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Sunuş

Envanter kavramı, kültür yaşamımızda da süratle yaygınlaşan önem-
li bir kavramdır. Anadolu gibi pek çok uygarlığın kaynağı sayılabi-

lecek bir coğrafyada hangi kültür değerlerine sahibiz sorusunun cevabı 
hiç kuşkusuz önemlidir; bu önemli alanın değerlendirilmesi ve belirlen-
mesi için, kültür envanteri, kabul edilmelidir ki en azından bir zorunlu-
luktur.

2010 yılı İstanbul Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yürütülen “İs-
tanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Projesi” ile hangi kültür de-
ğerlerine sahibiz sorusunun cevabı olan bu proje, İstanbul İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü lehtarlığında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tür-
kiye Bilimler  Akademisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Ana-
dolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile hayata geçmiştir.  Bu örnek pro-
je ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi ve 
onun sağladığı teknik ekip, İstanbul’da, dünyada ilk kez kültür envante-
ri ile ilgili verileri aynı kaynaktan yükleyebilen ve sunabilen bir envanter 
yazılımı haline getirmiştir. Keza bu projede kamu, belediyeler, sivil top-
lum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör, İstanbul için,  bir arada ça-
lışarak yaklaşık 50’ye yakın kurumun işbirliği ile bu projeyi gerçekleştir-
miştir.  Bu proje ile elde edilmiş olan veriler tek bir sistemin içindedir. Bu 
verilere erişim mümkündür, veriler 2010 yılı itibarı ile günceldir ve geliş-
tirilebilir. Aynı zamanda, bu veri sistemi, Türkiye için bir model de oluş-
turmuştur.
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Bu proje ile Koruma Kurullarının arşivlerinin tümü dijital hale getiril-
miştir.  Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar tek bir sistem içine alın-
mıştır. 39 ilçedeki 500.000 evrak taranmış ve 38.292 adet tescilli envan-
terin 28.000’i fiş sistemi ile değerlendirilerek aktarılmıştır. İstanbul De-
niz Surları ilk kez kayda girmiştir.  60.000 fotoğraf, 150.000 web sayfası 
içinde sisteme alınmış ve değerlendirilmiştir.

Kültür Ekonomisi ve Kültür Turizmi adına böyle bir sistemin varlığı 
gerçek anlamda bilimseldir, gereklidir. Kuşkusuz bu geniş kapsamlı ör-
nek çalışmanın en büyük katkısı; İstanbul’un temeli kültür olan ekono-
misine olacaktır. Proje ile, İstanbul kültür sektörünün ekonomik değeri-
nin hesaplanabilmesi artık imkân dahilindedir. Avrupa Komisyonu Com-
pendium sistemi içinde Türkiye için ilk defa İstanbul özelinde bir değer-
lendirme yapılmıştır.

1970-2010 yılları arasındaki İstanbul Arkeoloji Müzelerinin 40 yıllık 
taşınmaz arşivi dijitalleştirilmiştir.

İstanbul’da Halk Kültürünün dünden bugüne, doğumdan ölüme, in-
san, yaşam ve kent kültürü ile ilgili bilgiler kullanıcıların hizmetine su-
nulmaktadır. 

Değerlendirmeler sadece bunlarla bitmemekte, 1776 – 2010 yılları 
arasında İstanbul için yapılmış olan 800 harita paftası dijital olarak kul-
lanılabilecek veri haline getirilmiştir. Bu İstanbul haritaları sayesinde, İs-
tanbul hakkında çalışma yapan mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi, ar-
keolog, tarihçi ve demograflar için eşsiz bir veri tabanı oluşturulmuştur.  
Bu sayede bir binanın yok oluşu veya bir semtin tarihsel değişimi ve yitip 
giden dokusu izlenebilecektir. Aynı zamanda tarihten günümüze suyol-
ları haritaları kullanılabilecek şekilde dijitalleştirilmiştir.

 1923’den bu yana İstanbul hakkında yazılan tüm kitap ve tezlerin 
künyesi çıkarılmıştır.

Sonuç olarak bu proje, sunduğu bilgi kaynağı kadar,  kurumsal işbir-
liği için de ideal bir örnektir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti gibi 
olağanüstü iddialı ve büyük projenin, önemli ve değerli bir bölümüdür.

Bu çalışma için katkı veren tüm bilim insanlarına, üniversite teknik 
ekip çalışanlarına, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ,Türkiye Bilimler 
Akademisi,İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Anadolu Araştır-
maları Enstitüsü görevlilerine şükranlarımızı ifade etmekten dolayı mut-
luyuz. Unutmamalıdır ki kültür varlıkları tüm insanlığındır. Bu örnek 
proje ile insanlığa bir ortaklık örneği sunulmaktadır.
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Bu çalışma ile temel amaç İstanbul’u anlamak,  İstanbul’un geleceği ile 
ilgili planlamalar yapabilmek, dünyanın ve bu coğrafyanın bir kıymeti 
olan İstanbul’u sonsuzluğa taşıyabilmektir.

* * *

Ferhat Aslan, projenin halk kültürü ayağı için gerçekleştirdiği bu kap-
samlı çalışmasıyla İstanbul’a dair efsane ve söylenceleri, bir halk bilimci 
yaklaşımıyla bir araya getirmektedir. Yazar şehrin kuruluşundan fethine, 
koruyucu tılsımlarından dinî yapılarının özelliklerine, bugün İstanbul’a 
şeklini vermiş olan mimari yapılardan İstanbul halkının umutlarını bağ-
ladığı ve dualarını sunduğu türbelere kadar, bu şehir üzerine tarih bo-
yunca söylenmiş ve günümüze ulaşmış tüm efsaneleri bu kitapta topla-
makta, okuyucuya İstanbul’a başka bir gözle bakma fırsatı sunmaktadır.

PROF. DR. AHMET EMRE BİLGİLİ – PROF. DR. YÜCEL KANPOLAT
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Önsöz

İstanbul; Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan, hem Marmara’ya, hem 
Haliç’e hem de Boğaz’a hâkim olan, altın üçgen de denilen, yedi tepeli 

Tarihî Yarımada’da kurulmuş, üç kıtanın kaderinde söz sahibi olmuş, üç 
medeniyeti besleyip büyütmüş dünyanın en eski şehirlerinden biridir.

Şehrin tarihî ve stratejik konumu ona “dünyanın prensesi” pâyesini 
vermiş, bu konum İstanbul’u tarih boyunca en çok arzu edilen, uğruna 
canlar verilen, nimetlerinden faydalanılmak istenen bir şehir haline getir-
miştir.

İstanbul dünyada başka hiçbir şehre nasip olamamış tarihî bir geçmi-
şe ve köklü bir kültüre sahiptir. Bu tarihî geçmişin ve kültürel zenginli-
ğin temelini, dünyaya yön veren, Roma İmparatorluğu ile Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik yapması oluşturmaktadır.

Büyük medeniyetlere başkentlik yapmış, bundan dolayı da tarihî, si-
yasi ve kültürel bakımdan dünyanın göz bebeği olan İstanbul’un sözlü 
kültür verimleri de eşine az rastlanır bir hazine oluşturmaktadır.

Yeryüzünün payitahtı olan İstanbul’da yaşanan, toplum nazarında de-
rin izler bırakan hemen her tarihî olay, her kahraman, şehrin efsaneleri-
ne konu olmuş, şehrin hafızasına kazınmış dolayısıyla çok büyük bir ef-
sane külliyatı meydana gelmiştir.

Biz çalışmamızda İstanbul’un sözlü kültür hazinesinin en nadir parçala-
rından biri olan ama aynı zamanda da unutulmaya yüz tutan efsanelerin-
den en ilgi çekenlerini “deryada katre misali” sizler için derlemeye çalıştık.

Çünkü bir şehri yeryüzünde ölümsüz kılan o şehrin, yüzlerce yıl ku-
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şaktan kuşağa anlatılagelen efsaneleridir. Bir şehir efsaneleri sayesinde 
insanın hafızasında yer eder, insanlık var oldukça yaşamaya devam eder. 
Hem de güzelliğine güzellikler katılarak...

İstanbul’un efsanelerinde, periler ya da Kral Süleyman bu şehrin ku-
rucusudur. Yine efsanelerde şehrin kurulacağı yeri İstanbul’un martıları 
belirlemiştir... Ebediyen huzur ve mutluluk içinde yaşasın diye hünerli 
ellerle tılsımlanmıştır İstanbul... Hemen her semtini sevmek efsaneleriy-
le mümkündür İstanbul’un. Ve İstanbul’un siluetine damgasını vuran he-
men her mimari eser efsaneleriyle yükselir göklere...

Böylece hayal ile gerçek, hatıra ile tarih, hal hamur olur İstanbul efsa-
nelerinde...

Görmesek bile efsaneleri sayesinde âşık oluruz “Efsane Şehir İstan-
bul”a.

Çalışmamızın giriş kısmında halkbiliminin çalışma sahasına giren ef-
sanelerin tanımı, teşekkülü, sınıflandırılması ve işlevleri üzerinde durul-
muştur.

Daha sonra, derleme metoduyla sözlü kaynaklar, Arap harfli ve Latin 
harfli Türkçe ve Türkçe olmayan yazılı kaynaklar ya da elektronik kay-
naklar taranarak derlenen; “İstanbul’un doğal güzelliklerini”, “İstanbul’un 
kuruluşunu”, “İstanbul’un tılsımlı taşlarını”, “İstanbul’un semtlerini”, 
“İstanbul’un fethini”, “İstanbul’daki mimari yapıları” ve “İstanbul’un ve-
lilerini” konu alan efsane metinlerine kronolojik olarak yer verilmiştir. 
Çalışmanın okuyucu kitlesi düşünülerek efsane metinleri derlendikleri 
kaynakta, özellikle Arap harfli Türkçe yazılı kaynaklarda, geçtiği gibi ese-
re alınmamış, efsanelerin dil özellikleri göz önünde tutularak bu çalışma 
için yeni bir üslûpla tekrar oluşturulmuştur.

Eserde; ele alınan efsanelerin işlevlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
bölümlerin başına kısa yazılar yazılmıştır. Ayrıca İstanbul’un kültür tu-
rizmi göz önünde bulundurulmuş, mimari eserler etrafında oluşan efsa-
neler söz konusu olduğunda bu eserlerin özellikleri ve günümüz İs tan-
bul’unda nerede bulundukları ile ilgili kısa, açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

Ümit ederiz ki hazırlamış olduğumuz bu kitap; İstanbul efsanelerinin 
unutulup yok almasını önleyerek hafızalarda canlı kalmasına bir nebze 
de olsa katkı sağlayacaktır. Bu kitabı okuyanlar, İstanbul’un tarihî ve kül-
türel değerinin farkına varacaklar ve bu ölümsüz şehrin ruhunu hissetme 
bahtiyarlığına erişeceklerdir.

FERHAT ASLAN


