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Abdülkadir Emeksiz 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Tork Halk Edebiyatı Anabilimdalı Araştırma Görevlisi 

56. PELEK, BURHAN 
HayalBelde Osküdar: İstanbul, Felek Yayıncılık, 1987, 180 s., [3, y.], 20 sm, Bur
han Felek, Bütün Eserleri: 7. 

Kitap, Mekanlarıyla Üsküdar'ı; şahıslarıyla Üsküdarlıları anlatmaktadır. Ki
tapta Üsküdar'da sosyal hayat, geleneksel halk tiyatrosu, sanat ve spor faaliyet
leri işlenmiştir. 

İçindekiler: Önsöz, s. 7, Hayal Şehir, s. 9, "Hayal Belde Üsküdar"- Bir ma
hallenin anatom isi, s. ı 6, Bizim mahalle, s. 22, Sirkeci Hacı, s. 27, Nemiz vardı, 
s. 47, Nemiz yoktu, s. 32, Şair Talat Bey, s. 37, Bir meçhul pedagog, s. 41, Çi
çekçi kahvesi, s. 47, Neden musikişinas olamadım?, s. 50, Eski karlar, s. 55, 
Taşdelen safası, s. 60, İlk denize di.işüşüm, s. 66, O devirde komşular ve kom
şuluklar, s. 7 ı, O eski şifre, s. 77, Birinci dünya şavaş ı sonlarına ait hatıra lar, s. 
83, Bostan safaları, s. 90, Daha rahat geçin irdik, s. 94, İlk tokat, s. ı 00, Sinyal, 
s. 104, Üsküdar idadisinde cinayet, s. 109, Anam, s. ı ı9, Kurdele murdele, s. 
124, Çocukluk günleri, s. 130, Üsküdar ve Üsküdarlılara dair, s. 135, Bal Mah
mut'tan Sait Efendi'ye, s. 140, HafızAli Efendi, s. I 45, O devrin arkadaşlıkları, 
s. 149, Mahalleden futboıa, s. ı55, Anadolu kulübü, s. 158, Orta oyunu'na dair, 
s. ı 62, icadiye Tiyatrosunu kiralamıştık, s. ı 66, Arkadaşım Ayı Ömer, s. ı 70, 
Meşhur Üsküdarlılar, s. 175, 

Önsöz (ve/veya Giriş): Önsöz'de Burhan Felek, Üsküdarlı olduğunu söyle
yerek eski devirde mahalle hayatına dair bilgiler veriyor ve çocukluğunun Üs
küdar'ı ile karşılaştırmalarda bulunuyor. 

Konu Açıklaması: Kavuklu Hamdi, İhsan gibi sanatkarlardan bahsetmek su-
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retiyle orta oyunu ve bununla birlikte Karagöz söz konusu ediliyor (s. 128). Bir 
Üsküdar türküsünden bir bölüm bulunuyor (s. 136). "Orta oyunu'na dair" bölü
münde orta oyununun Meşrutiyet'le birlikte sona erdiği söyleniyor, Üsküdar'da 
Zuhuri kolunun Il. Meşrutiyet'in ilanını farkında olmadan kutladığı ve orta oyu
nu ile Meşrutiyet'in münasebetleri anlatılıyor (s. 162). Burhan Felek, İmrahor 
kahvesini merkez tutarak orta oyunu Zuhuri kolunu Üsküdar'da yaşattıklarını 
anlatıyor, oyuncuları ve oynadı k! arı oyunlar hakkında bilgi veriyor (s. 1 66). 

57. Fetihten Evvelki !stanbul ve Fatih'e ait Menkibeler: [y. y.: y. y.], [1453], 34 s., [3, 
y.], rnk. res., grav. plan; 25 sm, Beşyüzüncü fetih yıldönüın!i: 2. 

Fatih Sultan Mehmed ile ilgili -kimi zaman tarihi bilgilerle desteklenen
menkıbe ve fıkralar yer alıyor. İstanbul'da bazı mekaniara dair tarihi bilgiler 
veriyor. 

Konu Açıklaması: Kitap hemen hemen bütünüyle Fatih ile ilgili menkıbe ve 
fıkralardan oluşuyor. 

58. GEDİZ, FİRÜZAN (HAZ.) 
ineili Çavuş ve Hikaye/eri: FirGzan Gediz, İstanbul, Ak-Ün, 1945, 29 s., [1, y.], 
res., 20 sm. 

Kitap, bütünüyle ineili Çavuş'a ait olduğu söylenen fıkralardan oluşmakta
dır. 

İçindekiler: ineili Çavuş ve hikayeleri: Altın Yumurta!, s. 3, Padişahım sen 
de piçsin!, s. 7, Ya külah kapılınasaydı, ya rüya olmasaydı! .. , s. 12, Adamakla 
borç ödenir mi, s. 16, Koçların boynuzları neden uzar?, s. 19, Pişmiş yumurta
dan piliç çıkar da .. , s. 20, Bir haftada tazıya döner, s. 24, Biraz da biz ölelim, s. 
26, Çalar saat mi çalınır saat mi?, s. 27, Sen de insaf et, çıplak mıydım!., s. 29. 

Konu Açıklaması: "İncili Çavuş'un hikayeleri" başlığı altında verilen fık~a 
metinleri yer alıyor (s. 3). 

59. [GERÇEK], SELİM NÜZHET 
Türk Tenıôşası: Meddalı-Karagöz-Orta Oyunu: istanbul, Matbaai Ebüzziya, 1930, 
150 s., fotog; 19 sm. 

Kitap, meddah, Karagöz ve orta oyununu; tarihçeleriyle, oyuncuları, oyun
ların konuları, yayılına sahaları ve sosyal hayat içindeki yerleri ile ele alan bir 
eserdir. Kitapta İstanbul meddalı hikayeleri, İstanbul'da Karagöz'e ve orta oyu
nuna dair bahisler de işlenmiştir. 

İçindekiler: Meddah, s. 5, Karagöz, s. 45, Orta oyunu, s. 99. 
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Konu Açıklaması: Meddalılar anlatılırken TıfH ile IV. Murad'ın da kahra
ınanları olduğu "Sansar Mustafa", "Hançerli Hanım Hikaye-i Garlbesi" ve 
"Letaifname" hikayeleri; şahıs kadroları, konuları ve başkaca yönlerden değer
lendiriliyor (s. 20). Refik Ahmet ve Kunos'un İstanbul'da Karagözle ilgili ola
rak verdikleri bilgiler aktarılıyor (s. 67). Hayalci [Kasıınpaşa'lı] Hafız'ın Kara
göz oyununda gösterdiği başarı dile getiriliyor (s. 74). Orta oyunu bahsinde 
Evliya Çelebi'den nakledilen bilgilerle İstanbul'da oyuncu kolları anlatılıyor (s. 
101). Orta oyunu'undaki meşhur Kavuklu'lar Abdi'den Harndi'ye kadar sırala
nıyer (s. 142). 

60. GERÇEK, SELİM NÜZHET 
istanbul'dan Ben de Geçtim: haz, Ali Birinci-İsmail Kara, İstanbul Kitabevi, ı 997, 
296 s. res., fotog, Ki tabevi yayın no: 7 ı, Kaynakçayazı sonlarında. 

Kitap, Selim Nüzhet'in Yedigün, Yeni Sabah, Perde ve Sahne, Akşam, Ta
rihten Sesler, Aylık Ansiklopedi gibi yayınlardan derlenmiş yazılarından oluş
maktadır. İstanbul'da geleneksel teınaşa sanatları ile ilgili yazıların da yer aldığı 
eserde ayrıca Abdülhak Şinasi Hisar ve Ali Birinci'nin Selim Nüzhet Gerçek'le 
ilgili yazıları da bulunuyor. 

İçindekiler: Sunuş, s. 5, "Selim Ni.izhet Gerçek" 1 Abdülhak Şinasi Hisar, s. 
9, "Selim Nüzhet Gerçek" 1 Ali Birinci, s. 13, Birinci Bölüm: Dersaadet'te Nice 
Günler, s. 29, İlk Meclis toplantısı, s. 31, İstanbul köprüleri, s. 34, İstanbul ka
pıları, s. 39, İstanbul meydanları, s. 42, Yenicami ıneydanı, s. 47, Beyazıt mey
danı, s. 52, Süleymaniye maınuresi, s. 56, Tiyatro adlı sokaklar, s. 60, Galata 
Kulesi, s. 64, Eski kahvehaneler, s. 68, İstanbul yangınları, s. 73, Sanat eseri 
birkaç ınezartaşı, s. 76, Sivil ınimarimiz, s. 80, Alçı pencereler, s. 86, İstanbul 
kütüphaneleri, s. 89, Göz dershaneleri, s. 93, Eski ilkmektep, s. 97, Tandırbaşı, 
s. 102, Hel va sohbetleri, s. 107, Meyhane alemi, s. 1 1 1, Sünnet düğün leri, s. 
116, İkinci Bölüm: Dersaadet de Oynar, s. 123, Orta oyunu, s. 125, Tuluat, s. 
129, Karagöz, s. 135, Meddah, s. 141, Meddalı Ulin Kaba k.imdi ?, s. 146, 
Hokkabaz, s. 149, Der-beyan-ı komedya, s. 151, Güllü Agop, s. 155, İlk Türk 
tiyatrosu ve ilk Türk piyesi, s. 164, Dalınabahçe tiyatrosu, s. I 77, Naum tiyatro
su, s. 180, Üç Naum tiyatrosu, s. 188, Sulye cambazhanesi, s. 193, Caz, s. 197, 
Üçüncü Bölüm: Dersaadet'te eski ramazan geceleri, s. 199, Yüz sene evvelki bir 
ramazan eınirnaınesi, s. 201, Çalgı! ı kahve ler, s. 206, Orta oyunu, s. 223, Med
dalı (Berber Mehmet hikayesi), s. 249, Karagöz (Meşhur "Baskın" oyunu), s. 
273. 

Önsöz (ve/veya Giri§): Sunuş yazısında Selim Nüzhet Gerçek'in doğrudan 
İstanbul'la, payitaht kültürüyle ilgili yazılarının bir araya getirilmeye çalışıldığı, 
yazarın üslubuna dekunulmadığı söyleniyor. İstanbul aşıkları ve şehir kültürü 
meraklıiılan için eserin önemi vurgulanıyor. 
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Konu Açıklaması: Orta oyununda İstanbul'un kapılarının nasıl sayıldığı ele 
alınıyor (s. 39). Beyazıt meydanında su ile ilgili bir efsaneden söz ediliyor (s. 
53). "Eski kahvehaneler" başlığı altında hangi halk şairine ait olduğu bilinme
yen, kahve ile ilgili ve "Dasitan-ı kahve" başlıklı destan yer alıyor (s. 71). Kah
ve ile ilgili manzum bir bilmece yer alıyor (s. 72). Süleymaniye anlatılırken, 
orta oyununu "Süleymaniye bimarhanesi"nde delilere oynanan bir oyun olarak 
kabul edenler tenkit ediliyor (s. 86). Şehir ve İnkılap vesikaları müzesinde Ka
ragöz'e ve orta oyununa dair eşyaların bulunduğu söyleniyor (s. 95). "Tandır
başı" başlıklı yazıda tandırbaşı sohbetlerinde efsane, hurafe ve masallar anlatıl
dığı ifade ediliyor, Kunos'un deriemiş olduğu "Oduncu ınasalı" naklediliyor (s. 
104). Helva sohbetlerinde meddalılar ve anlattıkları eğlenceli hikayeler dile ge
tiriliyor (s. I 07). III. Murat dönemi sünnet düğünü şenliklerinde kukla gösterile
rine, hayal perdesi kurulduğuna ve orta oyunu oynandığına dair bilgi veriliyor 
(s. 1 16). Orta oyunu, Karagöz'ün perdeden yere inmiş hali diye tarif ediliyor ve 
kaynaklar gösterilerek anlatılıyor, orta oyununun şahısları zikrediliyor (s. 125). 
Tuh1at'ın süflörsUz oynanan bir oyun olduğu belirtilip Haındi ile başladığı, o
yunları ve oyuncuları anlatılıyor; ayrıca tuluatın nasıl yaşatılabileceğine değini
liyar (s. 129). Karagöz'i.in, Çin'de icat edilmiş bir oyun olduğu söylenerek, Ka
ragöz ve Hacivat'ın karakter tahlilleri yapılıyor (s. 135). "Meddah" başlıklı ya
zıda, meddahiarın mendilleri ve değnekleri, maharetleri, saraya kadar yüksel
dikleri, meşhur meddalılar ve meddahlığın yaşatılması üzerinde duruluyor (s. 
I 41 ). III. Murat'ın meclisine dahil olup iltifat görmüş bir ıneddah olduğu ifade 
edilen Meddalı Latin Kaba anlatılıyor (s. 146). Hokkabazlar, tekerlerneleri ve 
IV. Murat, Abdlilhamit ve Abdülaziz devirlerinde surnamelerde hakkabazların 
yerine değiniliyor, (s. 149). Tanzimatın ilanından sonra yayınlanan ve geceleri 
saz ile Karagöz oyunlarına gidenlerin hareketlerinin nasıl olacağına dair düzen
lemenin de yer aldığı ilan metni bulunuyor (s. 201). İstanbul'da bulunan çalgılı 
kahveler, buraların vasıfları, miidavimleri ve çalgılı kahvelerde koşma, ınani, 
seınaf, divan ve destan okunduğu anlatılıyor, aynı sıra ile metinleri veriliyor, 
tulumbacıların türkiileri söz konusu ediliyor; çığırtkanın sema!, koşma, divan ve 
destan okunınası için icra ettiği ınanili davete örnekler veriliyor (s. 206). Orta· 
oyunundaki yozlaşmalar tenkit edilip İstanbul'da orta oyununun kalmadığı be
lirtiliyor, "Kanlı Nigar" oyununun metni veriliyor (s. 223). Meddalı anlatılarak 
"Berber Mehmet" hikayesinin metni veriliyor (s. 249). Karagöz'de "Baskın" 
oyununa yer veriliyor (s. 273). 

61. GİZ, ADNAN 
Bir Zamanlar Kad1köy: 3. bs, İstanbul, İletişim, 1994, 288 s., [ 1 O, y.], rnk., res., 24 
sm, İletişim Yayınları: 56, İstanbul Dizisi: 2, Kaynakça var. 

İlk baskısı I 988'de yapılan kitap, bütün gUzellikleri, mekanları, insanları, 
müziği ve sporu ile Kadıköy'li anlatmaktadır. Kitapta Kadıköy'de Kuşdili tiyat-
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rosu ve tulfiat da işlenmiş. 

İçindekiler: I. Güzel Kadıköy, s. 9, Kadıköy'ün güzellikleri, s. I I, Kadı
köy'ün okulları, s. 15, Kadıköy vapurları, s. 28, Çarşı, s. 35, Eczaneler, s. 42, 
Kadıköy'ün doktorları, s. 47, Eğlence ve gezinti yerleri, s. 57, Çayırlar, s. 65, 
Apolion tiyatrosunda Darülbedayi, s. 75, Kuşdili tiyatrosunda tulfiat; s. 83, Ka
dıköy'de aşk, s. 92, Yel değirmen i, s. I 00, Il. Köşklerin dramı, s. I 07, Osma
noğulları Kadıköy'de, s. I 09, Kadıköy'deki sultan lar, s. 115, Ünlü kumandanlar 
Kadıköy' de, s. 12 I, Son mareşal Kadıköy' de, s. I 29, Il. Abdülhamid devri pa
şalarının Kadıköy'e akını, s. 131, III. Kadıköy'ün İnsanları, s. 145, Kadıköy 
toplantıları, s. 147, Kadıköy'de edebiyatçılar, s. 153, Ahmed Rasim Kadıköy'de, 
s. 157, Tahsin Nahid Haydarpaşa'da, s. 163, Edebiyatçıların Kadıköy'e akını, s. 
167, Ahmed Rasim'in Kadıköy sevgisi, s. 171, Yakup Kadri Kadıköy'de, s. 178, 
Yahya Kemal İçerenköy' de, s. 183, Ömer Seyfeddin, s. 188, Halid Fahri Şemsi
tap sokağında, s. 191, Faruk Nafiz Kadıköy'de, s. 193, Şukfife Nihai ve şair ar
kadaşları, s. I 96, Nazım Hikmet'in Kadıköy'de geçen yılları, s. 203, Refik Halid 
Kadıköy'de, s. 207, Kadıköy'ün vefalı şairi Salih Zeki, s. 211, Fahri Celal, s. 
214, Ebüzziya ailesi Kadıköy'de, s. 216, Mahmud Sadık Kızıltoprak'ta, s. 220, 
Bir eski Kadıköy'lü Esad Mahmud Karakurt, s. 223, Çetin Altan Göztepe'de, s. 
225, Kadıköy'ün gazetesi: Akşam, s. 227, Kadıköy'ün tiyatro sanatçıları, s. 262, 
Kadıköy'ün musiki şöhretleri, s. 242, Batı müziği sanatçıları, s. 262, Kadıköy'ün 
sporcu ları, s. 270, Dünden bugüne, s. 279, Teşekkür, s. 286, Yararlandığı m 
eser! er, s. 287, 

Konu Açıklaması: Kadıköy'de Kuşdili tiyatrosundaki tulı1at anlatılıyor, tulı1-
atın orta oyunu ve Karagözle batı tiyatrosunun karıştırılmasından doğduğu söy
leniyor (s. 83). Kadıköy'ü güldürenler başlığı altında tulfiat sanatçılarından Naşit 
anlatılıyor, Asım Baba, Halid Bey, Eyüb Sabri Bey gibi sanatkarlar söz konusu 
ediliyor (s. 84). 

62. GÖKÇEN, RİFAT 
İlçeleriyle İstanbul ve Marmara Bölgesi: ll. bs, İstanbul, ÖzyUrek, 1992, 192 s., 
res., fotog, hrt, graf, 24 sm, ÖzyUrek Yayınları istanbul ve İlçeleri Dizisi: 1. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullara tavsiye edilen ve kaynak kitap olarak 
hazırlanan eser, doğal özellikler, yönetim, ticaret, yerleşme, sağlık, eğitim, kül
tür ve tarihi eserler gibi birçok yönden İstanbul' u tanıtınaya yöneliktir. Kitapta, 
kabaca İstanbul'da geleneksel tiyatro ve halk edebiyatma da yer verilmiştir. 

İçindekiler: İstanbul (şiir), s. 4, İliınizi, bölgemizi tanıyalım, s. 8, Harita ve 
haritalardan yararlanma, s. 9, Grafik ve grafikten yararlanma, s. 9, İstanbul'un 
yurduınuzdaki konumu, s. 12, İstanbul'un doğal konumu, s. 13, ilimizin nüfusu 
ve ve yönetim bölümleri, s. 21, İl imizin geç im kaynakları, s. 25, İstanbul çarşı-
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ları, hanlar hamamlar, s. 32, ilimizde haberleşme, s. 34, ilimizde ulaşım, s. 35, 
İstanbul'da yerleşme durumu, s. 48, İstanbul'un semtleri, s. 49, ilimizde sağlık 
kurumları, s. 50, ilimizde eğitim ve kültür kurumları, s. 52, İstanbul'un tarihi, s. 
61, İstanbul'da yetişen ünlü kişiler, s. 65, ilimizde ve bölgemizde turizm, s. 66, 
İstanbul'da tarihi eserler, İstanbul'da Bizans dönemi eserleri, s. 76, İstanbul 
camileri, medreseleri, türbeleri, s. 79, İstanbul çeşmeleri, s. 86, İstanbul sarayla
rı, s. 89, İstanbul'da eski anıtlar, s. 95, İstanbul müzeleri, s. 99, Parklar, s. I 02, 
Gezi ve dinlenme yerleri, s. 104, Oteller, plajlar, s. 109, İstanbul'un ilçeleri, s. 
110, Bölgelerimiz ve ilimizin bölgesi, s. 145, Marmara bölgesi bölgenin konu
mu, sınırları, s. 148, Bölgenin doğal durumu, s. 151, Bölgede yaşayış, s. 162, 
Bölgede ulaşım, s. 169, Bölgede turizm, s. 172, Kültür hayatı, s. 176, Bölgenin 
geçmişine ilişkin neler biliyoruz, s. 177, ilimizin yönetimi, s. 179, Test, s. 187. 

Önsöz (ve/veya Giriş): Sunuş yazısında on birinci baskısını yapan kitaba 
"Tamamlayıcı genel bilgiler" konulduğu, böylelikle İstanbul ve Marmara bölge
sinin daha iyi tanıtılınasının amaçlandığı söyleniyor. 

Konu Açıklaması: "Tiyatrolar" alt başlığı altında Türk tiyatrosunun Kara
göz, orta oyunu ve meddahlarla başladığı söylenerek tarihi seyrinden bahsedili
yor (s. 59). "Folklor" alt başlığı altında İstanbul'un kendine özgü türküleri, ata
sözleri, deyimleri, masalları, tekerlemeleri, bilmeceleri, manileri olduğu ifade 
ediliyor (s. 59). "İstanbul'un tarihi" başlığı altında İstanbul'un kuruluşuna dair 
anlatılan bir efsane naklediliyor (s. 61 ). 

63. GÜNAY, PROF. DR. UMAY 
Türkiye'de Aş1k Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi: 2. bs., Ankara, Akçağ Basım 
Yayım Pazarlama A.Ş, 1993, XV, 252 s., 24 sm, Akçağ Yayınları: 86, İnceleme A
raştırma: 22, Bibliyografya var. 

İlk baskısı 1986 yılında yapılan ve doçentlik tezi olarak hazırlanmış çalış
mada Türkiye sınırları içinde XIX. yüzyıldan beri yaşamış ve yaşamakta olan 
aşık edebiyatı ürünleri incelenmektedir. Kitapta aşık tarzı şiir geleneğinde rüya 
motifi üzerinde durulmakta ve istanbul'da yapılan aşık fasılları da işlenmekte
dir. 

içindekiler: 1. Baskıya ön söz, s. V, 2. Baskıya önsöz, s. VII, Giriş, s. IX, I. 
Bölüm: Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Mahsulleri: A. Türk Edebiyatı İçinde Aşık 
Edebiyatının yeri, s. 1, B. Aşık Edebiyatının mahiyeti veteşekkül meselesi, s. 8, 
Aşık fasılları, s. 20, II. Bölüm: Aşık Edebiyatında rüya motifi: A. Rüya nedir? 
Rüya İle ilgili görüş ve inançlar, s. 78, B. Aşık Edebiyatında Rüyanın Yeri ve 
fonksiyonu, s. 89, C. Rüya motiflerinin tipleri ve tahlili, s. 97, I. Hikaye metin
lerinden tespit edilen rüya tipleri- 1. Kerem ile Aslı Han, s. 100, Aşık Garip ile 
Şah Sanem, s. 103, Aşık Emrah ile Selvihan, s. 105, II. Aşık biyografilerinden 
tespit edilen rüya tipleri, s. 108, 1 Aşık Şenlik, s. 108, 2. Aşık Nihani, s. lll, 3. 
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Aşık Mi.idami, s. 114, 4. Aşık Meyyiti, s. ı ı 6, 5. Aşık Ümmani Can, s. 118, 6. 
Aşık Celall, s. 120, 7. Aşık Emsali, s. 122, 8. Aşık Kara, s. 124, 9. Aşık Şeref 
Taşlıova, s. 126, 10. Aşık Murad Çobanoğlu, s. 127, I 1. Aşık Feyman\', s. 129, 
", s. 241, 12. Aşık Sümmanl, s. 131, 13. Aşık Reyhanl, s. ı 35, 14. Aşık Zülal\', s. 
138, 15. Aşık Pervan\', s. 140, 16. Aşık Efkar'i, s. 143, 17. Aşık Burhan'i, s. 146, 
18. Aşık Mahzun1, s. 148, III. Müstakil rüya tipleri, s. I 49, ı. AŞık Bektaş 
Kaymaz, s. 149, 2. Aşık Kemali, s. 149, 3. Aşık Deryam'i, s. 150, 4. Aşık Meh
met Yakıcı, s. 151, 5. Aşık Mehmet, s. 152, 6. Aşık Veysel Şahbazoğlu, s. 152, 
Sonuç, s. 155, Sözlük, s. 157 Ekler, s. 167, I. V. M. Zhirmunskii, "The Legend 
of Singir's Calling" (Legenda o prizvanii pevtsa in İssledavanido po istarli 
kultury narodov vostoka, s. 524) Çev. U[may] Günay, s. 169, II. "Aşık tarzı 
edebiyat hakkında düşünceler", s. 177, III. "Halk şiirinde "Ayak" konusunda 
düşünceler", s. 181, IV. "XVI. yüzyıl saz şairi Rumelili Karacaoğlan", s. 185, V. 
"XVII. yüzyıl saz şairi Çukurovalı Karacaoğlan", s. 195, VI. "Gevher'i'ye dair", 
s. 2 I 5, VII. "Deve! ili seyran'i'nin rüya motifinin tahlili", s. 22 I, VIII. "Ercişli 

Emrah ve aşık tarzı şiir geleneği", s. 227, IX. "Cumhuriyet terkibi ve Barış 
Manço", s. 237, Bibliyografya, s. 241, 

Önsöz (ve/veya Giriş): I. Baskıya Önsöz'de araştırman m "Giriş" bölümüyle 
birlikte üç bölüm olduğu ifade ediliyor ve "Giriş" bölümünde, I 914 yılından 
itibaren aşık tarzı şiir geleneği ve örnekleri üzerinde yapılan çalışmaların kro
nolojik olarak tanıtıldığı ve değerlendirildiği belirtiliyor. "I. Bölüm"de Türk 
edebiyatı içinde Aşık edebiyatının yeri ele alınıyor. "II. Bölüm"de insan haya
tında ve milletierin kültürlerinde rüyaların akisleri, eski ve yeni rüya teorileri ve 
büyük dinlerin rüyaları kabul ediş şekilleri özetlenerek Aşık Edebiyatmın hem 
mahsulleri hem de temsilcileri için hareket ve başlangıç fonksiyonu gören rüya 
motifinin tahlili ve tiplendirmesinin yapıldığı belirtiliyor. 2. Baskıya Önsöz'de, 
bu baskıya "Sözlük" ve "Ekler" kısımlarının ilave edildiği söylenilerek kitabın 
eklerle genişletildiği ifade ediliyor. 

Konu Açıklaması: İstanbul'da yapılan aşık fasılları, diğer merkezlerde yapı
Ian fasıllarla mukayese edilebilmesi için şematik olarak gösteriliyer (s. 35). 
İstanbul'da yaşayan aşıklık geleneğinde klasik makamlar ve aruzlu ttirlerin ö
nemli bir yer tuttuğu, faslın son kısmında yer alan muamma tarzının Anado
lu'da yapılan fasıllarda askı adı ile anıldığı söyleniyor ve bu türün kültürel kö
keni üzerinde duruluyor (s. 36). 

64. GÜNGÖR, NECATI (HAZ.) 
Türk Yazarların Kaleminde: Bir Hayal İstanbul: Necati Güngör, İstanbul, Milliyet, 
ı 997, 208 s., rnk., res., fotog, 2 ı sm. 

Kitap, Evliya Çelebi'den AfifYesari'ye kadar birçok yazarın; şahısları, me-
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kanları ve yaşayışıyla İstanbul 'u anlatan yazılarının toplanması ile meydana 
getirilmiştir. Kitapta İstanbul halk edebiyatı ile ilgili yazılar da bulunmaktadır. 

İçindekiler: İçindekiler, s. 5, Teşekkür, s. 7, /Evliya Çelebi/ İstanbul'da olan 
garip ve acaib tılsımlar hakkında, s. 9, /Namık Kemal! Çamlıca, s. 17, /Mehmet 
Tevfik Çayiakl Mahalle kahvesi, s. 19, /Ahmet Mithat Efendi/ Galata meyha
neleri, s. 21, fReeaizade Mahmut Ekrem/ Çamlıca parkı, s. 25, /Balıkhane Nazı
rı Ali Rıza Bey/ İstanbul esnafları, s. 29, /Sami Paşazade Sezai/ Çamlıca, s. 45, 
/Hüseyin Rahmi Günpınari Ada vapurunda, s. 49, /Ahmet Rasim/ Akşam piya
saları, s. 57, /Musahipzade Celal/ İstanbul'da esnaf düğün leri, s. 59, IAbdülhak 
Şinasi Hisari Boğaziçi cenneti, s. 61, /Hal ide Edip Adıvar/ Sinekli bakkal soka
ğı, s. 69, /Yahya Kemal/ Hisarda gezinti, s. 7ı, /Ahmet Haşim/ Kağıthane'de, s. 
75, /A. Cabir Rada! Boğaziçi'nde kuşlar, s. 79, /Serınet Muhtar Alus/ Sulara 
gidiş, s. 83, /Sadri, Sema/ Miskinler tekkesi, s. 87, /Ercüment Ekrem Talu/ Ka
dın hamamları, s. 91, /Refik Halit Karayi Bir semtin metamorfozu, s. 95, /Ya
kup Kadri Karaosmanoğlu/İstanbul'da iki devir, s. ı03, /Osman Cemal Kaygılı/ 
Ayvansaray'da çingene düğünü, s. ı 05, /Üsküdarlı Vasıf Hoca! Çalgılı kahve
ler, s. ı 09, /Refi Cevat U lunayi İstanbul 'un insan bülbülleri, s. ıı5, /Hal it Fahri 
Ozansoy/ Bayram alışverişi, s. ı2ı, /Ruşen Eşref Ün aydın/ Rumeli kıyısında 
sabah, s. 125, /Mahmut Yesari/ Direklerarası, s. 129, /Süheyl Ünver/ Ramazan
da gece hayatı, s. 135, /Ziya Şakir/ Yedikule zindanı, s. ı37, /İbrahim Alaettin 
Gövsal İstanbul efendisi, s. ı43, /Fikret Adil/Asmalı mesçit, s. ı47, /Ahmet 
Hamdi Tanpınari İstanbul, s. 149, /Refik Ahmet Sevengil/ Canbazlar, rakkaslar, 
köçekler, tavşan oğlanlar, s. 155, /İbrahim Hakkı Konyalı/ Kızkulesi, s. 16ı, 
/Reşad Ekrem Koçu/ Eski İstanbul'da berberler, s. 167, /Samiha Ayverdi/ Bo
ğaziçi'nde kayıklar, piyadeler .. , s. 171, /Asaf Halet Çelebi/ Beylerbeyi Sara
yı'na dair, s. 175, /Ziya Osman S aba/ Yaz gezmesi, s. 183, /Haluk Y[usuf] Şeh
suvaroğlu/ Göksu'ya dair, s. 187, /Adnan Giz/ Çayırlar, s. 191, /Haldun Taner/ 
Beylerbeyili, s. 201, /Dr. Mi.ifıt Er kal/ Dalyanda balıkçılar, s. 203, 1 Afif Yesari/ 
Tarihi yüksek kaldırım! .. "Pera", s. 205, 

Konu Açıklaması: "Sulara gidiş" başlıklı yazıda, mesire yerlerine türküler 
söylenerek, maniter ve semaller okunarak gidildiği ifade ediliyor, Hünkar suyu 
mesiresinde hokkabazların, tiyatroların bulunduğu, Komik Hamdi, Şeyh Hakkı 
ve Kel Hasan'ın buralarda sanatlarını icra ettikleri belirtiliyor (s. 83). "Kadın 
hamamları" başlıklı yazıda, Gelin hamamı eğlencelerinde türküler ve Kırk ha
mamı eğlencelerinde demaniler söylendiği anlatılıyor (s. 92). "Çalgılı kahveler" 
başlıklı yazıda, çalgılı kahvelerde Ramazan akşamları oyun havalarmın şarkı ve 
türkülerle başladığı, çalgı aleminin sema! ya da divan okunarak açıldığı belirti
liyor; çalgılı kahvelerde semai, divan, koşma, mani söylendiği ifade edilerek 
meşhur semalci ve manicilerin isimleri sıralanıyor, karşılıklı mani söyleme u
sCıli.i anlatılıyor, muamma kahveleri, ınuamma asan saz şairleri ve muamma 
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çözmek hakkında bilgi veriliyor (s. I 09). "Direklerarası" başlıklı yazıda Camcı 
Ali camisine bitişikarsada kışın Kavuklu Hamdi'nin "Zuhuri kolu"nun oynadı
ğı, orta oyununun mekanının burası olduğu söyleniyor, Direklerarası'nda tu!O.at 
tiyatroları ve Udhı1ke-perdaz Abdürrezzak, Kel Hasan ve Paşazade Şevki gibi 
sanatkarlar zikrediliyor, kukla oynatılan Fevziye kıraatlıanesi söz konusu edili
yor (s. 129). "Kızkulesi" başlıklı yazıda Kızkulesi'ne dair bazı efsaneler nakle
diliyor (s. 161). "Eski İstanbul'da berberler" başlıklı yazıda XIX. yüzyıl saz 
şairlerinden Beşiktaşlı Geda'i''nin tıraşla ilgili bir gazeli yer alıyor (s. I 70). 
"Göksu'ya dair" başlıklı yazıda Göksu'da pazar günleri tiyatro ve perşembe 
günleri "Zuhuri kolu"nun oynadığı söyleniyor (s. I 90). 

65. HATTOX, RALP, S. 
Kahve ve Kahvehane/er: Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğudaki Kökenleri: haz. 
Ayşen Anadol, çev, Nurettin El-Hüseyni, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplum
sal Tarih Vakfı, 1996, [5, y.], 142 s., res., fotog, miny, 21 sm, TarihVakfı Yurt Ya
yınları: 38, Kaynakça ve dizin var. 

Kitap, kahve ve kahvehane üzerindeki taıtışmaları, tarihi kaynaklarına ine
rek ortaya koyan; kahvehaneleri, toplum hayatındaki yerleri ve sosyal narınlar 
bakımından ele alan bir çalışmadır. Aslı İngilizce olarak 1 988'de Washington 
Üniversitesince basılmış eserin tercümesidir. Kitapta İstanbul kahvehaneleri ve 
kahvehenelerde seyirlik oyunlar da işleniyor. 

İçindekiler: Önsöz, s. V, I. Büyük kahve tartışması, s. 3, II. Kahvenin 
yakındoğuya girişi, s. 9, III. Kahve, kahvehaneler ve muhalifleri, s. 25, IV. Şa
rap, kahve ve şeriat, s. 39, V. Miskinlik, elizam ve melankoli: Kahve ve ortaçağ 
tıbbı, s. 53,.VI. Şarapsız ıneyhaneler: Kahvenin ortaya çıkışı, s. 64, VII. Kahve
hane sakinleri ve kahvehanede toplumsal hayat, s. 8 I, VIII. Kahvehane: Top
lumsal normlar ve simgeler, s. 99, Ek: Kaynaklar üzerine, s. I 13, Resimler, s. 
119, Kaynaklar, s. 135, Dizin, s. 140, 

Önsöz (ve/veya Giriş): Önsöz'de kitabın, İslam hukukunun, belirli bir me
seleye uygulanınası konusunda kahve yasağına dair bir seminer hazırlamak üze
re yapılan çalışınalardan doğduğu söyleniyor. Çalışmada uygulanan metod hak
kında bilgi veriliyor. 

Konu Açıklaması: "Geleneksel kahvehaneler" başlığı altında İstanbul'un 
büyük ve kapalı tipteki kahvehanelerine özellikle gece serinliğinin insanları dı
şarıya yönelttiği yaz ayları ile Ramazan aylarında büyük rağbet gösterildiği ve 
bu kahvehanelerde meddah gösterileri yapıldığı söyleniyor (s. 71). "Eğlence
gösteri" başlığı altında kahvehaneterin çoğalması neticesinde ortaya çıkan yarış 
ve kahvehane sahiplerinin müşteri çekmek için ıneddahlarla olan anlaşınalarına 
temas ediliyor, sahne gösterileri arasında çeşitli türlerde kukla gösterileri ve 
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Karagöz tarzı gölge oyunu gösterileri yapıldığı anlatılıyor (s. 92). 

66. HİÇYILMAZ, ERGUN 
Eski İstanbul'da Muhabbet: 2. bs, İstanbul, Cep Kitapları A.Ş, I 991, 94 s., [9 y.], 
fotog, 20 sm, Cep Kitapları: 66, Belgesel Dizi: 4, Bibliyografya var. 

İlk baskısı 1989'da yapılan kitapta, eski İstanbul ınuhabbetleri, aşkları, insan 
merkeze alınarak işleniyor. Padişahlardan, paşalara ve yabancılara kadar birçok 
kimsenin muhabbet esas alınarak anlatıldığı çalışınada İstanbul'da Karagöz ve 
ınani de işleniyor. 

İçindekiler: Eski İstanbul'un "Tarih-i muhabbet"i üzerine, s. 5, Benim ka
dınlarıın, s. 7, Zaınparalar, s. 1 ı, Sevda yazıları, s. ı9, Sultanların·aşkları, s. 27, 
Cins-i Iatifler ve yasaklar, s. 31, Petri'den Mithat Usta'ya, s. 35, Afet-i devran 
Peruz Hanım, s. 39, Dikkat Fehiın Paşa geliyor, s. 43, Beyoğlu'nun aşk trafiği, s. 
47, İstanbul'da bir beyaz Rus, s. 5 ı, Deniz Hanımların gü Ileri, s. 53, Bilumum 
haneler, s. 57, Emine'nin adaleti, s. 65, Şimdi piyasa zamanı, s. 67, Kadınların 
İzmir deplasınanı, s. 71, Karagöz'ün cinselliği, s. 75, Erbabına kitaplar, s. 79, 
Daınadıınız Pierre Loti, s. 8 ı, Faik Bey'in aşkı, s. 85, Muhabbetin sonu, s. 87, 
Ekler, Kaynakça, s. 91, Bibliyografya, s. 93, Sararmış fotograflar ve kartpostal
lar arasında. (Kitapta sayfa numarası verilmemiş. [9 y.] olarak künyede gösteri
len yerde sayfa numarası verilmeksizin fotoğraflar ve kartpostaHar bulunuyor). 

Konu Açıklaması: "Sevda yazıları" bölümünde sevdaya dair mani metni ve
rilmiş (s. 2 ı). "Karagöz'ün cinselliği" başlığı altında Karagöz'ün İstanbul haya
tına getirdiği renk anlatılmış, Karagöz oyunlarının fonksiyonu üzerinde durul
ınuş (s. 75). 

67. HiÇYILMAZ, ERGUN 
Çengiler, Köçekler, Dönme/er, Lez'olar: istanbul, Cep Kitapları A.Ş, 1991, 126 s., 
[12, y.], mk., res., fotog, 21 sm, Cep Kitapları: 84, Belgesel Dizi: 008, Kaynakça 
var. 

Kitap, eski İstanbul'un çengi köçeklerini anlatıyor. Kitapta İstanbul'un eğ
lence hayatında, Karagöz'e de yer veriliyor; halk şairleri ve bu şairlerin şiirleri 
de işleniyor. 

İçindekiler I. Kantocular, s. 9, II. Hem köçek hem çengi, s. 20, III. Köçek 
kolları, s. 22, IV. Zenannaıne, s. 27, V. Lezzetli çengiler, s. 33, VI. "Zürafalar", 
s. 38, VII. Alus'un kadmları, s. 43, VIII. Karagöz'ün Salkım ineisi ile Şallı natı
rı, s. 45, IX. Osmanlı'da 500 eşcinsel, s. 48, X. "Çok şekerli"ler üzerine, s. 51, 
Xl. Civelekler Baltalar, s. 57, XII. Erkek kızlar, s. 60, XIII. "Dönıneler", "Dö
nemeyenler", s. 64, XIV. Çift organlılar (Hemafroditler), s. 68, XV. Balarısı, s. 
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71, XVI. Teli ak güzellerinden Çilergül'e, s. 73, XVII. 21 saatlik maraton, s. 85, 
XVIII. İstanbul'un revü yıldızları, s. 88, XIX. Kasımpaşalı Colette, s. 92, XX. 
Avrupa malı dan sözler, s. 9S, XXI. Bluebell kızları, s. 100, XXII. Folies 
Bergere, s. 103, XXIII. Müzikhollerden oturak alemlerine, s. 108, XXIV. Türk 
lokumları, s. lll, XXV. Billur top oyunu, s. 124, 

Konu Açıklaması: "Zürafalar" bölümünde bir mani metni verilmiş (s. 38). 
"Karagöz"ün salkım ineisi ile şallı natırı" başlığı altmda, Direklerarası ve sair 
yerlerde oynanan Karagöz ve Karagöz'de yer alan tipler anlatılmış (s. 45). Üs
küdarlı halk şairi Aşık Razi ve onun olduğu söylenen bedesten güzelini anlatan 
bir şiirden bir dörtlük alınmış (s. S3). Razi'den kıt'alara yer verilmiş (s. S4). 
Beşiktaşlı halk şairi Gedal'den bahsedilmiş (s. SS). Tulumbacı destanı metni 
verilmiş (s. S8). Elif Bey destanmmm metni verilmiş (s. 7S). "Beyoğlu'nda ge
zersin" türküsünün metni verilmiş (s. 77). 

68. IŞIN, EKREM 
İstanbul'da Gündelik Hayat: İstanbul, İletişim, 1995, 336 s., [8, y.], rnk., fotog, 23 
sm, İletişim Yayınları: 261, İstanbul Dizisi: 15, Dizin var. 

Kitap, İstanbul'un gündelik hayatmı, toplumsal tarih bakımmdan anlatmakta 
ve Tanzimat sonrası İstanbul'unu; insan, kültür ve mekan ilişkileriyle değerlen
dirmektedir. Kitapta İstanbul'da bulunan semal, tulumbacı ve aşık kahvelerinin 
fonksiyonları da işlenmektedir. 

İçindekiler: Önsöz, s. 7, Birinci Bölüm: Mitos ve ütopya arasında gündelik 
hayat- İstanbul'da modernleşme öncesi gündelik hayat, s. IS, 19. yüzyılda mo
dernleşme ve gündelik hayat, s. 79, İkinci Bölüm: İnsan, kültür ve mekan - Tan
zimat, kadın ve gündelik hayat, s. lll, Ahmed Midhat Efendi ve gündelik ha
yatın pratik bilgisi: Adab-ı muaşeret, s. 12S, Abdullah Cevdet'in Cumhuriyet 
adab-ı muaşereti, s. 145, Hamamdan banyoya peştemaldan mayoya Türk deniz 
kültürü, s. 16S, Modernleşme çağmda Osmanlı meslekleri, s. 175, Bir Boğaziçi 
Tanzimatçısı: Şirket-i Hayriyye, s. 18S, Dört ayaklı belediye ya da İstanbul 
köpekleri, s. 20S, Küçük musluk tarihi, s. 21 S, Mezartaşlarmda biçim ve baş
lıklar, s. 229, İstanbul'un Tanrısız tapmakları: Kahvehaneler, s. 237, Senıal kah
velerinde insan ve kültür, s. 247, Toplumsal mekanlar olarak hamamlar, s. 259, 
İstanbul'un mistik tarihinde Mevlevihaneler, s. 267, Dizin, s. 3 I 9. 

Önsöz (ve/veya Giriş): Önsöz'de İstanbul'da farklı kültürlerin kader ortaklı
ğı yaptığı ve İstanbul'un bu farklılığm zenginliğiyle beslendiği anlatılmış. Bu 
eserin, kaybedilen toplumsal kimliğin soru işaretleriyle dolu tarihine bir açıkla
ma getirmek amacını hedeflediği söylenmiş. 

Konu Açıklaması: İstanbul'da Tahtakale'de 1SS4-1SSS'te açılan ilk kahveler 
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ve buralardaki eğlenceler, meddah ve kıssahanlarla anlattıkları hikayeler söz 
konusu edilmiş, klasik dönemde camiierin yanında açılan kahvehanelerde men
kıbeler ya da Danişmendname, Batta/name türünden destanlar okunduğu ve 
buralarda halk şairlerinin dinlendiği anlatılmış (s. 15). Kahvehanelerin, saz şa
ir1erinin folklorik kültürü şehir hayatıyla kaynaştırdıkları odak noktaları olduğu 
söylenerek sernal kahveleri, mahalle kahveleri ve fonksiyonları işlenmiş, sernal 
ve tulumbacı kahvelerinde saz şairlerinin destan, ınani, koşma okudukları ifade 
edilmiş, buralarda ınuaınma çözenler de bulunduğu anlatılmış (s. 237). Rama
zan ayına mahsus sema! kahvelerinin hazırlanmasından bahsedilıniş, külhanbeyi 
tarzı ınanilerinin hiciv sanatına dönüştüğü söylenerek bu manilere örnekler ve
rilıniş, sema! kahvelerinde ınani, sernal dışında divan, kalenderi ve yıldızların 
farklı makamlarla okunduğu anlatılmış (s. 247). 

69. KAYGILI, OSMAN CEMAL 
İstanbul'da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri: istanbul, Burhaneddin, ı937, 29 
s., [3, y.], 20 sm, İstanbul Eminönü Halkevi dil tarih ve edebiyat şilbesi neşriyatı: 
ll. 

Kitap, İstanbul'da saz şiirinin XIX. asır sonlarındaki durumunu inceliyor. 
Eserde İstanbul'da sema! kahvelerinin çalgılı kahvelere dönüşme serüveni anla
tılıyor, meydan şairleri işleniyor. 

Konu Açıklaması: Dertli İbrahim mahlaslı saz şairi anlatılıyor (s. 5). Dert
li'nin bir koşmasının metni veriliyor (s. 7). Sernal kahvelerindeki manici ve 
semaicilerin, koşma, destan ve kalenderi söyleyen şairlerin isimleri zikrediliyor 
(s. 8). Aşık fasılları, Sernal kahvelerindeki oyuncu1ar, aynadıkları oyunlar ve 
aşık fasıllarında mani, sema!, koşma, kalenderi, divan ve yıldız okunduğu anla
tılıyor (s. 10). Yıldız metni bulunuyor (s. 14). Ayaklımani metinleri yer alıyor 
(s. 14). Ka1enderi metnine yer veriliyor (s. 19). İsimleri zikredilerek külhanbey 
destanlarından bahsediliyor (s. 21 ). Komiser Hüsaınettin Destanı'nın metni 
bulunuyor (s. 23). Konik Mustafa Çavuş'un Yemen Destanı yer alıyor (s. 25). 
Dalmacı Mihran adlı bir Ermeni semaicin in sernalsine yer veriliyor (s. 26). Üs- · 
küdarlı Viisıf Hoca'nın semaileri bulunuyor (s. 27). Zil İzzet'in bir muamması 
ve ardından bir manisinin metinlerine yer veriliyor (s. 28). Aceın İsmail'in bir 
manisi yer alıyor (s. 29). 

70. KA YGILI, OSMAN CEMAL 
Bekrt Mustafa: istanbul, Seınih Lutfi, ı 944, ı 90 s., [3, y. ], 20 sm. 

Kitap, IV. Murad devrinde (1623- 1 640) yaşamış ve dönemin İstanbul haya
tını aksettiren fıkra kahramanlarından Bekr'i Mustafa'ya dair fıkralardan oluş
maktadır. Eserde ayrıca Bekrl Mustafa'nın koşma ve manHerine de yer verilmiş. 

Konu Açıklaması: "Gelinlik yorganların yanlış dikilmesi ve genç Musta-
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fa'nın aşkı" başlıklı fıkra yer alıyor (s. 3). Hayatının birçok safhasını anlatan 
fıkralara yer verilen kitabın tamamı Bekri Mustafa etrafında anlatılan fıkralar
dan oluşuyor. Kitapta ayrıca bir türkü metni bulunuyor (s. 9). Bekri Mustafa'nın 
okuduğu söylenen manilerin metinleri veriliyor (s. 1 0). Bekri Mustafa'nın, an
nesinin vefatı üzerine söylediği bir ağıt var (s. 24). Bekrl'nin, kırlarda kaleme 
aldığı söylenen bir koşmasının metni veriliyor (s. 70). 

71. KOÇU, REŞAD EKREM 
Türk İstanbul: [y, y.], Cumhuriyet Gazetesi Yayını, [1953], 54 s., res., plan, 42 sm. 

Cumhuriyet Gazetesi tarafmdan SOO. fetih yılı armağanı olarak hazırlanmış 
bir eserdir. Eser, cami leri, efsaneleri, masalları, kahvehaneleri ve günlük yaşayı
şıyla "Türk istanbul"u anlatan, İstanbul masalları ve halk şiirinin de işlendiği 
yazılardan oluşmaktadır. 

İçindekiler: Türk İstanbul'un en kuvvetli damgası: Camiler, s. 2, Türkistan
bul, s. 3, Ravzai Murad'da bir güli Muhammed! açtı, s. 5, Boğazkesen kalesi, s. 
9, Boğazkesen kalesinin üç kulesi, s. 12, Toplar, s. 14, İstanbul önünde Türk 
ordusu, s. 15, 5 Nisan 1453 - İstanbul surları, s. 16, İstanbul ınuhasarası, s. 17, 
Yeniçeri Murad, s. 20, Ulı.ıbatlı Hasan, s. 21, Fatih'in şiir leri, s. 23, Bir 
gülzardan İstanbul, s. 25, Üle devrinde İstanbul aşığı ve Türklerin dostu bir 
İngiliz edlbesi: Lady Montague, s. 30, Şair Nedim'in İstanbul'u, s. 32. Geçen 
asırda İstanbul'dan çizgiler, s. 33, 19uncu asırda İtalyan edibi Edınondo de 
Amicis'in görüşüyle Türk İstanbul, s. 34, İstanbul ressamlarından Thomas 
Allom, s. 36, İstanbul masalları, s. 38, İstanbul kahvehaneleri, s. 41, İstanbul'da 
tulumbacılık, s. 42, İstanbul meyhaneleri, s. 45, Büyük İstanbullu Ahmet Rasim, 
s. 46, İstanbul'un heykeli dikilecek hemşerisi, s. 47, İstanbul ve Atatürk, s. 49, 
İstanbul'un müzeleri, s. 50, 

Konu Açıklaması: Kitapta yer alan İstanbul masalları: "Kunduracı güzeli 
yahud karının fendi erkeği yendi" (s. 38). "Eşik atlamaz Hatice Banu" (s. 38). 
"Kürkçübaşının oğlu ile Bülbül İsmail'in kız kardeşi" (s. 39). "Cavalının kızı" 
(s. 39). "Kasımpaşalı Yeınenici Mustafa" (s. 39). İstanbul kahvehaneleri anlatı
larak buralarda söylenen kıt'a beddua, mani söz konusu edilmiş (s. 41). Tuluat 
ve tuluatçılar anlatılmış (s. 4 7). 

72. KOÇU, REŞAD EKREM 
İstanbul Ansiklopedisi I. cilt, Aba, Abacılar-Alafranga Baloz: İstanbul, Reşad Ek
rem Koçu ve Mehmet Ali Akbay İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Şir
keti, 1958, 576 s., [2, y.], rnk., res., plan, hrt, 28 sm. 

Önsöz (ve/veya Giriş): Sunuş yazısında İstanbul Ansiklopedisi'nde, İstan
bul'un cami, mescid, medrese, ınekteb, kütüphane, tekke, kilise, ayazma, çeş-
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me, sebil, saray, yalı, konak ve köşke kadar yapıları; Devlet adamı, alim, şair, 
sanatkar, iş adamı, hekim, ayyaş, tulumbacı, kabadayı ve katile kadar bütün 
şöhretleri, tabiat güzellikleri ve coğrafyası, sokakları, mahalleleri, İstanbul hal
kının devir devir adet, an'ane, giyim ve kuşamı, İstanbul argosu, ~tanbul'a ait 
resimler, şiirler, kitaplar ve İstanbul'a gelmiş yabancı şöhretler ... gibi konuların 
işlendiği anlatılıyor. 

Konu Açıklaması: Abdi, Abdürrezzak [m.y, y.] - Türk tulı1at tiyatrosunun 
büyük komiklerinden İstanbullu Abdi Abdürrezzak birçok hususiyetleriyle an
latılıyor (s. 17). Abdi (Bekçi) [m.y, y.]- Son orta oyuncularından namlı bir sa
natkar olduğu ifade ediliyor (s. 2 I). Abdullah Efendi (Yorgancı) [m.y, y.]- İs
tanbul'un son Karagözeülerinden olduğu ifade edilerek anlatılıyor (s. 48). Adalı 
Türküsü [m.y, y.)- Sürgüne gönderilmiş bir bahriyelinin ağzından söylenmiş 
türkünün metni ve macerası yer alıyor (s. 210). Afife Kadın [m.y, y.]- IV. Meh
met' i kendine bendetmiş bir kadın olduğu belirtilen Afife Kadın anlatılarak IV. 
Mehmet'in ölümü üzerine yazdığı bir destanına yer veriliyor (s. 225). Ahmed 
(Balıkçı güzeli) [m.y.: Muzaffer Esen]- Bu maddede hikayesi anlatılarak bir tür
kü metni veriliyor (s. 302). Alımed (Derı'inf) [m.y, y.]- İstanbul 'un nam lı med
dahiarından olduğu ifade ediliyor (s. 3 I 5). Ahmed (Miirekkebci) [m.y, y.]- Orta 
oyunu sanatkarı ve zenne olduğu söyleniyor (s. 315). Ahmed (Pehlivan) [m.y, 
y.]- On yedinci asır orta oyuncularından olduğu ifade ediliyor (s. 315). Ahmed 
(Tesbilıci) [m.y, y.]- Son orta oyuncularından olduğu ifade ediliyor (s. 3 I 7). Ah
med (Tosunun) [m.y, y.) -II. Abdülhamid devrinde yaşadığı, Kasımpaşalı namlı 
kabadayı Arap Süleymanı vurması üzerine destanlar söylendiği ifade ediliyor; 
bu destaniara örnek olarak halk şairi Üsküdarlı Vasıf Hoca'ya ait yirmi sekiz 
kıt'alık "Kasımpaşalı Arap Süleyman destanı"nın 11-16. kıt'alarının metni veri
liyor (s. 3 I 7). Ahmed Efendi (Deli) [m.y, y.]- Son orta oyunculardan ve namlı 
mukallitlerden olduğu ifade edilerek anlatılıyor (s. 356). Ahmet Efendi (Mev
levihanekapıll) [m.y, y.]- Son Karagözcülerden olduğu söyleniyor (s. 358). Ah
med Efendi (Terlikci) [m.y, y.]- Geçen asrın seçkin orta oyuncularından ve Pi
şekar olduğu anlatılıyor (s. 361 ). Ahmed Efendi ( Uzundııdak) [m.y, y.]- En son 
Karagözcülerden olduğu ifade ediliyor (s. 36 I). 

73. KOÇU, REŞAD EKREM 
İstanbul Ansiklopedisi ll. cilt: Alageyik Sokağı-Aşiretlerin Kütüphanesi: İstanbul, 
Reşad Ekrem Koçu ve Mehmet Ali Akbay İstanbul Ansik1opedisi ve Neşriyat 
Kollektif Şirketi, 1959, s. 577-1156, res., plan, hrt, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Alemdar Mustafa Paşa Destanı [m.y, y.] - İstanbul'da 
halkı heyecana düşüren vakalar üzerine yazılmış destanlardan olduğu ve Derviş 
Osman adında bir yeniçeri halk şairine ait bulunduğu söyleniyor, on sekiz kıt
'alık destanın metni veriliyor (s. 595). Alemdar Mustafa Paşa Vak'ası [m.y, y.] 
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maddesinde Galatalı Hüseyin Ağa'nın "Kırcalı Destanı"nın metni bulunuyor (s. 
597). Ali (Acem) [ın.y, y.]- Son orta oyuncularından olduğu ifade ediliyor (s. 
607). Ali (Benli) [m.y, y.] maddesinde Galatalı Hüseyin'in bir destanından iki 
kıt' aya yer veriliyor (s. 608). Ali (Çiroz) [ın.y, y.]-Geçen asrın sonlarında İstan
bul'un tulumbacı şöhretlerinden olduğu ve sema! ile mani okumada eşsiz bu
lunduğu söyleniyor (s. 610). Ali Ağa [m.y, y.]- Üçüncü Ahmed za~anında tı
marhanede oynayan orta oyununu kolunun kelbaşısı olduğu söylenerek anlatılı
yor (s. 618). Ali Bey (Hayal!) [m.y, y.]- Son Karagözcülerden olduğu söyleniyor 
(s. 630). Ali Bey (Kavuklu) [m.y, y.]- Son orta oyununun en büyüklerinden, 
tuluat sahnesinin seçkin şöhretlerinden biri olduğu, orta oyunundan önce med
dahlık yaptığı ve "Meddah Ali Bey" diye tanındığı söyleniyor; ayrıca bu madde 
başlığı altında iki de destan metni bulunuyor (s. 630). Ali Efendi (Köçek) [m.y, 
y.]- Son orta oyunculardan, namlı zennelerden olduğu anlatılıyor (s. 651). Ali 
Rıza (Sepetçi) [m.y.: Sermed Muhtar Alus] - Son orta oyunculardan ve tuluat 
kornikierinden olduğu ifade ediliyor (s. 701 ). Altın Varak, Altın Varakcılar 
[m.y, y.] maddesinde Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca'nın bir destanı yer alıyor 
(s. 750). Ana [ın.y, y.]- maddesinde İstanbul argosunda kullanılan bazı deyimle
re yer veriliyor (s. 799). Anafor [m.y, y.] maddesinde "Recebim türküsü"nün 
metni veriliyor (s. 835). Andan (Yem.enici) [m.y, y.]- Abdülmecid devri sonları 
ile Abdülaziz zamanında naınlı Karagözcü olduğu söyleniyor (s. 847). Antika 
Talyan [m.y.: Sermed Muhtar Alus]-İstanbul'da tuluat tiyatrosunda kullanılan 
tabirlerden biri olduğu ifade ediliyor (s. 850). Aprahanı (Hacı) [m.y, y.] madde
sinde bu şahsın öldürülmesi üzerine söylenen şairi meçhul bir destanın metni 
veriliyor (s. 889.). Arab (Galata/ı İnce) [m.y, y.]- Geçen asrın namlı tuluınba
cılarından, tulumbacı kahvelerinde en iyi mani, sema!, koşma, destan ve kalen
deri okuyanlardan biri olarak anlatılıyor ve bir destan metni veriliyor (s. 901). 
Arab Hacı Fitil [m.y, y.]- Karagözde bir tip ve "Yalova sefası" oyununun su
retlerinden olduğu söyleniyor (s. 954). Araf Sokağı [m.y.: İsınail ErsevimJ
maddesinde mani metinleri veriliyor (s. 960). Arasta Hamann [m.y, y.]- Bu 
harnarola ilgili bir destan metni bulunuyor (s. 968). Arif (Nefer) [m.y, y.] mad
desinde Nefer Arifin öldürülmesi üzerine Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin 
söylediği bir destanın metni bulunuyor (s. 980). Arnavıtd (Karagöz'de ve Orta 
Oyunu'nda) [m.y, y.]- Karagöz ve orta oyununda yer alan bu tip anlatılıyor (s. 
1037). Arsen Efendi [ın.y, y.]- Geçen asrın en naınlı Karagözeülerinden Ermeni 
bir sanatkar olduğu söylenerek anlatılıyor (s. 1 055). Aşcı Güzeli [m.y, y.] mad
desinde Galatalı Hüseyin Ağa'nın bu genç için yazdığı destanın metni yer alıyor 
(s. 1141). Aşcı Oyunu (Karagözde), Karagözün Aşcılzğı [m.y, y.]- Karagöz'ün 
Bolulu aşçı Memiş Usta'nın çırağı oluşu oyunu anlatılıyor (s. 1142). Aşık (Tek
tel/i Saz şôiri Cemal) [m.y.: Hakkı Göktürk]- Halk arasında Aşık Cemal olarak 
tanınmış ve lakabını soyadı olarak tescil ettirmiş İstanbullu halk şairi anlatılıyor 
(s. 1146). Arif Efendi [m.y, y.]- Son orta oyunculardan, zenneye çıkar bir sanat-
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kar olduğu anlatılıyor (s. I 1 52). 

74. KOÇU, REŞAD EKREM 
istanbul Ansiklopedisi 1ll. cilt, Aşiret Mektebi-Baba: İstanbul, Reşad Ekrem Koçu 
ve Mehıned Ali Akbay Istanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Şirketi, 1960, 
s., 1157-1732, rnk., res., plan, hrt, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Aşki Efendi [m.y, y.]- Son meddalı ve orta oyunculardan 
olduğu söyleniyor, nerelerde meddalılık yaptığı anlatılarak okuduğu bir türkü 
metni veriliyor (s. 1171). Atlas, Atlascı/ar [m.y, y.] maddesinde atiasla ilgili bir 
destandan bir kıt'a bulunuyor (s. 1303). Avize Sokağı [m.y, y.] maddesinde 
destancılar, bunların sattıkları destanların özellikleri anlatılarak örnek metin 
veriliyor (s. 1348). Ayak [ın.y, y.] maddesinde ayak üzerine İstanbullular ağzın
da kullanılagelmiş büyük kısmının hala kullanılmakta olduğu söylenen atasözle
ri ve deyimler yer alıyor (s. I 369). Ayak [m.y, y.] - Eski çalgı lı kahvelerde, se
mal kahvelerinde irticalen söyledikleri semallerle boy ölçüşen halk şairleri ara
sında katiyenin adı denilerek ayak tanımlanıyor ve cinaslı ınani örnekleri verili
yor (s. 1370). Ayakdaş [ın.y, y.] maddesinde İstanbul'da Yeniçeri askerleri ara
sında kullanılan bu tabir açıklanıyor ve bununla ilgili olarak bir destan metni 
veriliyor (s. 1382). Ayak Esnafı, Satıcılar - Destancı/ar [m.y, y.]- II. Abdülha
mid devri sonlarında renk renk kağıtlara iri puntolu harflerle basılmış destanlar 
satan destan satıcıları anlatılarak "Koıniser Büsamettin Destanı"ndan örnek 
veriliyor (s. 1397). Ayakteri [ın.y, y.] maddesinde bu deyimin İstanbul argosun
daki anlamı veriliyor; ayrıca Galatalı Hüseyin'in bir destanının metni de yer 
alıyor (s. 1428). Ayar, Ayarcz, Salıibi Ayar [ın.y, y.]- Kıymetli madenierin mik
tarını bildirmek için kullanılan bir tabir olduğu ifade edilerek Galatalı Hüse
yin'in ayarla ilgili bir destanına yer veriliyor (s. 1431). Ayasofya'ya Dair Söy
lentiler [m.y.: Hadi Tamer, Pertev Naili Boratav] maddesinde Ayasofya ile ilgili 
efsanelerden "Fatih'in ilk namaz mihrabı", "Kıral kızının mezarı", "Mahzen 
kuyu", "Küpler", "Hızırın tarihi", "Açılınaz kapu", "Pençe nişanı", "Niyet dola
bı", "İsim ınenkıbesi", ''Terleyen direk", "Büyük kubbe" v'e "Hazreti Muham-. 
med'in tüküri.iğü", "Ayasofya'nın planı hakkında", "Ayasofya'nın inşası için is
timlak edilen yerler hakkında", "Ayasofya'nın tamamlanınası üzerine Kay.ser'in 
duyduğu gurur", "Ayasofya'daki melekler hakkında" başlıklı efsaneler nakledi
liyor (s. 1465). Ayine Yusuf ile Atıarzade Mehnıed Hikayesi [m.y, y.]- Onseki
zinci asır meddalı hikayelerinden olduğu söyleniyor (s. 1557). Ayşe Reis Hika
yesi [m.y, y.]- Ne zaman ve kimin söylediği bilinmeyen bu meddalı hikayesi 
naklediliyor (s. 1636). Ayvaz [ın.y, y.]- Eski kibar konaklarında en kaba işlerde 
kullanılan uşaklara verilen isim olduğu söylenerek Üsküdarlı halk şairi Vasıf 
Hoca'dan alınan ve Ayvaz'la ilgili bir destan metni veriliyor (s. 1655). Ayvaz 
( Üsküdarlı Kasabbaşıoğlu) [ın.y.: Peıtev N ai li Boratav]- Köroğlu rivayetlerinin 
kahramanı olan Ayvaz söz konusu edilerek İstanbul rivayeti veriliyor (s. 1657). 
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Ayvaz Ali (Kayıkcı Güzeli) [m.y, y.]- Bir meddalı hikayesi kahramanı olduğu 
anlatılıyor (s. 1 660). Azbi Baba [m.y, y.]- On dokuzuncu asrın birinci yarısında 
yaşamış İstanbullu bir Bektaşi saz şairi olduğu söyleniyor (s. 1674). Aziz (Top
haneli Mestane) [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde Üsküdarlı Aşık Razi'nin bir se
ma1sinin ve Aziz'in okuduğu bir kesik keremin metinleri bulunuyor (s. 1697). 
Aznavuroğlu [m.y.: Kevork M. Pamukciyan]- On yedinci asır ortalarında yaşa
mış İstanbullu halk şairi olduğu ve hayatı hakkında bilgi bulunmadığı ifade 
edilerek iki destanının metni veriliyor (s. 1728). 

75. KOÇU, REŞAD EKREM 
İstanbul Ansiklopedisi !V. cilt, Baba-Bayrampaşa: İstanbul, Reşad Ekrem Koçu ve 
Mehmet Ali Akbay İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Şirketi, 1960, s. 1733-2308, 
res., plan, hrt, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Baba Nazlı Kolu [nı.y, y.]- On yedinci asrın ortalarında 
İstanbul'un en meşhur oyuncu kollarından biri olduğu söylenerek Baba Nazlı 
kolu anlatılıyor (s. 1745). Bağlarbaşı [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde sayfiye yeri 
olan Bağlarbaşı'nı anlatan mani metinleri ve Doğancılarlı Gözlüklü Nureddin 
Bey ile Beşiktaşlı Gedal'nin semaileri yer alıyor (s. 1817). Ba/ıaeddin (Ma/ızun) 
[m.y, y.]- Bir kalweci berberi olan Bahaeddin anlatılarak ölümü üzerine Üskü
darlı halk şairi Aşık RaZı'nin söylediği "Bahriyeli Destanı"nın ve "Bahriyeli 
türküsü"nün metinleri yer alıyor (s. 1827). Bahşiş [m.y, y.] maddesinde Üskü
darlı halk şairi Aşık Razi'nin bir destanı yer alıyor (s. 1876). Bak/avacı Güzeli 
[m.y, y.] maddesinde Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca'nın mani dörtlükleriyle 
kurulu, Lofçalı bir baklavacı güzelini anlatan şiiri bulunuyor (s. 1940). Bal 
[m.y, y.] maddesinde Galatalı Hüseyin'in Çardak destanından kıt'alar yer alıyor 
(s. 1942). Balahan iskelesi Han/arı, Bekdr Odaları, Kahvehane/eri, Kayıkha
neleri [m.y, y.] maddesiride Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin Ba1aban iskelesi 
kahvehanelerini tasvir eden bir destanı yer alıyor (s. 1 949). Baldırıçıplak, Baldı
rıçıplaklar [m.y, y.] maddesinde Galatalı Hüseyin Ağa'nın bir.destanı bulunu
yor (s. 1981). Balıkpazarı Meyhaneleri [nı.y, y.] maddesinde Aşık İbrahim'in 
Balıkpazarı'nı anlatan bir destanına yer veriliyor (s. 2029). Baskın Destanlar 
[m.y, y.] maddesinde Beşiktaşlı Gedal'nin bir ve Aşık Razi'nin üç destanının 
metni yer alıyor (s. 2148). Basri (Çeşmemeydanlı Sandalcı) [m.y, y.] maddesin
de Aşık Razl'nin, kalweci gUzeli Basri ağzından yazdığı destanın metni bulunu
yor (s. 2156). Başında Kavak Yeli Esmek [m.y, y.]- Halk ağzındaki deyimin 
anlamı verilerek Galatalı halk şairi Hüseyin Ağa'nın destanından bir kıt'aya yer 
veriliyor (s. 2188). Bayazıd Hamanu [m.y, y.] maddesinde Konyalı halk şairi 
Aşık Mehmed'in söz konusu hamamı anlatan destanının metni veriliyor (s. 
2240). Bayram (Bandırnıalr Taşcr) [m.y, y.] maddesinde Aşık Razi'nin bu gen
ci anlatan alaylı bir destanı bulunuyor (s. 2289). Bayram Ağa (Suşehrili) [m.y, 
y.] maddesinde Tophane serserisi olduğu belirtilen Bayram Ağa ağzından söy-
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lenmiş, Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'ye ait, Tophane ahvalini anlatan bir des
tanın metni bulunuyor(s. 2291). 

76. KOÇU, REŞAD EKREM 
İstanbul Ansik!opedisi V. cilt, Bayrampaşa Medresesi-Boğaziçi Deniz Hamam/arı: 
İstanbul, Reşad Ekrem Koçu ve Mehmed Ali Akbay İstanbul Ansiklopedisi ve Neş
riyat Kollektif Şirketi, I 961, s. 2309-2884, res., plan, hrt, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Bazubend [m.y.: Hüsnü Kınaylı]- Kelimenin, sözlük an
lamı verilerek İstanbul meddalı hikayelerinde XX. asır başlarına kadar yaşadığı 
söyleniyor (s. 2324). Beberuhf [ın.y.: Naşid Baylav]- Karagöz oyunlarındaki bu 
tipin İstanbul mahallelerinde daima rastlanan şımarık, aptal bir tip olduğu ifade 
ediliyor (s. 2341). Bedesten Güzelleri [ın.y, y.] maddesinde Üsküdarlı halk şairi 
Razi'nin olabileceği söylenen bir destan metni bulunuyor (s. 2362). Behram 
(Kalyoncu) [m.y, y.] maddesinde Galatalı Hüseyin Ağa'nın bu genç için söyle
miş olduğu bir destanı yer alıyor (s. 2386). Bekôr, Bekôr Uşağı Nizdmı [m.y, y.] 
maddesinde Galatalı halk şairi Hüseyin Ağa'nm "Serencaın" başlıklı, yüz kadar 
bekar uşağının adının geçtiği destanı bulunuyor (s. 2393). Bekdr, Bekdr Uşağı
nın Evlenmesi [m.y, y.] maddesinde Beşiktaşlı Gedal'nin bir destanı yer alıyor 
(s. 2404). Bekci, Bekci Baba, Mahalle Bekcileri [m.y, y.]- İstanbul'un günlük 
hayatmdaki rolleri, bilhassa Ramazan'da sahur vakti halkı uyandırmak için da
vul çalarak maniler söyledikleri anlatılarak Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca'nm 
bir destanma yer veriliyor; ayrıca bekçi ınanisi metni bulunuyor (s. 2411). Bek
ci, Bekci Baba, Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarları (İstanbul) 
[m.y.y]- Muhtar Yahya Dağlı'nm Mahalle Bekcilerinin Destan ve Mani Katar
ları adlı kitabı tanıtılıyor ve kitapta metinleri neşredilen destanlarm isimleri 
sıralanarak üç destan metni veriliyor (s. 2417). Bekir (Tuzsuz Deli) [m.y, y.]
Orta oyunu ile Karagöz'ün tiplerinden ve İstanbul mahallelerinde her zaman 
için benzeri bulunan bir şahsiyet olduğu söylenerek anlatılıyor, "Karagöz'ün 
gelin olması" oyunundan bir sahne naklediliyor (s. 2423). Ben/i Binnaz Masalı 
[m.y, y.]- Önce meddah ağzından dinlenip sonraları eski İstanbul'un evlerinde 
kış geceleri sohbetlerinde anlatılan masallardan biri olduğu söylenerek masal 
naklediliyor (s. 2506). Benli Hasan Tiirkiisii [m.y, y.]- İstanbul'da Benli Hasan 
hakkmda alay yollu söylenmiş türkünün hikayesi anlatılıyor, metni verilmiyer 
(s. 2508). Benli Yusuf Hikayesi [m.y, y.]- Ondokuzuncu asırda söylenmiş Üskü
dar Topkapısında yaşayan Ben li Yusuf adındaki bir zengin hakkındaki meddalı 
hikayesi işieniyor (s. 251 1). Berber, Berber Güzelleri, Civan/arı [m.y, y.] mad
desinde bu güzeller hakkında seınaller, destanlar söylendiği ifade edilerek XIX. 
asır kalender şairlerinden Beşiktaşlı Gedal'nin esnaf güzellerini anlatan bir 
destanından bir kıt'anın metni veriliyor (s. 2520). Berber Destanı [m.y, y.] 
maddesinde Üsküdarlı Vasıf Hoca'nın yirmi altı kıt'alık bir destanının metni 
yer alıyor (s. 2520). Beşiktaş 'da Bostan Vakası [ın.y.: Vasıf Hiç] maddesinde 
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Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin bir manzumesi yer alıyor (s. 2575). Beşir 
(Uzunçarşılı Terlikci) [m.y, y.] maddesinde Aşık Razi'nin bir destanı yer alıyor 
(s. 2598). Beyoğlu [m.y, y.]- İstanbul'un ilçesi olan Beyoğlu anlatılarak "Be
yoğlu'nda gezersin" türküsünün metni veriliyor (s. 2703). Beyoğlu [m.y, y.]
Tophane iskelesi kayıkçılarından olan bu delikanlı için Üsküdarlı halk şairi 
Vasıf Hoca'nın yazdığı bir destan yer alıyor (s. 271 0). Beyoğlu (Küpeli) [m.y, 
y.]- Beyoğlu tulumbacılarından olan bu genç için Vasıf Hoca'nın söylediği 

destanın metni yer alıyor (s. 271 I). Beyzade [m.y.y]- İstanbul'un külhaniler 
argosundaki anlamı ve Şakir adındaki bir şairin Beyzade hakkında yazılmış 
destanının metni bulunuyor (s. 2725). Bilıruz (Acem) [m.y, y.] maddesinde bu 
delikanlı hakkında söylenmiş Galatalı Hüseyin Ağa'ya ait destandan iki kıt'a 

bulunuyor (s. 2768). Bi/al (Yorgancı) [m.y.: Vasıf Hiç]- Bu yorgancı kalfası 
anlatılarak Aşık Razi'nin bir destanının metni veriliyor (s. 2766). Bilmece [m.y, 
y.]- Sözlük anlamı veriliyor, İstanbul'un günlük hayatındaki yeri işieniyor ve 
bilmece örnekleri bulunuyor (s. 2781). Bindallı [m.y, y.] maddesinde Galatalı 
Hüseyin'in iki türküsü yer alıyor (s. 2793). Binnaz Hanım (!'elli) [m.y.: Sermed 
Muhtar Alus]- Bir İstanbul hanımı olduğu ifade ediliyor ve Üsküdarlı Aşık 
Raz1'nin, dayısının kızı olan bu hanım üzerine yazdığı bir destanının metnine 
yer veriliyor (s. 2803). 

77. KOÇU, REŞAD EKREM 
İstanbul Ansiklopedisi VI. cilt, Boğaziçindeki İskele, Kayık ve Sandalları-Cemil: 
İstanbul, Reşad Ekrem Koçu ve Mehmet Ali Akbay İstanbul Ansiklopedisi ve Neş
riyat Kollektif Şirketi, 1963, s. 2885-3459, res., plan, hrt, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Bostancıoğlu [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde Aşık Razi, 
Çiroz Ali, Vasıf ve Destancı Behcet'in aynı katiyeyle Bostancıoğlu'nu anlatan 
birer kıt'alarına yer veriliyor (s. 3005). Bostancı Türküsü [ m.y.y] maddesinde 
iki türkü metni bulunuyor (s. 3005). Boşnak Ağa [m.y. Vasıf Hiç] maddesinde 
Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca'nm bir destanı yer alıyor (s. 302.1 ). Boyun Bağı 
[m.y, y.] maddesinde Beşiktaşlı Geda'l'nin kravatlı bir İstanbul gencini anlatan 
koşması yer alıyor (s. 3043). Bozacı Güzeli Karagöz Mustafa ile Serendib/inin 
kızı Dürdane Hanını Hikayesi [m.y, y.]- İstanbullu bir hanıının ağzından 
zaptedilmiş İstanbul masalı olduğu söylenerek bu masal naklediliyor (s. 3046). 
Bozmak [m.y, y.] maddesinde bozmakla ilgili olarak İstanbul'da kullanılan de
yimler sıralanıyar (s. 3072). Börek, Börekci [m.y, y.] maddesinde İstanbul'da 
börekle ilgili olarak söylenen tekerlerneler yer alıyor, Üsküdarlı Aşık Razi'nin 
börekle ilgili bir kıt'ası bulunuyor (s. 3085). Buhara Tekkesi Cinayeti [m.y, y.]
Hacer adlı bir kızın on dört yaşında öldürülmesi üzerine söylenmiş, Üsküdarlı 
VasıfHoca'ya ait bir destanın metni veriliyor (s. 3099). Bulgaroğlu [m.y.: Vasıf 
Hiç]- Son meyhane köçeklerinden hristiyan kıbti bir delikanlı olan Bulgaroğlu 
için söylenmiş, Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin destanı yer alıyor (s. 3112). 
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. Bülbül (Bilal) maddesinde gençliğinde güzelliğiyle şöhret bulmuş Bilal hakkın
da üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin bir manzumesi yer alıyor (s .. 3 I 66). 
Bülbüldereli Pakize (Deveyi haklayan, hazineyi sak/ayan) [m.y, y.]- Bir Istanbul 
meddah masalı kahramanı olduğu söyleniyor (s. 3 I 68). Bülbülderesi (Üsküdar 
Bülbülderesi) [m.y, y.] maddesinde Bi.ilbülderesi'yle ilgili, metninin tamamı 
tespit edilememiş bir türkünün iki mısrası yer alıyor (s. 3 I 70). Bürünciik [m.y, 
y.] maddesinde Galatalı halk şairi Hüseyin'in bir destanı yer alıyor (s. 3183). 
Büryan [m.y, y.] maddesinde Üski.idarlı Katip Aşık Razi'nin hezel yollu bir 
manzumesi bulunuyor (s. 3185). Büyükada Cinayeti [m.y, y.] maddesinde 
Galatalı halk şairi Hüseyin'in yüz dokuz kıt'alık serencam destanından on do
kuz kıt'asının metni yer alıyor (s. 3328). Cağaloğlu Hamarnı [m.y, y.] madde
sinde bu hamamı anlatan bir destan metni bulunuyor (s. 3337). Cami [m.y, y.] 
maddesinde İstanbul'da cami ile ilgili olarak söylenen atasözleri yer alıyor (s. 
3352). . 

78. KOÇU, REŞAD EKREM 
İstanbul Ansiklopedisi VII. cilt, Cemi! Bey (Tanbııri)- Çiray (Hacer): İstanbul, Re
şad Ekrem Koçu ve Mehmet Ali Akbay İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kol
lektif Şirketi, 1965, s. 3461-4036, res., plan, kroki, hrt, 28 sm. 

Konu Aç1klaması: Cemre, Cemreler [m.y, y.] maddesinde cemreler için İs
tanbul halk ağzında söylenen bir tekerleme naklediliyor (s. 3485). Cevahir Kolu 
[m.y, y.]- Onyedinci asır ortalarında İstanbul'un büyük oyuncu kollarından biri 
olduğu, oyuncularının Ermeni ve Rumlardan oluştuğu söyleniyor (s. 351 8). 
Cevdet Efendi (Ahmed) [m.y, y.]- Geçen asırda yaşamış İstanbullu bir şair diye 
tanıtılıyor, Cevdet Efendi'nin bir kıt'asıııa ve Üsküdarlı halk şairi Razi'nin bu 
kıt'aya naziresine yer veriliyor (s. 3520). Cevriye Hanım (Salma tonıruklu) 
[m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde Üsküdarlı Aşık Razi'nin destan yollu bir şiiri yer 
alıyor (s. 3525). Cezmi (Kadırga!ı Kara) [m.y.: Vasıf Hiç]- Nam lı bir tulumba
cı olduğu, 1 840'ta İstanbulda doğduğu anlatılarak şiirlerinden bir koşma ve iki 
semalsine yer veriliyor (s. 3539). Cibô.li [m.y, y.] maddesüıde Aşık Çakır Ça-. 
vuş'un Cibali semti üzerine bir manzumesi yer alıyor (s. 3552). Cibô.li Meyha
neleri [m.y, y.] maddesinde Cibali semtindeki bir meyhane için söylenmiş ve 
Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'ye ait bir destan metni bulunuyor (s. 3552). Ci
nayet Destanları [m.y, y.]- 1908 Meşrutiyetine gelinceye kadar İstanbul'da 
meydana gelen cinayetler üzerine söylenen destanlar, meşhur destancılar -Üskü
darlı Vasıf Hoca, Üsküdarlı Aşık Razi, Destancı Behcet başta olmak üzere- zik
rediliyor (s. 3575). Civan Perçepi [m.y, y.] maddesinde İstanbullu bir hanımın 
bir semaisi yer alıyor (s. 3592). Coşkun (Ali Huzuri) [m.y, y.]- Çağdaş halk şa
irlerinden olduğu söylenerek Kadıköy ile ilgili bir, İstanbul'da çalgılı kahvelerin 
yok olmasıyla ilgili iki koşmasınııı metinleri yer alıyor (s. 3611). Çalgı/ı Kah
vehaneler [m.y, y.]- Çalgılı kahvehanelerin tulumbacılık edebiyatının gelişme-
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sindeki rolü işleniyor, tulumbacılar arasında mani, sema!, koşma, destan söyle
me yolunda birçok kimsenin çalgılı kahvelerde yetiştiği anlatılıyor ve buralarda 
meşhur olmuş maniciler zikredililerek mani ve divan metinleri veriliyor (s. 
3683). Çamlıca {Türk Edebiyatı 'nda) [m.y.: Hikmet Şinasi Önol] maddesinde 
Beşiktaşlı Geda'i"nin iki semaisi yer alıyor (s. 3712). Çardak [m.y, y.] madde
sinde İstanbul bilmeeeleri bulunuyor (s. 3744). Çarşı Destanı [m.y, y.]- Segahi 
adlı bir halk şairinin "İstanbul Çarşısı Kalpakcılarbaşı Destanı" başlıklı İstanbul 
çarşılarını anlatan destanı ve Galatalı Hüseyin Ağa'nın, Uzunçarşı'dan bahse
den bir destanı yer alıyor (s. 3766). Çelebi Kolu [m.y, y.]- On yedinci asır orta
sında İstanbul'un meşhur oyuncu kollarından biri olduğu ifade ediliyor (s. 
3812). Çengelköyü Meyhaneleri [m.y, y.] maddesinde Üsküdarlı halk şairi Aşık 
Razi'nin Çengelköyü anlatan bir koşma-şarkısı yer alıyor (s. 3836). Çeşmebaşı, 
Çeşmebaşı Kavgaları [m.y, y.]- İstanbul sokaklarında çeşmebaşı sohbetleri ve 
kavgaları anlatılarak bir türkü metni veriliyor (s. 3877). Çeşmemeydanı [m.y, 
y.]- Galata'daki Çeşmebaşı anlatılarak burasını konu edinen, Tatar İsmail'e ait 
yirmi yedi kıt'alık destan metni yer alıyor (s. 3878). Çinili Hamamın Karşısın
daki Konagın Küçükbeyi [m.y, y.] maddesinde Kahveci Süleyman hakkında 
Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin bir manzumesi yer alıyor (s. 4029). 

79. KOÇU, REŞAD EKREM 
istanbul Ansiklopedisi Vl/1. cilt, Çiroz-Dişbuğdaycılar Sokağı: İstanbul, Koçu Ya
yınları, Mehıned Koçu, 1966, s. 4037-4609, res., plan, hrt, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Çivi [m.y, y.] maddesinde çivi ile ilgili ol~rak İstanbul'da 
kullanılan deyimler yer alıyor (s. 4039). Çorap [m.y, y.] maddesinde Üsküdarlı 
halk şairi Aşık Razi'nin çorapla ilgili kıt'aları yer alıyor (s. 4101). Çorapsız 
paşazade [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin ıni
rasyedi olduğu söylenen bu kimse hakkındaki manzumesi yer alıyor (s. 41 04). 
Çorum Vapuru Yangını Faciasının Destam [m.y, y.] İstanbul'da gerçekleşen bü
yük olaylar hakkında destan yazma an'anesine uyularak yazılmış bir destan 
metni bulunuyor (s. 4110). Çöğür, Çöğürcüler [m.y, y.]- Bir Türk sazı olan çö
ğür ve bu sazda maharetli olan şairler zikrediliyor (s. 4111 ). Çöl ış ır (Orhan) 
[m.y, y.] maddesinde Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin beş fasıl ve onar beyit
lik hal tercümesi yer alıyor [V. fastın metni bulunmamaktadır] (s. 4114). Çul
hayan (Dikran) [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde Aşık Razi'nin on dokuz kıt'alık 
bir destanı yer alıyor (s. 4179). Çüriikliik [m.y, y.] maddesinde Aşık Razi'nin 
bir destanından dört kıt'a yer alıyor (s. 4186). Dalyan, Dalyancılar [m.y, y.] 
maddesinde halk şairi Galatalı Hüseyin Ağa'nın dalyanla ilgili bir destanından 
iki kıt'a bulunuyor (s. 4218). Damağası [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde İstanbul 
mahbushanesinin anlatıldığı bir kısmı ayaklı mani olan manilerin metinleri bu
lunuyor (s. 4224). Daniyal (Balıkçı) [m.y.: Vasıf Hiç]- Çengelköyü'nün tulum
bacılarından olan bu kimse hakkında bir manzume ve ardından bir ayaklı mani 
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metni yer alıyor (s. 4227). Daniyat Bey [m.y.: Vasıf Hiç]- Bu kimse hakkında 
Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin on bir kıt'alık destanı yer alıyor (s. 4229). 
Daniyat Çavuş (Zara/ı) [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde Aşık Razi'nin bir man
zumesi yer alıyor (s. 4230). Daniyat Efendi (Seydişehir/i) [m.y.: Vasıf Hiç] 
maddesinde Aşık Razi'nin bir manzumesi yer alıyor (s. 4231). Daver Baba Tek
kesi [m.y, y.] maddesinde Aşık Razi'nin bir destanı yer alıyor (s. 4275). Davut 
[m.y, y.] maddesinde İstanbul'da Ramazanda bekçi davulları, bekçi manileri 
anlatılarak mani metinleri veriliyor (s. 4314). Dayak, Dayak atmak [m.y, y.] 
maddesinde dayak faslını anlatan, Galatalı Hüseyin Ağa'nın bir destanı ve Aşık 
Razi'nin bir manzumesi bulunuyor (s. 4316). Dayı Revişi, Yürüyüşü [m.y, y.] 
maddesinde Aşık Razi'nin bir destanının metni bulunuyor (s. 4323). Def [m.y, 
y.] maddesinde Galatalı Hüseyin Ağa'nın destanı yer alıyor (s. 4330). Deli 
[m.y, y.] maddesinde İstanbul'un günlük sohbetlerinde bu kelimeyle ilgili ola
rak kullanılan atasözleri yer alıyor (s. 4352). DelZak [m.y, y.] maddesinde İstan
bul hamamlarını anlatan destan metinleri var (s. 4362). Deniz Hamamları [m.y, 
y.] maddesinde İstanbul'un denize girmek için en şöhretli yerlerinden olduğu 
söylenen Kumkapu sahilinin de içinde geçtiği bir türküden bir bölüme yer veri
liyor (s. 4438). Denizoğlu [m.y, y.] maddesinde "Çeşmemeydanlı" diye anılan 
bir şair tarafından yazılmış destan metni bulunuyor (s. 4459). Deprem, Zelzele 
[m.y.: Hüsnü Kınaylı] maddesinde Halid isminde tulumbacılığa meraklı olduğu 
söylenen bir kimseye ait İstanbul depremlerini anlatan bir destan metni yer alı
yor (s. 4466). Derviş Ağa [m.y, y.] Geçen asrın ortalarında yaşamış orta oyun
culardan olduğu söyleniyor (s. 4498). Destan, Destancı/ar [m.y, y.] İstanbul 
üzerine halk şairlerinin yazdıkları destanlar, konuları ve önemi ile anlatılıyor (s. 
4520). Destan, Destan Satıcıları [m.y.: Sermed Muhtar Alus] İstanbul'da destan 
satıcıları ve destanları nerelerde sattıkları anlatılıyor (s. 4523). Destan Ağa 
[m.y.: Vasıf Hiç] Saray tüfenkcilerinden bir Arnavud diye tanıtılan Destan Ağa 
hakkında Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin hiciv destanı yer alıyor (s. 4526). 
Deyyus [m.y, y.] maddesinde Beşiktaşlı Gedai'nin, içinde bu kelime geçen bir 
koşmasının metni veriliyor (s. 4538). Dil [m.y, y.J İstanbul ağzında kullanılan 
atasözleri ve deyimler yer alıyor (s. 4557). DUaver (Laz) [m.y.: Vasıf Hiç] 
maddesinde Aşık Razi'nin bir koşması yer alıyor (s. 4562). Dilôver Çavuş 
(Melımed) [m.y.: VasıfHiç] Danimarkah mühtedi bir kimse olan Dilaver Çavuş 
hakkında Aşık Razi'nin bir destanı yer alıyor (s. 4569). Direklerarası [m.y, y.J 
Şehzadebaşı caddesinin bir parçasınm eski adının Direklerarası olduğu söylene
rek Direk/erarası'nın Türk sahne hayatının gelişmesindeki yeri, geleneksel Türk 
tiyatrosundaki önemi üzerinde duruluyor (s. 4602). Direklerarası 'nda Uşaklar 
Kahvehanesi [m.y, y.J Bu kahvehaneyi tasvir eden Üsküdar halk şairi Tophane 
ketebesiııden Aşık Razi'nin bir manzumesi yer alıyor (s. 4604). 

80. KOÇU, REŞAD EKREM 
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İstanbul Ansiklopedisi IX cilt, Dişci-Erişteci Sokağı, İstanbul, Koçu Yayınları, 
Mehmed Koçu, 1968, s. 4613-5188, res., plan, hrt, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Divitciler Yangın Tulumbası Sandığı- [m.y.: Vasıf Hiç] 
maddesinde Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca'nın bir muamması yer alıyor (s. 
4628). Dağramacı Destanı [m.y.Vasıf Hiç]- Bu destanı n macerası anlatılıyor ve 
Vasıf Hoca'ya ait destan metni veriliyor (s. 4648). Dolayı Bağı [m.y, y.] mad
desinde Merdivenköylü halk şairi Tevfik Karkan'ın bir koşmasının metni bulu
nuyor (s. 4666). Domuz Sokağı Cinayeti [m.y.: Hüsnü Kınaylı] maddesinde A
şık Razi'nin bir koşması yer alıyor (s. 4688). Donanmayı Humayun 'un Köprü
lerden Çıkışı Merasimi [m.y, y.] maddesinde Aşık Razi'nin iki kıt'ası yer alıyor 
(s. 4701). Dost Gecesi, Dost Sofrası [m.y.: Sermed Muhtar Alus] maddesinde 
Merdivenköylü Bitli Tevfik ile Üsküdarlı Vasıf Hoca'nın söyledikleri ayaklı 
manilerin metinleri yer alıyor (s. 4714). Dramalı [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde 
Aşık Razi'nin bir destanının metni veriliyor (s. 4739). Dursun (Hasankaleli 
Aşık) [ın.y.: Vasıf Hiç]- Bu halk şairinin İstanbul'un semtlerini anlatan bir man
zumesi yer alıyor (s. 4770). Dümbüllü !smail [m.y, y.]- Tulı1at tiyatrosunun son 
temsilcisi olduğu söylenen ünlü halk sanatkarı olan bu kimse anlatılıyor (s. 
4818). Edlıem (Arabacı Şumnulu) [m.y, y.]- İstanbul'da Fenerbahçe-Kızıltoprak
Feneryolu'nda arahacılık yapan bu kimse şanında Merdivenköylü Bitli Tevfik 
tarafından söylenmiş türkünün metni yer alıyor (s. 4896). Edhem (Ham/acı) 
[m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde Göksu deresiyle ilgili mani metinleri bulunuyor 
(s. 4901). Edlıem (Tophane/i Yemenici) [ın.y.: Vasıf Hiç] maddesinde bu kimse 
hakkında Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin bir manzumesi yer alıyor (s. 4904). 
Edhem Kahya (Sakız/ı) [ın.y, y.]- Vasıf Hoca'nın bu kimse için yazdığı on altı 
kıt'alık bir destanın metni bulunuyor (s. 4912). Edirne/i Kundura Boyacıları 
[ın.y.: Hacışeyhoğlu Ahmed Kemal] maddesinde İstanbul'da çıktığı söylenen 
esnaf türkülerinden iki türkünün metni bulunuyor (s. 4938). El [m.y, y.]- "Kolda 
bilekten parmak ucuna kadar olan uzuv" ınanasındaki el ile ilgili İstanbul'da 
kullanılan atasözleri ve deyimler yer alıyor (s. 4990). Etado Türküsü [m.y, y.] 
maddesinde bir İstanbul türküsü metni var (s. 4993). Eleni Hanım [m.y, y.]
Geçen asrın sonlarında yaşadığı aktarılan tuluat tiyatrosu aktrislerinden Eleni 
Hanım şanında söylenmiş bir türkünün metni bulunuyor (s. 4505). Emin Şah 
[ın.y.: Vasıf Hiç]- İstanbul 'un çalgı! ı kahvelerinin nam lı ınankilerinden olduğu 
söyleniyor; mani, sema!, destan okuduğu ifade edilerek Hakkı Bey'le karşılıklı 
atıştıkları ayaklı ınanilerden örnekler veriliyor (s. 5084). 

81. KOÇU, REŞAD EKREM 
İstanbul Ansiklopedisi X cilt, Eritmek-F1rın: İstanbul, Koçu Yayınları, Mehmed 
Koçu, 197 1, s. 5189-5760, res., plan, hrt, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Esad (Balıriyeli Arap) [ın.y.: Vasıf Hiç]- Esınerliği dola-
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yısıyla Arap lakabı almış, Üsküdar'da çalgılı kahvelerde destan söyleyen tulum
bacılardan olan Esad'm bir destanı yer alıyor (s. 5242). Eski Hamam [m.y, y.] 
maddesinde Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin bir koşması bulunuyor (s. 5286). 
Esnaf Teftişi ve Cezaları [m.y, y.] maddesinde Aşık Razi'nin istanbul esnaf ci
van larm ı anlatan otuz dört kıt'alık bir destanının ve Aşık Turabi'nin yine İstan
bul esnaf güzellerini anlatan on sekiz kıt' alık bir destanının metinleri yer alıyor 
(s. 5338). Esnaf Türküleri [ın.y.: Hüsnil Kınaylı]- Kahveci, arahacı ve berber 
türküleri bulunuyor (s. 5349). Esrar, Esrarkeş/erin Destanı [m.y, y.]- Osman 
Cemal Kaygılı'nın "!stanbul 'da Semaf Kahveleri ve Meydan Şairleri" isimli 
eserinde bu destandan bahsettiği fakat metninin bulunmadığı belirtiliyor (s. 
5365). Eşref Dayı [m.y, y.]- Geçen asrın sonlarında yaşadığı ve Tophane kayık
çılarmdan üınml bir saz şairi olduğu bildirilen Eşref Dayı'nın İstanbul kayıkçı
larının hayatlarını anlatan koşmalarının metinleri veriliyor (s. 5380). Falçata 
[m.y, y.] maddesinde Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin destanlarından bölüm
ler bulunuyor (s. 5506). Fal, Falcılar [m.y, y.]- Aşık Razi'ye ait Mushaf falıyla 
ilgili bir kıt'a yer alıyor (s. 5506). Fatma Hanım (Hafiz) [m.y.:VasıfHiç]- Hafız 
Fatına Hanım hakkında kaleme alınmış, Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'ye ait 
bir destanın metni bulunuyor (s. 5574). Fayton [m.y, y.] maddesinde geçen as
rın sonlarında İstanbul tulfiat tiyatrosunda isminin geçtiği söylenerek fayton an
latılıyor (s. 5585). Febüs Efendi [m.y, y.]- Ermeni asıllı meşhur bir fotoğrafçı 
olduğu söylenen bu kimse hakkında Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin bir kıt
'ası yer alıyor (s. 5598). Fener, Fenerler [m.y, y.] maddesinde Aşık İbrahim'e 
ait biri ayaklı olmak üzere, İstanbul kayıkçılarını anlatan üç ınani metni bulunu
yor (s. 5616). Fener İskele Gazinosu [m.y, y.]- Üsküdarlı halk şairi Aşık Ra
zi'nin bu gazino üzerine yazılmış bir destanının metni bulunuyor (s. 5633). Fe
nerli Beyzade [m.y. Vasıf Hiç] maddesinde Aşık Razi'nin bir destanının metni 
veriliyor (s. 5638). Ferhôdi (Kemahlı Aşık) [m.y.: Bedros Nişanyan]- Geçen 
asrın ilk yarısında yaşamış bir Ermeni saz şairi olduğu belirtilen Perhadi'nin 
Ermeni harfleriyle Türkçe olarak kaleme aldığı Hubdnı Canım İstanbul adında 
eserinden bahsediliyor ve ınedhettiği güzellere yazılmış Ayaklı ınanHerine yer 
veriliyor (s. 5565). Fes [ın.y, y.] maddesinde İstanbul fesinin söz konusu edildi
ği bir türkü metni bulunuyor (s. 5698). Fevzi (Tutuk) [m.y.: Vasıf Hiç ]- Üskü
dar'da hamınal aınale olarak çalışan destancı aşık Tutuk Fevzi anlatılıyor, "Çile 
Destanını"nın metni veriliyor (s. 5722). Fındık/ı [m.y, y.]- İstanbul'un meşhur 
semtlerinden Fmdıklı'yı anlatan, Aşık Razi'ye ait on altı kıt'alık bir destanın 
metni yer alıyor (s. 5749). 

82. KOÇU, REŞAD EKREM 
İstanbul Ansiklopedisi XI. cilt, Fırın, Fırın Uşakları-Gökçınar (Mehmed)l, İstanbul, 

' istanbul Ansiklopedisi Xl. ciltte sayfa numaralandırmasında hata vardır. 6099. sayfadan sonra 
sayfa numarası 7000 olarak verilmiş ve sonraki sayfalarda da numaralan d ırma, olması gereken-
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Koçu Yayınları, Mehmed Koçu, 1971, s. 5761-7076, res., plan, kroki, 28 sm. 

Konu Açıklaması: Fırın, Fırın Uşakları [m.y, y.] maddesinde Üsküdarlı 
halk şairi Aşık Razi'nin bir destanından alınmış, fırın uşaklarını anlatan dört
lükler bulunuyor (s. 5761). Fıstıki [m.y, y.] maddesinde Aşık Razi'nin "Baskın 
Destanı"ndan alınmış bir dörtlük bulunuyor (s. 5769). Fıstıklık [m.y, y.]- Boğa

ziçi'ndeki bir mesire yeri olan Fıstıklı ile ilgili olarak söylenmiş ve Galatalı 
Hüseyin Ağa'ya ait destandan bir kıt'a bulunuyor (s. 5770). Filar [m.y, y.] 
maddesinde Galatalı Hüseyin Ağa'nın "Serencam Destanı"ndan alınmış bir 
dörtlük bulunuyor (s. 5786). Filip'in Gazinosu [m.y, y.] maddesinde bu gazino
yu anlatan ve Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'ye ait ayaklı maniler yer alıyor (s. 
5790). Piruzağa Yangın Tulumbası Sandığı [m.y.: Vasıf Hiç]- Üsküdarlı Aşık 
Razi'nin bu yangın tulumbası sandığını ve sandık uşaklarından bir genç tulum
bacıyı övdüğü manzumesi yer alıyor (s. 5799). Ftam Kahvehaııesi, Cafe Flam
me (Fiamme, Fransızca alev, ateş, neşter) [m.y.: Münir Süyeyman Çapanoğlu]
Beyoğlu'nun namlı kıraathanelerinden olduğu söylenen bu yer hakkında Erzu
rumluKüçük Emrah'ın bir destanı yer alıyor (s. 5807). Galata Civan/arı (Frenk 
ve Rum) [m.y, y.]- Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin geçen asrın sonlarında 
yazıldığı ifade edilen beyitleri yer alıyor (s. 5893). Galata Hamamları Destanı 
[m.y, y.]- Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin Galata hamamları üzerine yazdığı 
kırk dört kıt'alık destandan on iki kıt'alık bir bölümün metni bulunuyor (s. 
5897). Galata Rüşdiyesi [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde Üsküdarlı halk şairi Aşık 
Razi'nin bir manzumesi yer alıyor (s. 5922). Galib (Yorgancı) [m.y.: Vasıf Hiç] 
maddesinde bu genç için yazılmış ve Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'ye ait 
kıt'alar yer alıyor (s. 5959). Galib Hoca (Safraııbolulu) [m.y.: Vasıf Hiç]- Bu 
kimse hakkında yazılmış ve Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'ye ait bir destan 
metni yer alıyor (s. 5973). Gabris (Balyanzade) [m.y.: Vasıf Hiç] maddesinde 
Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'ye ait bir koşma metni bulunuyor (s. 5992). 
Gedai (Beşiktaş/ı) [m.y, y.]- Geçen asrın ikinci yarısında yaşamış değerli bir 
halk şairi diye tanıtılan Gedal'nin hayatı anlatılıyor ve destan; koşma, divan, 
sema!, ve gazel gibi muhtelif şekillerle yazdığı söylenerek şiirlerinden örnek 
metinlere yer veriliyor (s. 6061). Gedikpaşa Arabacı/ar Kahvehanesi [m.y, y.]
Bu kahvehanenin, İstanbul'un en meşhur tulumbacı kahvelerinden olduğu söy
lenerek ve Üsküdarlı halk şairi Destancı Vasıf Hoca'ya ait, Gedikpaşa kahveha
nesini anlatan bir manzumeye yer veriliyor (s. 6070). Gıyas (Derviş) [m.y, y.] 
maddesinde bu Mevlevl derviş hakkında yazılmış ve Üsküdarlı halk şairi Aşık 
Razi'ye ait bir koşmanın metni bulunuyor (s. 7033). Giyikti Kahvehane [m.y.: 
VasıfHiç]- Galata'da olduğu söylenen bu kahvehane için yazılmış ve Aşık İbra-

den 901 sayfa ileride devam etmiştir. Biz, karışıklığa sebebiyet vermemek için ansiklopedinin 
sayfa numaralarını esas aldık. Ansiklopedi aslında 6175 sayfa olmalıdır. 
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him'e ait olan kıt' alar yer alıyor (s. 7042.) 

83. KOÇU, REŞAD EKREM 
Yangın Var!., istanbul Tulumbacıları: İstanbul, Ana, 1981, 503 s., [4, y.], res; 20 
sm, Ana Yayınları: No, 3, Tarihi Eserler Dizisi: No, 3. 

Kitap; teşkilatları, kıyafetleri, yaşayışları, seçkin slmaları, şairlikleri ve ha
yat hikayeleriyle İstanbul tulumbacılarını anlatiyor. 

İçindekiler:Yangın tulumbalarından önce Türk İstanbul'un 270 yılı, s. 7, 
Ahşap İstanbul, s. I 1, Yeniçeri Ocağı 'na bağlı yangın tulumbacıları ocağı, s. 17, 
Yeniçeri yangın tuluınbacılarından poıireler, s. 38, Edebiyatımızda tuluınbacılık 
üzerine yazılar, s. 377, Köşklü portreleri, s. 408, İttaiye, s. 417, Şehit itraiyeler, 
s. 427, İttaiyeli portreleri, s. 433, İstanbul yangınları, s. 449, Yeniçeri yangın 
tulumbacıları devrindeki İstanbul yangınları, s. 467, Belediye ve yangın tulum
bacıları devrindeki İstanbul yangınları, s. 478, 

Konu Açıklaması: Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca'dan bahsediliyor (s. 5). 
Bir meddalı hikayesine yer veriliyor (s. 38). Galatalı Hüseyin Ağa'nın "Poyraz 
İsınail Destanı"nın metni bulunuyor (s. 46). Benli Belliye'nin ağıdının metni yer 
alıyor (s. 52). Mekkareci Mustafa türküsUnden bir bölüm bulunuyor (s. 53). 
Maniler yer alıyor (s. 71). Üsküdar sandıklarına dair bir destan metni bulunu
yor (s. 101). Divan metni yer alıyor (s. 114). Ayaklı maniler bulunuyor (s. 115). 
Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi'nin bir destanının metni yer alıyor (s. 120). Di
van metni var (s. 138). Üski.idarlı halk şairi Vasıf Hoca'nın bir destanının met
nine yer veriliyor (s. 140). Aşık Serkis'in destanı bulunuyor (s. 166). Bir destan 
metni var (s. 172). Aşık Razi'nin bir destanı yer alıyor (s. 176). Destan metinleri 
yer alıyor (s. 177). Destancı Behçet anlatılarak bir meslek destanı olan "Ser
güzeştnaıne-i Behçet Destanı"nm metni veriliyor (s. 190). Divan metni bulunu
yor (s. 1 93). Aşık Razi'nin bir destanı yer alıyor (s. 200). Kara Cezmi'ye ait bir 
koş ma metni yer alıyor (s. 213). Destan metinleri yer alıyor (s. 221 ). Aşık Ra
zi'nin bir destanı var (s. 262). Mani yer alıyor (s. 269). Destan metni var (s. · 
290). Koşma metni bulunuyor (s. 295). Türküler yer alıyor (s. 298). Türküler 
bulunuyor (s. 302). Destan metni bulunuyor (s. 306). Türkü metinleri var (s. 
384). Karagöz ve orta oyununda tuluınbacı anlatılıyor (s. 391). Mani metinleri 
yer alıyor (s. 400). 

84. KOÇU, REŞAD EKREM 
Eski Istanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri: [y, y.], İstanbul Ansiklopedisi 
Bürosu, [t, y.], 32 s., [3, y.], 24 sm, İstanbul Ansiklopedisi Bürosu Notları: 1 

Kitap, eski İstanbul'un meyhanelerini ve meyhane köçeklerini anlatıyor. 
Kitapta, müşterisinden ınezesine kadar meyhaneler, türlü yönleriyle ele alınır-
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ken Bekr\' Mustafa'ya dair fıkralar da bulunuyor. 

İçindekiler: I. Şeyh Galib ile Muallim Naci'nin iki gazeli, s. 1, Il. Tahtakale 
meyhaneleri, s. 4, III. Bir selatİn meyhanede kapıdan girince neler görülürdü?, 
s. 7, IV. Akşam ezanmdan iki saat evvel hazırlık, s. 9,V. Şuara tezkireleri, s. ll, 
VI. Ayni divanı, s. 14, VII. Enderunlu Fazıl'ın çenginamesi, s. 17, VIII. Köçek 
Kıpti İsmail, s. 20, IX. Divaneci Nebil, s. 23, X. Yorgancı Mahmud, s. 25, XI. 
Ahmed Mithat Efendi'nin tasvir ettiği meyhaneler, s. 28, XII. İkinci Abdülha
rnid devrinde meyhane ve hovarda kantoları, s. 31, 

Konu Açıklaması: Bekri Mustafa fıkrası yer alıyor (s. 6). Konusu Bekri 
Mustafa ile Tuzsuz Ahmet Ağa arasında yaşanan olaya dayanan bir fıkra bulu
nuyor (s. 10). Pırpır Mustafa ile Bekrl arasında geçen bir fıkraya yer veriliyor 
(s. 13). 

85. KOROK, DANİŞ REMZİ (HAZ.) 
İnci/i Çavuş Latifeleri, 1. Kitap: Daniş Reınzi Korok, İstanbul, Yeni Şark Kitabevi
Türk Neşriyat Yurdu, 1940, 64 s., 19 sm, Şen ve güldürücü kitaplardan: 1. 

Kitap, ineili Çavuş'un hayatı ve fıkraları hakkında değerlendirmeler ile in
cili Çavuş'a ait olduğu söylenen fıkra metinlerinden oluşuyor. 

İçindekiler: ineili Çavuş ve hayatı hakkında bir kaç söz, s. 3, ineili'nin dok
torluğu, s. 7, Şimdi çiviye benzedin, s. 1 O, Eşeğin gülmesi, s. 13, Tıflı burnumu 
sil, s. 14, Padişahın ilk ihsanı, s. 18, Cehennemlik, s. 22, ineili'nin çavuşluğu, s. 
23, ineili'nin dolabı, s. 30, Sadrazaının dolandırıhnası, s. 32, Ağa hazretlerinin 
teri, s. 38, Marsık belleyorum, s. 40, Kabahat kimde, s. 42, ineili ile Avusturya 
elçisi, s. 43, Amanın düşmanın topu da varmış, s. 46, ineili'nin büyük annesi, s. 
49, ineili'nin babası, s. 5 I, Hazır cevap İnci li, s. 54, Bazen elma-bazen limon, s. 
57, Al birini vur birine, s. 62. 

Önsöz (ve/veya Giriş): "İncili Çavuş'un hayatı hakkında bir kaç söz" başlığı 
altında ineili Çavuş'un sarayda ve vezir konaklarında yaşamış olması sebebiyle 
Nasreddin Hoca ve Bekrl Mustafa'dan ayrıldığı söylenerek o güne kadar ineili 
Çavuş'un hayatı hakkında ciddi bir çalışma olmadığı söyleniyor. 

Konu Açıklaması: ineili Çavuş'un hayatı işieniyor (s. 3). Yukarıda içinde
kiler kısmında başlıkları verilen ineili Çavuş fıkralarının metinleri yer alıyor. 

86. KOROK, DANİŞ REMZİ (HAZ.) 
İnci/i Çavuş Latifeleri, 2. Kitap: Daniş Reınzi Korok, İstanbul, Yeni Şark Kütüpha
nesi, 1940,64 s., [1, y.], 19 sm. 

Kitabın ikinci cildi bütünüyle ineili Çavuş'a ait olduğu söylenen fıkra me-

215 



A. Emeksiz 1 Istanbul Halk Edebiyatı Kitapları BibliyografYası 

tİnlerinden oluşuyor. 

İçindekiler: Boşboğaz padişah, s. 3, Silahdar Ağa'nın intikamı, s. 6, Ha
remde boynuzlanırlar, s. 8, Cafer Ağa'nın ölümü, s. 8, Leblebi tarlası, s. 13, Bir 
haftada tazı olur, s. 17, Vezirin köpekleri, s. 19, İncili'nin benzeri, s. 20, inşal
lah! Maşallah!, s. 22, Fıkır fıkır kaynamaz ını?, s. 26, Deveci külalu kaptırma, s. 
31, Bedavadan maaş, s. 34, Kızlar Ağası'nın ziyareti, s. 36, Görünmeyen sarık, 
s. 38, ineili'nin hiddeti, s. 43, ineili'nin gözlüğü, s. 47, Altın yumurtaları, s. SO, 
İyilik başa kakılınaz, s. S4, Eskicinin korkusu, s. S7, ineili'nin çapkınlığı, s. S9, 

Konu Açıklaması: Yukarıda içindekiler kısmında başlıkları verilen ve ineili 
Çavuş'a ait olduğu söylenen fıkra metinleri yer alıyor. 

87. KOZ, M. SABRİ (HAZ.) 
En Güzel Bekrl Mustafa ve lncili Çavuş Fıkra/an: M. Sabri Koz, İstanbul, Deniz 
Kitaplar, 1983, 112 s., 19 sm, En Güzel Fıkralar Antolojisi: 9, Kaynakça var. 

Bekrl Mustafa ile ineili Çavuş'un iki ayrı bölüm halinde biyografıleri ve ar
dından fıkralarına yer veren bir eserdir. 

İçindekiler: I. Bölüm: Bekrl Mustafa kimdir? s. S, Bekrl Mustafa'dan fıkra
lar, s. 9, II. Bölüm: ineili Çavuş kimdir?, s. 73, ineili Çavuş'tan fıkralar, s. 77, 

Önsöz (ve/veya Giriş): "Bekrl Mustafa kimdir" başlığı altında IV. Murad 
devrinde yaşamış olabileceği belirtilen Bekrl Mustafa Ağa'nın lakabını alışın
dan mezar yerine kadar hayatı hakkında bilinenler aktarılıyor. 

Konu Açıklaması: İstanbul yaşayışının fıkralara dönüşmesi üzerinde durulu
yor (s. 5). "Bekrl Mustafa'dan fıkralar" başlığı altında şu fıkralara yer veriliyor: 
"Ahiret postası" (s. I!). "Aklına gelmemiş" (s. 12). "Aman Hoca Efendi" (s. 
13). "Aman kepaze oldum" (s. 13). "Bekrl berber" (s. 14). "Bekrl carnide" (s. 
1 S). "Bekrl'nin aşkı" (s. 1 6). "Bekrl'nin sofuluğu" (s. 16). "Besmeleyle içmez
miş" (s. 19). "Bir daha vuracak olursan" (s. 19). "Boşa gitmesin" (s. 20). "Bura
ya kaptan paşa bakar" (s. 20). "Çengi'nin gözleri" (s. 21). "Dayan Allah'ım" (s. 
21). "Dünya dönüyor" (s. 22). "En büyük düşman" (s. 23). "Evin yolu" (s. 24). 
"Fatiha" (s. 24). "Aman çocuk sıkı tut" (s. 2S). "Haklı bir itiraf' (s. 27). "Halim 
olsa" (s. 27). "Hamaından haınama" (s. 28). "Haraına hile katına" (s. 31). "Hayır 
ya da evet demeden önce" (s. 32). "Her şey geçer de" (s. 33). "İftira" (s. 3S). 
"İmanın belirtisi" (s. 36.). "İşin sonu" (s. 36). "İşte böyle yuvarlarıın" (s. 37). 
"Kadı huzurunda" (s. 38). "Kafadar" (s. 39). "Kalk defol şuradan" (s. 39). "Ka
rada o da yok ya!" (s. 41) "Kayık Küçük" (s. 42). "Kelin külahı" (s. 42). "Kö
peklerden alınam intikam" (s. 43). "Kundura risalesi" (s. 44). "Küfelik ınakti'ılün 
varisleri" (s. 4S). "Masrafları azaltınanın yolu" (s. 46). "Merzifon eşeği" (s. 47). 
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"Mezar.lıkta bir alem" (s. 47). Misafirliğin sonu (s. 51). "Misafırlikte ezan" (s. 
53). "Öldükten sonda aramamak için" (s. 53). "Ömründe bir kez içmiş" (s. 54). 
"Paylaştırına" (s. 54). "Rüyada görülen baklava" (s. 55). "Sapıyla değil" (s. 55). 
"Sen kimsin" (s. 56). "Soru-cevap" (s. 57). "Sorunun ve cevabın böylesi" (s. 
58). "Şeytana iyilik olmaz" (s. 58). "Tam yerinde tanıklık" (s. 62). "Tattığı şey 
değil" (s. 62). "Tavsiye" (s. 62). "Tehlike meselesi" (s. 63). "Terazi ve dirheın
Jer" (s. 63). "Tövbe" (s. 64). "Uykuyu korkutuyor" (s. 65). "Vızır vızır geçirir" 
(s. 66). "Yağmur duası" (s. 68). "Yaşlılıkta da ını" (s. 68). "Yerinde bir cevap" 
(s. 69). "Zil zurnayken bile" (s. 69). "Ziyaret" (s. 70). "İncili Çavuş kimdir" 
başlığı altında ineili'nin hayatı hakkında kesin bilgilerin bulunmadığı irade edi
lerek XVI. yüzyıl ve XVII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığının kabul edildiği, 

Osmanlı sarayında musahiplik, nediınlik, selam çavuşluğu ve elçilik yaptığı 
anlatılıyor (s. 73). "İncili Çavuş'tan fıkralar" başlığı altında şu fıkralara yer ve
riliyor: "Bu da tazı olur" (s. 77). "Bu kör taşı değil" (s. 79). "Burada budala ını 
var" (s. 8 I). "Can korkusu" (s. 83). "Çubuğun ateşi" (s. 84). "Görmemek" (s. 
88). "İncili Çavuş ile Neınse elçisi" (s. 91). "İncili ile yuınuıtacı" (s. 94). "İnci
li'nin büyükannesi" (s. 95). "İncir ağacı" (s. 97). "İşte bunun gibi yap" (s. 97). 
"Kabahat sizde" (s. 98). "Katırcı burnuınu sil" (s. 99). "Kayıkçının telaşı" (s. 
ı02). "Köpek öksürten olmasın" (s. ı03). "Leblebi ekilir mi?" (s. 105). "Marsık 
üflüyorum" (s. I 08). "Münecciın çoban" (s. 1 09). "Ondan al ötekine ver!" (s. 
ı 09). "Uçurumun kenanıra kadar" (s. 1 I 1 ). "Yeınek-ıneınek" (s. ı I 2). 

88. KOZ, M. SABRİ (HAZ.) 
Bekçi Baba: Ramazan Fas ılları: İstanbul, Kitabevi, ı 998, 168 s., 16y., 2 ı sm., res., 
Diş kirası kitapları: ı, Bibliyografya ve dizin var. 

Kitap, Bekçi Baba adlı, içinde 30 fasıl bulunan tarihsiz, taşbaskı ve resimli 
bir halk kitabının Latin alfabesine aktarılması ile meydana gelmiştir. Kitapta 
Sabri Koz'un "Eski İstanbul'da mahalle bekçileri ve ramazan fasılları üzerine" 
başlıklı giriş bölümü ile Ruşen Eşref [Ünaydın], Mahmut Yesari ve M. Şakir 
Ülkütaşır'ın konu ile ilgili yazıları da yer almaktadır. 

İçindekiler: İçindekiler, s. 5, Kısaltınalar, s. 6, Önsöz, s. 7, Eski İstanbul'da 
mahalle bekçileri ve ramazan fasılları üzerine, s. 9, Bekçi baba, s. 43, Fihrist-i 
Bekçi Baba, s. 45, Bekçinin bezirgan olduğu, s. 46, Yalılar, s. 49, Ramazan 
zahiresi, s. 56, Kitabhane, s. 58, Sandal Bedestanı, s. 6ı, Köpekler, s. 64, Sıçan, 
s. 67, Kaz ile ördek, s. 69, Adakale, s. 72, Kız Kulesi, s. 75, Sıla-i rahm, s. 78, 
Siınkeşhaneler, s. 8 ı, Mirasyedi, s. 84, Esnaf! ar, s. 88, Bakşlş, s. 9 I, Fasl-ı ka
mer, s. 93, Keçiler, s. 96, Akça, s. 99, Takılına, s. ı 02, Kedi ler, s. I 04, 
Bedestan, s. ı 06, Tenbeller, s. 109, Ahvaı-i insan, s. lll, Saraçhane, s. 114, 
Tavuk, s. 117, Lisan-ı sıbyanlar, s. 120, Takılma, s. 122, Şadırvan, s. 125, Pire
ler, s. 129, Saat, s. 131, Ekler, s. 135, Davulcunun ınanileri 1 Ruşen Eşref 
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[Ünaydın], s. 137, Bekçi Baba 1 Mahmut Yesari, s. 142, Ramazan davulcuları 
ve davulcu ınanileri 1 M. Şakir Ülki.itaşır, s. 146, Dizin, s. 153, Kaynaklar, s. 
163, [Tıpkıbasım]. 

Onsöz (ve/veya Giriş): Önsöz'de Bekçi Baba kitabının yayınianmasına nasıl 
karar verildiği anlatılarak konu ile ilgili daha önce Muhtar Yahya Dağlı ve Naci 
Kum'un çalışınaları zikrediliyor; Prof. Dr. Aınil Çelebioğlu'nun Rama-zanname 
neşri söz konusu ediliyor. "Eski İstanbul'da mahalle bekçileri ve Ramazan fa
sılları üzerine" başlıklı giriş yazısında eski İstanbul'da mahalle ve çarşı bekçiliği 
yaparak şehrin dirlik ve düzenini sağlayan güvenlik görevlileri oldukları ifade 
edilen kimseler toplum hizmetleri bakımından değerlendiriliyor; bekçilerle ilgili 
yazılı kaynaklar tarih sırası ile tanıtılıyor. Kıyafetlerinden geçiınlerine, görevle
rinden sahip olmaları gereken özelliklere kadar birçok yönden bekçiler ele alı
nıyor. Şekil ve ınuhteva bakımmdan maniler incelenerek bekçi fasıliarına dair 
yapılmış çalışınalar ayrıntılı olarak tanıtılıyor. Bekçi baba kitabındaki resimler 
anlatılarak herbir faslm, sözettiği konularla ilgili ayrıntılar bakımından üzerinde 
duruluyor. BekçiBaba kitabının başta folklor, halk edebiyatı ve İstanbul hayatı 
olmak üzere birçok bakımından önemi vurgulanıyor. 

Konu Açıklaması: Yukarıda içindekiler kısmında başlıkları verilen ("Bekçi
nin bezirgan olduğu" - "Saat") faslın metinleri yer alıyor, s (46-133).Ruşen 
Eşref [Ünaydm]'m Ayrılıklar ( 1334-1336, İstanbul 1923, s. 45-50) kitabından 
alınmış "Davulcunun manileri" başlıklı yazısı bulunuyor (s. 137). Mah-mut 
Yesari'nin Amcabey'de (sayı: 56, 25 İkinci kanun 1943, s. 6-8) yayınlanmış 
"Bekçi Baba" başlıklı yazısına yer veriliyor (s. 142). "Ramazan davulcuları ve 
davulcu ınanileri" başlığıyla Türk Kültürü'nde (sayı: 123, Ocak 1973, s. 158-
161) neşredilıniş M. Şakir Ülkütaşır'm yazısı aynı başlıkla veriliyor (s. 146). 

89. KÖPRÜLÜ, PROF. DR. M[EHMED] FUAD 
Türk S az Şairle.ri Il: Antoloji XVI - XV Il!. Asır/ar: İstanbul, Kanaat, 1940, 446 s., 
2y, 20 sm., Bibliyografya var. 

Kitap, XVII. yüzyıl saz şairlerinden; Gevherl, Aşık Ömer ve Karacaoğlan 
üzerinde daha geniş olarak durulınak üzere XVI. - XVIII. yüzyıl saz şairleri 
hakkında tarih! bilgiler veren ve bu şairterin şiirlerinden örnekler bulunduran bir 
antolojidir. Antolojide İstanbullu saz şairlerine dair bahisler de yer alıyor. 

İçindekiler: Önsöz, s. IV, XVI. asır saz şairleri- tarih! ve edebi malumat, s. 
3, Metinler: Kul Mehmed, s. 15, Öksüz Dede, s. 24, Köroğlu, s. 39, Hayali, s. 
55, Ozan, s. 58, Bahşi, s. 59, Garb Ocaklarında: Oğuz Ali, s. 59, Geda Muslu, s. 
60, Çırpanlı, s. 61, Armudlu, s. 62, Kul Çulha, s. 63, XVII. asır saz şairleri -
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tarihi ve edebi malumat, s. 66, Metinler: Kul Oğlu, s. 79, Katib\', s. 83, Kayıkçı 
Kul Mustafa, s. 98, Aşık, s. I 07, Üsküdar\', s. I I 7, Keşfi, s. I 19, Aşık Halil, s. 
121, Kul Deveci, s. 122, İbrahim, s. 123, Kamil, s. 124, Benli Ali, s. 125, Gaz\' 
Aşık Hasan, s. 126, Gevherl (XVII. asır saz şairi ) - Hayatı, şöhreti ve te'siri, 
eseri ve edebi şahsiyeti, s. 195, Metinler, s. I 43, Aşık Ömer (XVII. asır saz şai
ri)- Hayatı, şöhreti ve te'siri, eseri ve edebi şahsiyeti, s. 195, Metinler, s. 209, 
Karaca Oğlan (XVII. asır saz şairi ) - Hayatı, şöhreti ve te'siri, eseri ve edebi 
şahsiyeti, s. 259, Metinler, s. 273, XVIII. asır saz şairleri - tarihi ve edebi ına
lumat, s. 323, Metinler: Aşık Ravz\', s. 243, Aşık Ali, s. 345, Hoca Oğlu, s. 346, 
Hükıni, s. 347, Katibi, s. 349, Derviş Musa, s. 351, Kabasakal Mehıned, s. 352, 
Aşık Ahmed, s. 355, Levnl, s. 358, Kıymeti, s. 362, Şerml, s. 364, Mahtumi, s. 
366, Neşatl, s. 369, Mecnuni, s. 371, Vartan, s. 377, Civan, s. 382, Nuri, s. 383, 
Abdi, s. 384, Sadık, s. 390, Kamil, s. 397, Said, s. 393, Derunl, s. 396, Nigari, s. 
405, Küşadi, s. 408, Süleyman, s. 412, Bağdadl, s. 415, Halil, s. 419, Sırrı, s. 
428, Şeın'i, s. 432, Garb Ocaklarında: Nakdi, s. 438, Seferli Oğlu, s. 440, 
Mağribli Oğlu, s. 443, Kara Hamza, s. 445, 

6nsöz (ve/veya Giriş): Önsöz'de Köprülü bu eserin, 1914- 1961 yılları ara
sında çeşitli gazete ve dergilerde Türk saz şairleri ve aşık edebiyatıyla ilgili 
yazılarını ve küçük kitaplarını destekleyici, bütün bu araştırınaların neticesi 
olarak ortaya çıktığını söylüyor. Antolojinin nasıl tertip edildiğini ifade ederek 
milli kültürüınüz açısından önemi üzerinde duruyor. 

Konu Açıklaması: XVII. yüzyılın başlıca simaları anlatılırken İstanbullu saz 
şairi Üsküdari, Osmanlı Devleti'nde muhtelif deniz ve kara savaşiarına katılmış 
ve bunlarla ilgili olaylar hakkında şiirler yazmış olduğu söylenerek söz konusu 
ediliyor (s. 73). Üsküdarl'nin koşmalarının metinleri yer alıyor (s. 117). XVII. 
yüzyıl saz şairlerinden Aşık Ömer'in İstanbul destanı'nın metni bulunuyor (s. 
24 I). XVIII. yüzyıl saz şairlerinden Levnl'nin Selanik'ten İstanbul'a seyahatini 
anlatan bir tekerleınesi bulunduğu söyleniyor (s. 330). XVIII. 'yüzyıl saz şairi 
Şerınl, Topçular zümresine mensup olduğu, kahvelerde altı telli sazı ile türküler 
söylediği ifade edilerek anlatılıyor, (s. 33 I). XVIII. yüzyıl saz şairlerinden Ab
di' nin, İstanbul'un güzellikleri ve İstanbul' hasretini dile getiren şiirlerinin bu
lunduğu söyleniyor (s. 334). XVIII. yüzyılın birinci yarısında İstanbul'a gelmiş, 
Topkapı Sarayı'nı ve III. Selim'i görmüş olduğu söylenen Aşık Bağdadi anlatı
lıyor (s. 337). Aşık Şerıni'nin koşmalarının metinleri yer alıyor (s. 364). Aşık 
Abdi'nin İstanbul'u anlatan divanının metni bulunuyor (s. 385). Aşık Bağda
dJ'nin İstanbul'un bazı mekanlarının da zikredildiği koşmasının metni yer alıyor 
(s.416). 

90. KÖPRÜLÜ, PROF. DR. M[EHMED] FUAD 
Türk Saz Şairleri III: Antoloji XIX- XX Asır/ar: Istanbul, Kanaat, [1941], 528 s., 
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2y, 20 sm, Bibliyografya ve indeks var. 

Kitap, Köprülü'nün XIX. -XX. yüzyıllar saz şairleri hakkındaki genel de
ğerlendirmelerinin de yer aldığı bir antolojidir. Kitapta İstanbullu saz şairleri de 
işlenmektedir. 

İçindekiler: XIX. asır saz şairleri - Umumi mülahazalar, s. 45 I, Başlıca 
siym!Uar, s. 455, Bibliyografya, s. 466, Metinler Bayburtlu Zihnt, s. 469, Sey
ranl, s. 473, Tokadlı Nuri, s. 484, Ruhsatl, s. 495, İspartalı Seyranl, s. 508, Aşık 
Ali, s. 513, Beşiktaşlı Gedal, s. 515, Silleli Devami, s. 517, Silleli Sururl, s. 519, 
Silleli Figanl, s. 521, Silleli Zehr!, s. 523, Silleli Nigar!, s. 524, Bezınl, s. 527, 
Micmerl, s. 528, Ali Bez!!, s. 529, Sabri, s. 530, Sümmanl, s. 532, Celali, s. 535, 
Aşık Zülal'i, s. 536, Muhibbl, s. 542, Ceyhunl, s. 545, Darendeli Remz!, s. 548, 
Yozgadlı Nazi, s. 551, Aşık Keınal'i, s. 553, Meydan!, s. 554, Tanburl Mustafa, 
s. 555, Hengaınl, s. 556, Merzifonlu Sabri, s. 557, Mehmed Ali, s. 558, Aşık 
Bed ri, s. 559, Bahri, s. 560, Ferdi, s. 56 I, Aşık Lutfı, s. 56 I, Tıfll, s. 562, Aşık 
Mehmed, s. 564, Dadal Oğlu, s. 570, Deli Boran, s. 573, Bey Oğlu, s. 575, Er
zurumlu Emrah - Hayatı, s. 579, Şöhreti ve te'siri, s. 584, Eseri ve edebi şahsi
yeti, s. 595, Bibliyografya, s. 591, Metinler, s. 593, Aşık Dertli- Hayatı, s. 643, 
Şöhreti ve te'siri, s. 649, Eserleri ve edebi şahsiyeti, s. 65 I, Bibliyografya, s. 
655, Metinler, s. 657, XX. asır saz şairleri- Umumi Mülahazalar, s. 707, Başlı
ca Siymalar, s. 710, Bibliyografya, s. 715, Metinler- Karsh Mazlilml, s. 719, 
Kahraman, s. 720, Aşık Nihanl, s. 721, Mustafa İrşad, s. 723, Erzurumlu 
Ummanl, s. 724, Aşık Ahmed, s. 725, Baba Salim, s. 726, Sivaslı Mesleki, s. 
727, Aşık Sfizanl, s. 728, Aşık Süleyman, s. 729, Aşık Talibl, s. 732, Gürünlü 
Aşık Rıza, s. 737, Yozgadlı Hızbl, s. 740, Çorumlu Aşık Haydar, s. 741, Aşık 
Mazhar, s. 743, Aşık Halil, s. 746, Ayaşlı Fahrl, s. 748, Sinoblu Emlrl, s. 750, 
İspartalı Dizarl, s. 753, Kırşehirli İlhaml, s. 755, Karamanlı Gufran!, s. 760, 
Konyalı Aşık Mehmed, s. 762, Koçhisarlı Naill, s. 764, Fihrist, İndeks ve 
Lfigatler, s. 769, Bazı ilaveler, s. 953, Umumi fıhrist, s. 971,. 

Konu Açıklaması: XIX. yüzyılda İstanbul'da bilhassa Tavukpazarı'ndaki bir 
kahvenin, aşıkların merkezi durumunda olduğu ifade ediliyor (s. 452). İstan
bullu Aşık Hüseyin, 1834 -1861 yılları arasında Tavukpazarı Aşıklar Cemiye
ti'nde ve Beşiktaşlı Gedai, Abdulaziz'in huzurunda aşık fasıllarında reislik yap
tıkları ifade edilerek anlatılıyor (s. 453). İstanbullu Aşık Gülzarl'nin XIX. yüz
yılın ilk yarısında yetişmiş olduğu ve Osmanlı donanınasına mensup bir aşık 
olduğu söyleniyor (s. 464). Şöhretleri daha ziyade yetiştİkleri bölgede kalmış 
şairler zikredilirken Beşiktaşlı Geda'i de söz konusu ediliyor (s. 465). Gedal'nin 
bir koşmasının ve bir divanının metinleri bulunuyor (s. 515). II. Abdulhaınid 
devrinde aşık edebiyatının inkişafının durduğu ve İstanbul'da eski aşık teşkilat
larının bozulduğu söyleniyor (s. 707). 

220 



A. Emeksizi İstanbul Halk Edebiyatı Kitapları Bibliyografyası 

91. KÖPRÜLÜ, ORD. PROF. DR. FUAD 
Türk Saz Şairleri/: Ankara, Milli Kültür, 1962, 182 s., 2y, 20 sm, Milli Kültür Ya
yınları Türk Dili ve Edebiyatı Serisi No: 01-1, Bibliyografya var. 

Kitap, Köprülü'nün Türk edebiyatında aşık tarzının menşe ve tekamülü ile 
ilgili makalesiyle XVI. ve XVI.I. yüzyıl saz şairleri hakkında genel -değerlen
dirmeleri ve bu şairterin şiirlerinden oluşuyor. Antolojide İstanbullu saz şairi 
Üsküdari'ye de yer veriliyor. 

içindekiler: I. Bölüm: Umumi giriş: Türk edebiyatında aşık tarzının menşe 
ve tekamülü, s. 7, II. Bölüm: XVI. asır saz şairleri -Umumi mülahazalar, s. 54, 
Başlıca siınalar, s. 59, Kul Mehmed, s. 67, Öksüz Dede, s. 76, Köroğlu, s. 90, 
Hayali, s. 105, Ozan, s. 108, Bahşi, s. 109, Magrib Ocaklarında Oğuz Ali, s. 
ll O, Geda Muslu, s. lll, Çırpanlı, s. 113, Kul Çulha, s. 115, III. Bölüm: Umu
mi mülahazalar, s. 119, Başlıca simalar, s. 122, Kuloğlu, s. 132, Katibl, s. 136, 
Kul Mustafa, s. ISI, Aşık, s. 159, ÜskUdarl, s. 169, Keşfı, s. 172, Aşık Halil, s. 
174, Kul Deveci, s. 175, İbrahim, s. 176, Kamil, s. 178, Benli Ali, s. 179, Gazi 
Aşık Hasan, s. 180, 

Önsöz (ve/veya Giri~): Köprülü, antolojinin umumi giriş kısmında Türk e
debiyatında aşık tarzının kökleri ve gelişınesi üzerinde duruyor. 

Konu Açıklaması: Köprüili'nün bir Osmanlı şehnaınecisi tarafından tanzim 
olunarak Osman Gazi'ye isnad edildiğini söylediği, İstanbul'un fethini konu 
alan bir dörtlük yer alıyor (s. 55). XVII. yüzyıl saz şairlerine dair genel değer
lendirmeler yapılırken yaşadıkları zamanların tespit edildiği söylenen ve eserle
rinin bize ulaştığı ifade edilen saz şairleri içerisinde istanbullu saz şairi Üskü
dari de söz konusu ediliyor (s. 120). Üsküdari'ye ait üç koşma metni yer alıyor, 
s. (169). 

92. KÖPRÜLÜ, ORD. PROF. DR. FUAD 
Türk Saz Şairleri II: XVII. Asır Saz Şair/erinden, Gevheri-Aşık Omer-Karaca Oğ
lan: Ankara, Milli Kültür, 1962, 195 s., 2y, 20 sm, Milli Kültür Yayınları Türk Dili 
ve Edebiyatı Serisi No, Ol- 2, Bibliyografya var. 

Kitap, Köprülü'nün XVII. yüzyıl saz şairlerinden Gevheri, Aşık Ömer ve 
Karacaoğlan hakkında, hayatları, şöhret ve tesirleri, eserleri ve edebi şahsiyetle
rine dair tetkiklerinden ve bu şairlerin şiirlerinden oluşmaktadır. Kitapta Aşık 
Ömer'in İstanbul destanınm metni de verilmektedir. 

içindekiler: IV. Bölüm: Gevheri - Hayatı, s. 191, Şöhret ve tesiri, s. 194, E
seri ve edebi' şahsiyeti, s. 198, Şiirleri, s. 203, V. Böllim: Aşık Ömer- Hayatı, s. 
253, Şöhreti ve tesiri, s. 260, Eseri ve edebi şahsiyeti, s. 264, Şiirleri, s. 271, VI. 
Bölüm: Karaca Oğlan - Hayatı, s. 318, Şöhreti ve tesiri, s. 322, Eseri ve edebi 
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şahsiyeti, s. 326, Şiirleri, s. 333, 

Konu Açıklaması: Aşık Ömer' in on yedi dörtlükten oluşan ve başta kapıları 
olmak üzere İstanbul'da birçok yer adının geçtiği destanının metni bulunuyor (s. 
300). 

93. KÖPRÜLÜ, ORD. PROF. M[EHMED] FUAD 
Türk Saz Şairleri lll, XVlll. Asır Saz Şairleri: Ankara, Milli Kültür, 1962, 135 s., 
2y, 20 sm, Milli KültUr Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Serisi No, Ol- 3, Bibliyog
rafya var. 

Kitap, Köprülü'nün XVIII. yilzyıl saz şairleri hakkında genel değerlendir
ıneleriyle bu şairlerin şiirlerinden seçme metinlerden oluşuyor. Kitapta İstanbul 
ile ilgili olarak da saz şairlerine yer veriliyor. 

İçindekiler: VII. Bölüm: XVIII. asır saz şairleri - Umumi mülahazalar, s. 
387, Başlıca siınalar, s. 391, Ravzl, s. 409, Ali, s. 411 Hoca Oğlu, s. 412, Hük
ınl, s. 413, Katibl, s. 415, Derviş Musa, s. 418, Kabasakal Mehmed, s. 419, 
Ahmed, s. 422, Levnl, s. 426, Kıymeti, s. 430, Şerınl, s. 432, Mahtuml, s. 434, 
Neşatl, s. 437, Mecnunl, s. 439, Vartan, s. 446, Civan, s. 451, Nuri, s. 452, Ab
di, s. 453, Sadık, s. 455, Kamil, s. 457, Aşık Said, s. 462, Derunl, s. 466, Nigarl, 
s. 475, Küşadl, s. 478, Aşık Süleyman, s. 482, Bağdadl, s. 485, Aşık Halil, s. 
488, Kiltahyalı Sırrı, s. 497, Şeın'i, s. 501, Garb Ocaklarında: Nakdi, s. 507, 
Sefer li Oğlu, s. 51 O, Mağribli Oğlu, s. 513, Kara Hamza, s. 515, 

Konu Açıklaması: XVII - XVIII. yüzyıl saz şairlerinden Levnl'nin gemi ile 
Selanik'ten İstanbul' a geldiğini anlatan zarif bir tekerlernesi olduğu ifade edili
yor (s. 396). Üsküdarlı Şerıni'nin XVII. yüzyılın sonlarında şöhret bulduğu, 
kahvelerde altı telli saz çaldığı ve türkü söylediği ifade ediliyor (s. 396). Aşık 
Abdi'nin aruz ve hece ile ınanzumeler yazdığı ve bu ınanzumelerinde bilhassa 
İstanbul hasreti ve İstanbul'un güzelliklerini dile getirdiği anlatılmış (s. 400). 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Bağdadl'nin İstanbul'a gelmiş bir 
saz şairi olduğu ifade ediliyor (s. 403). Aşık Şerıni'nin iki koşınasınm metni yer 
alıyor (s. 432). Aşık Abdi'nin İstanbul'la ilgili Divan'ının metni bulunuyor (s. 
454). Bağdadl'nin koşmasının metni yer alıyor (s. 485). 

94. KÖPRÜLÜ, ORD. PROF. M[EHMET] FUAD 
Edebiyat Araştırmalarz I: istanbul, ÖtUken Neşriyat, 3. bs., 1989, XVI, 470 s., 24 
sm, ÖtUken Neşriyat A.Ş. Yayın No, 186, KUltUr Serisi No, 52, İndeks var. 

Kitap, Mehmet Fuad Köprülü'ni.in 1915-1962 yılları arasında muhtelif za
manlarda neşredilıniş, Edebiyat Araştırmaları ile alakah makalelerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulmuştur. Birinci ve ikinci baskıları 1966 ve 1987'de Türk 
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Tarih Kurumu tarafından yapılan kitapta İstanbullu saz şairlerine ve meddahiı
ğın İstanbul'daki durumuna dair bilgiler bulunan makaleler de yer alıyor. 

İçindekiler: Önsöz XI, İkinci baskının önsözü XV, I. Türk edebiyatı tari
hi'nde usul, s. 3, ll. Türk edebiyatı'nın ınenşei, s. 49, III. Ozan, s. ı3 ı, IV. 
Bahşı, s. ı 45, V. V- XVI. asırlarda Türk şairleri, s. 157, VI. Saz şairleri: Dün ve 
bugün, s. 165,VII. Türk edebiyatı'nda aşık tarzı'nın ınenşe' ve tekaınülü, s. 195, 
VIII. Türk edebiyatı'nın Ermeni edebiyatı üzerindeki te'sirleri, s. 239, IX. Milli 
edebiyat cereyanının ilk ınübeşşirleri, s. 271, X. ArCız, s. 317, Xl. Türkler'de 
halk hikayeciliğine ait maddeler- ıneddahlar, s. 361, Uınuınl indeks, s. 413, 

Önsöz (ve/veya GiT·iş): Önsöz'de Mehmet Fuad Köprülü, Türk Tarih Kuru
mu, Yeniçağ Kolu'nun 22 Kasım ı 958 tarihindeki toplantısında dağınık ilmi 
makalelerinin külliyat halinde basıınına karar verildiğini ifade ediyor. Bu külli
yatın Tarih, Hukuk Tarihi, Din Tarihi, Edebiyat Tarihi sahalarında dört cilt ha
linde hasılınasının düşünüldüğü, ınonografı mahiyetinde olan makaleler ile bib
liyografya makalelerinin küçük ciltler halinde makaleler külliyatına dahil edile
bileceğini söylüyor. Köpri.ilü bu ciltte yer alan makaleleri tanıtıyor, kitabın nasıl 
hazırlandığını anlatıyor. İkinci baskının ÖnsözU'nde Orhan Fuad Köprülü, kita
bın ilk baskısının ınahiyetini anlatarak Edebiyat Araştırmaları'nın ikinci cildi
nin özellikle Azeri ve Çağatay edebiyatıyla ilgili makalelerden oluşacağını ve 
daha sonra Tarih, Din Tarihi sahalarındaki makalelerin gün yüzüne çıkarılaca
ğını ifade ediyor. 

Konu Açıklaması: Aşıkların XVII. yüzyılda Osmanlı sosyal hayatındaki yer
leri değerlendirilerek Evliya Çelebi'nin anlattığı İstanbul'dan Bursa'ya giden 
Mudanya kayığında aşıklara mahsus alem naklediliyor (s. 211). Safal tezkire
sinde yer alan, Üsküdar saz şairlerinden Şerıni ve İstanbul'dan Fasihl'ye -klasik 
şairlerin saz şairlerine nasıl baktıklarını göstermek bakımından- yer veriliyor (s. 
215). Enderunlu Fazı! Bey'in yaşadığı devir aleınierini ve End.erunlu Vasıf'ın 
İstanbul kadını şivesini yansıtan türküleri olduğu anlatılıyor (s. 219). XIX. yüz
yıl'da İstanbulltı Aşık Hüseyin Baba'nın Tavukpazarı Aşıklar Ceıniyeti'ne, 
Beşiktaşlı Gedayl Baba'nın da Sultan Aziz'in meclisinde aşıklara reis1ik yap
tıkları söyleniyor (s. 222). İstanbullu Seydi Ali Reis'in hece vezniyle şiirleri 
olduğu ve geınici türküleri yazdığı belirtilerek bunun milli edebiyat noktasından 
önemi üzerinde duruluyor (s. 285). Ziya Paşa'nın "Şiir ve İnşa" makalesinden 
alıntı yapılarak, bizim tabii şiir ve inşaınızın İstanbul ahalisinin avaını arasında 
yaşadığı görüşü vurgulanıyor (s. 303). Meddahlığın ınazisi üzerinde daha önce
ki izahların kısa ve yetersiz olduğu ifade ediliyor ve ıneddahlık hakkında tarihi 
bilgiler veriliyor (s. 361). Kıssahanlara XV. yüzyıldan itibaren ıneddah lakabı
nın verilmeye başlandığı ve XVII. yüzyıldan itibaren meddah tabirinin yaygın
laştığı ifade ediliyor (s. 371 ). XVI. yüzyıl ıneddahlarından, Köprülü'nün İstan-
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bullu olduğunu söylediği Vahdl'nin halk arasında şöhret bulmuş Anabacı hika
yesi söz konusu ediliyor (s. 379). Evliya Çelebi'den nakledilerek İstanbul'da 
sultanların, vezirlerin, ileri gelenlerin saraylarındaki meddalılar anlatılıyor (s. 
380). XVII. yüzyıl meddahlarından olduğu söylenen İstanbullu Şair Haındl zik
rediliyor (s. 39S). XVIII. yüzyılın İstanbullu meddahlarından Kırımi mahlaslı 
Derviş Mehmet'ten bahsediliyor (s. 400). XIX. yüzyıl saray eğlence hayatında 
meddahın yeri ve Abdülmecid ile Abdülaziz'in doğumlarında yapılan şenlikler
deki gecelerde aynadıkları rollerle meddalılar değerlendiriliyor ve bütün şehir 
hayatında meddahiarın yaygın olduğu ifade ediliyor (s. 401). XIX. yüzyıl İstan
bul meddahlarından Eyüplü Sa' id Efendi anlatılıyor (s. 406). 

95. KUNOS, IGNACS 
Türk Halk Edebiyatı: haz. Dr. Tuncer Gülensoy, Istanbul, Tercüman 1001 Temel E
ser, 1978, 176 s., 19 sm, Tercüman 1001 Temel Eser: 127. 

Kitap, İ. Kunos'un 1 92S-1926 yıllarmda İstanbul ve Ankara'da verdiği kon
feransların metninden oluşmaktadır. Türk'e ve Türk halk edebiyatma olan tut
kusu sebebiyle Kunos tarafından yapılan gözlem ve derlemelerden elde edilen 
bilgilerin aktanldığı kitapta, İstanbul'dan derlenmiş, halk edebiyatma dair me
tinler ve bu metinler üzerinde değerlendirmeler de yer almaktadır. 

içindekiler: 1001 Temel Eser'i iftiharla sunuyoruz, s. 5, Ignacs Kunos'un 
hayatı ve eserleri, s. 7, Eserleri, s. 1 1, "Türk Halk Edebiyatı" hakkında 1 
Dr.Tuncer Gülensoy/, s. 1 S, Türk Halk Edebiyatı 1 Ignacs Kunos/ I-, s. 19, II- s. 
35, III- s. 55, IV- s. 69, Küçük sözlük, s. 127, V- s. 139, Notlar, s. 155, 

Konu Açıklaması: İstanbul'da Göksu deresinde karşılıklı mani söyleyen 
(mani atan) gençler söz konusu ediliyor ve mani metinleri veriliyor (s. SO). İs
tanbul'da Ramazan bekçilerinin manileriden metinler verilerek halk edebiyatı 
metinlerinin en çok Ramazan ayında bulunabileceği aktarılıyor (s. SS). İstan
bul'da Aksaray'da bir kahvede seyredilen Karagöz'e dair bilgiler verilerek Av:. 
rupa'da benzer türlerle Karagöz karşılaştırıyor (s. S6). İstanbul'da seyredilen bir 
Karagöz oyunu perde gazelinin ve muhaveresinin metni veriliyor (s. 59). Kara
göz'ün dilbilim açısından önemi üzerinde durularak İstanbul'da halk dili ve yazı 
dili tespitindeki yeri dile getiriliyor, Karagözdeki tipler bu noktadan değerlendi
riliyor (s. 62). Karagöz'ün "Yazıcı Oyunu"ndaıı bir bölüm veriliyor (s. 64). İs
tanbul'da orta oyununun yasak edilişi ve dil ve edebiyat yönünden orta oyu
nunun önemi üzerinde duruluyor (s. 69). İstanbul'da bir hanım tarafından anla
tılan masal üzerinde değerlendirmeler yer alıyor (s. 88). Oduncu masalından 
bahsedilerek meddalılar söz konusu ediliyor ve "Oduncu ile Şeytan" masalı nak
lediliyor (s. 94). 
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96. ((UTLU, ŞEMSETTİN (HAZ.) 
Bu Şehr-i istanbul ki: İstanbul Üzerine Anı/ar, Gözlemler, İz/enim/er, Sohbetler: 
Şemsettin Kutlu, [İstanbul], Milliyet, 1972, 407 s., [1, y.], 20 sm, Genel Kültür Di
zisi: 14. 

Kitap, Türk ve yabancı yazarların İstanbul'u konu edinen yazılarının bir a
raya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Kitapta yer alan yazılarda İstanbul, gele
neksel tiyatrosu, saz şairleri, semtleri ve sosyal hayatıyla türlü yönlerden anla
tılmaktadır. 

İçindekiler: Yabancı gözü ile: Busbecq "İstanbul", s. 1 ı, Lady Montagu "İs
tanbul'dan renkler ve çizgiler", s. 20, Chateaubriand "İstanbul'a varış ve ayrı
lış", s. 28, Julia Pardoe "Cuma günlerinde Küçüksu", s. 35, Heımult Von 
Moltke "İstanbul'dan izlenimler", s. 51, Lamartine "İstanbul'a ilk geliş", s. 61, 
Gustave Flaubert, s. 80, A. Obisini "İstanbul'dan görüntüler", s. 89, Charles 
Texler "Üsküdar ve dolayları", s. 96, Edmondo de Amicis "Köprü üstünde", s. 
ıoı, Pierre Loti "İstanbul'dan ayrılış", s. 113, Göstave Schlumberger "İstanbul 
ve adalar", s. ı 22, Charles Diehl "Çarşı, eski ve yeni saray lar", s. 129, Clude 
Farrere "Ay ışığı altında bir İstanbul", s. 136, Türk yazarların gözü ile: Evliya 
Çelebi "İstanbul'un ünlü şeyhleri", s. 143, Ahmet Mithat Efendi "Galata ve eski 
İstanbul tipleri", s. 156, Recaizade Mahmut Ekrem "Çamlıca bahçesi, s. 170, 
Ahmet Rasim "Kabadayılar, fıyakacılar", s. 178, Ahmet Refik "Kağıthane, !ale 
devri ve sonu", s. ı89, Hüseyin Rahmi Gürpınar "Çetin bir yolculuk", s. 201, 
Osman Cemal Kaygılı "İstanbul'da sema( kahveleri", s. 2ı5, Üsküdarlı Vasıf 
Hoca "Çalgılı kahveler", s. 226, Mahmut Yesari "Direklerarası", s. 233, Serınet 
Muhtar Alus "Eski Galata'nın eğlence yerleri", s. 240, Ziya Şakir "İstanbul'da 
ilk balolar", s. 253, Ercüment Ekrem Talu "Eski İstanbul'da kadın hamamları", 
s. 259, Semih Mümtaz, S. "Eski Çamlıca köşkleri", s. 274, Yahya Kemal Be
yatlı "Fetih'ten sonra İstanbul", s. 284, Ahmet Hamdi Tanpınar "Görmüş ve 
geçirmiş İstanbul", s. 292, Abdülhak Şinasi Hisar "Kayıklar ve sandallar yan
yana", s. 30ı, Ruşen Eşref Dnaydın "İstanbul'un "cadde"si",· s. 3 ı o, Müsa
hipzade Celal "Kağıthane' de bir bahar bayramı", s. 320, Refı Cevat Ulunay "Sa
hiller, alemler, nükteler", s. 344, Refik Ahmet Sevengil "İstanbul'da zevk ve 
eğlence", s. 365, Haluk Y[usuf] Şehsuvaroğlu "İki yüzyıldan bu yana İstanbul 
kadmları, s. 373, Enver Belınan Şapolyo "İstanbul Tulumbacıları", s. 379, Na
mık Kemal "Çamlıca", s. 386, İbrahim Alaattin Gövsa "İstanbul efendisi", s. 
393, Burhan Felek "Tahta köprüden bu yana", s. 397, Yazarlar sözlüğü, s. 403, 

Konu Açıklaması: Osman Cemal Kaygılı'nın "İstanbul'da sernal kahveleri 
ve meydan şairleri" yazısında çalgılı kahvelerin kış gecelerinde özellikle Rama
zan ayına tesadüf eden kış gecelerinde çok şenlikli olduğu söylenmiş, bu çalgılı 
kahvelerin bir adının da sema( kahveleri olduğu, buralarda maniler, semailer, 
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koşınalar, destanlar, kalenderiler okunduğu, bunları okuyanların çoğunlukla tu
luınbacılar olduğu anlatılmış, XIX. ve XX. yüzyıldaki semalci ve manicilerin 
isimleri sayılarak semai kahvelerinde oynadıkları oyunlar ve oyuncuları söz 
konusu edilmiş, yıldız uslılü bir şii re yer verilmiş (s. 2ı 5). Üsküdarlı Vasıf Ho
ca'nın "Çalgı lı kahveler" yazısında çalgı aleminin bir sernal ya da divanla oyun 
havalarının ise şarkı ya da ti.irki.iyle açıldığı söylenmiş, bu kahvelerin herkese 
açık olmakla beraber asıl mUşterilerinin tuluınbacı, arabacı, sandalcı esnafı ol
duğu ifade edilerek o zamanlar İstanbul'da binlerce ınanici bulunduğu anlatıl
mış; zamanın meşhur ınanici ve semalcileri sayılarak Demirkapı'da eskiden mu
amma kahveleri olduğu belirtilmiş (s. 226). Mahmut Yesari'nin "Direklerarası" 
yazısında mekan tanıtıınıyla başlanıp Direklerarası'nın tiyatroları, temsil he
yetleri ve zamanın kemikleri anlatılarak burasının Ramazan ayında malışer ha
lini aldığı söylenmiş (s. 233). Serınet Muhtar Alus'un "Eski Galata'nın eğlence 
yerleri" yazısında Koınik Abdi.irrezzak ve oyunları işlenmiş (s. 240). Musahip
zade Celal'in "Kağıthane'de bir bahar bayramı" yazısında türküler söz konusu 
edilerek Aşık Samih'in icra ettiği bir türkünün metnine yer verilmiş (s. 320). 
Refik Al'ıınet Sevengil'in "İstanbul'da zevk ve eğlence" başlıklı yazısında Ra
ınazanda İstanbul'un kocaınan bir düği.in evine benzediği söylenip çalgılı kah
veler ve Tavukpazarı'ndaki saz şairleri anlatılmış (s. 365). Enver Belınan Şapol
yo'nun "İstanbul tulumbacıları" başlıklı yazısında bu tulumbacıların aym za
manda saz şairliklerinin de bulunduğu aniatılıp ünlü tulumba takımları zikre
dilmiş (s. 379). 

97. KÜÇÜMEN, ZİHNİ 
Si Minör Ortaköy: İstanbul, Reınzi A.Ş, 1993, 189 s., [1, y.], 20 sm, Günümüz Türk 
Yazarları: 21. 

Kitap, evleri, meslekleri, ti.irküleri, tekerlemeleri, türlü yaşayış ve anılarıyla 
Ortaköy insanlarını; gündelik olayları ve muhtelif ınanzarılarıyla Ortaköy'ü 
konu edinen yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 

İçindekiler: Döıt el piyano için prelude, s. ı ı, Ortaköy'e, gider iken aldı da 
bir çağnşım, s. 2 ı, Serseri çağrışımlar başlamaya görsün bir, s. 3 ı, Ev ler ev ler, 
s. 45, Ve Viktorya, s. 67, Pediımı Peda:kiınu, s. 7ı, İlkierin ilki, s. 75, Denizden 
mezara, bir kilise çanında bir ezan sesinde, s. 89, Anılar galerisinden bazı tab
lolar, s. 95, Kim demiş Oıtaköy'de tombala çekilmez diye! ya da Munise Ha
nım'ın unutulmaz "Reverberation "ları, s. ı 06, N ietzshe Ziso ve ötekiler, s. 116, 
Nagazakide ın i buluştun karanfil le, s. ı 24, Doktorlar, hekimler, "ınedecin"ler, s. 
133, Ve Karaşeker, s. ı41, Ortaköy'den bazı hoca manzaraları, s. ı49, Orta
köy/Ortaköy'den Galata'ya çok uzandıın Malik, s. 156, Anahtariara uzamrken, s. 
ı 63, Te Deuın (Tanrıya şüki.ir ilahisi), s. 185, 

Konu Açıklamas1: Ramazan ayı sonunda söylenen bir türkünün metni veril-
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miş (s. 32). Radyolarda, plaklarda hiç duyulmadığı ifade edilen bir türkünün 
metnine yer ayrılmış (s. 99). Bir ağıt ve ardından bir tekerleıne söz konusu e
dilmiş (s. 101). Mızıka ile çalınan bir mani metni verilmiş (s . .166). 

98. KÜLTÜR BAKANLIÖI VE TARİH VAKFI 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi /. cilt, Ab Alemi- Bakırköy Pamuk/u Sanayi 
İşletmesi: Istanbul, TOrkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1993, XVI, 558 
s., [3, y.), rnk., res., fotog, plan, hrt, 29 sm, Bibliyografya var. 

Dünden Bugüne istanbul Ansiklopedisi, tarih, coğrafya, nüfusbilim, ekono
mi, sanat, müzik, edebiyat, mimari, yönetim, belediye hizmetleri, kurumlar, der
nekler, siyasi ve sosyal teşkilatlanmalar, kadın, folklor, eğitim, sağlık, eğlence, 
dil, din, sinema, tiyatro ve gündelik hayat başta olmak üzere yetmiş farklı alan
dan seçilmiş on bin in iizerinde madde baş! ı ğından oluşuyor. 

içindekiler: İstanbul Ansiklopedisi'ni selamlarken, s. VII, İstanbul gelece
ğin umududur, s. VIII, İstanbul Ansiklopedisi'ni sunarken, s. IX, İstanbul An
siklopedisi'nin düzenine ilişkin açıklamalar, s. X, Bibliyografya kısaltmaları, s. 
XI, Görsel malzeme kaynak kısaltmaları, s. XV, İstanbul Ansiklopedisi yazarla
rı, s. XVI, Ab alemi, s. 1, Bakırköy Pamuk! u Sanayi İşletmesi, s. 558, 

Önsöz (ve/veya Giriş): "İstanbul Ansiklopedisini selamlarken" başlıklı yazı
da dönemin Kültür Bakam Fikri Sağlar, İstanbul'un köklü bir geçmişe sahip üç 
büyük iınparatorluğa başkentlik yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel 
hayatının kalbi olan bir şehir olduğunu ifade ediyor. Tarih Vakfı tarafından "İs
tanbul uzınanları"nın bir araya getirildiği söyleniyor.Yayın Kurulu'nun sunuş 
yazısında İstanbul'un önemi vurgulanılarak İstanbul Ansiklopedisi fikrinin bu 
kentin olağanüstü özelliklerinin ürünü olduğu irade ediliyor. Kent ansiklopedi
sinin alışılmış bir kavram olmadığı, İstanbul dışında bilinen örneğin Londra için 
hazırlanan ansiklopedi olduğu söyleniyor. Ülkemizde daha önce hazırlanan İs
tanbul ansiklopedileri anlatılarak Dünden Bugüne istanbul Ansiklopedisi ile bu 
ansiklopediler karşılaştırılıyor ve farklılıklar anlatılıyor. 

Konu Açıklaması: Abd? [ın.y.: Raşit Çavaş]- XVIII. yüzyılda pekçok şiirin
de İstanbul sevgisini ve özlemini dile getiren aşık olarak tanıınianan Abdi'nin 
İstanbul'a özlem ve övgüyle şehir hayatını işlediği anlatılıyor (s. 54). Aşık 
Cemal [ın.y.: İstanbul]- Tektel!i Aşık Cemal diye de tanınan ve İstanbul sokak
larında dolaşarak nükte ve şiir söyleyen bu halk şairi anlatılıyor (s. 360). Aşık 
Edebiyatı [ın.y.: M. Sabri Koz]- Başlangıcından itibaren genel hatlarıyla aşık 
edebiyatı anlatılarak İstanbul'da aşık edebiyatının yeri işleniyor, Şair Abdi'nin 
İstanbul'la ilgili divanınının metni veriliyor (s. 360). Aşık Musikisi [m.y.: Sü
leyman Şenel]- Osmanlı ülkesinde ustalığını kabul ettirmiş aşıkların İstan
bul'daki musiki çevrelerinde tutunmaya çalıştıkları ifade edilerek çalıp söyle-
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dikleri mekanlar ve teşkilatianınaları anlatılıyor, aşık ınusikisinin yüzyıllar boyu 
takip ettiği seyir ve klasik Türk ınusikisiyle ilgisi söz konusu ediliyor (s. 363). 
Aşki (Meddah) [ın.y.: Raşit Çavaş]- Yaşadığı dönemin (1853-ı934) en iyi med
dahiarından olduğu söylenerek Aşki anlatılıyor (s. 372). Atasözleri [m.y.: M. 
Sabri Koz]- İstanbul'da kullanılan atasözlerinin özellikleri anlatılarak atasözü 
örnekleri veriliyor (s. 380). Ayasofya Efsaneleri [m.y.: Stefanös Yerasimos]
Bizans dönemine ve Osmanlı dönemine ait Ayasofya'yla ilgili efsaneler krono
lojik olarak anlatılıyor (s. 457). 

99. KÜL TÜR BAKANLIÖI VE TARİH V AKFI 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi ll. cilt, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastan.esi-Darulnıuallimtn: İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 
1994, 586 s., [6, y.], rnk., res., fotog, plan, hrt, 29 sm, Bibliyografya var. 

Konu Açıklaması: Bekçi manileri [m.y.: M. Sabri Koz]- İstanbul'da eskiden 
bekçiterin yerine getirdikleri bazı görevler ve hizmetler olduğu anlatılarak bekçi 
ınanilerininin özellikleri üzerinde duruluyor ve bugün için belge olarak taşıdığı 
değerden bahsediliyor (s. ı24). Bekrf Mustafa [m.y.: M.Sabri Koz]- IV. Murad 
dönemi (1623- ı 640) İstanbul 'u nda içkiciliği, kabadayılı ğı ve hazırcevap lı ğı ile 
tanınmış, fıkraları ile yaygın ün kazanmış ayyaş tipi anlatılıyor, IV.Murad'ın 
içki yasağına karşı çıkışı ile ilgili fıkralarının benimsendiği söyleniyor, Osmanlı 
kültürüyle alış verişi olan kültürlerde de yaygınlık kazandığı ifade ediliyor ve 
fıkralarının konuları belirtilerek Bekrl Mustafa fıkraları üzerine yapılan çalış
ınalar anlatılıyor (s. ı 29). Bilmeceler [m.y.: M. Sabri Koz]- Bilmecenin tanımı 
yapılarak İstanbul'un bilmece geleneği içinde kendine özgü bir yapısı olduğu 
söyleniyor ve İstanbul bilmeeeleri üzerine değerlendirmeler yapılarak İstan
bul'dan derlenmiş bilınece örnekleri veriliyor (s. 23ı). Cevrf Çelebi Hikayesi 
[ın.y.: Necdet Sakaoğlu]- Konusunu IV. Murad devrinde (1623-1640) yaşanan 
olaylardan alan "kitabi, ınensur, realist" İstanbul halk hikayelerinden olan bu 
hikaye söz konusu edilerek hikayenin özeti veriliyor, özellikleri ve İstanbul ha
yatıyla ilgisi üzerinde duruluyor (s. 422). Çocuk Folkloru [in.y.: İstanbul]- Eski
İstanbul ailelerinde çocuk konusunda uygulanan gelenekler anlatılıyor, annele
rin çocukları uyutınak için söyledikleri ninniler, çocukların ilgi gösterdikleri bil
meceler, masallar, çocuk oyunlarında söylenen tekerlemeler, yanıltmaçlar söz 
konusu ediliyor (s. 525). 

100. KÜLTÜR BAKANLIÖI VE TARİH VAKFI 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi /ll. cilt, Darüşşafaka- Hasanpaşa, İstanbul, 
Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 1994, 568 s., [6, y.], rnk., res., fotog, plan, hrt, 29 
sm, Bibliyografya var. 

Konu Açıklaması: Destancı/ık [m.y.: M. Sabri Koz]- XIX. yüzyıldaki yeni
leşıne hareketleriyle gazetelerin haberleşme ve bilgilenme aracı olarak yaygınlık 
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kazanmasının, önceden beri söyledikleri destanlada buna benzer bir görev yap
makta olan aşıkların destan türüne daha fazla ağırlık vermelerine sebeb olduğu 
söyleniyor ve türlü yönleriyle destancılık anlatılıyor (s. 38). Destanlar [m.y.: M. 
Sabri Koz]- İstanbul'un aşıklar tarafından büyük ilgi görmüş bir şehir olduğu 
ifade edilerek doğrudan ya da dolaylı olarak İstanbul'dan bahseden destanlar 
anlatılıyor ve Aşık Ömer'in İstanbul Destanı'nın metni veriliyor (s. 39). Direk
lerarası [m.y.: Raşit Çavaş]- Direklerarası'nın eğlencesinin, buradaki her kah
vehane ve çayhanede Ramazan ayında Karagöz ve meddalı sergilenmesiyle 
olduğu anlatılarak Direklerarası'nın oyuncuları zikrediliyor (s. 60). Efsaneler 
[m.y.: Saim Sakaoğlu]- İstanbul'un kuruluşundan günümüze gelinceye kadar 
sayısız efsaneye kucak açtığı söylenerek İstanbul'un her semtinin birer efsane 
konusu, her köşesinin birer efsane olduğu ifade ediliyor (s. 134). Fasıl Musikisi 
[m.y.: Ruhi Ayangil]- Özellikle İstanbul'da, saraydan konağa, kahvehaneden kır 
ve mesire yerlerine kadar bütün mekanlarda her tabakadan halkın musiki zevk 
ve kültürünün gelişmesinde yüzyıllar boyunca etkinliğini sürdürmUş bir tür 
olarak fasılın din dışı geleneksel musiki ürünlerinin tümünü kapsayan ve "fasıl 
musikisi" adı ile anılan bir bütün olduğu ifade ediliyor. Loncaya bağlı musikişi
naslardan meydana gelen saz takımlarının vefasıl gruplarının orta oyunu, köçek 
ve tavşan raksları ile Karagöz gösterilerindeki fonksiyonları anlatılıyor (s. 259). 
Fetih Efsaneleri [m.y.: Saim Sakaoğlu]- Fatih'in yedi sekiz yaşlarında bulundu
ğu zamana bağlanan efsaneden başlanılarak İstanbul'un fethine dair muhtelif 
efsaneler zikrediliyor (s. 307). Gedaf (Beşiktaş/ı) [m.y.: M. Sabri Koz]- Aşık 
Gedal'nin hayatı hakkında malumatverilerek Üsküdar'da aşık fasıliarını başlat
tığı ifade ediliyor; şiirlerinde ilgi gösterdiği İstanbul semtleri zikrediliyor ve şi
irleri üzerinde değerlendirmeler yapılıyor (s. 385). Gülzarf (19. yüzyıl) [m.y.: 
M. Sabri Koz]- Aşık Gülzar'i'nin asıl adınm bilinınediği, İstanbullu olduğunu 
söyleyen kaynakların bulunduğu anlatılıyor, İstanbul'u ınedheden destanından 
da bahsedilerek Aşık Gülzar'i tanıtılıyor (s. 445). Halk Edebiyatı [m.y.: M. Sabri 
Koz]- İstanbul halk edebiyatıyla ilgili olarak çalışınalarda bulunanların isimleri 
zekredildikten sonra sırasıyla İstanbul masalları, fıkraları, efsaneleri, menkıbe
leri, hikayeleri, türküleri, manileri, türkünün bir dalı olarak kabul edilebileceği 
söylenen ninnileri, ağıttan, tekerlemeleri, yanıltmaçları, atasözleri, alkışlar-kar
ışlar ve halk tiyatrosu, İstanbul'a has olan özellikleri belirtilerek anlatılıyor (s. 
515). Halk hikayeleri [m.y.: Saim Sakaoğlu]- İstanbul hikayelerinin smıflan
dırınada "nazım nesir karışık olarak sunulan halk hikayeleri" başlığı altında ve
rilmesinin zaruretten kaynaklandığı ifade edilerek konu, üslup ve diğer yönler
den İstanbul halk hikayeleri üzerinde değerlendirmeler yapılıyor ve daha önce 
yapılan çalışınalardan söz ediliyor (s. 519). Halk kitapları [m.y.: Saim Saka
oğlu]- Halkın okuma ihtiyacını karşılamak üzere basit dil ve örgüyle ve çeşitli 
konularda yazılan, önceleri ilkel tekniklerde basılan ve resiınlenen kitaplar ol
duğu ifade edilen halk kitaplarından tamamının İstanbul'da ilgi görebildiği 
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söyleniyor, İstanbul'a mahsus olan halk kitapları zikrediliyor (s. 522). Hamdi 
( Kavuklu) [m.y.: Raşit Çavaş]- Orta oyunu sanatçısı olduğu söyleniyor, çocuk
luğundan başlanılarak oyunlarına da yer verilmek suretiyle Kavuklu Haındi 
(1841-1911) anlatılıyor (s. 542). Hançer/i Hanım Hikayesi [ın.y.: Saim Saka
oğlu]- Olayları IV. Murad döneminde (1623-1640) geçen bu İstanbul halk hika
yesi; kaynakları, yapısı, konusu ve başkaca yönlerden işieniyor (s. 54 7). 

!Ol. KÜLTÜR BAKANLIÖI VE TARİH VAKFI 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi IV. cilt, Haseki - Kırk Şehitler Sarnıcı: İs
tanbul, KUltür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 1994, 568 s., [6, y.], rnk., res., fotog, plan, 
hrt, 29 sm, Bibliyografya var. 

Konu Açıklaması: HelvaSohbetleri [m.y.: Uğur Göktaş]- Fütüvvet teşkilatı
nın, esnaf loncalarının geleneklerinden olan, halk ve devlet erkanı arasında yay
gınlık kazanmış helva sohbetlerinde ıneddahlı, mukallitH eğlenceler yapıldığı ve 
atasözleri okunduğu, hikayeler anlatıldığı, Mehmet Tevfik'in İstanbul'da Bir 
Sene dizisinin ikinci kitabı olan "Helva Sohbeti"ne dayanılarak anlatılıyor (s. 
48). Hakkabazlık [m.y.: Mevlüt Özhan]- Açıklanınası güç, aklın alamayacağı o
yunlar gösterme sanatı diye tarif edilen hokkabazlığın da Karagöz, kukla ve orta 
oyunu gibi daha çok İstanbul'da yaygınlaşmış olduğu söyleniyor (s. 83). ineili 
Çavuş [ın.y.: Saiın Sakaoğlu] -İstanbul) Saray ve çevresine ait fıkralarıyla tanı
nan ineili Çavuş'un (ÖI. 1632/33) belgelerden hareketle hayatı anlatılıyor, yirmi 
yaşına gelmeden İstanbul'un yolunu tuttuğu söylenen ve fıkralarındaki olayları 
İstanbul'da geçen ineili Mustafa Çavuş anlatılıyor (s. 172). İsmail Efendi (Kü
çük) [m.y.: Raşit Çavaş]- Orta oyunu sanatçısı olan Küçük İsmail Efendi (1854-
1 93 I), Fatih 'te doğduğu söylenerek sanat hayatı itibariyle tanıtılıyor (s. 213). 
Kahvehaneler [m.y.: Ekrem Işın]- XVI. yüzyıldan itibaren faaliyete geçen ve 
İstanbul'un değişik halk kesimlerinin toplumsal iletişimi sağlama, boş zamanla
rını değerlendirme gibi din dışı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere birbirinden 
farklı kültürel gelenekleri üretip yaygınlaştıran ticari mekarılar diye tarif edilen 
kahvehaneler; kahvenin ortaya çıkış macerasından başlanılarak İstanbul'daki ·· 
gündelik hayattaki yeri ve kahvehane çeşitleriyle (Aşık, tulumbacı, sernal vs. ) 
anlatılıyor, buralarda aşıkların çalıp söyledikleri naklediliyor (s. 386). Karagöz 
[m.y.: Mevlüt Özhan]- Türk gölge oyunu Karagöz'ün İstanbul'un gelişen Os
manlı kültürüyle bütünleştiği oyunlarda İstanbul hayatını görmenin mümkün 
olduğu ifade ediliyor. Özellikle Ramazan ayında Karagöz gösterilerinin çoğal
dığı söyleniyor. Karagöz; konuları, sanatçıları ve teşkilatianınaları ile anlatılı
yor. Karagözde "Tıınarhane" oyunundan bir bölüm veriliyor (s. 448). Karagöz 
Musikisi [m.y.: Mehmet Güntekin]- Karagöz'de kullanılan ınusikinin zamanla 
kendine has bir tür özelliği kazandığı söyleniyor, halk türküleri dahil olmak 
üzere Karagöz musikisinin özellikleri işieniyor (s. 449). Katihim Türküsü [m.y.: 
Ruhi Ayangil]- XIX. yüzyıl İstanbul'unda geçen bir gönül ilişkisini anlatan 
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nihavent makamındaki türkü olduğu söylenilerek XIX. yüzyıl kalem efendisinin 
tipik örneği olan katip tipinden başlanılarak yaygınlığı vurgulanmak suretiyle 
Katihim türküsü anlatılıyor ve türkünün metni veriliyor (s. 489). 

102. KÜLTÜR BAKANLIGI VE TARIH VAKFI 
Dilnden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi V. cilt, Kırk çeşme Tesisleri- Mustafa Şiik
ra (Eyapla): İstanbul, KUltUr Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 1994, 568 s., [6, y.], rnk., 
res., fotog. plan, hrt, 29 sm, Bibliyografya var. 

Konu Açıklaması: Kız Kulesi [m.y.: Çelik Gülersoy]- Mitolojide kız kulesi
nin tarihinin efsane ile karıştığı söylenip kız kulesine dair efsane naklediliyor (s. 
10). Kukiacılık [m.y.: Mevlüt Özhan]- Sanatçının parmak uçlarına takıp arkası
na saklandığı perdenin üst kenan üzerinde aynattığı bebeklerle gösteri yapma 
sanatı diye tanımlanan ve Türk seyirlik oyunlarının en eskilerinden olan kukla
cılığın İstanbul'daki durumu, sergilendİğİ tiyatrolar ve konuları anlatılıyor (s. 
ı ı3). Külhanbey Edebiyatı [m.y.: Uğur Göktaş]- İstanbul'da sernal kahvelerinin 
aşık kahvelerinin yerini alarak başta Tavukpazarı olmak üzere değişik yerlerde 
açılmasıyla bu yerlerin zamanla külhanbeyi edebiyatının mekanı haline geldiği 
ve külhanbeylerinin devam ettikleri çalgılı kahvelerdeki fasıllarda mani, bunu 
takiben koş ma, sernal ve destan okudukları anlatılıyor (s. ı 64). Letaifname 
[ın.y.: Saiın Sakaoğlu]- Olayları IV. Murad döneminde (1623-1640) geçen İs
tanbul halk hikayelerinden biri olduğu söylenilerek bu hikayelerin çeşitli adlan
dırınaları veriliyor, baskıları aniatılıp özeti sunuluyor, diğer İstanbul hikayele
riyle yapı benzerlikleri değerlendiriliyor (s. 203). Mddiyan Oğlu Yanko Efsanesi 
[m.y.: İstanbul]- Madiyan oğlu Yanko (Yanko ibni Madiyan)'nun Evliya Çele
bi'ye göre Hz. Süleyman ve oğlu Rehboam (Rehoboam)'dan sonra İstanbul'u 
üçüncü kez bina eden hükümdür olduğu ifade ediliyor. Evliya Çelebi'nin, İstan
bul'un kuruluşunu Hz.Süleyınan'a bağlamaya çalıştığı söyleniyor (s. 238). Ma
halle baskını [ın.y.: İstanbul]- Beşiktaşlı Gedal, Niyazi ve Üsküdarlı Razi'nin 
yazdıkları destanlarla aşık edebiyatma giren mahalle baskınları anlatılıyor (s. 
240). Maniter [ın.y.: Saiın Sakaoğlu]- Halk edebiyatı nazım şekillerinden olan 
manilerden, çoğunlukla İstanbul ınanileri olan ayaklı maniler, istanbullu ınani 
atıcıları ve bu manilerden örnek metinler yer alıyor (s. 297). Masallar [m.y.: 
Saim Sakaoğlu]- Masalların halk anlatınaları arasında önde gelen bir tür olduğu 
ifade ediliyor, İstanbul masallarının bütün özellikleri ile diğer Türk masallarına 
benzediği söylenerek İstanbul masallarıyla ilgili olarak yapılan yayınlar tanıtılı
yor ve bir manzuın İstanbul masalı örneği veriliyor (s. 304). Meddahlık [m.y.: 
Metin And]- Meddahlığın tek kişinin gösterimi olduğu söylenerek en çok İstan
bul'da geliştiği, meddahiarın hikaye dağarcığının Attarname, Hamzaname ve 
Binbir Gece Masalları gibi zincirleme hikayeler olduğu; bununla beraber Tay
yarzade, Letaifnanıe ve Hançer/i Hanım hikayesi gibi İstanbul hikayelerinin de 
meddalı hikayelerine kaynaklık ettiği söyleniyor. I. Bayezid (1389-1402) döne-
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minden günümüze kadarki meşhur meddahiarın isimleri zikrediliyor (s. 320). 
Meydan şairleri [m.y.: Saim Sakaoğlu]- Bu maddede Aşık edebiyatının Tanzi
mat'ın ilanından sonraki durumu değerlendiriliyor, aşıkların şiir söyledikleri 
çalgılı kahvehaneler anlatılıyor, çalgılı kahvelerdeki şairler için "tulumbacı şa
irler" ve "meydan şairleri" diye adlandırmalar yapıldığı söyleniyor ve bu şairle
rin söyledikleri koşma, destan, divan, semal, kalenderi, mani ve kendilerine has 
"yıldız" adı verilen şekiller söz konusu ediliyor, ayaklı mani metinleri veriliyor 
(s. 431). Mito/ojide İstanbul [ın.y. :Yalçın Yusufoğlu]- Bizantian Efsanesinden 
başlamak üzere Yunan mitolojisinde yer alan efsaneler anlatılıyor (s. 4 77). 
Mustafa Şükrü (Eyüplü) [m.y.: M. Sabri Koz]- XX. yüzyıla kavuşan Eyüplü 
Mustafa Şükrü'nün hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmadığı bildiriliyor, 
İstanbullu destancı aşık Mustafa Şükrü'nün; amacı, destanlarının konuları, des
tancılık geleneğindeki yeri anlatılarak destanlarının isimleri sıralanıyer (s. 568). 

103. KÜLTÜR BAKANLIG I VE TARİH VAKFI 
Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi VI. cilt, Mutfak -Sinan Erdebili Tekkesi: İs
tanbul, KUltUr Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 1994, 568s. [5, y.], rnk. res. fotog, 29 sm, 
Bibliyografya var. 

Konu Açıklaması: Ninni/er [ın.y.: Saim Sakaoğlu]- Çocuğu uyutmak için 
annesi ya da yakmları tarafından özel bir ezgiyle söylenen şiirler diye tarif edi
len ninniler içinde İstanbul ninnileri üzerinde çalışınalar yapanlar zikredilerek 
İstanbul ninnilerinin konuları, ninnilerde geçen yer adları gibi hususiyederi 
üzerinde duruluyor ve bazı ninnilerin metinleri veriliyor (s. 80). Orta oyunu 
[m.y.: Metin And]- Karagöz gibi orta oyununun da İstanbul'da ortaya çıkmış 
geleneksel bir tiyatro türü olduğu söyleniyor, tarihi, oyuncuları, İstanbul'da 
oyunun oynandığı mekanlar, oyun dağarcığı, eski ünlü orta oyunu toplulukları 
ve ünlü orta oyuncular söz konusu ediliyor (s. 146). Ramazan Gelenekleri [m.y.: 
Nihai Kadıoğlu]- İstanbul'da Ramazan ayında bekçiterin davul çalarak, mani 
söyleyerek halkı sahura kaldırınaları anlatılıyor. Ramazan eğlencelerinde halkın 
teravih namazından sonra Çeınberlitaş'ta Tavukpazarı'nda aşıkları dinlemeye. 
gittiği; Aksaray'da Karagöz seyrederek meddahiarı dinlediği söyleniyor. Direk
lerarası 'nda orta oyunu ve tulCıat tiyatrolarının gördüğü rağbet anlatılıyor (s. 
303). Sansar Mustafa Hikayesi [ın.y.: Saiın Sakaoğlu]- Konusunu IV. Murad 
döneminde (1623- 1 640) yaşanılan olaylardan alan "kitabi mensur realist" İstan
bul hikayelerinden biri olduğu söylenen bu hikayenin kahramanları arasında IV. 
Murad'ın da yer aldığı ifade ediliyor. Hançerli hanım hikayesi naklediliyor ve 
konu edindiği mekanlar itibariyle değerlendiriliyor (s. 454). Sema! Kahveleri 
[ın.y.: Süleyman Şenel]- Çoğunlukla tulumbacılar ve kabadayılar tarafından 
açılıp zamanla aşık kahvelerinin yerini aldığı söylenen sernal kahveleri (çalgılı 
kahveler) anlatılıyor, meydan şairlerine halkın ilgisi dile getiriliyor. Şairlerin bu 
kahvelerde mani, sema!, divan, koşına, destan okuduğu söyleniyor; ün kazanmış 
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olanları zikrediliyor (s. 518). 

104. KÜLTÜR BAKANLIÖI VE TARİH VAKFI 
Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi VII. cilt, Sinanpaşa Çeşmesi-Zülfaris Sina
noğlu: İstanbul, KUltür Bakanlıgı ve Tarih Vakfı, 1994, 568 s., [6, y.], mk., res., fo
tog, 29 sm, Bibliyografya var. 

Konu Açıklaması: Süleymaniye Mitolojisi [m.y.: Doğan Kuban]- Evliya Çe
lebi'den nakledilen, Süleymaniye Camii'nin yapılışma dair efsaneler yer alıyor 
(s. 103). Sünnet Adetleri [m.y.: Uğur Göktaş]- İstanbul'da sünnet yaşı, mevsimi 
ve günü aniatıldıktan sonra düğün günü sabahı eve önceden tutulmuş olan çen
gi, hokkabaz, curcunabaz ve Karagöz sanatçılarının geldiği ve bu sanatçıların 
sünnet düğünterindeki fonksiyonları anlatılıyor (s. 1 13). Şenlikler [m.y.: İstan
bul]- İstanbul'un tarihi boyunca değişik sebeplerle düzenlenen çok sayıda şenli
ğe şahit olduğu söyleniyor. XVI. yüzyıldan itibaren yapılan şenlikler zikredili
yor, bu şenliklerde Karagöz, orta oyunu ve kukla gösterileri yapıldığı ifade edi
liyor (s. 160). Tayyarzade Hikayesi [m.y.: Saim Sakaoğlu]- Konusunu IV. Mu
rad döneminde yaşanılan olaylardan alan ve "kitabi, mensur, realist" İstanbul 
halk hikayelerinden biri olduğu söylenen bu hikayenin çeşitli adlandırılmaları 
zikredilerek diğer "kitabi, mensur, realist" İstanbul halk hikayeleriyle benzer 
yönlerinden bahsediliyor, hikayenin baskıları anlatılarak özeti veriliyor, kitap 
haline gelmeden önce sözlü gelenekte yaşadığı ifade edilerek hikayede geçen 
yer adları sıralanıyar (s. 230). Tekerlerneler [m.y.: Saim Sakaoğlu]- Çoğunluğu
nun, çocuk dünyasının ürünü olarak kabul edilmesine rağmen hayatın her safha
sında insanın karşısına çıkabileceği söylenen tekerlemelerin örneğinin İstan
bul'da çok görülebileceği ve İstanbul tekerlemelerinin "yanıltmaca" adı altında 
verilen söz canbazlığına dayananlarının tören ve masal tekerlemeleri olduğu 
ifade ediliyor, tekerleme örnekleri verilerek üzerinde değerlendirmeler yapılıyor 
(s. 232). Tifli ile İki Biraderler [m.y.: Saim Sakaoğlu]- Konusunu IV. Murad 
döneminde (1623-1640) yaşanılan olaylardan alan ve "kitabi, ~nensur, realist" 
İstanbul halk hikayelerinden biri olan bu hikayenin diğer İstanbul halk hikayele
riyle benzer yönleri değerlendiriliyor. Tıfll'nin İstanbul halk hikayelerinin kah
ramanı oluşu anlatılarak hikayenin özeti veriliyor, hikayede geçen yer adları sı
ralanıyor (s. 265). Tulumbacı Destanları [m.y.: M. Sabri Koz]- İstanbul'da tu
Iuınbacı aleminin ınusiki ve şiire ilgili oluşlarının kendilerine has bir yönlerini 
teşkil ettiği söyleniyor. İstanbul'da XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın 
ilk çeyreğinde tulumbacı edebiyatının daha çok ayaklı ınani ve destan türünde 
geliştiği ifade ediliyor, meşhur destanedar zikrediliyor. Destanların, yazılış a
ınaçlarına göre ayrıldıkları bölümler itibariyle değerlendiriliyor (s. 301). Tür
küler [m.y.: Mehmet Güntekin]- İstanbul tUrkülerinin klasik musiki dünyasın
daki yerine değiniliyor, Anadolu halk türküleriyle karşılıklı olarak değerlendir
mesi yapılıyor, İstanbul türkülerinin bestelerinden bahsediliyor, türkü isimleri 
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verilerek konuları ve İstanbul kültürüne ait hususiyetleri anlatılıyor (s. 318). 
Yangın Destanlan [m.y.: M. Sabri Koz]- Eskiden İstanbul'un sık sık karşılaştığı 
afetierin başmda gelen yangınlara dair aşıklarm çok sayıda destan söyledikleri 
anlatılıyor. Bu destanlardaki konu seyri ele alınıyor, meşhur yangınlara dair 
söylenmiş destanların özellikleri anlatılıyor, bazı destanlardan örnek metinler -
Aşık Cevlani'nin "Yangın Destanı"nm tamanının metni- veriliyor; destancılığın 
aşıklar tarafından meslek haline getirildiği söyleniyor (s. 425). Yanıltmaçlar 

[ın.y.: Saiın Sakaoğlu]- Anonim halk edebiyatı ürünlerinden olan yanıltmaçların 
Türkiye'de ortak olup belirli bir yere bağlanaınayacağı ifade ediliyor, yer adla
rıyla ilgili olan yanıltınaçlara örnek olması bakımından İstanbul ile ilgili olarak 
söylenen yanı ltınaçiara örnek veriliyor (s. 438). 

105. KÜLTÜR BAKANLIGI VE TARIH VAKFI 
Dünden Bugüne İstanbul Ansik!opedisi VIII. cilt: istanbul, Kültür Bakanlığı ve Ta
rih Vakfı, 1995, 568 s., [6, y.]. 

Konu Açıklaması: Ansiklopedinin VIII. cildi, ilk VII cildini de kapsayan ve 
bu ciltlerdeki madde başlarına kolayca ulaşabilıneyi sağlamak amacıyla hazır
lanmış sistematik dizinden ve küçük maddelerden oluşmaktadır. Sunuş yazısın
da maddelere nasıl ulaşılacağı da beliıtiliyor; ayrıca bu cildin sonunda bir de 
Yanlış-Doğru cetveli bulunmaktadır (s. 562). 

106. KÜL TÜR VE TURİZM BAKANLIG I MiLLi FOLKLOR ARAŞTIRMA 
DAİRESI 
If. Milletlerarası Türk Fo/klor Kongresi Bildirileri Il. cilt, Halk Edebiyatı: Ankara, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi, 1982, 487s, res., fo
tog, 24 sm, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 
38, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 9. 

Kitap, II. Milletlerarası Türk Falklor Kongresi'nin halk edebiyatı seksiyonu 
bildiri metinlerinden oluşmaktadır. Kitapta, ineili Çavuş'u11 kimliğine ve İstan
bul atasözleriyle deyimlerine dair bildirilerin de metinleri yer almaktadır. 

içindekiler: Arif Ago /: Radoviş ve İştip ilçelerinde yaşayan Türk halkının 
Hıdrellez adet ve ınanileri, s. S, Ali Berat Alptekin /: Kirınanşah hikayesinde 
masal hususiyetleri, s. 19, 1 Haver Aslan /: Halk edebiyatmm çağıınız Azerbay
can şiirine etkileri, s. 25, 1 İbrahim Aslanoğlu /: Pir Sultan Abdallar, s. 35, 1 
Salih Baklacıev /: Bulgarca ve Türkçe atasözlerinde bağlantı, s. 45, 1 Şevket 
Beysanoğlu /: ineili Çavuş'un kimliği, s. 45, 1 Natalie Moyle Chopyk /:The 
changing concept of the Aşık repertory and learning technigues, s. 61, /Dr. 
Müjgan Cumbur /: Folklorumuzda geyik motifi üzerine, s. 71, 1 Arnil 
Çelebioğlu /: Çocuk Dili (Lisan-ı sıbyan) ile yazılmış şiirler, s. 95, 1 Caoimhin 
O. Danachair /: Irish Analogies to the tales of Hoca Nasr-ed-din, s. 103, 1 Hik-
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met Dizdaroğlu /: Türk saz şiirinde ilk örnekler, s. 115, 1 Şükrü Elçin/: Türki
ye'de halk edebiyatı çalışınalarının değerlendirilmesi, s. 149, 1 Kemal Eraslan /: 
Hikmet geleneği, s. 153, 1 İsınail Eren /: Güney İslav atasözleri ve deyimlerinde 
İstanbul, s. 167, 1 H. Fethi Gözler /: Türk atasözleri üzerinde bir araştırma, s. 
177, 1 Abdurrahman Güzel/: Kaygusuz Abdal'ın eserlerinde "Su" motifı, s. 221, 
1 Fevzi Halıcı/: Mevlevi şairi Burhaneddin'in Nasreddin Hoca'nın fıkralarını 
şerheden eseri, s. 235, /Nebi Hazri /: "Dede Gorgut" destanıyla elagedar Azer
baycan'da araştırmalar, s. 241, 1 Nazif Hoca /: Nasko Frndiç'in derlediği 
"Müslüman halk ınizah ve hikıneti" adlı kitapta falklor unsurları ve Türk halk 
edebiyatı ile mukayesesİ, s. 249, 1 Hayreddin İvgin /: Halk şiirinde "Dedim
Dedi", s. 255, 1 Hilmi Karabasan /: Falklor açısından yukarı Çukuova, Hatay
Maraş çöküntü hendeğinde mevki adları, s. 265, 1 Raisa Kıdırbayeva /: Türk 
destanmdaki karşılıklı ilişkiler üzerine (Manas, Nürgun, Bootur, Alıp Manaş), s. 
275, /Tahir Kutsi Makal /: Avşar ağıtları, s. 283, /Mustafa Ali Mehmet/: Türk
Roınan kültür ilişkileri: Benzer atasözleri ve deyimlerden örnekler, s. 297, 1 
Mırzaev /: Özbek halk destancılığı ve İslam şair, s. 307, 1 Murad Nurmuha
medov: Türkiy halklar edebiyatıda ağızaki ve yazma an'aneler sintezi mesele
siga dair, s. 313, 1 Aydın Oy/: Türk ve Sırp atasözleri benzerliğine bakışlar, s. 
319, 1 Şevket Plana/: Türk ve Balkan uluslarının halk şiirinde Budin şavaşları ( 
1526-1541-1 686), s. 331, 1 Sevim Piliçkova /: Radoviş ilçesinin Kon çe köyünde 
Türk halk masallarını anlatan bir kadının zengin repertuarından, s. 335, 1 Saiın 
Sakaoğlu 1 Bilıneceleriınizde doldurma keliıneler, s. 345, 1 Abdulkadir Salgır /: 
Çora Batır destanı hakkında, s. 361, 1 Özcan Seyhan/: Edebiyat folklormmızda 
sözler sorunu, s. 373, 1 Fevziye Abdullah Tansel /: Halk şairlerimiz hakkındaki 
ınetodsuz çalışmaların yol açtığı maddi ve ınanevi zarar lar, s. 391, 1 Faruk Kadri 
Timurtaş /: Yunus Eınre'nin dili üzerine notlar, s. 405, 1 Ahmet E. Uysal /: Türk 
folklorunda insanlarla hayvanların sözle ve sesle anlaşması, s. 413,1 Warren, S. 
Walker 1 :The deeınon in the Turkish Vvood: An application of the bynuın the
sis, s. 422, 1 Klaus-Detlev Vvanniy /: Zur darstellung der nat).lr in der vokl
tüınlichen Turkishen poeste, s. 431, Noıslav Yakovskı /: Arnavutluk halk des
tanmda Türk kahraınanlan, s. 453, 1 Necıni Yaşar/: Kuzey Çukurova Kazan 
yöresi ağıtlan, s. 469, 1 Dursun Yıldırım/: Paınir'de bir Kırgız destam "Oicabay 
ınineıı Kemişcaıı", s. 477, 

Konu Açıklaması: "İncili Çavuş'uıı kimliği" konulu bildiride ineili Ça
vuş'un, kimliği hakkında bilinenierin sınırlı; bir kısmının yanlış ve bir kısmının 
da yetersiz olduğu söyleniyor. Asıl adııım İrincili Mustafa olduğu zamanla İnci
li'ye dönüştüğü, Kanuni Sultan Süleyman'ın musahip ve nediıni olmadığı ifade 
ediliyor, yaptığı elçilik görevleri anlatılarak ineili Çavuş'tan bir fıkra metni 
veriliyor (s. 45). "Güney İslav atasözleri ve deyimlerinde İstanbul" konulu bildi
ride Balkanların Türkler tarafından fetholunınasıyla yerli halkların sosyal, eko-
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nomik, politik ve kültürel düzenlerinde esaslı değişiklikler meydana geldiği ve 
Türk etkilerinin Balkan milletleri folklorunun bütün kollarında görüldüğü söy
lenerek Güney İslav atasözleri ve deyimlerinde geçen konular sıralanıyor, is
tanbul 'un hangi Balkan ülkelerinin edebiyatında nasıl işlendiği anlatılıyor, alfa
betik sıraya göre kırk yedi adet atasözü ve deyim veriliyor (s. 167). 

107. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI MİLLİ FOLKLOR ARAŞTIRMA 
DAİRESi 
111. Milletlerarası Türk Fo/klor Kongresi Bildirileri ll. cilt, Halk Edebiyatı: Anka
ra, KUltUr ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi, 1986, 471 s., res., 
fotog, hrt, plan ; 24 sın, KUltür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Daire
si Yayınları: 78, Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 21. 

Kitap, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi halk edebiyatı seksiyonu 
bildiri metinlerinden oluşmaktadır. Kitapta, İstanbul destan şairlerinden Eyüplü 
Mustafa Şükrü Efendi'nin destanlarının değerlendirildiği bir bildiri metni de 
bulunmaktadır. 

İçindekiler: II. Seksiyon Çalışına Programı 1 Wd Seetion Working Prog
ramme, s. 9, Kongreden fotograflar 1 Photoraphs from Congress, s. 15, Metin 
Akar: Mi'rac hadisesinin türk halk şiirine yansıması 1 Mi'raj in Turkish folk 
poetry, s. I 7, Mehlika Aktok-Kaşgarlı: Anadolu Ermeni destanları-efsaneleri ve 
masalları kritiği 1 An exaınination of Armenian Anatelian epics, legend and ta
les, s. 25, Ali Berat Alptekin: Karacaoğlan'ın hayatı etrafında teşekkül eden 
halk hikayeleri 1 Folktales about the life of Karacaoğ!an, s. 33, İbrahim Ars
lanoğlu: Dedemoğlu 1 Dedeınoğlu, s. 45, Ingeborg Baldauf: Bilmecenin cevabı 
bilinerek mi çözülerek mi bulunur ? 1 Are the answers to riddles found through 
knowing or so lv ing theın?, s. 5 I, Tuncer Baykara: Şehre-Küsdü 1 Şehre Küsdü, 
s. 67, Mikail Bayram: Ahi evren hakkındaki yılan (evren: ejder) efsanelerinin 
ortaya çıkışı 1 The eınengence of the serpent legends (evren: ejder) about Ahi 
Evren, s. 75, David Clement: Turkish folk tale motifs in traditional Scottish 
tales 1 Geleneksel İskoç hikayelerinde bulunan Türk halk hikayeleri motifleri, s. 
81, A. Mecit Doğru: K ür nehri boylarında şahıs ve aile adları ile lakapların ar
zettiği özellikler 1 Characteristics ofnicknames and family names along the Kür 
valley, s. 87, Mehmet Ali Ekrem: Arız (Arzu) ile Kamber hikayesi 1 The stories 
of Arız (Arzu) and Kaınber, s. 93, İsmail Eren: Güney İslav atasözleri ve de
yimlerinde Nasreddin Hoca 1 Nasreddin Hoja in the southern Slavic proverbs 
and express i on s, s. 101, Rıza Filizok: Halk şiirinde benzer yapılar 1 Structural 
similarities in folk poetry, s. 117, Tuncer Gülensoy: Erzurum'lu Mustafa Da
rir'in "yüz hadis yüz hikaye" adlı eserinde folklor unsurları 1 The elements of 
folklore in "Yüz hadis yüz hikaye" (One hundred hadith and one hundred sto
ries) of Mustafa Darir of Erzurum, s. 123, Umay Günay: Türk halk edebiyatında 
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tenkit konusunda düşünceler 1 The thoughts on subject of criticism in Turkish 
folk literature, s. 137, Refığ Zeka Handan: Karacaoğlan ve Azerbaycan saz şa
irleri 1 Garacaoğlan and Azarbaijan minstrels (folk poets), s. 143, Hamdi Hasan: 
Üsküp halk ve üniversite kütüphanesi'ndeki cönklerde Türk destanları 1 Turkish 
epics recorded in the Skopje university and people's library, s. 151, Fahrettin 
Kırzıoğlu: "Dede-Korkut Oğuznameleri"ni bırakan oğuzlar'ın, "Tokuz Tümen 
Gürcistan"a komşu yaşadıklarını gösteren: "Apkaza", "Aznavur", "Şavkalı Me
lik" deyimleri ve "Bagul Oğlu Amıran" ile "Gogolet-Koca Oğlu Şor Şamsoldın" 
kütükleri 1 On the words of "Apkaza" and "Aznavur" written in the dialects 
Tokuz Tümen Gürcistan in the Kitab-ı Dedem Korkud and the genealogy of Ba
gul-Oğlu Amran and Gogalet-Koca Oğlu Şer-Şamsoldın, s. 165, Saadettİn Ko
catürk: Türk-İran ve Yugoslav destanlarmda kadın 1 Women in the epics of Tur
key, İran and Yugoslavia, s. 183, M. Sabri Koz: Aşık edebiyatımızda kızıl elma 
1 Kızılelma (The Red Apple) in our Aşık Iiterature, s. 203, Turgut Kut: Nas
reddin Hoca fıkralarının Kazan baskıları 1 The Kazan editions of the Nasreddin 
Hoja anecdotes, s. 221, Munib Maglajlıg: Nasruddın-Khoja in Bosnia 1 Bos
na'da Nasreddin Hoca, s. 231, Enver Mahmut: Dobruca, Kırım ve Nogay 
Türkleri destanlarınm özellikleri 1 Characteristics ofthe epics ofDobruca Turks, 
s. 237, Tahir Kutsi Makal: Anadolu'da ağıtçı kadınlar 1 Women elegist in 
Anatolia, s. 245, Ulrich Marzolph: Cuha the Arap Nasreddin in mediaeval Ara
bic literature 1 Ortaçağ Arap edebiyatında Nasreddin Cuha, s. 251, Dr. Özcan 
Mert: Nasreddin Hoca'nın soyu ile ilgili belgeler 1 Documents corcerning the 
origin of Nasreddin Hodja, s. 259, Natalie K. Moyle: The image of the Aşık in 
Turkish halk hikayeleri 1 Türk halk hikayelerinde aşık imajı, s. 269, İrfan Ünver 
Nasrattınoğ1u: Çin'in Sincan Uygur özerk bölgesi'nde aşıklık geleneğinin bu
günkü durumu 1 The present state of the tradition of Minstrelsy (aşıklık) in the 
autonomous Uigur region of Sinjan, s. 277, Muhammed Neziroviç: Essai sur 
1'etude du Probleme lie au personnage de Nasreddin Hodja sur le plan Eruro
peen 1 Nasreddin Hoca Probleminin Avrupa düzeyinde ineelemnesi üzerine bir 
deneme, s. 285, Mervi Nousıanen: Formula-like expressions of Turkish and 
Finnish riddles; A comparative study 1 Fin ve Türk bilmecelerindeki kalıplaşmış 
deyimler, karşılaştırmalı bir inceleme, s. 293, Hasan Özdemir: Etiyolajik Türk 
halk efsaneleri 1 The Etiolojical Türkish legends, s. 305, Ion Penisoara: Dob
ruca'daki Türk ağızlarından Nasreddin Hoca'nın fıkraları ve onların özellikleri 1 
Characteristics of the Nasreddin Hoca anecdotes in the Turkish dialects of Dob
ruja, s. 311, Blaze Petrovskı: La conguete de la peninsule Balkanique par !es 
Turcs et transformatian des chantes epiques Makedoines 1 Balkanlar'ın Türkler 
tarafından fethi ve Makedonya epik türkülerinde değişim, s. 317, Sevim Piliç
kova: About the place an functions of some formulas in Turkish fairy tales and 
novels from SR Macedonie 1 Makedonya'dan derlenen Türk halk hikayelerin
deki kalıpların yerleri, anlamları ve işlevleri, s. 323, Şevket Plana: Kosova ve 
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Makedonya efsanelerinde önemli folklor motifleri 1 Some important folklore 
motifs in the legends of Kosova and Macedonia, s. 331, M. Muhtar Sagıtov: 
Uber das bashkirische Epopas "Usak-Tusak derletzte aus dem Geschleht der 
Balabashnoken." 1 Başkurt halk kabaırı "Udak-Tudak-Balabaşnek Yarsağı" hak
kında, s. 341, Abdulkadir Salgır: Atasözlerimizle Kırım atasözleri arasındaki 
duygu ve düşünce yakınlığı 1 Similar.ities of thought and feeling between the 
proverbs of Turkey and Crimea, s. 349, Bilge Seyidoğlu: Gezgin efsaneler üze
rine bir araştırma: Norveç ve Türkiye (Erzurum) efsaneleri 1 A study on mig
ratery legends, s. 359, Fevziye Abdullah Tansel: Atalar sözü'nün araştırma kay
nak ve metodları: Ebüzziya Tevfik'in Bosna'da derlediği atalar sözü 1 The pro
verbs collected in Bosnia by Ebüzziya Tevfik: Sources and methods, s. 365, 
Fikret Türkmen: Ttirkiye dışında Karacaoğlan 1 Karacaoğlan outside Turkey, s. 
387, K. Walker: Unnatural offspring as hostages to fortune 1 Tiirk halk hikaye
lerinde üstün yollarla doğmuş çocukların başlarına gelen ınaceralar, s. 395, s. 
Walker: Structural complexity of Turkish folktale 1 Türk hikayelerinin yapıla
rındaki karmaşıklıklar, s. 403, Klaus-Detlev Wanning: Das Menschenbild in 
Türkisehen volksliedern 1 Türk halk türkülerinde insan görüntüsü, s. 415, A
lemdar Yalçın: 19. asır Türk halk edebiyatında destan 1 Epic in Turkish folk 
literature during the 19 th century, s. 427, Dursun Yıldırım: Ortaasya bozkırla
rından Urumeli'ne Türk sözlü şiir sanatının yayılınası üzerine 1 Turkish oral po
etry: From the Central As ian steppes to Rumelia, s. 441, Tatjana Zezelj-Kalı
canın: De Quelques motifs dans la creation poetique popularie du repertoire des 
emigres musulmans de la RS Macedoine ou İzmir (Turquie) 1 Makedonya'dan 
İzmir' e göçmüş müslümanların halk şiirlerindeki bazı motifler üzerine, s. 459, 

Konu Açıklaması: "XIX. asır TUrk halk edebiyatında destan" başlıklı bildi
ride XIX. yüzyıl edebiyatının genel değerlendirmesi yapılarak bu yüzyıla halk 
edebiyatı sahasında destan dönemi denilebileceği söyleniyor, destanların Os
manlı sosyal hayatını aksettirınedeki rolü ve kamuoyu oluşturmadaki etkisi üze
rinde durularak dönemin olayları ile ilgili destanları olan EyUplü Mustafa ŞUkrü 
Efendi söz konusu ediliyor. Eyi.ip!U Mustafa Şükrü Efendi'nin destanları dil ve 
üslfip bakımından örnekler verilerek ele alınıyor (s. 427). 

108. KÜL TÜR VE TURİZM BAKANLIG I MİLLİ FOLKLOR ARAŞTIRMA 
DAİRESi 
lll. Milletlerarası Türk Fo/klor Konresi Bildirileri lll. cilt, Halk Müziği, Oyun, Ti
yatro, Eğlence: Ankara, Başbakanlık, 1987, XIII, 361 s., [2, y.], res., fotog, hrt, 
plan; 24 sm, KültUr ve Turizm Bakanlıgı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 
85, Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 22. 

Kitap, III.Milletlerarası Türk Folklor Konresi halk müziği, oyun, tiyatro, 
eğlence seksiyonu bildiri metinlerinden oluşmaktadır. Kitapta İstanbul meddah 
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hikayeleriyle ilgili bir bildiri metni de bulunmaktadır. 

İçindekiler: III. Seksiyon Çalışına Programı 1 HI"d Seetion Working Prog
ramme, s. IX, Kongreden fotograflar 1 Photographs from Congress, s. XV, Cafer 
Açın, Halk çalgılarıınızda kullanılan ağaçlann önemi 1 The Importance of the 
types of wood u sed in the making of o ur fo lk ınstument, s. 1, Metin And, Türki
ye'de ve komşu ülkelerde "Köse" diye bilinen oyunların anlamı ve işlevi 1 The 
Meaning and function of the "Köse" dramas in the cultures of Turkey and the 
neighboring countries, s. ll, Erman Artun: Tekirdağ köy seyirlik oyunları 1 
Viiiage draınatic performances in Tekirdağ, s. 29, Sadi Yaver Ataman: Folklor 
araştırınaları açısından halk oyunlarıımza genel bir bakış ve ateş ki.iltü ile ilgili 
oyunlar 1 A General survey of our folk dances and dances related with the fire 
cu lt, s. 39, Şerif Baykurt: Türk halk dansları ve Anadolu uygarlıkları 1 Turkish 
folk dances and the Anatelian civilizations, s. 49, Cornelia Calın: Aspects com
paratifs entre le spectacle de marionnettes roumain et le "karagöz oyunu" 1 Ka
ragöz oyunu ve Roınen kukla oyunlarına karşılaştırmalı bir bakış, s. 57, Mu
haınınedrahiın Carınuhaınedov: Kazagın aytıs ölenglerinin özellikleri 1 Charac
teristic of flyting in Kazak folk poetry, s. 69, Ahmet Çakır: Türk halk oyunla
rında hayvan motifleri üzerine bir atlas denemesi 1 An Atlas of aniınal in turkish 
folk dances: an experiment, s. 75, Yaşar Doruk: Türk halk müziği türleri üze
rinde yapı yönünden karşılaştırmalı bir inceleme 1 Türkish ınusical genres: a 
coınparative structural study, s. 87, Şükrü Elçin: Türkiye'de "aşık oyunu" ve bu 
oyunla ilgili adet ve ananeler 1 The Gaıne of aşık (knuckle-bones) among the 
Turki and beliets and traditions related to this game, s. 95, Necati Gedikli: Türk 
Halk mOsikisinde yeni bir oluşum süreci mi? 1 Are we in for a new process of 
change in Turkish folk music?, s. 103, Cemi! Cahit Güzelbey: Gaziantep'in 
geçmiş yıllardaki eğlence hayatı 1 The Old-Time entertaintınents of gaziantep, s. 
lll, Laınija Hadzıosınanovıç: Bosna'da Karagöz 1 Karagöz in Bosnia, s. 119, 
Mazlum Nusret Kılıçkıran: Ege'de kış turizminin kurtancısı: deve güreşleri 1 
the hope of ege winter tourism: camel fighting, s. 125, Irene Markoff: The Et
hics of ınusic-ınaking and the Turkish bağlama specialist: An Aesthetic 1 cog
nitive approach/ Türk halk müziğinde gelenek ve Türk saz ustası: estetik ve kav 
ramsal yaklaşım, s. 147, İrfan Morina: Çanakkale türküsünün Arnavutça söyle
nişi 1 The Albanian variant of the Çanakkale song, s. 161, Mahir Nakip: Irak 
Türklerinde Kerem havası 1 The Kerem tune among the Turks of Irak, s. 167, 
Marat Nurınuhamedov: Karakalpaklarda aşık (kemik) oyunları 1 Karakalpak 
alchics gaınes, s. 173, Özdemir Nutku: Aşık ve meddalı hikayeleri 1 Ashık and 
meddalı tales, s. 183, Halil Oğultürk: Halk oyunları yarışmalarının folklorumun 
bu dalına yaptığı olumsuz etkiler 1 The Negative effects of fo lk dance contests 
on this gen re of Turkish folklore, s. 195, Bahaeddin Ögel: Halk müziği araştır
ınaları ve Türk kültür tarihi 1 Turkish folk ımısic research and the culturel 
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history of the Turks, s. 201, Mehmet A. Özbek: Türk halk müziğinde ayak tabi
rinin yanlış kullanılınası üzerine 1 On the wrong usage of the term "ayak" in 
Turkish music, s. 205, Mevli.it Özhan: Çocuk oyunlarında dramatik unsurlar 1 
Dramatic elements in children's games, s. 213, Kurt Peters: Volkstanz in 
brauchtum ist künftige notwendigkeit it der forstchreitenden ınternationalitaet 1 
İleriye dönük bir ihtiyaç olarak geleneklerdeki halk dansının milletlerarası ge
lişme durumu, s. 225, Ursula Reinhard: Die Musik der Türken in West-Berlin 1 
Batı Berlin'de Türklerin müziği, s. 231, Özcan Seyhan: Halk müziğimizde usul 
sorunu 1 The Problem of "Usul" in our folk music, s. 237, Ghizela Suliteanu: 
About the method of stylistic stratification the study of musical folklore. Ap
plying on the Turk musical folklore of the, Romania 1 Halk müziğinde üslupta
bakalaşma metodu ve bunun Romanya'daki Türk halk müziğine uygulanması, s. 
261, Burhan Tarlabaşı: Öz çalgımız kaval 1 The Kaval (Shepherd's pipe) our 
oldest folk musical ınstument, s. 289, Yalçın Tura: Türk halk ınilsikisindeki 
"Makam" hususiyetleri ve bunların dayandığı ses sistemi 1 The "Makam" 
characteristics and the sound system of Turkish folk music, s. 293, Ethem Ruhi 
Üngör: Ortaoyunumuzda mı1sik1 1 Music in the ortaoyunu, s. 299, Ayhan Zeren: 
Türk müziğinde kullanılan kural dışı sesler hakkmda 1 On the Use of ırregular 
votes in Turkish folk music, s. 353, 

Konu Açıklaması: Türkler arasında hikaye anlatmanın ve canlandırmanın 
kaynaklarına, hikaye tasniflerine ve hikayeterin hayata tesirine değinilen bildi
ride meddahiarın hikayelerini oluşturmada yararlandıkları kaynaklardan biri 
olarak, meddahın gördüğü, yaşadığı ya da duyduğu ilgi çekici olaylar zikredili
yor. Hikaye aniatma ve canlandırma kaynağına örnek olmak bakımından IV. 
Murad'ın da kahramanı olduğu Letaifname, Hançer/i Hanım, Sansar Mustafa 
ve Kanlı Bektaş gibi İstanbul meddah hikayeleri söz konusu ediliyor (s. 187). 
Hayali Küçük Ali' [Mehmet Muhittin Sevilen] nin "İstanbul'un taşı toprağı al
tın" adındaki meddalı hikayesi, taklitlerin bir araya getirilmesiyle meddalı tara
fından yeni baştan kurgulanan hikayelere örnek gösteriliyot (s. 188). Aşıkların 
hikaye aniatma tutumları ile meddahiarın hikaye canlandırmaları arasındaki · 
farklılıklar anlatılarak meddalı hikayelerinde kahramanların genellikle İstan
bul'un varlıklı çevrelerindeki kimseler olduğu söyleniyor (s. 189). Meddalı hi
kayelerinin sahnesinin İstanbul olduğu ifade ediliyor, bu hikayeterin konuları 
üzerinde duruluyor (s. 190). Meddalı hikayelerinde gerçek olayların İstanbul'da; 
olağan dışı olayların İstanbul dışında geçtiği söyleniyor (s. 193). 

109. KÜL TÜR BAKANLIG I 
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Kitap, İpekyolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu'nda (ı-7 Tem
muz ı 993- Ankara) sunulan ve içindekiler kısmında başlıklarını verdiğimiz 4 7 
bildirinin metinlerinden oluşmaktadır. Bu bildiriler arasında bazı fıkra tiplerinin 
ele alınıp İstanbul halk edebiyatını ilgilendiren fıkra tiplerinin de konu edildiği 
bir letaif mecmuasmın tanıtımı da bulunmaktadır. 

İçindekiler: Sempozyum programı, s. VIII, Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın 
sempozyumu açış konuşması:, s. XV, Kültür Bakanlığı halk kültürlerini araş
tırma ve geliştirme genel müdürü Yahya Aksoy'un sempozyumu takdim ko
nuşması:, s. XVII, Ali, Rahmi: Batı Trakya'da halk halk edebiyatı örnekleri 1 
Samples of folk literature in West Trace, s. I, Allambergenov, Embergen: Ullı 
cipek colı ham karakalpak halik trovçestosi 1 Great silk road and karakalpak 
folklore, s. S, Alptekin, Ali Berat: lssık göl (Kırgızistan) ve çevresinde tespit 
edilen efsanelerin Anadolu efsaneleriyle mukayesesİ 1 A comparison between 
the Jegends around Issıq Lake (Kırgızistan) and the Anatelian Jegends, s. ı ı, 
Artun, Erman: Yaşayan Adana Karatepeli fıkraları 1 The Living anecdotes from 
the Karatepe region of Adana, s. 19, Aslan, Ensar: Türk ozan geleneği içerisin
de Mehmet Ozani'nin hayatı ve sanatı 1 Mehmet Ozani's life and art in the 
Turkist ministrel tradition, s. S7, Bali, Muhan: Türk falklor ve halk edebiyatı 
örneklerinin komşu ülkelerdeki paralelleri 1 The Similiarites between Turkish 
folklore and folk literature samples in the neighboring countries, s. 69, Başgöz, · 
İlhan: Bir atasözümüzün yediyüz yıllık tarihi 1 Seven centories history of a 
proverb, s. 79, Birdoğan, Nejat: Anadolu alevilerinin sözlü kültür ürünlerinde 
Asya izleri 1 The Influence of Asia on the oral literature of Anatelian alevis, s. 
SS, Caferov, Muharrem: Mehebbet dastaniarında yardımcı suretler 1 Secondary 
characters in the epics of ıove, s. 9S, Carmuhammeduli, Muhammedrahim: Ka
zak Türikterindegi cırşıhk, cıravlık, akındık dastür cöninde 1 Poets and epik 
teliers and cırcı in kazak Turks, s. I 07, Conrad, Jo Ann: The Im portance of m ilk 
in pastaral namadie societies of Inner Asia 1 Orta Asya göçebelerinde sütün 
önemi, s. I ıs, Çınar, Ali Abbas, Türkiye ve Kazakistan aşıklarırıın atışma gele
nekleri 1 Tradition of atışma (arqumentative singing) of Turkish ashiks and Ka
zak ashiks, s. 121, Davletova, Karlığa: Kazakistan teatrındağı folklorik adet
gurıptar dastüri 1 Folklorik traditions and customs in Kazakistan theatre, s. ı29, 
Durbaylov, Maria Angelovna: Etnolojik açıdan gagavuz baladları 1 Gagavuz 
ballad inframe of ethnology, s. 133, Ekrem, Mehmet Ali: Marka Polo gözü ile 
Orta-Asya (Türkistan) Türklerinin gelenek ve görenekieri 1 The Traditions and 
customs of Turks in Central Asia, as seen by Marea Poıo, s. 157, Fedai, Harid: 
Kıbrıs'ta destan söyleme geleneği ve aşık Kenzi divanındaki destanlar 1 The 
Tradition of teliing epics in Cyprus and the epics in the divan of ashık Kenzi, s. 
I 63, Glassie, Henry: Turkish fo lk art and the search for meaning 1 Türk halk 
sanatı ve anlamı, s. 203, Goşaev, Dedebay: Türkmen türk edebi gatnaşıkları, s. 
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209, Gulla, Prof. Nazar: İpek yolu hem Türkmen aydiın saz seneti 1 The Silk 
Road and the art of song-ınstument of Türkmen, s. 213, Gülensoy, Tuncer: Mo
ğolistan Kazaklarında aşık edebiyatı ve atışma örnekleri 1 Ashık literature and 
examples of atışma (arguınentative singing) among the Kazaks of Mongolia, s. 
219, Hafız, Niınetullah: Eski Yugoslavya bölgelerinde aşık edebiyatı yaratıcılığı 
1 Ashık literature creativity in Ancient Yugoslavian regions, s. 227, Halıcı, Fey
zi: İpek Yolu filminin yurduınuzdaki çekimi 1 Shooting of Sil k Road film in our 
country, s. 233, Hasan, Haındi, Türk halk edebiyatında eski bir ınotifın Make
donya Türklerinin aşk türkülerinde başkalaşmış örnekleri ve yaygınlığı 1 Ex
aınples of an old motif of Turkish folk literature in the love songs of Macedonia 
Turks, the changes in the motifs and i ts popularity, s. 241, Heyet, Cevat, Dede 
Korkut destanlarının yaratıldığı çağ ve bölge hakkında birkaç söz 1 On the age 
and region where Dede Korkut epic were created, s. 253, Podkopaev, Vlademir: 
Ukrayna halk külti.iri.i 1 Ukraine folk culture, s. 259, İlıniye, Mehmet Ali: No
gaylarda toy 1 The Tradition of toy (wedding feast) in Nogay Turks, s. 263, 
İslaınoğlu, Mahmut: Kıbrıs'ta Türk İslam yatırları ve bunlara ilişkin efsaneler 1 
Türkish-İslam saints min Cyprus and legends about theın, s. 267, İvgin, Hayret
tin: Türkmen şairi Mahduın Kulu Feragi ile ilgili Türkiye'de yapılan çalışınalar 
1 The Tradition of apprenticeship in the Sivas region, s. 285, Karabaş, Seyfi: 
Nasreddin Hoca and Timur: The Comic mode of reaction to social problems 1 
Nasreddin Hoca ve Timur: toplumsal sorunlara gülmece tüıü tepki, s. 293, Ka
radağ, Metin: Kazdağları yöresi efsaneleri üzerinde bir araştırma 1 A Reseach on 
the legends in the Kaz Mountain region, s. 31 I, Kaya, Doğan: Sivas yöresi a
şıklarında çıraklık geleneği 1 The Tradition of apprenticeship in the Sivas region 
321, Konkabayev, Kadirali: İpek co lı ımırası, s. 331, Koz, M. Sabri: Nasreddin 
Hoca, Bekri Mustafa ve ineili Çavuş fıkralarıyla bazı tarihsel fıkra tipleri ihtiva 
eden bir yazma "letaif" mecmuası 1 A Manuscript which contains anecdotes 
from Nasreddin Hodja, Bekri Mustafa and ineili Çavuş and soıne histarical ty
pes, s. 353, Kıuta, Beniamin: La Place de la polyphoni balkonique, s. 347, 
Mahmud, Nedret: İpek Yolu Türk dünyası türküleri 1 The Songs of the Turkish. 
world on the Silk Road, s. 365, Makas,. Zeynelabidin: Azerbaycan'ın Nasreddin 
Hocası, Karağan Usup 1 The Nasredin Hoca of Azerbayjan-Karağon Usup, s. 
377, Muradoğlu, Malik: İpek Yolı Özbek halk bahşılar sanatı 1 The Art ofbah
şış of S ilk Road Uzbek Türk, s. 393, Nasrattınoğlu, İrfan Ünver: Azerbaycan'da 
aşık peri meclisi 1 Ashık peri society in Azerbaycan, s. 403, Oğuz,. M. Öcal: 
Azerbaycan ve Türkiye sahasında aşık edebiyatı'nın xvı. yüzyılına dair 1 Ashık 
literature in the J6ııı century in Azerbayjan, s. 403, Önder, Mehmet: Köy seyirlik 
oyunlarının kaynaklarına doğru 1 The Origins of viiiage dramas, s. 435, Özhan, 
Mevlüt: Türk cumhuriyetlerinde oynanan çocuk oyunları ve tekerlemelerinin 
Ti.irkiye'dekilerle karşılaştırılması 1 A Comparison of the children's games and 
rigınaros in Turkish republics with those in Turkey, s. 443, Özkan, İsa: Türk-
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menistan'daki adak yerleri ve bu yerlerle ilgili inançlar 1 Holy places of affering 
and belief cônnected with these place, s. 465, Pirsultan lı, Sednik Paşayev: Türk 
halglarının ozan-aşıg senetinin eski ve çağdaş durumu 1 The Ozan-aşık tradition 
among Turkish people in the past and present, s. 477, Rahman, Abdülkerim: 
İpek Yolu ve Uygur "Oniki Mukami" 1 Silk Road and Twelve Tunes of the 
Uygurs, s. 483, Sakaoğlu, Saiın: Azerbaycan ve Anadolu sahası bilmecelerinde 
görülen yapı ortaklıkları üzerine 1 Structural siınilitaries between the ridles in 
the regions of Anatolia and Azerbayjan, s. 491, Sıdıkov, Juınakın: Ulu u c ipek, 
colı-eldik dozeki cana ip cığarınacılığında 1 Great Silk Road in the poetic and 
oral fo lk ereratian work, s. 501, Türkmen, Türkmen: Orta Asya-Anadolu ara
sındaki kültürel ilişkiler ve güneydeki söz! U kUltUr yolu 1 The Cultural relations 
and the oral culture connections between Central Asia and Anatolia, s. 507, 
Yavuz, Muhsine Heliınoğlu: Azerbaycan halk edebiyatı ile Türkiye halk edebi
yatı arasındaki benzeriikiere genel bakış 1 General outlook on the siınilarities 

between the folk literatures of Azerbayjan and Turkey, s. 513, Bildiri sunanların 
ad ve adresleri 1 The List of names and addresses of the participants, s. 530. 

Önsöz (ve/veya Giri~): Zamanın kültür bakanı D. Fikri Sağlar'ın Seınpoz
yuınu açış konuşmasında İpek Yolu'nun insanlık ve medeniyet tarihi noktasın
dan önemi; HAGEM Müdürü Yahya Aksoy'un konuşmasında ise İpek Yolu'nun 
ticaret mallarının yanında kültürlerin taşınmasında da aracılık etmesi üzerinde 
duruluyor. 

Konu Açıklaması: İçindekiler kısmında tam başlığını verdiğimiz bildiride 
M. Sabri Koz, Türk fıkralarının incelenmesiyle ilgili olarak daha önce yapılmış 
çalışınalardan bahsederek P. N. Boratav, Dursun Yıldırım, Nevzat Gözaydın, 
Saiın Sakaoğlu, İbrahim Altunel ve GünayKut'un isimlerini zikrediyor (s. 334). 
Söz konusu Jetaif mecmuasında 4 tanesinin ilk kez tespit edildiği söylenen 9 
Nasrettin Hoca, şimdiye kadar yazınalarda rastlanıldığı ilk defa açıkça ortaya 
konan 1 Bekri Mustafa fıkrasıııa ve yine daha önce yazmalardaıi derlenıneıniş 4 
ineili Çavuş fıkrasına yer verildiği ifade ediliyor (s. 335). Letaifte 3 fıkrasına 
yer verilen Telve Mustafa'nın İstanbullu bir tip olabileceği söyleniyor (s. 337). 
Mecmuada bulunan Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa, ineili Çavuş, Pinti Hamdi 
ve Yek-Çeşın Dürri Efendi fıkralarının metinleri Latin harfli olarak günümUz 
Türkçesiyle veriliyor (s. 339). 

I 10. LATiFİ 
Evsdfi İstanbul: haz. Nermin Suııer Peki n, İstanbul, İstanbul Fetih Ceıniyeti, 1977, 
1 12 s., [4y], 23 sm, İstanbul Fetih Ceıniyeti No: 77. 

Kitap, XVI. yüzyıl tezkirecilerinden U.tifı'nin Riscile-i Evsdfı İstanbul'u
nun Latin harflerine aktanlmasıyla meydana gelmiştir. Kitapta güzelliği, surları, 
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camileri, köşkleri ve yaşayışıyla, Kağıthane mesiresinden Galata'ya kadar eğ
lenceleriyle İstanbul anlatılmaktadır; Ayasofya ile ilgili bir efsaneye, ayrıca 
atasözleri ve deyimiere de yer verilmektedir. 

içindekiler: Önsöz, s. V, Metin kısmı, s. 3, Fasl-ı sani, s. 13, Fasl-ı salis, s. 
1 S, Fasl-ı rab i, s. 28, Fasl-ı hami s, s. 40, Fasl-ı sad is, s. S 1, Sözlük, s. 8S, Eserde 
geçen bazı deyimler ve ıneseller, s. 106, Metin örnekleri (yazma), s. 113, 

Önsöz (ve/veya Giriş): Önsöz'de Evsaf-ı istanbul'un, İstanbul'da bulunabi
len beş nushasından Üniversite Kütüphanesi Türkçe yazınalar kısmındaki 
nushasının esas alındığı söylenmiş, eserin tamtıını yapılmış. 

Konu Açıklaması: "Tarih-i Bina-yı Ayasofya" başlığı altında Ayasofya'nın 
bina edilişine dair efsaneler, rivayetler nakledilerek Hızır Aleyhisselam'ın Aya
sofya'ı)ın yapımında rol oynadığına dair inanış aktarılmış (s. 81). "Eserde geçen 
bazı deyimler ve meseller" başlığı altında gerek muhtelif şairlere ait kıt' alar ve 
beyitlerde ve gerekse mensur metinlerde geçen atasözleri ve deyimler toplu hal
de alfabetik olarak verilmiş (ab-ı ruy- zir ü zeber etmek) (s. 106, s. 110). 

I I 1. LEWIS, RAPHEALE 
Osmanlı Türkiyesi'nde Gündelik Hayat (Adet/er ve Gelenekler): çev, Mefkilre Po
ray, Istanbul, Doğan Kardeş, 1973, 208 s. res., fotog, hrt, 20 sm. 

Kitap, Devlet idaresinden din ve inamşlara, mesleklerden gündelik hayata 
kadar Osmanlı Türkiyesi'ni dolayısıyla İstanbul'u anlatan; İstanbul'da gelenek
sel tiyatronun da işlendiği bir eserdir. 

içindekiler, resimlerin listesi, s. 6, Teşekkür, s. 7, Osmanlı padişahlarının 
listesi, s. 8, Osmanlı devleti, tarihi ve halkı, s. 9, Devlet idaresi, s. 20, Din ve 
inanış lar, s. 41, Bir şehrin portres i, s. SS, Aile hayatı, s. 92, Gündelik hayat, s. 
124, Meslekler, s. 146, Anadolu'da hayat, s. 169, Taşra hayatı, s. 190, 

Konu Açıklaması: Hacivat ve Karagöz, tipleri, sahnesi, oyunun eğlence yö
nü itibariyle değerlendiriliyor (s. 128). Orta oyunu'ndaki tipler anlatılarak Ka
ragöz ile orta oyunu'nun karşılaştırması yapılıyor (s. 130). Gündelik hayatta 
meddalıların yeri ortaya konuluyor (s. 131 ). 
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