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J başkentlik yapmış olan İstanbul’un 
(Çz ilk ve tek Şehir Müzesi özelliğine sahip 
/ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir \ 
/ Müzesi, Yıldız Sarayın’da hizmet vermeğe başladığı \ 

/ 1988 yılından bugüne bir çok sergiye mekan olmuştur. \

' Sergilediği eserlerle 18, 19 ve 20. yüzyıl İstanbul’unun 
sosyal hayatını bize yansıtan müze, ziyaretçisine vermek 

istediği mesajla örtüşen bir sergiye ev sahipliği yapmakta bu 
kez.

Müzeler Haftası nedeniyle Collection Club işbirliğiyle hazırlanan 
bu sergiyle geçtiğimiz yüzyıl İstanbul’unun kültür hayan ve günlük 
yaşamı fotoğraflar, kitaplar, kartpostallar ve yine o dönem kullanılmış 
ütüler, emaye kaplar, oyuncaklar, dans salonları gramofonu vb. 
çeşidi objelerle şehir tarih ve kültürünün daha iyi tanınması ve 

anımsatılması amaçlandı.

Bu amaç doğrultusunda katalogda; sergide bulunan tarihi 
\ belgelerin yanı sıra birer müze eseri olarak da .
\ nitelendirebileceğimiz objeler arasından seçilmiş örnekler / 
\ yer almaktadır. /

Ck Ramazan MİNDER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi f'v 
n Kütüphane ve Müzeler r

\ Müdürü /



İSTANBUL 8Û YÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Atatürk Kitaplığı

©cçmişt Daottlisiniz Efendim “J8ir İstanbul Sergisi”

Binlerce yıllık geçmişe sahip, İmparatorluklara başkent olmuş İstanbul bir çok koleksiyoncunun tutkuları 
arasında yer almaktadır. İstanbul ile ilgili objeler, evraklar onlarca müzeye sığmaz.

Collection Club olarak dünyanın bu eşsiz şehri ile ilgili olarak açtığımız sekizinci sergimizde üyelerimizin 
koleksiyon ve arşivlerinden bazı örnekler sunuyoruz.

Amacımız, üç yıl sonra Avrupa Kültür Başkenti olarak anılacak olan İstanbul ile ilgili bazı birikimlerimizi, bu 
kentin en güzel mekanlarından birinde tarih severlerle, koleksiyoncularla, dahası sevgili halkımızla paylaşmak.

COLLECTİON.
Tam açılımıyla, Collection Araştırma - Kültür 

- Yayın Kulübü olarak adlandırdığımız 
Collection Club, ülkemizde 

koleksiyonculuğun sağlıklı gelişimine katkıda 
bulunmak ve koleksiyonculuğun doğru 

tanıtımını yaparak, özellikle yeni nesillerin 
koleksiyonculuğa ve araştırmacılığa ilgisini 

artırmak misyonunu üstlenmiş bir 
topluluktur. Bu misyon çerçevesinde sergiler, 

seminerler, konferanslar düzenlemekte, 
yayınlar çıkarmaktadır.

Türkiye’nin önde gelen yaklaşık otuz 
koleksiyoncu ve araştırmacısının bir araya 

gelmesiyle Nisan 2002’de Collection 
Dergisi’nin çaüsı altında kuruldu. Üye sayısı 

bugün iki yüze yaklaşmaktadır.

Collection Club üyeleri birikimlerini geçen 
yıllar içinde İstanbul ve İzmir’de yedi kez 

sergileyerek halfamızla paylaşmışlardır. Yıldız 
Sarayı’nda açılan İstanbul Sergisi, Geçmişe 
Davetlisiniz Efendim başlığı altında açılan 

sekizinci sergidir.
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CUMHUR SÖNMEZ
İstanbul Oyuncakları Çocuklara İstanbul Hediyesi

İstanbul; Yaşanımı bu güzelim şehre adamış olan Çelik Gülersoy’un 
defalarca belirttiği ve yazdığı gibi dünyanın en güzel şehri. İstanbul 

un güzellikleri sadece anılar ve kitaplarda kalmamış aynı zamanda.
Tepsilere tuvallere etiketlere, kutulara, madalyonlara, 

paralara ve daha birçok eşyaya işlenmiştir.

İstanbul un bu güzelliklerinden oyuncaklar da 
nasibini almıştır. İstanbul’dan dönmesi özlemle 
beklenen büyüklerin getireceği oyuncakların 
İstanbul’a ait bir iz taşıması onu hiç şüphesiz 
çok daha değerli kılıyordu. Bu sergide bir araya

getirilen oyuncaklar. Gerek şekilleri ve gerek 
üzerindeki işaretleri ile İstanbul’a aittirler. Eski bir oyuncak 

kutusunun üzerine konulan yazıda söylendiği gibi;
İstanbul hediyesiyim al beni!

ATEŞ ARCASOY
Oyuncak Eyüp Testileri

Eyüp oyuncakçılığının geçmişi 18. yüzyıla kadar uzanır. Tarihi belgelere 
göre, Eyüp’te üretilen 35-40 çeşit oyuncağın arasında en ilginç olanlan, 
çocuklar için topraktan kumbaralar ve içinde su konulup öttürülen 
toprak testilerdi. Bunlar Eyüp’teki “Çömlekçiler Mahallesi”nde 
üretilmekteydi.

1900 yıllarında Rusçuk’tan gelen Mehmet Efendi’nin oğlu Sıtkı Özkil, 
Çömlekçiler Mahallesi’ndeki son çömlekçi dükkânı ve imalathanenin 
kendilerinin olduğunu ve 1936’da burayı kapattıklarını söylemiştir.

Teknolojinin gelişip, el işçiliğinin yerini makina ve sentetik malzemelerin 
aldığı döneme kadar, Eyüp oyuncakçılığın merkeziydi. Eskiden oyuncak 
denilince akla Eyüp semti gelirdi. Bugün ise, o yılların anısı olarak bir 
iki oyuncakçı dükkânı ve “Oyuncakçı Çıkmazı Sokağı” kalmıştır.



CAN ÖZKARAKOÇ
Istanbul Faytonları



CEM MAHRUKİ
Istanbul resimli battra para ve madalyaları

Osmanlı hatıra madalyaları içinde İstanbul’la 
ilgili resim olan madalya sayısı çok azdır. Bir 
örnek olarak, Ayasofya'nın tamiri madalyasını 
(1848) gösterebiliriz. Cumhuriyet döneminde 
gerek hatıra paralarda gerek hatıra 
madalyalarında İstanbul’la ilgili olanlarına 
çokça rastlamaktayız. Bunlara bir örnek te 
Rumeli Hisan'nın Restorasyonu hatıra 
madalyasıdır (1957- 1958).

ÖMER KIRKPINAR
İstanbul spor organizasyonları ve klüpleri rozetleri

“Tutku”nun sembolü

Küçücük bir metal parçası deyip geçmemek lazım. O metal parçası 
ki, üzerinde taşıdığı renklerle tutkunun da sembolü adeta. Dünyada 
hiçbir kent yoktur ki, İstanbul kadar sayısız spor klübüne ev 
sahipliği yapmış olsun. Geçmişinden gelen kültür zenginlikleri, 
ister-istemez İstanbul’un spor klüplerine de yansıdı. Açılan, 
kapanan, birleşen, sonra yeniden açılan spor klüplerimiz, eski
yeni, değişen-değişmeyen amblemleri ile yıllar yılı yakalanmıza 
konuk oldu. İğnelisi, iğnesizi, arkadan kıvırmalısı, çengellisi ve 
bugün kullanılan klipslisi, kısaca binlercesi ile bir tarihtir rozetler. 
Hele bir de sıcak mineli ise. O zaman yakasında taşıyanın da 
keyfine diyecek yoktur. Onun için bir servettir o rozet.. “Canımı 
al, yakamdaki rozeti alma” denilen zamanlar çok geride kaldı ama, 
yine de tavsiyemiz, sakın ola ki kimsenin yakasındaki rozeti istemeye 
kalkmayın. Belki kırmaz verir ama, verirken de içi gider.

İşte böyle bir tutkudur bu rozet kültürü...



İLHAN UÇAK
İstanbulda kullanılan emaye kaplar ve ütüler

KEMAL SUMAN
Eski Istanbuldan günlük kullanım eşyaları

MEHMET GÜNYELİ
Eski İstanbul sigara ağızlıkları



COŞKUN SAKARYA 
İstanbul fotoğrafhanelerine ait 
fotoğraflar

Abdullah Freres Constantinople

HİLMİ NAKİPOĞLU
“Bir İstanbul Hatırası” fotoğrafları 
ve fotoğraf makineleri



Y. MURAT ŞEN 
“Bir İstanbul Hatırası” 

fotoğrafları

GÜLDEREN BÖLÜK
İstanbulda ilk Müslüman 

fotoğrafhanesi “Resna ”



TURHAN TANDOĞMUŞ
Istanbul dans salonlarıgramafonu

SERTAÇ KAYSERİLİOĞLU
Eski İstanbul Opera ve Sinema Biletleri



DOĞAN GÜRAL
İstanbul konulu piyango biletleri

Ülkemiz Piyangoları 1905-1911 yılları arasında 
Ziraat bankası tarafından tertip edilen, 
Lotaryalarla başlamış olduğu, Bilahare 19 Nisan 
1926 yılında başlayan, eski Türkçe yazılı Tayyare 
piyangoları, 11 Şubat 1929 yılından itibaren 
yeni Türkçe yazılı olarak basılmaya başlamış 
olup, 11 Kasım 1935 yılından itibaren de, Türk 
hava kurumu piyangosu ismi altında dört yıl 
daha basımına devam edilmiş. 11 Kasım 1939 
yılından günümüze kadarda, Milli piyango adı 
altında basılmakta olup, 2006 yılsonuna kadar 
yapılan çekiliş sayısı 2921 adettir. Piyango 
koleksiyonculuğu ise ayrıca eşya piyangoları, 
satıcıların reklâm amaçlı bastırdıkları piyango 
saklama zarfları, yazılı ve görsel medya 
piyangoları, hemen kazan kartları ve piyango 
çekiliş listeleri gibi pek çok şekilde 
yapılabilmektedir.



TURGAY TUNA
Istanbul Kitapları

Dünya kenti İstanbul üzerine yazılan 
kitapların haddi hesabı yoktur...

Eski çağlardan bu yana bu kentte yaşayan 
tarihçi ve araştırmacıların; bu kente

Gelen seyyahların, oryantalistlerin kaleme 
aldıkları, gravür ve tablolarda vurguladıktan 
İstanbul, geçişteki güzelliklerin dile 
getirildiği en güzel ve en gerçek belgesel 
tanıklar olarak çıkar karşımıza. Bu kitapların 
solup sararmış sayfalanndaki satırlan okuyup, 
gravürlere bakarken acı bir iç çeker insan... 
Çünkü bu sararıp solmuş yazı ve resimler, 
bizlere bu derya kentin geçmişten 
günümüze süre gelen yıkımını, doğal 
güzelliklerin ve tarihin hunharca nasıl 
ortadan kaldınlmış olduklarını dile getirir... 
19. Yüzyıl ve 20. yüzyıl başlannda İstanbul’u 
yazıp çizenlerin büyük çoğunluğunu bu 
kenti gezip görmeye gelen yabancı gezginler 
oluşturmuştur. İşte koleksiyonumuzda yer 
atan, sözünü ettiğimiz bu gezgin yazarların 
bazılarına ait kitaplardan birkaç ufak örnek...



Birinci gun 
F. D. C.
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SEDAT UYGUR
İstanbul pullan ve ilk 

gün zarflan



SENER KÖKSÜMER
İstanbul hanımefendileri ve 
beyefendileri kartpostalları

EROL AKKAYA
Eski İstanbul Kartpostalları



İSTANBUL i 
CANAVA

MUZAFFER TEMA
NERİMAN KÖkSAL 
AYTEN ÇANKAYA 
ve NAZIM İNAN

TURGUT GÖKSOY
İstanbul Konulu Film Afişleri

Türk sinemasının her dönem merkezi İstanbul’dur. 
Yeşilçam’da bunun kıblesi olmuştur. Sergide afişlere 
yansıyan İstanbul’dan bir esintiyi aktarmak istiyorum.

Bu filmlerde bazen sadece İstanbul silueti 
kullanılmamış, filmin isminde bile İstanbul adı yer 

almıştır. Kuşkusuz afişlerin serüvenine aşina olanlar 
bilirler ki ilk afişler oldukça büyük ve elle yapılan 
boyama bez afişlerdi. Baskı tekniğinin biraz daha 
ilerlemesiyle taş baskı olarak nitelendirilen ve elle 
çizilen ve boyanan bir resmi kâğıda döken afişler 

ortaya çıktı. Ressamların bazen acemi bazen de çok 
naif özgün çizgilerine bugün ile bakmaya doyamıyoruz.

İstanbul Plakalı Otomobil Fotoğrafları

İstanbul Osmanlı döneminde olduğu gibi Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de hem kültür hem de ekonomik 

başkenti olmuş. İlk otomobil de İstanbul’da 
kullanılmış. Cumhuriyetin ilk yıllarında sınırlı sayıda 

olan otomobillerde plaka mecburiyeti ancak çok 
sonraları getirildi. Ticari araçlar özellikle taksilerin 

ayrı bir plakaları vardı. Bunlar “T” harfi ile başlardı. 
Halkın kullandığı özel araçlar ise hususi kelimesinin 
simgesi olan “H” harfi ile başlardı. Plakalarda önceleri 
3 rakam varken daha sonra bu saya 4 haneye yükseltildi.

Önde 2 rakamlı bir sıralama ile devam eden üç 
basamaklı rakam kullanıldı. Bugün için oldukça garip 
gelecek bir plaka düzeni daha vardı. Örneğin Kartal, 

Maltepe hatta Danca plakalı araçlar bile trafikte 
dolaşırlardı



Adres:
Yıldız Sarayı Barbaros Bulvarı, Yıldız 
Beşiktaş / İstanbul
Tel / Faks: 0212 258 53 44

1939 yılında Beyazıd Medresesinde kurulan ilk müze,1945 yılında Saraçhane’de 
bulunan Gazanferağa Medresesinde “Belediye Müzesi” adı ile uzun bir süre hizmet 
vermiştir.

1988 yılında ise müzenin sergileme biçiminin ve teknik donanımının çağdaş bir 
anlayışla ele alınarak değerlendirilmesi sonucu bugün bulunduğu Yıldız Sarayı Güzel 
Sanatlar Binasına taşınmıştır.

İstanbul’un tek Şehir Müzesi olması nedeniyle de ayrı bir özelliğe sahip olan müzede 
genellikle 18. - 19. ve 20.yüzyıl başlarına tarihlendirilen İstanbul yaşamına ait 
tarihsel,dinsel ve etnografik eserlerin yanı sıra güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve 
zanaatlarla ilgili eserler sergilenmektedir.

OsmanlInın son, Cumhuriyetin ilk yıllarının İstanbul’unun sosyal hayatını yansıtan bu 
eserler arasında, tablolar,yazı resimler,Yıldız ve Eser-i İstanbul damgalı porselenler,tarikat 
eşya ve alemleri, cam,porselen madenden yapılmış günlük kullanım ve süs 
eşyaları,mühürler, Tophane lüleciliği ürünleri vb. çok çeşitli örnekler bulunmaktadır.

Müze Pazar ve pazartesi dışında hergün 9:00 - 16:30 saatleri arasında açıktır.
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