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İstanbul’un  
en eski börekçileri

Kıtaların Buluştuğu Şehir: İSTANBUL…

Asya ile Avrupa’nın kesiştiği noktada, günümüzde 
sayısı artan köprüler ve geçitlerle kıtaları birbirine 

daha da yakınlaştıran İstanbul, Napolyon’un 
deyişiyle dünya tek bir ülke olsa onun başkenti 

olacak önemde bir şehirdir. Hiç kuşkusuz 
Peygamber Efendimizin (sav) müjdelerine nail 

olmak gayesiyle Fatih Sultan Mehmed Han’ın fethi 
ile kaderi değişen İstanbul, aynı zamanda dünyada 

çağ açıp kapatan bir şehir olmuştur.

Sokakları, tarihi yapıları, camileri, çeşmeleri, sarayları, 
sosyal ve kültürel yapısı itibariyle dünyada eşi ve 

benzeri olmayan İstanbul, bu yönüyle de adeta bir 
açık hava müzesini andırmaktatır. Kapalıçarşı’dan 

Topkapı’ya, Sultanahmet’ten Eminönü’ne, Adalar’dan 
Kadıköy’e, Üsküdar’dan Beşiktaş’a ve Boğaz’a kadar her 

semtiyle birçok yazarın ve şairin ilham kaynağı olan 
İstanbul bu çeşitlilik ile bir kültür başkenti olmakla 

beraber, parkları ve bahçeleriyle gezilmeye değer bir 
doğa harikasıdır da... 

İstanbul her yönüyle bambaşka; her mevsim ayrı bir 
güzeldir. Tophane’de nefes almak, Balat’ta bir kahve 

içmek, İstiklal Caddesi’nde yürümek, Gülhane’de tarihi 
yaşamak İstanbul demektir. İstanbullu olmak adeta 
bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı yerli yabancı İstanbul’u 

ziyaret edenler de yaşamalıdır.

Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 
şehre hizmet aşkıyla pek çok eser kazandırdık. 

Bunlardan en önemlileri arasında yer alan İstanbul 
Havalimanı, Kanal İstanbul, Marmaray ve Avrasya 

Tüneli gibi projeler İstanbulumuzun küresel merkez 
konumunu daha da pekiştirirken, turizm alanında 

da dünyanın ilgisini buraya çekmeyi başarmıştır. 
Hedefimizde bu güzel şehrin dünyanın önde gelen 

turizm şehirleri arasında yer almasını sağlamak, 
İstanbul’u tüm dünyaya layıkıyla tanıtmak…

Bu düşünceler ışığında İBB TourIST Dergisi’nin ilk 
sayısıyla siz değerli okurlarımıza merhaba derken, 

İstanbullu olmanın ayrıcalığını yaşamak üzere herkesi 
tarihi ve kültürüyle bu kadim şehre davet ediyoruz.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’nun göz 
bebeği İstanbul, dünya tarihini belirleyen imparatorlukların yönetildiği, 
siyasi, sosyal ve ekonomik olarak dünyayı etkilemiş önemli bir merkezdir.

İstanbul, the merging point of Asia and Europe, makes the 
continents closer to each other with its bridges and passways 
increasing day by day. Even Napoleon once said: “If the Earth 
were a single state, İstanbul would be its capital.” İstanbul, the 
destiny of which was changed by Mehmet the Conqueror to 
assuredly have the honour of the Prophet Muhammad, has 
been a city ending an era and starting a new one in the world. 

İstanbul, an unprecedented city with its streets, historical 
structures, mosques, fountains, palaces, social and cultural 
structure, evokes an outdoor museum. It is the source of 
inspiration for many poets and authors with its every 
neighbourhood such as the Grand Bazaar, Topkapı, 
Sultanahmet, Eminönü, Adalar, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş 
and the Bosphorus. This diversity enables İstanbul to become 
the capital of culture. As well as that, its parks and gardens 
create a natural wonder. 

İstanbul is splendid in all seasons, also it is utterly different 
in all aspects. Further, taking breath in Tophane, drinking a 
cup of coffee in Balat, walking along Istiklal Street and feeling 
history in Gülhane mean İstanbul. To become an İstanbulite 
is a privilege that domestic and foreign visitors to İstanbul 
should experience, also.

Recently, the city has been furnished by our many works with 
the ambition to serve under the guidance of our President. 
The most outstanding projects such as İstanbul Airport, Kanal 
İstanbul, the Marmaray and Eurasia Tunnels have further 
consolidated İstanbul’s position of global center and captured 
the world’s attention in tourism. We have set a goal of making 
İstanbul one of the most outstanding tourist cities in the world 
and presenting this city to the world as should be.

Dear IBB TourIST Readers, in the light of these ideas, we 
say to you “welcome to our inaugural issue of IBB TourIST 
journal” and invite all of you to this cultural and historic city 
in all its splendor to get the privilege of being an İstanbulite.

The city merging continents: İSTANBUL

İstanbul, the pre-eminent city of Anatolia, has hosted various civilizations 
throughout history and served as an important center where the empires 
shaping the world’s history were governed, having a political, social and 
economic impact on the world. 

Görüş, öneri ve yorumlarınız için;   
turizmmudurlugu@ibb.gov.tr - tourism@ibb.gov.tr

ADRES: İBB Kasımpaşa Ek 
Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. 
Yeniyol Zarif Sok. No: 22 34440 
Beyoğlu / İSTANBUL
TEL: (0212) 449 92 76

YAPIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
BASKI: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basım Evi
YAYININ SÜRESİ: Aylık
YAYININ DİLİ: Türkçe - İngilizce
YAYININ TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ADINA
SAHİBİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI Nihat Macit
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Halil İbrahim Şan

TOURIST DERGİSİ, İBB TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN  
AYLIK OLARAK YAYIMLANIR. ÜCRETSİZDİR.

visitistofficial visitist visitist visitist visitist
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Osmanlı’dan günümüze  
bir alışveriş klasiği:

“Kapalıçarşı”
A shopping classic from the Ottoman 

era to present: “Grand Bazaar”

Bölge, İstanbul 
turizminde hem 
yerli hem de yabancı 

turist açısından gezilip 
görülecek ilk yerlerin 
başında gelir. Tarihi 
Yarımada, yaşayan bir 
tarihtir ve 7/24 yaşayan bir 
turizme ev sahipliği yapar.

Tarihi Yarımada içinde 
kalan, turistlerin 
İstanbul’daki gezi ve 
alışveriş açısından ilk 
tercihleri, dünyada 
ve ülkemizde kapalı 

In terms of İstanbul 
tourism, this region is 
at the top of must-see 
places for both domestic 
and foreign tourists. The 
Historical Peninsula is an 
alive history and hosts a 
24/7 active tourism. 

When we ask what are the 
first samples of malls in 
the world and our country, 
- the Grand Bazaar comes 
to mind, within the 
borders of the Historical 
Peninsula and mostly 

İstanbul’da turizm deyince, Roma, Bizans ve Osmanlı’ya 
başkentlik yapmış İstanbul’un yönetildiği, büyük bir 

dünya tarihinin yer aldığı, Fatih ilçesi sınırları içinde kalan, 
kitaplarda ve halk arasında bilinen adıyla  

“Tarihi Yarımada” bölgesi akıllara gelir. 

A TOURISM CLASSIC

When it comes to tourism in Istanbul, we immediately remember 
Eminönü and its surrounding, colloquially known as the Historical 
Peninsula, where Istanbul, having served as a capital to the Roman, 

Byzantine and Ottoman Empire, had been controlled and a huge 
world history lies in. 

alışveriş merkezi yani AVM’lerin ilk örneği nedir diye 
sorduğumuzda da akla bir turizm klasiği Kapalıçarşı gelir.

Kapalıçarşı, Fatih Sultan Mehmet zamanında temelleri 
atılmış bir çarşıdır. 1461 yılında yapımına başlanan 
Kapalıçarşı, Kanuni Sultan Süleyman zamanına 
kadar yapımı sürmüş ve genişletilmiştir. Osmanlı’da 
“Çarşu-ı Kebir” yani “Büyük Çarşı” olarak anılır. Tepe 
pencerelerden aldığı ışıkla aydınlanan bu tarihi 
çarşı, döneminin ve günümüzün en önemli ticaret 
merkezlerinden biridir. 1500’lü yıllardan 1894 yılına 
kadar çeşitli yangın ve deprem gibi nedenlerden zarar 
gören Kapalıçarşı, 1894-1898 yılları arasında yürütülen 
onarımla günümüzdeki haline kavuşmuştur.

Bölge, İstanbul turizminde hem yerli hem de yabancı turist 
açısından gezilip görülecek ilk yerlerin başında gelir.

In terms of İstanbul tourism, this region is at the top of must-see 
places for both domestic and foreign tourists. 

preferred by tourists for visiting and shopping.

The foundations of the Grand Bazaar were laid in 
the time of Mehmed the Conqueror. Its construction 
began in 1461 and continued until the time of Suleiman 
the Magnificent. In the Ottoman, it is called “Çarşu-ı 
Kebir,” namely “Grand Bazaar.” This historical bazaar 
receiving sunlight through the skylights is one of the 
most important trade centers of its period and today. 
The Grand Bazaar damaged by many disasters such as 
fires and earthquakes from the 1500s to 1894 gained its 
current appearance with restoration works carried out 
between 1894 and 1898.
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EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAMESİ’NDE  
KAPALIÇARŞI
17. yüzyıl zamanları yaşamış olan ünlü gezgin Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi’nde Kapalıçarşı’ya dair düşmüş 
olduğu notlarında 4399 dükkan, 2195 oda, 497 tane dolap 
denilen küçük dükkan, 2 lokanta, 12 hazine dairesi, 1 cami, 
10 mescit, bir hamam, 19 çeşme, 8 tulumbalı kuyu, 24 han, 
1 mektep ve 1 türbe olduğundan bahseder.
 

KAPILARI, HANLARI 
VE SOKAKLARIYLA 
MEŞHURDUR KAPALIÇARŞI
Kapalıçarşı, birbirinden farklı 
giriş kapıları, içerisindeki 
hanları, çarşı içindeki 
sokaklarıyla meşhurdur. 
Birçok yabancı seyyah ve 
ressama ilham kaynağı 
olmuştur. 

Grand Bazaar in Evliya Çelebi’s Book of Travels
The famous traveller, Evliya Çelebi, who lived in the 17th 
century, mentions in his Book of Travels that there are 
4399 shops, 2195 rooms, 497 small shops called closet, 
2 restaurants, 12 treasure houses, 1 mosque, 10 prayer 
rooms, 1 Turkish bath, 19 fountains, 8 pump water wells, 
24 inns, 1 school and 1 tomb in it. 

Grand Bazaar famous for its gates, inns and streets
The Grand Bazaar is famous for its different entrance 
gates, inns and streets inside it. This bazaar has become the 
source of inspiration for many foreign travellers and artists.

People from everywhere and every language
The Grand Bazaar is a tourism classic which domestic and 
foreign tourists pour in to visit and find what they look for 
and hosts a flock of people from opening hours to closing 
time no matter what day of the week it is. The bazaar is 
the place all the colours in the world and our country 

Kapalıçarşı, birbirinden farklı giriş kapıları, içerisindeki 
hanları, çarşı içindeki sokaklarıyla meşhurdur.

BİR TURİZM  
KLASİĞİ

The Grand Bazaar is famous for its different entrance gates,  
inns and streets inside it.

HER YERDEN HER DİLDEN İNSAN 
Yerli ve yabancı turistlerin hem gezmek hem de 
aradıklarını bulmak için akın ettikleri bir turizm klasiği 
olan Kapalıçarşı, açıldığı saatten kapanışına kadar hafta 
içi ve hafta sonu fark etmeden yoğun bir nüfusu ağırlar. 
Dünyada ve ülkemizdeki tüm renklerin birleştiği yerdir 
çarşı. Gün içinde bir taraftan Amerikalı, diğer yandan 
İranlı, bir yerinden İstanbullu başka bir tarafından ise 
Karslı gibi birçok yerli ve yabancı turistlere rastlamanız 
mümkün. Takısından çantasına, baharatından tatlısına, 
giysisinden eşyasına kadar birbirinden farklı alışveriş 
seçeneğini içinde barındırır. Kapalı bir kutu gibidir adeta, 
açtıkça yeni bir sürpriz sizi karşılar. 

become united. It is possible to see people 
from everywhere such as the American, 
Iranian, İstanbulite and more. 
There are multiple options of shopping 
such as accessories, jewelleries, clothes, 
spice, sweet, bags and so many things. 
It is like a closed box; a new surprise 
welcomes you as you open. 

Kapalı bir kutu 
gibidir adeta, 
açtıkça yeni 
bir sürpriz sizi 
karşılar. 

It is like a 
closed box; a 
new surprise 
welcomes you as 
you open. 
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İNANÇLAR KENTİ  
İSTANBUL

Kiliseden camiye bir ibadet merkezi:

“Molla Zeyrek Camii”

İstanbul’un Suriçi bölgelerinden biridir Cibali-
Unkapanı bölgesi ve bu bölgenin en önemli semti 
de Roma’dan Osmanlı’ya uzanan bir tarihi içinde 

barındıran, sıralı evleriyle ve sarnıcıyla ünlü Zeyrek’tir. 
Zeyrek’in en önemli yapısı da dünden bugüne inanç 
merkezliğini korumuş olan Molla Zeyrek Camii’dir.

The Cibali-Unkapanı neighbourhood is one of İstanbul’s 
Suriçi sections and the most significant neighbourhood 
of this area is Zeyrek, accommodating a history extending 
back from the Romans to the Ottoman Empire and famous 
for its terraced houses and cistern. The most important 
structure in Zeyrek is the Molla Zeyrek Mosque, conserving 

İstanbul… Her yerinden başka bir tarihin, başka bir yaşanmışlığın karşımıza çıktığı, bizi gülümseten, sevdiğimiz ve 
inandığımız bir şehir. Öyle ki, inanmak açısından kutsal olanlarla dolu bir şehirdir. İnançlar kentidir İstanbul. Bu 

inançların karşılık bulduğu en güzel ibadet merkezlerden biri de Molla Zeyrek Camii’dir.

A place of worship from church to mosque: “Molla Zeyrek Mosque”

İstanbul… A city we confront another history at its every corner, we love and believe, making us smile. In fact, it is a city full of holy 
beliefs. One of the most beautiful places of worship hosted by İstanbul is the Molla Zeyrek Mosque. 

Molla Zeyrek Camii, ilk önce Pantokrator 
Kilisesi olarak MS. 1118 ve 1136 yıllarında 
arasında inşaa edilmiş, birbirinden 
farklı 3 yapının bir araya gelmesiyle 
oluşan bir ibadethanedir. Pantokrator 
Kilise’nin temeli Komnenos hanedanından 
İmparator II.Yannis’in eşi ve aynı zamanda 
Macaristan Kralı Ladislaus’un da kızı 
olan İmparatoriçe İrene tarafından 
atılmıştır. Kilise, zamanında dönemin din 
adamları tarafından manastır olarak da 
kullanılmıştır. İstanbul’un Latin istilası 
sırasında zarar gören bu eşsiz yapı Doğu 
Roma Katolik İmparatorluğu zamanında 
57 yıl boyunca farklı amaçlarla faaliyet 
göstermiştir. 

its central position of belief from past to 
present.

The mosque was initially constructed as 
the Pantokrator Church in 1118-1136 AD, 
consisting of three different structures 
gathered. The foundations of the church 
were laid by the Emperor II Ioannes’s 
wife, who was also the Hungarian King 
Ladislaus’s daughter, the Empress Irene. 
The church was used as monastery by 
clergymen of that period. This unique 
structure damaged by the Latin attack 
to İstanbul provided services for different 
purposes in the period of the Eastern 
Roman Catholic Empire for 57 years.

Zeyrek’in en 
önemli yapısı da 
dünden bugüne 

inanç merkezliğini 
korumuş olan Molla 

Zeyrek Camii’dir.

The most important 
structure in Zeyrek 
is the Molla Zeyrek 
Mosque, conserving 
its central position 

of belief from past to 
present.
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FETİH SONRASI MOLLA ZEYREK CAMİİ
Eğitime verdiği önemle bilinen Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethetmesi sonrası harap halde bulduğu 
kilise Fatih’in kendi vakfiyesine dahil olur ve hak ettiği 
değeri Fatih zamanında yeniden kazanır. Bir eğitim 
yuvası olan medreseye çevrilir. Medresenin başına da 
dönemin önemli mollalarından Molla Mehmet Efendi 
getirilir. Molla Mehmet Efendi, hazır cevap kişiliğiyle 
bilindiği için kendisine lakap olarak “zeyrek” denirdi. 
O tarihten itibaren bölge de Zeyrekhane ya da Zeyrek 
olarak anıldı. Fatih Külliyesi’nin tamamlanmasıyla, 
Zeyrek Medresesi’ndeki öğrenciler yeni külliyeye 
taşınınca yapı da cami olarak kullanılmaya başlandı.

Molla Zeyrek Mosque after conquest
After Mehmet the Conqueror, who attached 
importance to education, conquered İstanbul, the 
church devastated was involved in Mehmet’s own 
foundations and regained value in Mehmet’s period. 
It was converted to a madrasah for education. One of 
the important mollahs of the period, Molla Mehmet 
Efendi, was assigned to the madrasah. He was called 
“zeyrek” for he was a repartee. The region had been 
called Zeyrek or Zeyrekhane since then. When the 
Fatih Social Complex was completed, students in the 
Zeyrek Madrasah moved to the new complex and the 
structure began to be used as a mosque. 

Zeyrek Medresesi’ndeki öğrenciler yeni külliyeye 
taşınınca yapı da cami olarak kullanılmaya başlandı.

When all students in the Zeyrek Madrasah moved to the new 
complex, the structure began to be used as a mosque. 

İNANÇLAR KENTİ  
İSTANBUL

MOLLA ZEYREK CAMİİ 
UNESCO’NUN  
DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE
Yıllar içinde birçok onarımdan 
geçen Molla Zeyrek Camii, 
1986 yılında UNESCO Dünya 
Mirası listesine alındı. Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ait olan 
Molla Zeyrek Camii, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen 
restorasyon çalışması 
sayesinde hem ibadete açılmış 
hem Zeyrek semtine değer 
katmış hem de yerli ve yabancı 
turistlerin ziyaret ettiği yeni 
gözde tarihi mekanlarından 
biri olmuştur. 

Molla Zeyrek Mosque in 
Unesco’s World Heritage List
The Molla Zeyrek Mosque, 
restored for many 
times, was added to the 
UNESCO’S World Heritage 
List in 1986. The mosque, 
belonging to the General 
Directorate of Foundations, 
was restored by the 
İstanbul Metropolitan 
Municipality Department 
of Infrastructure and 
Construction and opened to 
pray. It has added value to 
the Zeyrek neighbourhood 
and has become a favourite 
historical place for local 
and foreign tourists.
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Metropol olan 
İstanbul’un, son 
mahallelerinden 

biridir Kuzguncuk. 
Çünkü dokusu her şeye 
rağmen korunan nadir 
yerlerdendir. Şehrin 
karmaşası içinde yaşayan 
insanlar, hem şehirden 
kopmadan hem de şehir 
içinde bir tatil kasabasında 
gibi hissettikleri bu güzel 
semtte, kendilerine bir 
kaçış alanı oluşturmuş 
durumda. Evliya 
Çelebi bahseder ilk kez 
Kuzguncuk’un isim babası 

Kuzguncuk is one 
of the last surviving 
neighbourhoods of 
İstanbul, a metropolis, 
since its fabric is still 
conserved despite 
everything. People in 
a metropolitan rush 
have created an escape 
area for themselves in 
such a nice district as if 
they lived in a holiday 
village; ironically, they 
live in this city without 
isolating themselves from 
it. Evliya Çelebi is the 
first traveler who uttered 

En güzel dizilerin doğal platosu olmuştur Üsküdar. Bu 
dizilerde yaşanan samimiyet aslında semtin kendisinden 
kaynaklıydı, bizden kesitlerdi; Süper Baba’yla Çengelköy’ü, 
Perihan Abla’yla ve Ekmek Teknesi’yle de Kuzguncuk’u 
daha tanır olmuştuk. 

Üsküdar has always served as a natural plateau to the most 
popular series. In fact, the sincerity in these series stemmed 
from the district, that is, sections from our lives; Çengelköy with 
Süperbaba and Kuzguncuk with Perihan Abla and Ekmek Teknesi 
were more familiar to us. 

Yerli turistlerin huzur  
bulduğu semt:

Kuzguncuk
A district domestic tourists  

feel at peace ‘Kuzguncuk’

Çok kültürlü, çok dinli bir semttir  
Kuzguncuk

Kuzguncuk is a multicultural and  
multi-faith district

Kuzgun Baba’dan. Fatih Sultan Mehmet zamanının 
önemli ermişlerinden olduğu söylenir. Çok kültürlü, 
çok dinli bir semttir Kuzguncuk; ezan sesleri çan 
seslerine karışır. Cami, kilise ve sinagog yan yanadır bu 
semtte. İstanbul’un farklı inançlara ne kadar hoşgörülü 
olduğunun kanıtı gibidir adeta Kuzguncuk.

TourIST Dergisi olarak biz de İstanbul’un yerli 
turistlerinin akın ettiği bu güzel semtin yeme-içme 
noktalarından alışveriş edebileceğiniz şirin mekanlarına, 
yani kısacası Kuzguncuk’ta geçirebileceğiniz bir güne 
dair adım adım bir liste hazırladık.

Kuzgun Baba, the eponym of the district, Kuzguncuk. 
Fatih Sultan Mehmet said Kuzgun Baba was one 
of the most important holy people of his time. Also, 
Kuzguncuk is a multicultural and multi-faith district; 
sounds of the adhan and bell tolls meld with each other. 
Mosques, churches and synagogues are side to side here. 
Kuzguncuk virtually represents the proof of İstanbul’s 
tolerance for various beliefs.

As TourIST Dournal, we have prepared a step-by-step list for 
you from eateries to pretty places for shopping in this lovely 
district; in short, for a daycation you can have in Kuzguncuk. 
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LA MEKAN’DA  
KAHVALTIYLA BAŞLA
La Mekan, evvela dış 
mekanıyla ilgi çeker, içeri 
girince de dekoruyla ve 
sonrasında da yemekleriyle 
damağınızın dikkatini çeker. 
Bu küçük mekanda güne 
güzel bir kahvaltıyla başlanır. 
Kahvaltı bitmeden başka lezzetlere gözünüz kaymaya 
başlar. Zeytinyağlı tabaklardan ev yapımı anne 
köftesine, tencere yemeklerine, kavanozlardaki güzel 
kurabiyelerden lezzetli tatlılara kadar büyük bir 
menüsü var La Mekan’ın. İşletmeci Metin Sever güzel 
karşılaması ve bu güzel yemekleri yapan Yurdagül 
Hanım’ın da marifetli elleriyle güler yüzü sizi buraya 
bağımlı kılacaktır. Küçük bir not: İncirli kurabiyesini 
yemeden gitmeyin.
 
ESKİ EŞYALARDAN  
FAZLASI: VERTİGO
Eski demek, unutulan değil aslında kalıcı 
olandır kimileri için. Hatta yeniden 
çok daha değerlidir. Vertigo da bu 
anlamda bu “değer”leri anlayan 
insanlarla buluşturuyor 
ürünlerini. Lara Cux, İsviçre’de 
doğup, matematik-fizik 
bölümünü bitirip, soluğu 
Kuzguncuk’ta alanlardan. 
İkinci el aksesuar, eşya, giysi, 
kısaca “nostalji” olarak ne 
varsa Vertigo’da “sergiliyor” 
Lara Cux. Sergi alanı gibi bir 
dükkan Vertigo. Sadece gezmek 
için bile uğranılması gerekiyor 
Lara Cux’un dünyasına.

START THE DAY WITH BREAKFAST AT ‘LA MEKAN’
At first blush, the La Mekan draws attention with its 
external design, then interior decoration and the taste of 
its dishes impress you. In such a little lovely place, you can 
start your day with a delightful breakfast. It is very likely 
that you will skip to other tastes before the end of the 

breakfast. The La Mekan has a big menu with olive oil 
dishes, handmade meatball, casserole dishes, 

tasty cookies in jars and delicious desserts. 
A nice welcome from the manager, 

Metin Sever, and Mrs. Yurdagül’s tasty 
dishes will make you addicted to this 

place. A little note: Do not leave 
here without eating figgy cookies.

MORE THAN OLD THINGS: 
VERTIGO
For some, ‘old’ does not really 

mean ‘forgotten’ but ‘permanent.’ 
Even, it is more valuable than ‘new.’ 

In this sense, the Vertigo brings 
people who are in quest of these 

“values” and its products together. A 

ADIM ADIM  
SEMTLERİMİZ

TARİHİ KUZGUNCUK 
FIRINI VE KUZGUNCUK 
MANTARI
Semtin en eski 
dükkanlarından fırın. Yüz yıllık bir geçmişi var. Üç 
yıldır Mustafa Yıldız tarafından işletiliyor, ancak eski 
geleneksel tariflerini de koruyor. Fırının kendine has 
tatlarından biri de Kuzguncuk Mantarı. Tamamen fındık 
unundan yapılan, çikolatalı ve sadece iki çeşidi bulunan 
bu tat, az biraz acıbadem kurabiyesini de andırsa da 
oldukça kendine de has. Ekşi mayalı ekmekleri, simidi de 
diğer tadılması gereken unlu mamulleri.

 
EN GÜZEL KİTAP KAFE: 
NAİL KİTABEVİ KAFE
Kuzguncuk’un merkezi 
noktasında, restore edilen 
eski bir üç katlı Kuzguncuk 
evi, sizi köşe bir konumda 
tüm ihtişamıyla karşılar: 
Nail Kitabevi Kafe. Erhan 
Nailoğlu tarafından kurulan ve 
ruhu olan yer, bir kitapçıdan 

Swiss-born person, Lara Crux, who graduated from Math 
-Physics Faculty, settled down in Kuzguncuk in no time 
flat. Lara Cux “exhibits” preloved accessories, objects, 
clothes, shortly whatever there is in the Vertigo as 
“nostalgia.” The Vertigo is somewhere like an exhibition 
area. Lara Cux’s world is a must-see place. 

TARİHİ KUZGUNCUK FIRINI AND KUZGUNCUK 
MUSHROOM
The Tarihi Kuzguncuk Fırını is one of the oldest shops 
in the district with its a-century past. Mustafa Yıldız 
has been running the shop for three years, but it still 
keeps its traditional recipes. Another one of its original 
tastes is Kuzguncuk mushroom. This taste fully made 
with hazelnut flour and chocolate has two types. Even 
if it tastes like macaron cookies a little bit, it has a quite 

original flavour. There are 
also other bakery products 
that should be tasted such 
as sourdough bread and 
bagel.

THE BEST BOOK CAFE 
‘NAİL KİTABEVİ KAFE’
An old triple-decker house 
restored at Kuzguncuk’s 
central point welcomes 
you with great pomp at 
the corner location. The 
Nail Kitabevi, founded 
by Erhan Nailoğlu, is 
much more than a mere 
bookshop. In addition to 
its own publications, the 
Nail Kitabevi has also 

important books of the popular publishers. Inside it, 
there are window-side sofas to read your book in the 
upstairs hall, including a characteristic of a “living space” 
where you can deal with your individual literary works at 
the work tables along with the landscape of the district 
accompanied by a cup of coffee made of specially roasted 
coffee beans.

İMOGA SANAT GALERİSİ
The İmoga Sanat Galerisi, owned by Prof. Dr. Süleyman 
Saim Tekcan, one of Turkish art’s prominent names, 
is a home to art, hosting important exhibitions in 
Kuzguncuk. The art gallery, hosting important works of 
the prominent artists of our country and the world, is 
one of the important galleries opening from Kuzguncuk 
into İstanbul. 

KUZGUNCUK ÇİKOLATA & KAHVE
Recently, the new generation’s coffee shops and artisan 
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ötede bir yerde. İçinde kendi yayınlarıyla birlikte önemli 
yayınevlerinin önemli kitaplarını satın alabileceğiniz, 
üst katlarında cam kenarındaki sedirlere oturup 
kitabınızı okuyabileceğiniz ya da çalışma masalarının 
başına geçerek özel yazınsal işlerinizi Kuzguncuk semt 
manzarası karşısında yürütebileceğiniz ve üstelik de bir 
yandan özel kavrulan kahve çekirdeklerinden kahveler de 
içebileceğiniz bir “yaşam alanı” Nail Kitabevi Kafe.
 
İMOGA SANAT GALERİSİ
Türk resim sanatının önemli isimlerinden, 
akademisyen Prof. Dr. Süleyman Saim 
Tekcan’a ait galeri Kuzguncuk semtinde 
önemli sergilere ev sahipliği yapan 
bir sanat yuvası. Dönem içinde resim 
sanatında ülkemizde ve dünyada 
önemli sanatçıların çalışmalarına ev 
sahipliği yapan İmoga Sanat Galerisi, 
Kuzguncuk’tan İstanbul’a açılan önemli 
galerilerden biri.

chocolate shops are highly in vogue. The Kuzguncuk 
Çikolata ve Kahve is a place merging with these two current 
concepts. The Manager Fırat Darama is specialist in 
chocolate and coffee. He had been working at a company 
famous for its chocolate and candies before he set up 
his shop where they roast special coffee beans brought 
from countries known for their own coffee with a new 

generation brewing style. It is an inevitable place of 
chocolate and coffee to drop in if you love two 

in one. If you run into the production time, 
you should taste its date palm chocolate. 

SOME LOVE METET KÖZDE DÖNER
Inevitably there are some hoofing 
it long for döner. Doner is a special 
traditional taste in our country. The 

Metet Közde Döner, run by Mehmet 
Altınbulak in Kuzguncuk, is one of the 

special doner shops in İstanbul. Meat used 
in the Metet doner made of the mixture of 
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En güzel dizilerin doğal platosu olmuştur 
Kuzguncuk.

Kuzguncuk has always served as a natural plateau to  
the most popular series.

KUZGUNCUK 
ÇİKOLATA VE 
KAHVE
Son dönemde 
yeni nesil kahve 

mekanları ve artizan çikolata dükkanları oldukça 
revaçta. Bu iki yeni akım konsepti bir araya getiren bir 
mekan Kuzguncuk Çikolata ve Kahve. İşletmeci Fırat 
Darama, çikolata ve kahve konusunda uzman. Mekanını 
açmadan evvel çikolata ve şekerlemeleriyle ünlü bir 
firmada çalışıyormuş. Mekanda tamamiyle el yapımı 
olarak özel çikolata çeşitleri ve dünyada kahvesiyle 
ünlü ülkelerden getirilen kendi kavurdukları yeni nesil 
demleme tarzlarıyla özel kahveler mevcut. Hem kahve 
hem de çikolatayı aynı anda sevenler için uğranılması 
kaçınılmaz bir dükkan. Dönemine denk gelirseniz 
hurmalı çikolatasını tadın.
 
BAZILARI METET KÖZDE DÖNER SEVER
Döner için yol tepenler vardır. Kuzguncuk’ta 
Mehmet Altınbulak’ın işlettiği Metet Közde Döner 
de İstanbul’daki sayılı dönercilerden biri. Kuzu döş 
ile dana but karışık olan Metet Közde Döner’in etleri 
Balıkesir ve Çanakkale bölgesinden geliyor. Közde 
pişirilen bu güzel döner, mekanın özel tandırında özel 
undan yapılan lavaşı ve Manisa yöresinden gelen bir 
başka lezzeti turşusuyla servis ediliyor. 

ZİYARETE AÇIK BOSTAN: 
KUZGUNCUK BOSTANI
Büyüklerimiz anlatırdı, 
İstanbul bir bostanlar 
şehriymiş eskiden, 
Arnavutların bostanları 
ünlüymüş. Kuzguncuk Bostanı, 
semtin en yaşanılır yerlerinden. 
Üsküdar Belediyesi tarafından 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 
kiralanarak, halka açık bir 
bostan alanı oluşturulmuş. 
On yedi dönümlük bu araziye 
gelip tohum ekebilirsiniz. Yaz 
zamanları da bostanda çeşitli 
aktiviteler olmakta. 

lamb breast and veal rump steak is brought from Balıkesir 
and Çanakkale. This delicious doner is roasted in its 
special tandoor and served with lavash made from special 
flour and pickles brought from Manisa.

ORCHARD OPEN TO VISIT ‘KUZGUNCUK ORCHARD’
Our elders used to tell – İstanbul used to be a city of 
orchards in the past. Albanians’ orchards were famous. 
– The Kuzguncuk Orchard is one of the most liveable 
places in the district. An orchard area open to people was 
created by the Üsküdar Municipality by leasing from the 
General Directorate of Foundations. You can plant seeds 
in the 17-decare land. Various events are organized in 
summer times.

Hem kahve hem 
de çikolatayı aynı 
anda sevenler 
için uğranılması 
kaçınılmaz bir 
dükkan.

 It is an inevitable 
place of chocolate 
and coffee to drop 
in if you love two 
in one.
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DUAYENİ

Ali Can Aksu, yıllar içinde Türkiye ve İstanbul 
turizmi içinde yüksek segment otellerde ve 
turizm şirketlerinde yönetici kadrolarında 

bulunmuş, ülke turizmini en iyi bilen isimlerden biri. 
Başkanlığını yaptığı Turizm Otel Yöneticileri Derneği 
(TUROYD) ile ülke turizminin iyileştirilmesine, yurt 
dışında tanıtılmasına ve Turizoom International Hotel 
Management firmasıyla da turizme yatırım yapmak 
isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermekte. 
Kendisiyle turizm hakkında konuşmak için bir araya 
geldik.
 
Ali Can Bey, İstanbul, Türkiye’nin tarih, kültür, sanat, 
yeme-içme, alış-veriş, inanç, sanayi gibi alanların 
ve tüm bunların toplamında turizminin başkenti. 

Ali Can Aksu, who took part among managerial staff of 
tourism companies and worked at high-segment hotels 
in tourism of İstanbul and Turkey for years, is one of the 
prominent names who well know the country tourism. 
As the head of the Tourism Hotel Managers Association, 
he works in order to enhance the quality of country 
tourism and introduce it abroad; furthermore, with the 
company “Turizoom International Hotel Management,” 
he provides consultancy service for organizations that 
want to make investment in tourism. We met with him 
to chat about tourism. 

Mr. Ali Can, İstanbul is the capital of Turkey’s tourism, 
particularly in some fields such as history, culture, 
kitchen, shopping, belief, industry. The subject of our 

İstanbul, bir turizm şehri olarak önemli turizm 
çalışanlarının olduğu bir bölgedir. Bu turizm 
çalışanları arasından öyle isimler vardır ki yer 
aldığı turizm alanı içinde uzman kişilerdendir. 
Ali Can Aksu da bu duayen isimlerden.

İstanbul, as a city of tourism, is a region where there 
are important tourism professionals. Among these 
professionals, there are such names that they are highly 
specialists in tourism. Ali Can Aksu is one of them. 

TUROYD Başkanı Ali Can Aksu:

“İstanbul, Türkiye’nin  
turizm başkentidir”
TUROYD Head Ali Can Aksu:
“İstanbul is Turkey’s tourism capital”

Dergimizin de öznesi İstanbul turizmi. 
Siz de turizmin duayen isimlerinden 
birisiniz. İki önemli kuruluş olan 
Turizm Otel Yöneticileri Derneği 
(TUROYD) Başkanlığı ve Turizoom 
International Hotel Management adlı 
turizm planlama şirketinin yönetim 
kurulu başkanlığını yürütüyorsunuz. 
İstanbul turizmine dair 
konuşabileceğimiz önemli isimlerden 
birisiniz. İstanbul turizmi dünden 
bugüne ne durumda?
 
Yeni derginiz hayırlı olsun. Dediğiniz 
gibi İstanbul saydığınız başlıkların 
başkenti durumunda. Türkiye’nin ve 
hatta dünyanın da başkenti durumunda 
kanımca. İstanbul segment olarak 
en iyi turizm faaliyetleri gösteren 
destinasyonlardan biri. Yani, İstanbul, 
Türkiye’nin turizm başkentidir. 
İstanbul böyle bir duruma haiz 
olduğundan, çok kültürlü bir yapıyı 
içinde barındırdığından çok önem arz 
ediyor. Turizm potansiyeli açısından 
da geçmişten bugüne ülke turizminin 
%60’tan fazla bir gelirini elde etmiş 
durumdadır. İstanbul turizmini çok 
farklı açılardan ele almak gerekir. 

Başkanlığını yaptığınız TUROYD, 
turizm sektörü açısından çok önemli bir 
kuruluş. Faaliyetlerinizden bahseder 
misiniz?

Turizm Otel Yöneticileri Derneği 
(TUROYD), iki yıl önce turizm 
sektöründe önemli görevlerde bulunan 
yöneticilerin ve akademisyenlerin otel 
içinde ve otel dışında Türk turizmini 
daha da tanıtmak amacıyla kurdukları 
bir kuruluş. TUROYD, gönüllü olarak 
turizmimizin iyileşmesine dair bir 
çaba sarf ediyor. İki yıl gibi kısa bir 
süre içinde 2380 üye sayısına sahip 
oldu. İstanbul’dan Hakkari’ye kadar 
üyelerimiz var. Yedi bölge içinde 
başkanlıklar kurduk. 16 ülkede faaliyet 
gösteriyoruz, yurt dışında, uluslararası 
zincirlerde yöneticilik yapan 384 üyemiz 
var. TUROYD, turizm içinde teori ve 
pratiği birleştirerek, Türk turizmine 
dair etkili olacak stratejiler yürütmesi 
açısından dünyada da ses getirdi. 

journal is İstanbul tourism. You are also one 
of tourism doyens. You carry out the duty 
of chairmanship of the executive board at a 
tourism planning company called Turizoom 
International Hotel Management and also 
work as the head of the Tourism Hotel 
Managers Association. You are one of the 
most important names with whom we can 
chat about İstanbul tourism. From past 
to present, how is the profile of İstanbul 
tourism?

Good luck with your new journal. As you 
say, İstanbul is the capital of headlines 
you have just uttered. In my opinion, it is 
also the capital of Turkey and even the 
world. İstanbul is one of the destinations 
performing the best tourism activities. I 
mean, İstanbul is Turkey’s tourism capital. 
Since it has such a characteristic and a 
multicultural structure, İstanbul becomes 
more of an issue. Regarding tourism 
potential, İstanbul has the lion’s share in the 
county tourism with an income of over 60 % 
from past to present. It is a must to evaluate 
İstanbul tourism with different perspectives. 

The TUROYD is a highly important 
organization for tourism sector. Could you 
speak of your activities, please?

The TUROYD (Tourism Hotel Managers 
Association) is an association founded two 
years ago by managers and academics who 
have important duties in tourism sector in 
order to introduce Turkey’s tourism both 
inside and outside of hotels. The TUROYD 
makes a voluntary effort to enhance our 
tourism activities. In such a short time as 
two years, the number of its members is 2380. 
We have members from every part of Turkey 
from İstanbul to Hakkari. We have founded 
head offices in seven regions. We perform 
in 16 countries and have 384 members who 
manage international chains abroad. The 
TUROYD, combining theory with practice 
in tourism, has made an impact with its 
efficient strategies for Turkish tourism in the 
world. Azerbaijan’s Tourism Ministry invited 
us to their country to provide training. Our 
28 managers carry out our activities there. 
Iran’s Tourism Ministry and Foreign Affairs 
Ministry visited us and demanded our 
support. Now, our 17 managers work in Iran. 

TUROYD, gönüllü 
olarak turizmimizin 
iyileşmesine dair bir 

çaba sarf ediyor. 

The TUROYD makes 
a voluntary effort to 
enhance our tourism 

activities. 
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Azerbaycan Turizm Bakanlığı eğitim vermemiz için bizi ülkelerine davet etti. 
28 yöneticimiz orada faaliyetlerimizi yürütüyor. İran Turizm Bakanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı ülkemize gelerek bizlerden destek istedi ve şu an İran’da 
17 yöneticimiz çalışıyor. Çin’in en büyük turizm şirketi BTL ile bir partnerlik 
sözleşmesi yaparak Türk turizmini orada tanıtıyoruz ve yine 17 arkadaşımız 
oradalar. Ayrıca yakın zamanda Türk turizmin daha iyi yerlere gelmesi için 
ülkemizin turizm okullarının dekanları, öğretim görevlileriyle bir araya geldik 
ve beyin fırtınası yaptık. Önemli kuruluşlarla yaptığımız işbirliğiyle İstanbul’a 
Kazakistan’dan gelecek 250 kişilik bir öğrenci grubunun eğitimini üstlenmiş 
durumundayız.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin merkezinden gelen 
biri. Sizler de kendileriyle sık sık bir araya geliyorsunuz. Bakanımızla 
çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Öncelikle biz turizmciler bu konuda çok şanslıyız. Sayın Mehmet Nuri Ersoy 
turizmin içinden gelen bir bakanımız, bakan olmadan evvel zaten bir şekilde 
turizmin fahri bakanıydı. Kendisi Türkiye’nin en önemli tur operatörlerini 
yöneten kişisi konumundaydı. Turizm sorunlarını çok iyi bilen, bu sorunları 
iyi okuyabilen bir bakanımız var. Kendileriyle TUROYD olarak görüşmeler 
yaptık. Bizleri dikkatle dinledi. Yeni bakanımız turizmin içinden geldiği için de 
turizmin profesyonel isimlerinden, turizm akademisyenlerinden yararlanmak, 
faydalanmak istiyor. Ciddi bir turizm mücadelesi içinde. Sorunları, hataları, 
turizm algısını biliyor. Bunlar hemen çözülecek sorunlar değil. Bakanımızın 
zamana ihtiyacı var ve kendileri uzun vadede turizmi çok iyi bir seviyeye 
getirecekler.

İstanbul, segmentasyon olarak turizmin farklı dallarını içinde barındırıyor. 
Bunlar nelerdir?

İstanbul, birçok turizm dalına ev sahipliği yapıyor. Birincisi, elbette kültür 
turizmi. Kültür turizmine dair birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor, ama 

We have signed a partnership 
agreement with BTL, China’s 
biggest tourism company, so 
we can see Turkish tourism in 
China and our 17 managers are 
on duty there. Also, we have 
just held a meeting with deans 
and instructors of tourism 
academies and brainstormed 
in order to bring Turkey’s 
tourism to a higher level. In 
corporation with important 
organizations, we have 
undertaken the education of a 
250-student group coming from 
Kazakhistan to İstanbul. 

The incumbent Minister of Culture 
and Tourism Mehmet Nuri Ersoy 
is a person coming from tourism 
centers. You often come together 
with him. How is your work with 
our minister going?

First of all, as tourism 
professionals, we are so lucky 
with this issue. Our minister 
had already been tourism 
minister honoris causa before he 
took over the post. He was the 
director of the most important 
tour operators in Turkey. We 
have a minister who mainly 
knows tourism troubles and is 
able to foresee these troubles. 
As TUROYD, we have held some 
meetings with him. Now that the 
successor minister comes from 
tourism sector, he wants to make 
use of tourism academics and 
prominent tourism professionals. 
He is really in a struggle of 
tourism. He well knows troubles, 
faults, and tourism sense. These 
are not easily soluble troubles. 
Mr. Mehmet Nuri Ersoy needs 
time for it and will be able to 
elevate tourism to a higher level, 
hopefully. 

İstanbul involves different 
branches of tourism in the 
context of segmentation. What 
are those?

“Kültür ve Turizm Bakanı  
Mehmet Nuri Ersoy, turizmciler için şans”

“Culture and Tourism Minister  
Mehmet Nuri Ersoy is a chance for 
tourism professionals”

BİR TURİZM  
DUAYENİ

daha büyük bir ziyaret akını için özellikle 
Tarihi Yarımada bölgesinin yeniden bir 
düzenlenmeye ihtiyacı var. İkincisi ise, 
İstanbul’un önemli turizm türlerinden 
biri olan kongre turizmidir. Kongre 
turizminde geçmiş yıllara baktığımızda 
uluslararası kongre turizmi açısından ilk 
on sıralamanın içindeydik. Bir dönem de 
ilk 5 içinde yer alıyorduk. Çünkü İstanbul, 
kongre turizmi içinde her türlü altyapıya 
sahip. Çok iyi kongre merkezlerimiz var, 
bu kongreye gelecekler için birbirinden 
kaliteli otellerimiz var, bu kongreler için 
ulaşım ağlarımız çok geniş. Bizim kongre 
turizmine dair tek ihtiyacımız olan şey ise 
kendimizi yurt dışında iyi tanıtabilmemiz ve 
anlatabilmemiz. İyi bir reklam ve iyi sunum 
yapmalıyız bu konuda. Bu turizm dalına 
dair kongre turizmini iyi bilen kişilerin yurt 
dışına çıkıp lobi faaliyeti yürütmesi gerekir. 
İstanbul, üçüncü olarak lansman turizmi 
açısından da iyi bir potansiyele sahip. 
Çünkü, Türkiye dünyanın her yerinden 
önemli markaların ithalatını yapıyor. Bir 
ürünü ithal ediyorsak o markaya ülkemizde 
de lansman yapmalısın demeliyiz. İlgili 
bakanlıklar, ithalatını yaptığımız ürün ve 
markaya İstanbul’da da lansmanını yapma 
şartı sunmalıyız. İstanbul’da dünyanın 
birçok markası var çünkü. Dördüncü 
turizm dalı da festival turizmi. İstanbul, 
bir festivaller şehridir. Birçok önemli 
festival İstanbul’da yapılıyor. Yerli-yabancı 
turistler kalkıp İstanbul’a o festivali takip 
etmeye geliyor. Beşinci turizm dalı da 
inanç turizmi. Dört semavi dinin önemli 
ibadethaneleri, kutsal kabul ettikleri 
mekanları İstanbul’da bulunuyor. Ve son 
olarak da İstanbul’da önemli bir gastronomi 
turizmi var. Türkiye’nin çeşitleri yerlerinin 
yöresel yemeklerinin hemen hemen hepsi 
İstanbul’da da en iyi şekilde yapılıyor. Ayrıca, 
Osmanlı ve Bizans mutfaklarına dair tarihsel 
yemekler yapan özel mekanlar da var.

İstanbul hosts various tourism branches. The first one is cultural 
tourism. As part of cultural tourism, many tourists visit our 
country, but particularly, the environment of the Historical 
Peninsula needs a rearrangement for a bigger influx of visit. The 
second one is congress tourism. When looking into the past years 
in congress tourism, we see that we had a place in the top ten 
as international congress tourism. Also, for some time, we were 
in the top 5. Because İstanbul has every kind of infrastructure 
for congress tourism. We have very good congress centers and 
qualified hotels for congress attendants. Also, we have a big 
transportation network for these congresses. What we need 
for congress tourism is to properly introduce ourselves abroad. 
We should make a good presentation and promotion. Whoever 
well knows congress tourism should carry out lobby activities 
abroad. The third one is launching tourism. İstanbul has a good 
potential in this branch. Because Turkey imports worldwide 
known brands. If you import a product to your country, this 
product should be launched. The relevant ministries should 
stipulate that products or brands imported must be launched in 
İstanbul. Because there are many worldwide brands in İstanbul. 
The fourth tourism branch is festival tourism. İstanbul is a city 
of festivals. Most important festivals are organized in İstanbul. A 
great number of foreign and domestic tourists come to İstanbul 
for festivals. The fifth tourism branch is belief tourism. There are 
religious sanctuaries and holy places of four Abrahamic religions 
in İstanbul. The last tourism branch is gastronomy. Almost all 
of Turkish traditional and local dishes are also produced well in 
İstanbul. Further, there are special places a lot of historical dishes 
from the Ottoman and Byzantine cuisines are prepared.

İstanbul, birçok turizm dalına ev  
sahipliği yapıyor.

İstanbul hosts various tourism  
branches.
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FİRST OF İSTANBUL
İLKLERİYLE  
İSTANBUL ‘‘FIRSTS” IN İSTANBUL

Ülkemizin ilk, dünyanın 2. metrosu:

“Tünel Tramvayı”

BİR TURİSTİN PROJESİ
Tünel, dünyanın ikinci, Türkiye’nin ilk metrosudur. 
Kendi türünde ise (yeraltında) dünyadaki ilk 
uygulamadır. Tünel’in inşaatı, İstanbul’a bir turist 
olarak gelen Fransız mühendis Eugene Henri Gavand’ın 
girişimleriyle başladı. Gavand, dönemin ticaret ve 
bankacılık merkezi Galata ile sosyal hayatın kalbinin 
attığı Pera’yı birbirine bağlayacak bir demiryolu projesi 
hazırlayarak Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han’ın 
huzuruna çıktı. Padişahtan onayı alınan ve işletme 
süresi 42 yıl olarak belirlenen Tünel, yap-işlet-devret 
modeliyle inşaa edilerek 17 Ocak 1875 günü büyük bir 
törenle açıldı. Buharlı sistemle çalışan Tünel’in sefere 
başladığında iki tarafı açık olan ahşap vagonları 
elektrik olmadığından gaz lambalarıyla aydınlatıldı. 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında bazı malzemeleri satın 
alınamadığı için bir süre yolcularından ayrı kalsa 
da 1971 yılında tamamen yenilenerek elektrikli hale 
getirildi. İBB İETT Genel Müdürlüğüne bağlı olan 
Tünel, Karaköy ile Beyoğlu arasındaki 573 metrelik 
mesafeyi 90 saniyede kat ederken günde ortalama 200 
sefer yaparak da 12 bin dolayında yolcu taşımakta.
 
BÖLGEYE DE ADINI VERDİ
Tünel, yapılışıyla birlikte, sosyal hayatın da 
vazgeçilmez bir parçası oldu. Yüksek Kaldırım’dan 
çıkılması çok zor olan Pera bölgesi tünel sayesinde 
Pera’daki sosyal yaşamın daha da canlanmasını 
sağladı. Böylelikle, Karaköy’den kalkan tramwayın 
son durağı olan ve şimdiki Beyoğlu Belediye 
binasının bulunduğu bölümün arka sırtında kalan 
meydana da adını verdi: Tünel Meydanı. 

Project from a tourist
The construction of Turkey’s first underground 
funicular line, the Tunnel Tramway, was commenced 
by a French engineer, Eugene Henri Gavand, who 
came to İstanbul as a tourist at that time. With a 
railway project to combine Galata, the center of trade 
and banking at that time, with Pera, the heart of 
social life, Gavand came up before Sultan Abdulaziz. 
The tunnel to have been operated for 42 years with 
the system of build-operate-transfer was approved by 
the Sultan and inaugurated with a great ceremony 
on January 17th, 1875. When the Tunnel started with a 
steam system began the first trip, its wooden carriages 
were lighted with kerosene lamps due to the lack of 
electricity. Even if it could not transport its passengers 
for a while because its some materials could not 
be afforded during the Second World War years, it 
was completely renewed in 1971 and modified into 
electrical engine. The Tunnel, affiliated to the İstanbul 
Metropolitan Municipality’s İstanbul Electricity, 
Tramway and Tunnel (İETT) General Management, 
travels a 573-m distance in 90 seconds between 
Karaköy and Beyoğlu and transports about 12.000 
passengers with an average of 200 trips per day. 

That region named after the Tunnel
With the advent of the Tunnel, it became 
indispensable for social life. The Tunnel in the Pera 
district hard to pass through Yüksek Kaldırım revived 
the social life. Thus, the square behind the Beyoğlu 
Municipality building, which is the last station, was 
named after the tunnel “the Tunnel Square.”

Osmanlı’dan günümüze değin İstanbul’da ilk gerçekleşen icraatlar İstanbul’un önemli değerleri arasında. 
Bunların en önemlilerinden biri de İstanbul halkının ve İstanbul’u ziyarete gelen yerli-yabancı turistlerin 
en önemli ve en eski ulaşım aracı, ülkemizin ilk, dünyanın da 2. metrosu olan, Tünel Tramvayı.

From the Ottoman time to present, the first practices performed in İstanbul are of İstanbul’s important values. The 
most important one of them is the Tunnel Tramway, which is the oldest and the most popular transportation vehicle for 
İstanbulites, domestic and foreign tourists. It is the first metro in our country and the second in the world. 

Our country’s first, the 
world’s second metro:

“Tunnel Tramway”
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OSMANLI’DAN İBB’YE METRO ULAŞIMI
Osmanlı zamanının önemli bir yeraltı ulaşım aracı olan Tünel, günümüzde İstanbul’daki gelişmiş olan metro 
ağlarına da örnek olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu zamanlarda 
temellerini attığı metro ulaşımı, bugün bulunduğu geniş ve yaygın ulaşım ağıyla Osmanlı’dan devraldığı bayrağı 
günümüzde çok iyi yerlere getirerek halkın ve yerli-yabancı turistlerin ulaşımlarının hızlı, rahat, konforlu olması 
ve de zamanlarını da değerli kullanmaları açısından büyük bir kolaylık sağladı.

Metro from Ottoman to IMM 
The Tunnel, which was a key 
underground transport vehicle 
in the Ottoman time, has set 
a model for developed metro 
systems in İstanbul today. 
Metro transportation systems 
started by President Mr. Recep 
Tayyip Erdoğan in his İstanbul 
mayoral term have provided a 
facility of fast, comfortable and 
time-saving trips for domestic 
and foreign tourists, enhancing 
the quality of the system taken 
over from the Ottoman Empire. 
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İstanbul’un en eski börekçileri

İstanbul’un ve İstanbul dışından gelen yerli gurme 
turistlerinin özellikle bildiği, popüler olan börek 
dükkanlarından ziyade hamuru, iç harcı, pişimi, 

lezzeti ve tarihi ile nam salmış, kendi bölgesinde ve çevre 
semtlerden ve illerden hatırı sayılı bir müşteri 
kitlesi bulunan “tek şubeli” ve geleneksel börek 
dükkanları bu sayımızın özneleri olacak.
 
KÜT BÖREĞİ İÇİN  
“TARİHİ KASIMPAŞA BÖREKÇİSİ”
İstanbul’un ve Beyoğlu’nun eski semti 
Kasımpaşa, önemli lezzet duraklarını 
bünyesinde barındırıyor. Bunlardan biri 
de Tarihi Kasımpaşa Börekçisi.

Tarihi Kasımpaşa Börekçisi’nin hikayesi 
aslında Kamil Ağırgün’ün hikayesi ile başlar. 

Our topic will be single-chain and traditional shops which 
have become famous with its dough, filling ingredients, 
baking styles, flavour and history and have a considerable 
number of customers from its own region and nearby 

districts, but rather than popular pastry shops 
mostly known by local and non-local gourmets.

Tarihi Kasımpaşa Fırını for Küt böreği 
The oldest neighbourhood of İstanbul 
and Beyoğlu, Kasımpaşa, hosts important 
refreshment places. One of them is the 
Tarihi Kasımpaşa Fırını. The history of 
this bakeshop begins with Kamil Ağırgün’s 

story, in fact. 

Kamil Ağırgün, born in Bingöl’s Kiğı district, 
was sent to İstanbul alone by his father in 

Börek, Orta Asya’dan şu an ki topraklarımıza kadar gelmiş geleneksel bir ata yemeği. Balkanlar’a kadar bu 
hamur işi geleneği yayılmış durumda. Börek bölgelere, şehirlere göre farklı türlerde yapılıyor. İstanbul’da 

börek yapan dükkanlar, gündelik yeme-içme kültüründe ve özellikle de kahvaltı zamanlarında oldukça önem 
arz etmekte. Hatta öyle ki bazı börek dükkanları bir geleneğe dönüşmüş durumda. 

Pastry (burek) is an ancestral food coming until today. This traditional pastry food even spread to the Balkans. Pastry is 
made in different types varying from regions to cities. Pastry shops in İstanbul are indispensable for daily food and drink 

culture, particularly for breakfast time. In fact, some pastry shops have become a tradition. 

İstanbul’s oldest pastry shops
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Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğmuş olan 
Kamil Ağırgün, 1910’lu yıllarda babası 
tarafından tek başına İstanbul’a 
gönderilir. Birkaç yıl farklı işler 
ile uğraşan Kamil Ağırgün, 1930’lu 
yıllarda Karaköy’de Rum vatandaşlar 
tarafından işletilen bir börek fırınına 
çırak olur. Belli bir süre sonra 
arkadaşıyla birlikte sade börek, poğaça, 
kol böreği ustası olur ve İstanbul’a 
birçok börek ustası yetiştirir. Tarihi 
Kasımpaşa Börekçisi’nin doğuşu ise 
1942 yılında gerçekleşir. Kamil Usta, 
halen Kasımpaşa’da, Mimar Sinan’ın 
yapmış olduğu tarihi Büyük Camii’nin yakınında bulunan şu an ki 
dükkanın yerinde satış yapmaya başlar. 1947 yılında ise aynı yere 
taş fırın inşaa edilir; börekler burada hazırlanır, pişirilir ve satışı 
yapılır. Dükkan, bu sıralar Kamil Usta’nın çocukları Zafer ve Bülent 
Ağırgün ve de ailenin 3. kuşak temsilcisi Mert Ağırgün tarafından 
işletilmekte. Mekanın en önemli böreği Küt böreği. Sabahın çok 
erken saatlerinde açılan dükkana müşteri akını başlar ve mekan 
öğle saatlerinde kapanmış olur.

Adres: Camikebir Mahallesi, Bahriye Caddesi, Kasımpaşa Cami 
Sokak, No 15, Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul

 

GECELERİN BÖREKÇİSİ RECEP USTA
Adresimiz yine Kasımpaşa, ama bu sefer saatimiz farklı: Akşam ve 
gece. Recep Usta, 1972 yılından beri seyyar olarak Kasımpaşa’daki 
ünlü Deniz Lokantası’nın önünde hizmet veriyor. Akşam güneşi 
batar batmaz arabasını kuruyor ve gece saat 02.00’ye kadar satışını 
yapıyor. Recep Usta böreklerini kendi ve ailesiyle birlikte hazırlıyor 
ve özel bir fırında pişiriyor. Kol böreği ve sigara böreği gibi çeşidi 
bulunan börekleri kıymalı, peynirli ve patatesli olarak damak 
tadına göre sipariş verebilirsiniz. Sigara böreği de ayrıca güzel.

Adres: Camikebir Mahallesi, Çaydanlık Sk. No:2, Kasımpaşa, 
Beyoğlu (Deniz Lokantası önü)

the 1910s. He dealt with a few different 
businesses. Then, he had a work experience 
as an errand-boy at a pastry shop run by a 
few Greeks in Karaköy in the 1930s. For quite 
a while, he became skilled in pastry with his 
friends and trained many skilled people in 
pastry. The birth of this bakeshop was in 
1942. He started to sell his pastry products in 
his own shop which has been in its current 
place, Kasımpaşa, since then. It is near the 
Büyük Cami, constructed by Mimar Sinan. 
A wood-fired brick oven was constructed at 
the same place in 1947. They began baking 
pastries and selling them here. Nowadays, 

the shop is run by the Master Baker Kamil Ağırgün’s 
sons, Zafer and Bülent Ağırgün, and the family’s 
third generation son, Mert Ağırgün. The most 
famous pastry of the shop is Küt böreği. A flock 
of customers come here in the wee hours of the 
morning and the shop is closed at midday. 

Address: Cami Kebir Mahallesi, Bahriye caddesi, 
Kasımpaşa Cami sokak, No. 15, Kasımpaşa – 
Beyoğlu, İstanbul. 

Master Baker of Nights “Recep Usta”
Our address is Kasımpaşa again but the time is 
different; that is, evenings and nights. Recep Usta 
is a pedlar in front of a famous restaurant called 
Deniz Lokantası in Kasımpaşa since 1972. He sets 
up his table as soon as the sun goes down and 
starts selling at 2 a.m. Recep Usta bakes pastries 
in a special oven together with his family. You can 
order a few kinds of pastries according to your 
taste such as minced meat, cheese and potato 
pastries. His spring rolls are also very tasty. 

Address: Camikebir Mahallesi, Çaydanlık sokak, 
No. 2, Kasımpaşa-Beyoğlu (in front of Deniz 
Lokantası)

İSTANBUL’S OLDEST THINGS
İSTANBUL’UN  
EN ESKİLERİ
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BALAT DEMEK “TARİHİ BALAT BÖREK FIRINI” DEMEK
Havalar güzelse ve hafta sonuysa Balat’a bir yerli turist akını 
başlar. Ancak, bol bol fotoğraf çektirmeden önce bir güzel kahvaltı 
edilmesi esastır. Bunun için tercih börekse, Tarihi Balat Börek 
Fırını kesinlikle doğru bir börek lezzeti durağı. 1969 yılında Bingöl 
Kiğılı başka bir börek ustası İbrahim Gürbey tarafından açıldı. 
Mekan açıldığı yıldan beri aynı yerde hizmet veriyor. Taş fırında ve 
odun ateşinde pişen bu böreklerden kıymalı kol böreğini mutlaka 
tatmalısınız. Tarihi Balat Börek Fırını, sadece hafta sonu için değil 
hafta içi de uğrayacağınız bir börek fırınıdır.
 
Adres: Küçük Mustafa Paşa Mahallesi. Müstantik Sk. No: 29 
Balat-Cibali/ Fatih

BÖREĞİN FARKLI 
ÇEŞİTLERİ: BEYAZIT 
“GEL GEL BÖREKÇİSİ”
Turizm ana noktalarından 
biri olan Beyazıt, 
aynı zamanda lezzet 
duraklarının da olduğu 
bir bölgedir. İskender 
Boğazı Sokak da bu 
lezzet duraklarını içinde 
barındırır. Bunlardan biri 
de “Gel Gel Börekçisi”.

Dükkanın sahibi ve ustası Bayram Usta, 
1960’lı yıllarda Niğde’den İstanbul’a 

gelmiş. Memleketinde öğrendiği 
börekçilik işini, 1969 yılında Beyazıt 
Meydan’da seyyar olarak yapmaya 
başlamış. Ustamız o zamanlarda 
meydanda “Gel… Gel…” nidasıyla 
nam salmış. Sadece nidasıyla mı, 

elbette ki hayır, bu eşsiz börekleriyle 
midelerde de yer etmiş. Yaklaşık 

otuz yıl önce de İskender Boğazı 

Balat means “Tarihi Balat Börek Fırını”
If the weather is nice, especially at weekends, 
there is a domestic tourist influx to Balat. But 
you should have a nice breakfast before taking 
many photos. If you prefer pastries for breakfast, 
then you should absolutely make your way to the 
Tarihi Balat Börek Fırını. The shop was opened 
by İbrahim Gürbey in 1969. It provides service at 
the same place since then. You should taste rolled 
pastries, especially minced meat rolled pastries 
baked at the wood fired brick oven. It is a place to 
pop into not only at weekends but on weekdays.

Address: Küçük Mustafa Paşa Mahallesi, 
Müstantik sokak, No. 29 Balat – Cibali / Fatih 

Various pastry kinds: Gel Gel Börekçisi in Beyazıt
One of the main touristic centers, Beyazıt, is also 
a place full of restaurants and cafes. The İskender 
Boğazı street hosts popular hangouts such as the 
Gel Gel Börekçisi. 

The shopkeeper and baker Bayram Usta came 
from Niğde to İstanbul in the 1960s. He learnt 
pastry baking in his hometown and started to sell 
pastry as a paddler in the Beyazıt Square in 1969. 
He got fame by shouting “Come... Come…” Not 
only his shout but his tasty pastries also brought 
him fame. He opened his current shop at İskender 
Boğazı street about 30 years ago. Bayram Usta 
says: “A pastry is made of Aksaray’s flour and 
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Sokak’ta bugünkü dükkânı açmış. Bayram Usta: “Börek dediğin, 
Aksaray’ın unundan, Niğde’nin suyundan olur,” diyor ve 
ekliyor: “Börek, durmaz tezgahta, daima kesilmeli, 
yenisi pişmeli, sıcak sıcak servis edilmeli.” Gel Gel’de 
diğer börek dükkanlarındaki börek çeşitlerinden 
kıymalı, peynirli ve patateslinin yanı sıra 
sucuklu, pastırmalı, ıspanaklı ve mantarlı gibi 
başka yerlerde rastlamayacağınız börek çeşitleri 
de var. Bu son dört lezzeti mutlaka tatmalısınız.

Adres: Mollafenari Mahallesi, İskender Boğazı 
Sokak, No 8, Beyazıt, Fatih, İstanbul
 
SABAH ERKENDEN TAHTAKALE  
“TARİHİ KARDEŞLER BÖREK VE PİDECİSİ”
Tarihin ve turizm iç içe geçtiği, daima bir hayat akşının 
olduğu Eminönü’nde Tahtakale’deyiz. Bir dükkan 
düşünün, sabahları börek, öğleden sonra pide 
yapıyor. Ne zamandan beridir derseniz? 1926. 
1926 yılından bugüne sabahın erken saatlerinde 
başlayan börek satışı yine sabah 11.00 gibi 
bitiyor. Bu özel lezzeti tatmak isteyenler 
sabahın çok erken saatlerinde dükkana akın 
ediyorlar. Börekler o kadar lezzetli ki uzak 
mesafelerden sabahın erken saatlerinde 
kalkıp gelmeye değiyor. Burada kol böreğinin 
kıymalısını yemelisiniz. Yanında da geleneği 
bozmadan süt içerek bu lezzeti tatmalısınız. 

Adres: Tahtakale Mahallesi, Uzun Çarşı Cd. No:298, 34116 
Eminönü, Fatih/İstanbul

Niğde’s water,” adding: 
“Pastry should not be 
left on the worktop; it 
should be continuously 
sliced and just-baked 
bread.” In addition to 
minced meat, cheese and 
potato pastries in other 
bakeshops, there are 
also spinach, mushroom, 
soujouk and pastrami 
pastries here. You should 
absolutely taste these 
four pastries. 

Address: Mollafenari 
Mahallesi, İskender 
Boğazı sokak, No. 8, Fatih 
/ İstanbul

Tahtakale “Tarihi 
Kardeşler Börek ve Pidecisi” in the wee 

hours of morning
We are in Eminönü’s Tahtakale, 

where history and tourism are 
mingled with each other and 
there is always a course of 
life. Think of a shop, pastry 
in mornings and pita in 
afternoons are baked. If you 
ask “how long,” the answer 

is “since 1926.” It sells pastries 
in the wee hours of mornings 

and selling is over around 11 a.m. 
Those who want to taste its special 

flavour make their way to this 
bakeshop in the very early hours 

of mornings. Pastries are so 
tasty that it is worth coming 
here from far away in early 
hours. You should eat 
minced meat rolled pastry 
here. Also, you should 
taste this pastry with milk, 

traditionally. 

Address: Tahtakale Mahallesi, 
Uzun Çarşı caddesi, No. 298, 34116 

Eminönü-Fatih / İstanbul

İSTANBUL’S OLDEST THINGS
İSTANBUL’UN  
EN ESKİLERİ
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Ismarlama Gömlekçi 
Celalettin Benli, 
İstanbul’un gözbebeği, 

yerli ve yabancı turistlerin 
akın ettiği, Beyoğlu İstiklal 
Caddesi’ndeki meşhur Kallavi 
Sokak’taki dükkanında, 
62 yıldır işinin başında 
zanaatını sürdürüyor. 
Beyoğlu’nun en eski esnafı 
da seçilen Ismarlama 
Gömlekçi Celalettin 
Benli, dünden bugüne 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en üst kademelerinde yer 
alan cumhurbaşkanları, 
başbakanlar, bakanlar gibi 

The bespoke shirtmaker Celalettin Benli continues his craft at his shop at the famous 
Kallavi Avenue on the Beyoğlu-Istiklal Street having a constant influx of tourists for 
62 years. Selected as the oldest artisan of Beyoğlu, Celalettin Benli tailored shirts of 
government authorities such as presidents, prime ministers and ministers and also 
many famous people. I have come together with Celalettin Benli to have a cheerful 
interview as the first guest of our page “He Knows His Stuff.”

Mr. Celalettin Benli, you have been selected the oldest artisan in Beyoğlu, still present 
here. Let’s start with your story before you came to Beyoğlu. 

Terziler yaşamlarımızın 
en önemli esnafları. 

Onlar olmasaydı eğer, 
giysilerimizin tamiri 

konusunda bir hayli sıkıntı 
çekerdik. İşte, terziliğin en 

değerli olanı, ısmarlama 
gömlekçilik.

Tailors are indispensable 
craftsmen of our lives. If there 

were not such a craft, we would 
have a serious trouble in reparing 
our clothes. So, the most valuable 
branch of dressmaking is bespoke 

shirtmaking.

Beyoğlu’nun en eski esnafı:

“Ismarlama gömlekçi 
Celalettin Benli”

HE KNOWS 
HIS STUFF

Beyoğlu’s oldest 
artisan: “Bespoke 
shirtmaker  
Celalettin Benli”

yetkililerin ve birçok tanınmış ismin gömlekçiliğini 
yapmış ve halen de yapıyor. 

“İşinin Ustası” sayfamızın ilk konuğu Ismarlama 
Gömlekçi Celalettin Benli.

Celalettin Bey, siz şu an Beyoğlu’nun en eski 
ve hala işinin başında duran esnafı seçildiniz. 
Sizin Beyoğlu’na gelmeden evvelki hikayenizle 
başlayalım mı?
Ben Karaman’da doğdum, orada ortaokulu bitirdikten 
sonra liseye gitmem gerekliydi, ama Karaman’da lise 
yoktu. Bir ağabeyim İstanbul’da terzilik yapıyordu. 
Benden iki yaş büyük ağabeyimi de babam okuması 
için İstanbul’a yollamıştı. Bundan dolayı da ekonomik 
açıdan durumumuz iyice değildi. Yoksa ailem 
okumamı istiyordu. Bir gün annem bana gömlekçi 
bir komşumuzun yanına çalışmaya gidersem, ilerde 
iyi bir meslek de edinebileceğimi ve iyi de para 
kazanabileceğimi söyleyince bana da cazip geldi. Bir 
yıl kadar gömlekçi olan komşumuzun yanında çıraklık 
yaptım Karaman’da. Yıl 1954-1955’ti.
 
Sonra peki İstanbul’a gelişiniz nasıl oldu?
İstanbul’a göç etmeyi düşünüyordu ailem. Babam 
memurdu. 1955 yılında babam İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Eminönü’ndeki Mezat İdaresi Bölümüne 
atandı. Biz de ailece Taksim’de Feridiye Caddesi’ne 
taşındık. O zamanlar terzi olan ağabeyim, İstiklal 
Caddesi’ndeki Hazzo Pulo Pasajı yani Danişment 
Geçidi’nde yer alan Rum vatandaşlarımızın Ümit Terzi 
Evi’nde çalışıyordu. Onun yan dükkanında gömlek 
ustası Yorgo Kaloiannis vardı. Ağabeyim de beni Yorgo 
ustanın yanına verdi. Onun yanında gömlekçiliğin 
tüm detaylarını öğrendim. O zaman tüm zanaat işleri 
gayrimüslim yurttaşlarımız tarafından yapılırdı ve 
işlerinde çok başarılı ustalardı. Bizler zanaatı onlardan 
öğrendik. Ben Yorgo ustanın yanında tam 10 yıl 
çalıştım. Ustam 1965 yılında Yunanistan’a göçmeye 
hazırlanırken bana da ustalık ve dürüstlük açısından 
çok güvendiği için dükkanı devretmeyi teklif etti. 
Ben de kabul ettim, dükkanı devraldım. 1965 yılında 
“Ismarlama Gömlekçi Celalettin Benli” markasıyla 
dükkan açan İstanbul’daki ilk Türk-Müslüman 
gömlekçi benim.

O zamanlar ısmarlama gömlekçilik çok meşhurdu 
değil mi?
Her sokakta gömlekçiler vardı. Çok meşhurdu 
ısmarlama gömlekçilik. Rumlar bu işte çok ustaydı. 
Ben de açtığım bu dükkanla döneminde çok meşhur 
olmaya başladım. 10 yılı çıraklık 20 yılı da dükkan 
sahibi olarak 30 yıl boyunca Hazzo Pulo Pasajı’ndaki 
dükkanı işlettikten sonra Kallavi Sokak’ta bir gömlekçi 

“İstanbul’daki ilk Türk-Müslüman  
gömlekçi benim”

“I am the first Turkish-Muslim shirtmaker  
in İstanbul”

I was born in Karaman. I completed my secondary school 
education there, but after, there was not a high school in 
Karaman. One of my elder brothers was a tailor in İstanbul. 
My father sent my elder brother, two years older than me, to 
İstanbul, also. For this reason, our financial situation was not 
good. Even so, my parents wanted me to study. One day, my 
mother said to me to go to a shirtmaker neighbour and start 
this craft as an apprentice there. It appealed to me because 
she said I would earn well. I worked as an apprentice of our 
neighbour in Karaman for a year in 1954-1955.

Well, how did you come to İstanbul then?
My family’s plan was to move to İstanbul. My father was 
an officer. He was assigned to the İstanbul Metropolitan 
Municipality’s Rummage Sale Office in 1955. We moved to a 
house at the Feridiye Street in Taksim. At that time, my elder 
brother worked as a tailor at Ümit Terzi Evi, belonging to our 
Rum brothers at the Hazzo Pulo Passage at the Istiklal Street. 
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arkadaşımız vardı, dükkanını satmak için bana geldi. Güzel bir dükkandı. 1. katta 
yer alıyordu.  

Çok ruhu olan bir dükkandı, iç mimarisi çok güzeldi.Hazzo Pulo Pasajı çok eski 
bir durumdaydı zaten. Bu dükkan da bana oldukça cazip gelince Kallavi Sokak’a 
taşındım.

Ayrıca siz birkaç yıl önce “Beyoğlu’nun En 
Eski Esnafı” seçildiniz. Öyle değil mi?
Evet, doğru. Ben 3 yıl evvel işimi 
bırakıyordum ama beni bundan bir işadamı 
vazgeçirdi. Bırakacağımı söyleyince, “Sen 
kahveye gidecek bir adam değilsin, evde 
oturamazsın da zaten. Evde ölümü mü 
bekleyeceksin? Bak ben senden yaşlıyım 
ama hala çalışıyorum” cümleleri beni 
kararımdan vazgeçirdi. Hem böylelikle, 
en eski esnaf da seçilmiş oldum. 62 yıldır 
işimin başındayım.
 
Dünden bugüne gömlekçilik 
anlayışına dair neler değişti? Sizin o 
zamanlarınızdan bu yana ne durumda 
ısmarlama gömlekçilik?
Artık konfeksiyon işleri başladı. Fiyatlar 
da düştü haliyle. Ancak benim müşteri 
profilim zaten üst kademe insanlardı. 

Next to it, there was shirtmaker 
Yorgo Kaloiannis’s shop. My 
brother took me to his shop. I 
learnt all details in this craft. In 
those days, all handicrafts used 
to be produced by non-Muslim 
citizens and they were so good at 
their crafts. We learnt craft from 
them. I worked with Master Yorgo 
for ten years. When he decided to 
move to Greece in 1965, he offered 
me to take over the shop, for he 
deeply trusted me. I accepted his 
offer. I took over the shop. I am the 
first Turkish-Muslim shirtmaker in 
İstanbul, opening a shop with the 
trademark “Bespoke Shirtmaker 
Celalettin Benli” in 1965.

Bespoke Shirtmaking was quite 
popular in those years, wasn’t it?
There used to be many shirtmakers 
at every street. Bespoke 
shirtmaking was quite popular. 
The rums knew their stuff. I began 
to be known with my shop in that 
period. After I had run this shop 
at the Hazzo Pulo Passage for 
10 years as an apprentice and 20 
years as a shopkeeper, totally for 
30 years, I moved to a new shop 
at the Kallavi street. A shirtmaker 
friend of mine from the Kallavi 
street came to my workplace to ask 
me whether I would buy his shop. 
It was a nice shop with various 
auras;  its interior architecture was 
superb. The Hazzo Pulo Passage 
was very old anyway. This shop 
was rather appealing to me, so I 
moved to the Kallavi street.  

Also, you were selected Beyoğlu’s 
oldest artisan a few years ago, 
right?
Yes, that’s right. I decided to give 
up my work three years ago. But 
a businessman deterred me from 
this decision. When I said to him 
that I would give up, he said to me: 
“You are a man neither to hang out 
at coffee houses nor sit at home 
all day long. Would you wait for 
death? I am older than you, but I 

“62 yıldır işimin başındayım” ‘‘I have been dealing with my craft for 62 years’’

İŞİNİN  
USTASI HE KNOWS HIS STUFF

Birçoğu rahmetli olsa da onların çocukları 
ve torunları da hala beni tercih ediyor. Bu 
işte ölçü alınırken kişinin tüm özelliklerini 
çıkartırım ve tamamen o kişiye özel olur 
gömlek. O gömleği bir başkasında göremez 
kişi. Özel bir iştir ısmarlama gömlekçilik. Yeni 
dönem “slim fit” diye tabir edilen bir dönem. 
Eskiden böyle kesimler yoktu.

Celalettin Bey, siz Türkiye’nin en tepesinde 
yer alan birçok cumhurbaşkanı, başbakan, 
bakan, belediye başkanı ve birçok ünlü 
ismin terzisi olarak ün yapmış birisiniz. Bu 
duruma nasıl geldiniz?
O zamanlar konfeksiyon diye bir şey yok, 
herkesin özel bir terzisi ve gömlekçisi var. 
Rum gömlekçiler giderken, onların birçok 
ünlü ve ünsüz müşterileri de benim zanaatımı 
duyunca bana gelmeye başladılar. Bu özel 
isimler de beni tercih etmeye başladı. 

‘‘CUMHURBAŞKANLARININ 
GÖMLEKÇİSİYDİM’’

Celal Bayar’dan Özal’a kadar 
cumhurbaşkanlarının gömlekçisiydim. Sonra 
birçok bürokrat, işadamı, bakan, belediye 
başkanı, oyuncu, gazeteci ve birçok ünlü isim. 
Sonra yurt dışından da çok müşterim vardı. 
Ayrıca, buradaki Yunan, Fransa, Belçika, İtalya 
başkonsoloslarının ve konsolosluk çalışanlarının 
gömleklerini diktim, dikmeye de devam 
ediyorum. Aklıma şu an gelmiyor ama daha 
birçok isim var ülkemizden ve yurt dışından. 

still work.” So, I was selected the oldest artisan. I have been dealing with 
my craft for 62 years. 

What has changed in shirtmaking from past to present? How are you 
doing with bespoke shirtmaking?
Garment production has already started. Prices are lower in this industry. 
But I had top-class clients. Even if most of them deceased, their children 
and grandchildren still prefer me. I outline all characteristics of a person 
while measuring and that shirt fits for only that person. Nobody can see 
that shirt on another one. Bespoke shirtmaking is a special job. The new-
fashioned style is slim-fit shirts. There were not such cuts before. 

President’s shirtmaker

Karaman’ı il yapan, 
pamuklu kumaş ticaretine 

neden olan adam

The man who made Karaman 
a province and triggered the 
cotton fabric trade
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Ama bunca ünlü isim arasından 
Sayın Turgut Özal ile çok güzel bir 
iletişiminiz varmış.
Evet, Sayın Özal ile kurduğumuz ilişki 
çok iyiydi. Rahmetli oluncaya kadar 
birlikteydik. Çok samimi olduk. Harbiye 
Orduevi’nde her bir araya gelişimizde 
gömleklerini teslim ettikten sonra 
bana mutlaka “Bir isteğin var mı?” diye 
sorardı, ben de ona “Sağlınız efendim” 
der çıkardım. Bir gün gazetede 4-5 
ilçenin kararnameyle il olacağını 
ve içlerinde de benim doğduğum 
Karaman’ın da olduğunu duydum. O 
zamanlar Karaman Konya’ya bağlıydı. 
Bu il kararını da elbette son olarak Sayın 
Özal karar verecekti. Ben yine bir gün 
gömlekleri teslim etmeye gittim ve yine 
bana “Bir isteğin var mı?” dedi, ben de 
“Var” deyince şaşırdı. O zamana kadar 
hiçbir isteğim olmamıştı. Şaşırarak 
sordu “Nedir?”, ben de “Sanırım bazı ilçelerin il olmasına karar verecekmişsiniz. 
Şu ana kadar sizlerden hiçbir talebim olmadı, ama beni kırmazsanız Karaman’ı il 
olarak düşünür müsünüz?” dedim. Meşhur dudak hareketini yaparak, “Bakacağım 
mutlaka” dedi. Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü beni aradı 
“Celalettin Bey, gözünüz aydın, Karaman il oldu. Plakanız da 70” dediler. Diğer 
anım da, ben yurt dışında İsviçre’den kumaş getirirdim bavullarca. Bir gün Sayın 
Özal beni arayarak “Bana 10 tane gömlek yapar mısınız“ diye ricada bulundu, 
ben de “Yaparım ama elimde kumaş kalmadı efendim. Acil değilse sizleri biraz 
bekleteceğim. Anca İsviçre’ye gidip gelirim” dedim. Şaşırdı, “Nasıl yani, bizde kumaş 

Mr. Benli, you are a notorious 
name in the top-class community 
especially for some presidents, 
prime ministers, ministers, 
mayor and many famous people. 
How did you reach this point?

In those years, there didn’t use 
to be such a thing as garment 
production. People used to have 
their own tailors. The Rum 
shirtmakers began to leave here, 
so their many clients started to 
prefer me when they heard of me. 
Those special names began to 
prefer me. 

“I became the shirtmaker of 
presidents” 

I became the tailor of many 
presidents from Celal Bayar 
to Turgut Özal. There are also 
many bureaucrats, businessmen, 
ministers, mayors, actors, 
journalists and so on. Further, I 
have many clients from abroad. 
I also make shirts for consuls 
general of Greece, France, 
Belgium and Italy. I cannot 
count all of them, but there are 
many well-known names from 
our country and abroad in my 
portfolio. 

Among these well-known people, 
you did have a special dialogue 
with Mr. Turgut Özal? 
Well, my contact with Mr. Özal 
was so good. Until his death, we 
used to mostly come together 
with him. We had a sincere 
contact. He used to certainly 
ask me “do you have a wish” 
whenever I delivered his shirts 
to himself at Harbiye Orduevi 
and I used to say to him “your 
well-being for ever, sir.” One day, 
I saw on the newspaper that 4-5 
districts including Karaman, 
my hometown, would be turned 
into province by a decree. At 
that time, Karaman was within 
Konya provincial border. The last 

yok mu?”, “Var ama, yerli kumaşların kalitesi çok iyice değil, iki yıkamadan sonra 
yırtılıyor yakaları” deyince, “Peki” dedi. O zamandan sonra Sayın Özal pamuklu 
ticaretine serbestlik getirdi. Bu sayede özel yabancı kumaşlar da piyasaya girdi. Bir 
araya geldiğimizde, “Bu senin eserin Celalettin Bey. Sen o zaman bana ülkemizdeki 
kumaşların kötü olduğunu söylemeseydin, ben bunlardan haberdar olmayacaktım. 
Bundan sonra rekabeti açıyoruz ve bu rekabet sayesinde bizim firmalarımız 
da güzel kumaşlar üretecekler” dedi. O günden sonra Söke’de güzel pamuklu 
kumaşların yapıldığı fabrikalarımız açıldı.

decision surely belonged to Mr. 
Özal. On one of these days, when 
I went to deliver his shirts, he 
asked if I had a wish as always, I 
said “yes.” He got surprised when 
he heard. Because I had never 
told even a wish to him. He was 
surprised and asked: “What is 
your wish?” I said: “I think, you 
will decide which districts will be 
turned into provinces. Until now, 
I haven’t demanded anything 
from you. But do you mind if I 
requested that you turn Karaman 
into province. He said: “I will 
think of it, certainly,” making his 
famous lip gesture. A few days 
later, the President’s executive 
assistant called me and said:  
Mr. Benli, congratulations! 
Karaman has just become a 
province. Your plate code is 
70.” I used to bring fabric from 
Switzerland. One day, Mr. Özal 
called me and asked: “Could you 
make 10 shirts for me?” I said: “I 
could but I don’t have any fabric. 
If not urgent, I will make you 
wait for a while. I must go to 
Switzerland and bring fabric.” He 
got surprised and said: “So how, 
we don’t have fabric?” I said: “We 
have but domestic-made fabric 
is not good; shirt collars get 
worn out after two washes.” He 
replied: “Ok.” After that, Mr. Özal 
liberalised cotton fabric trade. 
Thus, special foreign fabric was 
on the market. Whenever we came 
together, he used to say: “This is 
your success, Mr. Celalettin. If you 
hadn’t told me that there was not 
quality fabric in our country, I 
would not have been aware of it. 
Now, we will start competition. 
Thus, our companies will produce 
good quality fabric.” After that 
day, our factories producing 
quality cotton fabric were founded 
in Söke.
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İstanbul’un çehresi onun izleriyle dolu:

“Mimar Sinan ve eserleri”

Mimari eserleriyle şehirler, şehir hüviyetini 
kazanır. Dünyada turizm tutkunları da o 
binaları, o mimari eserleri görmek adına seyahat 

ederler çoğu kez. Barcelona’da Gaudi’nin imzası vardır 
mesela. Başımızı kaldırıp İstanbul’a baktığımızda da 
birçok yerinde Koca Sinan’ın yani hepimizin bildiği 
adıyla Mimar Sinan’ın imzalarını görürüz. İstanbul’un 

Cities creates the identity of city with their architectural 
works. Tourism-lovers in the world mostly travel in order 
to see those architectural works. To exemplify, Barcelona 
bears Gaudi’s signature. When we raise our gaze at 
İstanbul, we see Great Architect Sinan’s signatures in 
many places. It is inarguably worth speaking of his 
unique works drawing domestic and foreign tourists’ 

Görmek midir asıl görevimiz yoksa bakmak mı? Herkes bu soruya “görmek” dese de asıl mevzu “bakmak”tır.  
Görme yetimiz bize Yaradan tarafından verilen muazzam bir ödüldür, bize de görmenin odaklanma hali olan “bakma” 

eylemi kalır. Esas işimiz, bakmaktadır. Peki, kaçımız başını kaldırıp İstanbul’a uzun uzun “bakar”? 

Our permanent duty is to see or look? Even if everyone answers this question “yes,” the main issue is “to look,” for my part. 
Eyesight is a magnificent reward granted to us by God; focusing, the way of seeing, accrues to us; that is to say, to look. 

Well, how many of us raise our gaze at İstanbul?

İstanbul’s face brimming with his marks: “Mimar Sinan and his works”

mimarisinden bahsediyorsak, İstanbul’u İstanbul yapan, 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken eşsiz eserleriyle 
Mimar Sinan’dan bahsetmeden olmaz.

BİR MİMARİ DEHA MİMAR SİNAN
1489 ya da 1490 yılında Kayseri’de doğan Mimar Sinan, 
Yavuz Sultan Selim döneminin devşirme politikaları 
kapsamında Kayseri’den alınarak 1512 yılında İstanbul’a 
getirildi. Osmanlı’nın başkentine geldiğinde yeni yuvası 
yeniçeri acemi oğlanlar ocağı oldu. İstanbul’a gelmeden 
önce köyünde ahır, kulübe, su yolları yapımında 
deneyimi olduğu için İstanbul macerasında çağın en iyi 
mimarlarının yanına verildi. Yeniçeri bünyesinde Yavuz 
Sultan Selim’in Mısır seferine atlı olarak katılırken, 
bu seferler sırasında bölgedeki mimariyi de yakından 
inceleme şansını yakaladı. Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde de Belgrad, Rodos ve Mohaç seferlerinde 
cephane sorumlusu görevlerine kadar yükseldi. İyi bir 
asker olarak seferden sefere önemli kademelere getirildi. 
İran seferi sırasında Van Gölü üstünde askeri ulaşımı 
sağlayacak gemilerin yapımında gösterdiği yararlılık 

attention and making 
İstanbul valuable.

AN ARCHITECTURE 
GENIUS MIMAR SINAN
Mimar Sinan, born in 
1489 or 1490 in Kayseri, 
was brought from 
Kayseri to İstanbul due 
to devshirme (gathering) 
policies in the period 
of Yavuz Sultan Selim 
in 1512. His new home 
would be the Janissaries 
infantry group from that time forth when he came to 
the Ottoman’s capital. Before he came to İstanbul, he 
had got experiences in construction works of barns, 
cottages and drainage systems. That is why he was 
trained by the best architects of the period. When he 
took part as mounted troop in the Janissaries group 
in Yavuz Sultan Selim’s military expedition into Egypt, 
he got the chance to closely observe the architecture 
in the region. He was promoted to the chief of artillery 
during military expeditions to Belgrade, Rhodes and 
Mohacs in the period of Suleyman the Magnificent. 
As a good soldier, he was promoted to different 
positions during military expeditions. He rose in rank 
to Haseki when he made important contributions to 
the construction of military ships on the Lake Van 
during the expedition to Iran. Thanks to his success, 
he was appointed Head of Professional Architects 
(Reis-i Mimaran-ı Dergah-ı Ali) in 1536. The Hüsreviye 
Mosque (1536-1537) in Aleppo is deemed Sinan’s first 
work. It is said the Şehzadebaşı Mosque is his first 
work in Fatih. But Mimar Sinan’s great work, the 
Süleymaniye Mosque (1557) is deemed his masterpiece. 
Due to his success in this mosque, he was awarded 
the title “Koca,” meaning “Great.” For all his life, he 
produced many important architectural works such as 
drainage systems, fountains, mosques, Ottoman social 
complexes (külliye), mausoleums and madrasahs in 
many places especially in İstanbul, and Edirne, Ankara, 
Kayseri, Erzurum, Manisa, Bolu, Çorum, Kütahya, 
and also in many Ottoman lands such as Aleppo, 
Damascus, Budapest (Buda) and Ruse (in Bulgaria). In 
the period of Sultan Murad III, Mimar Sinan was sent 
to Hejaz for the restoration of Mecca. It is also said 
one of Minar Sinan’s latest works is the Piyalepaşa 
Mosque, constructed in the name of the Grand Admiral 
Piyale Pasha in Beyoğlu’s Piyalepaşa neighbourhood. 
The mausoleum of Mimar Sinan is in the Süleymaniye 
Mosque Complex, one of his own works.

İstanbul’un 
mimarisinden 
bahsediyorsak, 
İstanbul’u 
İstanbul yapan, 
yerli ve yabancı 
turistlerin 
ilgisini çeken 
eşsiz eserleriyle 
Mimar Sinan’dan 
bahsetmeden 
olmaz.

It is inarguably 
worth speaking 
of his unique 
works drawing 
domestic and 
foreign tourists 
attention and 
making İstanbul 
valuable.
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üzerine Haseki rütbesini aldı. 1536 yılına gelindiğinde, elde ettiği başarılar 
sonucunda Reis-i Mimaran-ı Dergah-ı Ali yani Yüksek Dergah Mimarları 
Başkanı görevine getirildi. 

Mimar Sinan‘ın ilk yapıtı olarak Halep’teki Hüsreviye Camii (1536-1537) kabul 
edilmektedir. İstanbul’da ilk eserinin de Fatih’teki Şehzade/Şehzadebaşı Camii 
olduğu söylenir. Ancak, Mimar Sinan’ın başyapıtı olarak 1557’de tamamladığı 
Süleymaniye Camii’si kabul edilmektedir. Bu caminin başarısı Mimar Sinan’a 
“ulu, yüce” anlamındaki “Koca” unvanını getirmiştir. Mimar Sinan, bütün yaşamı 
boyunca İstanbul başta olmak üzere Edirne, Ankara, Kayseri, Erzurum, Manisa, 
Bolu, Çorum, Kütahya vb. Anadolu kentleriyle Halep, Şam, Budin, Rusçuk 
gibi Osmanlı topraklarında su yollarından çeşmelere, camilerden külliyelere, 
türbelerden medreselere kadar birçok önemli mimari esere imza atmıştır. 
Sultan III. Murat döneminde Mekke’nin onarımı için Hicaz’a da gönderilen 
Mimar Sinan’ın son yapıtlarından birinin, Beyoğlu’nun Piyalepaşa semtinde 
yer alan Kaptanıderya Piyale Paşa adına yapılan Piyalepaşa Camii olduğunu 
söylenir. Mimar Sinan’ın türbesi, kendi yaptığı Süleymaniye Camii külliyesinde 
bulunmaktadır.

İSTANBUL’DA GÖRÜLMESİ GEREKEN MİMAR SİNAN ESERLERİ
Eserleri Belgrad’tan Mekke’ye uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan Mimar 
Sinan’ın İstanbul’a kazandırdığı birçok mimari eser mevcuttur; Koca Sinan, bir 
İstanbul mimarıdır. Koca Sinan’ın mimari eserleri içinde İstanbul’a gelen yerli 
ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek, mutlaka görülmesi gereken belli başlı 
eserleri şehrin en güzel noktalarında kendini gösterir. 
Çünkü, Mimar Sinan İstanbul’dur, İstanbul, Mimar Sinan’dır.

YEDİ TEPELİ TARİHİ YARIMADA’DAN BAKAR BİZE:  
“SÜLEYMANİYE CAMİİ”
Tarihi Yarımada’ya başınızı kaldırıp baktığınızda Koca Sinan’ın en önemli eseri 
Süleymaniye Camii’sini görürsünüz. Süleymaniye Camii konumu itibariyle, yer 
aldığı bölge açısından İstanbul şehrinin “eski şehir” olarak tabir edilen Fatih 
ilçesi sınırlarında kalan Suriçi sınırlarındaki tarihi eserlerin en önemlisidir. 

MIMAR SINAN’S MUST-SEE 
WORKS IN İSTANBUL
Thanks to Mimar Sinan, whose 
works extend from Belgrade to 
Mecca in such a vast geography, 
İstanbul has such precious 
architectural works. He is an 
İstanbul architect. His must-
see works in İstanbul are in the 
most beautiful places of the city. 
Because Mimar Sinan is İstanbul; 
İstanbul is Mimar Sinan. 

IT BLINKS AT US FROM THE 
HISTORICAL PENINSULA WITH 
SEVEN HILLS “SULEYMANIYE 
MOSQUE

When you look up at the 
Historical Peninsula, you will see 
the Suleymaniye Mosque, Mimar 
Sinan’s most important work. It is 
the most important work among 
the historical artifacts located 
in the Suriçi section of the Fatih 
district, which is known as “old 
city.” The mosque lent its name to 
the area, Suleymaniye. 

At Sultan Suleiman’s request, the 
construction of the Suleymaniye 
Mosque was inaugurated and 
completed between 1551 and 
1558. It was named after Sultan 
Suleiman himself. The mosque, 
built at the age of 85 and deemed 
“work of my qualification stage” 
by Sinan, consists of madrasah, 
library, hospital, Turkish bath, 
public kitchen (imaret), hazire 
(special burial areas surrounded 
with fences) and workplaces. The 
most remarkable detail of the 
interior of the mosque is that 
the room where fumes given off 
by candles were gathered was 
constructed by a mastermind 
calculating airflow. It is one of 
the most outstanding artifacts 
with its location and panorama in 
İstanbul.

The mausoleums of Suleyman 
Süleymaniye Camii Suleymaniye Mosque

ONUN  
İMZASI

Cami, bölgeye de adını vermiştir: 
Süleymaniye. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
isteğiyle yapımına başlanan Süleymaniye 
Camii 1551-1558 yılları arasında tamamlandı, 
adını da sultanın kendisinden aldı. Mimar 
Sinan’ın 85 yaşında yaptığı ve “Kalfalık 
eserim” diye nitelediği cami, medrese, 
kütüphane, hastane, hamam, imaret, hazire 
ve dükkanlardan oluşuyor. Camide göze 
çarpan detayların başında içerideki hava 
akımının hesaplanarak kandillerden çıkan 
isin bir odaya toplanması geliyor. Konumu 
ve manzarasıyla İstanbul’un göze çarpan 
eserlerindendir. Kanuni Sultan Süleyman, 
Hürrem Sultan ve Mimar Sinan’ın mezarları 
da cami külliyesi içinde bulunmaktadır.

TOPHANE’YE NAKIŞ GİBİ İŞLENEN 
CAMİ: “KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ”
Beyoğlu’nun Tophane bölgesinde yer 
alan cami, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali 
Paşa adına Mimar Sinan tarafından 
1578-1580 yılları arasında inşa edildi. 
Ayasofya’nın küçük ölçekli bir örneğini 
andıran mimarisiyle dikkat çeken bir 
yapıdır. Caminin mihrabındaki çiniler 
İznik’in en parlak döneminin eseri olarak 
gösterilmekte. Hemen yanı başında yer 
alan hamamı da günümüzde modern 
hamam anlayışıyla turistlerin gözdesi 
konumunda. Ayrıca cami ile ilgili diğer 
önemli bir konu da dünyaca ünlü roman 
Don Kişot’un İspanyol yazarı Cervantes’in, 
ünlü bir yazar olmadan önce esir düştüğü 
Osmanlı’da Kılıç Ali Paşa Camii yapımında 
çalıştığı ve Don Kişot’un bir kısmını da 
burada yazdığıdır.

the Magnificent, Hurrem Sultan and Mimar Sinan are in the 
Suleymaniye Mosque Complex. 

A MOSQUE EMBROIDERED IN TOPHANE  
“KILIÇ ALI PAŞA MOSQUE”
The mosque located in Beyoğlu’s Tophane neighbourhood was 
constructed in the name of the Grand Admiral Kılıç Ali Pasha by 
Mimar Sinan in 1578-1580. It is an outstanding structure with its 
architectural resemblance to the Hagia Sophia. The tile panels 
placed on the mihrab are shown as İznik’s heyday works. The bath 
adjacent to the mosque has the ear of tourists especially due to 
today’s sense of Turkish bath. Also, another important issue about 
the mosque is that some parts of Don Quixote, the worldwide known 
novel, were written by Spanish writer Cervantes, when he was a 
forced worker at the mosque construction during his enslavement in 
the Ottoman Empire. 

THE MOST 
BEAUTIFUL 
TURKISH 
BATHS WITH 
MIMAR SINAN’S 
HALLMARK 
“AYASOFYA 
HURREM SULTAN 
HAMAMI”
This Turkish bath, 
located between 
the Hagia Sophia 
Museum and the 
Blue Mosque in 
İstanbul, was 
constructed next 

Kılıç Ali Paşa Camii Kilic Ali Pasha Mosque
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EN GÜZEL HAMAMLARDA DA KOCA SİNAN İMZASI VARDIR: 
“AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI”
İstanbul’da Ayasofya Müzesi ile Sultanahmet Camii arasında yer alan bu Türk 
hamamı, Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan tarafından, Mimar 
Sinan’a 16. yüzyılda Ayasofya’nın yanına, 532 yılında tamamen yıkılan tarihi 
Zeuksippos Banyoları’nın bulunduğu yere inşa ettirilmiştir.

1910 yılına kadar faal olarak kullanılan hamam, uzun yıllar kapalı kalmış ve 
1958 yılında onarılarak 2008 yılına kadar kamuya bir halı satış mağazası olarak 
kullanılmıştır. Şu an yerli ve yabancı turistlerin önemli uğrak yerlerinden biri 
olarak hamam faaliyetine devam etmektedir

ÜSKÜDAR’IN GÜNEŞİ VE AYI: “MİHRİMAH SULTAN CAMİİ”
Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar iskele meydanında Kanuni Sultan 
Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan için Mimar Sinan’a yaptırdığı camidir. 

to the Hagia Sophia, where 
the historical Zeuksippos 
Baths (Haseki Hamamı) were 
completely destroyed in 532, 
by Mimar Sinan upon Hurrem 
Sultan’s request. The bath 
actively used until 1910 stayed 
closed for much longer, then it 
was restored in 1958 and used as 
a carpet store until 2008. Now, it 
has become a popular hangout 
as a bath for the natives and 
foreign tourists. 

ÜSKÜDAR’S SUN AND MOON 
“MIHRIMAH SULTAN MOSQUE 
(İSKELE MOSQUE)”
This mosque was constructed in 
the Üsküdar square by Mimar 
Sinan in the name of Suleyman 
the Magnificent’s daughter, 
Mihrimah Sultan. It is also one 
of Sinan’s early works. Its dome 
is flanked by three semi-domes, 
but there is not a semi-dome on 
the façade. 

The sunrise and moonrise can 
be watched between the two 
minarets of the İskele Mosque 
when you look from the Beyazıt 
Fire Tower in April and May or 
a high point in the same place. 
When you look in the direction of 

ONUN  
İMZASI

Mihrimah Sultan Camii Mihrimah Sultan Mosque

Mihrimah Sultan Camii Mihrimah Sultan Mosque

Ayrıca Mimar Sinan’ın erken dönem eserlerindendir. Kubbesi 
üç yanından yarım kubbelerle desteklenmiştir, ama ön cephede 
yarım kubbe yoktur. Nisan ve Mayıs aylarında Beyazıt yangın 
kulesinden veya o bölgedeki yüksek bir noktadan İskele 
Camii’sine doğru bakıldığında, iki minare arasından güneşin ve 
ayın doğuşu izlenebilmektedir.Aynı kuleden bakıldığında batı 
ufkuna doğru Edirnekapı istikametinde yer alan Mihrimah 
Sultan Edirnekapı Külliyesi’nde de, sabah ayın akşam da güneşin 
batışı izlenebilmektedir. Onun için Mihr-î ve Mah, güneş ve ay 
manasına gelmektedir. Mimar Sinan’ın Anadolu Yakası’ndaki en 
önemli eserlerinden biridir.

İSTANBUL’UN DÖRT TARAFI MİMAR SİNAN
İstanbul’da Mimar Sinan eserleri elbette ki bunlarla sınırlı 
değil. İstanbul’un dört tarafı Mimar Sinan eserleriyle doludur: 
Cihangir’deki Cihangir Camii, Azapkapı’daki Sokullu Mehmet 
Camii, Üsküdar’daki Valide Sultan Camii, Kasımpaşa’daki Büyük 
Camii, Piyalepaşa’daki Piyalepaşa Camii, Büyükçekmece’deki 
Büyükçekmece Köprüsü, Beşiktaş’taki Sinan Paşa Camii, 
Eminönü’ndeki Rüstem Paşa Camii gibi. Ayrıca, ülkemizin güzel 
sanatlar alanında en iyi üniversitelerinden biri olan Mimar Sinan 
Üniversitesi de adını Koca Sinan’dan almıştır.

Edirnekapı from the Fire Tower, you can watch 
the moonset in mornings and sunset in evenings 
at the Mihrimah Sultan Mosque. So, the name 
of the mosque is Mihrimah, meaning “sun and 
moon.” 

It is one of Sinan’s greatest works in the 
Anatolian side. 

İSTANBUL SURROUNDED BY MIMAR SINAN
Mimar Sinan’s works in İstanbul are not limited 
to those, by all means. İstanbul is surrounded 
by Mimar Sinan’s works. To exemplify, there are 
Cihangir Cami in Cihangir, Sokullu Mehmet 
Cami in Azapkapı, Valide Sultan Cami in 
Üsküdar, Büyük Cami in Kasımpaşa, Piyalepaşa 
Cami in Piyalepaşa, Büyükçekmece Bridge in 
Büyükçekmece, Sinan Paşa Cami in Beşiktaş and 
Rüstem Paşa Cami in Eminönü and so on. One of 
Turkey’s best universities in fine arts was named 
after Mimar Sinan.

Süleymaniye Camii Suleymaniye Mosque

Süleymaniye Camii Suleymaniye Mosque
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ANLAT  
İSTANBULLU

Özdemir Erdoğan müziğimizin eşsiz kişilerinden biridir. Yıllar içinde 
batı ve caz müziğine hizmet ettiği kadar aynı zamanda Türk sanat 
müziği ve Türk halk müziğine de hizmetlerde bulunmuştur. Köklü 

bir İstanbullu ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Özdemir Erdoğan, 
“Anlat İstanbullu” sayfamız için müzik yaşamını, İstanbul’u ve turizm 
sektörü içindeki çalışmalarını bizlere anlattı.

Geçenlerde Üsküdar Belediyesi tarafından adınıza düzenlenen saygı 
gecesinde sevenlerinizle bir araya geldiniz. Türkiye’deki popüler müzik 
sektörüne 50 yıldan fazladır hizmet ediyorsunuz. Siz eski İstanbullu bir 
aileden geliyorsunuz. Eskilere gidip o zaman ki İstanbul yaşamınızdan 
başlayalım mı?
İstanbul’da Kadıköy Göztepe’de Orta Bahar Sokak, 10 numarada dedeme 
ait eski bir konakta doğdum. Maalesef o konak şu an yerinde durmuyor. 

Özdemir Erdoğan is one of unique 
names of our music. As well as 
serving western and jazz music, he 
has served Turkish classical and folk 
music. Özdemir Erdoğan, born in an 
established İstanbulite family, told us 
his works in tourism sector, his musical 
life and İstanbul for our page “Say, the 
İstanbulite!”

You met with your fans at the night 
organized in your honor by the Üsküdar 
Municipality in the previous days. 
You have been serving in the sector of 

Türk popüler müziği içinde nice şarkılar 
vardır ki o şarkılar günümüzde de hala 
dillerden düşmez, kılavuzdur hislerimize: 
“Bana Ellerini Ver”, “Sevdim Seni Bir 
Kere”, “Canım Senle Olmak İstiyor”, “Aç 
Kapıyı Gir İçeri” ve daha nice şarkılarda 
onun imzası vardır.

In Turkish popular music, there are 
so many songs that they are still sung 
today articulating our feelings. “Bana 
Ellerini Ver,” “Sevdim Seni Bir Kere,” 
“Canım Senle Olmak İstiyor,” “Aç Kapıyı 
Gir İçeri,” and many songs bear his 
signature.

Özdemir Erdoğan:
“I introduced our Turkish 
music to tourists in 
tourism”

Özdemir Erdoğan:

“Turizm içinde 
turistlere Türk 
müziğimizi 
tanıttım”

SAY, THE İSTANBULITE!
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Genişliği 25 metre derinliği de neredeyse 100 metre olan 
bir arazi içindeki konakta çeşitli meyve ağaçları, çiçekler 
içerisinde büyüdüm. Benim yaşadığım devrin en önemli 
özelliği asude bir yaşamın olmasıydı. Bölgemiz çok asude 
bir alandı. Komşularımızın da böyle araziler içinde evleri 
vardı, gizlice buralara girerdik çocukken. Arazilerin 
bahçıvanları da bize “Bu ağaç sizlere verdi meyvesini, 
onu kopartabilirsin ama dalını kırma” derlerdi, böyle bir 
anlayış vardı o dönem, yani paylaşımcılık vardı. Böyle bir 
anlayış içinde büyüdük. Maalesef o güzel konaklar, köşkler 
kalmadı artık İstanbul’da ve Kadıköy’de.

Müziğe de bu konak içinde başlıyorsunuz. Sonra 
da Kadıköy’ün köklü okullarından Kadıköy Ticaret 
Lisesi’nde okurken de müzik grupları kuruyorsunuz.
Müzik yaşamım Kadıköy Ticaret Lisesi’nde okurken 
başladı. Ancak, anne tarafımdan dayım müzisyen. Evde 
piyano, keman var ama klasik müzik üzerinden bir kültür 
var orada; Beethoven, Mozart ve Chopin dinleniyor evde. 
Bir de kendi evimizde, yani konağın üst tarafında baba 
tarafından dedemler de taş plaklar, gramofonlar çalarlardı; 
Münir Nurettin’ler, Müzeyyen Senar’ları dinlerdik. 

Turkish popular music more than 50 years. You come 
from an established İstanbulite family. Why don’t we 
start the chat from your İstanbul life at that time?
I was born at an old mansion belonging to my 
grandfather at Göztepe’s Orta Bahar Caddesi No. 10 
in Kadıköy. Unfortunately, the mansion is not there 
anymore. The land of the mansion has a 25-meter width 
and a 100-meter depth. There were various fruit trees and 
flowers in the garden of the mansion. The most distinct 
sign of the days I lived that there was a peaceful life. Our 
region was a peaceful place. Our neighbours’ houses were 
also on such lands and we used to secretly enter there 
when I was a child. The gardeners of the lands used to 
say to us: “This tree yields fruits for you and you can pick 
it but do not break its branch.” There was such a sense. I 
mean, there was a sense of sharing. We grew up with this 
sense. Unfortunately, there are not such mansions and 
nice pavilions any more in Kadıköy and İstanbul. 

I know that you began music at that mansion. Then, 
you put together a band when you were a student at 
Kadıköy Ticaret Lisesi, one of Kadıköy’s most prominent 
high schools. 
My musical life began when I was a student at Kadıköy 
Ticaret Lisesi. My uncle is a musician. There was a piano 
and violin at home but it was a culture of classical music. 
Beethoven, Mozart and Chopin used to be listened to. 
Also, at our own house, that is, the upper part of the 
mansion, my grandfather and his relatives used to play 
gramophone records. We used to listen to Münir Nurettin, 
Müzeyyen Senar and so on. So, I grew up in the blended 
culture of classical music and Turkish music. I was also 
blended in both eastern and western music.

In other words, Özdemir Erdoğan’s music was 
synthesised at that time.
Yes, but rock’n roll came into my life when I was a high-
schooler. My dad bought a guitar when I was 16. A friend 
of mine showed me how to play easy chords. But it was 
not enough for me. I started to take classical guitar 
courses from an instructor living in Büyükada. I became a 
popular singer in high school years. Also, I graduated from 
the high school thanks to my popularity. I was also good 
at literature. I could read poems well and speak eloquently. 
After that, a right to become a reserve officer teacher was 
granted for high-school graduates in the period of the 
military coup. We were allocated to villages in Anatolia. 
I worked as a head teacher in Adıyaman for two years. It 
was a great experience for me. I mean, I could have the 
chance to know my country coping with impossibilities. 

How did your professional musical life start?
I came back from army in 1962. I began working at a 

“Hem Doğu hem de Batı müziği içinde 
harmanlandım”

“I was blended in both eastern and western music”

tourıst
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Bir klasik müzik bir de Türk müziği 
içindeydim. Hem Doğu hem de Batı 
müziği içinde harmanlandım.

Yani Özdemir Erdoğan müziğin sentezi 
bu zamanlarda atılmış.
Evet, ama lisede de hayatıma rock’n 
roll müziği girdi. 16 yaşımda babam 
gitar aldı. Sonra okulda bir arkadaşım 
bana basit çalınacak akorları gösterdi. 
Ama bu da bana yetmedi. Büyükada’da 
yaşayan bir klasik gitar hocasından 
dersler almaya başladım. Lise yıllarında 
çok popüler bir şarkıcı oldum. Hatta 
bu popülerlik sayesinde liseyi bitirdim. 
Bir de tabii edebiyat ile aram iyiydi; güzel şiir okur ve güzel konuşurdum. 
Sonra ihtilal döneminde lise mezunlarına yedek subay öğretmen olma 
hakkı tanındı. Bizleri Anadolu’nun köylerine dağıttılar. Adıyaman’da iki sene 
başöğretmen olarak görev yaptım. Oralar benim için çok büyük deneyim oldu. 
İmkansızlıklar içindeki yurdumu tanımak açısından iyi oldu. 
 
Profesyonel olarak peki müzik yaşantınız nasıl başladı?
1962 yılında askerden döndüm. İstanbul’da Elmadağ’da bir otelde çalışmaya 
başlayarak profesyonelliğe adım attım. Otel uluslararası şovların yapıldığı bir 
yerdi. Ben aslında bir nevi turizmciyim, müziğimle yıllardır turizm sektörüne 
hizmet ettim. O otelde çalıştıktan sonra kendi orkestramı kurarak Suadiye’de, 
oldukça nezih bir ortam içinde Kulüp Es adlı mekanda sahne aldım. Ünlü caz 
müzisyeni İsmet Sıral bana solistlik teklif etti ama İsveç’e gideceğiz dedi. Ben 
de o cazcılarla yer alacağım, caz eğitimini onlardan öğreneceğim diye teklifi 
kabul ettim ve bir sene boyunca İsveç ve de İskandinav ülkelerinde çalıştım. 
Türkiye’ye dönünce turizm maceram yeniden başladı, Emekli Sandığı’na 
bağlı Hilton’da dört sene boyunca sahne aldık. 1968 yılında yeni orkestramla 
Tarabya Oteli’nde çalışmaya başladım. Yaklaşık 20 sene Emekli Sandığı’na 
bağlı olan Hilton, Tarabya, Bursa Çelik Palas ve Yeni Ankara otelleri gibi 
devletin işlettiği otellerde müziğimle turizme hizmet ettim. Ama İstanbul’da 
öyle iki yerde çalıştım ki oralar turizmin en merkezi otel ve mekanlarıydı: Biri 
Harbiye’de Kervansaray Oteli, diğeri de Galata Kulesi. Çalıştığım dönemler çok 
iyiydi. Yabancı turistlere hizmet veren mekanlardı.

O zaman bu turistik mekanlarda yabancı şarkılarla sahne alıyordunuz?
Evet, 8-10 lisanla şarkı söylüyordum, turistler şaşırıyordu. Ama ülkemizi ve 
ülke müziğimizi tanıtmadan da durmuyordum. Mutlaka aralarda Türk sanat 
müziğinden ve halk müziğimizden de şarkılar söylüyordum. Çok güzel bir 
şov hazırlıyordum turistlere. Türk müziği sazlarını turistlere anlatıyordum. 
Turizm içinde turistlere Türk müziğimizi tanıttım. Bu benim için hem Türk 
müziğine hem de turizmine hizmet etmekti.

İstanbul turizmi o zamanlar nasıldı?
Çok fazla turist vardı. Hala da var. Dönem dönem turist sayısı 
ve geldikleri bölgeler değişiyor. Ama artık bire bir turizm ve otel 
sektörü içinde yoğun olarak sahne almıyorum, eğlence mekanlarında 
çalışmıyorum. Çünkü, müziğim dinlensin istiyorum, küçük güzel 
mekanlarda sahne alıyorum. 

hotel in İstanbul’s Elmadağ district. 
Thus, I stepped into professionalism. 
The hotel was a place where 
international shows were organized. 
Actually, I was a tourism professional, 
serving in tourism sector with my 
music for many years. After I had 
worked at that hotel, I put together 
my own band and took the stage in 
Club Es with its elegant atmosphere 
in Suadiye. I was offered being solo 
artist by İsmet Sıral, a famous jazz 
musician, but he said we would 
have gone to Sweden. I accepted the 
offer so that I could take the jazz 
training. I would have been among 
jazz soloists there. So, I worked in 
Sweden and Scandinavian countries 
for a whole year. When I was back in 

ANLAT  
İSTANBULLU SAY, THE İSTANBULITE!

“Ben aslında turizmciyim”

‘I am actually a tourism professional’
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Son çalışmalarınız nasıl gidiyor?
Geçenlerde Üsküdar Belediyesi için adıma 
düzenlenen gecede sahne aldım. Harikaydı. 
Onlara da buradan teşekkür ediyorum. 
Az önce de dediğim gibi irili ufaklı konser 
mekanlarında sahne alıyorum. Müziğe 
konsantre olunacak mekanlarda çıkıyorum. 
İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın çeşitli 
kültür merkezlerinde 4 sene boyunca 
aralıksız sahne aldım. Müziğim ve 
seyircilerimle bir aradayım.

Turkey, my adventure of tourism restarted. We took the stage at the 
Hilton Hotel, affiliated to the Government Retirement Fund. I began 
working with my new orchestra at the Tarabya Hotel in 1968. I served 
tourism with my music at the hotels affiliated to the government 
such as the Hilton, Tarabya, Bursa Çelik Palas and Yeni Ankara. But 
I worked at the two most central places of tourism. The one was 
the Kervansaray Hotel in Harbiye and the other one was the Galata 
Tower. The times when I worked was very good. Those places used to 
serve foreign tourists. 

Then, you took the stage with foreign songs at these touristic places, 
didn’t you?
Yes, I was able to sing in 8-10 languages, so tourists became surprised. 
But I always tried to introduce my country and our country music. 
I did not ignore singing Turkish classical and folk music. I prepared 
great shows for tourists and tell Turkish musical instruments to them. 
In tourism, I introduced our Turkish music to tourists. For my part, it 
was a serve for both Turkish music and tourism.

How was İstanbul tourism at that time?
There used to be many tourists. There are still so many. From time to 
time, number of tourists and places they come to change. But I do not 
frequently take the stage in tourism sector anymore. I do not work 
at entertainment places anymore. Because I want my music to be 
listened to, so I take the stage at tiny nice places. 

How is your recent work going?
I took the stage at a night organized for me by the Üsküdar 
Municipality in the previous days. It was great. I thank them from 
here. As I’ve just said, I take the stage at medium-sized and minor 
concert halls. People can concentrate on music at such places. I have 
continuously taken the stage at different culture centers of the the 
IMM’s Department of Culture for four years. I am along with my 
music and audiences. 

tourıst



44 45

tourıst
MÜZELERLE  
İSTANBUL İSTANBUL WITH ITS MUSEUMS

İstanbul’un en eski sarnıcı:

“Şerefiye Sarnıcı”

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine 
ait kamusal tarihi müzelerin yanı sıra, özel 
kurumlar ve şahıslara da ait olan çeşitli alanlardaki 

müzeleriyle dikkat çeker İstanbul.

Sarnıçlar, İstanbul’un tarihinde su ihtiyacının karşılanması 
için yapılan yapılardır. Bu sarnıçların en ünlüsü İBB Kültür 
AŞ bünyesinde, günümüzde müze olarak ziyaret edilen 
Yerebatan Sarnıcı’dır. Yerebatan Sarnıcı, İstanbul turizminde 
ziyaret edilen yerlerin en başında gelir. Bu sarnıçlar arasına 
yeni bir sarnıç müzesi daha eklendi.

In İstanbul, there are a great many of museums belonging 
to private corporations and companies as well as public 
historical museums hosting the historical remains of the 
Roman, Byzantine, Ottoman and Republic period.

Cisterns are structures which were built for supplying water 
in İstanbul’s history. The most popular one of those cisterns 
is the Yerebatan Sarnıcı (the Basilica Cistern), operated 
by the İstanbul Metropolitan Municipality Culture Co. 
The Yerebatan Cistern is one of the most popular visitor 
attractions. Recently, there is also a new cistern museum.

Dünya turizm şehirleri, müzeleriyle de ün yapan şehirlerdir. 
İstanbul da müzeleriyle dikkat çeken şehirler arasındadır.

The world tourism cities are also cities famous for their museums. 
İstanbul is among those cities with worth-seeing museums. 

İstanbul’s oldest cistern: “Şerefiye Sarnıcı”

YEREBATAN’DAN DAHA ESKİ BİR SARNIÇ: 
ŞEREFİYE SARNICI
Fatih ilçe sınırları içinde yer alan Şerefiye Sarnıcı, 
Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıcı’ndan yapısal anlamda 
küçük olmasına karşın tarihsel olarak çok daha eski. 
Şerefiye Sarnıcı, Bizans İmparatoru II. Theodosius 
tarafından Bozdoğan Kemeri’nden su depolamak amacıyla 
yaptırılan bir yapı. Yaklaşık 15 yıl sonunda, 443 yılında 
yapımı tamamlandı. Sudan çatıya doğru 32 adet mermer 
sütunla yükselen sarnıç, ziyaretçilerine etkileyici bir 
güzellik sunmaktadır. Tıpkı Yerebatan gibi Şerefiye Sarnıcı 
da Binbirdirek Sarnıcı’na bağlanmakta.

İBB’NİN YENİDEN HAYAT VERDİĞİ SARNIÇ
Uzun bir dönem atıl durumda kalan Şerefiye Sarnıcı, 
2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
eski Eminönü Belediyesi binasının yıkılmasıyla Şerefiye 
Sarnıcı’nı da kapsayan bölgeye uyguladığı restorasyon 
çalışmaları sonucunda hayata döndürüldü.

YAŞLILAR, ENGELLİLER VE ÇOCUKLAR İÇİN 
ASANSÖR SİSTEMİ
Şerefiye Sarnıcı’ndaki dik merdivenler düşünülerek 
yaşlıların, engellilerin ve çocukların iniş-çıkışlarını 
kolaylaştırmak amacıyla özel bir asansör sistemiyle de 
ziyaretçilerine hizmet veriyor.

TURİSTLERİN YENİ GÖZDE MEKANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul turizmine 
kazandırdığı Şerefiye Sarnıcı, kısa sürede turistlerin yeni 
gözde mekanları arasına girmeyi başardı. İstanbul’un 
1600 yaşındaki en eski sarnıcı olan Şerefiye Sarnıcı, her 
gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Adres: Binbirdirek Mahallesi, Piyer Loti Cd. No:23, 34122 
Fatih/İstanbul 

A CISTERN OLDER THAN YEREBATAN:  
ŞEREFIYE SARNICI
Although the Şerefiye Sarnıcı, within the district borders 
of the Fatih Municipality, is a smaller structure than the 
Yerebatan Sarnıcı and Binbirdirek Sarnıcı, it has an older 
history than both of them do. The Şerefiye Sarnıcı was 
constructed by the Byzantine Emperor Theodosius II for 
water storage from the Bozdoğan Kemeri (the Valens 
Aqueduct). After about 15 years, its construction was 
completed in 443. The cistern with 32 marble clumns offers 
an impressive beauty to visitors. The Şerefiye Sarnıcı is 
also combined with the Binbirdirek Sarnıcı just like the 
Yerebatan Sarnıcı.

A CISTERN REVIVED BY IMM
The Şerefiye Sarnıcı, staying idle for a long time, was 
revived by the İstanbul Metropolitan Municipality as part 
of the restoration works starting with the demolition of 
the old Eminönü municipality building. 

ELEVATOR FACILITY FOR OLD AND DISABLED PEOPLE 
AND CHILDREN
Considering the steep stairs in the Şerefiye Sarnıcı, it 
provides service with a special elevator system to ease 
descending and ascending of old, disabled visitors and 
children.

TOURISTS’ NEW FAVOURITE PLACE
The Şerefiye Sarnıcı, revived by the İstanbul Metropolitan 
Municipality for İstanbul tourism, is in high favour with 
its new look recently. The 1600-year Şerefiye Sarnıcı is open 
to visit at 10.00-19.00 every day. 

Address: Binbirdirek Mahallesi, Piyer Loti Caddesi, No. 23, 
34122 Fatih / İstanbul
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Denizin ortasındaki  
bir sevda:

Kız Kulesi

GERÇEKLE MİTOLOJİNİN 
İÇ İÇE OLDUĞU KULE ‘KIZ 
KULESİ’
Kız Kulesi, İstanbul 
denildiğinde akla gelen 
yegane yerlerdendir. 
Üsküdar’da, Salacak 
kıyısının açıklarında size 
göz kırpar. 

Kız Kulesi’nin ne zaman 
yapıldığı hakkında kesin 
bir bilgi olmamakla birlikte, 
bazı kaynaklarda kulenin 
mimarisine dair M.Ö. 341’e 
tarihine kadar gidilir.

Kız Kulesi’nin eski 
zamanlarda bilinen ismi, 
Damalis ve Leandros’dur. 
Damalis ismi, zamanın 
Atina kralı Kharis’in 
karısının adıdır. Damalis 

BOTH REALITY AND 
MYTHOLOGY IN 
MAIDEN’S TOWER
When it comes to İstanbul, 
the Maiden’s Tower is one of 
the unique places coming 
to mind. It appears on 
the shores of Salacak in 
Üsküdar. 

It is possible but not 
necessarily probable that 
the arhitecture of the tower 
dates back to B.C. 341.

The ancient names of the 
Maiden’s Tower are Damalis 
and Leandros. Damalis is 
the name of the Athenian 
King Kharis’s wife. When 
Damalis died, she was 
buried on these shores and 
the tower was named after 

İstanbul, kentler içinde en insan olanıdır. Geçmişten 
günümüze kadar gelen bu uçsuz bucaksız tarihi içinde 

birçok olaya, birçok tarihe şahit olmuştur İstanbul. 
Konuşur sizle. Her yerinden bir başka sesini duyarsınız, 
dertleşir sizinle. Bize tarihten miras bıraktığı gözbebeği 
kadar değerli yapıları içinde barındırır. Onlardan biri de 

denizin ortasındaki bir sevda olan Kız Kulesi’dir.

İstanbul is the most “human” of cities. It has witnessed numerous 
events from past to present in the vast history. It talks to you. You 

can hear a sound from its every part; it shares your troubles. It 
houses the most valuable structures passed on to us from history. 

One of them is the passion in the midst of the sea, the Maiden’s 
Tower (Kız Kulesi). 

The passion in the midst of the sea:
“Maiden’s Tower”

ölünce bu sahillere gömülmüş ve kuleye de bu isim 
verilmiştir. Ayrıca Kız Kulesi, Bizans zamanında “küçük 
kale” anlamına gelen “Arcla” olarak da anılmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra adadaki mevcut kule 
yıktırılıp yerine ahşap bir kule inşa edilir. 1719’da bu ahşap 
kule çıkan yangınla kül olur. 1725 yılında şehrin başmimarı 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yeniden inşa 
edilir. Kule üst kısmı değiştirilerek üst tarafa camlı bir 
köşk ve onun üzerine de kurşunla kaplı bir kubbe eklenir. 

her name. Furthermore, the Maiden’s Tower was called 
“Arcla,” meaning “small castle” in the Byzantine period. 

After the conquest of İstanbul, the old tower was replaced 
with a wooden tower. This wooden tower was burnt down 
by a fire breaking out in 1719. It was rebuilt by Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa, the city’s chief architect, in 1725. 
The upper part of the tower was changed and a glazed 
pavilion and a canopy covered with lead were added. The 
famous calligrapher Rakim Efendi placed an epitaph 
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Ünlü hattat Rakim Efendi, kule kapısının üzerindeki 
mermere Sultan II. Mahmut’un tuğrasını taşıyan bir kitabe 
yerleştirir. 1857’de kuleye tekrar fener ilave edilir ve 1920 
yılında fenerin lambası otomatik ışık sistemine kavuşur.

Kız Kulesi, tarihin akışı içinde ticari gemilerden vergi 
toplama, savunma, fener, 1830’daki kolera salgınında 
karantina hastanesi ve radyo istasyonu gibi birçok farklı 
amaçla kullanılmıştır. Cumhuriyet’ten sonra bir süre 
deniz feneri olarak da kullanılan kule, 1964 Savunma 
Bakanlığına, 1982’de de Denizcilik İşletmelerine devredilir.

Kız Kulesi’nin, 1995 yılında Turizm Bakanlığı tarafından 
işletmesinin 49 yıllığına özel bir şirkete kiralanmasının 
ardından restorasyon sürecine başlandı. Yenilenen 

embroidered with a tughra of Sultan Mahmut II on the 
marbel above the tower gate. A lantern was added on the 
tower again in 1857 and the lantern was converted into the 
automatic light system in 1920. 

The Maiden’s Tower was used for many purposes in the 
course of history such as collecting duty from merchant 
ships, defence, lantern, isolation hospital for epidemic 
cholera in 1830 and radio station. After the Republic, 
the tower used as a lighthouse for a while was handed 
over to the Defence Ministry in 1964, and then to the 
Maritime Lines in 1982. The restoration process of the 
Maiden’s Tower started after its 49-year operating lease 
commitment to a private corporation was carried out by 
the Tourism Ministry. With its renewed appearance, the 

İSTANBUL’S FAVOURITES

yüzüyle Kız Kulesi, özel gün ve gecelerinize dair davet ve 
organizasyonların da düzenlendiği bir yeme-içme mekanı 
olarak faaliyet göstermektedir.

İSTANBUL TURİZMİNİN GÖZBEBEĞİ KIZ KULESİ
Denizin ortasındaki bu eşsiz kule, yerli ve yabancı tüm 
turistlerin daima ilgisini çekmiştir. Yıl içinde birçok 
ziyaretçiyi ağırlar bu nadide kule. Kabataş ve Salacak’tan 
kalkan motorlarla varılmakta Kız Kulesi’ne.

Selimiye’den Salacak’a doğru ilerlerken Salacak’ın herhangi 
bir sokağından elinizi uzatıp değecek kadar sizi karşılar, 
Kız Kulesi, Şehir Hatları vapur seferlerinde “hoş geldin” ya 
da “güle güle” deyip gülümser size Kız Kulesi. 

Maiden’s Tower operates as a restaurant and cafe where 
special days and nights are organized.

İSTANBUL TOURISM’S FAVOURITE ‘MAIDEN’S TOWER’
This unique tower in the midst of the sea has always 
attracted the attention of domestic and foreign tourists. 
All the year round, this unique tower hosts many visitors. 
It is possible to arrive there by ferry from Kabataş and 
Salacak. 

While on the road to Salacak from Selimiye, the Maiden 
Tower welcomes you as if to touch it from Salacak’s 
streets. During cityline ferry services, it gives you a warm 
smile of “welcome” or “good bye.”
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İnanç turizmi:

“Eyüp Sultan Camii ve Türbesi”

İstanbul, turizmin tüm çeşitlerine ev sahipliği yapar, 
bunlardan biri de inanç turizmidir. Tarihsel süreç 
içinde Pagan Roma’dan Yahudilere, Hıristiyan 

Ortodoks Bizans’tan Arapların İstanbul’u feth etmeye 
geldiklerinde cami olarak kullandıkları ibadethanelere, 
Latin istilası sıralarında Katolik kiliselerine ve sonunda 
Osmanlı’yla birlikte İslam dünyasının en önemli inanç 
merkezilerine İstanbul ev sahipliği yapmıştır. Bu semavi 
dinlerin ve mezheplerinin inanç merkezleri İstanbul’da 
hoşgörü içinde kendilerine daima yer bulmuştur. İnanç 
turizmi açısından İstanbul, farklı inanışlara sahip 
insanların kutsal şehirlerinden biridir. İstanbul’da inanç 
turizminin başını çeken yerlerinden biri de hiç kuşkusuz 
Eyüp Sultan Camii ve Türbesi’dir. 

İstanbul hosts all types of tourism, one of which is religious 
tourism. In the course of history, when many cultures such 
as Pagan Romans, Jews, Christian Orthodox Byzantines 
and Arabs came to conquest İstanbul, the city hosted many 
religious centers which always coexisted in tolerance in 
İstanbul. In terms of religious tourism, İstanbul is one of the 
holy cities of different religions. 
One of the foremost places of worship in religious tourism is 
the Eyüp Sultan Mosque and His Mausoleum undoubtedly.

TOMB APPEARING IN AKSEMSEDDIN’S DREAM
It was after the conquest of İstanbul. Mehmet the 
Conqueror wanted the tomb of Halid Bin Zeyd Ebu Eyyub 
El Ensari, one of the Prophet Muhammad’s companions, 

İnsanoğlu dünya sahnesine 
çıktığı günden itibaren, “inanmak” 
eylemini varoluşunun merkezine 
koymuştur. İnanç, yaşamın 
olmazsa olmazlarındandır. 

Since the mankind emerged on the world 
stage, the action of “believing” has been 
centered in their existence. Belief is one 
of the indispensables of life. 

Religious tourism: “Eyüp Sultan Mosque and his mausoleum”

AKŞEMSEDDİN’İN 
RÜYASINA GİREN 

MEZAR
Fatih’in İstanbul’u fethi 

sonrası zamanlardır. Fatih, 
Bizans zamanında İstanbul’u fethetmeye 
gelen sahabelerden Halid Bin Zeyd 
Ebu Eyyub El Ensari’ye ait mezarın 
bulunmasını ister. Fatin’in akıl hocası 
olan Akşemsettin’in rüyasına giren mezar 

tespit edilir ve bölgeye türbesi yaptırılır. 
1458 yılında da caminin inşa edilmesiyle 

Eyüp Sultan Camii, bulunduğu bölgeye 
de adını vermiş, İstanbul tarihine ve inanç 

turizmine damgasını vurmuştur.

Fetih sonrasının ilk camilerinden biridir Eyüp Sultan Camii. 
Büyük İstanbul depreminden sonra hasar gören yapı, III. Selim 
tarafından onarılarak bugünkü halini almıştır. 

Birçok padişahın sefere çıkmadan evvel ziyaret ettiği Eyüp Sultan 
Camii ve Türbesi, manevi açıdan padişahların kendilerini dua 
ederek iyi hissettikleri yerlerden biri olmuştur. Bu manevi duygu 
halk arasında da yaygın hala gelerek, yurt içinde özellikle yerli 
turistlerin adaklarını adamak, dualarını etmek, doğum öncesi 
ve sonrası, sünnet, evlilik gibi hayatımızda eşik atladığımız 
evrelerden evvel uğranılmasının bir ritüele dönüştüğü, olmazsa 
olmaz ziyaret merkezlerinden biri haline gelmiştir.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN ZİYARETÇİ AKINI
Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, özellikle de Ramazan ayı boyunca, 
kandillerde ve cuma namazları vakitleri İstanbul’un çevre 
ilçelerinden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden ziyaretçi akınına 
uğruyor. Eyüp Sultan Camii ve Türbesi’ne, Eminönü’nden kalkan 
otobüslerle, Şehir Hatlarının iç hat seferleri ile Haliç hattına 
binerek Eyüp iskelesi üzerinden ya da metrobüs ile Eyüp/
Ayvansaray durağında inerek ve oradan Eyüp semtine kalkan 
dolmuşlarla aktarma yaparak gidilebilmektedir.

to be found, coming at the 
time of the Arabs’ siege 
of İstanbul, and then he 
appeared in his mentor 
Akşemseddin’s dream. 
Thus, his mausoleum was 
built in his graveyard. Built 
in 1458, the Eyüp Sultan 
Mosque lent his name 
to its current location 
and marked the history 
of İstanbul and religious 
tourism. 

The Eyüp Sultan Mosque 
is one of the first mosques 
after the conquest. The 
structure, damaged by the 
major İstanbul earthquake, 
was restored by Selim III. 

The mosque visited by 
sultans before every 
military expedition became 
a place where sultans were 
spiritually at ease with 
prayers. This spiritual relief 
resounded among people 
and purposes of visits 
turned into rituals such 
as vows, marriage, giving 
birth, circumcision and so 
on. 

AN INFLUX OF VISITORS 
FROM EVERY PART OF 
TURKEY
Particularly during 
the Ramadan period, 
Friday prayers and holy 
nights (kandil), the Eyüp 
Sultan Mosque and His 
Mausoleum attracts 
numerous visitors from 
İstanbul and many cities in 
Turkey. 
There are some 
transportation alternatives 
for the Eyüp Sultan 
Mosque: buses from 
Eminönü, city line ferries 
through the Golden Horn 
Line and metrobuses.

Fetih sonrasının 
ilk camilerinden 

biridir Eyüp Sultan 
Camii.

The Eyüp Sultan 
Mosque is one of the 

first mosques after the 
conquest.
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DELICACIES IN EVERY NOOK AND CRANNY
KÖŞE BUCAK  
LEZZETLER

Günümüzde kahve, yetiştiği ağacının tarımının 
yapıldığı bölgeden işlenmesine, oradan kavrulup 
uzman kişilerin ellerinde farklı anlayışlarda ve farklı 

aparatlarda demlenmesine kadar öneminin verildiği bir 
içecek oldu. Bu da dünyada özellikle “Yeni Nesil Kahve/
Üçüncü Dalga Kahve/Third Wave Coffee” anlayışının 
ortaya çıkması sonucu oldu. Bu akım ülkemizde de son 
zamanlarda yerini fazlasıyla edinmiş durumda. İstanbul’da 
birbirinden nitelikli kahve mekanlarının açılması ve 
dünyada da önem kazanan “İstanbul Kahve Festivali” gibi 
uluslararası bir kahve etkinliğe ev sahipliği yapılması, 
kahvenin dünyadaki ilk kafenin kurulduğu topraklarımızda 
yeniden önem kazanmasına ve dikkat çekmesine neden 
oldu. Ama tüm bunlarla birlikte turistler için Türk kahvesi 
vazgeçilmez durumda. Türk kahvesiyle Fatih’teki Malta 
Kurukahvecisi ve yeni nesil kahve akımı içinde en önemli 
mekanlardan Karaköy’deki Coffee Sapiens, köşe bucak 
lezzetler duraklarının ilk sayımızdaki uğrak yerleri.

1961’DEN BU YANA MALTA KURUKAHVECİSİ
1910’lu yıllarda Erzincan’dan İstanbul’a çalışmaya gelen 

Coffee has become an important and indispensable drink 
which is grown on its original plantations, specially 
roasted there and blended by coffee specialists with 
different techniques and equipment. That is the reason 
why the sense of “new generation coffee/Third Wave 
Coffee” has come out. This sense has got a foothold in our 
country recently. In addition to İstanbul, hosting such an 
important international coffee event as İstanbul Coffee 
Festival and many characteristic coffee houses, coffee has 
regained its importance in our lands where the first coffee 
house was founded. Thus, Turkish coffee is indispensable 
for tourists. Malta Kurukahvecisi in Fatih and Coffee 
Sapiens, a remarkable place of new generation coffee 
houses, in Kadıköy are the first hangouts in the first issue 
of “Delicacies in Every Nook and Cranny.”

MALTA KURUKAHVECISI SINCE 1961
Salih Dönmez, who came to İstanbul from Erzincan to 
set up a business, began to work at one of Turkish coffee 
production places. He became a master in coffee over 
the years and set up his own shop at Malta Çarşısı, a 

Gelenekselden yeni nesile kahve mekanları:

“Malta Kurukahvecisi” ve 
“Coffee Sapiens”

Kahve, Etiyopya’da eski adıyla Habeşistan’da bulunup 
Osmanlı’dan dünyaya yayılan bir içecek. Öyle ki 16. 
yy’da iki Osmanlı vatandaşı tarafından bugünkü Tarihi 
Yarımada içinde Tahtakale bölgesinde açılmış olan kahve 
dükkanı, dünyadaki ilk kafe/coffee shop örneği olarak 
göğsümüzü kabartıyor. Türk kahvesi de dünya kahve 
literatürüne giren ve turistlerin özel ilgi gösterdikleri bir 
kahve türü. 

Coffee, discovered in Ethiopia, which was historically known as 
Abyssinia, is a drink spread to all over the world. The coffee shop 
opened by two Ottoman citizens in Tahtakale for the first time, 
which is within the border of the Historical Peninsula today, in 
the 16th century, does us proud as the first sample of coffee shop 
in the world. Also, Turkish coffee is a kind of coffee involved in 
the world’s coffee literature. It mostly draws tourists’ interest.

From traditional coffee places to new generation ones:
“Malta Kurukahvecisi” and “Coffee Sapiens”
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Salih Dönmez, kendini Tahtakale bölgesinde Türk kahvesi üreten mekanlarda 
çalışıyor bulur. Yıllar içinde Türk kahvesinde kazandığı ustalıkla Fatih’teki meşhur 
Malta Çarşısı’nda 1961 yılında kendine bir dükkan açarak, Türk kahvesini kendi 
mekanına uygun bir standartta, orta açık renkte kavurarak farklı bir aroma yakalar. 
Salih Dönmez’in 2. kuşak temsilcisi oğlu Sezai Dönmez ve 3. kuşak temsilcisi torun 
Selim Dönmez, bugünlerde aynı çarşı içinde ve 1961’den beri var olan, Türkiye’de 
sadece iki adet bulunan özel olarak tasarlanmış kahve değirmeni makineleriyle 
Malta Kurukahvecisi’nin kurucuları Salih Dönmez’den aldıkları bayrağı en iyi şekilde 
devam ettiriyorlar. Malta Kurukahvecisi, genelde paket olarak kahve satışı yapan bir 
dükkan. Yaygın olarak kabul edilen fazla kavrulan Türk kahvesini, orta açık renkte 
kavuruyorlar. Böylelikle iyi bir Türk kahvesinin aroması daha iyi alınmış oluyor. Malta 
Kurukahvecisi’ne mutlaka uğrayın, iyi bir Türk kahvesini evinizde yapın.

BİR KAHVE İNSANI OLMAK İÇİN ADRES 
COFFEE SAPİENS
İyi bir kahve içicisi için en önemli unsur iyi yeşil 
çekirdeklerden iyi kavrulmuş bir kahve. Yeni nesil 
kahvecilik ya da dünyada bilinen adıyla üçüncü 
dalga kahve/third wave coffee, önemli bölgelerden 
alınan yeşil çekirdeğin iyi makinelerde kavrulması, 
kavrulan bu kahvenin de usta ellerde demlenerek keyif 
alacağınız mekanda içilmesiyle sonuçlanan birbirine 
bağlı zincirlerden oluşuyor. 2014 yılında Burak Göğüş ve 
Miran Göğüş tarafından kurulan Coffee Sapiens, yeni 
nesil kahveciliğin ülkemizdeki ilk temsilcileri arasında. 
İstanbul’un gündelik yaşamının önemli semtlerinden 
Karaköy/Tophane bölgesinde bulunan Coffee 
Sapiens, Burak Göğüş’ün Hasköy’deki kahve kavurma 

merkezinde özenle kavruluyor. Bu güzel çekirdeklerin sonraki adresi de Coffee 
Sapiens markasının Karaköy’deki mekanı oluyor. Coffee Sapiens, önemli yeme-içme 
ödüllerinde “En İyi Kahveci” ödülünü alarak da başarısını taçlandırmış durumda. 
Yurt içinde çeşitli bölgelere ve mekanlara çekirdek satışı da yapan Coffee Sapiens, 
birbirinden lezzetli ve özellikle de taze kahvelerin adresi. Kendi özel kahve harmanı 
olan “Evolution Blend” kahvesinden yapılan kahvelerini tatmadan ya da çekirdek 
olarak evinize almadan Coffee Sapiens’den çıkmayın.

famous bazaar in Fatih, in 1961. 
He created an original taste by 
roasting coffee in mid-light brown 
colour. Salih Dönmez’s second 
generation son, Sezai Dönmez, 
and third generation grandson, 
Selim Dönmez keep running the 
shop with their specially designed 
coffee grinder, only two in Turkey. 
Malta Kurukahvecisi generally 
sells packed coffee. They roast 
commonly-french-roasted Turkish 
coffee in mid-light brown colour. 
Thus, a better coffee flavour can 
be tasted here. You should drop 
in Malta Kurukahvecisi. You can 
make a good Turkish coffee in 
your houses. 

“COFFEE SAPIENS” TO BECOME 
A COFFEE MAN 
Well-roasted green coffee beans 
are inevitable to become a good 
coffee drinker. With the advent of 
the third wave coffee in the world, 
green coffee beans brought from 
their original plantations should 
be roasted in good grinders and 
blended by master hands create a 
chain of becoming a good coffee 
drinker. Coffee Sapiens, located in 
Karaköy-Tophane, was set up by 
Burak Göğüş and Miran Göğüş 
in 2014. They are among the first 
representatives of the third wave 
coffee in our country. This shop’s 
coffee beans are roasted at Burak 
Göğüş’s coffee roastery in Hasköy. 
The next station of these beans 
is Coffee Sapiens in Karaköy. 
Coffee Sapiens crowned its 
victory with the award “the Best 
Coffee House.” The shop, selling 
coffee beans to different places 
and shops across the country, is 
the address of fresh and tasty 
coffee types. You should taste and 
buy their special coffee blend, 
Evolution Blend.
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SOSYAL  
TESİSLERİMİZ OUR SOCIAL FACILITIES

İstanbul manzarası eşliğinde yemekler:

“İBB Cihangir Sosyal Tesisi”

İBB’nin sosyal belediyecilik anlayışı gereği 
1994 yılında İstanbullulara ve İstanbul 
dışından gelen yerli-yabancı turistlere 

hizmet vermek amacıyla temellerini attığı 
Sosyal Tesisler projesi, bugün 19 farklı 
şubesiyle İstanbul’un en güzel manzaralarına 
sahip noktalarında nitelikten ödün vermeden 
yeme-içme alanında hizmet vermeye devam 
ediyor.

İBB Sosyal Tesisler Mutfak Koordinatörlüğü 
öncülüğündeki uzman bir kadro tarafından 
uzun ar-ge çalışmaları sonucunda belirlenen 
menüsüyle Türk ve dünya mutfağının en seçkin 
örneklerini misafirlerinin damak zevkine sunan 
Sosyal Tesisler, yiyecek-içecek sektörü içinde 
yerini layıkıyla almış durumda.

The project of social facilities was started in 
order to provide service for İstanbulites and 
domestic and foreign tourists by the İstanbul 
Metropolitan Municipality in 1994 as a matter 
of its sense of social municipalism. Today, 19 
different chains of social facilities provide 
service in the field of eating and drinking 
in the locations having most beautiful 
landscapes of İstanbul. 

With the menu prepared by a team of masters 
under the leadership of the IMM Social 
Facilities Kitchen Coordinator as a result of a 
long searching and developing process, social 
facilities serve up the most popular and tasty 
dishes of the Turkish and world cuisine.

Eşsiz İstanbul manzarası, güzel yemeklerle bir araya gelince aileniz ve 
arkadaşlarınızla keyifli vakitler sizleri bekler. İBB Cihangir Sosyal Tesisi, 
sizleri bu güzel vakitlere davet ediyor.

You can have lovely hours with your family and friends accompanied by the merge of a 
unique İstanbul landscape and tasty dishes. IBB Cihangir Social Facility invites you to have 
such a pleasant time. 

Dishes accompanied by İstanbul landscape: “IBB Cihangir Social Facility”

GÜZEL MANZARA, LEZİZ YEMEKLER:  
CİHANGİR SOSYAL TESİSİ
Sosyal Tesisler arasında Cihangir Sosyal Tesisi, 
belediyemizin en son açılan ve Tarihi Yarımada’dan 
Boğaz’a, Anadolu Yakası’ndan Çamlıca Tepesi’ne, Marmara 
Denizi’nden Adalar’a, Galata Kulesi’nden Kız Kulesi’ne kadar 
uzanan panoramik manzarasıyla gözlere hitap ettiği kadar, 
birbirinden güzel lezzetleriyle damaklara da hitap ediyor.
İstanbul’un en eski semtlerinden, adını Kanuni Sultan 
Süleyman’ın oğlu Cihangir’den alan Beyoğlu ilçesinin 
Cihangir bölgesindeki Tophane-i Amire’nin hemen yanında, 
doğayla uyumlu ve tamamen ahşap olarak inşa edilen 
Cihangir Sosyal Tesisi, estetik görüntüsüyle Osmanlı 

mimarisinin izlerini taşıyor. Tesisin kapalı alanı 100, terası 
ise 60 kişiye kadar hizmet verebiliyor.

YEŞİL VE MAVİNİN KESİŞTİĞİ BİR TÜRK VE DÜNYA 
MUTFAĞI ŞÖLENİ
Yeşil ile mavinin kesiştiği tarihi bir atmosferde Boğaz’ın 
eşsiz güzelliğini seyir imkanı sunan tesis, menüsünde yer 
alan Türk ve dünya mutfağından lezzetlerle de diğer sosyal 
tesislerden bir farkla ayrılıyor. Menüde yer alan, özellikle 
fajita, mantı, et dürüm, dana şaşlık, hellimli salata, fıstıklı 
traliçe, karamelli pasta gibi lezzetler usta ellerde layıkıyla 
yapılıyor.

Hafta sonları, özellikle de pazar günleri açık büfe 
kahvaltı menüsüyle fark yaratan Cihangir Sosyal Tesisi, 
deneyimli 42 personeliyle misafirlerin en iyi hizmeti 
almalarını ve güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

LOVELY LANDSCAPE, TASTY DISHES: CIHANGIR 
SOCIAL FACILITY
With its panoramic view extending from the Historical 
Peninsula to the Bosphorus, from the Anatolian side to 
the Çamlıca Tepesi, from the Marmara Sea to Adalar, 
from the Galata Tower to the Maiden’s Tower, the 
Cihangir Social Facility, the last one opened, offers a feast 
for eyes as well as offering a delicious taste. 
The Cihangir Social Facility with its completely wooden-built 
structure is located next to the Tophanei-i Amire in Beyoğlu’s 
Cihangir neighbourhood, which is one of the oldest places 
of İstanbul, named after Suleyman the Magnificent’s son, 
Cihangir. It has the traces of the Ottoman architecture with 

its aesthetic appearance. The indoor capacity of the facility is 
for 100 guests and its terrace for 60 guests. 

A FEAST OF TURKISH AND WORLD CUISINE WITH 
THE BLEND OF GREEN AND BLUE
The facility, offering a chance of watching the splendid 
beauty of the Bosphorus in a historic atmosphere with the 
blend of green and blue, is a little different from the other 
social facilities with the Turkish and world cuisine dishes. 
Tasty recipes such as especially fajita, meat pasty (mantı), 
dürüm (Turkish wrap), hellim salad, pistachio tres leches 
cake and caramel cake are made by master chefs. 

The Cihangir Social Facility, making a difference with 
its Sunday buffet breakfast menu at weekends, provides 
service with its 42 experienced staff and makes their 
guests have a nice day.
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MUTFAĞIN  
KAPTANI CAPTAIN OF THE KITCHEN

İBB Sosyal Tesisler, bünyesinde önemli mutfak 
çalışanlarını barındırıyor. Mutfakların kaptanı da 
elbette şeflerimiz/aşçılarımız. En son açılan ve bu 

sayımızın da sayfaları arasında yer alan Cihangir Sosyal 
Tesisi’nin mutfağının kaptanı da önemli bir şef. Kökleri 
itibariyle mutfak alanında doğal bir diplomaya sahip; 
Bolu Mengenli bir şef İlhan İskenderoğlu.

İlhan Usta, yeme-içme sektörüne ya da sizin tabirinizle 
“mutfak”a ne zaman başladınız?
İstanbul doğumluyum ama Bolu Mengenliyim. Dedem de 
babam da aşçıydılar.

Her Bolu Mengenli gibi değil mi?
Evet, her Bolu Mengenli gibi atalarım da şehirden 
kaynaklı olarak gözlerini mutfakta açtılar. 

Sizin süreciniz de doğal olarak onlarla başladı o halde?
Doğal süreç olarak ben de onların izinden gittim. 
Dedelerim, amcalarım, dayılarım hepsi aşçıydı. Gözümü 
açtım, aşçılık işini gördüm. 16 yaşımda, 1996 yılında 
İstanbul Ortaköy’deki Ziya Restaurant’da çırak olarak işe 
başladım. Sonra turizm alanında aşçılığa devam ettim. 
Gayrettepe’deki Dedeman Otel’in mutfağında yine çırak 

There are important kitchen professionals in IMM’s 
social facilities. It is sure that captains of kitchens are 
our chefs or cooks. The captain of the Cihangir Social 
Facility’s Kitchen, just opened and written in this issue of 
our journal, is an important chef. He naturally received a 
diploma of kitchen by his origin. He is İlhan İskenderoğlu, 
a chef from Bolu-Mengen.

İlhan Usta, when did you start in the food and beverage 
sector or “kitchen,” as your saying?
I was born in İstanbul. But my origin is Bolu- Mengen. 
Both my grandfather and my father were cooks. 

Like everyone from Bolu-Mengen?
Yes, like everyone from Bolu-Mengen, my ancestors opened 
their eyes to the kitchen world as a matter of city. 

Your journey automatically started with them, right?
As a natural process, I also followed in their footsteps. My 
grandfathers and uncles, all of them, were cooks. When I 
was a child, I saw this job. At the age of 16, I began to work 
as an apprentice at the Ziya Restaurant in Ortaköy in 
1996. Then, I stayed in business in tourism. I kept working 
as an apprentice at the kitchen of the Dedeman Hotel in 

Bir Bolu Mengenli şefimiz:

“İlhan İskenderoğlu”
Mutfak, onun 
atalarından kalan 
bir iş geleneği. 
O, ülkemizin 
aşçılarıyla 
meşhur şehri Bolu 
Mengen’den yetişen 
genlere sahip.

Kitchen is an 
ancestral business 
tradition. He 
descends from master 
chefs of Bolu-Mengen, 
famous for its kitchen 
in our country.

A chef from  
Bolu-Mengen: “İlhan 

İskederoğlu”

olarak devam ettim 5 sene kadar. Akabinde askere gittim. 
Asker’de de mutfaktaydım. Askerlik bitince Cihangir’deki 
Koyu Kahve’de 4 sene kadar çalıştım. Ondan sonra da 
aşçılık serüvenim Sosyal Tesisler bünyesinde devam etti.

Hangi Sosyal Tesisler’de başladınız ilk önce?
İlk önce Florya Sosyal Tesisi’nde aşçıbaşı yardımcısı olarak 
işe başladım. 8 ay önce de Cihangir Sosyal Tesisi’nde 
aşçıbaşı olarak görevlendirildim. O tarihten beri burdayım.

Cihangir Sosyal Tesisi’ndeki çalışmalarınız nasıl gidiyor?
Cihangir Sosyal Tesisi, kurumumuzun en son açtığı bir 
sosyal tesis. İBB Sosyal Tesisler Mutfaklar Koordinatörü 
Soner Çimen önderliğindeki ekiple uzun ar-ge 
çalışmaları sonucunda özel bir menü 
hazırladık. Türk ve dünya mutfağının 
seçkin örneklerini misafirlerimize 
sunuyoruz. Cihangir Sosyal Tesisi, 
konumu itibariyle çok özel bir 
durumda. İstanbul’un en özel 
manzarasına hakim bir konumda. 
Biz de kurumumuzun sunduğu 
bu imkanlarla mutfakta da fark 
oluşturmaya çalışıyoruz. Cihangir 
Sosyal Tesisi, menü içeriği olarak 
diğer Sosyal Tesisler arasında 
birkaç adım öne çıkmış durumda. 
Bu tesisimize özel ve başka bir sosyal 
tesisimizde olmayan tatları hazırlıyoruz. 
Gelen misafirlerimizden de güzel geri dönüşler 
alıyoruz. Hafta sonları da kahvaltı menümüzle iddialıyız. 
Pazar günü açık büfe kahvaltı servisimiz harikulade 
manzara eşliğinde yapılıyor.

Gayrettepe for 5 years. After that, I joined the army. I 
was also in the kitchen of the army. When I came back 
from the army, I worked at a place called Koyu Kahve in 
Cihangir for 4 years. My journey in kitchen continued in 
social facilities. 

Where was the social facility you started first?
First, I started as a chef assistant at the Florya Social 
Facility. The company officials liked my performance 
and wanted me to take up the chef position at the 
Cihangir Social Facility 8 months ago. Since then, I 
have been here. 

How are you doing with your work at the Cihangir 
Social Facility?
The Cihangir Social Facility is the last facility opened. 
After a long research and development process, we 

have prepared a special menu with our 
team under the leadership of the IMM 

Social Facilities Kitchen Coordinator 
Soner Çimen. We present the 

most popular dishes of the 
Turkish and world cuisine. The 
Cihangir Social Facility has 
a great location. It has the 
most beautiful landscape 
in İstanbul. Along with 
these advantages of our 
organization, we try to make 

a difference in cuisine. The 
Cihangir Social Facility have 

a little different menu than the 
other social facilities. We prepare 

special dishes only specific to this 
facility. We receive good feedback from 

our guests. We are confident in our breakfast menu. 
Sunday buffet breakfast is accompanied by a unique 
and magnificent landscape. 
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