




Beyo lu Belediyesi 155. Y lBeyo lu Belediyesi 155. Y l
Beyo lu Belle i Ar iv SergisiBeyo lu Belle i Ar iv Sergisi

Küratör: Beste GürsuBeste Gürsu
Ara t rmac : Evrim Do anEvrim Do an





BA KAN’DAN...BA KAN’DAN...

De erli dostlar m,De erli dostlar m,
Ünlü bilim-kurgu yazar  Ray Bradbury (1920-2012) vaktiyle bir televizyon Ünlü bilim-kurgu yazar  Ray Bradbury (1920-2012) vaktiyle bir televizyon 
program  sunard : Ray Bradbury Sahnesi… Her program n ba nda, yazar, program  sunard : Ray Bradbury Sahnesi… Her program n ba nda, yazar, 
irili ufakl  birlerce nesneyle dolu odas ndan bir ey seçerdi ve onunla ilgili irili ufakl  birlerce nesneyle dolu odas ndan bir ey seçerdi ve onunla ilgili 
bir hikayeye geçilirdi. Diyelim bir biblo, bir makbuz, mürekkep i esi veya bir hikayeye geçilirdi. Diyelim bir biblo, bir makbuz, mürekkep i esi veya 
zarf açaca ndan hareketle harikulade hikayeler anlat l rd .zarf açaca ndan hareketle harikulade hikayeler anlat l rd .
San r m küçük bir nesnenin büyük bir an y  canland rmas , herkesin ba na San r m küçük bir nesnenin büyük bir an y  canland rmas , herkesin ba na 
gelen bir olayd r. Geçenlerde, kuru temizlemeciye gönderilecek gelen bir olayd r. Geçenlerde, kuru temizlemeciye gönderilecek 
ceketlerimden birinin cebinde bir sinema bileti buldum. Y llar önce, ceketlerimden birinin cebinde bir sinema bileti buldum. Y llar önce, 
ailemle birlikte gitti imiz bir  lmin bileti. Birden dü üncelere dald m: O gün ailemle birlikte gitti imiz bir  lmin bileti. Birden dü üncelere dald m: O gün 
ya mur vard  ve emsiye almam t k… Çocuklar ne çabuk büyüyordu… ya mur vard  ve emsiye almam t k… Çocuklar ne çabuk büyüyordu… 
Filme çok gülmü tük… Ailemle birlikte e lenmeyi ihmal etmemeliyim…Filme çok gülmü tük… Ailemle birlikte e lenmeyi ihmal etmemeliyim…
Bu tür küçük belgeler, geçmi te ya ad klar m z n rüyadan ibaret olmad n  Bu tür küçük belgeler, geçmi te ya ad klar m z n rüyadan ibaret olmad n  
kan tl yor. Beyo lu Belle i koleksiyonumuzdan derlenen materyallerle kan tl yor. Beyo lu Belle i koleksiyonumuzdan derlenen materyallerle 
gerçekle tirilen 155. Y l Efemera Sergisi de kentimizin tarihine hayat n gerçekle tirilen 155. Y l Efemera Sergisi de kentimizin tarihine hayat n 
içinden bakmam z  sa l yor. Bütün o hayatlar, zorluklar, kutlamalar hepsi içinden bakmam z  sa l yor. Bütün o hayatlar, zorluklar, kutlamalar hepsi 
sahiden ya and . Senetler ödendi, makbuzlar al nd , bro ürler da t ld , sahiden ya and . Senetler ödendi, makbuzlar al nd , bro ürler da t ld , 
kartvizitler verildi, biletler kesildi, üye kartlar , etiketler, ikametgahlar…kartvizitler verildi, biletler kesildi, üye kartlar , etiketler, ikametgahlar…
Biliyorum, yeri de il, fakat i in gerçe i efemeralar beni hep, hep Biliyorum, yeri de il, fakat i in gerçe i efemeralar beni hep, hep 
hüzünlendirmi tir sevgili dostlar m. Belki gerçekler en küçük, en sevimli ve hüzünlendirmi tir sevgili dostlar m. Belki gerçekler en küçük, en sevimli ve 
en yumu ak halleriyle bile insan  incitiyordur?en yumu ak halleriyle bile insan  incitiyordur?
Da tmayay m. Efemera sergimizin Beyo lu hakk ndaki bilgimizi  Da tmayay m. Efemera sergimizin Beyo lu hakk ndaki bilgimizi  
artt raca na, bilincimizi keskinle tirece ine inan yorum. Serginin artt raca na, bilincimizi keskinle tirece ine inan yorum. Serginin 
haz rlanmas nda eme i geçen tüm arkada lar ma ve elbette ilgi gösteren haz rlanmas nda eme i geçen tüm arkada lar ma ve elbette ilgi gösteren 
sizlere yürekten te ekkür ediyorum.sizlere yürekten te ekkür ediyorum.
Sayg lar mla.Sayg lar mla.

Ahmat Misbah DEM RCANAhmat Misbah DEM RCAN
Beyo lu Belediye Ba kanBeyo lu Belediye Ba kan



Kimilerine göre sadece Taksim Meydan ’ndan Tünel Meydan ’na uzanan alan olarak dü ünülen Beyo lu,Kimilerine göre sadece Taksim Meydan ’ndan Tünel Meydan ’na uzanan alan olarak dü ünülen Beyo lu,
ilçe olarak Haliç’in kuzeyinde Ka thane, Sütlüce ve Kas mpa a vadisinin bat s yla, Dolmabahçe (Gazhane) vadisi ilçe olarak Haliç’in kuzeyinde Ka thane, Sütlüce ve Kas mpa a vadisinin bat s yla, Dolmabahçe (Gazhane) vadisi 
aras nda kalan alan  kapsar, i li ve Be ikta  ilçeleriyle s n r olu turur.aras nda kalan alan  kapsar, i li ve Be ikta  ilçeleriyle s n r olu turur.

Tarihi Yar mada’n n ve Haliç’in kar s nda geli en bölge öteden beri Yunanca’da “kar  yaka”, “öte” anlam na gelenTarihi Yar mada’n n ve Haliç’in kar s nda geli en bölge öteden beri Yunanca’da “kar  yaka”, “öte” anlam na gelen
“Pera” ad yla an lm t r. Türkler taraf ndan kullan lan Beyo lu ad n n, bir beyin o lunun bölgedeki kona ndan “Pera” ad yla an lm t r. Türkler taraf ndan kullan lan Beyo lu ad n n, bir beyin o lunun bölgedeki kona ndan 
kaynakland  ileri sürülerek çe itli varsay mlardan söz edilmektedir. Bir varsay ma göre I. Süleyman (Kanuni)kaynakland  ileri sürülerek çe itli varsay mlardan söz edilmektedir. Bir varsay ma göre I. Süleyman (Kanuni)
Dönemi’nin Venedik Elçisi A. Giritti’nin o lu Luigi Giritti’nin Taksim dolaylar nda bir konakta oturmas ndan Dönemi’nin Venedik Elçisi A. Giritti’nin o lu Luigi Giritti’nin Taksim dolaylar nda bir konakta oturmas ndan 
kaynaklanmaktad r. Ba ka bir varsay ma göre Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisine kaynaklanmaktad r. Ba ka bir varsay ma göre Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisine 
Beyo lu dendi i için semte Beyo lu ad  verilmi tir.Beyo lu dendi i için semte Beyo lu ad  verilmi tir.

lk yerle imler Galata ve Haliç civar nda erken dönemlerden beri görülmektedir. Haliç’in ba lang c  olan bulk yerle imler Galata ve Haliç civar nda erken dönemlerden beri görülmektedir. Haliç’in ba lang c  olan bu
yerle imden “Sykai” ad yla ilk olarak tarihçi Strabon bahsetmektedir. Sykai ismi Hellen dilinde “incirler” anlam na yerle imden “Sykai” ad yla ilk olarak tarihçi Strabon bahsetmektedir. Sykai ismi Hellen dilinde “incirler” anlam na 
gelmektedir. VI. yy. sonlar na do ru Sykai’de Haliç’in giri ini konrol alt na almak amaçl  bir hisar yapt r l r. Kastellion ton gelmektedir. VI. yy. sonlar na do ru Sykai’de Haliç’in giri ini konrol alt na almak amaçl  bir hisar yapt r l r. Kastellion ton 
Galatau ad yla an lan bu hisar ilk olarak “Galata” sözcü ünü kar m za ç kar r. XI. yüzy ldan itibaren Galata’n n Venedik ve Galatau ad yla an lan bu hisar ilk olarak “Galata” sözcü ünü kar m za ç kar r. XI. yüzy ldan itibaren Galata’n n Venedik ve 
Ceneviz ile ticari ili kiler içinde oldu u görülmektedir. Zamanla yerle en bu iki koloni dünyan n en önemliCeneviz ile ticari ili kiler içinde oldu u görülmektedir. Zamanla yerle en bu iki koloni dünyan n en önemli
limanlar n n birinin çevresinde ticaret yapar ve bölgenin ticaret anlam nda geli mesini sa lar.limanlar n n birinin çevresinde ticaret yapar ve bölgenin ticaret anlam nda geli mesini sa lar.

stanbul’un fethinden sonra, uzun y llar Venedik ve Cenevizlilerin yerle im yeri olan Galata’da Türk nüfus artm t r. stanbul’un fethinden sonra, uzun y llar Venedik ve Cenevizlilerin yerle im yeri olan Galata’da Türk nüfus artm t r. 
Galata’daki yo un yerle ime kar l k stiklal Caddesi bölgesi bir elçilikler semti eklinde geli mi tir. Matrakç  Nasuh’un Galata’daki yo un yerle ime kar l k stiklal Caddesi bölgesi bir elçilikler semti eklinde geli mi tir. Matrakç  Nasuh’un 
minyatürlerinde görüldü ü üzere 16. yüzy l n ilk yar s nda, içinde tek tük yap lar n yer ald , ba l k bahçelik bir aland r. minyatürlerinde görüldü ü üzere 16. yüzy l n ilk yar s nda, içinde tek tük yap lar n yer ald , ba l k bahçelik bir aland r. 
Bu tarihlerde Beyo lu’nda Galatasaray Acemio lan Mektebi olarak kullan lan Galatasaray’ ndaki toplulukla, Galata Bu tarihlerde Beyo lu’nda Galatasaray Acemio lan Mektebi olarak kullan lan Galatasaray’ ndaki toplulukla, Galata 
Mevlevihanesi, ahkulu Mescidi, Asmal mescit ve A a Cami çevresinde küçük Türk yerle meleri bulunmaktayd .Mevlevihanesi, ahkulu Mescidi, Asmal mescit ve A a Cami çevresinde küçük Türk yerle meleri bulunmaktayd .
Elçilikler çevresinde a rl kl  olarak yabanc lar n oturdu u mahalleler olu maya ba lam t r. Bu nüfus art ylaElçilikler çevresinde a rl kl  olarak yabanc lar n oturdu u mahalleler olu maya ba lam t r. Bu nüfus art yla
sa l ks z ve plans z bir yap lanmaya giden Beyo lu’nun 1870 yang n ndan sonra 6. Belediye Dairesisa l ks z ve plans z bir yap lanmaya giden Beyo lu’nun 1870 yang n ndan sonra 6. Belediye Dairesi
taraf ndan daha düzenli bir biçimde in a edildi i ve yollar n n geni letildi i anla lmaktad r.taraf ndan daha düzenli bir biçimde in a edildi i ve yollar n n geni letildi i anla lmaktad r.

Beyo lu’nun geli imi iki ana nedene ba lanabilir; suyun gelmesi ve Bat ’ya aç l  hareketleri, Beyo lu’nun çehresinin Beyo lu’nun geli imi iki ana nedene ba lanabilir; suyun gelmesi ve Bat ’ya aç l  hareketleri, Beyo lu’nun çehresinin 
de i imine neden olmu tur. Beyo lu’na yeterli ölçüde su getirilmesi, en önemli alt yap  sorununun çözümünü de i imine neden olmu tur. Beyo lu’na yeterli ölçüde su getirilmesi, en önemli alt yap  sorununun çözümünü 
olu turmu tur ve Beyo lu’nun daha geni  çapta iskân n  sa lam t r. Bat ’ya aç l  olgusu ise buran n nüfuslanmas  ve yeni olu turmu tur ve Beyo lu’nun daha geni  çapta iskân n  sa lam t r. Bat ’ya aç l  olgusu ise buran n nüfuslanmas  ve yeni 
binalarla donanmas n  haz rlam t r.binalarla donanmas n  haz rlam t r.

Beyo lu’ndaki de i imi tetikleyen nedenlerden biri de III. Selim ve II. Mahmut döneminde yap lan Bat ’ya dönükBeyo lu’ndaki de i imi tetikleyen nedenlerden biri de III. Selim ve II. Mahmut döneminde yap lan Bat ’ya dönük
reform hareketleridir. 3 Kas m 1839’da Gülhane Hatt -  Humayun’u 16 ubat 1856’da Tanzimat Ferman  ilan edilir. reform hareketleridir. 3 Kas m 1839’da Gülhane Hatt -  Humayun’u 16 ubat 1856’da Tanzimat Ferman  ilan edilir. 
Reformlarla birlikte devletin varl  da Beyo lu’nda hissedilmeye ba lan r. Saray, modern okullar, k lalar, hastaneler, Reformlarla birlikte devletin varl  da Beyo lu’nda hissedilmeye ba lan r. Saray, modern okullar, k lalar, hastaneler, 
yönetim birimleri binalar  Beyo lu s rtlar nda yap lan r. Saray n Beyo lu civar na ta nmas , yönetsel faaliyetlerin buraya yönetim birimleri binalar  Beyo lu s rtlar nda yap lan r. Saray n Beyo lu civar na ta nmas , yönetsel faaliyetlerin buraya 



kayd r lmas  yap lan düzenlemelerin Beyo lu’nda daha görünür olmas n  sa lar. Bir çekim alan  olarak yerle imin ve kayd r lmas  yap lan düzenlemelerin Beyo lu’nda daha görünür olmas n  sa lar. Bir çekim alan  olarak yerle imin ve 
ticaretin burada yo unla maya ba lamas yla da hizmet yap lanmalar n n gereklili i artar.ticaretin burada yo unla maya ba lamas yla da hizmet yap lanmalar n n gereklili i artar.

28 Aral k 1857 tarihli “6. Daire-i Belediye Nizamat ” ve 7 Haziran 1858 tarihli “Devair-i Belediyeden28 Aral k 1857 tarihli “6. Daire-i Belediye Nizamat ” ve 7 Haziran 1858 tarihli “Devair-i Belediyeden
6. Daire tibar olunan Beyo lu ve Galata Dairesinin Nizam-  Umumisi” nizamnameleriyle Beyo lu’ndaki düzenlemeler 6. Daire tibar olunan Beyo lu ve Galata Dairesinin Nizam-  Umumisi” nizamnameleriyle Beyo lu’ndaki düzenlemeler 
belediyecilik çerçevesinde geli meye ba lar. stanbul 14 daireye ayr larak Beyo lu 6. Daire olarak adland r l r.belediyecilik çerçevesinde geli meye ba lar. stanbul 14 daireye ayr larak Beyo lu 6. Daire olarak adland r l r.

XIX. yüzy l, Beyo lu görüntüsünün h zla de i ti i bir zamand r. Konsolosluklar n buraya yerle mesiyle h zlananXIX. yüzy l, Beyo lu görüntüsünün h zla de i ti i bir zamand r. Konsolosluklar n buraya yerle mesiyle h zlanan
yap lanma buray  hem hizmet anlam nda hem e lence kültür hayat  anlam nda çekici hale getirir. Bölgeye hizmetyap lanma buray  hem hizmet anlam nda hem e lence kültür hayat  anlam nda çekici hale getirir. Bölgeye hizmet
vermek amac yla hastaneler, okullar ve kültür merkezleri Beyo lu hayat nda yer etmeye ba lar. 19. yüzy l Beyo lusu’nun vermek amac yla hastaneler, okullar ve kültür merkezleri Beyo lu hayat nda yer etmeye ba lar. 19. yüzy l Beyo lusu’nun 
önemli bir yap  türü de hanlar, pasajlar, lüks ma aza ve dükkanlard r. Suriye Pasaj , Hacopulo Pasaj ,önemli bir yap  türü de hanlar, pasajlar, lüks ma aza ve dükkanlard r. Suriye Pasaj , Hacopulo Pasaj ,
Halep Pasaj , Anadolu Pasaj , Rumeli Pasaj  bu dönemde in a edilmi tir.Halep Pasaj , Anadolu Pasaj , Rumeli Pasaj  bu dönemde in a edilmi tir.

Teknolojinin ilerlemesiyle ula m n kolayla mas  Beyo lu’na turistik amaçla gelen Avrupal  gezgin say s n  artt rm t r.Teknolojinin ilerlemesiyle ula m n kolayla mas  Beyo lu’na turistik amaçla gelen Avrupal  gezgin say s n  artt rm t r.
Bu ihtiyac  kar lamak için Bristol, Ambassador, Pera Palas, Tokatl yan, Londra Oteli gibi büyük oteller aç lm t r.Bu ihtiyac  kar lamak için Bristol, Ambassador, Pera Palas, Tokatl yan, Londra Oteli gibi büyük oteller aç lm t r.

Yang nlar nedeniyle  ziksel de i imlere haz r geni  bo  alanlar olu mu tur. Taksim-Galatasaray aras ndaki,Yang nlar nedeniyle  ziksel de i imlere haz r geni  bo  alanlar olu mu tur. Taksim-Galatasaray aras ndaki,
konumlar  nedeniyle son derece el veri li olan bu arsalar, giderek önemi artan bölgede burada oturmay  isteyen konumlar  nedeniyle son derece el veri li olan bu arsalar, giderek önemi artan bölgede burada oturmay  isteyen 
yabanc lar n tercih ettikleri yerler olmu tur. Bu nedenle de stiklal Caddesi üzerindeki bo alan k s mlar,yabanc lar n tercih ettikleri yerler olmu tur. Bu nedenle de stiklal Caddesi üzerindeki bo alan k s mlar,
öncelikle varl kl  Beyo lu sakinlerince sat n al nm  ve buralara yap lan yeni binalarla caddenin görünümü de i mi tir.öncelikle varl kl  Beyo lu sakinlerince sat n al nm  ve buralara yap lan yeni binalarla caddenin görünümü de i mi tir.

1913’te ilk elektrikli tramvay n Beyo lu’nu i li’ye ba lamas  gibi ula m kolayl klar  da bölgenin stanbul’un di er 1913’te ilk elektrikli tramvay n Beyo lu’nu i li’ye ba lamas  gibi ula m kolayl klar  da bölgenin stanbul’un di er 
semtleriyle ileti iminin sa lanmas n n yan nda de i imi ve geli imi aç s ndan da önem ta r.semtleriyle ileti iminin sa lanmas n n yan nda de i imi ve geli imi aç s ndan da önem ta r.

1980 sonras nda, özellikle de 1990’dan itibaren semtte bir canlanma ve nostaljik yenilemeler gözlenmektedir.1980 sonras nda, özellikle de 1990’dan itibaren semtte bir canlanma ve nostaljik yenilemeler gözlenmektedir.
1950-1980 aras  arka sokaklar  bile kapsayan bu yenile me içinde eski apartman ve konutlar, merakl lar  ve1950-1980 aras  arka sokaklar  bile kapsayan bu yenile me içinde eski apartman ve konutlar, merakl lar  ve
özellikle de ayd nlar ve sanatç lar taraf ndan sat n al narak onar lmaya, baz  yay nevleri Ca alo lu’ndanözellikle de ayd nlar ve sanatç lar taraf ndan sat n al narak onar lmaya, baz  yay nevleri Ca alo lu’ndan
Beyo lu’na ta nmaya ba lam t r. Yeni kafe ve restoranlar, oteller, kültür yap lar , kitapç lar, sinemalarda nitelikliBeyo lu’na ta nmaya ba lam t r. Yeni kafe ve restoranlar, oteller, kültür yap lar , kitapç lar, sinemalarda nitelikli
 lmlerin gösterilmesi bu canl l kta etken olmaktad r. Ayr ca tra  kten ar nd r larak yaya yolu yap l p lmlerin gösterilmesi bu canl l kta etken olmaktad r. Ayr ca tra  kten ar nd r larak yaya yolu yap l p
uzun bir al veri  ve kültürel aktivite aks na dönü türülen stiklal Caddesi Tünel-Taksim aras nda i letilmeyeuzun bir al veri  ve kültürel aktivite aks na dönü türülen stiklal Caddesi Tünel-Taksim aras nda i letilmeye
ba lanan tramvayla da son 10 y l öncesinden çok daha nitelikli ve canl  bir görünüme kavu mu tur.ba lanan tramvayla da son 10 y l öncesinden çok daha nitelikli ve canl  bir görünüme kavu mu tur.

Baz  eski ve geleneksel pastane, restoran, otel vb. restore edilerek yeniden aç lm , kültürel aktiviteler bu bölgede Baz  eski ve geleneksel pastane, restoran, otel vb. restore edilerek yeniden aç lm , kültürel aktiviteler bu bölgede 
yo unla maya ba lam  ve Beyo lu’na eski havas ndan bir eyler getirme çabalar  h zlanm t r.yo unla maya ba lam  ve Beyo lu’na eski havas ndan bir eyler getirme çabalar  h zlanm t r.



Beyo lu Belediyesi, kurulu unun 155. y l nda bir efemera sergisiyle Beyo lu’ndaki ya amdan izleri aktar yor. Efemeralar Beyo lu Belediyesi, kurulu unun 155. y l nda bir efemera sergisiyle Beyo lu’ndaki ya amdan izleri aktar yor. Efemeralar 
sinema bileti, reçete, fatura gibi gündelik hayat m zda kulland m z belgeler olmakla birlikte zaman içinde de i en sinema bileti, reçete, fatura gibi gündelik hayat m zda kulland m z belgeler olmakla birlikte zaman içinde de i en 
çevrenin, sosyal ya am n, kurumlar n verilerini ta r konuma geliyor. Beyo lu Belediyesi’nin bir birimi olarak kurulan çevrenin, sosyal ya am n, kurumlar n verilerini ta r konuma geliyor. Beyo lu Belediyesi’nin bir birimi olarak kurulan 
Beyo lu Belle i, Beyo lu’na dair geçmi , güncel her türlü belge ve yay n  toplayarak Beyo lu kültürünün gelecek Beyo lu Belle i, Beyo lu’na dair geçmi , güncel her türlü belge ve yay n  toplayarak Beyo lu kültürünün gelecek 
ku aklara ula mas  için çal yor. Kültürel miras n olu umunda büyük eserler oldu u kadar gündelik ya am n parçasku aklara ula mas  için çal yor. Kültürel miras n olu umunda büyük eserler oldu u kadar gündelik ya am n parças
niteli inde küçük belgeler de önem ta yor. Beyo lu Belle i Efemera Koleksiyonu’ndan belgelerin a rl kta oldu u niteli inde küçük belgeler de önem ta yor. Beyo lu Belle i Efemera Koleksiyonu’ndan belgelerin a rl kta oldu u 
sergide, bak p da görmedi imiz, ço u gün etraf nda dola t m z ama nedir ne de ildir bilmedi imiz mekanlar n, sergide, bak p da görmedi imiz, ço u gün etraf nda dola t m z ama nedir ne de ildir bilmedi imiz mekanlar n, 
kurumlar n hikayelerinden yola ç karak Beyo lu’ndaki günlük ya am n yans t lmas  amaçlan yor. Sergide ayr ca kurumlar n hikayelerinden yola ç karak Beyo lu’ndaki günlük ya am n yans t lmas  amaçlan yor. Sergide ayr ca 
Beyo lu’nun en eski kurumlar ndan ETT, Beyo lu’nda 1895’ten beri varl n  sürdüren Rebul Eczanesi, Beyo lu’nun Beyo lu’nun en eski kurumlar ndan ETT, Beyo lu’nda 1895’ten beri varl n  sürdüren Rebul Eczanesi, Beyo lu’nun 
en eski optikçilerinden Emgen Optik gibi kurumlardan al nan belgelere de yer veriliyor. Her bir belge farkl  hikayelere en eski optikçilerinden Emgen Optik gibi kurumlardan al nan belgelere de yer veriliyor. Her bir belge farkl  hikayelere 
tan kl k ediyor. Bir reçeteden 100 y ld r var olan bir eczane, bir foto raftan yak n zamana kadar bir pasaj içinde kalm  tan kl k ediyor. Bir reçeteden 100 y ld r var olan bir eczane, bir foto raftan yak n zamana kadar bir pasaj içinde kalm  
bir kitapevinin izleri ç k yor.bir kitapevinin izleri ç k yor.

2 A ustos – 25 A ustos 20122 A ustos – 25 A ustos 2012 tarihleri aras nda Beyo lu Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek olan  tarihleri aras nda Beyo lu Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek olan 
sergi, Beyo lu’ndaki sosyal ve ticari ya am n canl l n  da ortaya koyuyor.sergi, Beyo lu’ndaki sosyal ve ticari ya am n canl l n  da ortaya koyuyor.



XIX. yüzy l n ikinci yar s ndan sonra Pera’da artan foto rafç lar n ard ndan kartpostal yay nc lar  da ortaya ç kmaya ba lad . XIX. yüzy l n ikinci yar s ndan sonra Pera’da artan foto rafç lar n ard ndan kartpostal yay nc lar  da ortaya ç kmaya ba lad . 
XIX. yüzy l n sonlar na do ru Galata’da bir çerçeveci dükkan  olan Max Fruchtermann 1890 y l nda kart yay mc l na XIX. yüzy l n sonlar na do ru Galata’da bir çerçeveci dükkan  olan Max Fruchtermann 1890 y l nda kart yay mc l na 

ba lam t r. 25 y l sürdürdü ü kart yay mc l  boyunca 2000-2300 aras  kart n bas ld  söylenmektedir. Cumhuriyet’e ba lam t r. 25 y l sürdürdü ü kart yay mc l  boyunca 2000-2300 aras  kart n bas ld  söylenmektedir. Cumhuriyet’e 
kadar olan dönemde Pera ve Galata’da Max Fruchtermann ile birlikte 23 kadar kartpostal yay nc s n n oldu u kadar olan dönemde Pera ve Galata’da Max Fruchtermann ile birlikte 23 kadar kartpostal yay nc s n n oldu u 

görülmektedir. Ama hiç biri Max Fruchtermann’ n say s n  yakalayamam t r. görülmektedir. Ama hiç biri Max Fruchtermann’ n say s n  yakalayamam t r. 
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1852’de Avusturya-Macaristan mparatorlu u’nun küçük bir kasabas nda do an Max Fruchtermann, 1867’de 1852’de Avusturya-Macaristan mparatorlu u’nun küçük bir kasabas nda do an Max Fruchtermann, 1867’de 
stanbul’a gelmi , iki y l sonra Yüksek Kald r m’da bir çerçeveci dükkan  açm t r. 1895 y l nda ilk Osmanl  kartpostal stanbul’a gelmi , iki y l sonra Yüksek Kald r m’da bir çerçeveci dükkan  açm t r. 1895 y l nda ilk Osmanl  kartpostal 

serisini Breslau’da bast rmaya karar verdikten sonra say lar  milyonlara ula an kartpostallarla Türkiye ad n n ve bu adla serisini Breslau’da bast rmaya karar verdikten sonra say lar  milyonlara ula an kartpostallarla Türkiye ad n n ve bu adla 
ba da t r lan çe itli imgelerin Yeni Zelanda’dan Kanada’ya kadar bütün dünyaya yay lmas n  sa lam t r. ba da t r lan çe itli imgelerin Yeni Zelanda’dan Kanada’ya kadar bütün dünyaya yay lmas n  sa lam t r. 
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1869 y l nda Dersaadet Tramvay irketi kurulur ve tünel tesislerinin in as  ba lar. 1871’de hizmete giren atl  tramvay 1869 y l nda Dersaadet Tramvay irketi kurulur ve tünel tesislerinin in as  ba lar. 1871’de hizmete giren atl  tramvay 
Azapkap -Ortaköy hatt nda hizmete girmi tir. 1913 y l nda Silahtara a Elektrik Santrali kurulur, hemen arkas ndan 1914 Azapkap -Ortaköy hatt nda hizmete girmi tir. 1913 y l nda Silahtara a Elektrik Santrali kurulur, hemen arkas ndan 1914 

y l nda elektrikli tramvay i letmecili ine ba lan r. 1915 sonlar nda elektrikli tramvay ebekesi geni ler. 1923’te Dersaadet y l nda elektrikli tramvay i letmecili ine ba lan r. 1915 sonlar nda elektrikli tramvay ebekesi geni ler. 1923’te Dersaadet 
Tramvay irketi’ne ait 12 hat üzerinde 210 araba hizmet vermekteydi.  Bu say  1930’larda 320’ye yükselmi tir.  Çe itli Tramvay irketi’ne ait 12 hat üzerinde 210 araba hizmet vermekteydi.  Bu say  1930’larda 320’ye yükselmi tir.  Çe itli 
yabanc  irketler taraf ndan i letilen elektrik, tramvay ve tünel i letmeleri 16 Haziran 1939 tarihinde 3645 say l  yasa ile yabanc  irketler taraf ndan i letilen elektrik, tramvay ve tünel i letmeleri 16 Haziran 1939 tarihinde 3645 say l  yasa ile 

stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ( ETT) letmeleri Umum Müdürlü ü’ne ba lan r. stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ( ETT) letmeleri Umum Müdürlü ü’ne ba lan r. 
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ETT Ar ivi - 1913 Tünel Meydan ’nda ray dö enirkenETT Ar ivi - 1913 Tünel Meydan ’nda ray dö enirken



ETT Ar ivi - 1910’larda Alt nc  Daire-i Belediye önünde atl  tramvayETT Ar ivi - 1910’larda Alt nc  Daire-i Belediye önünde atl  tramvay



Beyo lu’nda ilk eczaneler XIX. yüzy l n ba lar nda görülmeye ba lar. K r m Sava  sonundan itibaren eczane say s  Beyo lu’nda ilk eczaneler XIX. yüzy l n ba lar nda görülmeye ba lar. K r m Sava  sonundan itibaren eczane say s  
büyük art  göstermi tir (1856) ( stanbul Ansiklopedisi). Optikçilik de eczaneler bünyesinde yer al rken 1939 y l nda büyük art  göstermi tir (1856) ( stanbul Ansiklopedisi). Optikçilik de eczaneler bünyesinde yer al rken 1939 y l nda 
Gözlükçülük Kanunu’nun ç kmas yla fenni gözlük sat lar  için ayr  ma azalar kurulmaya ba lan r.  XIX.yüzy l sonu XX. Gözlükçülük Kanunu’nun ç kmas yla fenni gözlük sat lar  için ayr  ma azalar kurulmaya ba lan r.  XIX.yüzy l sonu XX. 
yüzy l ba nda aç lan belli ba l  eczaneler Antoine Calleja’n n Eczanesi (1847), Joseph Ottoni’nin Eczanesi, Frans z yüzy l ba nda aç lan belli ba l  eczaneler Antoine Calleja’n n Eczanesi (1847), Joseph Ottoni’nin Eczanesi, Frans z 
Eczanesi J. B. Dussap (1880’li y llar), Della Sudda Eczanesi (1847), Eugene Della Sudda Eczanesi (1880), Santral Eczanesi J. B. Dussap (1880’li y llar), Della Sudda Eczanesi (1847), Eugene Della Sudda Eczanesi (1880), Santral 
Eczanesi - Niko Theodoridis (1860’l  y llar n ba ), Küçükyan Karde lerin Eczanesi – Pera Eczanesi (1880’li y llar), Eczanesi - Niko Theodoridis (1860’l  y llar n ba ), Küçükyan Karde lerin Eczanesi – Pera Eczanesi (1880’li y llar), 
Canzuch Eczanesi (1859), Matkovititch Eczanesi (1850), Grande Pharmacie Parisienne – J. C. Reboul (1865),Canzuch Eczanesi (1859), Matkovititch Eczanesi (1850), Grande Pharmacie Parisienne – J. C. Reboul (1865),
V ncent Zanni-Pharmacie Au Soleil (1835), Güne  Eczanesi (1897), Yani Velikanidis Eczanesi, Büyük Eczane –V ncent Zanni-Pharmacie Au Soleil (1835), Güne  Eczanesi (1897), Yani Velikanidis Eczanesi, Büyük Eczane –

Grand Pharmacie – Pierre Apery (1860), stiklal Eczanesi (1900’lerin ba ), Limonciyan Eczanesi (1900).Grand Pharmacie – Pierre Apery (1860), stiklal Eczanesi (1900’lerin ba ), Limonciyan Eczanesi (1900).
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Rebul Eczanesi Ar iviRebul Eczanesi Ar ivi
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Emgen Optik Ar ivi - Sirkeci’deki eczane Emgen Optik Ar ivi - Sirkeci’deki eczane 
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Beyo lu’nda modern otellerin yap m na XIX. yüzy lda ba lan r. XIX. yüzy lda ula m a lar n n geli mesi veBeyo lu’nda modern otellerin yap m na XIX. yüzy lda ba lan r. XIX. yüzy lda ula m a lar n n geli mesi ve
artmas yla birlikte stanbul’a gezme görme ve ticaret amac yla gelen ziyaretçilerin say s  da artm t r. Gelenlerin ilgi artmas yla birlikte stanbul’a gezme görme ve ticaret amac yla gelen ziyaretçilerin say s  da artm t r. Gelenlerin ilgi 

oda n  ise kozmopolit Beyo lu olu turmaktad r. Gelenlerin ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla XIX. yüzy l n ortalar ndan oda n  ise kozmopolit Beyo lu olu turmaktad r. Gelenlerin ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla XIX. yüzy l n ortalar ndan 
itibaren k otellerin stiklal Caddesi, Tepeba  tara  ar nda topland  görülmektedir.itibaren k otellerin stiklal Caddesi, Tepeba  tara  ar nda topland  görülmektedir.
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KOHEN HEM RELER K TAPEVKOHEN HEM RELER K TAPEV

sveç Elçili i’nin önü tamamen dükkanlarla kapl yd . Bundan ötürü elçilik d ar dan görülmezdi.sveç Elçili i’nin önü tamamen dükkanlarla kapl yd . Bundan ötürü elçilik d ar dan görülmezdi.
Bu dükkanlardan bir tanesi önceleri S.H. Weiss ünlü kitap eviydi. Uzun süre buray  çal t ran Weiss 1886 y l nda,Bu dükkanlardan bir tanesi önceleri S.H. Weiss ünlü kitap eviydi. Uzun süre buray  çal t ran Weiss 1886 y l nda,

dükkan  Heidrich ad ndaki ki iye satt . O da bir müddet buras n  yönettikten sonra, yerini Kohen hem irelere devretti. dükkan  Heidrich ad ndaki ki iye satt . O da bir müddet buras n  yönettikten sonra, yerini Kohen hem irelere devretti. 
Kitap evinin aç l  tarihi kaynaklarda 1918 y l  olarak yer al yor. Dükkanda sigara ve benzeri ufak tefek nesneler de Kitap evinin aç l  tarihi kaynaklarda 1918 y l  olarak yer al yor. Dükkanda sigara ve benzeri ufak tefek nesneler de 

satarlard . 1934 y l na kadar burada yer alan kitap evi Tünel’e ta nd . Elçili in önündeki dükkanlar n y k lmas yla ilgili bir satarlard . 1934 y l na kadar burada yer alan kitap evi Tünel’e ta nd . Elçili in önündeki dükkanlar n y k lmas yla ilgili bir 
karar ç k nca burada çal anlar n hepsi dükkanlar n  terk etmek zorunda kald lar. Kohen Hem ireler de, Tünel Pasaj  içinde karar ç k nca burada çal anlar n hepsi dükkanlar n  terk etmek zorunda kald lar. Kohen Hem ireler de, Tünel Pasaj  içinde 

Sokrat Temizleme Evi’nin bulundu u dükkan n yan ndaki ütü atölyesine ta nd lar.Sokrat Temizleme Evi’nin bulundu u dükkan n yan ndaki ütü atölyesine ta nd lar.



Beyo lu e lencenin, konserlerin, tiyatrolar n da merkeziydi.  Birçok tiyatro ve sinema salonu aç lm t .Beyo lu e lencenin, konserlerin, tiyatrolar n da merkeziydi.  Birçok tiyatro ve sinema salonu aç lm t .
Bu salonlar konserlere de ev sahipli i yap yordu…Bu salonlar konserlere de ev sahipli i yap yordu…
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19. yüzy la kadar Galata Bölgesi’nde birkaç 19. yüzy la kadar Galata Bölgesi’nde birkaç 
han ve bir bedesten bulunmaktayd .han ve bir bedesten bulunmaktayd .
19. yüzy lda Avrupa’yla yap lan ticaret 19. yüzy lda Avrupa’yla yap lan ticaret 
anla malar  ve Osmanl  ekonomisinin anla malar  ve Osmanl  ekonomisinin 
liberalle mesiyle yat r m yapmak isteyen birçok liberalle mesiyle yat r m yapmak isteyen birçok 
irket stanbul’da özellikle de stanbul’un irket stanbul’da özellikle de stanbul’un 

Levantenlerinin ya ad  Beyo lu’nda irket Levantenlerinin ya ad  Beyo lu’nda irket 
açmaya ba lad .açmaya ba lad .
Galata 19. yüzy lda ticaretin merkezi haline Galata 19. yüzy lda ticaretin merkezi haline 
geldi. Bunun sonucu olarak birçok han yap ld . geldi. Bunun sonucu olarak birçok han yap ld . 
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Osmanl  mparatorlu u döneminde bankalar n aç lmas na ya da yurt d nda faaliyet gösteren bankalar n ubelerinin Osmanl  mparatorlu u döneminde bankalar n aç lmas na ya da yurt d nda faaliyet gösteren bankalar n ubelerinin 
ülkede yerle ik olarak çal maya ba lamalar na önayak olan kimseler; XVI. yüzy l n ortalar ndan, belki de daha önceden ülkede yerle ik olarak çal maya ba lamalar na önayak olan kimseler; XVI. yüzy l n ortalar ndan, belki de daha önceden 

ülkeye yerle mi  olan “Sarraf Banker”lerdir. Genellikle Galata’da yo unla an bu bankerler bankac l k i lerini yürütüyorlard . ülkeye yerle mi  olan “Sarraf Banker”lerdir. Genellikle Galata’da yo unla an bu bankerler bankac l k i lerini yürütüyorlard . 
1847 y l nda bir bankan n kurulmas  için devletten izin al n r. Kurulan banka Banque de Constantinople’dur.1847 y l nda bir bankan n kurulmas  için devletten izin al n r. Kurulan banka Banque de Constantinople’dur.

Bundan sonra yurt d ndan birçok banka da Türkiye’de ube açmaya ba lar.Bundan sonra yurt d ndan birçok banka da Türkiye’de ube açmaya ba lar.
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