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 ملخص

 

 بناء  ١٠١إسطنبول: 

 

Bir Kent: İstanbul 101 Yapı 

 

يقدم الكتاب معلومات تاريخية و مكانية عن أكثر النماذج المعمارية البيزنطية و العثمانية الملفتة للنظر في إسطنبول. 

فيعرض أمثلة عن التنظيم العمراني المعقد و عن العمران المشوه في المدينة متناوال إياه باالنتقاد. و تشغل الصور 

لك التي تشغلها المقاالت و يساهم تصوير األبنية المدروسة من زوايا مختلفة في الفوتوغرافية في الكتاب مساحة مماثلة لت

بناء في المدينة تغطي جميع أنواع النماذج  ١٠١تزويد الكتاب بمواد بصرية ذات جودة عالية. و يعرض العمل ما مجموعه 

المعمارية من القصور و الجوامع و الكنائس و نوافير ماء و الحمامات و البيوت التي تعود لعصور مختلفة و ألنماط 

 معمارية متنوعة تستخدم تقنيات متعددة. 

 

طوب كابي و جامع السلطان أحمد مع المنطقة و لقد تمت دراسة هذه األبنية وفقا للعناوين التالية: السور السلطاني و قصر 

المحيطه به و المباني الواقعة في المنطقة الممتدة بين القرن الذهبي و بحر مرمرة. و تمتد هذه العناوين لتشمل المناطق 

القرن الذهبي و الواقعة داخل أسوار المدينة و خارجها باإلضافة إلى األبنية التاريخية التي تقع عند البوابة الشمالية لمنطقة 

منطقتي غاالتا و بيرا و جزئي البوسفور األوروبي و األناضولي اآلسيوي باإلضافة إلى منطقتي أوسكودار و قاضي كوي. 

 بعض تحليالت مؤرخي فن العمارة. انو بالتزامن مع تقديم هذه المعلومات يستعرض المؤلف

 

نطية و العثمانية يقوم المؤلف بتقديم تفاصيل عن المميزات عن األبنية التي تعود للفترتين البيز مو عند معرض حديثه

في بعض  نيغفال ماالمعمارية لتلك الكنائس و التي تم تحويلها لجوامع مع إعطاء لمحة تاريخية عن الموضوع. إال أنه

رر فيها استعمال الستخدام لغة مميزة يتك نللمعلومات التاريخية كما يميال هماأثناء عرض لمصادرهمااألحيان عن اإلشارة 



رأي الشخصي. و بالرغم من ذلك، يشكل الكتاب مادة ممتعة للقراءة تَُعدُّ كمقدمة الإشارات التعجب بغية التأكيد على 

 للتعريف بالمباني التاريخية الرئيسية في مدينة إسطنبول و خصوصا لما يحتويه من غنى بالمواد البصرية.
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