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Enderunlu Fazıl'ın Zenanname adl ı eserinden sarayda bir 
doğumun tasvir edildiği minyatür (İÜ Ktp., TY, nr. 5502, 
vr. 142') 

yunun sıtmaya, Eyüpsultan'daki suyun 
akıl hastalıklarına, Aziz Mahmud Hüday'i 
Türbesi'ndeki suyun yürüyemeyen ve ko
nuşamayan çocuklara, Ayasofya'daki su
yun kalp çarpıntısına şifa verdiğine ina
nılmaktadır. 

İstanbul'da Anadolu'da da kullanılan, 
mevsimlerden ve tabiat olaylarından ha
reketle meydana getirilmiş bir halk tak
vimi vardır. Bu takvim bir yılı on iki ay dı
şında yaz ve kış olmak üzere iki mevsim e 
ayırdığından halk arasında, "Hıdrellez ka
sım , yıl ikiye taksim" sözü yaygındır ve 
yaza "hızır'', kışa da "kasım" denilmekte
dir. İlk günü hıdrellez adıyla coşku içinde 
kutlanan (rOm! 23 Nisan, miladi 6 Mayıs) 
hızır, ilkbaharın ortasından başlayıp yazı 

ve sonbaharın ilk yarısını kapsayan yaz 
yarı yılını oluşturur ve 186 gün sürer. Kış 
yarı yılı kasım ise sonbaharın arkasından 
ilkbaharın ortasına kadar uzanır ve şu
batın yirmi sekiz gün çektiği normal yıl
larda 179, artık yıllarda 180 gün sürer. 
istanbul hanımları arasında hicr1 aylar 
şu isimlerle de bilinir: Aş u re, sefer, bü
yük mevlid, küçük mevlid, büyük tövbe, 
küçüktövbe.receb.şaban,ramazan,şe

ker bayramı, aralık, kurban bayramı. Ba
harın başlangıcı kabul edilen 22 Mart 
Nevruz bayramı olarak kutlanır. İstanbul 
halkı o gün kahvaltıda adı " s" (sin) har-
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fiyle başlayan yedi çeşit yiyecek bulun
durmanın sağlık getireceğine inanırdı. 

Bu inanca saray da ilgi göstermiş ve Nev
ruz macunu hazırlatıp halka dağıtmıştır. 
Yeniçeri ağaları da o gün sadrazam ve DI
van-ı Hümayun'a "Nevruz sultan ziyafeti" 
vermeyi gelenek haline getirmişlerdir. 

Eski istanbul'da ordunun sefere çık
ması. şehzadelerin sünnetleri. sultanla
rın evlenmeleri, saraydaki doğumlar ve 
şehre gelen saygın misafirler için düzen
lenen şenlikler içinde esnaf alayları önem
li bir yer tutardı (geniş bilgi için bk. Evli
ya Çelebi, I, 487-674). istanbul falklorun
da büyük önem taşıyan esnaf gelenekle
ri. loncalar ve gedikler gibi örgütlenme
ler yanında kişinin mesleğe çırak girme
sinden kalfa ve usta olarak kendi adına 
iş yeri açmasına kadar meslek hayatı bo
yunca uyması gereken kuralları, cezaları 
ve !onca mensuplarının dayanışmasını 
kapsar. Bu gelenekler 1839'a kadar bir 
ölçüde korunmuş. daha sonra terkedil
miş veya şekil değiştirmiştir (b k AHILİK; 
GEDİK; LONCA) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Evliya Çelebi, Seyahatname, I, 487-674; Tay
yarzade Ata Bey, Tarih, istanbul 1292, I, 234-
243; Osman Cemal Kaygılı, Çingeneler; istanbul 
1939, s. 85; Musahibzade Celal, Eski İstanbul 
Yaşayışı, İstanbul 1992 (İstanbul 1946). s. 13-
30; H. Fahri Ozansoy, Eski İstanbul Ramazan
ları, İstanbul 1968, tür.yer.; M. Halit Bayrı, İs
tanbul Folkloru, İstanbul 1972, tür. yer.; a.mlf., 
"İstanbul'da Kullanılan Bazı Halk ilaçları", 
Halk Bilgisi Haberleri, Vlll/91 ( 1939). s. 129-
140; a.mlf., "Adet ve Ananeler: istanbul'da 
Sünnet Düğünleri", TFA , 111/49 ( 1953). s. 776-
778; R. Halit Karay, Üç Nesil Üç Hayat, İstan
bul , ts., s. 7-11, 40-45; Orhan Acıpayamlı, Tür
kiye 'de Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların 
Etnolojik Etüdü, Ankara 1974, tür. yer.; S. Veyis 
Örnek, Geleneksel Kültürümüzde Çocuk, An
kara 1979, tür.yer.; Ali Rıza Bey, Bir Zamanlar 
İstanbul (haz. Niyazi Ahmet Banoğlu). istanbul, 
ts. (Tercüman 1001 Temel Eser). s. 184-190; Tur
han Baytop, Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi, is
tanbul 1984, s. 461-4 72; Türk Halk Hekimliği 
Sempozyumu Bildiri/eri, Ankara 1989, tür.yer.; 
i. Gündağ Kayaoğlu- Ersu Pekin, Eski İstanbul'
da Gündelik Hayat, istanbul 1992, tür. yer.; Ab
dülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabir
leri (haz. Kazım Arısan-Duygu Arısan Günay). 
istanbul 1995, s. 11-30, 39-54, 106-136; Sen
nur Sezer- Adnan Özyalçıner. istanbul'un Taşı
Toprağı Altın: Eski istanbul Yaşayışı ve Folk
loru, istanbul1995, s. 134-153, 163-164, 182-
189; François Georgeon-Paul Dumont, Osman
lı imparatorluğunda Yaşamak, İstanbul 2000, 
s. 41-136; M. Fuad Köprülü, "Nevruz 'a Ait", 
Hayat, 1/18, İstanbul 1927, s. 342-343; Müşfik 
Abdülkadir, "Peygamber yahud Zekeriya Sof
rası", Halk Bilgisi Haberleri, 11/19, İstanbul 
1931, s. 152-155; Sermed Muhtar Alus. "Eski 
Bayram Yerleri" , Akşam, 30 Haziran 1932 (sy. 
4928), s. 7; a.mlf., "Ruz-u Hızır'', TFA, l/23 
( 1951). s. 354-355; a.mlf., "Evlenme Düğünle-

ri, Eski Düğünler", ist.A, X, 5413-5415; M. Ze
ki [Oral], "İstanbul'da Doğum ve Çocuk Hak
kında Adetler, inanmalar", Halk Bilgisi Haber
leri, 11/23-24 ( 1933). s. 251-258; Melahat Sabri, 
"İstanbul Düğünleri", a.e., s. 233-244; Naki Te
zel, "İstanbul'da LohusalıkAdetleri", a.e., VI/ 
73 ( 1937). s. 1-2; A. Süheyl Ünver, "İstanbul 
Halkının Ölüm Karşısındaki Duyguları", Yeni 
Türk, Vl/68, İstanbul 1938, s. 312~321; Ercü
ment Ekrem Talu, "Eski Sünnet Düğünleri", 
Resimli Tarih Mecmuası, IV/39, İstanbul 1953, 
s. 2120-2122; a.mlf., "Şehzadebaşı ve Eski Ra
mazanlar", a.e.,sy. 40 (1953). s. 2184-2185; 
Kadriye llgaz, "İstanbul'da Doğum ve Çocukla 
İlgili Adet ve inanmalar", TFA, IV/84( 1956). s. 
1338 vd.; a.e., IV/93 ( 1957). s. 1481-1482; Mü
nevver Alp , "Eski istanbul'da Loğusalık Şerbe
ti", a.e., IX/183 (1964). s. 3537-3539; a .mlf., 
"Eski istanbul'da Halk ilaçları", a.e.,IX/186 
( 1965). s. 3637 -3638; M. Kemal Özergin, "Halk 
Takviminde Aylar", a.e.,XII/238 ( 1969), s. 5275-
5277; Orhan Seyfi Yücetürk, "Thrihte Takvimler 
ve Yılbaşılar", KAM, X/4 ( 1981). s. 55-57; A. 
Necati Akgür, "Halk Takvimi", TDA , sy. 86 
( 1993). s. 123-149; Pakalın, ll, 37-38, 267-268, 
521-522; lll , 295-296; "Bayram Yerleri", ist.A, 
lll, 2310-2315; "Bayram Topu", a.e., V, 2310; 
"Çalgılı Kahvehaneler", a.e., VII, 3683-3687; 
Özdemir Nutku, "Bayram", DİA, V, 263-265; 
Uğur Göktaş. "Bayram Yerleri", DBist.A, ll , 103-
104; a.mlf., "İftar Adetleri", a.e., IV, 140-141; 
a.mlf., "Sünnet Adetleri", a.e., VII, 113-114; 
Meltem Cingöz, "Düğün Adetleri", a.e., lll, 108-
110; "Mevlit Alayı", a.e., V, 431; Nihai Kadıağ
I u, "Ramazan Gelenekleri", a.e., VI, 303-304; 
Alparslan Santur. "Halk ilaçları", a.e., lll, 521-
522; M. Sabri Koz, "Halk Takvimi", a.e., lll, 523-
524. Iii NURETIİN Aı.BAYRAK 

L 
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İstanbul halkevleri tarafından 
Aralık 1943 - Aralık 1948 

tarihleri arasında yayımlanan 
fikir, sanat, edebiyat 

ve kültür dergisi. 
_j 

İlk yayın döneminde, 1946 yılı sonuna 
ve 75. sayıya kadar on beş günde bir bü
yük boyutlarda kapak hariç on altı sayfa 
olarakyayımlanan İstanbul dergisinin bo
yutları 1947'de küçültülerek sayfa sayısı 

İstanbul 

dergisinin 
ilk sayı s ının 

kapağı 



arttırılmış. 1948 yılında ise üç ayda bir ol
mak üzere birer kitap hacminde sadece 
üç sayı çıkarılmıştır. Başlangıçta imtiyaz 
sahibi Harnit Ongunsu, yazı işleri müdü
rü Neşet Halil Atay görünürken ikinci se
r iden itibaren bu iki ismin yerleri değiş
miştir. 

Yayımlandığı yılların tanınmış pek çok 
aydınını bünyesinde toplayan dergi, her 
sayısında çoğu Fatih Rıfkı Atay ile Neşet 
Halil Atay tarafından kaleme alınan laik
lik, Atatürkçülük, halkçılık, hürriyet, de
mokrasi, vatan sevgisi , kardeşlik, barış ve 
komünizm düşmanlığı gibi Cumhuriyet 
rejiminin temel ilkeleri doğrultusunda ya
zılan başyazı mahiyetindeki makalelerle 
başlamaktadır. Daha sonra devrin iktisa
di hayatı , ilmi ve felsefi faaliyetleri. Os
manlı tarihi ve medeniyetiyle güzel sa
natlar ve edebiyat. istanbul'un tarihi ve 
etnografik yapısıyla sosyal hayatı . Türk 
sanatı ve Türkiye'nin arkeolajik ve tabii 
güzellikleri hakkında dikkate değer ince
lemelere yer verilmektedir. Siyasi nitelik
teki diğer yazılar Yusuf Hikmet Bayur, 
Hüseyin Cahit Yalçın. Halil Vedat Fıratlı . 

Mehmet Emin Erişirgil, Avni Başman . 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. Yavuz Abadan; 
kültür ve felsefe konularında Hilmi Ziya 
Ülken. Hatemi Seni h Sa rp. Hıfzırrahman 
Raşit Öymen. İzzettin Şadan ve Vehbi 
Eralp; arkeoloji ve sanat tarihi konula
rında Aziz Ogan. Tahsin Öz. Hal ük Y. Şeh
suvaroğlu , lsmayıl Hakkı Baltacıoğlu . Fe
ridun Akozan . Ernst Diez ve Oktay Asla
napa; plastik sanatlar ve tiyatro hakkın
daki yazılar da Zühtü Müridoğlu, Zeki Fa
ik izer. Arif Kaptan, Fikret Adil. Lütfi Ay 
ve Erol Başar tarafından kaleme alınmış

tır. Devrin edebiyat hayatı ve edebi hare
ketleri ise hemen her sayıdaki yazıları ile 
başta Mehmet Kaplan olmak üzere Ah
met Harndi Tanpınar, Ali Canip Yöntem, 
Selim Nüzhet Gerçek. Abdülhak Şi nas i 

Hi sar. Refik Ahmet Sevengil. Sabri Esat 
Siyavuşgil imzalarını taşımakta, İsmail 
Hikmet Ertaylan ile Ali Nihat Tarlan'ın da 
divan edebiyatının çeşitli konuları ve şah
siyetleriyle ilgili önemli araştırmaları yer 
almaktadır. 

Dergi esas itibariyle halkevlerinin. do
layısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir 
nevi yayın organı olması dolayısıyla kapa
ğında sık sık devrin cumhurbaşkanı İs
met İnönü ile parti yöneticilerinin fotoğ
raflarına, iç sayfalarında da aynı şekilde 
İnönü'nün beyanat, yazı ve bazı özel mek
tuplarıyla yine parti yöneticilerinin konuş

ma ve beyanatiarına yer vermesiyle dik-

kati çekmektedir. Özellikle çok partili 
dönemin başladığı 60. sayıdan itibaren 
muhtevası büyük ölçüde değişen dergi
de, iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni 
açıkça övücü nitelikte bazı yazılarta sos
yokültürel nitelikteki yazıların ağırlık ka
zandığı görülmektedir. Dergi görünüşte 
siyasi bir mahiyet taşımamakla beraber 
yeni kurulmuş bulunan Demokrat Parti 
hakkında zaman zaman ağır eleştiriler de 
yapmaktadı r. Yayını ll. Dünya Savaşı ' nın 

son yıllarına rastladığından Avrupa'daki 
savaş dolayısıyla konuyla ilgili çeşitli yazı
lara da yer verilmiştir. 

Türk ve Batı kültü rüne aynı mesafe ile 
yaklaştığı görülen derginin özelliklerinden 
biri de XX. yüzyılın önemli felsefe akımla
rından biri olan egzistansiyalizm hakkın
da çeşitli tanıtma ve tahlil yazıları yanın
da Lucretius, Victor Hugo, Balzac. Freud, 
Proust, Eliot, Byron , Valery. Schopen
hauer. Huxley, Charles Morgan, Malraux 
ve Matisse gibi Batı kültür, sanat ve ede
biyatının önemli şahsiyetleri hakkında ta
nıtıc ı mahiyette telif ve tercüme yazılara 
yer verilmiş olmas ı dır. Derginin 23 Nisan 
(sayı ı ı), Lozan (sayı I 7), Anıtkabir (sayı 
24), V. Dil Kurultayı ( s ayı 45) gibi özel sa
yıları da vardır. 

Mehmet Kaplan ' ın eski ve yeni Türk 
edebiyatıyla ilgili yazıları , şiir tahlilleri ve 
kitap tanıtma yazıları, Sabri Esat Siyavuş
gil'in Ahmet Midhat Efendi, Halit Ziya 
Uşaklıgil ve Ahmet Haşim gibi Türk şair 
ve yazarları hakkındaki kapsamlı incele
meleri, ayrıca Maksim Gorki. Lev Tolstoy, 
Paul Valery. Andre Gide. Andre Suares, 
Stefan Zweig ile A. Davenport. Apollinaire, 
Alphonse Daudet ve Charles Morgan'
dan yapılan çeviriler le derginin zengin bir 
muhtevaya sahip olduğu görülmektedir. 
Bunlardan başka çeşitli deneme yazıla
rı ve hikayeleri e yeni ç ı kan kitap ve der
gileri tanıtıc ı yazılarta tanınmış sanatçı. 

edebiyatçı ve kültü r adamlarıyla ilgili ha
berler de yer almaktadır. 

Dergide birçok genç şairin eserleri ya
nında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Harndi 
Tan pınar. Cahit Sıtkı Tarancı . Behçet Ke
mal Çağlar, Halit Fahri Ozansoy, Ceyhun 
Atuf Kansu, Sabahattin Satur. Fazı! Hüs
nü Dağlarca , Cahit Tanyol. Attila İlhan ve 
İbrahim Zeki Surdurlu'nun şiirlerine de 
yer verilmiştir. 
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1953-1956 
yılları arasında yayımlanan 

fikir, sanat ve edebiyat dergisi. 
_j 

A. TurgutAtasoy tarafından ilk sayısı 
Kasım 19S3'te neşredilen aylık İstanbul 
dergisinin, yayımına son verdiği Aralık 
19S6'ya kadar otuz sekiz sayısı çıkmıştır. 
Düzenli olarak önce kırk sekiz, ll. cildin 7. 
sayısından itibaren kırk sayfa çıkan dergi, 
her yılbaşında 1 . sayıdan başlamak üze
re ilki on dört. diğerleri on ikişer sayıdan 
meydana gelen üç cilt oluşturmuştur. Ka
pağında çok defa Batılı sanatkarların re
sim ve heykelleri, iç sayfalarda da Sait 
M aden, Faruk Geç ve Hüseyin Mumcu'
nun desenleri yer almıştır. Hemen tama
mı Mehmet Kaplan tarafından yazılan ve 
çoğu sosyal-kültürel meselelere temas 
eden başyazıların ilkinde Türkiye'nin yüz
yıldan beri bir bocalama içinde olduğu ve 
toplumun kendi şahsiyetini bulamadığ ı 

belirtilerek bu konuda öncülüğün sanat
karlara düştüğü ifade edilmiştir. Dergi 
genellikle milliyetçi bir çizgi takip etmiş. 
ll. cildin başyazısında asrın felsefe , ilim 
ve teknik iterteyişine göz yu man dar ide
oloji kalıplarına bağlanmayarak derginin 
çeşitli sistemler karşısında dengeli ve ge
niş ufuklu bir arayış ihtiyacıyla yayımlan
dığı belirtilmiştir. 

istanbul dergisinin ll. cildinin 3. sayı sının kapağı 
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