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Tarihi, kültürel dokusu, insanı, mimarîsi, 
sanatı ve an be an akaduran sosyal hayatıy-
la her şehir, kendisine bir kişilik, kimlik ve 
kendi göğünde yankılanan eşsiz bir ses inşa 
eder. Bir şehri tanımak mı istiyorsunuz? 
Öyleyse her şeyden önce onun o yalnızca 
kendine has sesini duymayı, kokusunu al-
mayı, az önce saydığımız bütün unsurlarıyla 
onu kavramayı öğrenmelisiniz. Bir şehirde 
hakkıyla yaşamak mı istiyorsunuz? Söyle-
diklerimiz yine geçerli olacaktır. Çünkü şe-
hir ve insan, tarih boyunca birbirini kesin-
tisiz bir etkileşimle inşa etmiştir. Roma’yı 
Roma yapan nasıl sadece sokakları, tarihî 
eserleri vs. değil aynı zamanda Romalılarsa, 
İstanbul’u İstanbul, Zeytinburnu’nu Zey-
tinburnu yapan da elbette onda yaşayan, 
onu yaşatan ve nihayet o olan insandır. 

İlk sayısıyla huzurlarınızda olan Z dergi-
si umuyoruz ki, bugüne kadar başta kültür 
sanat alanında olmak üzere her kademede 
ısrar ve inançla savunduğumuz bu bilincin 
tezahür ettiği muhkem kalelerimizden biri 
olacaktır. Üç aylık aralarla yayımlanacak 
dergimizde ortak hafızamızı harekete geçi-
ren bütün enstrümanlara yer vermenin, şe-
hir düşüncesine her yönüyle yaklaşmanın 
yanı sıra, gündelik hayatın nabzını tutmak, 
Zeytinburnu kültürünün önemli değerlerini 
ortaya çıkarmak ve siz okurlarımıza aktar-
mak temel yayın prensiplerimizi oluştura-
caktır. Her sayı belirlenen bir temayla ilgili 
tafsilatlı makale ve araştırmalara yer veri-
lecek, böylece gelecekte bu konuda araştır-
ma yapacak bilim insanlarına da kaynaklık 
vazifesi görülecektir. İlk sayımızda, bugüne 

kadar gözden kaçırılmış denemese de öne-
mine rağmen yeterince dikkate alınma-
mış bir konuyu gündeme getiriyoruz: Bitki 
ressamlığı. Ana hatlarıyla dosyamız, bitki 
ressamlığının tarihi, kültür sanat alanın-
daki yeri, kullanım alanları, Osmanlı’da ve 
Avrupa’daki önemli örnekleri ve günümüz 
bitki ressamlarının eserlerinin incelenme-
sinden oluşmaktadır.

Bu vesileyle dergide hem dosya konusunun 
hem diğer içeriğin hazırlanmasında emeği 
geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür edi-
yor, Z dergisinin nitelikli sayılarla kültür 
sanat dünyamızın ve şehrimizin önem-
li yapı taşları arasına girmesini gönülden 
arzu ediyorum. 
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