
iSTANBUL ŞEHREMANETi MECMUASI 

makaleler yayımlamışlardır. Asım Sön
mez. yazılarında Osmanlı tarihinin önem
li şair ve müsikişinasları hakkında bilgi 
vermiş. bu yazılara mezar taşlarının ve
ya evlerinin fotoğrafları da konulmuştur. 
Tahir Karauğuz'un "İstanbul'un Fethi Yıl
dönümünde Yeni Bir Belge" (sy. 56, Mayıs 

ı 968). Yavuz Senemoğlu'nun. "Baba Ca
fer Türbesi" (sy. 63, ı 969). Baki Kesler'in, 
"Eski İstanbul'da Mahalle Teşkilatı" (sy. 
70, ı 969) başlıklı makaleleri önemli sayı
labilecek yazılardır. Dergi 100. sayısından 
itibaren sadece belediye faaliyetlerini 
tanıtan bir yayın organı haline gelmiş. 
162-163. sayısından (Mayıs-Haziran 1 978) 
sonra kapanmıştır. Derginin her sayısın
da yer alan fotoğraflar. 19SO'li yıllarda 
yapılan istimtakterin arkasından uygula
nan düzenlemeterin önemli belgeleridir. 
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ISTANBULER MITTEILUNGEN 
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İstanbul 
Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün yıllığı. 

L ~ 

İlki 1829'da Roma'da kurulan Alman 
Arkeoloji Enstitüsü (Deutsche Archaologis
ches lnstitut) 18S9'da Prusya Devlet Ensti
tüsü adını almış. 1871 'de Alman impara
torluk Enstitüsü ismiyle anılmış. ll. Dün
ya Savaşı'na kadar Alman Devlet Arkeo
loji Enstitüsü olarak faaliyet göstermiş, 
194S'ten sonra da Alman Arkeoloji Ens
titüsü şeklinde adlandırılmıştır. Merke
zi Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan 
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enstitünün istanbul şubesi 1930 yılında 
kurulmuştur. 

Dünyanın belirli eski medeniyet mer
kezlerinde şubeleri olan Alman Arkeoloji 
enstitülerinin İstanbul şubesi kuruluşun
dan az sonra iki yayın dizisine başlamış
tır. Bunlardan biri, çeşitli araştırma konu
ları hakkında kitaplardan oluşan Isian
buler Forschungen'dir. Diğeri iselstan
buler Mitteilungen başlığını taşımak
tadır. Bu dizide ilk yayın 1933'te basılan 
Hellmut Ritter'in Orientalia adlı kita
bıdır. İkinci yayın Paul Wittek'in Das 
Fürstentum Mentesche adlı eseri olup 
(Berlin ı 934) Menteşe Bey li ği ismiyle 
Orhan Şaik Gökyay tarafından Türkçe'
ye de çevrilmiştir. Bu dizide yapılan kitap 
niteliğinde yayınları . Tahsin Öz imzası ile 
193S'te bir cilt halinde basılan. iki vak
fiyenin sadece faksimilesini ihtiva eden 
Zwei Stiftungsurkunden des Sultans 
Mehmet II. Fatih adlı eser takip etmiş
tir. 

1955 yılından itibaren kitap dizisi. yıl
da bir fasikül halinde içinde ilmi makale
ler olan bir yıllık dergi şekline dönüştü
rülmüştür. 1961'de çıkan 11. sayısına ka
dar 17 x 24 cm .. sonraki yıllarda ise 20 x 
27 cm. ölçülerinde eskisinden daha kalın 
ciltler halinde her yıl düzenli olarak çıkan 
bir yayın organı biçimini almıştır. Istan
buler Mitteilungen'deki makalelerin 
ağırlık merkezi arkeoloji konuları olmak
la beraber içlerinde Türk sanatına dair 
çok sayıda araştırmanın da yer aldığı gö
rülmektedir. Bunlar arasında K. Ertmann 
ve Klaus Kreiser gibi yazarların makale
leri doğrudan doğruya Türk sanat tarihiy
le ilgilidir. Istanbuler Mitteilungen'in 
2000 yılında L. cildi basılmış bulunmak-
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tadır. Derginin tam koleksiyonu İstanbul 
Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde mevcut
tur. 
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İSTANKÖY 

Ege denizinde 
Kos adasının Osmanlı döneminde 

ve günümüzdeki adı. 
_j 

Batı Anadolu sahillerine yakın bir yerde 
Gökova körfezinin (İstanköy körfezi) giri
şinde yer alır. 290 km2 'likyüzölçümü olan 
dar ve uzun bir adadır. Bodrum'a yaklaşık 
17 km. mesafededir. Badrum'un batısın
daki Akyarlar köyü hizalarında ise bu 
mesafe S kilometreye kadar düşer. En 
yüksek noktası Dhikios 846 metreye ula
şır ve adayı iki parçaya böler. Adanın 
kuzey taraflarında dar düzlükler bulu
nur. Tarihi kaynaklarda Kos, Cos, Stanco, 
Stanchio, Lango adlarıyla anılır. Türkçe'
de kullanılan İstanköy ise E is tin Ko veya 
Stanchio'dan bozmadır. İlk Osmanlı kay
naklarında rastlanan İstanköy imlası hiç 
değişmeden devam etmiştir. 
Yerleşme tarihi antik dönemlere kadar 

inen adaya Oorlar'ın yerleştiği ve b uranın 
·milattan önce V. yüzyılda Delos birliğine 
katıldığı belirtilir. Bu yüzyılda eski Yunan'
daki ilk tıp okulunun burada açıldığı riva
yet edilir. Hatta burası Hipokrat'ın yaşa
dığı yer olarak ün kazanmıştır. Milattan 


