. Aynı zamanda Çin’in en 
önemli liman kentidir. 

Şanghay modern ve geleneksel hayatın bir arada bulunabildiği şehirler-
dendir. Finans ve teknoloji merkezi olması ve çok sayıdaki gökdelenleriyle Çin’in 
modern yüzünü temsil eder. Ama aynı zamanda geleneksel yapısını ve tarihî 
atmosferini de koruyabilmiştir. 1997 yılından beri İstanbul’un kardeş şehridir. 
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İSTANBUL’UN DEĞİŞİK KITALARDAKİ KARDEŞ ŞEHİRLERİ

ASYA

Almatı (Kazakistan)
Amman (Ürdün)
Bangkok (Tayland)
Beyrut (Lübnan)
Cakarta (Endonezya) 
Cidde (Suudi Arabistan)
Dubai (Birleşik Arap 
Emirlikleri)
Guangzhou (Çin)
Johor Bahru (Malezya)
Kazan (Tataristan)
Lahor (Pakistan)
Merv (Türkmenistan)
Oş (Kırgızistan)
Şanghay (Çin)
Tebriz (İran)

AVRUPA

Barselona (İspanya)
Berlin (Almanya)
Durres (Arnavutluk)
Filibe (Bulgaristan)
Köln (Almanya)
Köstence (Romanya)
Odessa (Ukrayna)
Saint Petersburg 
(Rusya)
Saraybosna (Bosna 
Hersek)
Tiflis (Gürcistan)
Üsküp (Makedonya)
Venedik (İtalya)

AFRİKA

Bingazi (Libya)
Encemine (Çad)
Giza (Mısır)
Hartum (Sudan)
Kahire (Mısır)
Rabat (Fas)
Tunus (Tunus)

AMERİKA

Houston (ABD)
Meksiko (Meksika)
Rio de Janeiro 
(Brezilya)

Tebriz
Tebriz, İran’ın dördüncü büyük şehridir. Nüfusu-

nun çoğunluğu Azeri Türklerinden oluşur. Bu neden-
le şehirde Azeri Türkçesi konuşulmaktadır.  

İpek ve Baharat yolları üzerinde bulunması ta-
rih boyunca Tebriz’i bir köprü hâline getirmiştir. Ha-
lıcılar, kuyumcular, ve çayhanelerin bulunduğu dün-
yanın en büyük kapalı pazarı Tebriz’dedir. Tebriz’de 
halıcılık sadece önemli bir ekonomik faaliyet değil, 
aynı zamanda bir sanattır. Tebriz, İran’ın sanayi üre-
timinde önemli bir paya sahiptir. 2010 yılından beri 
İstanbul’un kardeş şehri olan Tebriz aynı zamanda 
İzmir, Konya ve Erzurum ile de kardeş şehir olmuştur. 
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4.ÜNİTE
ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

4
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1. İstanbul’da Etkili Olan Ekonomik Unsurlar

2. İstanbul’a Özgü Üretim Alanları

3. İstanbul’un Turizme Katkıları

4. İstanbul’un Ulaşım ve İletişim İmkânları
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İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN EKONOMİK UNSURLAR1

İSTANBUL’DA SANAYİ VE TİCARET

Ülkemizde bulunan sanayi, ticaret, 
ulaşım, tanıtım kuruluşlarının büyük ço-
ğunluğu hâlâ İstanbul’dadır. 

 İstanbul, tarihin her döneminde ekonomi-
nin ve ticaretin merkezi olmuştur. Bu özelliğini 
bugün de sürdürmektedir. Rakamlarla ifade ede-
cek olursak Türkiye’deki en büyük 100 sanayi 
kuruluşundan 42’si ve en büyük 500 kuruluştan 
250’si bu şehirdedir. Sadece Türkiye’nin değil 
dünyanın önde gelen bazı firmalarının da İstan-
bul’da şube ve temsilcilikleri bulunmaktadır.

Makine, yedek parça, metal eşya ve aletler, 
deri, tekstil, mobilya, cam, inşaat malzemeleri, 
elektrik, matbaa, gıda, ambalaj gibi hemen her 
sanayi dalında üretim yapılmaktadır. 

Sanayinin avantajlı şartlarda ve düzenli ge-
lişmesi için Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu 
gibi İstanbul’da da organize sanayi bölgeleri ve 
sanayi siteleri bulunmaktadır. Bazı sektörler be-
lirli yerlerde bir araya toplanmıştır.

İstanbul’da yaşayan insanların yaklaşık 1,5 
milyonu, bu sanayi kuruluşlarında çalışmakta ve 
ülke ekonomisine katkı sunmaktadır.

Ülkemizin en eski ticari kuruluşlarından biri 
İstanbul Ticaret Odası (İTO)’dır. 1882’de kurulan 
İstanbul Ticaret Odası’nın 100 bine yakın üyesi 
vardır. Ayrıca 1952’de kurulan İstanbul Sanayi 
Odası da Türkiye’nin en büyük sanayi odası ola-
rak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu iki meslek 
odasına üye olan sanayici, esnaf ve tüccarımızın 
sayısı Anadolu’daki birçok şehrimizin nüfusun-
dan daha fazladır.

İstanbul limanları, hem Türkiye’de üretilen 
hammadde ve ürünlerin yurt dışına gönderildiği 
hem de yurt dışından gelen hammadde ve ürün-
lerin Türkiye geneline dağıtıldığı bir ihracat ve 
ithalat üssüdür.

Çalışan yakınlarınızdan biri ile onların meslekleri üzerine sohbet ediniz. Elde ettiğiniz 
bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Fotoğraf: KTB 
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Etkinlik

1. Sınıfta arkadaşlarınızla “İstanbul’da üretilmeyen ne var?” konulu bir tartışma 
düzenleyiniz.

2. İstanbul’u sembolize eden hediyelik eşyalardan birer tane sınıfa getiriniz, nere-
de üretildiklerini araştırınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bilgi Notu

Deri imalatında hammadde olarak 
kullanılan ham deriler Tuzla’daki fabrika-
larda  işlenerek dayanıklı bir deriye dönüş-
türülür. İşlenmiş deriden de ayakkabı, 
giysi, deri ürünler, mobilya, taşıt, tekne 
ve uçak döşemeleri ve günlük hayatta 
kullanılan birçok ürünün ana malzemesi 
üretilir.

Deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Tuzla

   Osmanlı devrinde çarşının, pazarın düzenini sağlayan, ahlaklı esnaf yetiştirmeyi hedefleyen Ahilik 
Teşkilatı, 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Bu değerli insan, ayakkabıcı esnafının bulun-
duğu çarşıdan geçerken sergilenen ayakkabıları incelermiş. Hileli olanlarını tespit edince, ceza olarak 
bu ayakkabıları kesip dama atarmış. Tabii Ahi Evran’ın geliştirdiği bu ceza yöntemi zamanla kulaktan 
kulağa yayılmış. Dürüst olmayan, işini iyi yapmayan esnaf ve tüccar için de “Filancanın pabucu dama 
atıldı.” denir olmuş. Bugün kullandığımız bu deyimin kaynağı işte bu olaydır.
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Bilgi Notu

İSTANBUL’DA TARIM VE HAYVANCILIK

İstanbul’da çiçek yetiştirici-
liği de tarım faaliyetleri arasında 
önemli bir yer tutar. Eskiden açık 
bahçelerde yapılan çiçek üreti-
mi, şimdi modern tarım teknik-
leri kullanılarak seralara taşın-
mıştır.

Nüfus yönünden Türkiye’nin en kalabalık 
şehri olan İstanbul, sürekli ve aşırı derecede 
göç almasından dolayı tarım arazileri zamanla 
daralmıştır. Bu arada, tarihî Langa bostanları ile 
Yedikule-Ayvansaray hattındaki kara surlarının 
iki tarafındaki bostanlar da kaybolmaya yüz tut-
muştur. Yerleşim ve sanayi bölgelerinden geriye 
kalan topraklar ziraata elverişli topraklardır. Bu 
arazilerde arpa, buğday, yulaf, mısır, ayçiçeği, 
bakla, domates, lahana, soğan, fasulye, patlıcan, 
kabak, karnabahar, bezelye gibi ürünler yetişir. 

Şehrimiz meyve yönünden de gayet zengin-
dir. Başta elma, armut, üzüm, ayva, şeftali olmak 
üzere erik, kiraz, vişne, muşmula, incir, nar gibi 
meyvelerin yetişmesi için iklim özellikleri ve top-
rak çeşidi son derece uygundur. 

İstanbul, hayvancılık ve balıkçılık konusun-
da da önemli bir merkezdir.

Şehir nüfusuna yetecek kadar et üretimi 
yapılmasa da son zamanlarda özellikle Trakya 
bölgesinde büyük çiftlikler kurulmuştur. Son yıl-
larda et ve süt üretiminde ciddi artışlar sağlan-
mıştır.

Deniz kirliliği, bilinçsiz avlanma ve diğer 
etkenler İstanbul çevresindeki balık türlerinin 
azalmasına sebep olmuştur. Yine de İstanbul 
denizlerinde lüfer, çinekop, palamut, uskumru, 
istavrit, hamsi, mezgit, izmarit, barbun, mercan, 
tekir, kırlangıç, nadiren de olsa orkinos ve kılıç 
balığı gibi balıklar avlanabilmektedir.

   İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Gü-
müşdere köyünde oturan Selanik göçme-
ni vatandaşlarımızın tek geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılıktır. Gümüşdere köyü 
sakinleri, yüz yıldır oturdukları toprakları 
ekerek ve hayvan yetiştirerek İstanbul gibi 
büyük bir şehrin göbeğinde köy hayatı ya-
şayan nadir insanlardandır. İstanbul’da, 
“köy” olarak adlandırılan bazı semtler de, 
eski zamanlardaki Gümüşdere köyü gibi, 
tarıma dayalı üretim yapılan gerçek birer 
köydü. 
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Etkinlik

1. Evinize en yakın meyve ağacı nerededir? O ağacı kimin diktiğini araştırınız, hikâyesini 
dinleyiniz ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Siz bir balık olsaydınız, İstanbul sularında yaşamak ister miydiniz? “İstanbul’da Balık 
Olmak” temalı bir resim yapınız.

3. İstanbul sahillerinde ne tür çevre sorunları gözlemliyorsunuz? Bunlarla ilgili neler 
yapılabilir? Aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Marmara Denizi ve İstanbul 
Boğazı’nda yapılan balıkçılık, İstan-
bul'da yaşayan pek çok ailenin ge-
çim kaynağıdır. 
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Aydos Ormanı

İSTANBUL’DA ORMANCILIK

Bunları Biliyor muydunuz?
Ülkemizin ilk arboretumunun (ağaç 

parkı), bir diğer ifade ile dünyanın çeşitli 
bölgelerinden getirilmiş ağaç ve çalı ör-
neklerini barındıran canlı ağaç müzesi-
nin 1949 yılında İstanbul-Bahçeköy’de 
kurulan Atatürk Arboretumu olduğunu 
ve buranın 450 kadarı yerli olmak üzere 
dünyanın her yerinden getirilen yaklaşık 
2.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığını 
biliyor muydunuz?

 Günümüzde orman vasfını koruyan, şehrin 
nefes almasına yardımcı olan ormanlar şunlardır:

Anadolu yakası: Alemdağ Ormanı, Aydos Or-
manı, İstanbul Kent Ormanı, Sultançiftliği Taşlıte-
pe Ormanı, Taşdelen Ormanı, Şile Ormanı

Avrupa yakası: Belgrad Ormanı, Çatalca Or-
manı, Mimar Sinan Kent Ormanı, Sultangazi Be-
lediyesi Kent Ormanı, Kemerburgaz Kent Ormanı

Rivayetlere göre bundan 8500 yıl önce İstan-
bul yemyeşil iki yakanın ortasından akan masma-
vi boğazıyla sanki bir dünya cennetiymiş. Sularıyla 
olduğu kadar ormanlarıyla da göz kamaştırırmış. 
O zaman İstanbul’da yaşayan insanlar, bu orman-
lardan odun ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Daha 
sonraki yıllarda da marangozlukta, ahşap el iş-
çiliğinde, ahşap inşaatçılıkta ve kayık yapımında 
kullanılmak üzere bu ormanlardan kereste elde 
edilmiş. Teknolojinin gelişmesiyle, bu sektörler-
de kullanılan kereste, yerini çoğunlukla başka 
malzemelere bırakmıştır. Ormanlar da mesire 
alanı, gezme ve dinlenme yeri olarak kullanılma-
ya başlanmıştır.

İstanbul’da son yıllarda fidan yetiştiriciliği 
de gelişmiştir. Orman fidanlıklarında üretilen 
tür sayıları arttırılmakta ayrıca alıç, ahlat, üvez, 
kuşburnu gibi yöresel türlerden fidan üretilmek-
tedir.  

İstanbul'un Beykoz, Çatalca ve Şile orman-
larında arıcılık ve bal üretimi de yapılmaktadır. 
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Bilgi Notu

Etkinlik

1. En çok sevdiğiniz ağaç hakkında arkadaşlarınıza kısa bir sunum yapınız.
2. Son yirmi yılda İstanbul’da yapılan ağaçlandırma çalışmalarını biliyor musunuz? Bu 

konuda oturduğunuz semtteki belediyeden bilgi alabilirsiniz. Yapacağınız bu faaliyeti arka-
daşlarınızla paylaşınız.

3. Bahar aylarında İstanbul ormanlarına bir gezi düzenleyiniz. Varsa fotoğraf makinenizi 
de yanınıza almayı unutmayınız. Farklı ağaçların fotoğraflarını çekiniz ve ailenizle bunları 
paylaşınız.

Belgrad Ormanı, Neşet Suyu Tabiat Parkı Yürüyüş Parkuru

   Osmanlı zamanında, İstanbul Boğazı’nın kenarına yapılan ahşap yalılarda kullanılan keresteyi elde 
etmek için kesilen ağaçlar, devlet yöneticilerini rahatsız etmiş. Bu durum üzerine toplanan Divan, 
yani Bakanlar Kurulu, ağaç ihtiyacının karşılanabilmesi için uzun tartışmalar yapmış. Divan'da yapı-
lan tartışmalar sonucu inşaatlarda lazım olan kerestenin bir kısmının şehir dışından getirilmesine 
karar verilmiş. Bu karar doğrultusunda, İstanbul’a deniz yoluyla kereste getirilebilmesi için, Yalova 
Çınarcık’a orta büyüklükte bir iskele inşa edilmiş. Böylece İstanbul’un ormanları korumaya alınmış.
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Atalarımız, İstanbul’u tarif ederken, “İstan-
bul’un taşı toprağı altındır.” demişler. Bu söz bo-
şuna söylenmemiştir. Elbette ki İstanbul’un taşı 
toprağı altın değildir ama altın kadar değerlidir. 
Çünkü iş imkânları çoktur. İklimi güzeldir, suyu 
tatlıdır, manzarası muhteşemdir. Hasılı bu şehir-
de yaşamak hoştur.

İstanbul’un üstü ne kadar zenginse, altı da 
o kadar zengindir. 

İstanbul'da cam, seramik, tuğla, çimento 
sanayisinde kullanılan kil, kaolin ve kuvarsitin 
yanı sıra mermer, linyit, pertil ve manganez çı-
kartılmaktadır. Bu madenlerin büyük bölümü 
Şile tarafındadır. 

Ayrıca Çatalca bölgesi de maden açısından 
son derece zengindir. Şile’de çıkartılan linyit, kil 
ve kaolin, Çatalca ve Silivri’de çıkartılan kuvars 
kumu, manganez, şehrimizin ekonomisine katkı 
sağlayan madenlerdir.

Bilgi Notu
   Osmanlı’nın eğitim amacıyla Avrupa’ya gönderdiği ilk üç öğrenciden biri İbrahim Edhem’dir. Asabi 
tavırları yüzünden “Deli Corci” lakabıyla da anılan İbrahim Edhem, 1831 yılında diğer arkadaşlarıyla 
beraber Paris’e gönderilmiştir. Burada 10 yıl kalan ve Madencilik Okulu (Ecole Mines)'nu birincilikle 
bitiren Edhem, 23 yaşında, Osmanlı’nın ilk maden mühendisi olarak Paris’ten İstanbul’a dönmüş ve 
İstanbul Boğazı’ndaki Sarıyer Madeni'ne müdür olmuştur.

Etkinlik

İstanbul’da çıkartılan madenlerin şehir ekonomisine olan katkısını araştırınız, çevreye 
duyarlı madencilik çalışmalarının nasıl yapıldığını inceleyiniz, arkadaşlarınızla paylaşınız.

İSTANBUL’DA YER ALTI VE YER ÜSTÜ KAYNAKLAR

Sultangazi’de bir maden ocağı
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Bilgi Notu

El işçiliği yöntemiyle üretim yapan bir dükkân sahibiyle tanışınız. Hangi koşullarda 
üretim yaptıklarını, mesleklerine dair düşüncelerini ve zanaatkârlığın geleceğini sorunuz. 
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’A ÖZGÜ ÜRETİM ALANLARI VE ZANAATLAR2

ZANAAT VE ZANAATKÂR

16. yüzyıla ait bu Osmanlı minyatüründe cam usta-
ları bir tarafta ellerinde tuttukları eserlerini göste-
rirken bir taraftan da cam fırınının önünde, çeşitli 
aletlerle hünerlerini sergiliyorlar. Üfleyerek şişirme 
gibi dönemin cam tekniklerini uyguluyorlar.

Camcıların Geçişi, Nakkaş Osman (TSMK)

 İnsanın maddeye dayalı ihtiyaçlarını karşı-
lamak için yapılan, öğrenimle beraber deneyim, 
beceri ve ustalık gerektiren işlere zanaat denir. 
Zanaat, aynı zamanda hüner ve marifet demek-
tir. Osmanlılar “zanaat” anlamına gelen “hirfet” 
kelimesini de kullanmışlardır. Hirfet; duvarcılık, 
kunduracılık, demircilik, marangozluk, dokuma-
cılık gibi küçük el sanatlarına verilen addır.

Bu tanımlardan yola çıkarak,"Zanaatkâr kim-
dir?" sorusuna cevap verebiliriz. 

Zanaatkâr, bir işle veya meslekle uğraşan, 
ustalık düzeyinde mahareti olan kimsedir. Zana-
at yoluyla, yani el becerisiyle maddeye şekil ve-
ren, kullanışlı hâle getiren kişidir. Bundan dolayı-
dır ki atalarımız zanaatı hayatın her döneminde 
işe yarayacak, değerini kaybetmeyecek altın bi-
leziğe benzetmişlerdir.

Osmanlılar döneminde kara savaşları daha 
çok bilek gücüne dayanıyordu. Askerler kılıç, kal-
kan, ok, yay, mızrak, gülle ve top kullanıyorlardı. 
Bu durum demirin ve çeliğin işlenmesini zorunlu 
hâle getirdi. Osmanlı çarşılarında, ocaklarında de-
mire şekil veren bir zanaat gelişti.

Bugün modern sanayinin, yani makinele-
rin ürettiği her şeyi, o dönemlerde zanaatkârlar 
üretiyordu. Bakırcılıktan dökümcülüğe, taş yon-
tuculuğundan silah işçiliğine, kunduracılıktan 
halı dokumacılığına, altın ve gümüş işçiliğinden 
ahşap oymacılığına, kitap ciltçiliğinden çiniciliğe 
kadar çok değişik alanlarda zanaatkârlar toplu-
ma hizmet verdiler.

   Osmanlı padişahlarından Sultan I. Mehmet yay 
ve kiriş ustasıydı. Sultan II. Mehmet (Fatih) ise 
bahçıvandı. Sultan I. Selim (Yavuz) ve Kanuni Sul-
tan Süleyman kuyumcuydu. Özellikle Kanuni, ku-
yumculuk alanında çok kıymetli çalışmalar yaptı. 
Sultan II. Selim, hacca giden yaşlı hacıların kul-
lanmaları için asa yapıyordu. Sultan III. Murat ok 
ve yay ustasıydı. Sultan III. Mehmet çok güzel ah-
şap kaşıklar yapardı. Ayrıca Sultan III. Mehmet, 
okçuların kullandığı özel yüzükler yapabilecek 
kadar yetenekli bir padişahtı. Sultan II. Abdülha-
mit ise marangozdu, hem de değme ustalara taş 
çıkartacak kadar hünerli bir marangoz. Abdülha-
mit Han, kakma ve süsleme sanatlarında da son 
derece değerli çalışmalar yaptı. 
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Etkinlik

1. El becerinizi kullanarak kendi yaptığınız, size ait bir şeyi sınıfa getirin ve arkadaşları-
nıza gösteriniz.

2. Ailenizin izniyle evinize yakın bir terziye, bir ayakkabıcıya, bir berbere gidiniz. Eğer 
kabul edilirseniz bir günlük çıraklık deneyimi yaşayın ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

KalemkârŞapka ustası

İstanbul’da Yaşayan Zanaatlar
James Watt’ın, 1763’te buharlı makineyi bul-

ması, Sanayi Devrimi'ne giden süreci başlattı. Buhar-
lı makine önce kömür madenlerinde, sonra tekstil 
atölyelerinde, daha sonra da trenlerde ve gemilerde 
kullanılmaya başlandı. Bu icatlar, üretim alanında 
yaşanan hızlı değişim, insanın yerine makineyi öne 
çıkardı. Atölyede çalışan zanaatkâr tezgâhını maki-
neye bıraktı. Daha sonraki dönemlerde teknolojinin 
gelişmesi, dijital dünyanın her alana hâkim olması 
üretim anlayışını tamamen değiştirdi. 

Hiç kuşku yok ki, sanayi alanında yaşanan 
bu gelişmeler zanaatı ve zanaatkârı etkiledi, el 
becerisini zayıflattı fakat tamamen ortadan kal-
dıramadı. Mobilya fabrikaları kuruldu fakat ah-
şap oymacılığı da devam etti. Cam fabrikaları ku-
ruldu, elde cam işçiliği de devam etti. Seramik, 
porselen fabrikaları kuruldu, çinicilik de devam 
etti. Bakır işletmeleri kuruldu, bakırcılık zanaat 
olarak da devam etti.

İstanbul Modern Zanaat, Sanat ve Tasarım 
Platformu’nun yaptığı çalışmalara göre bu zana-
atların yeni dönemde daha çok merak uyandırdı-
ğı, daha çok ilgi gördüğü söylenebilir.

Bakırın, ahşabın, camın ve diğer türlerin ge-
leneksel üretim teknikleri yeniden yorumlandı. 
Farklı tasarım objeleri ortaya çıktı. Yeni zanaat-
kâr teknolojiden istifade etmeye, tasarımcıyla 
beraber çalışmaya, iş bölümü yapmaya ve biraz 
da sanatçı özellikleri göstermeye başladı.

Bugün İstanbul’da bakırcılık, camcılık, çini-
cilik, oymacılık, kuyumculuk, ciltçilik, dokumacı-
lık, kuklacılık, sedef kakmacılığı, tesbih yapımı, 
folklorik bebek yapımı birer zanaat olarak varlı-
ğını sürdürüyor.

Bu sektörlerde yaklaşık olarak 30 bin insan 
üretim safhasında, 60 bin insan da pazarlama, 
satış, tanıtım ve diğer alanlarda şehrin ekono-
misine 1 milyar lira civarında katkı sağlıyor. Bir 
taraftan fabrikaların, imalathanelerin üretimi 
devam ederken diğer taraftan da yetenekli za-
naatkârların el becerileriyle ortaya koydukları 
eserler ilgi çekmeye devam ediyor.
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Etkinlik

1. Tekstil fabrikaları karşısında işini kaybetme korkusu yaşayan bir terzinin hayatını konu 
alan bir öykü yazınız.

2. Tanıdığınız en yetenekli kişiyi sınıf arkadaşlarınıza anlatınız.
3. Herhangi bir ahşap oyma zanaatkârı ile iletişime geçiniz. Bir ders saatinde kendileriy-

le canlı yayın yapınız ve sınıf olarak ahşap oymacılığına dair sorularınızı iletiniz.

Bilgi Notu

Ney ustası Bağlama ustası

   Sanatçı ve zanaatkâr arasında beceriye ve yeteneğe dayalı bir yakınlık vardır. Her sanatçı biraz za-
naatkâr, her zanaatkâr da biraz sanatçıdır. İnsanın yaptığı özel üretimleri tanımlayan sanat ve zanaat 
arasındaki temel ayrımlardan biri şudur: Üretilen ürünün tek örnek olarak veya çok sayıda üretilmesi. 
Tek örnek olarak, bir kereye mahsus üretene sanatçı, aynı şeyi çok sayıda üretene ise zanaatkâr denir. 
Bir ressam bir resimden iki tane yapmaz fakat bir zanaatkâr bir bastondan binlerce yapabilir. Ayrıca 
zanaat işi üretimler bir fayda sağlayan, bir iş gören nesnelerdir. Sanat eseri ise fayda gözetmez.
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• Hafta sonu İstanbul’daki turistik mekânları ziyaret ederek fotoğraflar çekiniz ve çektiğiniz 
fotoğraflardan bir sunum hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul’a turistik amaçla gelen ünlü yazarları ve sey-
yahları araştırınız. İstanbul’a dair yazdıkları yazılardan sınıfta kısa bölümler okuyunuz.

İSTANBUL’UN TURİZME KATKILARI3

Binlerce yıllık tarihinde pek çok kültüre yurt olmuş İstanbul. Adına nice şarkılar, şiirler yazılmış. 
İstanbul'a gelen ayrılamamış, ayrılan unutamamış, gelemeyen merak etmiştir. Şehrimiz; Roma, Doğu 
Roma (Bizans) ve Osmanlı eserlerinin ağırlıkta olduğu tarihî yapıları, enfes manzaraları, Haliç'i ve Bo-
ğaz’ıyla dünyadaki bütün gezginleri kendine çeken bir turizm şehridir. İstanbul’un önde gelen turizm 
mekânlarından bazıları şunlardır:

İSTANBUL’UN TARİHÎ VE TURİSTİK MEKÂNLARI

Topkapı Sarayı
1465 yılında yapımına başlanmış, sonraki padişahlar döneminde pek çok ilave yapılmıştır. Dol-

mabahçe Sarayı açılıncaya kadar 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idare merkezi olmuştur. 
Topkapı Sarayı, Sarayburnu tepesinde, 3 ana avluya kurulmuştur. Avluların ana kapıları, dış  avludan 
başlayarak Bâbıhümayun, Bâbüsselam ve Bâbüssaade adlarındadır. Saray’da Kubbealtı (Divan), Arz 
Odası, Enderun, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Harem, Mecidiye Köşkü ve Has Oda (Kutsal Emanetler) 
gibi pek çok bina ve birim vardır. Bu sebeple, gezmek için en az bir günü ayırmak gerekir. Topkapı 
Sarayı, Avrupa saraylarına ve sonraki Osmanlı saraylarına göre çok sadedir, şatafat yoktur. Etrafındaki 
ve içindeki yeşillikle, denizin mavisiyle, Ayasofya ve Sultanahmet'in görüntüsüyle bütünleşir. Topkapı 
Sarayı; kuleleri, kubbeleri, bacaları, surları, köşkleri ve diğer binalarıyla sanki minik bir şehirdir. Uzak-
tan bakıldığında ve içine girildiğinde bir masal dünyasını andırır. 1924 yılında müze yapılmıştır.

Saray, salı günü hariç, haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Hazırlık Çalışması:
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Ayasofya Camisi 
    MS 532-537 yılları arasında İmparator I. Jüstinyen tarafından kilise olarak yaptırılmış anıtsal bir 
eserdir. İstanbul'da, Roma Dönemi'nden kalan eserlerin en büyüğü, en meşhuru ve en güzelidir. 
Karşısında Sultanahmet Camisi, yanında ise Topkapı Sarayı ile III. Ahmet Çeşmesi yer alır. Yine onun 
kadar eski olan ve Çatladıkapı ile Kadırga arasında yer alan Küçük Ayasofya Camisi ile karışmaması 
için Büyük Ayasofya (Ayasofya-i Kebîr) denir. Batı Anadolulu iki mimar, Aydınlı Anthemios ile Mi-
letli İsidoros'un eseridir. 557 depreminde kısmen yıkılan kubbesi, 6 metre yükseltilerek yeniden 
yapılmıştır. Sonraki dönemlerde de pek çok tamirat geçirmiş, içine ve dışına eklemeler yapılmıştır.
   1453'teki fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiş ve ilk cuma namazı bu-
rada kılınmıştır. Böylece İstanbul'un ulu camisi, yani merkez camisi olmuştur. 1934'te müze yapılmış, 
10 Temmuz 2020'de tekrar camiye çevrilmiştir. İstanbul fethedildiğinde Ayasofya bakımsız ve kötü 
durumdaydı. Fatih Sultan Mehmet, kendi adına kurduğu ilk vakıf olarak burayı korumaya almıştır. 
Özellikle Mimar Sinan'ın eklediği desteklerle Ayasofya günümüze kadar sağlam ulaşabilmiştir. Türbe, 
şadırvan, medrese, mektep, aşevi binalarıyla zaman içinde bir külliye hâlini almıştır. Ayasofya'nın 
yapısal planı Beyazıt, Süleymaniye ve özellikle Kılıç Ali Paşa camilerine ilham vermiştir.  
     Minareler 16. yüzyılda eklenmiş olup taş minareler Mimar Sinan'ın eseridir. İlk önce yapılan tuğla 
minare ise Sultan II. Beyazıt döneminde yapılmıştır. Hafif elips biçimindeki ana kubbesinin ortalama 
çapı 31 metre ve yerden yüksekliği 56 metredir. Bu büyük kubbenin çapı, Mimar Sinan'ın Edirne'de-
ki Selimiye Camisi'nin kubbesine (31,28 m) kadar geçilememiştir. Yapının iç ana mekânı, en ve boy 
olarak yaklaşık 67 x 73 metre boyutlarındadır. "Ayasofya" kelimesi "kutsal bilgi, hikmet" anlamına 
gelir. Yapıldığından bugüne Ayasofya üzerine birçok halk efsanesi, menkıbe ve rivayet vardır. 
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Süleymaniye Camisi ve Külliyesi
1550 - 1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 

Bütün Osmanlı camilerinin en büyüğü ve en ihtişamlısıdır. Haliç'e, Boğaz'a ve Marmara'ya hâkim bir 
tepe üzerindedir. İstanbul Üniversitesi, Süleymaniye Külliyesi ile komşudur.

Süleymaniye Camisi, ana yapı ve minarelerin düzenlenme tarzıyla piramidi andıran bir görünüm 
sunar. Uzaktan bakıldığında, sanki tepenin devamı gibi görünür. Bulunduğu mekânla bütünleşmiştir. 
Bu durum, Mimar Sinan'ın mimarlık ve şehircilik anlayışının mükemmel bir örneğidir. Süleymaniye 
Külliyesi, tıpkı Ayasofya gibi, İstanbul siluetine damga vuran devasa bir tarihî eserdir. Külliye aynı za-
manda Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve büyüklüğünü simgeler. Caminin içinde ise süslemeler 
bakımından sadelik vardır. Hatları (güzel yazıları) şaheserler arasındadır. Geleneksel olarak merkezin-
de caminin bulunduğu Külliye'de medrese, mektep, aşevi, hastane, hamam, dükkân gibi sosyal birimler 
vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın ve eşi Hürrem Sultan'ın türbeleri, caminin kıble yönündeki hazirede-
dir. Mimar Sinan'ın mütevazı türbesi de külliyenin bir köşesinde yer alır.

Cami 4 minarelidir. Üç şerefeli uzun minareler 76 metre, iki şerefeli kısa minareler ise 56 metre 
yüksekliğindedir. Halk rivayetine göre, dört minare Kanuni'nin fetihten sonraki 4. padişah, 10 şerefe 
de Osmanlı'nın 10. padişahı olduğunu simgeler. Bu arada şu önemli noktayı belirtelim: Osmanlı Dö-
nemi'nde yalnızca padişahlar ve önde gelen hanedan üyeleri, birden fazla minaresi ve birden fazla 
minare şerefesi olan camiler yaptırabilirlerdi. Bu camilerde bir de "hünkâr mahfili" bulunur. Padişah 
veya hanedan üyeleri geldiğinde burada ibadet ederler. Balkon şeklindeki ikinci katın genellikle sol 
ön köşesinde veya girişin üstünde yer alır. Özel bir girişi bulunur.

Süleymaniye Camisi'nin ana kubbesi 27,4 metre çapında ve  yerden 50 metre yüksekliğindedir. 
İç ana mekânı, en ve boy olarak yaklaşık 60 x 60 metre boyutlarındadır.

Kanuni Sultan Süleyman, caminin açılış töreninde açılışı yapması için anahtarları Mimar Sinan'a 
verir. Bu davranış Kanuni'nin ustalığa, emeğe ve sanata verdiği değerin bir göstergesidir.

Süleymaniye Camisi ve Külliyesi'nin genel bir görünümü.
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    Ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" adlı anıtsal bir şi-
iri vardır. Şiir, üç sayfa uzunluğunda büyük bir şiirdir. Bu şiirde Süleymaniye medeniyeti-
mizin, millî sanatımızın, millî birlik ve beraberliğimizin bir sembolü olarak ele alınmıştır.
Şaire göre, bu eser milletin ortak eseridir: Milletin inancının, imkânlarının ve birliğinin eseridir. 
Bu eser tarih ile bugün, atalarımız ile gelecek nesiller, dünya ile ahiret arasında kurulmuş mane-
vi bir köprüdür. Bu eser sanat alanında  kazanılmış bir zaferdir. Üç kıtada, karada ve denizde ka-
zanılan askerî zaferlerin de yansımasıdır. Bu eser; taşı, demiri bilgi ve sabırla yenmenin, mad-
deye mana katmanın zaferidir. İşte bu zaferin mimarı da aynı zamanda ordu mensubu bir nefer 
olan Mimar Sinan'dır. Şimdi şiirden bu duygu ve düşünceleri ifade eden bir bölüm okuyalım:  
                             "Ordu milletlerin en çok döğüşen, en sarpı                               
                               Adamış sevdiği Allâh'ına bir böyle yapı.
                               En güzel mâbedi olsun diye en son dînin
                               Budur öz şekli hayâl ettiği mîmârînin.
                               Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
                               Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kudsî tepeyi;
                               Taşımış harcını gâzîleri, serdârıyle
                               Taşı yenmiş nice bin işçisi, mîmârıyle.
                               Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne,
                               Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne,
                               Tâ ki geçsin ezelî rahmete rûh orduları...
                               Bir neferdir bu zafer mâbedinin mimarı."
        Yahya Kemal bu esere ve tarihe mirasçı olmanın mutluluğunu ve gururunu şu mısralarla anlatır:
                              "Ulu mâbed! Seni ancak bu sabâh anlıyorum;
                               Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrûrum."

Süleymaniye Camisi'nin ana kubbesine doğru içeriden bir bakış. (Fotoğraf: Ekrem Ayyıldız)
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Sultanahmet Camisi ve Külliyesi
Cami 1609-1616 yılları arasında Sultan I. Ahmet tarafından Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırıl-

mıştır. Külliye ise 1620'de tamamlanmıştır. Süleymaniye Camisi ve Bursa Ulu Cami'den sonra 3. büyük Os-
manlı camisidir. Ayasofya'nın karşısına, eski Hipodrom'un yanıbaşına yapılmıştır.

Söz açılmışken Hipodrom'u tanıyalım: Hipodrom at yarışlarının, sporların, eğlencelerin ve törenlerin 
yapıldığı bir alandı. Önce İmparator Septimius Severus zamanında yapılmış, sonra 4. yüzyılda I. Konstantin 
tarafından genişletilmiş. En ve boy olarak 117 x 480 metrelik bir alanı kaplıyormuş. Giriş kapıları Ayasofya'ya 
bakan taraftaymış. Şimdiki Dikilitaş ile diğer anıtlar alanın ortasında yer alıyormuş. İmparatorluk sarayı ise 
şimdi caminin bulunduğu yerde imiş. Osmanlı Dönemi'nde bu meydana "At Meydanı" denirdi. Günümüzde 
genellikle "Sultanahmet Meydanı" diyoruz. Depremler, yangınlar, ayaklanmalar, yeni yapılaşmalar derken 
duvarları, locaları, tribünleri, kapıları yıkılıp gitmiş. Böylece Hipodrom'dan günümüze çok az şey kalmıştır.

Sultan I. Ahmet, Ayasofya'nın karşısına, meydanı diğer taraftan dengeleyecek anıtsal bir cami yaptırmak 
istemiş. Bunun üzerine Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa, Ayasofya'dan küçük olmakla birlikte, mekâna yayılışı 
ve güzelliğiyle dikkat çeken bu camiyi tasarlamıştır. Bundan dolayı şadırvanlı iç avlu geniş tutulmuş, caminin 
ve iç avlunun köşelerine orantılı şekilde minareler konulmuştur. Böylece büyüklük, ferahlık ve zarafet duygu-
su uyandırılmıştır. Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa, daha önce Mimar Sinan'ın Şehzade Camisi'nde kullandığı 
yapısal modeli biraz geliştirmiş ve daha büyük ölçekte uygulamıştır. Külliye'de medrese, mektep, arasta çarşı-
sı, çeşme, hamam, aşevi gibi sosyal binalar vardır. Sultan I. Ahmet ile eşi Mahpeyker Kösem Sultan'ın türbesi, 
meydana bakan medresenin yanındadır. Sultan II. Osman ve Sultan IV. Murat'ın kabirleri de bu türbededir. 

Cami 6 minarelidir. Cami yapılırken Kâbe etrafındaki Mescid-i Haram'ın da altı minaresi varmış. Saygı-
sızlık olmasın diye Kâbe etrafına bir minare daha eklenmiş. Böylece Sultanahmet 6 minareli olabilmiş, derler. 
Sultan'ın emriyle, Ramazan aylarında minareler arasına mahya kurulmuş. Bu bir Ramazan geleneği olmuş.

Ana kubbesi 22,4 metre çapında ve yerden 43 metre yüksekliğindedir. İç ana mekânı, en ve boy olarak 
53 x 49 m boyutlarındadır. İçi çok süslüdür. Kalem işi süslemelerle ve 21.000’i aşkın İznik çinisiyle bezenmiştir. 
Bunlarda mavi tonlar baskın olduğundan, cami yabancı turistlerce “Mavi Cami” olarak adlandırılmaktadır.

Sultanahmet Camisi turistlerin, özellikle de yabancı turistlerin en merak ettiği yerlerdendir.

Sultanahmet Camisi ve Külliyesi'nin genel bir görünümü. (Fotoğraf: KTB)
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Galata Kulesi
    Dünyadaki en eski kulelerdendir. Cenevizliler 
tarafından 1348 yılında askerî amaçla inşa edil-
miş ve 1446'da yükseltilmiştir. Sonraki dönemler-
de çok sayıda tamirat geçirmiş, bugünkü şeklini 
Sultan II. Mahmut döneminde almıştır. Uç nok-
tasına kadar 60 m yüksekliğindedir. IV. Murat dö-
neminde Hezarfen Ahmet Çelebi, sırtına yapma 
kanatlar takarak 1638 yılında Galata Kulesi’nden 
Üsküdar-Doğancılar’a kadar uçmuş.

Galata Kulesi, tıpkı Kız Kulesi ve Beyazıt Ku-
lesi gibi, İstanbul siluetinde yer alan önemli tarihî 
eserlerdendir. Haftanın her günü ziyarete açıktır.

Aya İrini Kilisesi Müzesi
      İmparator I. Jüstinyen tarafından Ayasofya 
ile aynı tarihlerde, yeniden yaptırılmıştır. İstan-
bul'daki ikinci büyük kiliseydi. Topkapı Sarayı 
1. avlusunda olup Ayasofya ile arasında saray 
suru bulunmaktadır. Aya İrini "kutsal huzur" 
anlamına gelir. Adıyla ilgili bir efsane de vardır. 
Fetihten sonra, saray avlusunda kaldığından 
cebehane (silah deposu) olarak kullanılmış. İlk 
Osmanlı müzesi olan Askerî Müze 1846 yılın-
da önce burada açılmış. Günümüzde dünyaca 
ünlü orkestraların ve sanatçıların konser verdiği, 
sanat etkinliklerinin yapıldığı bir mekândır. 

Yerebatan Sarnıcı
        İstanbul’daki en büyük kapalı sarnıçtır. Yer al-
tında 336 adet sütunun tuttuğu, 70 x 140 metre 
boyutlarında bir mekândır. Ayasofya'ya yakındır. 
Günümüzde içinde konserler, sergiler, gösteriler 
yapılan bu yapı oldukça etkileyicidir. Turistlerin 
yoğun ilgi gösterdiği Bizans eserlerindendir. 
     Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü 09.00-
17.30 saatleri arasında ziyarete açıktır. 

Kız Kulesi
Kız Kulesi'nin tarihi Milat'tan önceki dönem-

lere kadar uzanır. Kuleyle ilgili birkaç efsane var-
dır. Bu sebeple, ilk ne zaman ve kim tarafından 
yapıldığını söylemek zordur. İlkin MÖ 4. yüzyılda 
Atinalı komutan Alkibiades yaptırmış denir. MS 
12. yüzyılda Roma İmparatoru Manuel Comne-
nos'un yaptırdığı kule, İstanbul'un fethinden son-
ra yıkılıp yeniden inşa edilmiş. 1725 ve 1832 yılla-
rında yenilenmiş ve şimdiki şeklini almış.  

Üsküdar, Salacak sahiline yakın minik bir 
ada üzerindedir. Bu adacığı deniz altından karaya 
bağlayan bir dehliz olduğu söylentisi de vardır. Kız 
Kulesi, İstanbul’u simgeleyen ve hayal gücümüze 
hitap eden eserlerden biridir. Ziyarete açıktır.  
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Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı
Kapalı Çarşı, Osmanlı Dönemi'nde en büyük 

alışveriş merkeziydi. Sultan Fatih'in inşa ettirdiği 
bedestenlere zaman içinde eklemeler yapılarak 
bugünkü şeklini almıştır. Çarşıda deri, halı, teks-
til, altın, gümüş, bakır, tespih gibi geleneksel 
ürünler satan 4 bin civarında dükkân vardır. Gü-
nümüzde daha çok altın, gümüş, döviz ve borsa 
işleri yapan dükkânlarla tanınır ve bu piyasayı 
belirleyen önemli merkezlerden biridir. Kapalı 
Çarşı'da ayrıca restoranlar, büfeler, mescitler, 
çeşmeler, hanlar bulunmaktadır. 

Mısır Çarşısı ise Eminönü'ndeki Yeni Ca-
mi'nin hemen yanında, bu caminin vakfı olarak 
yapılmıştır. "L" şeklinde bir çarşıdır. Burada ba-
harat, lokum, şekerleme ve kuru yemiş satan 
100 kadar dükkân bulunur. Her iki çarşı da İstan-
bul turizmine büyük katkı sağlamaktadır.

Çinili Köşk
Topkapı Sarayı ile Gülhane Parkı arasında-

dır. 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan yaptırılmıştır. Döneminin en güzel ve özgün 
yapılarındandır. İki katlıdır. Nefis çinilerle süslü-
dür. Yapıda ve süslemelerde Selçuklu sanatının 
etkileri belirgindir. Köşkün mimari planını bizzat 
Fatih'in çizdiği söylenir. Pırıltılı görünüşünden 
dolayı, geçmişte "Sırça Saray" diye de anılmış.

1873 yılında Arkeoloji Müzesi ilk önce bu 
köşkte açılmıştı. Sonra yanına ve karşısına yeni 
Arkeoloji Müzesi binaları yapılmıştır.

Günümüzde müze olarak hizmet vermek-
tedir. 12. yüzyıldan günümüze, çini sanatının en 
seçkin örnekleri vitrinlerde sergilenmektedir.

Dolmabahçe Sarayı
Yapımına 1842'de başlanmış, ek binaları ve 

Dolmabahçe Camisi'yle birlikte 1853'te tamam-
lanmış, 1856'da açılmıştır. Mimarları Garabet ve 
Nikogos Balyan'dır. 17. yüzyıl başında deniz kıyısı 
doldurularak elde edilen bir has bahçeden dolayı 
burası Dolmabahçe diye anılır. Saray, barok üs-
lubunda, süslü ve heybetli bir yapıdır. Girişinde 
saat kulesi vardır. Cumhuriyet'ten sonra Atatürk, 
yazlık çalışma ve yabancı devlet başkanlarını kar-
şılama yeri olarak burayı kullanmıştır. 10 Kasım 
1938’de burada vefat etmiştir. 

Dolmabahçe Sarayı, pazartesi ve perşembe 
günleri hariç, haftanın diğer günlerinde 09.00-
16.00 saatleri arası ziyarete açıktır.
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İSTANBUL’UN MÜZELERİ
"Dünya Mirası" İstanbul

Bir dünya kültür başkenti olan şehrimiz geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipli-
ği yapmıştır. Bu birikim tam 91 müzede sergilenmektedir. İstanbul'un önde gelen tarihî eserleri ve 
mekânları, Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UNESCO tarafından "Dünya Mirası" listesine alınmıştır.  
Devlet Müzeleri
        T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler:
        Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, 
Beykoz Mecidiye Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasırları

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı başlıca müzeler şunlardır:
İstanbul Arkeoloji Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, 

Galata Mevlevihanesi Müzesi, Fethiye Müzesi, Türbeler Müze Müdürlüğü, PTT Müzesi, TCDD İstan-
bul Demiryolu Müzesi  

Genelkurmay Başkanlığına ve Kuvvet Komutanlıklarına bağlı askerî müzeler:
Harbiye'deki Askerî Müze, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi ve Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi. Askerî 

Müze'de, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Mehter Bölüğü her hafta düzenli konserler vermektedir.  
Belediye Müzeleri

Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeler şunlardır:
Atatürk Müzesi (Şişli), Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnı-

cı, İtfaiye Müzesi, Yıldız Şehir Müzesi,  Topkapı Türk Dünyası Kültür Evleri, Karikatür ve Mizah Müzesi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi: Gülhane Parkı ile Topkapı Sarayı arasında, Çinili Köşk'ün karşısındadır. Müze bi-
nasını 1891 yılında Mimar Alexandre Vallaury inşa etmiştir. Ünlü ressamlarımızdan Osman Hamdi Bey 
uzun yıllar müzenin müdürlüğünü yapmıştır. Girişin solundaki Eski Şark Eserleri Müzesi de bünyesinde bu-
lunmaktadır. Arkeoloji Müzelerinde  Antik Yunan, Mısır, Roma, Mezopotamya (Babil, Asur vd.) ile eski 
Anadolu uygarlıklarına ait 1 milyona yakın tarihî eser bulunmaktadır. Bu eserler, araştırmalar ve arkeo-
lojik kazılar sonucu bulunmuştur. Müze çok sayıda salon ve bölümden oluşmaktadır. Eser zenginliği ve ni-
teliği bakımlarından sadece İstanbul'un değil dünyanın da sayılı müzeleri arasındadır. (Fotoğraf: KTB)
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İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi; Gülhane Parkı içindedir. (Fotoğraf: KTB)

II. Beyazıt Türk Hamam Kültürü Müzesi - Beyazıt Hamamı (Fotoğraf: E. Ayyıldız)
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Bilgi Notu

Etkinlik

1. İstanbul’daki müzelerin ziyaret bilgilerini (adres, ziyaret saatleri, varsa ücret) içeren 
bir poster tasarlayınız ve hazırladığınız posteri sınıf panonuza asınız.

2. Kendinize öğrenci indirimli bir "Müze Kart" edininiz. Sınıfa getirip arkadaşlarınıza gös-
teriniz. Bu kartla gezebileceğiniz müzeleri öğrenip bir gezi planı yapınız.

İstanbul Modern Sanat Müzesi (Fotoğraf: KTB)

Yahya Kemal Müzesi'nin avludan görünümü (Fotoğraf: E. Ayyıldız)

Diğer Müzeler
İstanbul’da çeşitli kurumlara, vakıflara, şa-

hıslara ve firmalara ait pek çok müze vardır. 
Bu müzelerden başlıcaları şunlardır:

İstanbul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arke-
oloji Müzesi, II. Bayezid Türk Hamam Kültürü 
Müzesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Halı 
Müzesi, Basın Müzesi, Yahya Kemal Müzesi, Sait 
Faik Abasıyanık Müzesi, Pera Müzesi, Marmara 
Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galeri-
si, 500. Yıl Türk Musevileri Müzesi, Adalar Müze-
si, Beşiktaş JK Müzesi, Fenerbahçe Spor Kulübü 
Müzesi, Galatasaray Müzesi, Darüşşafaka Cemi-
yeti Müzesi, Enerji Müzesi, Hisar Canlı Tarih ve 
Diorama Müzesi, İstanbul Modern Sanat Mü-
zesi, İstanbul Oyuncak Müzesi, Kâzım Karabekir 
Paşa Müzesi, Masumiyet Müzesi, Orhan Kemal 
Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Sabancı Üniver-
sitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Sadberk Hanım Mü-
zesi, Salt Osmanlı Bankası Müzesi, Türk Eczacılık 
Tarihi İhtisas Müzesi, Türkiye İş Bankası Müze-
si, Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi, Çatalca 
Teknoloji Müzesi, Özdilek Vakfı Balmumu Heykel 
Müzesi, Özel Florya Model Uçak Müzesi.

Bu müzeler, İstanbul’un tarihine ve kültürü-
ne ışık tutması bakımından önemlidir.

Müzelerin adreslerine, ziyaret günleri ve 
saatlerine İnternet'ten ulaşmak mümkündür. 

   Türkiye’nin müze müze gezdiren kartı “Müze Kart” ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’ü 
aşkın müze ve ören yerini istediğiniz kadar gezebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Müze Kart, geçmişine değer veren kültür ve sanat meraklılarına avantajlarla dolu bir imkân sunuyor. 
Uygarlıkların zevklerini, düşüncelerini, inançlarını, eserlerini, yaşam tarzlarını koruyan ve bu mirası 
geleceğe taşıyan müzeleri 1 yıl sınırsız ziyaret etme fırsatını veriyor. Müze Kart ile sanat, bilim, 
kültür ve tarih evi sayılan müzelerin kapıları, yani tarihin kapıları sizler için sonuna kadar açılıyor.
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Etkinlik

1. Ülkemize gelen turistlerin geldikleri ülkelere göre ne tür yerleri ziyaret ettiklerini 
araştırınız.

2. Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra izlenimlerini yazan ve hatta kitaplaştıran birçok isim 
vardır. Bu çalışmalardan bir yazı seçin ve sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

3. Sınıfça İstanbul’daki bir müzeyi ziyaret ediniz. Ziyaretle ilgili bir kompozisyon yazıp 
sınıfta okuyunuz.

4. Tarihi 12 bin yıla dayanan İstanbul’a bir müze kursanız nasıl bir müze kurardınız? Han-
gi tür eserlerin olmasını isterdiniz? Bu konu hakkında bir plan çıkarınız ve bulunduğunuz 
bölgedeki yerel idarecilere ulaştırınız.

İstanbul’un turizmine katkı sağlayan bazı turistik değerlerimiz

Ülkemiz Turizminde İstanbul’un Yeri
Ülkemizdeki geçim kaynaklarından biri de 

“bacasız sanayi” olarak adlandırılan turizmdir. 
Özellikle şehrimiz İstanbul’da turizm sektörü çok 
önemli bir yere sahiptir. Turizmde başlıca gelir 
kaynakları konaklama, ulaşım, yemek, sağlık, 
müzecilik ve alışveriş sektörleridir. Hediyelik ve 
hatıra eşya sektörü başta olmak üzere, tarihî ve 
turistik bölgelerdeki alışveriş mekânları turizm 
gelirinden büyük bir pay alır. 

İstanbul’a gelen turist sayısının ülkemize 
gelen turist sayısına oranı ise şu şekildedir:

Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı is-
tatistiklere göre Türkiye’ye gelen her üç turistten 
biri İstanbul’u görmek için geliyor. 2018 yılında 
Türkiye’yi toplamda 45 milyon turist ziyaret etti 
Yılda ortalama 14 milyon turist ise İstanbul’u 
ziyaret ediyor. Bu sayı tanıtım etkinliklerinin de 
katkısıyla gün geçtikçe artmaktadır. 
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(Fotoğraf: E. Ayyıldız)

Cumhuriyet döneminden itibaren İstanbul’da ulaşım alanında ne gibi yenilikler oldu? 
Bu konu hakkında bilgi toplayarak sınıfta arkadaşlarınıza bir sunum hazırlayınız. 

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’DA ULAŞIM4

İSTANBUL’UN YOLLARI

Bugün İstanbul’da, şehir 
hatları vapurları her yıl orta-
lama 50 milyon yolcu taşıya-
rak İstanbul’a hizmet etmeyi 
sürdürüyor.

Canlı olmanın ilk belirtisi hareketli olmak-
tır. Şehirler de tıpkı insanlar gibi canlı ve hare-
ketli organizmalardır, sürekli kıpırdanır, değişir.

İstanbul, 16 milyona yaklaşan nüfusuyla 
dünyanın birçok ülkesinden daha kalabalık bir 
şehirdir. Bu şehir sadece gündüzleri değil, gece-
leri de uyanıktır. İnsanlar çeşitli amaçlarla nere-
deyse 24 saat şehir içinde seyahat ederler.

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan eşsiz boğaz, İs-
tanbul’un içinden geçer. Bu özelliğinden dolayı 
İstanbul’a “içinden deniz geçen şehir” derler.

Dünyada kullanılan birçok ulaşım teknik-
leri İstanbul’da da kullanılır. Denizden, karadan 
ve havadan uluslararası standartlarda ulaşım 
sağlanır. Buna rağmen dünyanın bütün metro-
pollerinde olduğu gibi İstanbul’da da araç faz-
lalığından ve özel araç kullanımındaki artıştan 
dolayı trafik sorunu yaşanır.

İstanbul’da Deniz Yolu
1854 yılında kurulan Şirket-i Hayriye ile de-

niz ulaşımında ilk adım atıldı. Osmanlı’da ilk bu-
harlı gemi 1827’de kullanıldı. Fakat şehir içinde 
sistemli bir şekilde deniz ulaşımı Şirket-i Hayri-
ye’nin kurulmasıyla başladı. Günümüzde ise Şir-
ket-i Hayriye’nin görevini “Şehir Hatları” yapıyor.

Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Kadıköy, Emi-
nönü-Harem (arabalı vapur), Karaköy-Kadıköy, 
Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Beşiktaş ve Bostan-
cı-Karaköy arasındaki karşılıklı seferler, deniz 
ulaşımının en yoğun olduğu hatlardır. Bununla 
birlikte Adalar, Boğaz ve Haliç hatları da İstanbul 
deniz ulaşımında önemli bir yer tutuyor. Boğaz’ı 
karşılıklı geçen vapurların yanı sıra her iki kıyı şe-
ridinde de boydan boya taşımacılık yapılıyor.

Ayrıca Marmara Denizi'ndeki bazı kıyı şehir-
lerine de deniz ulaşımı bulunuyor.
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Günümüz İstanbul’unda her yıl orta-
lama 700 milyon insan; marmaray, met-
ro, tramvay ve füniküler olarak adlandı-
rılan demir yolu taşımacılığını kullanıyor.

İstanbul’da Demir Yolu
İstanbul’un iki yakasında bulunan iki tren 

garı yıllarca şehrin can damarı konumundaydı. 
Anadolu’da Haydarpaşa, Avrupa’da Sirkeci tren 
garları Anadolu’dan ve Avrupa’dan İstanbul'a gi-
riş çıkış yapanların kapısıydı.

Zamanla Türkiye büyüdü, gelişti, ulaşım çe-
şitlendi. Hızlı tren hatları yapıldı. Hava yolu ve 
kara yolu taşımacılığı da ciddi anlamda yol aldı. 
Demir yolu daha çok şehir içi yolcu taşımacılığın-
da kullanılır oldu.

Karaköy - Beyoğlu arasındaki tünel, 17 Ocak 
1875 tarihinde, Londra metrosunun açılmasın-
dan on iki yıl sonra, dünyanın ikinci metrosu 
olarak açılmıştır. Bu hat hâlen hizmete devam 
etmektedir.

1900'lerin başlarından itibaren, İstanbul'un 
çeşitli semtlerini birbirine bağlayan tramvay ve 
troleybüs hatları açılmış olup bu hatlar 1980'lere 
kadar hizmet vermiştir. Sirkeci-Halkalı ile Hay-
darpaşa-Gebze arası tren yolunda ise banliyö 
trenleri yeni metro ve Marmaray hatlarının açılı-
şına kadar faaliyet göstermiştir.

İlk metronun açılışından bu yana, İstanbul-
luların raylar üzerindeki yolculuğunu şöyle özet-
leyebiliriz:

1988 yılında İstanbul metrosu, “İstanbul 
Ulaşım” adıyla kuruldu. 

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hat-
tının ilk aşaması 1989’da Emniyet- Kartaltepe 
arasında açıldı. 

1992’ye gelindiğinde Zeytinburnu-Kabataş 
Tramvay Hattı’nın Topkapı-Sirkeci arası tamam-
landı.

1993’te ise Maçka-Taşkışla arası teleferik 
hattı hizmete açıldı.

2000 yılında, Taksim’i 4.Levent’e bağlayan 
metro hattı açıldı, sonrasında Yenikapı ve Sarı-
yer'e kadar ulaştı.

Taksim’i Kabataş’a bağlayan, tünel niteliğinde-
ki füniküler ise 2006’da hizmete girdi.

Anadolu yakasında ise 2012’den itibaren 
Kadıköy-Kartal metrosu hizmet vermeye başla-
dı. Üsküdar’dan Çekmeköy’e kadar giden metro 
hattıyla da 2018 yılında demir yolu ağı daha da 
genişletildi.

29 Ekim 2013’te, “Asrın Projesi” olarak tabir 
edilen, İstanbul’un her iki yakasını demir yoluy-
la denizin altından birleştiren Marmaray açıldı. 
Tarihte ilk kez İstanbul, deniz altından  da bir-
leştirildi. Şehirlerarası ve uluslararası tren yolu 
özelliği taşıyan bu hat, eski banliyö trenlerinin 
işlevini de üstlendi. Şehir içi ulaşım açısından 
bu hattın bir ucu Avrupa yakasında Halkalı'ya; 
bir ucu da Asya yakasında, Tuzla ilçesiyle komşu 
olan Kocaeli 'nin Gebze ilçesine ulaştı.
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Beylikdüzü ile Kadıköy (Sö-
ğütlüçeşme), Avcılar-Zincirlikuyu 
arasında çalışan metrobüs sis-
temi kara yolu taşımacılığında 
önemli bir rol üstlenmiştir.

İstanbul’da Kara Yolu
İstanbul’a Türkiye’nin her tarafından kara 

yolu bağlantısı vardır. Yurt içi ulaşımın merkezî 
hareket noktası, Avrupa yakasındaki Esenler’de 
bulunan otogardır.

İstanbul'da yapılan yeni yollar, yeni köprü-
ler ve yeni tüneller ulaşımı kolaylaştırıyor.  

İstanbul’dan kara yoluyla Gürcistan, Erme-
nistan, Azerbaycan, Rusya, İran, Irak, Suriye, 
Ürdün, Suudi Arabistan ile Yunanistan ve Bul-
garistan üzerinden bütün Avrupa'ya ulaşım sağ-
lanmaktadır.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü ise Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ana 
geçişlerdir.

İstanbul Boğazı'nın altında yapılan ve iki 
kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Türki-
ye'de kara yoluyla araç geçişini sağlayan ilk de-
nizaltı tünelidir. Bu özelliğiyle, tıpkı Marmaray 
gibi, dünyada da sayılı tünellerden biridir.

Bu geçişler, tarihî İpek Yolu’nun hatırlan-
ması ve tekrar canlanması için de önemli bir hat 
oluşturmuştur.

Şehir içi ulaşımda ise İBB’ye bağlı otobüs ve 
metrobüsler, özel halk otobüsleri, minibüsler, dol-
muşlar ve taksiler ana taşıyıcı durumundadır.

Neredeyse bir buçuk asır önce faytonlar ve 
atlı tramvaylarla başlayan kara yolu taşımacılı-
ğı, bugünün İstanbul’unda farklı araçlarla şehrin 
her semtine, her mahallesine, her sokağına ula-
şım sağladı.

(Fotoğraf: E. Ayyıldız)
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İstanbul’da Hava Yolu
1900’lerin başında eski adıyla Yeşilköy Havaa-

lanı (Atatürk Havalimanı) İstanbul’a kurulan ilk ha-
valimanıdır. 1933 yılının Şubat ayında ilk protokol 
yolcuları İstanbul-Ankara uçuşunu bu meydandan 
kalkan uçakla gerçekleştirdiler. Daha sonra Atatürk 
Havalimanı 1953 yılında uluslararası uçuşlara açıl-
dı. Türkiye'nin en büyük havalimanı olarak 2019 
yılına kadar hizmet verdi.

İstanbul’un diğer havalimanı olan Sabiha Gök-
çen Havalimanı ise 2001 yılında hizmete girdi. Anado-
lu yakasında Pendik, Kurtköy’de bulunan havalimanı 
aktif olarak yolcularına hizmet vermeyi sürdürüyor.

Hava yolu taşımacılığında İstanbul için 2016 
yılı özel bir yıl oldu. Dünyanın en büyük havali-
manı projesi olan İstanbul Havalimanı’nın temeli 
atıldı. Yapımına başlandıktan üç yıl sonra, 2019 
yılında hizmete açıldı. İstanbul Havalimanı yolcu 
ve pist kapasitesiyle uluslararası bir varış ve ak-
tarma merkezi olmaktadır.

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte 
1953 yılından beri hizmet veren Atatürk Havali-
manı da yolcu uçuşlarına kapatıldı.

Şehir içinden havalimanlarına toplu taşı-
ma, otobüs ve metro  hatlarıyla yapılmaktadır.

Etkinlik

Havacılığa meraklı arkadaşlarınızla birlikte İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’ne gidiniz. 
Gezi sonrası gördüğünüz uçak modellerinden birinin resmini çiziniz.

İstanbul Havalimanı
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Dikilitaş, Sultanahmet Meydanı (Hipodrom), (Fotoğraf: E. Ayyıldız)

Etkinlik

‘‘Her turist gönüllü elçidir.’’ ilkesinden yola çıkarak İstanbul’a ilk kez gelen bir turistle 
kısa bir söyleşi yapınız ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İstanbul’da İletişim
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı şehirlerinden olan İstanbul’da ihtiyacınız olan her şey 

bir telefon kadar size yakın, bunu sakın unutmayınız.
Hangi zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın, resmi mercilere ulaşabilir ve yardım isteyebilirsiniz.
Bu numaraları bildiğinizden eminiz. Fakat yine de hafızanıza yer etmesi bakımından bir kez 

daha hatırlatıyoruz.  Acil durumlarda ulaşabileceğiniz telefonlar şunlardır:

Ambulans: 112
Yangın: 110
Polis İmdat: 155
Jandarma: 156
Elektrik Arıza: 186
Gaz Arıza: 187
Alo Trafik: 154

Sağlık Danışma: 184
Maliye İhbar: 189
Çevre Bilgi Hattı: 181
Cenaze Hizmetleri: 188
Aile, Kadın, Çocuk, Engelli, Sosyal Destek Hattı: 183
Hastane randevu MHRS: 182
İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım Hattı: 157

Alo RTÜK: 178
SGK: 170
Su Arıza: 185
Kızılay: 168
Alo Tüketici Hattı: 175
İBB Beyaz Masa: 153
Orman Yangın İhbar: 177
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5.ÜNİTE
ŞEHRİMDE BEN
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1. İstanbul’da Etkili Olan Ekonomik Unsurlar

2. İstanbul’a Özgü Üretim Alanları

3. İstanbul’un Turizme Katkıları

4. İstanbul’un Ulaşım ve İletişim İmkânları
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1. İstanbul’un Kültür Ve Sanat İmkânları
2. İstanbul’un Tarihî Ve Kültürel Mekânları
3. İstanbul’un Yetiştirdiği Tarihî Şahsiyetler
4. İstanbul’un Somut Olmayan Kültür Varlıkları
5. İstanbul’a Özgü Dil Özellikleri
6. İstanbul’a Özgü Yerel Yayıncılık
7. İstanbul’a Özgü Müzik Kültürü
8. İstanbul’un Önemli Günleri
9. İstanbul’un Çocuk Ve Gençlere Sağladığı Hizmetler

10. İstanbul’da Geleneksel Ve Güncel Spor İmkânları
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İSTANBUL’UN KÜLTÜR VE SANAT İMKÂNLARI1

LÜTFİ KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ 
SARAYI 

Şişli’de, Harbiye tarafında yer alır. Askerî Mü-
ze'nin altında, CRR Konser Salonu ile yan yanadır. 
İki ayrı birimden oluşmaktadır. 1949'da yapılan 
ana bina 1996'da Türkiye'nin ilk kongre merkezi 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Salonları konser 
ve toplantılar içindir. Rumeli Fuar ve Sergi Merkezi 
denilen ek bina ise fuarcılık hizmetleri için kullanıl-
maktadır. Ana bina eskiden spor salonuydu; bas-
ketboldaki büyük maçlar burada oynanırdı.

İSTANBUL’UN BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİ

ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
Fatih ilçesinde, Vatan Caddesi'ndeki İl Emni-

yet Müdürlüğünün arkasındadır. Adını tarihî önemi 
yüksek nadir kitapları bulup kültürümüze kazandı-
ran ve Fatih'teki Millet Kütüphanesi'ni kuran araş-
tırmacı yazar Ali Emiri Efendi’den almıştır. Yıl bo-
yunca çok çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri yapılan 
bir merkezdir. İçinde Fatih Belediyesine bağlı nikâh 
salonu da bulunmaktadır.  

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 
Klasik Batı Müziği alanındaki öncü bestecile-

rimizden Cemal Reşit Rey’in ismini taşımaktadır. 
Bu salonda kaliteli müziğin her türüne rastlamak 
mümkündür. Salonda dans ve bale gösterileri de 
yapılmaktadır. CRR Senfoni Orkestrası, CRR Türk 
Müziği Topluluğu ve CRR Caz Orkestrası burada 
konserler vermektedir. Yerli sanatçılarımızın yanı 
sıra Türkiye'ye gelen yabancı sanatçılar ve orkest-
ralar da bu salonda dinleyicilerle buluşmaktadır.   

Kültür ve sanatın beşiği olan İstanbul’da birçok kültür ve sanat merkezi yer alır. Bu mekânlar sa-
natseverleri, bilim ve kültüre önem verenleri bir araya getirir. Bu merkezlerde konferanslar, paneller, 
atölyeler, sıklıkla güncellenen sergiler yer alır. Bahar ve yaz ayları İstanbul için festival sezonudur. Açık 
hava konserleri dünyaca ünlü birçok sanatçıyı misafir eder. 2010 yılında "Avrupa Kültür Başkenti" se-
çilen İstanbul’un çok kültürlü yapısı her ülkeden insanın bu şehre ilgi duymasını sağlamıştır. 

İstanbul’da yer alan kültür ve sanat merkezlerinden bazılarını tanıyalım: 

• İstanbul’da oturduğunuz yere en yakın kültür sanat merkezi hangisidir? 
• Bildiğiniz kültür ve sanat faaliyetlerine örnekler veriniz. 
• Bilim Merkezlerinden hiç yararlandınız mı?

Hazırlık Çalışması
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FESHANE ULUSLARARASI FUAR KONGRE VE KÜL-
TÜR MERKEZİ

Bu kültür merkezi Eyüpsultan'da, Haliç kıyı-
sındadır. Burada her türlü toplantı ve konser or-
ganizasyonu yapılabilir. Sergi ve kültür etkinlikleri 
için oldukça geniş ve uygun bir yerdir. 

İstanbul daha pek çok kültür ve sanat merke-
zine sahiptir. Çocuklar ve gençler buralarda kültür 
ve sanatla buluşur. Son zamanlarda bu mekânlar 
kenar mahallelere kadar ulaşmıştır. İstanbul bu 
yönüyle başlı başına bir okul, bir üniversite gibidir. 

TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ
1993 yılından beri İstanbulluların hizmetinde-

dir. İstanbul’un kültür hayatına önemli katkılarda 
bulunmaktadır. Galata Mevlevihanesi'ne komşudur.  
Çok amaçlı bir kültür merkezi özelliğindedir. Sergi, 
konferans ve sinema gösterimleri yapılmaktadır. Ay-
rıca sinema, tiyatro ve sahne kursları da düzenlen-
mektedir. Adını anayasa hukuku profesörü ve siyaset 
bilimci Tarık Zafer Tunaya’dan almıştır. 

İstanbul turizmine katkıda bulunmak ama-
cıyla İstanbul’un eski bir yerleşim yerinde, Ye-
nikapı’da 2017 yılında inşa edilmiştir.  Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde teknoloji, turizm, 
mimari, sağlık, kültür, sanat ve eğitim gibi birçok 
alanda fuar, sergi, yarışma, gala, seminer, genel 
kurul ve konser gibi çok sayıda etkinlik düzenle-
nebilmektedir. 18 bin 470 m²’lik bir alanda inşa 
edilen Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin et-
kinlik alanı üçe bölünebilmekte ve ayrı ayrı kulla-
nılabilmektedir. 

Sütlüce sahilinde birbiriyle bağlantılı dört 
ana binadan oluşmaktadır. 2009'da açılmıştır. 
Ulusal ve uluslararası kongreler, konserler, fes-
tivaller, sergiler, törenler, düğünler ve her yaşa 
hitap eden çeşitli etkinlikler için kullanılan bü-
yük bir merkezdir. Sahildeki bahçesinde güzel bir 
manzara vardır. Büyük ve modern olan konser 
salonunda geçtiğimiz yıllarda Berlin Filarmoni, 
Amsterdam Concertgebouw ve New York Filar-
moni gibi dünyaca ünlü senfoni orkestraları da 
konser vermiştir. 

HALİÇ KONGRE MERKEZİ

AVRASYA GÖSTERİ VE SANAT MERKEZİ
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Okuma Metni

Miniatürk'e Bir Pazar Gezintisi

Orhan dört gözle babasının işten gelme-
sini bekliyordu. Babası genelde saat 18.00’de 
evde oluyordu. Fakat 20 dakika geçtiği hâlde 
gelmemişti. "Babam bir yere mi uğradı aca-
ba?" diye düşünürken zil çaldı. Hemen ka-
pıyı açtı. Gelen babasıydı. "Trafiğe takıldım, 
onun için geciktim. Malum, İstanbul trafiği!" 
diye açıklama yaptı babası. Orhan, babasını 
karşısında görünce çok sevindi. Babasına hoş 
geldin deyip elindeki ağırlıkları taşımasına 
yardım etti. Babası üzerini çıkarıp elini yüzü-
nü yıkadıktan sonra oturma odasına geçti. 
Cebinden bir kültür ajandası çıkarıp Orhan’a 
uzattı. Belediyenin çıkardığı bu ajandada aylık 
kültür programları ve bu programların yapıldı-
ğı kültür merkezleri yer alıyordu. Konferanslar, 
paneller, sergiler, sempozyumlar ve konserler 
haftalara göre sıralanmıştı. 

Orhan bu kitapçıkta yer alan kültür mer-
kezlerinin bir kısmını babasından duymuştu. 
Bir cumartesi günü Ali Emiri Efendi Kültür Mer-
kezi'nde bir çocuk oyununu birlikte izlemek için 
anlaştılar. ''Hem oradan çıkışta Miniatürk’e de 
gideriz.'' dedi babası. Orhan sevinçten uçacak 
gibiydi. ''Yaşasın! Bütün Türkiye’yi gezeceğiz 
desene!'' dedi babasına. "Sadece Türkiye’yi 
değil, Balkanları ve Ortadoğu’yu da gezeceğiz!" 
diye ekledi babası. Orhan o gece rüyasında bir 
sürü yer gezdi. Hayalini kurduğu yerler ve gör-
mek istediği eserler rüyasına girmişti.

Cumartesi sabahı Orhan ve babası, Fa-
tih semtinde bulunan Ali Emiri Efendi Kültür 
Merkezi'ne gittiler. İçerisi farklı etkinlikler için 
gelmiş insanlarla doluydu. Orhan'la babası ise 
tiyatro gösterisinin olacağı salonda yerlerini al-
dılar. Biraz sonra gösteri başladı.

MİNİATÜRK 
2003 yılında açılmıştır. Haliç kıyısında, Sütlüce tarafında yer alır. Dünyanın en büyük tarihî eser ma-

ket alanına sahiptir. Miniatürk’te Ayasofya’dan Selimiye Camisi'ne, Mevlana Türbesi'nden Mostar Köp-
rüsü'ne, Rumelihisarı’ndan Galata Kulesi’ne, Safranbolu Evleri’nden Sümela Manastırı'na kadar birçok 
kültür ve medeniyet eseri birebir maketler ile sergilenmektedir. Burası her kesimden insanın, özellikle de 
maket meraklılarının ve öğrencilerin ilgisini çeken bir yerdir. Dinlenmek, gezinti yapmak, öğrenmek ve hoş 
vakit geçirmek için İstanbul'daki en uygun yerlerden biridir.
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Tiyatro oyunu Dede Korkut ve hikâyele-
ri ile ilgiliydi. Öğretmeni geçen haftaki derste 
Deli Dumrul hikâyesini anlatmıştı onlara. Oyun 
hem eğlenceli hem de öğreticiydi. Tiyatrodan 
çıkıp Haliç kıyısındaki Sütlüce'ye doğru gider-
ken babası Orhan’a Dede Korkut’un Tepegöz 
ve Boğaçhan hikâyelerinden bahsetti. Orhan 
hikâyeleri ilgiyle dinledi. Öyle dalıp gitmişlerdi 
ki hikâyelere, neredeyse inecekleri durağı kaçı-
racaklardı. ''İşte burası''dedi babası, caddenin 
sol tarafındaki maket eserleri işaret ederek.

Miniatürk'e ilk girişte Mevlâna Türbesi'nin 
maketi karşıladı Orhan’la babasını. Babası, bu 
yapının girişe konmasının bir anlamı olduğunu 
söyledi. Çünkü Mevlana’nın ''Kim olursan ol, 
yine gel.'' çağrısını hatırlatıyormuş. ''Burası ger-
çeğin masallaşmış hâli gibi.'' dedi Orhan. Türk 
kültür ve tarihinin bir arada görülebileceği en 
uygun yer burasıydı gerçekten de. 

Miniatürk kendi içinde üç farklı bölümden 
oluşuyordu: Anadolu, İstanbul ve Osmanlı coğ-
rafyasından seçilmiş özel bölümler. Miniatürk’ü 
gezenler, maketlerin önündeki barkoda biletle-
rini okutup o eser hakkındaki kısa bilgileri sesli 
olarak dinleyebiliyorlardı. Orhan'la babası da 
öyle yaptılar.

İstanbul bölümünde Topkapı Sarayı, Aya-
sofya, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Cami-
si, Eyüp Sultan Camisi, Rumeli Hisarı, Galata Ku-
lesi, Kız Kulesi bir şerit gibi gözlerinin önünden 
geçmişti Orhan'ın. Bu eserlerden çoğunun ger-
çeğini görmüş, ziyaret etmişti zaten. Maketleri-
ni de çok beğendi. Anadolu kısmında, başta Ça-
nakkale Şehitler Anıtı, Anıtkabir, Peri Bacaları, 
Safranbolu evleri ve Selimiye Camisi maketleri 
olmak üzere daha birçok yeri defterine notlar 
alarak gezme imkânı buldu. Türkiye dışında ka-
lan yerlerin maketleri arasında ise Orhan’ı en 
çok Mescid-i Aksa ve Mostar Köprüsü heyecan-
landırmıştı.

Orhan geleneksel Safranbolu evlerini çok 
sevmişti. Babasına Safranbolu evlerinin make-
tini işaret ederek ''Gitmesek de kalmasak da o 
ev bizim evimizdir, değil mi baba?'' diye mesajlı 
bir espri yaptı. Babası mesajı almıştı. ''Tamam, 
bu yaz ilk fırsatta Anadolu’daki bu eserlerin bir 
kısmını birlikte gezeceğiz.'' diye karşılık verdi.

Eve döndüklerinde Orhan bir dahaki se-
fere İstanbul’un bilim merkezlerini birlikte 
gezme sözü aldı babasından. Yemekten sonra 
da ödevlerini yapmak üzere masasının başına 
geçti. 
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Bilgi Notu
   Dede Korkut ilk Türk ozanlarındandır. Kendisi çok ama çok bilgili biriymiş. İnsanların arasında ne 
zaman sorun çıksa herkes ona gelip fikir sorarmış. Ona dünyanın en zor bilmecesini bile sorsan he-
men cevabını veriyormuş. Mesela ayakkabının altına yapışan bir sakızın nasıl çıkarılacağını, zor bir 
matematik probleminin çözümünü, böceklerin neden altı bacağı olduğunu falan filan… Bu kadar çok 
şeyi bilebilmek için biraz yaşlı olmak gerekir tabii. Tam iki yüz doksan beş yaşına kadar yaşamış Dede 
Korkut. Ya…Biz şimdi yetmiş yaşındaki insanlara ihtiyar diyoruz. Dede Korkut yetmiş yaşındayken 
delikanlı gibi görünüyordu herhalde. 
                                                                                            Ayşe Sevim, Çocuklar İçin "Dede Korkut Hikâyeleri"

Bunları Biliyor muydunuz?
     HALİÇ
   Bizanslılar bu doğal limanı korumak için koca bir zincir kullanıyorlarmış. Bir fırsatını bul-
duğunda Arkeoloji Müzesi’nde ya da Askeri Müze’de zincirin parçalarını görebilirsin. Fatih, 
1453’te İstanbul’u alırken bu koca zinciri aşmak zorundaymış, işte bu yüzden donanmasını 
karadan, yağlı kazıklar üzerinden aşırıp Haliç’e sokmuş. 
                                                                                                          Burçak Gürün Muraben, Çocuklar İçin İstanbul 

Etkinlik

1. Haliç neresidir? Neden bu bölgeye ''Haliç'' ismi verilmiştir? Haliç ve çevresindeki 
semtleri sınıfınızdaki İstanbul haritası üzerinde gösteriniz. 

2. Fatih ilçesinde hangi semtler bulunmaktadır? Harita üzerinde bularak defterinize 
yazınız. 

3. Miniatürk'te maketleri bulunan Mescid-i Aksa ve Mostar Köprüsü nerelerdedir? 
4. Büyüklerinizle bir pazar gezisine çıksanız İstanbul’da nereleri görmek isterdiniz?
5. Miniatürk’e gitmeden önce babasının Orhan'a söylediği ''Sadece Türkiye’yi değil, 

Balkanları ve Ortadoğu’yu da gezeceğiz!'' ifadesinden ne anlıyorsunuz? Bu ifade size tari-
himizle ilgili neler çağrıştırıyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.
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                                                              İSTANBUL’UN BİLİM MERKEZLERİ
Bilim merkezleri özellikle gençlerin ve çocukların bilim ve teknoloji ile daha yakından tanışması-

nı sağlar. Bu alanlara ilgi duyan çocuklara ilham verir. Burada gördükleri yenilikler, düşünce ve hayal 
dünyalarının gelişmesine katkıda bulunur. İstanbul’da yer alan bilim merkezleri; deney, gözlem ve 
atölye çalışmalarıyla çocukların bu alanda ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. 

İşte İstanbul’daki bilim merkezlerinden bazıları:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ  RASATHANESİ
Kandilli Rasathanesi, Osmanlı zamanında, 1868'de 

kurulmuştur. Hâlen Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde çalış-
malarına devam etmektedir. İlk kurulduğu tarihlerde me-
teoroloji çalışmalarını yürütüyordu. 

Kurum, bilimsel yöntemler kullanarak depremlerle il-
gili en güvenilir bilgileri elde eder. Bu bilgileri gerektiğinde 
kamuyoyuyla paylaşır. Bu merkezin görevleri şunlardır:
• Büyük depremlerle ilgili bilgileri anında ilgili ku-
rumlara bildirmek.
• Yeni deprem istasyonlarının kurulmasını sağlamak.
• Depremle ilgili konularda ulusal ve uluslararası 
çapta iş birliği yapmak. 

   İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ  MÜZESİ
    Gülhane Parkı içerisinde yer alan bir mü-

zedir. Kısa bir yürüme mesafesiyle müzeye ulaş-
mak mümkün. İslam Bilim Tarihi araştırmacısı 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in fikir ve çabalarıyla 2008 
yılında açılmıştır. Müzenin birinci katında Astro-
nomi, Saat ve Denizcilik Teknolojisi, Savaş Tek-
nolojisi ve Tıp bölümü yer alıyor. Zemin katta 
ise Madencilik, Fizik, Matematik ve Geometri, 
Mimari ve Şehircilik, Kimya, Optik ve Coğrafya 
bölümleri bulunmaktadır. 
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İTÜ BİLİM MÜZESİ
İstanbul Teknik Üniversitesinin Taksim'deki Taşkış-

la kampüsünde yer almaktadır. Bu merkezde 70 gös-
teri birimi bulunmaktadır. Mekanik, elektrik, uzay ve 
matematik bu birimlerden sadece bir kaçıdır. İTÜ Bilim 
Merkezi’nde her yaştan öğrenci deneyerek ve gözlem-
leyerek bilim ve teknolojiyle tanışma imkânı bulmakta-
dır. Okullar merkezden randevu alarak rehber eşliğinde 
müzeyi gezebiliyorlar.  

 ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ
Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde yer almaktadır. 

Bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır kılma 
hedefi güden bir merkezdir. Farklı yaş gruplarından her 
seviyede kişiye hitap eder. Üsküdar Bilim Merkezi’nde 
gösteri salonları, uygulama atölyeleri, sergi alanları ve 
girişim merkezi gibi bölümler bulunmaktadır.  

Etkinlik

1. Bilim insanı olmayı hedefleseniz insanlık için neler yapmak isterdiniz? Sınıfınızda pay-
laşınız.

2. Prof. Dr. Fuat Sezgin kimdir? Araştırarak hakkında topladığınız bilgileri dersinizde ar-
kadaşlarınızla paylaşınız.

3. İslam medeniyetinde yetişen Müslüman bilim adamlarından hangilerini biliyorsunuz?
4. Rasathane kelimesinin günümüzdeki anlamını araştırınız.
5. Astronomi, optik ve mekanik bilim dallarının ilgi alanlarını defterinize yazınız. 

Bunları Biliyor muydunuz?
         Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) okul öncesi, ilköğretim 
ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olma-
larını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere kurulmuştur.
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İstanbul’u gezerken hiç ‘sur’ gördünüz mü? Sizce bu surların yapılma amacı nedir? 

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’UN TARİHÎ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI2

Kale duvarlarına; İlk ve Orta çağlarda şe-
hirleri koruyan, sınırlarını belirleyen yüksek ve 
sağlam duvar sistemlerine sur denir. Şehrin or-
tasında veya en yüksek tepesinde ise iç kale bu-
lunurdu. İç kale idarî ve askerî merkezi korurdu.

İstanbul şehir surları, merkezî İstanbul'un 
yer aldığı tarihî yarımadayı çeviren surlardır. Ta-
rihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan ilk surlar bu-
günkü Sarayburnu civarını çevreliyordu. Roma 
Dönemi'nde İmparator Septimius Severus M.S. 
2. yüzyılın sonlarında burayı zaptettikten son-
ra bu surları yıktırmış, Eminönü - Çemberlitaş 
- Kadırga istikametinde yeni surlar yaptırmıştır. 
Şehre adını veren ve "Büyük" lakabıyla anılan 
İmparator I. Konstantin 4. yüzyılın başlarında 
başkenti Roma'dan İstanbul'a taşımış, şehri bü-
yütmüş ve imar etmiştir. Bundan dolayı önceki 
surları yıktırarak yeni bir sur sistemi yaptırmıştır.

Ancak bu surlardan günümüze ulaşan bir kalıntı 
bulunmamaktadır. Konstantin surlarının Samat-
ya – Çapa – Yavuz Selim - Cibali hattında inşa 
edildiği tahmin ediliyor. Günümüzde Cerrahpa-
şa Tıp Fakültesinin Samatya - Kocamustafapaşa 
tarafında kalan Esekapı (İsa Kapısı) mevkisinin 
adı, muhtemelen burada yer alan eski bir sur 
kapısından gelmektedir. 

Şimdiki şehir surları 5. yüzyılın ilk yarısında 
İmparator II. Theodosius tarafından inşa ettiril-
miştir.

Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve 
Batı olarak ikiye bölünmüş; Batı Roma’nın baş-
kenti Roma şehri, Doğu Roma’nın başkenti ise 
İstanbul olmuştu. 410 yılında Roma şehri Gotlar 
tarafından zaptedilip yağmaya uğrayınca İstan-
bul’a daha güçlü ve korunaklı surlar yapılması 
gündeme geldi.

    İSTANBUL ŞEHİR SURLARI

İstanbul şehir surları, Topkapı - Mevlanakapı arası (Fotoğraflar: Ekrem Ayyıldız)
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Diğer taraftan, gittikçe artan nüfusa yet-
mediği için şehrin genişletilmesi gerekiyordu. 
Bunun üzerine Konstantin döneminde yapılan 
surlar kara tarafında yaklaşık 1,5 km daha ileriye 
taşınmış ve bugünkü şehir surları oluşmuştur. 
Bu sur sistemine "Theodosius Surları" da denir. 

İstanbul şehir surları, kara ve deniz surla-
rı olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. 
Kara ve deniz surları ile toplam sur uzunluğu 
hakkında çeşitli kaynaklarda farklı ölçümler var-
dır. Kara surları Yedikule - Topkapı – Edirnekapı 
- Ayvansaray hattındadır ve 6,5 km uzunluğun-
dadır. Marmara Denizi, Sarayburnu ve Haliç kıyı-
larını çevreleyen deniz surları ile birlikte surların 
toplam uzunluğu ise yaklaşık 20 km’dir. 

Kara surlarında güvenliği arttırmak için ana 
surun önünde bir dış sur, bir alçak sur ve suyla 
dolu hendek hatları bulunur. Böylece surlarda 
yer yer 70 metreye kadar ulaşan bir savunma 
derinliği sağlanmıştır. Deniz doğal bir koruma 
sağladığından deniz surlarında bu aşamalı ya-
pıya genellikle gerek görülmemiştir. Surlar or-
talama 50-60 metre aralıkla yerleştirilen yüksek 
kulelerle (burçlarla) desteklenmiştir. Bu özellik-
leriyle İstanbul şehir surları, eski çağların en bü-
yük ve en zorlu surları olmuştur.

Yüzyıllar boyunca deprem, yangın, yapılaş-
ma vb. dolayısıyla mevcut surlar büyük oranda 
hasarlıdır. Deniz surlarının önemli bir kısmı kay-
bolmuştur. Sahil yolu ve yapılaşma sonucu de-
nize komşu olma özelliğini de kaybetmiştir. Kara 
surlarındaki hendek kısımları da özelliğini yitir-
miş; bostan, yol veya yeşil alan olmuştur.

 Kara ve deniz surlarında, çeşitli amaçlarla 
açılmış ve bazıları farklı dönemlere ait çok sayı-
da sur kapısı bulunmaktadır. 

Yedikule semtinde, kara surları ile Marma-
ra deniz surlarının birleştiği bölgede, 7 yüksek 
kuleden oluşan "Yedikule Hisarı" bulunmakta-
dır. Bu hisar tarih boyunca misafirhane, hazine, 
zindan, askerî üs gibi önemli amaçlarla kullanıl-
mış, bazı tarihî olayların mekânı olmuştur.

Topkapı Sarayı ve Gülhane Parkı da surlarla 
çevrili olup bir tür iç kale görünümündedir.

Bunların dışında, Galata semtinin etrafında 
Galata Surları vardır. Galata eski zamanlarda tıp-
kı Üsküdar, Kadıköy ve Boğaz semtleri (köyleri) 
gibi İstanbul’dan ayrı bir şehir olarak düşünülü-
yordu. Galata surları bugünkü Tophane, Kara-
köy, Galata ve Azapkapı semtlerini çevirmekte; 
yukarıda Şişhane ve Tophane sırtlarına çıkmak-
ta, aşağıda ise Haliç ve Boğaz kıyısına inmektey-
di. Ünlü Galata Kulesi bu surların üst sınırında 
kalmaktadır. Cenevizliler döneminde inşa edilen 
bu surların toplam uzunluğu yaklaşık 3 km idi. 
Galata surlarının çok az kısmı günümüze ulaş-
mıştır. Azapkapı'da, Haliç Metro Köprüsü'nün 
metro tüneline bağlandığı yerin sağ tarafında 
yer alan "Yanıkkapı", bu surlardan kalan tek ta-
rihî kapıdır. 

16 ve 17. yüzyıllardan itibaren hızla gelişip 
değişen askerî teknoloji ve stratejiler sebebiyle 
surların şehir savunmasında bir işlevi kalmamış-
tır. Bu yüzden İstanbul şehir surlarında bakım ve 
onarım işleri artık tarihî miras ve şehircilik açı-
sından ele alınmaktadır.

İstanbul şehir surları, Topkapı - Mevlanakapı arası (Fotoğraf: Ekrem Ayyıldız)
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Roma, Bizans ve Osmanlı’ya başkentlik ya-
pan İstanbul çok zengin bir tarihî mirasa sahip-
tir. Surlar, hisarlar, saraylar, mabetler, sarnıçlar, 
çeşmeler, çarşılar, külliyeler; saymakla bitmez. 

Görenleri masal dünyasına götüren bu 
eserlerden biri de hisarlardır. Savunma, korun-
ma veya deniz geçişini kontrol amacıyla yapıl-
mışlardır. Yedikule Hisarı'nı öğrenmiştik. Şimdi 
de Boğaziçi'ndeki iki ünlü hisarı öğrenelim.

Anadolu Hisarı: 1395’te Yıldırım Bayezid 
tarafından yaptırılmıştır. İstanbul Boğazı'nın 
Anadolu yakasında, Göksu Deresi'nin denize 
döküldüğü yerde bulunmaktadır. Yapılma amacı 
gemi geçişlerini kontrol etmektir.  Anadolu Hi-
sarı'nın yanından geçerek Boğaz’a akan Göksu 
Deresi ise çok ünlü bir gezi ve dinlenme yeridir.  

Rumeli Hisarı: Sarıyer ilçesinde, Boğaz kı-
yısındaki bir tepe üzerindedir. Kuşatma sırasın-
da Bizans'a deniz yoluyla gelebilecek yardımları 
engellemek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ta-
rafından yaptırılmıştır. İstanbul’un fethinden bir 
yıl önce yapılan bu hisarın diğer adı da Boğazke-
sen’dir. Yabancı gemileri durdurup kontrol ede-
rek bir tehlike oluşmasını engellediği için "Bo-
ğazkesen" denmiştir. Hisarın planını, kulelerin 
ve surların yönlerini Sultan Fatih bizzat kendisi 
çizmiştir. Ayrıca Rumeli Hisarı'nın üst tarafında 
İstanbul'un ilk "fetih şehitliği" bulunmaktadır.

Fetihten sonra Anadolu ve Rumeli hisar-
larının görevleri büyük ölçüde sona ermiştir. 
Rumeli Hisarı günümüzde müze olarak ziyaret 
edilebilmektedir. 

HİSARLAR

Rumeli Hisarı, Sarıyer (Fotoğraf: 123RF)

Anadolu Hisarı, Beykoz (Fotoğraf: KTB)
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Etkinlik

1. İstanbul sur kapılarından bildiklerinizi ve varsa bununla ilgili bir hatıranızı veya gözlemi-
nizi defterinize yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızınkiyle karşılaştırınız. 
2. Sizce tarihî surların ve hisarların korunması niçin önemlidir? Görüş ve önerilerinizi 
aşağıdaki noktalı alana yazınız:

..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Bilgi Notu
   Genç Padişah Sultan İkinci Mehmet, İstanbul’un planlarını kendi elleriyle çizer. Bu planlar üzerinde 
gece gündüz demeden çalışarak değişik savaş yöntemleri geliştirir. Şehir Türkler tarafından kuşatıl-
dığı zaman Bizans’a silah yardımı yapılmasını engellemek gerekecektir. Bu da ancak yardım yollarının 
kesilmesiyle gerçekleşebilecek bir durumdur. Genç padişah bu konuda her türlü önlemi almıştır. Bu 
amaçla Gelibolu tersanesinde dört yüz parça gemiden oluşan güçlü bir donanma meydana getirir-
ken diğer yandan da İstanbul Boğazı'nın en dar yerine ‘Boğazkesen Hisarı’ adıyla bir kale yaptırır. 
Kalenin yapılmasındaki amaç Bizans’a deniz yoluyla sağlanacak yardımları engellemektir. Sizler gü-
nümüzde bu hisarın adını Rumeli Hisarı diye bilmektesiniz.
                                                                                    Derman Bayladı, Ben İstanbul- İstanbul Kendini Anlatıyor

Bunları Biliyor muydunuz?
1. Anadolu Hisarı’nın diğer adı Güzelce Hisar’dır. ‘Yenice Hisarı’ adıyla da bilinmektedir. 
2. Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı boğazın en dar bölgesinde, karşı karşıya inşa edilmiştir.
3. Rumeli Hisarı'nın yapımında Fatih Sultan Mehmet de bizzat görev almıştır.  
4. 15 Nisan 1452 tarihinde yapımına başlanan Rumeli Hisarı 31 Ağustos 1452 de yani 4.5 ay 
gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 
 5. Rumeli Hisarı'nın üç büyük kulesi aynı zamanda dünyanın en büyük kale burçlarıdır. 

                                                                   İSTANBUL'DA MÜZELER
Müzeler Şehri İstanbul 

Müzeler tarihî eserleri bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarıp sergileyen kurumlardır. Ortaya çıka-
rılan tarihî eserleri korumak, tanıtmak ve sergilemek müzelerin görevleri arasındadır. Tarihî eserler 
konusunda halkı bilinçlendirir. Geçmişin birikimini geleceğe aktarır. Tarih, bilim, sanat, spor ve kül-
türün her alanında müzeler vardır. Müzelerdeki eserler konuya, türe, sanatçıya ve tarih sırasına göre 
sergilenir ve buna göre bölümler içerebilir. Müzeler aynı zamanda yakın geçmişin sanat ve zekâ ürün-
lerinin de sergilendiği yerlerdir. Folklor, sanat, doğa ve teknoloji müzeleri bu gruba dahildir. 

Çok kültürlü ve uzun bir geçmişe sahip olan İstanbul zengin bir müze şehridir. 
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Etkinlik

Canan, İstanbul’un aynı zamanda büyük bir müze şehri olduğunu öğretmeninden duy-
muştur. Fırsat buldukça bu müzeleri gezmek en büyük arzusudur. Fakat nerede hangi mü-
zenin olduğunu bilmemektedir. Canan’a aradığı müzeyi bulması konusunda nasıl yardımcı 
olursunuz? Aşağıdaki boş yerleri Canan’ın isteği doğrultusunda örnekteki gibi doldurunuz.

Canan: Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün, annesi Zübeyde Hanım'la 
birlikte kaldığı evi görmek istiyorum.

(Şişli'de, Halaskârgazi Caddesi'nde yer alan Atatürk Müzesini gezebilirsiniz.)
Canan: Bizans döneminde kilise iken Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle 

birlikte camiye çevrilen ve 1934 yılında müzeye çevrilen Ayasofya nerededir ve nasıl göre-
bilirim?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Bunları Biliyor muydunuz?
1. İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerin Hitit tabletlerinden tam iki bin sene sonra yazıya 
geçirildiğini biliyor muydunuz?
2. Eski Mezopotamya’da okula gitmek önemli bir ayrıcalıkmış. Öğrenciler ‘tablethane’lerde 
büyük ağabeyleri tarafından eğitiliyorlarmış. Herkes kendi kil tabletini kendisi yapıyormuş.

Bilgi Notu

İstanbul Arkeoloji Müzesi
   Arkeoloji Müzesi'nin zenginliği inanılmaz. Sergilenenler dışında, depolar da ağzına kadar ta-
rih dolu. Türkiye’de ne kadar çok uygarlığın yeşerdiğini biliyorsunuzdur. Osmanlı imparatorluğu 
toprakları arasında Suriye, Irak, Filistin ve Mısır gibi arkeolojik zenginliği dillere destan ülkeler 
de yer alıyormuş. Bu eserlerin bazıları zamanla, hediye, kaçakçılık, yağma gibi yollarla dünya-
nın dört bir yanına yayılmış. 
   18. ve 19. yüzyıllarda Batı Avrupalılar, ataları belledikleri eski Yunan ve Roma uygarlıklarının 
eserlerini övünçle sergiliyorlarmış. Sağlam ekonomileri sayesinde bu eserleri koruma ve ser-
gilemeye kaynak ayırabiliyorlarmış. Sanat ve arkeoloji iç içeymiş o zamanlar. Paris’te güzel sa-
natlar eğitimi alan Osman Hamdi Bey yurda dönünce Akademi ve Arkeoloji Müzesi’ni aynı çatı 
altında kurmuş. Müzeler aslında eşya yoluyla insanların, uygarlıkların hikâyelerini anlatıyorlar. 
Neyi koruduğumuz, nasıl sergilediğimiz değerlerimizi, yani kim olduğumuzu gösteriyor.
                                                                                                            Burçak Gürün Muraben, Çocuklar İçin İstanbul
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Etkinlik

Canan: Türk İslam Eserleri Müzesi'ne gitmek istiyorum, yardımcı olur musunuz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………......................................

Canan: Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ne nasıl gidebilirim?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................

Canan: 2009 yılında açılan ve İstanbul’un fethinin 360 derecelik açı ile üç boyutlu olarak 
ışık ve ses efektleriyle canlandırıldığı bir müze varmış. Arkadaşım geçen yaz bu müzeyi gez-
mişti, çok etkilenmiş. Ben de gitmek istiyorum. Nerededir? Biraz bilgi verir misiniz? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………......................................
..............................................................................................................................................

Bilgi Notu
   Ülkemizde ilk ve tek, dünyanın ise 22 uçurt-
ma müzesinden biri olan Mehmet Naci Aköz 
Uçurtma Müzesi Üsküdar'dadır. Uçurtma sev-
dalısı Mehmet Naci Aköz’ün koleksiyonunda 
28 ülkeden toplanan 2500’ü aşkın ürün yer al-
maktadır. Uçurtma Müzesi 2 ayrı salonun yanı 
sıra 3 ayrı atölye bölümünden oluşmaktadır. 
Aynı anda 200 öğrencinin yararlanabileceği 
müzede uzman eğitimci rehberler ile birebir 
her ürün için hikâyeler, tarihî bilgiler ve gör-
seller eşliğinde sunum yapılmaktadır.

    miniaturk.com.tr 
İstanbul üzerinde sanal helikopter turu atabilir, Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki zenginliklerin maketlerini 
bir arada görebilirsin. O kadar gezilecek, görülecek 
yer var ki! Nereden başlayacağına belki burayı gezip 
öyle karar verebilirsin. 
   istanbulakvaryum.com 
Burada on dört yaşına gelince tüple dalmayı öğrene-
bilirsin. Nefes almaktan başlayarak neredeyse balık 
oluyorsun.
   istanbuloyuncakmüzesi.com 
Şair ve yazar Sunay Akın’ın bu küçük, tatlı müzesi 
çocukların sanal dünyadan uzak yaşamlarına adan-
mış. Bebek evi atölyeleri, kukla gösterileri, ahşap 
oyuncak boyama kursları var. 
                Burçak Gürün Muraben, Çocuklar İçin İstanbul

Çocuklar İçin İstanbul

İSTANBUL'UN BİRİKİMİ KÜTÜPHANELER
Okuma, araştırma, inceleme ve kitaplarla dostluk kurmanın en kestirme yolu kütüphanelerdir. İstanbul 

aynı zamanda kitapların aydınlattığı bir şehirdir. İnsanın merakını gidermesi ve ruhunu beslemesi için bu 
zengin kültür mirasını kaçırmaması gerekir. Teknolojik imkânlar ve internet sayesinde kütüphanelerin modası 
geçti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İnternet üzerinden ulaşamayacağınız çok değerli bilgileri buralarda bulabi-
lirsiniz. Bir medeniyet şehri olan İstanbul’da birbirinden zengin onlarca kütüphaneye rastlamanız mümkün. 
Son yıllarda belediyeler de çeşitli semtlerde çok güzel kütüphaneler açmışlardır. Bazı kütüphanelerde hem 
çayınızı kahvenizi içebilir, ikramlardan tadabilir hem de kitap okuyabilir, araştırma yapabilir ve ders çalışabilir-
siniz. Ayrıca İstanbul’un birçok semtinde sadece çocuklar için kurulmuş çocuk kütüphaneleri de vardır.
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İstanbul’da çeşitli semtlerde yer alan büyük kütüphanelerden bazıları şunlardır:
Atatürk Kitaplığı: Cumhuriyet döneminin en eski kütüphanelerinden biridir. Beyoğlu ilçesinde, 

Taksim'de yer almaktadır. Haftanın her günü açıktır.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi: Görme engelliler için özel bir bölümü de bulunan bu kütüphane 

Beyazıt meydanında, Beyazıt Camisi'nin yanındadır. 135 yıldır hizmet vermektedir.
Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi: Laleli'den Beyazıt meydanına çıkarken sağda, Edebiyat Fakül-

tesi ve tarihî Beyazıt Hamamı'nın karşı çaprazındadır. Tarihî ve güzel bir binası vardır.
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi: Süleymaniye Külliyesi'ndeki bu kütüphanede eski yaz-

ma eserler bulunur. Bu açıdan en zengin kütüphanedir. Yerli ve yabancı araştırmacılara açıktır.
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi: Türkiye'nin en kapsamlı üniversite kütüphanelerindendir. 

Rumeli Hisarı üstündeki Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesindedir.
İdris Güllüce Kütüphanesi: Anadolu Yakasında, Tuzla semtinde yer alır. Haftanın yedi günü açık-

tır. 30.000’i aşkın kitap bulunmaktadır. 
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi: 2011’de açılmıştır. 1000'i aşkın yazarın 

8000 eserinin yanı sıra süreli yayınlar da bulunmaktadır. Gülhane Parkı'ndaki Alay Köşkü'ndedir. 
Üsküdar Şemsi Paşa İlçe Halk Kütüphanesi: Boğaz kıyısındadır. Halk arasında Kuşkonmaz Camisi 

diye bilinen Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin avlusundadır. Karşısında da belediye kütüphanesi vardır.
Merkezefendi Şehir Kütüphanesi: 50 bini aşkın kitabın yer aldığı kütüphane Zeytinburnu’ndadır. 

Bu kütüphanede ders çalışan, kitap okuyan herkese çay, kahve ve çorba ikramı yapılmaktadır.

Bilgi Notu

• Kütüphane Arapça ‘kütüp’ (kitaplar) kelimesi ile Farsça ‘hane’ (yer, ev, mekân) kelimesinin 
birleşimiyle dilimize girmiştir. ‘Kitaplar evi’ demektir. 
• 1964 yılından beri, mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta ülkemizde "Kütüpha-
neler Haftası" olarak kutlanıyor.
• Taksim'deki Atatürk Kitaplığı 2009 ve 2011'de Türkiye’nin en iyi kütüphanesi seçilmiştir. 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi (Fotoğraf: KTB)
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Etkinlik

1. İstanbul’a dair yazılmış şiirleri okul kütüphanenizden araştırıp sınıfınızda paylaşınız. 
2. Sahaf ve Sahaflar Çarşısı ne demektir? Beyazıt, Beyoğlu ve Kadıköy'deki sahaf çarşılarını 
biliyor musunuz? Büyüklerinizden sorarak öğreniniz. 

1. İstanbul’un en zengin yazma eser kütüp-
hanesinin ismi
2. Beyoğlu-Taksim’de bulunan, Cumhuriyet 
döneminin en eski kütüphanelerinden biri-
nin adı
3. Avlusunda Şemsi Paşa Kütüphanesini ba-
rındıran caminin halk arasındaki adı
4. Kitapta basılı kâğıdın (yaprağın) iki yü-
zünden her biri 
5. Kitap yazan kişiye verilen ad
6. Sayfayı belirlemek amacıyla kitapların 
arasına konulan ince uzun karton parçası-
nın adı
7. Kütüphanelerde kitapların dizildiği bö-
lümlere verilen ad 
8. İstanbul’da 135 yıldır hizmet veren dev-
let kütüphanesinin ismi
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Alay Köşkü - Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi, (Fotoğraf: KTB)
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Bilgi Notu

İSTANBUL'UN SARAYLARI, KASIRLARI VE KÖŞKLERİ

Dolmabahçe Sarayı'nın görkemli avlu kapılarından biri

İstanbul'un imparatorluklara başkentlik yaptığını biliyoruz. Yönetim merkezi olduğu için şehirde 
tarih boyunca pek çok saray inşa edilmiştir. İstanbul'da büyük ve güzel saraylar vardır. Ancak Roma 
ve Doğu Roma (Bizans) dönemlerinde şehrin çeşitli yerlerinde yapılan saraylar ile Beyazıt'taki İstan-
bul Üniversitesi avlusunda bulunan eski Osmanlı sarayı çeşitli sebeplerle günümüze ulaşmamıştır.

Doğası ve hayat kültürüyle İstanbul her mevsim bir başka güzeldir. Bundan dolayı İstanbul'da 
çok sayıda köşk ve kasır da vardır. Her devirde İstanbul'a yeni güzellikler katılmıştır. Bu saray, köşk ve 
kasırlar da bu güzelliklerdendir.

Ayrıca Boğaz kıyısını süsleyen çok sayıda tarihî yalı vardır. Yalı, deniz kıyısında yapılan, köşk veya 
konak gibi büyük evdir. Boğaz'daki yalıların belirli mimari özellikleri, kayıkhanesi, iskelesi bulunur.

Saray denince ilk akla gelenler tabii ki Topkapı Sarayı ile Dolmabahçe Sarayı'dır. Bu sarayları 
daha önce okuyup öğrenmiştik. İşte İstanbul’un diğer sarayları:

   “Topkapı Sarayı, Doğu'ya dayanan bir kimlik üzerine inşa edilmiş dev bir tasarım merkezidir. Bunu 
en iyi gösteren şey, Topkapı Sarayı’ndaki her şeyin tek olmasıdır. Birbirinin eşi olan iki şey yoktur."
                                                                                      Prof. Dr. Önder Küçükerman, Bir İmparatorluk İki Saray

Tekfur Sarayı: Edirnekapı ile Ayvansaray ara-
sında, surlara bitişik bir Bizans sarayıdır. 11. yüz-
yılda, üç katlı ve kubbeli olarak yapılmış. 

Çırağan Sarayı: 1863-1871 yılları arasında 
Sultan Abdülaziz yaptırmıştır. Sultan burada 
birkaç ay kalmış, rutubetli olduğu gerekçesiyle 
tekrar Dolmabahçe'ye dönmüştür. Beşiktaş-Or-
taköy sahilindedir. 1910'daki yangın sonrası ha-
rabe olarak kalmış, 1980'lerde restore edilmiştir. 
Günümüzde lüks otel olarak kullanılmaktadır.

  Yıldız Sarayı: Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı 
yakınındadır. 19. yüzyılda, Sultan Abdülmecid, 
Sultan Abdülaziz ve çoğu Sultan II. Abdülhamit 
tarafından yaptırılan çok sayıda bina ve birim-
den oluşmaktadır. Girişinde Yıldız Camisi ve 
çevresinde Yıldız Parkı bulunmaktadır. Sultan 
II. Abdülhamit burayı yönetim merkezi yapmış, 
ondan sonra yönetim merkezi tekrar Dolmabah-
çe Sarayı olmuştur. Yıldız Camisi'nin bazı ahşap 
işlerini bizzat II. Abdülhamit'in yaptığı söylenir.
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1. Doğu, Batı, kimlik, inşa, laboratuvar, cephe ve sanayi kelimeleri size göre ne anlama 
gelmektedir? Hiçbir yerden araştırmadan genel kültürünüzle cevaplayarak  defterinize ya-
zınız. 

2. Özellikleri bakımından Topkapı Sarayı ile Dolmabahçe Sarayı'nı karşılaştırınız. Sizce 
aralarında ne tür farklar vardır? Arkadaşlarınızla sınıfta tartışınız.

3. Gezdiğiniz bir saray ya da tarihî köşkü arkadaşlarınızda o yerleri gezme isteği uyandı-
racak şekilde anlatmanız istense nasıl anlatırdınız?  Sınıfta uygulayınız.

Beylerbeyi Sarayı

İstanbul’da yer alan diğer kasırlar şunlardır: 
Beykoz (Mecidiye) Kasrı, Hidiv Kasrı ve Eminönü 
Yeni Cami (Valide Sultan Camisi) Kasrı.

İstanbul’un özellikle yazlık muhitlerinde 
göze çarpan, bağlarda ve saray bahçelerinde 
inşa edilmiş yapılara köşk denir. Padişah aile-
leri yanında zengin ailelerin yaptırdıkları yazlık 
konutlara da köşk ismi verilir. Topkapı Sarayı'n-
da yer alan Bağdat Köşkü, Revan Köşkü ve Çinili 
Köşk, Yıldız Parkı'nda yer alan Malta Köşkü ve 
Çadır Köşkü, Emirgan Korusu'nda yer alan Pem-
be Köşk ve Sarı Köşk, Rumeli Hisarı sahilinde yer 
alan Perili Köşk bilinen köşkler arasındadır. 

 Beylerbeyi Sarayı: Sultan Abdülaziz tarafın-
dan, yabancı devlet adamlarının ağırlanması için 
yaptırılmıştır. Boğaz'ın Anadolu yakasındadır.  

 Önemli kasırlar ve köşkler: Genellikle padi-
şahlar için şehrin çeşitli yerlerinde yapılan küçük 
saray veya köşklere kasır adı verilir. Başta Boğa-
ziçi olmak üzere İstanbul’un dört yanı kasırlar 
ve köşklerle çevrilidir. Sepetçiler, Aynalıkavak, 
Göksu (Küçüksu), Ihlamur ve Sâdâbad kasırları 
bunların en güzel örneklerindendir. Sirkeci ile 
Sarayburnu arasında, sahilde yer alan Sepetçiler 
Kasrı, Karaköy'den ve vapurlardan bakıldığında 
büyüklüğü ve özgünlüğüyle hemen dikkati çeker.

Etkinlik
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Beyazıt Kulesi, yangınları gözlem ve tespit 
amacıyla önce 1749'da ahşap, sonra 1828'de 
taş olarak inşa edilmiştir. Çünkü eski zamanlarda 
semtleri kasıp kavuran İstanbul yangınları meş-
hurdur. Beyazıt Kulesi 85 metre yüksekliğindedir.

Saat kuleleri de İstanbul'un güzellikleri ara-
sındadır. Saatin sokağa, meydanlara çıkması 19. 
yüzyılın ikinci yarısına rastlamaktadır. Dolmabah-
çe Saat Kulesi ve Yıldız Saat Kulesi, Osmanlı İm-
paratorluğu'nun son döneminin önemli yapıları 
arasındadır. Ayrıca Şişli Etfal Hastanesi Saat Kule-
si vardır. Sultan II. Abdülhamit bu kuleyi sekiz ay-
lıkken ölen kızının hatırasına 1907'de yaptırmıştır 
ve bu çocuk hastanesinin bahçesindedir.

İSTANBUL’UN KULELERİ VE SAAT KULELERİ

İSTANBUL’UN FENERLERİ
İstanbul aynı zamanda bir denizler şehridir. Deniz ulaşımının geceleri ve sisli havalarda güvenli 

yapılabilmesi için deniz fenerlerinden yararlanılmıştır. İstanbul’da yer alan en eski deniz fenerleri 
Rumeli Feneri, Ahırkapı Feneri, Kız Kulesi Feneri ve Fenerbahçe Feneri’dir. Boğaz’ın iki yakasında yer 
alan diğer fenerler ise şunlardır: Şile Feneri, Yeşilköy Feneri, Hayırsızada Feneri (Adalar tarafında de-
niz seviyesinden 83 m yükseklikte), Yıldız Kayalığı, Dilek Kayalığı ve Balıkçı Adası Fenerleri. 

Galata Kulesi, Beyoğlu Beyazıt Kulesi, Fatih

Kuleler İstanbul’un kimliğinin bir parçasıdır. 
Her biri değişik amaçlarla yapılan kuleler şehrin 
süsleri ve mücevherleri gibidir. Eski İstanbul’a 
damgasını vuran üç kule vardır: Kız Kulesi, Gala-
ta Kulesi ve Beyazıt Kulesi. 

Kız Kulesi, İstanbul’un efsanesi en bol ya-
pısıdır. Hero-Leandros efsanesi, Seyyid Battal’ın 
700 gaziyle Kız Kulesi’ni basarak kral kızını alma-
sı efsanesi ve Tekfur kızını sokan yılan efsanesi 
bunlar arasındadır. Kız Kulesi konumu nedeniyle 
eski çağlarda daha çok askerî amaçla kullanılmış. 
Osmanlı devrinde ise gemilere yol gösteren, zor 
durumdaki kayıklara çengel atarak sürüklenmek-
ten kurtaran bir cankurtaran görevi görmüş.
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                                                          İSTANBUL’UN ÇEŞMELERİ VE SARNIÇLARI
İstanbul’un tarihî dokusunda çeşmeler ve sarnıçlar önemli bir yer tutar. Türk kültüründe susamı-

şa su vermek, bir yere su götürmek, yoldan gelip geçenin içmesi için çeşmeler ve sebiller yaptırmak 
büyük hayır ve sevap olarak görülmüştür. Bu yüzden devlet halka su taşınmasını ibadet olarak görüp 
su mimarisi geliştirmiştir. Ne yazık ki Osmanlı döneminden kalma yüzlerce çeşme ve sebil ya yıkılıp 
tahrip edildi ya da zamana yenik düştü. Bu çeşme ve sebillerin çoğu taş işçiliği, hat ve süslemeler açı-
sından sanat eseridir. Tarihî çeşmeler arasında günümüze kalan en ünlüleri şunlardır: Sultanahmet ve 
Üsküdar'daki III. Ahmet Çeşmeleri, Alman Çeşmesi, Tophane Çeşmesi. Osmanlı’da kadınların gücünü 
ve zenginliğini gösteren kadın çeşmeleri de vardır. Sultan III. Selim’in eşi Mihrişah Sultan ve Sultan Ab-
dülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan en çok çeşme yaptıran saraylı kadınlar arasındadır. Suları 
akmasa da bugün bu çeşmelerin çoğu bütün güzellikleriyle varlıklarını sürdürmektedir.

Kız Kulesi, Üsküdar (Fotoğraf: KTB)

 Alman Çeşmesi, Hipodrom, Fatih. (Kayzer II. Wilhelm'in 
1898'de Sultan II. Abdülhamit'i ziyareti anısına yapılmıştır.)

III. Ahmet Çeşmesi, Topkapı Sarayı 1. Avlu girişi, Fatih
(Fotoğraflar: E. Ayyıldız)
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Şerefiye Sarnıcı, Fatih

Binlerce yıllık tarihe sahip İstanbul’un kültürel hazineleri arasında sarnıçlar önemli bir yer tutar. 
Sarnıçların yapılış gayesi, suyu depolayarak şehrin su ihtiyacını karşılamaktır. Eski çağlardan itibaren 
İstanbul içinde çok sayıda sarnıç inşa edilmiştir. 

                                                               İSTANBUL HAMAMLARI
İstanbul’un ünü bütün dünyaya yayılan tarihî hamamları hem temizlik ve şifa hem de keyif 

mekânlarıdır. Sadece 17. yüzyılda İstanbul’da 168 büyük çarşı hamamı yaptırılmıştır.  Bütün tarihî 
semtlerde birkaç tarihî hamam vardır. Bunların bir kısmı hâlen hizmet vermekte, bir kısmı da restore 
edilmeyi beklemektedir. Bu hamamların en büyükleri Sultanahmet Meydanı'ndaki Haseki Hürrem 
Sultan Hamamı ile Beyazıt Hamamı'dır. Ağa Hamamı, Cağaloğlu Hamamı, Kılıç Ali Paşa Hamamı, 
Galatasaray Hamamı, Çinili Hamamı, Çemberlitaş Hamamı, Süleymaniye Hamamı, Gedikpaşa Hama-
mı, Beylerbeyi Hamamı, Acemoğlu Hamamı, Mihrimah Sultan Hamamı gibi hamamlar günümüzde 
de halk ve turistler için cazibe merkezleridir. Osmanlı zamanında "Hamam-ı Kebir" (Büyük Hamam) 
olarak bilinen Beyazıt Hamamı ise "II. Beyazıt Türk Hamam Kültürü Müzesi" olarak düzenlenmiştir. 

Sarnıçlar kapalı ve 
açık olmak üzere iki kı-
sımdır. İstanbul’un en 
büyük kapalı sarnıcı 
Yerebatan Sarnıcı'dır. 
“Binbirdirek Sarnıcı” 
ve “Şerefiye Sarnıcı” da 
büyük sarnıçlar arasın-
dadır. Bu sarnıçlar yerli 
ve yabancı turistlerin 
de yoğun ilgisini çek-
mektedir.

Okuma Metni

Doğrusu Hangisi?
Orhan’ı en çok mutlu eden şeylerden biri  

dedesiyle vakit geçirmektir. Ne zaman dede-
siyle baş başa kalsa ya ondan geçmiş zaman 
hikâyeleri dinler ya da “Doğrusu hangisi?” adı-
nı verdikleri yarışma ile bilgilerini yoklarlardı. 
Dedesi Orhan’a sürekli bildikleriyle yetinme-
mesini ve doğru bilgiyi edinmesini öğütlerdi. 
Orhan da dedesi gibi oruçludur. İftar vaktine 
daha üç saat vardır. Dedesiyle aynı oyunu oy-
namaya karar verdiler. “Önce sen sor.” dedi 
dedesi. Orhan önündeki bilgi kartlarından üç 
tanesini seçti. İlk soruyu okumaya başladı: 
“Kız Kulesi Galata’dadır. Galata, Samatya’da-
dır.” Soruyu sorar sormaz dedesine doğru 
baktı Orhan. Dedesi tatlı tatlı gülerek: ''İlahi 
Orhancığım, sor dedikse bu kadar da zor mu 
sor dedik!” diyerek takıldı. 

Ardından hemen cevap verdi: “Kız Kule-
si Galata’da değildir, Üsküdar-Salacak olacak. 
Galata da Samatya’da değildir, olsa olsa Be-
yoğlu’nun semtidir.” Dedesinin bu cevabı çok 
hoşuna gitmişti Orhan’ın. "Şair gibi konuştun 
dedeciğim, sözcükleri nasıl da birbirine uyduru-
yorsun!”

Şimdi sıra dedesindeydi. Önündeki bilgi 
kartlarını aldı. Orhan’ın gözlerinin içine muzip-
çe bakarak okumaya başladı. “İstanbul’un en 
büyük kapalı sarnıcı Yerebatan Sarnıcı’dır. Kapalı 
sarnıçlar 24 saat ziyarete kapalı olan sarnıçlar-
dır.” Orhan kendini tutamayıp neşeli bir kahka-
ha patlattı. “Böylesini ilk defa duyuyorum, 24 
saat ziyarete kapalı ise ne vakit insanlar bu sar-
nıcı gezebiliyorlar?” diye sordu.
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Bunları Biliyor muydunuz?
       1- Cağaloğlu Hamamı'nın New York Times tarafından “Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 
1000 Yer” listesine alındığını; Guardian tarafından da “Dünyanın En İyi Beş Hamamı” listesin-
de birinci gösterildiğini biliyor muydunuz?
        2- Kanuni Sultan Süleyman'ın 1520 yılında Rodos Seferi öncesinde ordusunun su ihtiyacını 
karşılamak için Muğla yöresine yaptırdığı 5 asırlık sarnıçların hâlâ varlıklarını koruduğunu, sar-
nıçların sadece sanat tarihi ve mimari açıdan değil, ulaşım yollarının belirlenmesine yardımcı 
olduklarından tarihî ve coğrafi açıdan önem taşıdığını biliyor muydunuz?
        3- İstanbul’da çeşmeler ve sebiller yapılırken sadece insanlar değil sokak hayvanlarının da 
düşünüldüğünü, sokak hayvanlarının susuzluğa bağlı hastalıklardan ölmesinin önüne geçildi-
ğini biliyor muydunuz? 

   Etkinlik

 1- Yaşadığınız çevredeki eski ve yeni çeşmeleri fotoğraflayınız. 
      2- Resim defterinize bir deniz feneri resmi çiziniz. 
      3- Bir sarnıcı gezerek dikkatinizi çeken şeyleri sınıfta anlatınız. 

 4- İstanbul'da gezdiğiniz tarihî ve kültürel bir mekânda edindiğiniz izlenimlerinizi 
aşağıdaki noktalı alana yazınız.

 “İşte benden cevap.” dedi Orhan iki kolunu 
sağa sola kaldırarak “Evet, sarnıçların en bü-
yüğüdür Yerebatan; yoktur onu bütün gün zi-
yarete kapatan!” Dedesi Orhan’ın kendisi gibi 
kafiye düşürmesine keyiflendi. Dede ve torun 
daha birçok bilgi aktardılar birbirlerine. En 
çok da İstanbul hamamlarıyla ilgili bilgi pay-
laşırken sorular sordu dedesine Orhan. Şifalı 
suları, göbek taşını merak etti. Dedesi Orhan’a 
en yakın zamanda tarihî hamamlardan birine 
götürmeye söz verdi. Orhan dedesiyle bu ya-
rışma oyununa kendini o kadar kaptırmıştı ki 
iftar vaktinin geldiğini bile fark etmediler.

Annesi babası iftar sofrasının başında 
onları bekliyorlardı. “Zaman ne çabuk geç-
miş.” dedi dedesi Orhan’a. Böyle cümlelerin 
ardından mutlaka sonucu bir başka şeye 
bağlardı dedesi. Orhan gelecek cümlenin 
devamını beklerken dedesi konuyu bir çır-
pıda özetleyivermişti. “İstanbul’un tarihî 
hamamları, sarnıçları, çeşmeleri, fenerleri 
nasıl zamanın derinliklerinden günümüze 
geldilerse onları anlatırken geçen zaman da 
aynı hızla akıp gidiyor. Geçen zamanı yaka-
layabilmek ancak bu eserlerin kıymetini bil-
mekle mümkündür.” 
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                                                                    İSTANBUL'UN KAPILARI
 İstanbul’un surları kadar sur kapıları da önemlidir. Kapılar Roma ve Osmanlı dönemlerinde farklı 

isimlere sahipti. Kapıların isimleri bağlandıkları yollardan, çevrelerindeki önemli yapı ve mekânlar-
dan, tarihî kişiliklerden, yerleşimcilerden, kendi özelliklerinden ve bazı olaylardan gelmektedir. Me-
selâ Çatladıkapı, bir depremde çatladığı için bu ismi almış. Mevlanakapı, kapıdan çıkınca ileride yer 
alan Yenikapı Mevlevihanesi'nden almıştır adını. Cibali Kapısı'nın adı ise İstanbul'un fethinde bulunan 
Cebe Ali'den gelmektedir. Kapılarla ilgili hikâyeler, menkıbeler anlatılagelmiştir. İstanbul surlarında 
45 kapı vardır. Sur kapılarından bazıları günümüze ulaşmamış, bazıları örülüp kapanmıştır. Bazı kapı-
lar ise Osmanlı zamanında açılmış veya yeniden yapılmıştır. Kapılar "askerî kapı" ve "sivil kapı" diye 
ikiye ayrılıyordu. Fakat bu ayrım net bir ayrım değildir. Çünkü zamanla her kapıdan askerî ve sivil 
amaçlı yararlanılmış. Eski çağlarda kapılar güneşin doğuşuyla açılır, güneşin batışıyla kapanırmış.

Kara surlarındaki kapılar, iç ve dış surlardan dolayı ortası avlulu çift kapılardır. İç avlular, dış kapı-
dan giren düşmanı kıstırmak amacını taşıyorlardı. Ancak Roma İmparatorluğu'nun güçlü dönemleri 
boyunca, seferden dönen orduların, imparatorların ve komutanların karşılandığı avlulara dönüşmüş. 
Bu sebeple "şeref avluları" adını almış. Kapılara kitabeler, süsler; avlulara heykeller konulmuş.

Kapılar çift kanatlıydı. Kuvvetli ağaçlardan ve kalın yapılıyor, üzerleri demir ve bakırla kaplanıyor-
du. Bazı kapılarda halat ve zincirle indirilip kaldırılan demir veya tahta parmaklıklar da bulunuyordu.

İstanbul’un çok bilinen sur kapılarından bazıları şunlardır: Topkapı, Edirnekapı, Yedikule Kapısı, 
Belgradkapı, Silivrikapı, Mevlanakapı, Eğrikapı, Cibali Kapısı, Ahırkapı, Çatladıkapı. 

Etkinlik

Sınıfınızdaki İstanbul haritasından yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. İstanbul'da sur kapısı olan semtler ve adını kapıdan alan semtler hangileridir? Şehir ha-

ritası üzerinde İşaretleyiniz.
2. Sur kapılarından hangilerinin hikâyesini biliyorsunuz ve hangilerinden geçtiniz? Hatırla-

dıklarınızı söyleyiniz. 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği rivayet edilen 
iki kapıdan en meşhuru: Topkapı (Ayos Romanos Kapısı)

Mevlanakapı (Mevlevihane Kapısı), Fatih
(Fotoğraflar: Ekrem Ayyıldız)
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Okuma Metni

Orhan ve Arkadaşları Edirnekapı'yı Geziyor
Sosyal Bilgiler öğretmeni her sınıfa bir sur 

kapısını gezme sözü vermişti. Orhan’ın sınıfına 
bu gezide Edirnekapı çıkmıştı. Şehre bir kapı-
dan girmek heyecanlı olmalıydı. ''Bakalım bize 
kapıyı kim açacak?'' diye takıldı öğretmenleri. 

Orhan, İnternete girip İstanbul’un kapıla-
rıyla ilgili az çok bilgi sahibi olmuştu. Edirneka-
pı’yı gezmeden önce epeyce bilgi toplamıştı. 
Yedi tepeli İstanbul’un en yüksek tepesinin 
burası olduğunu öğrenmişti. 

Sabahleyin Orhan okulun önünde onları 
Edirnekapı’ya götürecek otobüsü görünce çok 
sevindi. Bütün sınıf bahçede toplanmıştı.

Öğretmenleri az sonra isimlerini tek tek 
okuyarak tüm sınıfı otobüse yerleştirdi. Ken-
disi de öne oturan Orhan’ın yanındaki boş 
koltuğa oturdu. Orhan’ın elinde tuttuğu not-
ları görünce öğretmen sormadan edemedi. 
''Orhancığım, neden Edirnekapı demişler bu 
semte cevabını biliyor musun?'' Orhan "Edir-
ne yolu üzerinde bulunduğundan dolayı bu ad 
verilmiş öğretmenim." diye cevap verdi. ''Afe-
rin! Bir yeri gezip dolaşmadan önce o yer hak-
kında bilgi edinmek çok yararlıdır.'' dedi öğret-
men. Orhan’ı bu güzel alışkanlığından dolayı 
tebrik etti ve ekledi: "Bu kapı Yedikule'deki 

Altınkapı da denen Yaldızlı Kapı'dan sonra en 
önemli kapı imiş. Bazı Roma-Bizans impara-
torları bu kapıdan sefere çıkıp dönmüş. Tahta 
çıkan Osmanlı padişahları da Eyüp Sultan'daki 
kılıç kuşanma merasiminden sonra bu kapı-
dan İstanbul'a girerlermiş."  

Otobüs Edirnekapı'ya yaklaşınca, cadde-
nin yanında, Türk bayraklarının dalgalandığı 
mezarlığı gördü Orhan. "Burası Edirnekapı Şe-
hitliği olmalı." dedi. Bunun üzerine öğretmen 
ayağa kalktı ve ''Sevgili çocuklar, bu iki tarafta 
gördüğünüz mezarlıklar İstanbul’un en büyük 
tarihî şehitliğidir. İstanbul’un fethinde şehit 
düşen askerlerin bir kısmı buraya gömülmüş. 
Ayrıca günümüze kadar pek çok yerde şehit 
olan askerlerimiz de var burada. Millî şairimiz 
Mehmet Âkif Ersoy'un kabri ise bu şehitliğin 
yanıbaşındadır.'' diye bilgi verdi.

Otobüs surların dışında bir yerde durdu. 
Yolun bundan sonrası yürüyerek gidilecekti. 
Nihayet gelmişlerdi. ''İşte burası Edirnekapı.
Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış bu 
surlar ve kapılar.'' dedi öğretmen. Sonra Haliç 
tarafını işaret ederek "Edirnekapı ile Eğrikapı 
arasında gördüğünüz şu kalın duvarlı sarayın 
adı da Tekfur Sarayı’dır. Vali düzeyindeki Bi-
zanslı yöneticilere Osmanlılar 'tekfur' derlerdi.

Edirnekapı. Ana cadde girişinin sağ tarafında yer alan tarihî sur kapısı. (Fotoğraf: E. Ayyıldız)
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İSTANBUL’UN KÖPRÜLERİ
İstanbul’un Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprüleri olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü’dür. İstanbul’un bir de Haliç kıyılarını bağlayan köprüleri vardır. Bunlar da Haliç girişinden başlaya-
rak sırasıyla Galata Köprüsü, Haliç Metro Köprüsü, Unkapanı Atatürk Köprüsü ve Haliç Köprüsü'dür. 

                                                               İSTANBUL’UN BOĞAZ KÖPRÜLERİ
        İstanbul Boğazı’nın incileri sayılan bu köprüler hem İstanbul hem de ülkemizin tarihinde büyük 
öneme sahiptir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. Bu köprüler sayesinde karşı yakaya geç-
mek isteyenler, vapur ve teknelerle saatler sürecek bir ulaşım zahmetinden kurtulmuşlardır. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: İstanbul’un 
1973 yılında açılan ilk boğaz köprüsüdür. Anadolu 
yakasındaki Beylerbeyi ile Avrupa yakasındaki Or-
taköy semtleri arasında kurulmuştur. Daha önce 
"Boğaziçi Köprüsü" olan köprünün adı, 15 Tem-
muz darbe girişiminde köprüde direnip şehit olan 
vatandaşlarımızın anısına "15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü" olarak değiştirilmiştir. E-5 Karayolu ola-
rak bilinen şehirlerarası karayolunun bağlantısını 
bu köprü sağlar.  

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Anadolu 
yakasındaki Kavacık ile Avrupa yakasındaki Ru-
meli Hisarı semtleri arasında kurulmuştur. 1988 
yılında açılmıştır. TEM Otoyolu olarak bilinen şe-
hirlerarası karayolu, bu köprüden devam eder. 
Halk arasında kısaca İkinci Köprü olarak da anı-
lır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayakları 
iki taraftaki tepelerin sırtlarına kurulmuştur. 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları ise sahil-
de, deniz kıyısında yer alır. Bu bakımdan kolayca 
birbirinden ayırt edilebilir.

İlk cümleyi Orhan kurdu. ''Sanki başka bir 
zamanda seyahat etmiş gibi oldum.'' dedi. 

Mustafa, ''Büyük bir tarihe ve kültüre sahip 
milletiz.'' diye kurdu cümlesini.

Aslı, ''Anladım ki İstanbul’un her kapısı, 
aynı zamanda bir semtin adı.'' diye cevapladı.

Orhan kurulan cümlelerin hepsini birer bi-
rer defterine geçirmişti. 

''İstanbul büyük ve zengin bir kitaptır ço-
cuklar.'' dedi öğretmen. "Onu sayfa sayfa oku-
malıyız. Bugün sadece bir sayfasını okuduk bu 
kitabın.''

Herkesin üzerinde tatlı bir yorgunluk vardı. 
Hem eğlenceli hem de öğretici bir gezi olmuştu.

18. yüzyılda çini atölyesi olarak da kullanılan 
bu saray, İstanbul'da ayakta kalmış tek Bizans 
sarayıdır."

 Gezip görülecek başka yerler de vardı. Üç 
ayrı dinin mirası olan eserler görülecekti daha. 
Mimar Sinan’ın yaptığı Mihrimah Sultan Camisi, 
ülkemizin ünlü ahşap sinagoglarından biri olan 
İştipol Sinagogu ve bir zamanlar kilise olarak 
kullanılan Kariye Camisi bunlar arasındaydı.

Orhan ve arkadaşları öğretmenleriyle bir-
likte kısa zamanda Edirnekapı’da yer alan bütün 
tarihî mekânları gezmişlerdi.

Herkes defterine geziyle ilgili notlar almıştı. 
Dönüş yolunda öğretmenleri herkesten bu ge-
ziyle ilgili birer cümle kurmasını istedi.                 
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Üçüncü Köp-
rü olarak da anılan bu köprü 2016’da açılmıştır. 
İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan tarafında 
yer alır. Anadolu Yakası’nda Beykoz ile Avrupa 
Yakası’nda Sarıyer’in Garipçe mahallesi arasında 
kurulmuştur. Dünyada raylı sisteme sahip asma 
köprüler arasında en yüksek ve en geniş olanı-
dır. Şehirlerarası otobüs, tır ve kamyon gibi ağır 
vasıtalar açısından, ilk iki köprünün trafik yükünü 
hafifletmek amacıyla yapılmıştır. Önceki iki köprü-
den farklı, modern bir tasarımı vardır. 

                                                               İSTANBUL’UN DİĞER KÖPRÜLERİ
        İstanbul’un Haliç kıyılarını birbirine bağlayan dört köprü vardır. Bazıları tarihî özelliğe sahip 
olan bu şehir içi köprüleri şunlardır:

Unkapanı Atatürk Köprüsü: Tarihî Yarımada'yı Şişhane ve Taksim'e bağlayan köprüdür. Bir ucu 
Unkapanı'nda, diğer ucu ise Azapkapı’dadır. 1936 yılından beri kullanılmaktadır. Azapkapı'ya bağlan-
dığı yerin bir yanında tarihî Haliç Tersanesi, diğer yanında ise Mimar Sinan'ın eseri Sokollu Mehmet 
Paşa Camisi vardır. Köprüde çift taraflı yaya kaldırımı vardır. Yaya geçişine açıktır.

 Haliç Metro Köprüsü: Türkiye’nin ilk metro geçiş köprüsüdür. Unkapanı Atatürk Köprüsü'nün 
çok yakınındadır. 2014 yılında açılmıştır. Ortası raylı sistem olup çift taraflı yaya geçişine imkân verir. 
Seyir terası da vardır. Denizin ortasına dikilmiş olan iki yüksek ayağa bağlı çelik kablolar, asma köprü-
lerde olduğu gibi, köprüyü taşıyıcı özelliğe sahiptir. Köprünün bir ucu Küçükpazar semtinden, diğer 
ucu ise tarihî Galata Surları'nın yanından metro tüneline bağlanır. Bu köprü sayesinde, Sarıyer'deki 
Hacıosman istasyonundan metroya binen yolcular Fatih'teki Yenikapı aktarma istasyonuna kesintisiz 
ulaşabiliyorlar.   

Unkapanı Atatürk Köprüsü (solda) ve Haliç Metro Köprüsü (sağda)
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Haliç Köprüsü: Haliç Körfezi'nin Eyüpsultan 
tarafına yakın olan köprüdür. 1974 yılında ya-
pılmıştır. Ayvansaray ile Halıcıoğlu arasında yer 
alır. E-5 Karayolu veya çevreyolu denilen şehir-
lerarası yol, bu köprüden geçer. Trafiği rahatlat-
mak için sonradan yanlarına eklemeler yapılmış 
ve genişletilmiştir. Ayvansaray - Eyüp kıyısına 
bağlandığı yerin altında meşhur Yâvedud Sultan 
Türbesi vardır. Halıcıoğlu'na bağlandığı kıyıda ise 
tarihî Kumbarhane (Mihrişah Valide Sultan) Ca-
misi bulunur.

Eski Galata Köprüsü: Haliç girişinde kurulan, 
Eminönü ile Karaköy semtlerini birbirine bağlayan 
tarihî köprüydü. İlk defa 1845 yılında ahşap ola-
rak yapılmıştır. 1992 yılında çıkan yangında hasar 
görene dek pek çok tamirat geçirmiş, yenilenmiş 
ve kuvvetlendirilmiştir. Eminönü tarafında meşhur 
Yeni Cami (Valide Sultan Camisi) vardır. Yenisi ya-
pılınca yerinden sökülmüş, bir süre Hasköy - Balat 
arasına kurulmuştur. Şu anda kullanılmamaktadır. 

Yeni Galata Köprüsü: Yine Haliç girişinde 
yapılan yeni Galata Köprüsü, 1992 yılında araç 
trafiğine açılmıştır. Ortasında gemilerin geçişini 
sağlayan 4 adet kanat bulunur. Gerektiğinde özel 
hidrolik, elektronik ve mekanik aksam sayesinde 
bu kanatlar yukarıya doğru açılır. Böylece büyük 
gemilerin de Haliç'e giriş çıkışına imkân verir. Bu 
özelliği açısından dünyanın sayılı köprülerinden 
biridir. Köprüde çift taraflı yaya kaldırımı ve ka-
rayolunun yanı sıra tramvay yolu da bulunur. Üs-
tünden Bağcılar - Kabataş tramvay hattı geçer.

Kısa Okumalar
                                                                Köprünün Ölümü

"Tarihî Galata Köprüsü İstanbul ahalisinin gözünde ve gönlünde sıcak bir yer tutuyordu. O 
köprünün üzerinden her gelip geçenin, köprü ile bir rabıtası, bir hatırası vardı. Ayrıca taşradan 
gelip İstanbul’u ilk görenlerin şehrin güzelliklerini temaşa ettikleri nadir mekânlardan biri idi. 
Şairler onunla ilgili mısralar yazmış, yazarlar eserlerinde çeşitli vesileler ile onu tasvir etmiş, 
ressamlar resmini yapmışlardı. 

İskele olarak kullanıldığı zaman içinde nice nesiller köprüden vapura binip karşıya, adala-
ra, boğaza doğru yol almışlardı. Altındaki nargile kahvelerinde, lokantalarda, gazete bayilerin-
de uzun yılların hatıraları birikmişti. Bütün bunlar yok oldu. 

İnsanlar, hele İstanbul’un eskileri, sanki bir uzuvları kesilmiş, bir yerlerinden yara almış 
oldular.

Eski köprünün ayrıca İstanbul’un belli dönemine damgasını vurmuş mimari çizgilerle de 
irtibatı vardı. Tam ortasında yer alan geçitlerin üzerleri cami ve medrese revaklarını andıran 
kavislerle donatılmıştı. Korkulukları da keza Osmanlı motifleri taşıyordu.” 

                                                                                                             Mustafa Kutlu, Şehir Mektupları
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• Çevrenizde bir okula ismi verilmiş edebiyat, sanat, devlet ya da bilim insanı var mı? 
İsimleri nelerdir?
• "Bir şehrin bir insanı yetiştirmesi" ifadesinden ne anlıyorsunuz? Derste tartışınız. 

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’UN YETİŞTİRDİĞİ TARİHÎ ŞAHSİYETLER3

Yüzyıllar boyu Roma ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış olan İstanbul hâlen bilim, 
kültür ve sanat başkentimiz olma özelliğini sürdürmektedir. Sadece burada doğanlar değil, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli coğrafyalarda doğmuş olan edebiyat, sanat ve bilim insanlarının 
büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşamış ve eser vermiştir. Dolayısıyla bu isimleri saymanın imkânı yok-
tur. Ayrıca dünyanın önde gelen bazı yazarları da İstanbul'u gezmişler ve İstanbul hakkında yazılar, 
kitaplar yazmışlardır. Bu kitaplar Türkçeye de çevrilmiştir. Bu yazarlardan bazıları: Gérard de Nerval, 
Edmondo de Amicis, Pierre Loti, Hans Christian Andersen, Knut Hamsun, Jorge Luis Borges.

İstanbul denince kendi alanında ilk akla gelen, eserlerinde İstanbul'a ve İstanbul hayatına geniş 
yer veren sanatçı, bilim insanı, yönetici ve yazarlarımızdan bir seçki yapalım:

• Itrî: Buhurizade Mustafa Itrî Efendi 17. 
yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. İsmail Dede 
Efendi ile birlikte klasik Türk musikisinin zirve 
ismi olarak kabul edilen büyük bestecidir. Rama-
zan aylarında kılınan teravih namazlarında, bay-
ramlarda, kandillerde, mevlitlerde ve bazı dinî 
merasimlerde okuduğumuz segâh makamındaki 
"Tekbir" ve "Salât-ı Ümmiyye" onun besteleridir. 
Sanat müziğimizde, İstanbul'da oluşan ince ve 
yüksek üslubun öncülerindendir.

• Nedim: 1681-1730 yılları arasında yaşa-
mıştır. Klasik şiirimiz olan divan şiirimizin ustaları 
arasındadır. Kaside, gazel ve şarkı türündeki pek 
çok şiirinde İstanbul hayatını ve güzelliklerini iş-
lemiştir. 18. yüzyılda edebiyatımızdaki mahalli-
leşme (yerellik) akımının öncüsü olmuştur. 

• Tevfik Fikret: 1867'de Kadırga semtinde 
doğan edebiyatımızın bu ünlü ismi 1915'te ve-
fat etmiştir. Şiirlerinde İstanbul'a bakışı, Yahya 
Kemal'in aksine, genelde karamsar ve eleştirel-
dir. 1906-1915 arası İstanbul’un Boğaz’a bakan 
semtlerinden Aşiyan’da yaşamıştır. Aynı zaman-
da ressam ve mimar olan şairin mezarı 1961 yı-
lında bu evin bahçesine alınmıştır.  Farsça “yuva” 
anlamına gelen ismi bu muhite Tevfik Fikret ver-
miştir. Aşiyan Müzesi denilen yapının mimarı da 
yine şairin kendisidir. Müze ziyaretçilere açıktır.

 
• Mehmet Âkif Ersoy: Eserleri, mücadelesi 

ve kişiliğiyle hepimizin sevdiği, saydığı ve örnek 
aldığı Millî Şairimizdir. 1873'te Fatih'in eski Sarı-
güzel Mahallesi'nde doğmuştur. Birinci Dünya 
Savaşı ve Millî Mücadele'de önemli roller üstlen-
miştir. 12 Mart 1921'de TBMM tarafından millî 
marşımız olarak kabul edilen İstiklâl Marşı'mızı 
yazmıştır. "İstiklâl Marşı milletime aittir!" diyerek 
bu şiirini ünlü "Safahat" adlı kitabına almamıştır. 
İlk Meclis'te milletvekili olarak görev yapmıştır. 
Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele'ye katkı-
larından dolayı Mehmet Âkif'e bizzat teşekkür 
etmiştir. 1936'da, misafir kaldığı Beyoğlu İstiklâl 
Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı'nda vefat etmiştir. 
Cenazesi üniversite gençliği tarafından İstanbul 
Üniversitesinden getirilen Türk bayrağına sarılmış 
ve Beyazıt Camisi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne 
kadar omuzlarda taşınmıştır. Kabrini de ilk olarak 
üniversite gençliği yaptırmıştır. Bütün şiirleri "Sa-
fahat" adlı kitabında toplanmıştır. Kitabın 1 ve 5. 
bölümlerinde Osmanlı'nın son dönemindeki İs-
tanbul ve sosyal hayat üzerine güçlü betimleme-
ler, tespitler ve eleştiriler vardır. 2 ve 4. bölümler 
ise sırasıyla "Süleymaniye Kürsüsünde" ve "Fatih 
Kürsüsünde" başlıklarını taşır. Bundan dolayı Sa-
fahat, edebî ve fikrî değerinin yanı sıra İstanbul 
için bir belgesel değeri de taşır. 

A-Sanat ve Edebiyat Alanında:



151

• Yahya Kemal Beyatlı: 1884, Üsküp do-
ğumlu olan Yahya Kemal 1958'de İstanbul'da ve-
fat etmiştir. Bir İstanbul âşığıdır. Yazdığı şiirlerin 
büyük bir bölümünde İstanbul ve semtlerinin 
güzelliği dile getirilir. Hatta İstanbul denince akla 
gelen ilk şair ve yazar odur. Türkçenin en büyük 
şairleri arasındadır. Ne zaman onun adını işitsek 
“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul” di-
zesi aklımıza gelir. Beyazıt’ta, tramvayın geçtiği 
Yeniçeriler Caddesi'nde yer alan Yahya Kemal 
Beyatlı Enstitüsü aynı zamanda Yahya Kemal’e 
ait bir müzeyi de barındırmaktadır. Yazıların-
da da İstanbul tarihine ve kültürüne büyük yer 
vermiştir. Bu alanda "Aziz İstanbul" kitabı çok 
önemlidir. Yahya Kemal, İstanbul'u kültür ve me-
deniyetimizin bir bileşkesi, özeti ve en yüksek 
noktası olarak görür.

•  Ahmet Rasim: 1864'te Fatih'in Sarıgüzel 
mahallesinde doğmuş, 1932'de Heybeliada'da 
vefat etmiştir. Hatıralarında ve fıkra yazılarında 
İstanbul'un gündelik hayatını güzel ve eğlenceli 
bir üslupla kaleme almıştır. Kendinden sonraki 
kuşağa örnek olmuş usta bir gazeteci-yazardır. 

Aziz İstanbul kitabının, İstanbul'un fetih yıldönümü 
olan 29 Mayıs 1964'teki ilk baskısı

•  Abdülhak Şinasi Hisar: 1887'de Rumelihisa-
rı'nda doğdu. Çocukluğu Rumelihisarı, Büyükada ve 
Çamlıca'da geçmiştir. 1963'te Cihangir'deki evinde 
vefat etti. Güzel ve sanatlı Türkçenin ustaları arasın-
daydı. Deneme, hatıra ve roman türündeki eserle-
rinde İstanbul'u ve özellikle de Boğaziçi kültürünü 
işlemiştir. Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, 
Geçmiş Zaman Köşkleri gibi kitapları bu bakımdan 
çok ünlüdür. Çağdaşı olan büyük şairler Yahya Ke-
mal Beyatlı ve Ahmet Haşim hakkında da birer kitap 
yazmıştır. 

•  Peyami Safa: 1899 yılında İstanbul'da do-
ğan büyük romancı ve yazardır. 1961'de vefat et-
miştir. Romanlarında mekân olarak İstanbul'u iş-
lemiştir. "Fatih - Harbiye" adlı romanı İstanbul'un 
iki semti üzerinden kültürel değişimi ele alır. O 
dönemde Fatih geleneksel hayatımızı, Harbiye ise 
değişen ve modernleşen İstanbul'u simgeler.    

•  Necip Fazıl Kısakürek: 1904'te Çemberlitaş 
semtinde dünyaya gelmiş, 1983'te vefat etmiştir. 
Türkçenin en büyük şairlerinden ve tiyatro yazar-
larındandır. Yakın dönem Türk düşüncesinin önde 
gelen isimlerinden biridir. Okuyucuları ve sevenleri 
tarafından "Üstad" diye anılır. "Canım İstanbul" şiiri 
İstanbul denince akla gelen en güzel şiirler arasın-
dadır. Ayrıca İstanbul üzerine yazdığı yazılar, "İstan-
bul'a Hasret" adıyla, ayrı bir kitap olarak yayınlan-
mıştır. Çeşitli türlerde 100'e yakın kitabı vardır.

• Sait Faik Abasıyanık: 23 Kasım 1906’da 
Adapazarı’nda dünyaya gelen ünlü hikâyecimizin 
hayatının büyük bir kısmı İstanbul’da geçmiştir. 
1954'te vefat etmiştir. Burgazada’daki evi müze 
hâline getirilmiştir. Hikâyelerinin büyük kısmı İs-
tanbul hayatını konu alır. Bu bakımdan Sait Faik bir 
"İstanbul hikâyecisi"dir.

•  Orhan Veli Kanık: 1914 yılında İstanbul'da 
doğmuş 1950'de vefat etmiştir. Şiirleri ve çevirile-
riyle Türk edebiyatının yenilikçi ve öncü isimlerin-
den biri olmuştur. Orhan Veli, "İstanbul şairleri" 
denince akla gelen ilk şairler arasındadır.

• Orhan Kemal: Orhan Kemal 1914 Ada-
na-Ceyhan doğumludur. Bir ziyaret dolayısıyla git-
tiği Bulgaristan'ın Sofya şehrinde 1970'te vefat 
etmiştir. Birçok eseri sinema, tiyatro ve dizi olarak 
da karşımıza çıkar. Orhan Kemal, İstanbul’un daha 
çok Cibali ve Kasımpaşa semtlerinde oturmuştur. 
Cihangir semtinde ise Orhan Kemal Müzesi vardır. 
Hikâye ve romanlarında genellikle kenar mahallele-
ri, çalışanları ve yoksul insanları ele almıştır.



152

• Ahmet Hamdi Tanpınar: 1901'de İstan-
bul'da doğmuş, 1962'de vefat etmiştir. Türkçenin 
usta yazar ve şairlerindendir. Yaklaşık 200 sayfalık 
ünlü “Beş Şehir” adlı eserinde 100 sayfa İstan-
bul'a ayrılmıştır. Tanpınar bir süre Beyoğlu, İstiklal 
Caddesi'nde  yer alan Narmanlı Han’da kalmıştır. 
İstanbul'un sanki bir roman kahramanı gibi işlendi-
ği “Huzur” romanını büyük ölçüde burada yazdığı 
söylenir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dı-
şındakiler ve Mahur Beste romanlarında da İstan-
bul kültürü çok önemli bir tutar. Kitapları Gülhane 
Parkı’nın hemen girişinde yer alan “Ahmet Hamdi 
Tanpınar Kütüphanesi"nde sergilenmektedir. 

• Attilâ İlhan: 1925 yılında Menemen'de 
doğmuş, 2005'te İstanbul'da vefat etmiştir. Bü-
yük şairlerimizdendir. Romancı, düşünce adamı 
ve eleştirmen olarak da pek çok eser kaleme al-
mıştır. Romanlarında, yazılarında, özellikle şiirle-
rinde İstanbul çok önemli ve geniş bir yer tutar.

• Ara Güler: 1920’de İstanbul’da doğdu. 
Yerli ve yabancı dergilerde foto muhabirliği 
yaptı. Çektiği fotoğraflarla yurt içinde ve yurt 
dışında pek çok ödül kazandı. Yaklaşık 70 yıllık 
bir zaman dilimini kapsayan fotoğraflarıyla, geç-
mişten günümüze İstanbul hayatını ve semtleri-
ni belgelemiştir. Fotoğraflarının sanatsal değeri 
yüksektir. Daima siyah-beyaz çekimler yapmıştır. 
“İstanbul Fotoğrafçısı” olarak tanınan Ara Güler, 
18 Ekim 2018 yılında, 90 yaşında hayata gözleri-
ni yumdu. 

İstanbul ve sen / neydi o bir zamanlar 
Sanki gençliğime doğru yaşlanıyordum 
Çengelköy'de yaz unutulmaz erguvanlar 
Hangi yanıma dönsem seni bulurdum
İçimdeki lambanın kırıldığı anlar

İstanbul ve sen / sırılsıklam yaşananlar 
Yanardöner bir ayna yeniden ruhum 
Çengelköy'de yaz unutulmaz erguvanlar 
Gözlerinin sisinde sevdalı bir yolcuyum 
Hayal meyal gemiler dumanlı limanlar

İstanbul ve sen / ikinizden kalanlar 
Tekrar tekrar ısrarla yaşayıp durduğum 
Çengelköy'de yaz unutulmaz erguvanlar
Rüya mıdır gerçek mi kendi kendime sorduğum
İstanbul ve sen / neydi o bir zamanlar            
                  Attilâ İlhan, Kimi Sevsem Sensin, 2001 

               NEYDİ O BİR ZAMANLAR

Bir Ara Güler fotoğrafı: Eminönü'nden Beyoğlu'na bakış (detay)

A. H. Tanpınar'ın ünlü Beş Şehir kitabının bir baskısı
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Beyoğlu'nun Tophane semtinde oyun oynayan çocuklar, Ara Güler, 1986

Laleli, Ara Güler, 1958 (Fotoğrafta eski tramvay hattı görülüyor. Laleli semti Aksaray ile Beyazıt arasında yer alır.)
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• Tursun Bey: Osmanlı devlet adamı ve 
tarihçisidir. 1426 yılında doğduğu tahmin edil-
mektedir. İstanbul’un fethinden sonra dağıtılan 
emlakın sayım ve vergilerinin kâtibi olarak gö-
revlendirilmiştir. Hazırladığı defteri Fatih Sultan 
Mehmet’e sunarak onun takdirini kazanmıştır. 
İstanbul’un fethini, Sultan Fatih ve II. Beyazıt dö-
nemlerini anlattığı tarih kitabıyla tanınmıştır. 

• Evliya Çelebi: Büyük Türk seyyahıdır. 1611 
yılında İstanbul’da doğmuştur. Tam bir İstanbul 
âşığıdır. Seyahatname adlı eserinin ilk cildini İs-
tanbul’a ayırmıştır. Kırk yıl on sekiz hükümdarın 
ülkesinden geçtiğini 147 ayrı dil işittiğini, ama 
gezdiği yerlerde güzellikte İstanbul gibisine rast-
lamadığını söyler. Seyahatname’de Evliya Çelebi 
İstanbul’un camilerini, medrese, mescid, türbe, 
tekke, hamam, imarethane, şifahane gibi yerle-
rini ayrıntısıyla anlatır. 30 yaşında başlayan gez-
gin hayatını hac yolculuğu ile tamamlamıştır.

• İbrahim Müteferrika: İlk Türk matbaası-
nın kurucusudur. 1670-1674 tarihleri arasında 
dünyaya gelmiştir. 1729 yılında ilk Türk matbaası 
İbrahim Müteferrika’nın kendi evinde açılmıştır. 
Burada ilk eser olarak Vankulu Lügati basılmış-
tır. Haritacılık alanında da ileri seviyede bilgi sa-
hibidir. İbrahim Müteferrika, Yalova’da ilk kâğıt 
fabrikasını kurduran kişidir. 1745’te İstanbul’da 
vefat etmiştir. 

• A. Süheyl Ünver: Ülkemizin yetiştirdiği 
büyük kültür tarihçilerinden biridir. 17 Şubat 
1898’de Haseki semtinde doğmuş, 1986'da ve-
fat etmiştir. Tıp öğrenimini 1920 yılında tamam-
lamıştır. Tıp tahsili yanında güzel sanatlarla ilgi-
lenmiş; ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatlarını 
öğrenmiştir. Uzun yıllar Güzel Sanatlar Akade-
misinde minyatür hocalığı yapmıştır. Geleneksel 
Türk sanatlarının yaşamasında katkısı büyüktür. 
İstanbul’un çeşitli semtlerini ve tarihî cami, ko-
nak, hamam ve çeşme gibi yapılarını karakalem 
ve suluboya olarak resmetmiştir. Arşivlerde, sa-
haflarda İstanbul'la ilgili kitap ve belgeleri takip 
etmiş, pek çok eseri gün ışığına çıkarmıştır.  

• Turgut Cansever: 1921’de Antalya’da 
doğdu. Bilge mimar olarak tanınmıştır. İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bö-
lümünü bitirdi. Mimarlık alanında birçok ödülün 
sahibidir. Osmanlı mimarisi, Mimar Sinan ve şe-
hircilik üzerine yazıları ve kitapları ünlüdür. "İs-
tanbul'u Anlamak" adında bir kitabı da vardır. 
2009'da İstanbul’da vefat etmiştir.

•  Matrakçı Nasuh: 16. yüzyılın ilk yarısında 
yaşamıştır. Minyatürcü, haritacı, hattat, mate-
matikçi ve tarihçidir. Türk minyatür sanatının ön-
cülerindendir. Minyatür sanatına şehir çizimleri-
ni getirmiştir. İstanbul minyatürleri ve haritaları 
ile ünlüdür. Bu arada, 2008 yılında vefat eden 
Nusret Çolpan minyatürde Matrakçı Nasuh'un 
bir takipçisi sayılabilir. Nusret Çolpan, İstan-
bul'un tarihî eserlerinin ve semtlerinin yanı sıra 
modern İstanbul'un da minyatürlerini yapmıştır.

B-İlim ve Fikir Alanında: 
 • Akşemsettin: Fatih Sultan Mehmet’in ho-

casıdır. 1390 yılında Şam’da doğmuştur. Türbesi 
Bolu'nun Göynük ilçesindedir. Dinî ilimlerin yanı 
sıra tıp alanında da ilim tahsil etmiştir. Bazı ta-
rihçilere göre mikropların keşfi ve mikrobik has-
talıkların tespiti Akşemsettin’e aittir. Ayrıca tifo, 
kolera, tifüs, çiçek gibi hastalıkları inceleyen bir 
kitabı da vardır. İstanbul'un Fatih ilçesinde Ak-
şemsettin'in yaptırdığı bir mescit (küçük cami) 
ile adını taşıyan bir mahalle ve cadde vardır. 

• Ali Kuşçu: Büyük Türk astronomi bilgini 
ve matematikçisidir. Fatih, İstanbul’u bir bilim 
merkezi yapma düşüncesinden bahsederek Ali 
Kuşçu’nun burada olmasını istemiştir. Ali Kuşçu 
da bunu kabul ederek İstanbul’da matematik, 
coğrafya ve astronomi alanında büyük eserlere 
imza atmıştır. Kendisinden sonra birçok bilgin 
yetiştiren Ali Kuşçu 1474 yılında İstanbul’da ve-
fat etmiştir. Eyüp Sultan türbesi civarına defne-
dilmiştir. Fatih ilçesinde adını taşıyan bir mahalle 
bulunmaktadır. 

• Hızır Bey: 1407'de Eskişehir’in Sivrihisar 
kazasında dünyaya gelmiştir. İstanbul’un ilk ka-
dısı ve belediye başkanıdır. Nasrettin Hoca'nın 
torunu olduğu rivayet edilir. “İkinci İbn-i Sina” 
olarak şöhret bulmuştur. Tefsir ve kelam ala-
nında eserler vermiş bir âlimdir. Türkçe, Arapça 
ve Farsça şiirler de yazmıştır. Roma döneminde 
"Kalkedon" denilen Kadıköy'ün adı Hızır Bey'den 
gelir. Burada ona gelir olması için verilen mülk-
lerden dolayı semt "Kadı'nın köyü" diye anılmış. 
Sonra Kadıköy olmuş. Kabri Unkapanı İ.M.Ç. sı-
rasında, ünlü divan şairi Necati Bey'in kabrinin 
yanındadır. Unkapanı yakınında yaptırdığı bir de 
cami vardır. Kızları Hacı Kadın ile Fahrünnisa Ha-
tun da yardımseverlikleriyle tanınmışlardır. Ko-
camustafapaşa ile Samatya arasında Hacı Kadın 
adını taşıyan bir cami, hamam ve cadde; Unka-
panı civarında ise bir mahalle ve cadde vardır.
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Prof. Dr. Semavi Eyice'nin İstanbul tarihi, kültürü, sanatı ve 
kendi İstanbul hatıraları üzerine bir kitabı.

Tarihî İstanbul şehir surları ve meşhur İstanbul bostanlarından 
bir görünüm (Mevlanakapı ile Silivrikapı arası). Suriçi ve sur 
dışındaki eski bostanlar gittikçe azalmaktadır.
(Fotoğraflar: Ekrem Ayyıldız)

Kocamustafapaşa (Sümbül Efendi) Camisi'nin avlusunda yer 
alan Sümbül Efendi Türbesi (sağda). Sümbül Efendi 1529'da 
vefat etmiş bir tasavvuf büyüğüdür. Türbesi, halkımızın çok 
ziyaret ettiği manevi mekânlardandır.

• Semavi Eyice: 1922'de Kadıköy'de doğmuş, 
2018'de vefat etmiştir. İstanbul, Viyana, Berlin ve 
Münih'te eğitim görmüştür. Sanat tarihi ve arkeoloji 
alanında profesör olmuş, öğrenciler yetiştirmiştir. 
Ömrünü İstanbul'a adamıştır desek abartı olmaz. 
Bilimsel çalışmaları ve hatıraları İstanbul tarihi ve 
İstanbul'daki tarihî eserler konusunda en önem-
li kaynaklar arasındadır. Mesela Ayasofya denince 
akla gelen ilk uzman odur. Osmanlı ve özellikle de 
Roma-Bizans dönemlerindeki İstanbul üzerine dün-
ya çapında bir uzmandı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu'nda da uzun yıllar görev yap-
mıştır. Bu sayede birçok tarihî eseri kurtarmıştır. Ay-
rıca Balkanlar'daki Osmanlı eserleri ve Toroslar'daki 
arkeolojik alanlar üzerine araştırmaları vardır. 30 
bin kitaptan oluşan kütüphanesinde İstanbul'a dair 
eski, nadir ve değerli kitaplar vardır. Kitaplığı Beyoğ-
lu Tepebaşı'ndaki Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsünde görülebilir.
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MİMAR SİNAN
İstanbul’a ruhunu veren anıtsal eserleriyle 

ölümsüzleşmiş bir isimdir. 1490 yılında Kayse-
ri'de doğmuştur. Yavuz Sultan Selim zamanında, 
22 yaşlarında İstanbul'a gelmiştir. Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde, 48 yaşında mimarba-
şı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli 
bölgelerinde cami, mescit, medrese, hastane, 
imaret (aşevi), köprü, su kemeri, türbe, saray, 
kervansaray, han, hamam gibi çeşitli türlerde 
400'e yakın esere imzasını atmıştır. Bunların bü-
yük çoğunluğu İstanbul'dadır. Edirne'deki şahe-
seri olan Selimiye Camisi hariç, büyük ve önde 
gelen eserleri de İstanbul'dadır. Mimar Sinan 
uzun ve dolu dolu bir ömür sürmüş ve 1588'de 
vefat etmiştir. Süleymaniye Külliyesi'nde yer 
alan küçük türbesine defnedilmiştir. Bu da o 
dönem için bir ayrıcalıktır. Doğu ve Batı dün-
yasında, kendinden sonraki bütün dönemlerde 
adından saygıyla bahsedilen, hayranlık duyulan 
ve örnek alınan bir mimardır. 

Mimari gelişim açısından ulaştığı üç aşamayı, en büyük üç eseri üzerinden şöyle değerlendirir: 
"Şehzade çıraklık, Süleymaniye kalfalık, Selimiye ise ustalık eserimdir." Koca Sinan'ın mimari çözüm-
lemeleri ve üslubu, mimaride klasik dönemin zirvesini temsil eder. Selçuklu, Mısır, Roma (özellik-
le Ayasofya) ve erken dönem Osmanlı mimarilerini incelemiş, üstün bir senteze ulaşmıştır. Eserleri 
sonraki dönemlerde yapılan eserleri etkilemiştir. Mesela Şehzade Camisi, daha sonraki Sultanahmet 
Camisi'ne, Yeni Cami'ye ve 1767-1771'de inşa edilen şimdiki Fatih Camisi'ne örnek olmuştur. Edirne-
kapı Mihrimah Camisi, 18 ve 19. yüzyıllardaki modern barok tarzı camilerin yapısal öncüsüdür. Emi-
nönü'ndeki Yeni Cami'nin mimarı Davut Ağa, Sultanahmet Camisi'nin mimarı Sedefkâr Mehmet Ağa 
ve Dalgıç Ahmet Ağa gibi başmimarlar Mimar Sinan'ın öğrencileri ve takipçileridirler. 

Mimar Sinan'ın mimarlık ve mühendislik harikası kabul edilen 
bir eseri: Mağlova Kemeri, Kemerburgaz (Fotoğraf: TRT)

Mimar Sinan'ın çok örnek alınmış şaheserlerinden biri: 
Mihrimah Sultan Camisi ve Külliyesi, Edirnekapı

Süleymaniye Camisi ve Külliyesi, büyüklük olarak Mimar Sinan'ın 
ve Osmanlı'nın en büyük eseridir. (Fotoğraflar: Ekrem Ayyıldız) 
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Şehzade Camisi, Mimar Sinan'ın büyüklük olarak üçüncü 
sırada gelen eseridir. (Fotoğraflar: Ekrem Ayyıldız)

ŞEHZADEBAŞI’NDA GÜN DOĞMADAN

Yerleşecek yer aramak
Camiinin avlusunda
Soğuk bir taşa oturmak
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Başı avuçlara almak
Kuşların kanatlarını toplamak
Gecenin çatı katından
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Yüzü gözü toz içinde
Şiirden mest develerin
Gül dökülür heybesinden
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Yoldan geçen birkaç çocuk
Kubbeyi tutan aydınlık
Mezarlarda yeni sesler
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Lale gibi çeşmeleri
Menekşeden sebilleri
Türbeleri bir şelale
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nın

Külahıyla Yunus Emre
Sarığıyla Akşemseddin
Kavuğuyla Mimar Sinan
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Tek başına veli ağaç
Dallarıyla taşır göğü
Köklerine bağlı toprak
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Kafdağı’ndan daha yüksek
Çin Seddi’nden daha uzun
İçimizde med cezir
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Gün doğmadan şehzadeler
Ellerinde meşaleler
Şehzadebaşı’nı gezerler
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Cin halkından kafileler
Katır sırtında geçerler
Kıra kıra kemanları
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Kızaran ufka selam
Süleymaniye’den, Beyazıt’tan
Mutlaka olmak isterim
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Gün de doğar, gün de doğar
Bir gün mutlaka gün doğar
Gün doğmadan neler doğar
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
                                               Sezai Karakoç
                                   1962 (Gün Doğmadan - 2019)

Şehzade Külliyesi'ne kıble yönünden bir bakış. En sağdaki büyük türbe 
Şehzade Mehmet Türbesi'dir. Şehzadebaşı semti, adını bu külliyeden alır. 
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                                                           FATİH SULTAN MEHMET

Gentile Bellini'nin ünlü Fatih portresiSultan II. Abdülhamit döneminde saray ressamı olan Fausto 
Zonaro'nun Fatih'in İstanbul'a girişini betimleyen ünlü tablosu

  İstanbul denince akla gelen ilk isim şüphesiz 
Fatih Sultan Mehmet’tir. 7. Osmanlı padişahı-
dır. 1432 yılında, o zamanki başkent Edirne’de 
doğmuştur. Çok yönlü bir eğitim görmüştür. Ba-
bası Sultan II. Murat’ın kısa bir süre tahttan çe-
kilmesiyle ilk gençlik yıllarında 2 yıl kadar tahta 
çıkmıştır. Babasının vefatından sonra 1451’de 
tekrar padişah olmuş ve 1481 yılında vefat edin-
ceye kadar 30 yıl imparatorluğu yönetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin doğu ve batıda genişle-
mesiyle Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul’a 
sıkışmış bir şehir devletine dönüşmüştü. İstan-
bul’un coğrafi, tarihî, ekonomik ve siyasi öne-
mi dolayısıyla muhakkak alınması gerekiyordu. 
Bunun bilincinde olan Sultan Fatih, tahta geçer 
geçmez hemen fetih hazırlıklarına başladı. İs-
tanbul, Orta Çağ’ın en güçlü surlarıyla korunan, 
alınması en zor şehirdi. Kritik durumlarda Av-
rupa’dan askerî ve siyasi destek de görüyordu. 
Bundan dolayı Sultan Fatih büyük bir kararlılık 
ortaya koydu. Orduda yenilikler yaptı ve ordu-
yu güçlendirdi. Büyük toplar döktürdü. Geniş ve 
aşamalı şekilde İstanbul’u karadan ve denizden 
askerî bir çembere aldı. Avrupa’dan gelen yar-

dımların yolunu kesti. Asıl kuşatma ve savaş Ni-
san’ın ilk günlerinde başladı. Sonuçta 29 Mayıs 
1453’te İstanbul’u fethetti ve “Fatih” unvanını 
aldı. İstanbul’u başkent yaptı. Bu fetih aynı za-
manda Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı 
sayıldı. Doğu Roma (Bizans) ile beraber toplam 
1500 yıl süren Roma İmparatorluğu tarihe karış-
tı. Çağ kapayıp çağ açan Sultan Fatih, Avrupa’da 
“Büyük Türk” olarak anıldı. Şehre girince Top-
kapı Kaleiçi denen yerde şükür namazı kıldığı 
rivayet edilir. Sonrasında bu yere, günümüzde 
“Harbi Mescidi” olarak anılan küçük bir cami ya-
pılmıştır. İlk cuma namazını da Ayasofya’da kıl-
mıştır. İslam hukuku çerçevesinde diğer dinlere 
ve topluluklara da özgürlükler vermiştir. Sultan 
Fatih, İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. 
Bu durumdan hareketle Bayrak Şairimiz Arif Ni-
hat Asya (1904-1975) ünlü "Fetih Marşı" şiirini 
yazmıştır. Şiir ayrıca besteci Yıldırım Gürses ta-
rafından mehter usulü bestelenmiştir. Şair bu 
şiirinde gençliğe verdiği değeri şöyle ifade eder 
ve gençliğe moral verir: 

"Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın
 Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!"
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     Bir Batılı tarihçi Osmanlı hanedanı için “Tarihte bir hanedandan bu kadar çok dâhi çıktığı 
görülmemiştir.” der. İşte Fatih Sultan Mehmet bu dâhilerin başında gelir. 30 yıllık padişahlığı döne-
mindeki fetihlerle Osmanlı Devleti’ni bir dünya imparatorluğu hâline getirdi. Dağılmış olan Anadolu 
Türk birliğini büyük oranda tekrar sağladı. Önemli bir liman şehri olan Trabzon’u da 1461’de fethetti. 
Çıkardığı kanunlar sonraki yüzyıllarda devletin idari, siyasi ve toplumsal işleyişini belirledi. İdarî ve 
askerî dehasının yanı sıra bilim ve sanat alanında da çok donanımlıydı. Matematik, coğrafya, tarih, 
mitoloji ve din bilimlerine vakıftı. 5-6 dil biliyordu. Zengin bir kütüphanesi vardı. İyi bir şairdi. “Avnî” 
mahlasını (takma adını) kullandığı şiirlerini içeren “Fatih Divanı” günümüzde de okunmaktadır. Bilim 
insanlarını, sanatçıları, zanaatkârları, hocaları, tasavvuf büyüklerini çok severdi. Onlarla sohbet eder, 
onları korur, onlara her imkânı sunardı.

Yabancı bilim insanı ve sanatçıları da davet eder, onlara imkânlar sunardı. Geniş ve ileri görüşlüy-
dü. Rönesans Dönemi’nin büyük İtalyan ressamlarından Gentile Bellini’ye bir portresini yaptırmıştır. 
Bu portre çok ünlüdür ve muhafaza edilerek günümüze kadar ulaşmıştır.

   Fatih Sultan Mehmet hakkında çok sayıda kitap ve şiir yazılmıştır. Büyük şair Abdülhak Hamit'in 
yazdığı ünlü kaside, güzel hatla yazılıp çerçevelenerek Fatih'in türbesine asılmıştır. Türbede ayrıca 
İstanbul'un fethi ile ilgili hadis levhası da asılıdır: "İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden 
asker ne güzel asker ve onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır!" Sevgili Peygamberimiz'in 
bu hadisinde geçen "nime'l-ceyş (güzel asker)" ifadesi, fetihte bulunan askerler için bir unvan ola-
rak kullanılmıştır. Bugün bile onların yaptırdığı tarihî eserlerin kitabelerinde ve künyelerinde "Ni-
me'l-ceyş'ten filan kişi yaptırmıştır." şeklinde ifadeler görebilirsiniz.   

Fatih Sultan Mehmet, fetihten hemen sonra İstanbul’da büyük bir imar ve şehircilik hamlesi baş-
latmıştır. Fatih Camisi ve Külliyesi’ni yaptırmıştır. Külliye’de bulunan Fatih Medreseleri en üst düzey 
eğitimin verildiği bir üniversiteydi. İstanbul bir Osmanlı-Türk şehri olarak onun zamanında şekillen-
meye başlar. Günümüzde Valiliğin ve çeşitli bakanlıklara ait il müdürlüklerinin bulunduğu Tarihî Yarı-
mada İstanbul, idarî bakımdan "Fatih" ilçesi olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla Fatih Cami ve Külliye-
si’nin bulunduğu Fatih semti de Fatih ilçesinin sınırları içindedir.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Fatih Camisi'nin kıble tarafındaki hazirededir. (Fotoğraf: Ekrem Ayyıldız)
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Okuma Metni

Orhan'ın Öğrenme Neşesi
Orhan okuldan eve geldiğinde oldukça 

durgundu. Dedesi onun bu durumunu daha 
kapıdan içeri girer girmez anlamıştı. Orhan’ın 
ses tonundan, sessizliğinden hatta yürüyü-
şünden bile neşeli olup olmadığını fark ederdi 
dedesi. Orhan da dedesini üzüntülü görme-
ye hiç dayanamazdı. Yanına yaklaşır ve onun 
moralini bozan şeyi hemen unutturuverirdi. 
Ne de olsa birbirini anlayan iki arkadaş gibiy-
diler. Orhan odadan içeriye girdiğinde o kadar 
keyifsiz selam vermişti ki dedesinin kulağı bu 
selamı işitmemişti bile. Dedesi hemen yerin-
den kalkıp Orhan’ın oturduğu koltuğun yanına 
ilişti. "Çok mu yoruldun bugün?” diye sordu.
Sonra Orhan’ın dilinin altındaki baklayı yokla-
mak için hemen ekledi: “Öğretmenin sorduğu 
soruların hepsine doğru cevap veremediğinde 
neden bilemedim diye kendini üzme sakın!”

Orhan dedesini daha fazla meraklandır-
madan anlatmaya başladı:

- Dedeciğim, öğretmenin sorduğu soru-
lara cevap verememek beni hiçbir zaman üz-
medi. Çünkü sen bana ''Bilmediğimiz şeyler, 
bilme isteğimizi artırır.'' diye öğütlemiştin. Sa-
dece uzun süredir kafama takılan bir şey var.

- Karnendeki notları kafaya takıyorsan 
boşuna kendini üzüyorsun evlat!

- Hayır dedeciğim, biliyorsun ben asıl ola-
nın not değil, bilgi ve aydınlanma olduğunu ilk 
senden öğrenmiştim.

En iyisi kafasını kurcalayan soruyu dede-
sine sormaktı:

- Dede, neden herkes hep yabancı kültür 
ve bilim insanlarından bahsediyor? Neden bi-
zim ülkemizde yetişen dünyaca ünlü isimler 
yok?

Gülümsedi dedesi. Bir koluyla onu omu-
zundan  kucakladı ve anlatmaya başladı:

- Hiç öyle bir şey olur mu evlat? Piri Reis 
gibi ilk defa dünya haritası çizen bir bilim in-
sanımız var. Rasathane kuran Uluğ Bey ve 
Ali Kuşçu gibi gökbilimcilerimiz var. Ömrüne 
400'e yakın mimari eser sığdırmayı başaran 
bir Mimar Sinan’ımız var. Daha yakınlarda, 
dünyada "Yüzyılın Kimyacısı" diye anılmış bir 
Oktay Sinanoğlu var...

Orhan heyecanla ileri atıldı: 
-Peki tıp alanında tanınmış bilim insanları-

mız da var mı dedeciğim? 
 "Elbette" dedi dedesi ve teker teker saydı: 
- Sabuncuoğlu Şerefettin var. Daha 14. yüz-

yılda cerrahi dediğimiz ameliyat tekniklerinin 
öncülerinden. Bu topraklarda yetişmiş, Amas-
ya’da. Mikropların ilk kez keşfini yapan Akşem-
settin’i nasıl unuturuz? Fatih Sultan Mehmet'in 
de hocasıydı, biliyorsun. Yakın dönemde, beh-
çet hastalığını tanımlayıp adını veren Dr. Hulusi 
Behçet var. Daha onlarcasını sayabiliriz evlat.

Orhan’ın dedesi çok kitap okuyordu. Zengin 
bir kütüphanesi vardı. Dedesinin anlattıkları kar-
şısında Orhan’ın gözleri parlamıştı. Çünkü o da 
bilim insanı olmak istiyordu. 

- Ben de bilim insanı olmak istiyorum, be-
nim de adımı yazarlar mı dedeciğim? diye sordu 
Orhan. 

- O da sorulur mu hiç Orhan? dedi dedesi. 
Dünyadaki bilim insanlarının, sanatçıların, ede-
biyatçıların hiçbiri gökten inmedi. Hepsi önce 
istediler, sonra çalıştılar ve hedeflerini hiç unut-
madıkları için başarılı oldular. Bu hedefini hiç 
unutmadan çalışırsan tabii ki senin adın da bilim 
tarihine yazılacaktır. Hem de altın harflerle! 
           “Anladım.” dedi Orhan. Dedesinin söyle-
diklerini bir kere de kendisi tekrar ederek:
          - Önce istemek, sonra çalışmak, sonra da 
hedefini hiç unutmamak!

Üsküdar Bilim Merkezi Matematik Atölyesi
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Bunları Biliyor muydunuz?

• Sahasında yazılan en kapsamlı eser olan 
"Arap İslam Bilim Tarihi" adlı 17 ciltlik eseri  
Fuat Sezgin yazmıştır. Bu muhteşem esere 
1967 yılından beri emek vermiştir   
• Fuat Sezgin başta Süryanice, İbranice, La-
tince, Arapça ve Almanca olmak üzere 27 dili 
biliyordu.
• Çalışmaları ve bilim tarihine hizmetleri 
dolayısıyla uluslararası pek çok ödül almıştır.

               MÂNİ

Ne Hint ne Çin ne de Yunan, 
Sonra iste, önce inan.
Sanma ki hiç gökten indi,
Ne Fatih ne Mimar Sinan.

Etkinlik

1. İstanbul’da hâlâ hayatta olan edebiyatçıları araştırıp 10 tanesinin ismini defterinize yazınız.
2. Hangi Türk sanat veya bilim insanının yerinde olmak isterdiniz? Niçin?
3. İstanbul’da Mimar Sinan’a ait, çeşitli türlerde yüzlerce eser vardır. Bunlardan 3 tanesinin 
adını ve yerini aşağıdaki noktalı alana yazınız.

.............................................................................................................................................................

Mimar Sinan'ın İstanbul'daki özgün eserlerinden biri: Hadım 
İbrahim Paşa Camisi, Silivrikapı (Fotoğraflar: Ekrem Ayyıldız)

Mimar Sinan'ın İstanbul'daki önemli eserlerinden biri:
Gazi Kara Ahmet Paşa Camisi ve Külliyesi, Topkapı - Kaleiçi
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• İstanbul'da yemek kültürü denince aklınıza hangi yiyecek ve içecekler geliyor?     
• Hafızanızda kaç masal ismi var? Aile büyüklerinizin size anlattığı masallardan hatırla-
dığınız var mı?
• Hiç sokak oyunu oynadınız mı? Hangi sokak oyunlarını biliyorsunuz?

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’UN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARI4

İstanbul'un bazı semtleri bazı yiyeceklerle 
ünlüdür; Kanlıca'nın yoğurdu, Sarıyer'in böreği, 
Çengelköy'ün kokoreçi ve salatalığı, Boğaz'daki 
Arnavutköy'ün çileği, Vefa'nın bozası, Balat ve 
Beyoğlu'nun işkembesi, Sultanahmet'in köftesi, 
Şehremini'nin çi böreği, Ortaköy'ün kumpiri gibi.

Karadeniz, Marmara, Boğaz ve Haliç çev-
resinde bulunan İstanbul'un balık kültürü de 
önemlidir. Balık restoranları ve balık-ekmekçiler 
İstanbul yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası-
dır. Özellikle lüfer balığı denince akla gelen şehir 
İstanbul'dur. Lüfere padişah balığı da denmiştir. 
Nitekim "sis, lodos ve lüfer" İstanbul'un alamet-
lerinden sayılmıştır.

İstanbul'un şerbet kültürü çok eski, zengin 
ve meşhurdur. Seyyar şerbetçi, öne doğru eğile-
rek sırtındaki güğümden bardağa şerbet doldu-
rurdu. Eskiden Ramazan aylarında, kandillerde, 
cumalarda, önemli günlerde sebillerden şerbet 
de dağıtılırdı. Sebiller genellikle tarihî külliye-
lerin ve camilerin bir köşesinde yer alan, içme 
suyu dağıtılan, çeşmeye benzer güzel yapılardır.

Kış aylarının vazgeçilmez bir içeceği de sa-
leptir. Seyyar salepçiler ve pastanelerin yanı sıra 
şehir hatları vapurlarında da salep bulunur. Va-
purda salep içip buğulu camlardan İstanbul'u  ve 
denizi seyretmenin keyfi bir başkadır.

İstanbul'un bir önemli yemek esnafı da 
turşuculardır. Eskiden Çemberlitaş'ın turşucu-
su meşhur imiş. Bugün çeşitli semtlerde seyyar 
veya dükkânda çalışan turşucular görülür. Bazı 
eski lokantaların turşuları nam salmıştır.

İstanbul'da pastane kültürü de önemli-
dir. Tıpkı eskiden "edebiyat kahveleri" denen 
mekânlar gibi, bazı pastaneler de geçmişte ünlü 
yazarların, sanatçıların, bilim insanlarının uğrak 
yeri ve sohbet mekânı olmuştur.

Ülkemizin her yöresinde olduğu gibi Os-
manlı dönemi İstanbul’unda da dışarıda yeme 
alışkanlığı yaygın değildi. Ev yemekleri hem mal-
zeme kalitesi hem de aşçılık bakımlarından “dı-
şarının” mutfağına üstün sayılırdı. Sarayda, im-
kânları geniş olan konaklarda ve köşklerde usta 
aşçılar bulunurdu. Varlıklı konak ve köşklerde, 
mutfak içeride değil bahçenin bir yanında, ayrı 
bir mekânda bulunurdu. Ancak “çarşı ve sokak 
mutfağı” da çok canlıydı. 

Çorbacı, kelleci, pilavcı, kuskusçu, börekçi, 
simitçi, galetacı, tatlıcı, Arnavut ciğercisi, kebap-
çı gibi esnaftan oluşan sokak mutfağının temel 
işlevi şehrin yoksul insanlarını sabah akşam ucu-
za doyurmaktır. Bekârlar, ameleler, kalacak yeri 
olmayanlar ya da kent dışından gelenler doğal 
olarak bu esnafın başlıca müşterileridir.

1550’lerde İstanbul’a gelen Bohemyalı Al-
man gezgin Hans Dernschwam bakın neler göz-
lemliyordu: “Türklerin çoğu alelade aşevlerinde 
yerler. Başlıca yemekleri çorba, bulgur, bezelye, 
mercimek, taze ve kuru fasulye ve benzeri şey-
lerdir. Bu yemeklerde bir parça koyun eti bulu-
nur. Pirinç çorbaları çok nefistir.” 

Geleneksel mutfak bugün de gücünü koru-
maktadır. Özellikle tarihî semtlerde, geçmişten 
günümüze devam eden ünlü lokantalar vardır. 
Tatlı, şekerleme, lokum, kahve gibi alanlarda 
marka hâline gelmiş birçok firma geleneği sür-
dürmektedir. Ayrıca her yöremize ait yemekle-
rin kaliteli örneklerini de İstanbul'da bulabiliriz.

Bugün artık çok az yerde ve Ramazan ay-
larında görebildiğimiz çocuklara yönelik bazı 
yiyecekler de meydanlarda, mahallelerde, okul 
önlerinde satılırdı. Macuncular, akide şekerciler, 
pamuk şekerciler, horoz şekerciler, gazozcular 
ve daha neler neler...

İSTANBUL'DA YEMEK KÜLTÜRÜ
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GÜL ŞURUBU: 
Hazırlanışı: Yarım kilo temiz ve iyi durumda olan gül yaprağı hazır edilir. Bir tencere içine yarım litre 
su konup ateş üzerinde kaynamaya başlayınca yapraklar içine atılır. Kaynar gibi olunca ateşten indirilir 
ve ağzı kapanıp soğumaya terk edilir. Ondan sonra süzülüp posası atılır. Elde edilen su, 1 kilo kaliteli 
şeker ve bir yumurtanın köpürmüş akıyla tencereye konulur. Bir kere kabarınca ateşten indirilir. Üze-
rindeki köpük atılır ve süzülür. Ağzı ufak şişelere konur ve şişelerin ağzı iyice kapanıp korunur. Hiç 
hava aldırmamak lazımdır. Zira bozulur.
BÖĞÜRTLEN HOŞAFI: 
Hazırlanışı: İstenen miktar böğürtlen toplanır. Böğürtlenin yarısı toz şeker ile bütünüyle ezilip orta 
karar sulandırılır. Astardan süzülüp kaseye konulduktan sonra böğürtlenin diğer yarısı da konulur. 
Çiçek suyu ilave edilerek içilir. Karadut dahi bu usul üzerine yapılır ise nefis olur.

Osmanlı döneminde yemekleri ve aşçılık kültürünü anlatan yemek kitapları da yazılmıştır. İlk 
basılan ve meşhur olan kitap, Mehmed Kâmil tarafından yazılan ve 1844'te İstanbul'da yayınlanan 
Melceü't-Tabbâhîn (Aşçıların Sığınağı) adlı kitaptır. Günümüzde yeni baskıları da yapılmıştır.

Aşçıların Sığınağı adlı kitaptan günümüz Türkçesiyle üç tarif:

LÜFER PİLAVI: 
Hazırlanışı: Yeter miktarda lüfer balığı tedarik 
edilir. Usule uygun olarak içi çıkarılıp temizlen-
dikten sonra tuzlanıp hazır edilir. Ondan sonra 
tencereye kaliteli zeytinyağı konup altı yakılır. İki-
li birli hesabıyla su konup kaynamaya başlayınca 
temizlenmiş pirinç konulur. Hemen ardından ba-
lıklar pirincin üzerine yatırılıp tencerenin ağzı ka-
patılır. Suyu tamamen çekilince tencere ateşten 
indirilir ve bir süre bekletilir. Sonra pilav tabağa 
konur ve balıklar da nizami şekilde pilavın üzeri-
ne yerleştirilir. Biraz tarçın ekilip yenilir.



164

İstanbul’da giyim kuşam kültürü köklü bir 
geleneğe sahiptir. Osmanlı dönemi giyim kuşa-
mında İslami esaslar belirleyici olmakla birlikte 
Bizans ve Yakın Doğu mirasının da etkisi olmuş-
tur. II. Mahmut devriyle birlikte giyim kuşamda 
Batı etkisi kendini göstermeye başlamıştır. İstan-
bul’un saray ve ticaret merkezi olmasından dola-
yı moda, İstanbul’da ortaya çıkar ve buradan im-
paratorluğun diğer bölgelerine yayılırdı. İstanbul 
modası 19. yüzyıla kadar Avrupa’da da takip 
edilmiş, Rus ve Avrupa saraylarında Türk kıya-
fetleri ve kumaşları ilgi görmüştür. İstanbul’da 
giyim kuşam adeta bir kimlik kartıdır. Farklı din-
lerden, tabakalardan ve mesleklerden insanlar 
kendilerine özgü giyimleri ile ayırt edilirdi.

Eski İstanbul’da kadınların ev kıyafetleriyle 
dış kıyafetleri ayrı idi. Ev içinde başta oyalı ye-
meni veya beyaz tülbent, üstüne dokuma bez-
den hilali gömlek, üzerine parmak dikişli kolsuz 
pamuklu; yaz ise basmadan, kış ise pazen ya da 
Rus fanilasından tek cepli entari. Kadınlar soka-
ğa çıktığında uzun yakalı ferace giyerlerdi. Başa 
hotoz üstüne gösterişsiz ve süssüz bir çift kalın 
yaşmak sarılırdı. Ayakta parmak topuklu rugan 
ayakkabı, gözde gözlük, bir elde şemsiye, öbür 
elde ufak bir çanta veya torba bulunurdu. Yaşa 
göre erkek ve kadın kıyafetlerinde farklılıklar da 
vardı.

Betül İpşirli Argıt, Osmanlı İstanbul’unda Giyim Ku-
şam (Büyük İstanbul Tarihi, Cilt IV)

İSTANBUL'DA GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ

Çardak Çorbacısı Galatalı Hüseyin Ağa’nın dilinden, zamanın ustalarının adlarının da yer aldığı 
giyim kuşam benzetmeleri:

         “Çakşırı Deli Abdi’den
         Yemenisi Galatalı Fehmi’den
         Hilali gömleği Koca Ammi’den
         Şahin baş da Cezayir’in fesidir”

Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, İstanbul Folkloru
(Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, Cilt II,
Hazırlayan: Filiz Özdem) 

Domabahçe'de Gezinti, Fausto Zonaro
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İstanbul masalları arasında meddah ağ-
zından dinlenmiş olanların da ayrı bir yeri 
vardır. “Benli Binnaz Masalı” önce meddah 
ağzından dinlenip sonraları eski İstanbul’un 
evlerinde kış geceleri sohbetlerinde anlatılan 
masallardan olmuştur. “Eşik Atlamaz Hatice 
Banu”, “Kürkçübaşının oğlu ile Bülbül İsma-
il’in Kız kardeşi”,  "Cavalının Kızı", "Kasımpa-
şalı Yemenici Mustafa", "Nardaniye Hanım", 
"Ben Bir Yeşil Yaprak İdim", "Fesleğenci Kızı", 
"Yatalak Mehmet", "Menekşe Yaprağı", "Arap 
Lala", "Dülger Kızı", "Ah u Melek", "Hüsnü Yu-
suf Şehzade" de İstanbul masallarındandır. 

     Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, İstanbul Folkloru

İSTANBUL MASALLARI

İstanbul’da masallar, daha çok kadın anlatı-
cılar tarafından uzun kış gecelerinde evlerde ya 
da köşk ve konaklarda tandır başlarında, helva 
sohbetlerinde çocuk ve kadınlardan oluşan bir 
topluluk karşısında anlatılıyordu. İstanbul’un kış 
gecelerinde yürekleri ısıtan masallar arasında 
“Keloğlan ve Padişah”, “Kız Kulesinin Sultanı”, 
“Heyyamola”, “Kırk Şehzade İle Yedi Başlı Ejder-
ha” gibi günümüzde de çokça bilinen masallar 
vardır. Osmanlı İstanbul’unda evlerden kahve-
hanelere kadar bu masallar okunur ve sohbet-
ler masal ile ibretli bir sonuca bağlanırdı. Kimi 
Afrika’dan, kimi ise Balkanlardan İstanbul’a göç 
eden masal anlatıcılarının İstanbul’da tandırbaş-
ları, konak, köşk vb. mekânlarda masallarını icra 
ettikleri görülmektedir. Dinleyici unsuruna bakıl-
dığında da bu masalların yediden yetmişe her-
kese hitap ettiği görülmektedir. (Dr. Ferhat As-
lan, Naki Tezel’in İstanbul’dan Derlediği Masallar 
(İnceleme-Metin), İstanbul, Bilge Kültür Sanat, 
2012, 640 s.) 1718-1730 yılları arasında helva 
sohbetleri çok yaygındı. Düğün neşesi içerisinde 
adı “Helvacı Güzeli” olan bir masal bu sohbetler-
den miras kalmıştır.

İSTANBUL  EFSANELERİ
Efsane (mit), Anadolu Türkleri arasında esatir ve menkıbe kelimeleriyle yaygınlık kazanan halk 

edebiyatı ürünüdür. Öyküsel metinlerdir. Dilden dile aktarılır. Bir milletin kuşaktan kuşağa ulaşan top-
lumsal hafızasını oluşturur. Efsanelerde o milletin hayalleri, beklentileri ve duyguları vardır. İstanbul 
efsanelerine örnek olarak; Kız Kulesi Âşıkları Efsanesi, Tavadan Sıçrayan Balıklar Efsanesi, Mahmutpa-
şa Camisi'nin Yapılış Efsanesi ve İstanbul’un Kuruluşu Efsanesi örnek verilebilir.

Osmanlı döneminde yazılmış geleneksel tarih kitaplarında da, mesela "Solakzade Tarihi" adlı 
kitapta İstanbul'un kuruluşuna ve İstanbul'a dair çeşitli efsaneler, menkıbeler anlatılmıştır.

İSTANBUL DESTANLARI
Bugünkü bilgilere göre İstanbul üzerine yazılmış destanların en eskisi Aznavuroğlu tarafından 

1660’taki yangınla ilgili destandır. İstanbul destanları, konularını çeşitli olaylardan alır. Bunlar; tarihî, 
siyasi olaylar olabildiği gibi yangın, deprem gibi afetler ya da İstanbul’da yaşanmış acı tatlı bütün 
gündelik olaylar olabilir. 17. yüzyıl şairlerinden Âşık Ömer bütünüyle İstanbul’u anlatan ilk destanın 
sahibidir. Bu destan Sultanahmet'ten başlayıp Yedikule, Topkapı ve Ayvansaray'dan Sirkeci'ye daire 
çizerek tarihî İstanbul'un semtleri üzerine birer dörtlük içerir. Toplam 17 dörtlüktür. Halk edebiyatın-
daki şehir destanlarının en ünlüsüdür. Âşık tarzı destan türü 19. yüzyılda İstanbul’da destan söyleyen, 
yazan ve satanları içine alacak genişlikte meslek hâlini almış ve başka şehirlere de yayılmıştır. Destan-
lar genellikle tek yaprak olurdu. Bazen de renkli kağıda basılıp satılırdı. Ozanlar, destancılar ve med-
dahlar kahvelerde, sohbet mekânlarında bu destanları okurlardı. Gazetelerin yaygınlık kazanmasıyla 
destan geleneği de yavaş yavaş ortadan kalkmıştır.

İstanbul İl Mİllî Eğitim Müdürlüğü çocuklara yeni ufuklar 
açan "İstanbul Masal Okulu" projesini hayata geçirmiştir.
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Coşkun sular gibi çağladım, aktım
Bülbül gibi âh u efganımız var
Şadırvan altların seyrine baktım
Ahırkapısı’nda seyranımız var.

Akıntıya saldık biz de gemimiz
Çatladı’da mevcut oldu cümlemiz
Kumkapı’da sürdük zevk u demimiz
Çok şükür Yezdan’a devranımız var.

Davutpaşa ara yerde yücedir
Samatya’nın sefaları iyicedir
Narlıkapı hepisinden ücedir
Köşk ü saray ile unvanımız var.

Yedikule enbiyalar durağı
Silivrikapı’da yanar çerağı
Yenikapı dervişlerin ocağı
Mevlevihane’yle devranımız var.

Topkapı kilidin kimse açamaz
Edirnekapı’ya konan göçemez
Eğrikapı’dan üç adam geçemez
Meyyitler elinden efganımız var.

Serin olur Ayvansaray havası
Hüma kuşu gibi yüksek yuvası
Balatlılar pirden almış duası
Derler ki yol ile erkanımız var.

Cibali’de içtim aşkın dolusun
Baştanbaşa seyreyledim yalısın
Tüfekçiler zapteylemiş delisin
Unkapanı gibi mizanımız var.

Ayazmakapı’da dayanadurdum
Odunkapısı’nın darlığın gördüm
Borcu olanlara Hak eylesin yardım
Zalimlere çengel urganımız var.

Yeni Cami gibi yoktur dünyada
Bârekallah onu yapan üstada
Namazını onda kılan ziyade
Daima okunur Kuran’ımız var.

Bahçekapısı’ndan taşra erince
Yalıköşkü’nün önüne varınca
Topkapı’nın toplarını görünce
Kanlıca’dan gelen kurbanımız var.

Padişah-ı âleme kaldı dua
Muammer ola feyziyle ulema
Cümle erbab-ı devlet, hep vüzera
Sultan Ahmet gibi bir hânımız var.

Âşık Ömer muradın Hak’tan dile
Şair olan bunun manasın bile
Bizden sonra nice şairler gele
Ko desinler dilde destanımız var.
   

İSTANBUL DESTANI

(Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün "Türk Saz Şairleri Antolojisi, V- Âşık Ömer" adlı kitabından alınmış ve kısaltılmıştır.)

Mimar Sinan'ın İstanbul'un iki yakasındaki iki Mihrimah Sultan Camisini öne çıkaran bir minyatürlü çini çalışması; Sanatçı: 
Tenzile Özgün (Klasik Türk Sanatları Vakfı koleksiyonundan, Üsküdar Mevlevihanesi, Fotoğraf: Ekrem Ayyıldız)
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İSTANBUL NİNNİLERİ

İSTANBUL SOKAK OYUNLARI

Çocuğu uyutmak için annesi ya da çocuğun 
yakınları tarafından ezgiyle söylenen dörtlüklere 
ninni diyoruz. Bu ezgili minik şiirler, halk edebiya-
tı araştırmaları kadar müzik araştırmalarının da 
alanına girer. İstanbul ninnileri dünden bugüne 
derlenip toparlanmış ve günümüz sözlü kültürü-
ne kazandırılmıştır. Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu 107 
ninni örneğini öğrencileri eliyle derleyip yayın-
lamıştır. Kimi zaman bazı İstanbul semtleri nin-
nilerde yerli yerinde kullanılmış olarak görülür. 
İçinde İstanbul geçen her ninni İstanbul ninnisi 
değildir. Sözgelimi aşağıdaki ninni Isparta ilimizin 
Yalvaç ilçesine aittir:

Eski zamanların İstanbul’unda çocuk oyunları o kadar çeşitlidir ki bunların pek azı bilinir. Günü-
müze kadar gelen çocuk oyunlarının bazıları şunlardır: İp atlama, köşe kapmaca, saklambaç, tek mi 
çift mi, elim üstünde elim, yumurtalı tavuk, körebe, yağ satarım, esir almaca, kar topu, kaç kurtul, sek 
sek, uçtum uçtum, el çırpma, tahterevalli, ebe kızdı, kutu, zıp zıp, bom, çatal metal, çimdik, yüzük, 
yazı tura, öt kuşum, ceviz, çelik çomak, birdirbir, kurt kuzu, kaptan, topaç, misket, kurtarmaç vb. İs-
tanbul’un çocuk oyunları da pek zengindir. Fakat şehirlerin kalabalıklaşmasıyla birlikte oyun alanları 
da birer birer ortadan kalkmış ve sokak oyunları maalesef unutulmaya yüz tutmuştur. 

İstanbul Sokak Oyunlarında Kullanılan Şarkılar

 “Yağ satarım, bal satarım,
   Ustam ölmüş ben satarım.
   Ustamın kürkü sarıdır,
   Satsam on beş liradır.
   Zam-bak zum-bak,
   Dön arkana iyi bak.” 

   

Yağ Satarım Bal Satarım

Fış Fış Kayıkçı

   Yağ satarım, bal satarım,
   Ustam ölmüş, ben satarım.
   Alacağına, vereceğine
   Bir kaşık ayran
   Yarın sabah bayram.”

Yumurtalı Tavuk Oyunu
“Yumurtalı tavuk,
Yumurtası nerede?
Folluktadır, follukta.
Gıd, gıd gıdak.”

“Kayıkçının küreği,
Tıp tıp eder yüreği.
Akşama fincan böreği.
Benim evde etim var.
Bir yaramaz kedim var.

Kedim eti yer ise
Annem beni döverse
Güm güm eder yüreğim.
Kedimi de pek severim.”

“İstanbul’un viranları
Alıkoymuş varanları
Gör sen de o örenleri
Uyu da büyü ninni”

Eyüp’ten aldım oyuncak
Şimdi baban gelecek
Sakın kırma yumurcak”

“Yağmura kurdum salıncak   

Döşemişler karşı karşı
Sensin ağaların başı
Ninni yavrum ninni”

“İstanbul’da Uzunçarşı    

Arkasında yamalı aba
Benim yavrum uyuyacak
Gelme bize bekçi baba”

“Ninni ninni iğci baba

İstanbul ninnilerine örnekler:
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Kısa Okumalar
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde, İstanbul'un kuruluşuna dair şöyle bir efsane anlatılır:
"Dünyada yaşayan, kurttan kuşa cümle yaratığa, insan ve cin tayfasına hükmeden, bü-

tün hayvanların dilinden, hâlinden anlayan Hz. Süleyman nedense okyanus denilen denizlerin 
ötesinde, Terendüz Adası'nın hükümdarına söz geçiremiyordu. Buna çok canı sıkılan Hz. Süley-
man, sonunda insan ve cin tayfasından kurulu büyük bir ordu ile bu asi hükümdarın üzerine 
vardı. Onu yenerek adayı aldı. Hükümdar'ın Alina adında güzeller güzeli bir kızı vardı ki Sultan 
Süleyman bu kızı görünce hemen âşık oldu ve onu kendisine eş seçti. Fakat kız durmadan ağ-
lıyor, göz yaşları dinmek bilmiyordu. Sultan Süleyman bir gün sordu:

- Yâ Melike! dedi, bunca saltanat, bunca dünya nimetleri içinde olasın da, yine de ağlayıp 
sızlayasın, bunun sebebi ne ola ki?

Güzel kız, derinden bir ah çekip:
- Ey benim sultanım, dedi. Sen benim göz yaşlarımın dinmesini istiyorsan bana öyle bir 

yerde, öyle bir saray yaptır ki dünyada eşi dahi olmasın.
Sultan Süleyman, çok sevdiği karısının bu dileği üzerine cin tayfasına buyruk verip yeryü-

zünün havası, suyu, manzarası en güzel yerini bulmalarını söyledi. Yedi gün sonra haber geldi. 
Yedi tepeden birinin üzerine, yücelerden yüce bir saray yaptırdı. Sultan Süleyman'ın sarayını 
yaptırdığı yer, bugün Sarayburnu diye anılan yerdir."

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde, İstanbul'un kuruluş efsanesi bundan ibaret değildir; 
daha başka efsaneler de anlatılır.

Etkinlik

1. Ailenizden ve tanıdıklarınızdan İstanbul’un 20 yıl önceki durumunu bugünle mukayese-
li olarak öğreniniz.
2. Bir yakınınızdan çocukluğundaki İstanbul'u ve oynadıkları oyunları öğreniniz. Bu oyun-
lardan birini aşağıdaki noktalı alana yazınız.
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İSTANBUL EDEBİYATI
Fetihten bugüne İstanbul, edebiyatımızın merkezindedir. Her birimizin hayran kaldığı İstanbul 

manzaraları ve dönem dönem İstanbul hayatı edebiyatçılarımızın kaleminde şiir, öykü, deneme, hatı-
ra, gezi yazısı ya da romana dönüşmüştür. İstanbul üzerine bir şeyler yazıp çizmemiş yazar ve sanat-
çımız yoktur desek yeridir. İstanbul'u yaşamaya ve keşfetmeye bir ömür yetmez! İstanbul edebiyatını 
sayıp dökmeye de sayfalar yetmez. Büyük şairimiz Yahya Kemal, "Aziz İstanbul" adlı kitabında şöyle 
der: “İstanbul’da çok zaman yaşamış, yaşadıkça birçok semtleri sevmiş, sevdikçe onları zamanın de-
rinliğine doğru enine boyuna öğrenmiş bir insan, yaşı ilerledikçe öğrendikleriyle öyle dolar ki bu 
şehrin, sonu gelmez güzellikleri olduğunu sanır.” Tarih boyunca dünyanın farklı ülkelerinden pek çok 
yazar ve sanatçı da İstanbul'a gelmiştir. Bu yazar ve sanatçıların bir kısmı, İstanbul üzerine veya içinde 
İstanbul'un geçtiği çeşitli türde eserler vermişlerdir. 

Bir Başka Tepeden
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
                                                     Yahya Kemal Beyatlı

Bahar Sarhoşluğu
Yuvası saçakta kalan kırlangıç,
Yavrusu dallara emanet serçe,
Derken camiler üstünde güvercin
Minareler katından geçiyorum
Gökyüzü mahallesi İstanbul’un.
 
Süt beyaz bir martıyım açıklarda.
Gemilere ben yol gösteriyorum,
Buğday ve ilaç yüklü gemilere.
Bir kanat vuruşta bulutlardayım;
Bir süzülüşte vatanım dalgalar!
                           Cahit Sıtkı Tarancı

İstanbul Türküsü
Urumelihisarı’na oturmuşum;
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:
“İstanbul’un mermer taşları; 
Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları” 
                                                                         Orhan Veli

İstanbul (detay), Sanatçı: Devrim Erbil (Tarihî Yarımada'dan 
Haliç, Beyoğlu ve Boğaz'ın görünümü)

Haliç'ten Tarihî Yarımada'ya bir bakış. Arkada Süleymani-
ye Camisi ve Beyazıt Kulesi. (Fotoğraf: Ekrem Ayyıldız)
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İstanbul’umun Dili 
Annemin dili,
Babamın dili,
İstanbul’umun dili,
İstanbul’umun dili.

İstanbul’umun efendisi,
Hanımefendisi.
Sokaklarımın bekçisi,
Yoğurtçusu, balıkçısı.
Can dilimi konuşanım,
Canım benim. 
         Asaf Halet Çelebi

İstanbul
Seni görüyorum yine İstanbul
Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan
Minare minare, ev ev
Yol, meydan.

Geliyor Boğaziçi’nden doğru
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
Mavi sular üstünde yine
Bembeyaz Kızkulesi.
                                  Ziya Osman Saba 

                                                      ŞARKI VE  TÜRKÜLERİN İSTANBUL’U
İstanbul, hakkında yazılan şiirler kadar şarkı ve türküleriyle de çok şeyler anlatır. İstanbul’a şarkı-

ları ve şiirleriyle yaşayan bir şehir demek yanlış olmaz. İçerisinde sevgiyi, hasreti ve ayrılığı barındıran 
bu türküler, dinleyeni şehrin bir semtinden alıp başka bir semtine taşır. 

Üsküdar’a gider iken bir mendil buldum.
Mendilimin içine lokum doldurdum.
Ben yârimi arar iken yanımda buldum.
Katip benim ben katibin el ne karışır,
Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır.

Besmeleylen biz yangına kalkarız,
Düz ovada şahin gibi uçarız,
Yokuş gelir keklik gibi sekeriz.
Sandık sandıklar içinde fermanımız var.
Hazreti Mevla'ya duacımız var.

Şemsiyeli Kadınlar, Münif Fehim

Kız Kulesi, Üsküdar

Besmeleylen Biz Yangına Kalkarız
Derleyen: İst. Belediye Konservatuvarı, 1929

Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur.
Katibimin setresi uzun eteği çamur.
Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur.
Katip benim ben katibin el ne karışır,
Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır.

Üsküdar’a Gider İken
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Beste: Anonim
Güfte: Anonim 

Osmanlıda Tulumbacılar, Güngör Şipka Koleksiyonu
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Bir Dalda İki Kiraz 
Derleyen: Ahmet Yamacı

Bir dalda iki kiraz,
Biri al biri beyaz.
Eğer beni seversen
Mektubunu sıkça yaz.

Sallasana sallasana mendilini,
Akşam oldu göndersene sevdiğimi.
Sallasana sallasana saçlarını,
Akşam olsun söyleyeyim suçlarını.

Kız Sen İstanbul’un Neresindensin?

Bir dalda iki ceviz,
Aramız derya deniz.
Sen orada ben burda,
Ne bet kaldı ne beniz.

Sallasana sallasana mendilini,
Akşam oldu göndersene sevdiğimi.
Sallasana sallasana saçlarını,
Akşam olsun söyleyeyim suçlarını.

Beste: Ünal Narçın
Güfte: Aşık Yener

Etkinlik

1. İstanbul konulu şiirler okuyunuz. Şiirlerde en sevdiğiniz ve beğendiğiniz dizelerin altla-
rını kurşun kalemle çiziniz. 

2. Aşağıdaki noktalı alanlara yaşadığınız semtle ilgili bir dörtlük yazınız. (Örnek: “Semtim 
Beşiktaş” gibi.) 

Semtim  ...................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Duruşun andırır asil soyunu
Hisar, Kuruçeşme, Sahil boylu mu?
Arnavutköylü mü Ortaköylü mü?
Kız sen İstanbul'un neresindensin?

Bilmem sözlü müsün, ya nişanlı mı?
Sevgilin yaşlı mı, delikanlı mı?
Emirgan, Bebekli, Aşiyanlı mı?
Kız sen İstanbul'un neresindensin?

Başında esen kavak yeli mi?
Gözünden akan aşkın seli mi?
Sarıyer, Tarabya, İstinyeli mi?
Kız sen İstanbul'un neresindensin?

Soyun buralı mı, başka yerden mi?
Huyun aşığına küsenlerden mi?
Yeşilköy, Florya, Bakırköy'den mi?
Kız sen İstanbul'un neresindensin?

Gülüşün sahte mi, yoksa candan mı?
Bağlarbaşı'ndaki tozlu yoldan mı?
Erenköy, Kadıköy, Üsküdar'dan mı?
Kız sen İstanbul'un neresindensin?

Merhametin bahar, yoksa kıştan mı?
Tatlı yanağından, çatık kaştan mı?
Esentepe, Yıldız, Beşiktaş'tan mı?
Kız sen İstanbul'un neresindensin?
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İSTANBUL MÂNİLERİ

Denize ağ atacak
Kalbe yara açacak
Birbirinden ayrılmaz
Harem ile Salacak.

Rüzgâr güller savurdu
O kız ikiz doğurdu
Pek de leziz olurmuş
Kanlıca’nın yoğurdu.

Benim yârim bir tane
Oldum deli divane
Seni pek çok severim
Silahtar, Kâğıthane.

Bozulmuş hep su yolu
Her taraf neşe dolu
Ne de göbekli olur
Yedikule marulu.

Tatlıdır bal kabağı
Hemen doldur çanağı
Boğazın karşısında
Urumeli Kavağı.

Konsoluyla aynası
Bohçasında var fesi
Ne kadar da meşhurdur
Çengelköy’ün ayvası.

Etkinlik

1. İstanbul şarkılarından üç tanesini seçerek sınıfınızda arkadaşlarınızla birlikte dinleyiniz.
2. Orhan mâni yazmak istemektedir. Ona dörtlüğün son dizesinde yardımcı olmak istese-

niz boş yerleri nasıl tamamlarsınız?
 

Kâtibi var, fesi var.
Camisi türbesi var.
Beşiktaş’tan vapurla,
…………………………

Güvercin var bacada.
Benim aklım hocada.
Yoğurdun en güzeli,
…………………………

Erguvanlı zamanda.
Rengarenktir her yanda.
Ne güzel çay içilir,
Boğazda……………..

Bilgi Notu

Anonim: Yazanı, söyleyeni bilinmeyen söz ve metinlere verilen addır.
Dize: Şiirdeki her satıra dize (mısra) denir. 
Mâni: İlk iki dizesi hazırlık dizesi olup asıl mesajın son iki dizede verildiği kısa halk şiiri. Her dizesi 7 
hecelidir. Çoğunlukla 4 dizeli olur. 6 dizeli olanları da vardır. Dilden dile aktarılan anonim şiirlerdir. 
Tarlalarda, düğünlerde, pazarlarda, ozanlar tarafından kahvelerde, bekçi ve davulcular tarafından 
Ramazan aylarında ezbere veya doğaçlama (yani o anda içine doğduğu şekilde) söylenirdi.  
Ezgi: Kulağa hoş gelen müzikal söz ya da ses dizisine ezgi (melodi) denir. 
Güfte: Şarkı sözlerine güfte denir.
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İstanbul Türkçesi deyince ne anlıyorsunuz? Tartışınız.

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’A ÖZGÜ DİL ÖZELLİKLERİ5

İstanbullular  bir zamanlar içinde kendine has müziği ve vurguyu barındıran bir Türkçeyle konu-
şurlardı. Bir İstanbullu konuşurken İstanbul’a özgü deyimleri ve atasözlerini kullanır, telaffuza dikkat 
ederdi. Bölgesel ağızların etkisinde kalmamış, düzgün ve kibar Türkçe’nin kullanıldığı konuşma biçi-
mine “İstanbul ağzı” denir. Kibarlık ve görgüyü yansıtan bu ağız, kişiye değer kazandırırdı. Halide Edip 
Adıvar, İstanbul halkının bu özelliğini “Tatarcık” isimli romanında şöyle dile getirmiştir. “İstanbullu 
her şeye lakayd (ilgisiz) kalabilir fakat güzel şivesini bozan kim olursa olsun, ona yabancı gibi bakar.”  
İstanbul’da dillere destan olan aşklar, eski şiirimizde Türkçe’nin en süzülmüş şekliyle dile getirilmiştir. 
Cumhuriyet dönemi şairlerimizden Necip Fazıl Kısakürek “Canım İstanbul” şiirinde İstanbul’un bu dil 
inceliğini şöyle ifade etmiştir:

İSTANBUL TÜRKÇESİ

"Gecesi sümbül kokan,
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul
İstanbul.”

Kısa Okumalar
“Hamdullah Suphi ile Halit Ziya Uşaklıgil bir gün Paris metrosunda karşılaşır, ne zamandır 

özledikleri anadilleriyle koyu bir sohbete dalarlar. Metrodan çıkarken bir Fransız yanlarına gelir, 
mazur görülmesini rica ettikten sonra uzun zamandır dillerin müziği ile ilgilendiğini ve yol bo-
yunca hangi dille konuştuklarını çok merak ettiğini söyler. Türkçe olduğunu öğrenince şimdiye 
kadar bu dili duymak fırsatını bulamadığına müteessir (üzgün) ve şimdi duyduğuna da çok mü-
tehassis (duygulanmış) olduğunu söyleyerek devam eder: “Eğer siz bu istasyonda inmeseydiniz 
sadece konuşmanızı dinlemek için sizi gideceğiniz istasyona kadar takip edecektim. Ne kadar 
eski bir millet olduğunuz anlaşılıyor. Diliniz bu ahenkli ve şiirsel inceliğe ulaşmak için uzun za-
manların sarf edilmiş olması gerekir.”

                                                                         Abdülhak Şinasi Hisar, Geçmiş Zaman Fıkraları

Bilgi Notu

Ağız nedir?
Aynı dil içinde bölgelere, şehirlere veya sosyal sınıflara göre değişen, kendine özgü telaf-

fuz, ses, söz dizimi ve anlam özellikleri gösteren konuşma dili. Örnek: İstanbul ağzı, Karadeniz 
ağzı, Konya ağzı gibi.
Şive nedir?

Bir dilin, izlenebilen tarihî dönemlerinde ayrılmış koludur. Örnek: İstanbul’da “gelirim” 
denirken, Türkistan şivesinde “kelür men” denir. Bu terim, "lehçe" terimi yerine de kullanıl-
maktadır.
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Yaşadığınız yerde yerel gazete ya da radyo var mı? Bunları takip ediyor musunuz? 

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’A ÖZGÜ YEREL YAYINCILIK6

İSTANBUL VE YEREL YAYINCILIK

İstanbul matbaanın gelişinden bugüne ulu-
sal yayıncılığın merkezi olmuştur. 18. yüzyılın 
sonlarından itibaren, Cağaloğlu'nda bulunan ve 
şimdi İstanbul Valiliği olan Sadrazamlığa Bâb-ı 
Âlî (Yüce Kapı) denirdi. Görkemli dış kapısı, Gül-
hane Parkı'nın tramvay yolundaki köşesinde yer 
alan Alay Köşkü'yle karşı karşıyadır. Sadrazamlık 
hükümet merkeziydi, Babıali denince de hükü-
met kastedilirdi. Ancak gazetelerin, dergilerin, 
yayınevlerinin, kitapçıların, matbaaların, haber 
ve yayın ajanslarının ağırlıklı olarak bu çevrede 
bulunmasından dolayı "Babıali" tabiri Cumhuri-
yet'ten sonra basın-yayın camiası için kullanılır 
olmuştur. Fakat son yıllarda semt bu özelliğini 
yitirmeye başladı. 

Yerel yayıncılık ise bir yöre halkını bilgilen-
dirmeye, eğitmeye ve böylece oradaki kamuo-
yunun özgürce oluşmasına katkı sağlar. O çevre-
deki insanların seslerini birbirine ve başkalarına 
ulaştırır. Ortak duyarlılıklar oluşturur. Millî Mü-
cadele yıllarında (1919-1923) yerel basın önem-
li hizmetler yapmıştır. Bundan dolayı Atatürk ye-
rel basını "fazilet adaları" olarak adlandırmıştır. 

İstanbul’da ulusal gazetelerin yanı sıra kısıt-
lı imkânlarla çıkarılan, abone sistemiyle çalışan  
ve büyük kısmı dağıtım şirketleriyle değil elden 
dağıtılan çok sayıda gazete bulunmaktadır. Yerel 
gazetelerin periyodu (dönemi, yayın aralığı) ge-
nellikle haftalık, on beş günlük ya da aylıktır. Çı-
kış tarihleri eski olması bakımından İstanbul’da 
çok sayıda köklü yerel gazete vardır.

Belediyelerin çıkardıkları haber, kültür ve 
sanat içerikli dergi ve bültenler de bir yerel ya-
yıncılık örneğidir. Bu dergi ve bültenlerde Bü-
yükşehir ve ilçe belediyelerinde yapılan faaliyet-
ler duyurulmaktadır. 

Yazılı yerel medyanın yanı sıra sözlü ve gö-
rüntülü yerel medya da İstanbul’un mahallî ve 
bölgesel yayıncılığına dahildir.

İstanbul’da yayın yapan 100’e yakın radyo 
bulunmaktadır. Her ne kadar eski dönemlere 
nazaran dinleyici sayısı azalsa da radyo dinle-
mekten vazgeçmeyen pek çok radyosever var-
dır. Yerel TV ve radyolar İstanbul’da yaşayanların 
adeta gözü kulağıdır.



175

Mavi bir cennet gibi
Uzanıyor Marmara
Biz de cennetten geçip
Uzanalım Göksu'ya.

Söz ve Beste: Arif Sami Toker / Makam: Mahur

İstanbul'a özgü bir türkü veya şarkıyı öğrenip derste arkadaşlarınızla birlikte söyleyiniz.

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’A ÖZGÜ MÜZİK KÜLTÜRÜ7

İSTANBUL MÜZİK KÜLTÜRÜ
Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’da gelişen müzik bugün Klasik Türk Musikisi veya Türk 

Sanat Müziği dediğimiz bir medeniyet müziğidir. Bu müzik öncelikle Galata, Yenikapı, Bahariye, Beşiktaş 
ve Üsküdar'daki Mevlevihanelerde ve Enderun'da yetişmiş bestekârlarla kimliğini bulmuştur. Tasavvuf 
müziği dediğimiz müzik de sanat müziğimizin bir kolu, hatta kökenlerinden biridir. Itrî, Hafız Post, Nâyî 
Osman Dede, İsmail Dede Efendi, Zekai Dede, Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Tanburi Cemil Bey, Kemani Tatyos 
Efendi gibi pek çok büyük besteci sanat müziğimize olduğu kadar İstanbul müzik kültürüne de önemli 
katkılarda bulunmuştur. Sanat müziğimiz 20. yüzyıldan itibaren çeşitli sebeplerle daha çok "şarkı" tü-
ründe devam etmiştir. Bu dönemde öne çıkmış bestecilerimizden bazıları şunlarıdır: Sadettin Kaynak, 
Münir Nurettin Selçuk, Selahattin Pınar, Hüseyin Sadettin Arel, Alaattin Yavaşça, Avni Anıl, Zeki Müren. 

Büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı bir şiirinde "Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden / Ve on-
dan anlamayan, bir şey anlamaz bizden." diyerek Osmanlı dönemindeki klasik sanat müziğimizin öne-
mini ve yüksekliğini vurgulamıştır.

Bir İstanbul Şarkısı: Çek Küreği Güzelim

Çek Küreği güzelim 
Uzanalım Göksu'ya
Gün inerken dönelim
Süzülerek Moda'ya.

Karşıda güzel Bebek
Bakarken solgun aya
Su üstünde sekerek
Süzülelim Göksu'ya.

Göksu Sefası, Ressam: Fausto Zonaro
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İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 
İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ve Türk halk 
müziği sanatçıları ve koroları, çeşitli müzik vakıf-
ları ve dernekleri bünyesindeki sanatçılar kon-
serler vermektedir. 

Klasik Batı Müziği alanında, 19. yüzyılda 
İstanbul'da kurulan Mızıka-yı Hümayun, Cum-
huriyet'ten sonra Ankara'ya taşınan Cumhur-
başkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temelini oluş-
turmuştur. Daha sonra İstanbul'da İstanbul 
Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi, CRR Senfoni orkestrası ve son zaman-
larda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ku-
rulmuştur. Bu kurumlar yurt içi ve yurt dışında 
konserler vermektedir.

Diğer taraftan özel programlar ve festivaller 
kapsamında geçmişten bugüne İstanbul'a dün-
yaca ünlü orkestralar, şefler, sanatçılar gelmek-
tedirler. Macar kökenli büyük besteci ve efsane 
piyanist Franz Liszt'in 1847 yılında İstanbul'a ge-
lip konserler verdiğini biliyoruz.

Yine caz, rock ve pop müziği alanında, yerli 
sanatçılarımızın yanı sıra dünyanın önde gelen 
sanatçıları ve müzik grupları da İstanbul'da kon-
serler vermektedir. 

İstanbul aynı zamanda müzik yapım ve da-
ğıtım sektörünün de merkezidir. Unkapanı'ndaki 
İMÇ'de plak, kaset, CD ve DVD formatlarında al-
büm üreten ve dağıtım yapan yüzlerce müzik fir-
ması bulunuyordu. Ancak son yıllarda bilgisayar 
ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle burası 
eski canlılığını ve önemini yitirmiştir.

Dünyada kendi müzik kültürünü oluştura-
bilmiş, müzik merkezi hâline gelebilmiş, köklü 
müzik kurumlarına sahip az şehir vardır. Viyana, 
Paris, Berlin, Münih, Milano, Prag, Budapeşte, 
Petersburg, Londra, Buenos Aires, New Orleans, 
New York gibi İstanbul da bu şehirlerden biridir. 

İstanbul’da gelişen sanat müziğine Rum, Er-
meni ve Yahudi bestecilerin de önemli katkıları 
olmuştur. Bu müzik herkese hitap edebilmiştir.

İstanbul göç nedeniyle halk müziğinin deği-
şik renkleriyle ve çalgılarıyla tanıştı. Bugün “İs-
tanbul türküleri” dediğimiz şey aslında Osmanlı 
İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinden süzül-
müş bir halk müziğidir. 

Kökleri Orta Asya Türk kültürüne kadar uza-
nan Mehter müziği İstanbul'daki Yeniçeri Ocağı 
bünyesinde olan Mehterhane'de devam etmiş-
tir. Sonradan İstanbul dışındaki bazı yerlerde 
de mehter takımları kurulmuştur. Mehter Ta-
kımı önemli günlerde ve törenlerde padişahın 
ve halkın huzurunda konserler verir, ayrıca sa-
vaşlarda orduya eşlik ederdi. Mehter müziğinin 
Haydn, Mozart, Beethoven gibi Avrupalı büyük 
bestecileri etkilediğini biliyoruz. Avrupa'da o dö-
nemlerde "Türk usulü" denen beste tarzında ve 
orkestranın gelişiminde Mehter müziğinin etkisi 
bilinen bir gerçektir. Mehter Takımı, Yeniçeriliğin 
kaldırılmasından sonra sembolik olarak yeniden 
kurulmuştur. Bugün Genelkurmay Başkanlığına 
bağlı "Mehteran Bölüğü", Harbiye'deki Askerî 
Müze'de konserler vermektedir. Bu konserler 
turistlerin de yoğun ilgisini çekmektedir.

Topkapı Sarayı'nda bir mehter gösterisi
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İSTANBUL’UN ÖNEMLİ GÜNLERİ8

İSTANBUL'UN ÖNEMLİ GÜNLERİ

İstanbul’un Fethi: Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Fatih 
Sultan Mehmet’in yiğit ve kutlu  askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul’un fethinin yıl dönümü, her 29 
Mayıs’ta coşkuyla kutlanmaktadır.

İstanbul’un Kurtuluşu: 6 Ekim 1923'te, 5 yıl süren düşman işgalinden kurtulan İstanbul'a, Türk 
ordusu sevinç çığlıkları, mutluluk gözyaşları ve çiçek yağmuru altında girdi. Her sene bu tarih ülkemiz-
de İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş günü olarak törenlerle kutlanmaktadır. 

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali: Ülkemiz ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını 
İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Şiir Derneği iş birliği ile gerçekleştirilmektedir. 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali: Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması, dört senedir sürmek-
tedir. 

İstanbul Tiyatro Festivali: İstanbul Tiyatro Festivali, farklı farklı kültürler ve ülkeler arasında sa-
natsal kesişmelerin, benzerliklerin altını çizmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı: TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iş birliği ile düzenlenen 
İstanbul Kitap Fuarı, her yıl sonbahar aylarında kitapsever buluşuyor. 2005 yılından beri “uluslarara-
sı” sıfatını alan fuar 2000 yılından beri Beylikdüzü’nde düzenleniyor.

Uluslararası CNR Kitap Fuarı: Uluslararası CNR Kitap Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen ve 
her yıl yüzlerce yurt içi ve yurt dışından yazarı konuk eden bir kitap fuarıdır.

Diyanet Kitap Fuarı: Uzun yıllar Sultanahmet Camisi iç avlusunda ve son yıllarda Beyazıt Mey-
danı'nda düzenlenen ünlü bir kitap fuarıdır. Ramazan ayı boyunca kitapseverlerin ziyaretine açıktır.

İstanbul Karagöz Festivali: Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karagöz Festivali 
kapsamında gösteriler, atölyeler, sergiler, söyleşiler ve Çat Kapı Karagöz etkinlikleri ile İstanbul’da bir 
ay boyunca Karagöz rüzgârı estirir.

İstanbul'daki önemli gün ve haftalarda hangi etkinliklere katıldınız? İzlenimlerinizi 
yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması:
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Uluslararası İstanbul Lale Festivali'ne ev sahipliği yapan Emirgan Korusu lale bahçeleri

İstanbul Kahve Festivali: İkinci yılı Haydarpaşa Tren Garı’nda, üçüncü yılı ise Küçükçiftlik Park’ta 
gerçekleştirilen İstanbul Kahve Festivali, her yıl kahve severlerin yoğun ilgisini görüyor.

Filmekimi: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından her yıl ekim ayında gerçekleştirilen ve birçok 
filmin galasına da sahne olan Filmekimi, İstanbul’dan sonra Edirne, Ankara, Eskişehir, İzmir, Bodrum, 
Diyarbakır’a da uğramaktadır.

İstanbul Caz Festivali: İstanbul Caz Festivali, yıllardır cazın usta isimlerinden güncel müziğin ta-
nınmış ekiplerine, yeni keşiflerden sevilen yıldızlara, farklı mekanlardaki konserlerle gerçekleştiril-
mektedir. 

Uluslararası Klarnet Festivali: Sokak etkinliklerinden salon konserlerine ve yarışmalara kadar 
geniş yelpazesiyle Uluslararası Klarnet Festivali “İstanbul Nefes Alıyor” sloganıyla yıllardır İstanbullu-
lara nefes aldırmaya devam ediyor. 

İstanbul Kukla Festivali: İstanbul Uluslararası Kukla Festivali, dünya kukla geleneklerinin ülke-
mizde tanınmasını sağlarken Türk kuklasının dünyaca algılanmasını amaçlıyor. 20 yılda üç yüzden 
fazla kukla grubuna ev sahipliği yapmış olan ve 2 bin 500’den fazla kuklacıyı İstanbul’da ağırlayan 
İstanbul Kukla Festivali her yıl kukla severlere farklı deneyimler yaşatıyor.

Uluslararası İstanbul Müzik Festivali:  İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1973'ten 
beri her yıl haziran ayında düzenlenen festivalde çeşitli ülkelerden gelen dünyaca ünlü orkestralar, 
şefler ve sanatçılar konserler vermektedirler.

Uluslararası İstanbul Film Festivali: İKSV tarafından 1982'den beri her yıl nisan ayında gerçek-
leştirilen festivalde, klasik başyapıtları ve çeşitli ülkelerden en yeni filmleri izlemek mümkün.

İstanbul Sahaf Festivali: İstanbul’un çeşitli semtlerinde yer alan 40 sahaf, Kadıköy’de bulunan 
Haydarpaşa Tren Garı’nda bir sahaf festivali gerçekleştiriyor. İstanbul Sahaf Festivali’nde nadir bulu-
nan kitaplar, dergiler, plaklar, ikinci el kitaplar, eski haritalar kitapseverlerle bir araya geliyor.

Uluslararası İstanbul Lale Festivali: Osmanlı‘da bir devre adını veren bu güzel çiçek için bir fes-
tival düzenlenmektedir. Nisan ayında açan 120 farklı türde lale Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Yıldız 
Korusu, Beykoz Korusu, Çamlıca, Fethi Paşa Korusu ve Çubuklu Hidiv Korusu’nu renklendiriyor.
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• İstanbul'daki hangi lise ve üniversitede okumak istersiniz? Bu konuda bir hedef belirledi-
niz mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
• En son ne zaman ve nerede sinemaya ve tiyatroya gittiniz?
• Hangi tür filmleri seviyorsunuz? Niçin?

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’UN ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLADIĞI HİZMETLER9

GEÇMİŞTEN BUGÜNE İSTANBUL'DA EĞİTİM

      Okullara öğretmen yetiştirmek için Yüksek Öğ-
retmen Okulları hizmet vermiştir. Ayrıca konservatu-
varlar ve güzel sanatlar yüksek okulları kurulmuştur. 
Medreselerin yerine, ilk üniversite olarak Darülfünun 
(Bilimler Evi) açılmıştır. Darülfünun, Cumhuriyet'ten 
sonra İstanbul Üniversitesi adını almış ve sonraki pek 
çok üniversitenin kurucu kadrolarını yetiştirmiştir. 
Hâlen Türkiye'nin en büyük üniversitesidir. İstan-
bul'da yüksek öğretimin kökleri Fatih Medreselerine 
dayandırıldığı için İstanbul Üniversitesinin amblemin-
de 1453 tarihi vardır. Cumhuriyet'ten sonra eğitim 
sistemi tamamen modern bir yapıya kavuşturulmuş 
ve bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış-
tır. Günümüze kadar İstanbul'da okul sayısı ve türün-
de, nüfusa ve ihtiyaca göre sürekli bir artış olmuştur. 
Yine Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK'e) bağlı olarak 
devlet üniversitelerinin yanı sıra çok sayıda özel üni-
versite açılmıştır.
      "Örgün eğitim" dediğimiz bu okulların dışında 
belediyelerin, Halk Eğitim Merkezlerinin, çeşitli va-
kıfların, derneklerin ve özel girişimcilerin her yaştan 
insana hitap eden kursları ve eğitim faaliyetleri var-
dır. İstanbul'da hemen her konuda, sertifikalı "yaygın 
eğitim" kurumları bulabiliriz.

      İstanbul'un eğitim tarihi, aynı zamanda Türki-
ye'nin de eğitim tarihidir. Osmanlı Dönemi'nde İs-
tanbul'da ilk öğretim, sonradan mahalle mektepleri  
de denen sıbyan mekteplerinde yapılıyordu. Meslek 
eğitimi ise ustaların, zanaatkârların ve esnafın yanın-
da çırak olmak suretiyle sahada oluyordu. Bunların 
ayrıca okulları yoktu. Yüksek öğretim ise medrese-
lerde yapılıyordu. Bunlar içinde en büyükleri ve üst 
düzey olanları Fatih Medreseleri ile Süleymaniye 
Medreseleridir. Aynı dönemlerde Avrupa'da olduğu 
gibi, medreselerde de fen bilimleri, tıp, dil bilimleri, 
sosyal bilimler ve din bilimleri bir arada okutuluyor-
du. Ayrıca Saray bünyesinde devlet adamı yetiştiren 
Enderun adlı bir yüksek eğitim kurumu vardı. Bu sis-
tem, 19. yüzyıl başlarından itibaren modern eğitime 
geçiş başlayıncaya kadar böyle devam etmiştir. Daha 
sonra branşlaşma olmuştur.
         Sultan III. Selim zamanından itibaren, mühendis-
lik ve tıp alanındaki askerî okullardan başlayarak 19. 
yüzyıl boyunca modern mahalle mektepleri (ilk okul), 
rüşdiye (orta okul), idadi (lise) ve meslek okulları açıl-
mıştır. İstanbul'daki bazı liselerin tarihi bu döneme 
uzanır. Bu okullar zamanla Anadolu ve Rumeli'de açı-
lan okullara örnek olmuştur. Atatürk bu okullarda ye-
tişmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı da "Maarif Nezareti" 
adıyla ilk olarak bu dönemde kurulmuştur. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, ilimizde MEB'e bağlı okul 
ve kurumların en üst birimidir.  (Fotoğraflar: E. Ayyıldız)

İstanbul Üniversitesinin Beyazıt'taki anıtsal tarihî kapısı. 
1866'da Seraskerlik (Genelkurmay) Kapısı olarak yapılmıştı.
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İSTANBUL’UN ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN FAALİYET VE EĞLENCE ALANLARI 

Çocuklar ve gençler için İstanbul oldukça 
büyük bir bahçe gibidir. Bu bahçede doyasıya do-
laşmak, koşmak ve manzara seyretmek eğlendi-
rici olduğu kadar bilgilendirici de olacaktır. 

İstanbul’un mesire alanları görülmeye de-
ğer güzelliktedir. Çiçeklerle doğayla ve toprakla 
buluştuğumuz mekânlardır. Büyükada ve Heybe-
liada gibi adalar, Belgrad Ormanları, zengin bit-
ki örtüsü ve canlı çeşidi ile Başakşehir Kayabaşı 
Şamlar Tabiat Parkı gezilmeye değer ormanlar 
arasındadır.

Yeşille hasret gidermek, İstanbul’un saklı 
güzelliklerini görebilmek için gezi parklarını da 
ihmal etmemek gerekiyor. İşte onlardan hemen 
aklımıza gelenler: Gülhane Parkı, Otağtepe Par-
kı, Yıldız Parkı, Abbasağa Parkı, Bahçeşehir Park 
Gölet, Florya Parkı, Ulus Parkı, Başakşehir Sular 
Vadisi, Fenerbahçe Parkı… Dileyen, korulukları 
da gezip yanında getirdiği defterine yaşadığı gü-
zelliklere dair notlar düşebilir. 

İsterseniz İstanbul’un birbirinden güzel ko-
ruluklarını da sıralayalım: Beykoz Koruluğu, Ce-
mile Sultan Koruluğu, Emirgan Korusu, Fethipaşa 
Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Naile Sultan Korusu, 
Küçük Çamlıca, Mihrabad Korusu…

İstanbul’un sahillerini görmek isteyenler, deni-
ze girerek suyun tadını çıkarmak isteyenler Adalar, 
Beykoz-Küçüksu, Caddebostan, Fenerbahçe, Flor-
ya, Kilyos, Güneş, Menekşe, Silivri ve Şile plajlarını 
deneyebilirler. Tabii Sarıyer, Üsküdar, Bakırköy, Mal-
tepe, Zeytinburnu, Adalar, Bostancı, Beykoz, Bakır-
köy, Florya gibi semtlerin sahillerinde gezip denizin 
mis gibi havasını içinize çekmeyi de unutmayınız.

İstanbul’da gezeceğiniz yere göre binece-
ğiniz taşıt da değişecektir. Vapur, tekne, feribot 
yolculukları İstanbul’un iki yakasını görmek için 
unutulmaz bir yolculuk olacaktır. Metro ve met-
robüs gibi toplu taşıma araçları hem rahatlık sağ-
layacak hem de size gideceğiniz yer konusunda 
zaman kazandıracaktır. 

Teleferik, tren ve tramvayla yolculukta ço-
cuklar için hep bir oyun tadı vardır. Hele tramvay 
bir de İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi “Nostal-
jik Tramvay” ise! Eyüp’ten Piyer Loti’ye ve Maç-
ka’dan Taşkışla’ya teleferikle gitmek unutulmaz 
bir keyiftir. 

Hayvanları seviyorsanız, Florya’daki İstan-
bul Akvaryum’u, binicilik kulüplerini dolaşabilir-
siniz. İstanbul’da gezilmeye değer üç hayvanat 
bahçesi vardır. Bunlar; Çatalca Antikköy, Pole-
nezköy Contry Club ve Şile Hayvanat Bahçesidir. 
İstanbul’un birçok müzesi çocukların ve genç-
lerin ilgisini çekecek özelliklere sahiptir. Barış 
Manço Müzesi, Oyuncak Müzesi, Uçurtma Mü-
zesi, Harbiye Müzesi, Denizcilik Müzesi, İslam 
Bilim ve Teknoloji Müzesi, Miniatürk, Panorama 
1453, Sabri Artam Otomobil Müzesi, Rahmi M. 
Koç Müzesi bunlardan sadece bazılarıdır. 

İsmini bildiğiniz bitkilere, çiçeklere dokun-
mak ya da dokunduğunuz hâlde isimlerini bil-
mediğiniz bitkilerin adlarını öğrenmek istiyorsa-
nız İstanbul’da merakınıza uygun birçok botanik 
bahçesi bulunmaktatır. Örneğin; Bahçeköy Ata-
türk Arboretumu, Bakırköy Botanik Parkı, Bal-
talimanı Japon Bahçesi, Göztepe Gül Bahçesi, 
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi uğramadan 
geçmemeniz gereken yerler arasındadır. 

Panorama 1453, Simulasyon Helikopteri

Ali Kuşçu Gözlem Evi, Babalu Çocuk Parkı, Forestanbul Macera Parkı, İncekum Macera Parkı, 
İstanbul Modern, İstanbul Sapphire Teras Manzarası, Jurassic Land, Lazer Arena, Legoland, Macera 
Adası Sultangazi Masal Kahramanları Parkı, Şişli Bilim Merkezi, Topkapı Trafik Parkı gibi mekânları da 
çocuklar ve gençler için İstanbul’da eğlence mekânları  arasına dahil edebiliriz.

İstanbul' da Diğer Gezinti ve Eğlence Mekanları
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müzeleri

• Yerebatan Sarnıcı Müzesi (Sultanahmet)
• Miniatürk (Sütlüce) 
• Panoramik Zafer Müzesi (Sütlüce)
• Şehir Müzesi (Yıldız) 
• Tanzimat Müzesi (Yıldız) 
• Tevfik Fikret Müzesi (Aşiyan)
• Karikatür ve Mizah Müzesi (Saraçhane)
• Atatürk Müzesi (Şişli) 
• Kont Szechenyi İtfaiye Müzesi (Saraçhane)
• İSKİ Su Müzesi (Kağıthane)
• İETT Ulaşım Müzesi (Üsküdar)
• Serpuş Müzesi (Sarıyer) 
• Yenikapı Metro İstasyon Müzesi (Aksaray) 
• Topkapı Türk Dünyası Kültür Evleri (Zeytinburnu)
• Eyüp Oyuncakları Müzesi (Eyüpsultan) 
• İstanbul Fotoğraf Müzesi (Fatih)

Üniversite Müzeleri
• İstanbul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi (Laleli)
• İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (Mimar Sinan Üniversitesi, Beşiktaş) 
• İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi (Vezneciler) 
• Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müzesi (Kandilli) 
• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi (Cerrahpaşa) 
• Cumhuriyet Müzesi (Marmara Üniversitesi, Sultanahmet)
• İstanbul Üniversitesi Ağaç Müzesi (Sarıyer) 

Özel Müzeler
• Sadberk Hanım Müzesi (Sarıyer) 
• Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan) 
• Pera Müzesi (Beyoğlu)
• Rezzan Has Müzesi (Unkapanı) 
• İstanbul Şehir Müzesi (Beşiktaş) 
• Basın Müzesi (Çemberlitaş)
• Orhan Kemal Müzesi (Cihangir)
• İstanbul Beyoğlu Anadolu Müzesi (Beyoğlu)
• Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi (Kadıköy)
• Galatasaray Müzesi (Beyoğlu)
• Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müzesi (Beşiktaş)
• İstanbul UFO Müzesi (Beyoğlu)
• Balık Müzesi (Kocamustafapaşa)
• İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe)
• İstanbul İl Sağlık Müzesi (Sultanahmet)
• Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi (Üsküdar)

Atatürk Müzesi, Şişli

Cumhuriyet  Müzesi, Sultanahmet
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İstanbul’da çocukların ve gençlerin vakitlerini daha yararlı bir biçimde geçirmelerini sağlayacak 
“mini müzeler”den bazılarını da şöyle sıralayabiliriz: Forum İstanbul’da yer alan “Buz Müzesi”, Çatal-
ca’da yer alan “Mübadele Müzesi", Ethem Ruhi Üngör Müzik Koleksiyonu ve İzzet Kırbaş Telefon Kartı 
Müzesi.

Bilimin ve kültürün merkezi olan İstanbul gibi bir şehirde devlet arşivleri, araştırmacılar için çok 
önemli bir imkândır. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı bu anlamda ilk akla gelen yerdir. 200.000'den 
fazla yazma eseri içerisinde barındıran Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi de ilgilisine hizmet 
vermektedir. 500.000’i aşkın kitabıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi İstanbul’un ve Türkiye'nin zengin 
kütüphaneleri arasındadır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Tarih Sa-
nat ve Kültür Araştırmaları Merkezi (IRCICA), Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi, Heybeliada 
Ruhban Okulu Kütüphanesi, Beyazıt Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi ve İBB'ye bağlı Atatürk Kitaplığı 
İstanbul’un köklü kütüphaneleri arasındadır.

İstanbul'da bunların dışında, devlete veya çeşitli kurumlara bağlı yüzlerce kütüphane vardır.

İstanbul'un Kütüphaneleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sahneleri:
Anadolu Yakası: Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal 

Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi.
Avrupa Yakası: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi, Kağıthane 

Sadâbâd Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemâl Çocuk Tiyatrosu Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gazios-
manpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi, Küçükçekmece Sefaköy Sahnesi. 

İstanbul’daki Devlet Tiyatrosu Sahneleri: 
Anadolu Yakası: Beykoz Ahmet Mithat Efendi Sahnesi, Üsküdar Tekel Sahnesi, Üsküdar Stüdyo 

Sahne, Kartal Bülent Ecevit Sahnesi. 
Avrupa Yakası: Cevahir Salon 1, Cevahir Salon 2, Küçükçekmece Sahnesi. 
 İstanbul’daki Özel Tiyatrolar: 
Aksanat Tiyatroları (Beyoğlu), Bizim Tiyatro (Kadıköy), Dormen Tiyatrosu (Pangaltı), Dostlar Ti-

yatrosu (Beşiktaş), Dot Tiyatro (Beyoğlu), Kenter Tiyatrosu (Harbiye), Sadri Alışık Tiyatrosu (Beyoğlu), 
Çevre Tiyatrosu (Kocamustafapaşa), Tiyatro Ayna (Etiler), Tiyatro Fora (Kadıköy), Yasemin Yalçın Ti-
yatrosu (Bakırköy), Ses Tiyatrosu (Beyoğlu), BKM Tiyatro (Beşiktaş), Duru Tiyatro (Ataşehir)

.

İstanbul Tiyatroları

Türk İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi (Fotoğraf: KTB)
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İstanbul'un Sinemaları
Modern tiyatrolar gibi sinemalar da Türkiye'ye İstanbul'dan yayılmıştır. Suriçi, Beyoğlu, Kadıköy 

gibi merkezî bölgelerde pek çok tarihî sinema vardır. Günümüzde hemen her semtte ve AVM'lerde 
sinema salonları bulunmaktadır.

Sinema ve televizyon film yapımcılığının merkezi de yine İstanbul'dur.
1980’lere kadar Türk sinemasını ifade etmek için kullanılan "Yeşilçam Sineması" tabiri, Beyoğlu 

İstiklal Caddesi'ndeki Yeşilçam Sokağı'ndan gelmektedir. Eskiden bu civardaki sokaklarda film yapım 
şirketleri ve figüran oyuncu kahveleri bulunurdu.

Beyoğlu başta olmak üzere merkezî semtlerde bulunan sinemalarda, yılın belirli tarihlerinde ulu-
sal ve uluslararası film festivalleri düzenlenmektedir. Ülkemizde gösterime girmeyen filmler için festi-
valler çok önemli bir fırsat sunar. Bu festivallerde çeşitli ülke sinemalarını tanıma imkânımız olur. 

Etkinlik

İzlediğiniz bir filmi ve tiyatro oyununu sözlü ve yazılı olarak anlatınız.
Sözlü olarak: İzlediğiniz bir film veya oyunu sınıfta arkadaşlarınıza sürükleyici ve etkili 

biçimde anlatınız. Beğendiğiniz bazı sahneleri veya konuşmaları canlandırınız.
Yazılı olarak: Yazım kurallarına uyarak, sinema perdesinde ve tiyatro sahnesinde izledik-

lerinizi kompozisyon şeklinde aşağıdaki noktalı alana yazınız.
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Sevdiğiniz  spor dalları nelerdir? Hangi sporları, nerelerde yapıyorsunuz?

Hazırlık Çalışması:

İSTANBUL’DA GELENEKSEL VE GÜNCEL SPOR İMKÂNLARI10

İSTANBUL’DA SPOR KULÜPLERİ

Spor kulüpleri çocukların ve gençlerin hem beden sağlıklarını koruyup geliştirmelerine hizmet 
eder hem de yetenekli oldukları spor dalında profesyonel sporculuğa geçebilmelerine fırsat tanır. 
Dolayısıyla spor kulüpleri sporu seven yetenekli gençler için aynı zamanda bir meslek edinme yeridir.

İstanbul'da çeşitli spor dallarında faaliyet gösteren yüzlerce spor kulübü vardır. Kurumsal yapıla-
rı, renkli ve köklü geçmişleri,  ulusal ve uluslararası başarıları ve öncü konumları dolayısıyla Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüpleri "üç büyükler" olarak adlandırılmıştır. Bu kulüplerin Türki-
ye'nin her yanında milyonlarca taraftarı ve üyeleri bulunmaktadır. En yaygın spor dalı olan futbolda 
Türkiye Süper Ligi'nin kurulmasından çok önce liglerin başladığı yer yine İstanbul'dur. Geçmişten gü-
nümüze Süper Lig'de ve Türkiye kupalarında oynamış çok sayıda İstanbul kulübü vardır.  

Sadece futbol değil, basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporları ve güreş, atletizm, yüzme, 
tenis, masa tenisi, satranç, yelkencilik gibi bireysel spor dalları açısından da İstanbul önde gelen bir 
şehirdir. Hemen her spor dalında ulusal ve uluslararası turnuvalar ve maçlar düzenlenmektedir.

 İstanbul'un her semtinde başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan insanın yararlana-
bileceği çeşitli spor kulüpleri, salonlar, stadyumlar ve futbol sahaları bulunmaktadır. Gençlik ve Spor 
Bakanlığının, belediyelerin ve özel girişimcilerin sunduğu imkânlar her bakımdan çok geniştir.

İstanbul'daki pek çok üniversite, okul ve kurumun da spor kulüpleri vardır.
Dünyaca ünlü bir şehir olan İstanbul, güçlü spor altyapısı dolayısıyla Yaz Olimpiyat Oyunları ile 

futbolda Dünya Kupası ve Avrupa Kupası organizasyonlarına aday olmaya devam etmektedir.

 İstanbul’un Başlıca Stadyumları ve Spor Salonları:
İstanbul'un üç büyükleri dediğimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin kul-

landığı futbol stadyumları her bakımdan yüksek standartlara sahip stadyumlardır. Bunun dışında di-
ğer İstanbul kulüplerinin kullandığı çeşitli semt statları bulunmaktadır. İstanbul'un büyük statları A 
Millî Futbol Takımı'nın Dünya ve Avrupa Kupası grup-eleme maçlarının yanı sıra Avrupa Şampiyonlar 
Ligi final maçı gibi önemli uluslararası maçlara da ev sahipliği yapmaktadır.

Basketbol, voleybol, hentbol gibi sporlara yönelik büyük spor salonlarında da uluslararası turnu-
valar ve maçlar oynanmaktadır.

* Atatürk Olimpiyat Stadyumu: 2002 tarihinde Başakşehir’de faaliyete geçen bu stat 75 bin 
kişilik kapasitesiyle dünyanın sayılı statları arasında yer almaktadır. 

* Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu: Avrupa’nın 3. Büyük spor salonudur. 2010 yılında faaliyete 
geçen salon Ataköy’dedir. 

İSTANBUL’DA SPOR KULÜPLERİ

Etkinlik

1. Semtinizde bulunan spor kulüplerini ve spor mekânlarını araştırınız. Araştırma sonuç-
larını arkadaşlarınızınkiyle karşılaştırınız. 
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İSTANBUL’DA GELENEKSEL VE GÜNCEL SPOR İMKÂNLARI SÖZLÜK

Ahenk: Uyum, uzlaşma, ezgi.
Altyapı: Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü.
Arasta: Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm. 
Arkeoloji: Eski çağlardaki kültür ve medeniyetleri araştırma amaçlı kazı bilimi.
Asa: İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.
Asil: Soylu
Asitane: Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul yerine kullanılan bir söz.
Ayazma: Hristiyan Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar.
Bağlama: Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan halk müziği sazı. Sapı normal saza göre biraz daha kısadır.
Banliyö: Büyük şehirlerin her gün gidilip gelinebilecek uzaklıktaki dış mahalleleri.
Barok: Batıda daha çok 1600-1750 yılları arasında etkili olan mimarlık, resim ve müzik üslubu. Bizde   
             1750 ile 1900 yılları arasındaki cami, saray, çeşme, türbe gibi kamusal yapılarda görülür. Çok   
              süslü iç ve dış mekânlar, çok parçalı ve yaprak gibi kıvrımlı yüzeyler, büyük ve özgün pencereler,
               aydınlık iç mekânlar barok üsluptaki eserlerimizin ayırıcı özellikleridir.
Bedesten: Kumaş, mücevher vb. değerli malların alınıp satıldığı üstü kapalı çarşı.
Belde: İlçeden küçük, belediye ile yönetilen yer.
Bulgu: Araştırma, inceleme veya deney sonucu ortaya çıkarılan şey veya var olan bir şey hakkında
             elde edilen veri.
Camekân: Göstermelik veya satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer; sergen, vitrin.
Cumba: Yapıların üst katlarında, duvar hizasından sokağa doğru, kapalı balkon tipindeki çıkıntı.
Dâhi: Üstün zekâlı ve yetenekli kişi. Sanat, edebiyat, felsefe, bilim, siyaset, askerlik gibi alanlarda
           özgün ve üstün eserler ortaya koyan, hayranlık uyandırıcı işler yapan kişiler için kullanılır.
Dalyan: Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık
                avlama yeri.
Darüşşifa: Sağlık yurdu, hastane. 
Defnetmek: Ölüyü gömmek, toprağa vermek.
Demirhindi: Hindistan ve Tropik Afrika’da yetişen sıcak iklim ağacı. Bu ağacın yenen, şurup ve reçeli
                       yapılan ve müshil olarak kullanılan meyvesi.
Demografi: Bir ülkenin, yerin veya topluluğun nüfus yapısını ve özelliklerini inceleme amaçlı nüfus bilimi.
Dernek: Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet.
Dersaadet: Osmanlı döneminde İstanbul için kullanılan, "saadet kapısı" anlamındaki kelime. 
Dijital: Yazılı, görsel ve işitsel verinin sayısal işlem yoluyla bir ekranda elektronik olarak gösterilmesi.
Diplomat: Dış politikayla uğraşan ve ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse.
Dok: Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz.
Dram: Acıklı, üzüntülü veya güldürücü olsun, hayatın çeşitli yönlerini bir arada ele alıp canlandıran
             sahne oyunu veya televizyon filmi; drama.
Ebeveyn: Anne ve baba.
Ekosistem: Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri sonucu oluşan
                     ve süreklilik gösteren ekolojik sistem.
Endemik: Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan bitki.
Ensar: Hz. Muhammed'e ve beraberindekilere Hicret zamanında yardım eden Medineli sahabeler.
Ezelî: Zaman bakımından başlangıcı olmayan veya başlangıcı belli olmayan. Öncesiz. Çok eski.
          Bunun karşıt anlamlısı da "sonu olmayan, sonsuz" anlamındaki "ebedî" kelimesidir. 
Fer: Parlaklık, aydınlık, canlılık.
Ferace: Bol, yakasının arka kısmı çoğu zaman eteklere kadar uzanan kolları geniş daha çok kadınların
               giydiği üst elbisesi
Ferman: Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
Fes: Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir 
         biçiminde başlık. Osmanlı zamanında, 19. yüzyılda yaygınlık ve resmiyet kazanmıştır.
Finans: Parasal ve mali işler. Yapılacak bir işin veya ticaretin sermayesini ve maliyetini temin etme.
Gondol: Genellikle Venedik'te kullanılan, ayakta tek kürekle yürütülen, 10 metre uzunluğunda, yassı
                ve iki başı yukarıya kıvrık kayık.
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Görgü: Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye.
Güzergâh: Yol üstü uğranılacak, geçilecek yer.
Hadis: Hz. Muhammed'in sözleri ve davranışları.
Halife: Bütün Müslümanların imamlığını, önderliğini temsil eden kimse.
Halis: Katışıksız, saf.
Hane: Ev. Birleşik kelimelerde bina, yer, makam anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir ek.
Hat: Arap alfabesiyle belirli tarzlarda yazılan güzel yazı sanatı. Genellikle Kur'an-ı Kerim, âyet,
         hadis, güzel söz, güzel isim, ferman ve kitabe yazımlarında kullanılır. Kağıda yazılıp levha
         olarak asılabildiği gibi, taşa, mermere, çiniye, deri ciltlere ve bazen ahşaba da yazılır. Tarihî
          binalarda, özellikle camilerde, türbelerde ve dergâhlarda çok görülür. Hat sanatçısına hattat
          denir. Hat sanatında Türkler zirveye ulaşmıştır. 15. yüzyıldaki Şeyh Hamdullah'tan çağımıza,
          çeşitli tarzlarda üstat olan pek çok büyük hattat çıkmıştır. Bundan dolayı "Kur'an-ı Kerim
          Arabistan'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı." diye ünlü bir söz vardır. 
Havza: Bölge, mıntıka.
Hazire: Genellikle tarihî cami avlularında yer alan, bahçe şeklinde, etrafı çevrili küçük mezarlık.
Hicret: İslam takviminde tarih başı sayılan, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi.
Hünkâr: Osmanlı İmparatorluğu döneminde "padişah" anlamında kullanılan kelimelerden biri. 
Hünnap: Özellikle Batı ve Güney Anadolu'da yetiştirilen dikenli bir ağaç ve onun meyvesi.
İbadethane: İbadet edilen yer, mabet, tapınak.
İhtişamlı: Gösterişli, görkemli, muhteşem. Görüldüğünde, işitildiğinde insana büyüklük duygusu veren.
İmarethane: Yoksullara ve öğrencilere yemek vermek için kurulmuş hayır kurumu. 
İskân: Sürekli oturmak üzere bir yere yerleştirme, yerleştirilme.
İstatistik: Bir konu hakkında toplanan bilgilerin sayılarla ve belli bir maksada uygun tarzda tablolar
                  hâline getirilmesi işi ve bu iş sonunda ortaya çıkan yazı veya liste.
Kadı: Osmanlı zamanında hukuk işlerine bakan hakimlere (yargıçlara) verilen isim. 
Kakma: Ağaç üzerinde veya diğer ahşap malzemede, mobilyada, belirlenmiş desen ve çizimlere göre 
               oyulmuş yuvalara gümüş, sedef vb. süs maddeleri kakılıp oturtularak yapılan iş.
Kalıntı: Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, harabe.
Kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
Kasır: Köşk, küçük saray.
Kâtip: Yazı yazıcı, yazman. 
Kayıkhane: Kayıkların çekilip bağlandığı üstü kapalı yer.
Kazı: Eski dönemlere ait tarihî değeri olan şeylerin bulunup çıkarılması amacıyla toprağın arkeologlarca belli   
          kural ve usullere göre kazılması işi.
Keklik: Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası 
              kırmızı renkte bir kuş
Kemer: Yapıların kapı, pencere gibi kısımlarını, su yolu ve köprü açıklıklarını, oyuğu aşağı dönük 
               şekilde üstten kavisli olarak örten, kubbe ve tavan gibi örtü sistemini taşıyan yapı unsuru.
Kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.
Kervansaray: Ana yollar üzerinde kervanların konuklaması için yapılmış büyük han.
Kırsal: Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer.
Kıyamet: Semavi dinlerdeki ortak inanışa göre, belirlenen zamanı gelince bu âlemin ve bu âlemdeki canlı  
                 cansız her şeyin bir anda mahvolup yok olması, ölülerin dirilmesi, ahiret hayatının başlaması olayı  
                 ve bu olayın meydana geldiği zaman.
Kiriş: 1. Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ. 2. İki sütun veya kolon arasını üstten yatay olarak bağla
           yan ve üst kat zeminini taşımaya yardımcı olan yapı unsuru.
Klasik: 1. Zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek görülen temel eser. 2. Bir toplumun ya da
              medeniyetin, çeşitli alanlarda kendine özgü ve üstün özelliklere sahip geleneksel dönemi. 
Kola: Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.
Konsol: Duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs eşyası konulan çekmeceli, kapaklı mobilya.
Koy: Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü.
Kösele: Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi.
Kudsi: Kutsal
Kumpir: Fırında pişen iri patatesin içine peynir, mısır, bezelye vb. malzeme konularak yapılan yiyecek.
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Külliye: Genellikle merkezinde caminin bulunduğu medrese, mektep, imaret (aşevi, mutfak), sebil, çeşme, 
kütüphane, hastane, hamam, dükkan (çarşı), türbe, kervansaray gibi birimlerden oluşan yapılar bütünü. 
Bazen imaret veya imarethâne kelimeleri de külliye terimi yerine kullanılmıştır.
Kültür: Bir milletin veya toplumun inanç, fikir, sanat, âdet ve geleneklerinin, yaşama tarzının, maddi ve ma 
              nevi değerlerinin bütünü; hars. 
Leziz: Lezzetli, tadı güzel.
Lodos: Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel.
Mahfil: 1. Zeminden yüksek, kapalı bölüm. Yapının içinde duvar veya sütunlar üzerinde duran balkon tipi 
              yüksek bölmeler; platform. Camilerdeki müezzin mahfilleri ve hünkâr mahfilleri buna örnektir. "Mah 
               fel" şeklinde de yazılıp okunur. 2. Toplanma, görüşme yeri.
Mabet: İbadet yeri, tapınak.
Mazgal: Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış delik.
Mebus: Milletvekili.
Meclis: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı. Bu toplantının yapıldığı yer, şûra.
Medeniyet: Uygarlık. Bir milletin şehircilik anlayışı, toplumsal kurumları, maddi ve manevi varlıkları, fikir ve 
                      sanat eserleriyle ilgili niteliklerinin tümü. Medeniyetler bir inanç, fikir ve kültür temelinde yükselir.
Medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer, üniversite.
Medya: İletişim ortamı ve iletişim araçlarının hepsi.
Mekân: Durulan, oturulan, çalışılan, dinlenilen etrafı çevrili belirli bir yer; ev, mesken.
Menkıbe: Dilden dile aktarılarak gelmiş, sonradan yazıya geçirilmiş olağanüstü hikâyeler. Genellikle tarihteki  
                  evliya ve kahramanlar üzerine anlatılan, bir mesaj veya örnek durum içeren, gerçekliği bilinemyen  
                  hikâyeler için kullanılır.
Merasim: Tören  
Mesire: Gezilecek, piknik yapılacak yer.
Meteoroloji: Hava şartlarında meydana gelen değişmeleri, iklim türlerini araştırıp hava durumu tahminlerin
                        de bulunan bilim dalı.
Metropol: 1. Ana kent, büyük şehir. 2. Bir ülkede diğerlerine göre nüfus, ekonomi, kültür vb. bakımından 
                    daha gelişmiş olan ve merkez olarak kabul edilen şehir. 
Minyatür: Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen resim sanatıdır. Minyatürde ışık, gölge ve üç boyut  ol
                   madığı için hacim duygusu vermez. Gözümüzün gördüğü şekildeki perspektife uyulmaz. Arkadaki 
                    ve öndeki kişi ve nesneler arasında orantı aranmaz. Dolayısıyla önem verilen, konu alınan kişi  
                    veya nesneler genellikle merkezde, diğerlerinden önde veya daha büyük olur. Minyatürlerde renk 
                    çeşitliliği ve zenginliği görülür. Son yıllarda bu sanat tekrar canlanmıştır.
Muhacir: Hz. Muhammed ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret eden (göç eden) sahabeler.
Muhit: Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre.
Muzaffer: Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, galip.
Mübadele: Bir şeyi başka bir şeyle değişme.
Nakil: Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım.
Nakşetmek: Resmetmek, resmini çizmek.
Nezaket: Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik.
Nizam: Düzen. Kâinatta ve her türlü kuruluşta, o şeyin varlığına uygun olarak devamını sağlayan yasa ve kural.
Panel: Birçok konuşmacının katıldığı açık oturum.
Payitaht: Taht yeri, yönetim merkezi, başkent.
Pelte: Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tatlı türü.
Piknik: Yemek yemek, eğlenmek ve dinlenmek için açık alanda yapılan günübirlik gezinti.
Poster: Duvara asılan büyük boy resim.
Poyraz: Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr.
Rasat: Bir gök cismini, gökyüzündeki bir olayı âlet yardımıyla takip ederek inceleme işi, gözlem.
Rasathane: Gözlemevi. Gök cisimlerini ve bazı doğa olaylarını izlemek üzere yapılmış bilimsel amaçlı yapı.
Rekreasyon: Bir bölgeyi insanların eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirme.
Risk: Zarara veya başarısızlığa uğrama tehlikesi.
Rivayet: 1. Bir söz veya olayın sözlü olarak aktarılması; haber verilmesi 2. Geçmişteki bir olay, kişi, yer veya
                 eserle ilgili, kaynağı veya doğruluğu tam bilinemeyen sözlü anlatılar; söylenti.
Rönesans: XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan, klasik 
                    kabul edilen ilk çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı. Bu akımın sürdüğü dönem.
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Sabit: Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan.
Sahaf: Genellikle eski ve kullanılmış kitap alıp satan kitapçı. Az bulunan, değerli eski kitap ve belgelerin alınıp 
             satıldığı dükkân.
Sarık: Takke, kavuk, fes gibi başlıkların üzerine sarılan uzun tülbent, şal vb. En yaygını beyaz olanıdır.
Sarnıç: Yağmur sularının ve kemerlerle ulaştırılan suyun biriktirildiği üstü kapalı yapı. 
Sebil: Genellikle cami veya külliyelerin sokağa bakan bir köşesinde yer alan, özel bir biçimde yapılmış; karşılık 
           beklenmeden, hayır için içme suyu ve şerbet dağıtılan taş yapı.
Sektör: Aynı işi yapanların oluşturduğu topluluk.
Sembol: Bir fikir, his veya varlığı akla getiren, onu düşündüren işaret; kısaltma, simge.
Sempozyum: Bilgi şöleni. Bir konuda, o konunun çeşitli yönleriyle ilgili, uzmanlarca sunulan bilgilendirici ve 
                         açıklayıcı konuşmalar toplantısı. 
Semt: Birkaç mahalleyi veya sokağı içine alan yerleşim bölgesi.
Serdar: Komutan, önder, başbuğ
Setre: Düz yakalı, önü ilikli bir ceket türü
Sigorta: Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önce
               den ödenen prim karşılığında, bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi.
Sinagog: Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları tapınak; havra.
Sofa: Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol.
Şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, 
                  üzeri kubbeli veya açık havuz.
Şahtere: Tarla ve yol kenarlarında yetişen, 20-40 santimetre yüksekliğinde, çiçekleri hekimlikte kullanılan,       
                 çok yıllık ve otsu bir bitki.
Şehzade: Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen unvan. 
Şerefe: Minarenin gövdesini çepeçevre dolaşan, balkon şeklinde, korkuluklu, ezan okunan yer. 
Tahıl: Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünlerin genel adı; hububat.
Tahliye: Boşaltma.
Taşra: Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi.
Tekke: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh. 
Tenha: Issız, kimsesiz; benzeri yerlere veya normal zamana göre çok az insanın bulunduğu yer.
Tezgâh: Dükkânlarda veya atölyelerde, üstünde iş yapılan veya satıştaki malların konulduğu masa.
Tılsım: Olağanüstü bir etki taşıdığına ve esrarlı işler yapabileceğine inanılan güç, sihir, büyü.
Tifo: Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan mikropların sebep olduğu, ortalama üç hafta 
         süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı.
Tufan: Nuh Peygamber zamanında dünyayı kaplayacak şekilde yağan çok şiddetli yağmur ve sel.
Turnike: İnsanların teker teker geçmesini sağlamak amacıyla bazı yerlere konulan, uçlarından biri çevresinde 
                dönebilecek düzende yatay olarak yerleştirilmiş çarpı biçiminde metal araç.
Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı.
Uhrevi: Ahirete ait, ahiretle ilgili. Yerine göre "ahirete açılan", "ahireti hatırlatan" anlamı da taşır. 
Üs: Bir askerî harekâtta birliklerin gereksinim duyduğu her türlü gerecin toplandığı, dağıtıldığı bölge.
Üstat: Öğretici, hoca, rehber, büyük usta. Bu kelime daha çok bilim, sanat veya düşünce alanlarında üs
                    tün eserler ortaya koymuş, çığır açmış, örnek alınmış, öğretici ve yol gösterici olmuş, bu özellikleri  
                    dolayısıyla saygıyla anılan kişiler için bir unvan olarak kullanılır.
Vakıf: Bir hizmetin gelecekte de devam etmesi için, bir topluluk veya kişi tarafından geliri o hizmetlere bıra
           kılan mülkler, işletmeler. Vakıf belirli şartlarla ve resmî olarak kurulmuş bir kurumdur. 
Vardiya: Bir iş yerinde nöbetleşe çalışan gruplardan ve çalışma zamanı dilimlerinden her biri.
Virane: Yıkılmış, harap olmuş eski yapı.
Yalı: Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev. Genellikle ahşap ağırlıklı yapılardır.
Yaşmak: Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, ince yüz örtüsü.
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