Payitaht Istanbulun Tarihcesi Tarih Vakfi
İstanbul’u yazmak: cumhuriyet dönemi tarih metinlerinde ... - İlginç olan, benzersiz tarihsel önemine
rağmen, İstanbul’un İslâm dünya-sında epey yaygın kent tarihi yazma geleneklerinin birine merkezlik etmemiş
oluşudur. orta asya’dan yakın doğu’ya kadar sayısız kentin tarihleri yazılmış-tır. bu alanda “tarih bağdad”,
“tarih dımışk” ve “tarih-i kom” gibi çok erken sarkİs sarraf hovhannesyan - media.turuz - s. 1-14 tarih 1 s.
14-30 tarih 2 s. 30-47 tarih 3 s. 47-64 tarih 4 s. 64-65 tarih 5 bunun dışında metne müdahale edilmedi.
payitaht İstanbul’un tarihçesi’nin bu ilk türkçe baskısı bir “edisyon kritik” değildir; araştırmacıların ilgisini bek
lemektedir. İstanbul tarihi - bisav - lerden İstanbul’un fethi literatürü de bu sayıda yer verilen konulardan bir
başkasını teşkil etmektedir. İstanbul’un fethedilmesi ile birlikte gerek yerli gerekse yabancı dillerde oluşmaya
başlayan ilgili literatür fahameddin başar tarafından değerlendi-rildi ve çalışmanın sonunda kapsamlı bir de
bibliyografya sunuldu. İstanbul sütlüce halıcıoğlu bölgesi yerleşim dokusunun ... - İstanbul’un beyoğlu
ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve çalıúmanın konusunu oluúturan sütlüce ve ... bölge tarih boyunca her
dönemde farklı kimlikler ve misyonlar ... İstanbul medİpol Ünİversİtesİ İstanbul kent okumalari ders ... 1. tarih bilincini ve kentsel farkındalığını arttırma 2. kültürel mirasının farkına vararak kent kültürü bilinci ve
kentsel aidiyet duygusu oluşturma 3. kent bilincine sahip olma genel yeterlilikler haftalara göre İşlenecek
konular hafta: konular, yöntemler 1. hafta: en erken İzler (tarihöncesi), anlatım ve sunum 2. İstanbul
balıkhanesi ve balıkhane mukataası (1550-1735) - sarraf hovhannesyan, payitaht İstanbul’un tarihçesi,
çev. elmon hançer, İstanbul 2006, s. 11; İsmail hakkı uzunçarşılı, osmanlı devletinin saray teşkilâtı, ankara
1988, s. 471. doğan kuban, bu bölgedeki dalyanların varlı-ğının bizans dönemine kadar gidebileceğini
belirtmektedir (doğan kuban, osmanli İdaresİnde kibris’ta ekmekÇİ esnÂfi (habbÂz) ve ... - dursun
gürlek, timaş yayınları, İstanbul 1998), s. 85; sarkis sarraf hovhannesyan, payitaht İstanbul’un tarihçesi, tarih
vakfı yurt yayınları, İstanbul 1997, s. 22. 19 İbrahim güler, “xviii. yüzyılda osmanlı esnaf ve zanaatkârları ve
sorunları Üzerine gözlemler”, bezmialem vakıf Üniversitesi tarihçesi - yüzyılın ilk yarısı osmanlı
İmparatorluğu’nun ve özellikle payitaht İstanbul’un çeşitli sal- ... düzenlendikleri tarih göz önüne al ınırsa, vakﬁ
ye ve nizamnamede, hastanede verilecek sağlık hizmetinin, o döneme göre ileri bir anlayışla ele alındığı
görülmektedir. sempozyum cilt 1 - isamveri - coğrafi konumundan ötürü gerek siyaset ve gerekse ticaret
açısından İstanbul’un tari-hinde etkin bir rol üstlenmiştir. İstanbul’u küçük asya’ya bağlayan önemli bir köprü
başı konumundaki Üsküdar2, özellikle tüccar ermenilerin tercih ettiği bir bölge olmuş langa bostanları,
Çiçeği burnunda ve hıyar gibi adam deyimleri - (189. s.) bu ifadelerden langa bostan ocaklarının
İstanbul’un fethini izleyen yıllarda açıldığı ve en az beş yüz yıllık bir geçmişi olduğu anlaşılır. tuğba kara, 1719
tarihli bir kefil defterinden hareketle langa’dan yedi kale ve yeni bahçe’ye kadar olan kısımda sıralanan bostan
sayısını 195 ola- osmanli dÖnemİ’nde bursa İpekÇİlİĞİ dokumacilik ve bazi ... - payitaht unvanı olan
bursa siyasi öneminin dışında kültürel yapısıyla da zengin bir varlığa sahiptir. ... İstanbul’un fethine kadar bursa
ve edirne’de arşivler teşekkül etmiştir. ... bask, tarih vakf yurt yayınları, 1998, s. 56. zfwt vol. 8 no. 3 (2016)
391-414 - dieweltdertuerken - zfwt vol. 8 no. 3 (2016) 391-414 395 yanında, sahilde, türk ileri gelenlerine
ait sıra yalılar diye anılan bir sıra evler vardır. bundan sonra, nakkaş burnu denilen yer gelir. osmanli
araŞtirmalari - isam - İstanbul'da denİz ulaŞimi (1870-1875) mehmet yavuz erler osmanlı başkentinde deniz
ulaşımı coğrafi yapının da elverişli olması nede niyle daha etkili olmuş ve bağazın iki kıta sahillerinde ulaşım
deniz vasıtalarıyla yapılmıştı. 1870-1875 yıllarında dünya deniz taşımacılığında buharlı gemilerin luzla yükselen
taşıma kapasitesi düşmeye başlamıştı. kapak sayfasi - worldheritagetravellers - İstanbul’un tarihi alanları
... cumalıkızık köyü ve çevresindeki diğer vakıf köylerinin, payitaht bursa’nın kent merkezindeki hanlar ve
külliyelerle ekonomik ... topografyası nedeniyle tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli kültürlere ev sahipliği
yapmıştır.
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