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Sunufl

15. ve 16. Yüzy›l Divanlar›nda
Edirne, Bursa ve ‹stanbul

Ömer ZÜLFE*

Osmanl› edebiyat›n›n binbir manayla, ince hayallerle süslü fliirleri, in-

sanl›¤›n ortak duyufl ve düflünüfllerini, günlük hayat›n bütün renklerini

yans›tt›¤› gibi ayn› zamanda Osmanl› co¤rafyas›n›n birbirinden zengin

flehir, semt hatta mahallelerine var›ncaya kadar birçok ayr›nt›s›n› gele-

ce¤e tafl›r. Ço¤u zaman fliir ve flehir iç içe geçmifl, kaynaflm›fl görünür.

Osmanl›’n›n üç incisi Bursa, Edirne ve ‹stanbul da böyle fliirleflen flehir-

lerdendir. Bilim ve Sanat Vakf› Sanat Araflt›rmalar› Merkezi bünyesin-

deki Eski Türk Edebiyat› Toplant›lar›nda, flehirleri çeflitli yönleriyle ince-

leyen müstakil eserler bir yana b›rak›larak, on beflinci ve on alt›nc› as›r

flairlerinin divanlar›nda Bursa ve ‹stanbul’un ifllenifl biçimi üzerinde du-

ruldu. Dr. Murat Ali Karavelio¤lu Bursa’y›, Dr. Fatma Meliha fien ve Rey-

han Çorak çeflitli yönleriyle ‹stanbul’u de¤erlendirdiler. Ayr›ca bu girifl

yaz›s› içerisinde k›saca Edirne’ye de de¤inildi.

Burada sunulan üç yay›n ana hatlar›yla flöyle takdim edilebilir: Dr. Mu-

rat Ali Karavelio¤lu, Bursa’y› konu alan çal›flmas›nda flehrin k›sa bir ta-

rihçesini sunup mimarî de¤erlerini tan›tt›ktan ve kültürel aç›dan tafl›d›-

¤› ehemmiyeti belirttikten sonra Bursa’n›n fliirlerdeki ifllenifl biçimi

üzerinde durmaktad›r. Buradaki bilgilere göre flehrin fliirlerde ilk öne

ç›kan özellikleri tabiî güzellikleri ve orada yaflayan insanlar›n saadetle-
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* Dr., Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitü-

sü, Türk Dili ve Edebiyat› Ana Bilim Dal›, Eski Türk Edebiyat› Bilim Dal›, 2005, “Yakî-

nî [ö. 1568]: Dîvân›: Tenkitli Metin-Tetkik ve Dizin”.



ridir. Daha sonra flairlerin gözüyle Bursa güzelleri kendisini gösterir.

Bu güzeller kendilerini ay gibi gökte tutarlar; Bursa bir cennet, onlar da

hurilerdir. ‹nsan› dinlendiren, e¤lendiren, içini açan, aslana¤z› kurna-

lardan sular›n akt›¤›, peri gibi güzeller yata¤› kapl›calarla flehrin çehre-

sine tazelik katan ›rmaklar, on befl ve on alt›nc› as›r flairlerinin dilinde

son derece zengin hayallere konu olmaktad›r. Sal›ncaklar›n ve dönme

dolaplar›n kuruldu¤u, insanlar›n yeni elbiselerle donand›klar›, yoksul-

lar›n sevindirilip hediyelerin saç›ld›¤›, tatl›lar›n sunuldu¤u sevinç kay-

na¤› bayramlar›n, bütün c›v›lt›s› ve albenisiyle fliirde yaflad›¤› görül-

mektedir. Çal›flman›n son k›sm›nda ise Bursa’y› konu alan müstakil fli-

irlere yer verilmifltir.

Bursa’y› böylece tan›d›ktan sonra ‹stanbul’u müjdeleyen flehir Edirne’yi

de bu iki payitahttan ayr› tutmay›p k›saca anmak istedik.

Edirne, ›rmaklar›n sard›¤› saraylar›, kubbelerin gölgeledi¤i köprüleri ve

gülleri gibi gösteriflli güzelleriyle flairleri fliirin büyülü dünyas›na çek-

mifltir. fiairler Edirne’yi anlat›rken ilk olarak nehirlerinden bahsederler.

Malkaral› âlim flair Nev‘î [ö. 1599], Meriç, Tunca ve Arda’y› âfl›klar›na ku-

cak açan Edirne güzellerine benzetir:

Arz ederler ‘âfl›k-› dil-teflneye bûs u kinâr

Cûybâruñ her biri bir dil-rübâ-y› Edrine 

(Nev‘î: Dîvân: G.399/5)

‹çi yanm›fl âfl›¤a kucak aç›p öpücük sunarlar; ›rmaklar›n her biri çe-

kici birer Edirne dilberidir.
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Irmaklar güzellikleriyle oldu¤u kadar selleriyle de fliire konu olmufllar-
d›r. Zâtî [ö. 1546], sevgilinin hasretiyle döktü¤ü gözyafllar›n› sel olup
akan, evleri y›k›p insanlar› bo¤an Tunca ›rma¤›na benzetmektedir:

Tunca sanmañ yol basup merdümler alan kanlu su

Kûh-› fürkatde bugün yârân› añdum a¤ladum 

(Zâtî: Dîvân: G.962/3)

Yol bas›p insanlar› yutan kanl› suyu Tunca sanma; ayr›l›k ülkesinde

bugün dostlar› and›m a¤lad›m.

Bir flehrin suyunun ve havas›n›n güzelli¤i insan›n› da flekillendirir. Edir-
ne’yi görenler güzellerini dillerine dolarlar. Evliya Çelebi de Edirne’yi an-
lat›rken güzellerinden söz etmeden geçemez. ‹nci diflli, gümüfl bedenli
dilberlerin güzelliklerinin ölçülü, sözlerinin ahenkli oldu¤unu söyledik-
ten sonra Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinde deniz malikleri gibi yüzdük-
lerini ve bu manzaran›n âfl›klar›n akl›n› bafl›ndan ald›¤›n› dile getirir.
(EVL‹YA ÇELEB‹: Seyahatname: III, 261. s.). Türkçenin inceliklerini sözün
süsüyle bezemekte maharetli Osmanl› flairlerinden Amrî [ö. 1523] usta-
ca bir ifadeyle Edirne’nin güzellerini cennet hurileriyle k›yaslar gibi gö-
rünürken, üstünlü¤ün hangi tarafta oldu¤unu kapal› b›rakmaktad›r:

Gözüme görinmez old› cennetüñ hûrîleri

fiehr meh-manzarlar›ndan bir güzel sevdim yine 

(Amrî: Dîvân: G.115/4)

Cennetin hurileri gözüme görünmez oldu; flehrin ay görünümlüle-

rinden bir güzel sevdim yine.
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Edirne’nin gülü ve gül suyu meflhurdur. fieyhülislâm Yahyâ [ö. 1644] gül

suyunun böyle güzel olufluna sevgilinin yana¤›n› sebep gösterirken,

Edirne’de medfun Hayâlî Bey [ö. 1557], bu güzelli¤in sebebini goncala-

r›n ‹stanbul’un vasf›n› iflitmesine ba¤lamaktad›r:

Gül-ruhuñ bûy›n sabâdan ald› âb-› Edrine

Ben de bildim ki olur erzân gül-âb-› Edrine 

(fi.Yahya: Dîvân: G.302/1)

Gül yana¤›n›n kokusunu Edirne ›rmaklar› sabah melteminden ald›;

ben de bildim Edirne’nin gül suyu güzel olur.

‹flidüp vasf›n› Sitanbuluñ çemende goncas›

A¤z› suy›n ak›dur budur gül-âb-› Edrine 

(Hayâlî Beg: Dîvân: G.362/39/3)

Çimenlikte ‹stanbul’un vas›flar›n› ifliten goncas› a¤z› suyunu ak›t›r,
Edirne’nin gül suyu iflte budur.

fiehirlerin sonsuzlu¤a aç›lan kap›s› mezarl›klar, ölümü hat›rlatan, hüz-

nü bar›nd›ran yap›s›yla ayr› bir yere sahiptir. Edirne’nin en eski mezar-

l›klar›ndan biri de flehrin bat›s›ndaki Bademlik isimli mezarl›kt›r. Hoca-

s›n›n tayini sebebiyle Edirne’de bulunan Nev‘î’nin flu beytinde ince bir

ima ile Bademlik mezarl›¤›na iflaret etti¤i düflünülebilir.

Zâyi‘ olmaz güzelim tohm-› emel görmez misin

Gözlerüñ küfltesinüñ meflhedi Bâdemlik’dür

(Nev‘î: Dîvân: G.157/3)

Güzelim, umut tohumu ziyan olmaz; görmüyor musun? Gözlerin

u¤runda ölenin gömüldü¤ü yer Bademlik’tir.

Sevgilinin gözleri u¤runa can vererek flehitlik mertebesine ulaflan âfl›k,

bademli¤e gömülünce o gözlere kavuflma arzusunu gerçeklefltirmifl

olacakt›r. ‹stanbul’da da Bademlik ad›n› tafl›yan bir yerin bulunmas›n›n

beyte ayr› bir zenginlik katt›¤›n› söylemek gerekir.

Tunca ›rma¤› k›y›s›nda, II. Murad Han [ö. 1451]’›n yap›m›na bafllatt›¤› Sa-

rây-› Cedîd-i Âmire, yerli ve yabanc› kaynaklarda Edirne Sarây-› Hümâ-

yûn’u ad›yla an›l›r. Tunca Saray› ve Hünkâr Bahçesi Saray› gibi adlar da

alan saray 855/1451 y›llar›nda infla edilmifl olup Edirne’nin kuzey yö-

nünde, Tunca ›rma¤›n›n bat›s›nda, genifl bir alan› kaplayan s›k orman

örtüsü alt›nda kurulmufltur. ‹ki koluyla saray› ve bahçesini kucaklayan
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Tunca’n›n k›y›s›nda mermer r›ht›mlar ve kas›rlar bulunur. Do¤usu Sa-

rayovas› da denilen çay›rl›kla birlikte, Topyolu, Çifteçeflmeler, F›r›nlar-

s›rt›, Ayval›dere adl› ba¤lar›n kaplad›¤› yamaçlar; güney ve güney do¤u-

su Y›ld›ztepe, Muradiye ve Sultan Selim tepelerindeki camiler, mescitler

ve süslü konaklarla çevrilidir (R‹FAT OSMAN: Edirne Saray›: 15; 21. s.). 

‹flte Nef‘î [ö. 1635]’nin

Edirne flehri mi bu ya gülflen-i me’vâ m›dur

Anda kasr-› pâdiflâhî cennet-i a‘lâ m›dur 

(Nef‘î: Dîvân: K.1/1)

Bu Edirne flehri midir yoksa Me’va cennetinin gülfleni midir? Onda

sultan›n kasr› cennet-i a‘lâ m›d›r?

Cenneti görmüfl bir âdem var ise gelsin desin

Tarh› anuñ dahi böyle dilkefl ü ra‘nâ m›dur

(Nef‘î: Dîvân: K.1/6)

Cenneti görmüfl bir kifli varsa gelsin söylesin onun bahçeleri de

böyle güzel, böyle gönül çekici midir?

diyerek tan›mlad›¤› bu sarayd›r.

Afla¤›daki beyitte Nev‘î, yafllar döken gözlerinin, sevgilinin yüzünün

yans›mas›yla Edirne Saray› gibi göründü¤ünü anlatmaktad›r. Benzet-

mede dikkat çeken unsurlar ›rma¤a benzetilen gözyafllar› ve aynal› bir

kona¤a benzetilen gözlerdir. Gerçekten de Edirne saray›n›n ›rmaklarla

çevrili oluflu ve özellikle içinde Aynal›köflk ad›nda bir kasr›n da bulunu-

flu bu hayalin nereden kaynakland›¤› hakk›nda ipuçlar› vermektedir.

Cûybâr-› eflk ile mînâ-sarây-› çeflm-i ter

‘Aks-i rûyuñdan flehâ old› sarây-› Edrine

(Nev‘î: Dîvân: G.399/3)

Ey sultan›m, gözyafl› ›rmaklar›yla, yafll› gözümün aynal› kona¤›, se-

nin yüzünün yans›mas›ndan Edirne Saray›’na döndü.

Edirne, H›z›r inan›fl›n›n ve H›drellezin yaflad›¤› ve yaflat›ld›¤›, buna da-

yanan birçok inanc›n çeflitli biçimlerde göründü¤ü bir flehirdir. fiehrin

bat›s›nda, Tunca, Meriç ve Arda vadilerine hâkim yaklafl›k doksan met-

re yüksekli¤inde bir tepe üzerindeki H›z›rl›k da bu inan›fl›n bir sonucu

olarak önemli bir makam olarak bilinir. Edirne fethedilmeden önce de

H›z›r makam› diye bilinen bu yere fetihten sonra Edirne’nin gaza ma-
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l›ndan, müfltemilât›yla birlikte bir tekke infla edilmifl ve bu mevki âde-

ta ‹rem Bahçeleri gibi bahçelerle donat›lm›flt›r. H›z›rl›k, suyunun, hava-

s›n›n ve manzaras›n›n güzelli¤iyle Edirne’nin bilginlerinin, sanatç›lar›-

n›n ve seçkinlerinin u¤rak yeri hâline gelmifltir. Daha sonralar› çeke-

meyenlerin k›flk›rtmalar›yla 1051/1641 y›l›nda binalar y›k›lm›fl, ba¤lar

bozulmufltur (EVL‹YA ÇELEB‹: Seyahatname: III, 251. s.). fiehrin bahçe-

lerinin ve gezinti yerlerinin özellikle 1591 y›l›na kadar H›z›rl›k zaviyesi

yak›nlar›nda bulundu¤u ve buran›n insan› hayrete düflürecek güzellik-

te bir yer oldu¤u bugünlere ulaflan bilgiler aras›ndad›r (SELEN: “Yaz-

ma Cihannümâ’ya Göre Edirne fiehri”: 309. s.). Nev‘î, H›z›rl›k’› yeflilli¤i,

gezinti yeri olmas› ve Edirne’yi izlemeye imkân sa¤lamas› gibi özellik-

leriyle anlat›r:

Sebzezâr isterse göñlüñ var H›z›rl›k seyrine

Cân ba¤›fllar mürdeye seyr ü safâ-y› Edrine 

(Nev‘î: Dîvân: G.399/4)

Çay›r çimen isterse gönlün H›z›rl›k seyrine ç›k; Edirne’yi uzaktan

izlemek ölüyü bile canland›r›r.

Edirne’nin mesire yerlerinden Köprübafl›, Eski Köprü (Ekmekçio¤lu Tun-

ca Köprüsü) yak›n›ndad›r. Ancak bu köprü 1016/1607 y›l›nda Edirneli def-

terdar Ekmekçio¤lu Ahmet Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bunun yerin-

de önceleri ahflap bir köprü oldu¤u bilinmektedir. fiu beyitte Nev‘î Köp-

rübafl› ile bu bölgeyi kastediyorsa sözünü etti¤i eski ahflap köprüdür:

Dü-tâ olm›fl kadümle pây-mâl olm›fl yaflum görsün

Gelürse Köprübafl› seyrine agyâr ile cânân

(Nev‘î: Dîvân: G.342/2)

Sevgili engellerle Köprübafl›’nda seyre ç›karsa, iki büklüm olmufl

boyumla, ayaklara düflmüfl gözyafllar›m› görsün.

Edirne’nin k›fllar› sert geçer. Sâmî’nin [ö. 1732], mübala¤ay› gulüvv dere-

cesine ç›karmas›ndan Edirne’nin k›fl›n› yak›ndan tatt›¤› anlafl›lmaktad›r:

Verürdi dûzahiyâna cahîmi minnet ile

Bu flehre Mâlik eger gelse k›fl k›yâmetde 

(Sâmî: Dîvân: K.26/10)

E¤er Mâlik, k›flta k›yamette bu flehre gelseydi cehennemliklere ce-

hennemi minnetle verirdi.
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Keser k›l›ç gibi k›fl pây-› merdüm-i çeflmi

fiikâf-› pencereden taflraya nezâretde 

(Sâmî: Dîvân: K.26/14)

Pencere aral›¤›ndan d›flar›ya bak›nca, k›fl göz bebe¤inin aya¤›n› k›l›ç
gibi keserdi.

‹nciler gerdanl›¤a dizilirken, irili¤i ve güzelli¤iyle öbürlerine benzeme-

yenine dürr-i yetîm denir ve tam ortaya yerlefltirilir. ‹stanbul da iflte

böyle bir dürr-i yetîm ya da gevher-i yek-pâre’dir. Dr. Fatma Meliha

fien, yaz›s›nda ‹stanbul’un, flairlerin dilindeki manzaras›na ayna tut-

maktad›r. K›sa bir tarihçenin ard›ndan, ‹stanbul’un güzelli¤ini dillendi-

ren beyitler sunulur. Denizin flehri bir b›çak gibi kesmesi, bir taraftan

da surlar›n sevgilinin güzellik unsurlar›na benzetilmesi okuyanlar›

renkli bir hayal dünyas›na götürür.

fiairler yaln›zca flehrin tabiî güzelliklerini anlatmakla kalmazlar, flehre

ruh katan insanlara da yer verirler. ‹stanbul’un güzelleri birçok beyitte

söz konusu edilmektedir. Bu arada devrin insan›na yöneltilen ve günlük

hayat›n aksak yönlerini yans›tan tenkitler, fliirlerdeki zenginli¤i bir kat

daha art›rmaktad›r.

Bahar›n gelifli, sultan›n ‹stanbul’u teflrif edifli kutlamalara sahne olur;

‹stanbul bir gelin gibi süslenir. Böyle ifadelerde devrin hayat tarz›na ve

e¤lence anlay›fl›na dair önemli bilgiler bulmak mümkündür.

fiairler flehirleri birbiriyle k›yaslarlar. Bu çal›flmadaki örneklerden an-

lafl›ld›¤›na göre ‹stanbul’la en çok karfl›laflt›r›lan flehir Edirne’dir. Bir

önceki payitaht›n bütün güzelliklerine ra¤men ‹stanbul’un gölgesinde

kald›¤› görülmektedir.

Çal›flman›n son k›sm›nda yer alan Yahya Bey’in ‹stanbul tasviri ise fleh-

re duyulan sevginin flairane terennümüdür.

‹stanbul’u semtleriyle ele alan Reyhan Çorak, ilk s›ray› bugün ‹stan-

bul’un içinde, o günlerde yan›nda ve hatta belki de karfl›s›nda bulunan

Galata’ya vermektedir. Osmanl› flairlerince bir H›ristiyan semti olarak

tan›mlanan Galata, ilk olarak Sitanbul flâh› Avnî’nin sözleriyle tan›mlan-

maktad›r. Galata sevgilinin ülkesi, meyhanelerin merkezidir. Osmanl›

flairlerinin dilinde Galata bir ‹stanbul semti olmaktan çok adeta bafll›

bafl›na bir flehirdir.

Bugün Sultanahmet Meydan› diye bilinen o günkü ad›yla At Meydan›,

çeflitli atl› oyunlar›n oynand›¤›, yar›fllar›n yap›ld›¤› bir e¤lence sahas›d›r.
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Âfl›klar›n, sevgilinin oklar›yla dolmufl gö¤üslerinin timsali Okmeydan›,

manevi havas›yla bugün de huflu hâlinde karfl›lanan bir semt olan Eyüp,

tasavvuf erbab›n›n u¤rak yeri Vefa Meydan› ve güzelleriyle sekiz cen-

nettin bak›fllar›n› cezbeden Yedikule, flairlerin hayallerindeki süsleriyle

kendisini göstermektedir.

Bu üç flehre flairlerin gözüyle bak›ld›¤›nda tabiat, mimarî ve insan un-

surlar›n›n flehirlere hayat veren can damarlar› oldu¤u anlafl›l›yor. Suyu,

havas› ve topra¤›yla tabiat insan›, insan da mimari yoluyla flehri flekil-

lendiriyor. Her flehrin bir ruhu, bir kimli¤i var. Eski Türk Edebiyat› Top-

lant›lar›nda bu ruhu, bu kimli¤i bir nebze de olsa aç›¤a ç›karma¤a ça-

l›flt›k. Osmanl›’n›nkiler gibi fliirleflen flehirlere kavuflmak, yeni çal›flma-

larda buluflmak dile¤iyle...
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Onbeflinci ve Onalt›nc› Yüzy›l
Divanlar›nda Bursa

Murat Karavelio¤lu*
Her yire Bursadan irür behre

Göneneyin bunuñ gibi flehre

Gendü firdevs ba¤›na beñzer

Cûy› cennet içindeki nehre

Necâtî

Girifl
fiehrin tarihi geçmifli, neredeyse insano¤lunun geçmifli kadar uzundur.

Her flehrin kendisine has özellikleri bulunur. Bu özellikleri sayesinde

flehir ya cazip bir merkez haline gelir yahut kötü bir flöhret sahibi olur.

Bu aç›dan, bir bak›ma t›pk› insanlar gibi olan flehirlerin, yine insanlar ta-

raf›ndan de¤iflik yönleriyle ele al›nmalar› tabiidir. Sanatkâr kendisini,

çevresini, içinde yaflad›¤› cemiyeti, tabiat› ve iliflkileri gözlemleyen in-

sand›r. fiu halde sanat›n ve bilhassa fliirin konusu olarak insan, cemiyet,

tabiat ve bütün bu âlemdeki her türlü iliflki, sanatkâr›n/flairin tükenmez

malzemesidir. Meselâ bir divan flairi, yazd›¤› beyte ev gözüyle bakar. Za-

ten kelime anlam› olarak “beyit”, ev demektir. Genellikle en az befl be-

yitten meydana gelen gazel, evlerin oluflturdu¤u bir “semt veya mahal-

le” olarak düflünülür. Gazelden daha uzun olan kaside ya da ondan da

uzun mesnevi ise flairin ifadesiyle “flehir” demektir. Türk kültür ve me-

deniyet tarihine alelusul bile olsa bak›ld›¤›nda baz› flehirlerin daima ön

plânda oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz. Bunlar›n bafl›nda kuflkusuz ‹s-

tanbul gelir. Tarihiyle, do¤as›yla, bütün güzellikleriyle, insanlar›yla ve

büyük medeniyetlerin merkezi olmas›yla ‹stanbul, flair için vazgeçilmez

bir kent hüviyetindedir. Öte yandan Edirne, Konya, Üsküp, fiam, Ba¤dat,
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Kahire gibi flehirler de as›rlard›r büyük önemi haiz flehirler olarak an›-

lagelmifllerdir. ‹flte bu flehirlerden birisi de Bursa’d›r. 

Tarihçe
Antik ça¤lardaki ad› Prusa olan Bursa, hâkim görüfle göre Bithinya
krallar›ndan Prusias taraf›ndan kurulmufltur. Ne zaman kuruldu¤u ke-
sin olarak bilinmemekle birlikte, kimi kaynaklar M. Ö. II. as›r sonlar›na
do¤ru Prusias’a iltica eden Kartacal› Annibal’›n giriflimiyle kuruldu¤u-
nu kaydederler. fiehir önce Roma ‹mparatorlu¤u’nun hâkimiyeti alt›na
girmifl, uzun as›rlar bu hâlde kald›ktan sonra Roma’n›n bölünmesiyle
birlikte Do¤u Roma’n›n bir flehri olmufltur. Bursa’n›n Türkler taraf›ndan
ilk fethi, Anadolu fatihi olarak bilinen Süleyman fiah’›n 1080 y›l›nda ‹z-
nik’i almas›ndan hemen sonrad›r. Bir süre Türkler ile Bizans aras›nda
el de¤ifltiren Bursa’n›n Türkler taraf›ndan kesin fethi Osmanl›lar döne-
minde, Orhan Gazi’nin saltanat› s›ras›nda, 1326 y›l›ndad›r. Yaklafl›k sek-
sen y›l h›zl› bir geliflme gösteren Bursa’n›n bu ilerlemesi, Timur’un
Anadolu’ya girip Y›ld›r›m’› yenmesiyle son bulur. Timur’un askerleri
birçok yer gibi Bursa’y› da iflgal edip atefle verirler. Üzülerek söyleye-
lim ki bu yang›n ve talan s›ras›nda ilk Osmanl› padiflahlar›na ait resmi
vesikalar ve çok say›da telif eser yok olup gider. (D‹A, 6, 445–451).

K›saca Bursa
Bursa’dan söz ederken kulak verece¤imiz kimselerin bafl›nda flüphesiz
Ahmet Hamdi Tanp›nar gelir. Tanp›nar, Befl fiehir isimli meflhur eseri-
nin “Bursa’da Zaman” bafll›kl› bölümünde Bursa’dan “fiimdiye kadar
gördü¤üm flehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin mal› olan bir
baflkas›n› hat›rlam›yorum.” diye bahseder ve böylece onun, kurulufl
as›rlar›n›n hat›ralar›n› hâlâ yaflatt›¤›n› ima eder. Evliya Çelebi Bursa’y›
“ruhaniyetli bir flehir” olarak tan›mlarken Sadrazam Keçeci Fuad Pafla
“Osmanl› tarihinin dibacesi” diyerek yine kurulufl as›rlar›n› iflaret eder.
(Befl fiehir, 107)
Bütün kaynaklar›n hem-fikir oldu¤u nokta fludur: Bursa, da¤›yla, ova-
s›yla ve sular›yla güzel flehirdir. Uluda¤ eteklerinde bir kahveye oturan
Tanp›nar, önünde uzan›p giden Bursa Ovas›’n› anlat›rken “Bulundu¤um
yerden ova bütün büyüklü¤üyle görünüyordu. Bursa Ovas›’n›n en sevdi-
¤im taraf›, Mufl veya Erzurum Ovas› gibi sonsuz uzamamas›d›r. Gözün
lezzet alabilmesi için yetecek derecede büyük ve genifl, o kadarla kal›-
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yor. Onun için daha ziyade bir sanat eserine benzer.” demektedir. (Befl

fiehir, 134-135). Öte yandan 16. asr›n mühim simalar›ndan olan ve özel-

likle Molla Cami’den yapt›¤› telif tarz›ndaki tercümelerle ‘Cami-i Rum’

lakab›n› hak eden Bursal› Lâmii Çelebi, ovay› Tanp›nar’›n aksine -divan

flairlerinin mübala¤aya olan düflkünlükleriyle olsa gerek- “k›yamet ar-

sas›ndan uzun” olarak tan›mlar. 1842’de Bursa’ya gelen I. Preiffer, ova-

y› kastederek bu kadar güzel manzaralar› sadece ‹sviçre’de gördü¤ünü

yazmaktad›r.

Yabanc› seyyahlardan Philippson, “Bursa’da tabiata ve insana ait her

fley eflsiz bir ahenk içinde bir araya gelmifltir” derken Gehbardt, Bur-

sa’y› “yeflilliklerle kuflat›lm›fl bir belde ki gerçekten arz-› mev‘ûd’dur”

diye tan›mlar. Onun için Uluda¤, “büyük bir bahçe”dir. Bursa methiye-

sinde biraz daha ileri giden Moltke ise Bursa’y› Edirne ile karfl›laflt›r›r ve

“Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun iki payitaht›ndan eskisinin mi yahut yeni-

sinin mi daha güzel bir mevkie sahip oldu¤u sualine cevap vermekte

güçlük çekti¤ini” söyler.

‹tiraf etmeli ki Edirne’nin fethi ile Bursa eski önemini yitirmeye baflla-

m›flt›r. Edirne’nin fethi için 1361, 1362, 1367 ve 1369 gibi de¤iflik tarihler

verilmektedir. Hangisi do¤ru olursa olsun, de¤iflmez gerçek fludur ki
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Bursa’n›n hâkimiyeti k›rk y›l gibi k›sa bir süreyi kapsar. ‹stanbul’un fet-
hiyle sadece Bursa de¤il, Edirne de önemini kaybetmifltir. Bu önemli fe-
tihler ve payitaht de¤ifliklikleri karfl›s›nda Bursa’y› kiflilefltiren Tanp›-
nar, onun hüznünü çok güzel tasvir eder: 
“Kurulufl asr›ndan sonra Bursa, sevdi¤i ve büyük ifllerinde o kadar yar-
d›m etti¤i erke¤i taraf›ndan unutulmufl, bofl saray›n›n odalar›nda tek
bafl›na dolafl›p içlenen, gümüfl kapl› küçük el aynalar›nda saçlar›na
düflmeye bafllayan aklar› seyrede ede ihtiyarlayan eski masal sultanla-
r›na benzer. ‹lk önce Edirne’nin kendisine ortak olmas›na, sonra ‹stan-
bul’un tercih edilmesine kim bilir ne kadar üzülmüfl ve nas›l için için
a¤lam›flt›r! Her ölen padiflah›n ve Cem vak‘as›na kadar her öldürülen
flehzadenin cenazesi flehre getirildikçe bu geçmifl zaman güzelinin kal-
bi flüphesiz bir kere daha burkuluyor, ‘benden uzak yafl›yorlar, ancak
öldükleri zaman bana dönüyorlar. Bana bundan sonra sadece onlar›n
ölümüne a¤lamak düflüyor!’ diyordu. Evet, Muradiye küçük türbeleriyle
geniflledikçe Bursa, hangi vesilelerle ancak hat›rland›¤›n› anlar. (Befl
fiehir, 115-116).

Mimari
Camileri, hanlar›, hamamlar›, imaretleri, çeflmeleri, köprü ve türbeleriy-
le Bursa tam bir Türk kimli¤i arz eder. Asl›na bak›l›rsa Bursa, mimarî
geliflimini sadece baflkent olarak kald›¤› y›llarda göstermemifl, sonraki
as›rlarda da sergilemifltir; ancak bugün rahatl›kla söyleyebiliriz ki Bur-
sa, hakiki hüviyetine fethin sonras›nda yap›lan eserlerle kavuflmufltur.
Orhan Camii, Hüdavendigâr Camii, Ulu Camii, Yeflil Camii -ki Andre Gi-
de, Yeflil Camii için “zekân›n kemâl hâlinde s›hhati” der-, Muradiye Ca-
mii, Emir Sultan Camii; Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murat, Y›ld›r›m Baye-
zit Türbeleri, Yeflil Türbe, II. Murat Türbesi, Fatih’in o¤lu fiehzade Mus-
tafa ile Kanuni’nin o¤lu fiehzade Mustafa Türbeleri; Orhan Gazi’nin ese-
ri Emir Han›, I. Murat’›n yadigâr› Kapan Han›, Çelebi Mehmet zaman›nda
yap›lan ‹pek Han›, II. Murat devrinden kalma Koza Han; Nilüfer Hatun ve
Selçuk Hatun Köprüleri, Abdal (Acemler) Köprüsü; Hüdavendigâr ‹ma-
reti, Yeflil ‹maret, II. Murat ‹mareti, Emir Sultan, Demirtafl Pafla ve Ebû
‹shak ‹maretleri bu abidelerin belli bafll›lar›d›r. Yüksek bir ruhun tecelli
ve terennümleri olan bu eserler, kuruluflun dibacesini günümüzün sa-
t›rlar›na aktarmaktad›r. Aç›kças› bunun sebebini de yine Tanp›nar’›n Befl
fiehir’inde buluruz. Orada yazar mimari abideleri flöyle tasvir etmifltir: 
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“Cetlerimiz infla etmiyorlar, ibadet ediyorlard›. Maddeye geçmesini ›s-
rarla istedikleri bir ruh ve imanlar› vard›. Tafl, ellerinde canlan›yor, bir
ruh parças› kesiliyordu. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini hepsi Ye-
flil’de dua eder, Muradiye’de düflünür ve Y›ld›r›m’dan harekete haz›r,
göklerin derinli¤ine susam›fl bir kartal hamlesiyle ovan›n üstünde bek-
ler. Hepsinde tek bir ruh terennüm eder.” (Befl fiehir, 130).

Kültürel Aç›dan Bursa 
Bursa, bilhassa kültürel aç›dan her zaman önemli bir flehir olarak kar-
fl›m›za ç›kar. Osmanl› Devleti’nin en önemli eflraf ve ayan›na merkez
olan bu flehrin Türkler taraf›ndan fethi ile bilimsel, siyasi, sanatsal ve
kültürel bak›mdan her biri kendi sahalar›nda zirve flahsiyetler olan pek
çok âlim, devlet adam› ve sanatkâr ya burada do¤up yetiflmifl yahut ha-
yat›n›n bir bölümünü burada geçirmifltir. Denilebilir ki bu anlamda top-
ra¤› hayli mümbittir. 
“Kara Timurtafl o¤ullar› Umur, Ali ve Oruç Beyler ile di¤er Timurtafl, Ha-
c› ‹vaz, Hamza Beyzade Mustafa, Cezerî Kas›m, Fenarîzade Ahmet Pa-
flalar bu flehirden yetiflen ve ön safta gelen devlet adamlar›d›r. fiemset-
tin Mehmet el-Fenarî, Abdurrahman Bistamî, Kad›zade Rûmî, Molla
Husrev, Molla Hayalî, Hocazade, Molla Yegân, Molla Zeyrek, Abdüllatif
Mukaddesî, fieyhzade, H›z›r fiah, Eflrefo¤lu, Lâmiî ve Üftade baflta ol-
mak üzere Bursal› olan veya bu flehirde tavattun eden büyük âlim, mu-
tasavv›f ve tarikat fleyhlerine merkez olan bu belde Süleyman Çelebi,
Ahmed-i Dâî, Ahmet Pafla, ‹shak Çelebi, Prizrenli fiem‘î, Rahmî, Neca-
tî, Lâmiî ve Niyazi gibi belli bafll› flairleri; Tacettin, Ömer fiifaî gibi he-
kimleri; riyaziyeci Cenanî’yi, Tarihçi ‹smail Beli¤’i, birçok âlim ve hattat-
lar› yetifltirmifltir. K›nal›zade Hasan Çelebi de Bursa’da tavattun edip ve-
fat etti¤i gibi, Karaçelebizade Abdülaziz Efendi de buraya sürgün edilip
burada ölmüfltür. Tarihçi Neflrî ve Mehmet Tahir de Bursal›d›r. Bu isim-
lere 17. asr›n büyük Celvetî fleyhi, flair, yazar ve flarihi ‹smail Hakk› ile
büyük seyyah Evliya Çelebi’yi de eklemeliyiz.
Bütün bunlar de¤erlendirildi¤inde denilebilir ki “Bursa’n›n aynas›, sa-
nat›n aynas›ndan baflka bir fley de¤ildir.” (Befl fiehir, 138).

fiiirlerde Bursa
fiehir, t›pk› bir aile gibi toplumsal hayat›n özünü oluflturan bir cemiyet-
tir, bir medeniyettir. Ünlü Alman yazar› Ingeborg Bachmann, “Ey flehir!
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fiehir! Bütün kökler sendedir.” der. Çünkü flehir, yaflam›n her yönünü
adeta bir sünger gibi içine çeker, gizler. Her flehrin kendisine has çeflit-
li özellikleri ve güzellikleri vard›r. Mesela ‹sfahan, sürmesiyle edebiya-
t›m›zda yer bulan flehirlerdendir. Eskiden bir eyaletimiz olan M›s›r, Hz.
Yusuf ve onun güzelli¤i meyan›nda, genellikle gönüle teflbih edilerek bir
ülke anlam›nda zikredilir. Öte yandan Ba¤dat, gerek F›rat, Dicle ve fiat;
gerekse ilmin uleman›n merkezi ve uzakl›¤› gibi özellikleriyle fliirde
s›kça yer bulur. ‹stanbul, Türk milletinin göz bebe¤idir. Bu sebeple co¤-
rafyas›ndan Bo¤aziçi’ne, derelerinden çeflmelerine, payitaht olmas›n-
dan zenginli¤ine kadar her türlü güzelli¤i flair için ilham kayna¤› ol-
mufltur. Bu arada belirtilmelidir ki bir flehrin zikredilmesi, mutlaka
onun methedilmesi fleklinde olmaz. Oral› olan ünlü birinin ismi sebe-
biyle de zikredildi¤ine s›kça flahit olunur. Meselâ büyük ‹ran flairi Saib-
i Tebrizî veya Kemal-i Hocendî gibi… Toplumsal yaflam›n ayr›nt›s›n›
teflkil eden flair ve yazar da flehrin bir cüzü olarak karfl›m›za ç›kar. Bir
flehri methederken flairin, illâ da orada yafl›yor olmas› gerekmez. fiöh-
reti yay›lm›fl olan bir yeri övmek için, bulundu¤u yerin bir önemi yoktur.
Nitekim afla¤›da Bursa’ya olan övgülerini okuyaca¤›m›z flairler aras›n-
da Bursal› olmayan ama hayat›n›n bir dönemini orada geçirenler vard›r.
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Meselâ Amrî, bilebildi¤imiz kadar›yla Bursa’da bulunmufl bir flair de¤il-

dir. Fakat buna ra¤men, 

Gitdi göñlüm edirne flehrinden ey ‘Amrí benüm

Bursa flehrin özledi kim dil-sitânumdur giden

Amri, G.81/5

“Ey Amrí, gönlüm Edirne flehrinden gitti. Bursa flehrini özledi ki giden

gönül alan sevgilidir.” beytinde Bursa’y› özledi¤ini dile getirmektedir.

Beyitten öyle anlafl›l›yor ki flair Edirne’de bulundu¤u bir s›rada bir gü-

zele gönül vermifl, ancak sevgilisi Bursa’ya gidince gönlü de Edirne’den

vazgeçip Bursa’y› istemifltir. Burada yeri gelmiflken bir baflka hususu

hat›rlatmal›y›z; edebiyat tarihi yaz›l›rken metinden hareket etmenin, en

az›ndan zaman zaman metinlere müracaat etmenin önemi ve gerekli-

li¤idir. Kaynaklarda Amrî’nin Bursa’da bulunmad›¤›n› yukar›da söyle-

mifltik. Fakat bu beyti ilk anlam›yla, özlemek fiilinin iflaret etti¤i anlam›

da düflünerek daha önce Bursa’ya geldi¤i, hatta orada biraz kald›¤› flek-

linde anlarsak Amrî’nin hayat›yla ilgili bir ipucu yakalam›fl oluruz.

fiem‘î, bafltan sona Bursa’y› anlatt›¤› bir gazelinde, bu flehrin eflraf›n›n,

hatta ortalama halk›n›n yaflad›¤› müreffeh hayat bir yana dilencilerinin,

düflkünlerinin dahi, s›rf Bursa’da yaflad›klar› için bütün bir âlemin padi-

flah› mesabesinde oldu¤unu Sultan Cem’in maceras›n› hat›rlayarak an-

latmaktad›r. Kim bilir bu macera yaflan›rken flair belki de Bursa’da idi.

Câm elinde cem gibi geçmifl mahabbet taht›na

Âlemüñ sultân›dur her bir gedâs› Bursanuñ 

G. 104/4

Bursa’n›n her bir dilencisi elinde kadeh tutan Cem gibi muhabbet

taht›na geçmifl, âlemin sultan›d›r.

Cem, ‹ran hükümdarlar›ndan Pifldâdiyân’›n dördüncüsüdür; Cemflîd
olarak da bilinir. fiarab› icat etmekle meflhur olmufltur. Baflka hiçbir
meziyeti olmad›¤› halde flarap mucidi oldu¤u için edebiyata girmifl, na-
m›n› ibkâ etmifltir. (Onay, s. 89). Beyitteki kadeh, taht, sultan gibi keli-
meler bahsi geçen Cem’i oldu¤unu iflaret etmektedir. Ayr›ca Hz. Süley-
man için de Cem’in tesmiye edildi¤ini belirtmeliyiz. Ancak beytin ihtiva
ve iflaret etti¤i mana bununla s›n›rl› de¤ildir. Çünkü XV. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda Osmanl› ülkesinde çok önemli bir tarihi olay yaflanm›flt›r ki
tarihçiler buna Cem Vak‘as› demifllerdir. fiehzade Cem, Fatih Sultan
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Mehmet’in o¤ullar›ndan biri olup a¤abeyi Bayezit ile girdi¤i, uzun y›llar
süren saltanat mücadelesini kaybetmifl, hayat›n› kaçak ve sürgün ola-
rak vatan›ndan uzakta, üstelik gayrimüslim ülkelerde geçirmifl, sonun-
da da gurbette ölmüfl, Osmanl› hanedan›n›n belki de en talihsiz simas›-
d›r. Son derece duygulu, ince ruhlu bir flairdir. A¤abeyiyle olan taht mü-
cadelesi esnas›nda bir ara Bursa’y› ele geçirmifl, orada padiflahl›¤›n›
ilân etmifl ve on sekiz gün saltanat sürmüfltür. Daha sonra Sultan II. Ba-
yezit’in kuvvetlerine yenilerek kaçmak zorunda kalm›flt›r. fiem‘î’nin
beytinde bu hadiseye dolayl› olarak iflaret edildi¤i muhakkak gibidir. Bu
örnek bize, klâsik fliirimizin tarihle ve sosyal realiteyle olan güçlü ba¤›-
n› gösterir.
Klâsik fliirimizde Bursa, genellikle su ve kapl›calar›n›n çoklu¤uyla, bil-
hassa P›narbafl› ile, güzelliklerinin ve güzellerinin bollu¤uyla, bayram
âdetleriyle yer yer söz konusu edilmifl, kimi flairlerimizce bu meyanda
methiyelere mazhar olmufl, hakk›nda flehrengizler yaz›lm›flt›r. XV. ve
XVI. yüzy›l divanlar›na bak›ld›¤›nda Bursa’n›n fevkalâde güzel bir belde
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu devir divanlar›nda Bursa hakk›nda üçü
Prizrenli fiem‘î’ye, ikisi Üsküplü ‹shak Çelebi’ye, birisi de Necatî’ye ait
olmak üzere en az›ndan alt› müstakil gazel bulunur. XVI. as›r divan fla-
irlerinden Prizrenli fiem‘î “bursanun” redifli bir gazelinde buray› iki ci-
han›n zevklerini gösteren bir yer olarak tasvir eder:

fiehri gülzâr-› irem yayla¤› firdevs-i berîn
Gösterür iki cihân zevk›n safas› Bursanuñ 

G. 104/2

Bursa’n›n merkezi ‹rem bahçesi, yaylas› da Firdevs cennetidir. Böy-
lece Bursa’n›n safas› iki cihan zevkini de gösterir.

‹rem, Ad’›n o¤lu fieddâd’›n cennete nazire olarak yapt›rd›¤› meflhur ve
gayet güzel bahçe ve köflktür ki edebiyat›m›zda yalanc› cennet, mamur,
âbâdan ve neflat-efza yer manas›nda kullan›lm›flt›r. Firdevs ise cennetin
isimlerinden biridir, “berîn” s›fat›yla kullan›larak yaylaya olan nispeti
kuvvetlendirilmifltir.

Bursa’n›n Güzelleri
Bursa’n›n güzelleri pek çoktur. “Bursanun” redifli gazelinde fiem‘î bu-
nu uzun uzun anlat›r. Buna göre Bursa, cennetten bir parçad›r. ‹çindeki
güzeller, cennetteki hurilere benzer. Gazelin matla beytinden anlafl›ld›-
¤›na göre fiem‘î, gönlünü bu flehirde bir güzele vermifltir:
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Ald› göñlüm dostlar bir dil-rübâs› bursanuñ

Küy-› cennet kendüzi hûri likâs› Bursanuñ 

G. 103/1

Dostlar, bizzat cennetin kendisi, içinde güzelleri ise huri olan Bur-

sa’n›n bir gönül kap›c› güzeli gönlümü ald›.

Sâye-vefl kaldum ayakda niçe iriflsün elüm

Kendüyi gökde tutar her meh-likâs› Bursanuñ 

G. 103/2

“Bursa’n›n her bir ay yüzlü güzeli kendisini gökte tutar. Gölge gibi ayak-

ta kald›m, elim ona nas›l eriflsin ki?” diye nesir cümlesine çevirebilece-

¤imiz beyitte, günefl-gölge iliflkisi dile getirildi¤i gibi, flehrin güzelleri

övülürken gökyüzünün eriflilmezli¤inden faydalan›lmakta, güzellerin

nazl› oluflundan söz edilmektedir.

Günefl ve ay›n flekil itibariyle bir terazinin iki kefesine benzetildi¤i, gü-

zellerin, güzelli¤iyle meflhur Yusuf Peygamber’le karfl›laflt›r›ld›¤›, bu-

lunduklar› yerin ay gibi gökyüzü oldu¤unun söylendi¤i flu beyitte de

Bursa’n›n nas›l güzellerle dolu bir belde oldu¤u anlat›lmaktad›r:
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Gün gibi mizana gelmifl sanki bir yusuf-cemâl
Âsuman ifligi kendü meh-likâs› Bursanuñ

G. 103/5

Sanki Yusuf gibi bir güzel günefl gibi mizana gelmifl; öyle ki Bur-
sa’n›n bu ay yüzlü güzellerinin efli¤i gökyüzüdür.

Suyu ve Kapl›calar›
Bursa deyince akla gelen mefhumlardan biri de sudur. Su ile Bursa bir-

birinden ayr›lmaz iki sevgili gibidir. Tarihi seyir içinde düflünüldü¤ünde

Bursa havzas› sulak bir arazi olarak öne ç›kar. Baflta Nilüfer Çay› olmak

üzere Bursa Ovas›’n› sulayan çay ve dereler ile bilhassa yeralt› sular›

ovan›n verimli ve yeflil olmas›n› sa¤lad›¤› gibi çeflme, p›nar ve kapl›ca-

lar bak›m›ndan Bursa’n›n çok zengin bir flehir olmas›n› mümkün k›l-

m›flt›r. fiair Lâmii Çelebi Nilüfer Çay› için “adeta zaman›n resmidir, lâle

katar› k›y›lar›n› k›rm›z›yla süslemifltir. Divane gibi sarhofl, âfl›k gibi a¤-

lamakta” ifadelerini kullan›r. Bursa çeflmeleriyle ilgili ilginç bir anekdot

vard›r: 17. yüzy›l fleyhülislâmlar›ndan Karaçelebizade Abdülaziz Efendi,

Bursa’ya çeflme yapt›rmay› kendisine adeta e¤lence edinmifl bir zatt›r.

‹htiyaç olup olmad›¤›n› düflünmeden, büyük bir zevk duyarak çeflitli za-

manlarda flehre onlarca çeflme yapt›rm›flt›r. Öyle ki Tanp›nar, Bursal›-

lar›n bu çeflmelere hâlâ “Müftü Çeflmeleri” dedi¤ini yaz›yor. (Befl fiehir,

118). Bütün bunlar›n bir sonucu olarak Bursa Belediyesi 1931 y›l›nda

Bursa’y› “su ve kapl›ca flehri” ilan etmifltir. Raif Kaplano¤lu’nun verdi¤i

bilgiye göre 1530 y›l›ndan önce köy olarak gösterilen Kapl›ca mevkii,

1573 y›l›nda mahalleye dönüfltürülmüfltür. Bursa’n›n eski bir mahallesi

olan bu yer, Çekirge’deki kapl›calar›n bulundu¤u bölgededir. 

Bu durum, Lâmii Çelebi’nin meflhur Münazara-i Sultan-› Bahar Ba fieh-

riyâr-› fiita bafll›kl› fliirinde geçen yer adlar›ndan da anlafl›lmaktad›r. fii-

irde geçen Ab›hayat Yayla¤›, Kufl Oyna¤›, Gökdere Vadisi1, Çaml›ca Ayaz-

mas›2, fiak›m Efendi P›nar›, K›rkp›nar3, Karagöl gibi mevki isimleri bu-
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zini sarartm›flt›r” diye bahseder. Suyu âfl›klar›n gönlü gibi saft›r.

2 Lâmii Çelebi, Bursa fiehrengizi’nde Çaml›ca Ayazmas›’ndan bahsederken buray› “çi-
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bile mat edebilecek bir yer” olarak tan›mlar. Burada bulunan a¤açlar, “anka kuflu-

nun yuva yapt›¤›” a¤açlard›r. s



nun aç›k örneklerindendir. Ayn› flair Bursa’n›n hamamlar› ve kapl›cala-

r› için “Hüdayî” s›fat›n› kullan›r. Çünkü bu do¤al kaynak sular› insan ica-

d›yla de¤il, Allah’›n lütfu ile var olmufllard›r. Kapl›ca suyunun öncelikle

s›cakl›¤›ndan bahseden flair, bunu anlat›rken “güneflin, havuzun can›na

atefl vurdu¤unu” söylemektedir. fiaire göre buras› “can paras›n›n geçti-

¤i bafltan bafla bir cennet pazar›d›r.”

“Ey Necatî, gönlünü her an lâle yanakl› (sevgili) ya¤ma eder. Zanneder-

sin ki (gönül), Bursa flehridir, her zaman atefl yakar” diye nesre çevire-

bilece¤imiz flu beyitten anl›yoruz ki Bursa, s›cak sular›, hamam ve kap-

l›calar›yla meflhur bir yerdir:

Necâtí göñlini her dem ider bir lâle-ruh ya¤mâ‚

Sanas›n Bursa flehridür ki yakar her zamân âtefl

G.250/7

Burada Necatî, âfl›¤›n gönlü ile Bursa aras›nda bir benzerlik kurmufl;

gönlünün güzellerin aflk›n›n atefliyle yanmas›n›, Bursa’da hamamlar

flehri olarak her zaman külhan yak›lmas›na benzetmifltir.

Kapl›can›n atefl ve yanmak mefhumlar›yla ve yak›c›l›¤›yla ilgili benzet-

me ve kurgulara Prizrenli fiem‘î’de de rastlar›z. fiair bir baflka “bursa-

nun” redifli gazelinin matla beytinde Bursal› bir güzel taraf›ndan, gön-

lünün yak›ld›¤›ndan pek memnundur. Çünkü -bir kapl›calar flehri olma-

s› sebebiyle- Bursa’da yaflaman›n gerektirdi¤i fley yahut bu flehrin âde-

ti yanmakt›r. fiair, flehrin güzellerini de övmektedir:

Yakd› göñlüm dostlar bir meh-likâs› Bursanuñ 

Yanalum yanmak-durur çün muktezâs› Bursanuñ

G. 104/1

Bursa’n›n kapl›calar› hakk›nda müstakil ve on bir beyit uzunlu¤unda bir

gazel yazan Necatî’ye göre kapl›calar, peri gibi güzellerin bir araya ge-

lip y›kand›klar›, su ile oynaflt›klar›, yiyip içip güzel vakit geçirdikleri yer-

lerdir. Söz konusu gazelin ilk üç beytinde kapl›can›n, peri gibi güzelleri

kendisine nas›l çekti¤i biraz da özentiyle anlat›l›r:
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Cennete dönmifldürür elk›ssa yârân kapluca

Ol periler mecmâ‘› ser-çeflme-i cân kapluca

Aya¤›na varur ola biñ peri gün bafl›na

Var ise bulm›fldurur möhr-i süleymân kapluca

Her halde Kapl›ca Hz. Süleyman’›n mührünü bulmufl olmal› ki binlerce

peri aya¤›na var›r, günefl ise bafl›na…

Beyitte kapl›can›n, binlerce peri yüzlü güzeli güneflin bafl›na vurmas›

gibi aya¤›na getirmesinden bahsedilirken bu ifli nas›l baflard›¤›n›n üze-

rinde durulmufl ve “herhâlde Hz. Süleyman’›n mührünü bulmufl” flek-

linde yorumlanm›flt›r. Burada dikkatlerden kaçmamas› gereken husus

ise çok eski zamanlardan beri halk aras›nda perilerin sulak yerlerde ve

özellikle böyle hamam, kapl›ca veya p›narlarda yaflad›klar› inanc›d›r.

Üçüncü beyitte ise aynan›n içine al›c› ve fleffaf özelli¤i -çünkü su da ber-

rak ve fleffaft›r- vurgulanarak kapl›caya g›pta edilmektedir:

Âyine gibi perî-peyker semen-sîmâlar›

Hofl safâlarla çeker ba¤r›na ‘uryân kapluca

G. 473/1-3
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Kapl›ca, t›pk› bir ayna gibi peri yüzlü, yasemin suretli güzelleri ur-

yan olarak hofl safalarla ba¤r›na çeker:

Ol perî kim suv yakas›nda perî-tek olturur 

Gâyet-i nâzikligindin suv bile yutsa bolur

Bunlara benzer bir beyit de Lâmi’nin Kapl›ca fliirinde bulunur. “O ›l›k su

(kapl›ca) her an perilerin topland›¤› bir yer oldu¤u için insan›n akl›n› al-

sa, çaresiz k›lsa buna flafl›lmaz” diye nesir cümlesine aktar›labilecek

olan beyitte su-peri iliflkisinden ve perilerin insan üzerindeki etkilerin-

den söz edilmektedir:

Çün periler mecmâ‘›dur ol ›l› su her nefes

Ademi itse ne ta‘n bí-hufl u muztarr kapluca

Kapl›ca, ‹shak Çelebi’nin ifadesiyle sim-ten sevgililerin kayna¤›, gönlü has-

ta âfl›klar›n canlar›n› dinlendirdikleri yerdir:

Sím-tenler ma‘deni ma¤bub kân› kapluca

‘Âfl›k-› dil-hasteler aram-› cân› kapluca

G. 263/1

‹shak Çelebi’nin ayn› gazelinde yer alan bir beyte göre kapl›ca, insan› yoldan

ç›karan bir yerdir. Çünkü orada flehrin güzel delikanl›lar›, hofl sohbet ve
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nüktedanlar› bir arada bulunurlar. Zevk ve sefaya düflkün olanlar, kapl›ca-

n›n k›ymetini bilirler. Afla¤›daki beyit, kapl›calar›n, devrin sosyal yaflam›n-

daki yeri hakk›nda önemli bilgiler içerirken âfl›k-zahit z›tlaflmas›n› da dile

getirmektedir:

Cübbe vü destar ehlin müflis ü ‘uryan ider

Hace-i flehre un›tdurur dükân› kapluca

G. 263/3

Kapl›ca, cüppe giyip destar takan sofuyu müflis ve uryan eder. fiehrin
hocas›na dükkân›n› unutturur.

Ayn› düflünceler Prizrenli fiem‘î’nin Bursa’y› anlatt›¤› gazelinde de söy-

lenmektedir. fiaire göre kapl›ca, içindeki havuzu tuzak olarak kullan›p

güzelleri para-pul vermeden elde etmektedir. Gerçekten insanlar ha-

mam ya da kapl›ca gibi mahallere üst-bafllar›n›, para-pullar›n› b›rak›p

girdiklerinden flair kapl›cay› çok flansl› biri olarak teflhis etmektedir.

Beyitteki havuzun tuza¤a teflbihi ise orijinal bir bulufl olarak karfl›m›za

ç›kmaktad›r:

Akçesüz pulsuz kuçar ‘uryan idüp dilberleri
Dam idüp gavz›n hofl olur kaplucas› Bursanuñ

G. 104/6

Bursa’n›n kapl›cas› pek hofl olur. Havuzunu tuzak ederek para pul ver-

meden güzelleri soyup koynuna al›r.

Ayn› hayalin dile getirildi¤i beyitlerden birisi de yine ‹shak Çelebi’ye ait-

tir. Bu kapl›ca öyle çapk›n bir kiflidir ki (teflhis), yine gönül götüren sev-

giliyi sinesine çekmifltir:

Bursa flehri kime yana yak›la derdin ‘aceb

Síneye çekmifl yine ol dilsitân› kapluca

G. 263/5

Bursa flehri derdini kime yans›n, anlats›n acaba? Kapl›ca yine o gönül

alan sevgiliyi sineye çekmifl.

Bursa kapl›calar› ile ilgili en orijinal beyitlerden birini Üsküplü ‹shak

Çelebi yazm›flt›r. Beyit flöyledir:

Bir meh-i nâ-mihribâna dil virüpdür var ise

Dídeden turmaz döker eflk-i revân› kapluca

G. 263/6
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Kapl›ca, durmadan gözünden yafllar ak›t›r. Herhalde vefas›z ay yüzlü bir
sevgiliye gönül vermifl olmal›.

Beyitte, kapl›can›n kurnalar›ndan akan sular gözyafl›na benzetilmifl, a¤-

lamas›n›n sebebi olarak da merhametsiz ve zalim bir sevgiliye gönül

vermifl olmas› gösterilmifltir. Yukar›daki beyitlerin aksine burada kap-

l›ca aç›s›ndan mazlum bir âfl›k portresi çizilmifltir. 

Bugün birçok yerde görüldü¤ü gibi kapl›ca veya tabii ve umumi ha-

mamlarda havuzu dolduran su genellikle arslan bafl› fleklindeki büyük

bir kurnadan akar. Hatta bu arslan figürü kapl›ca için alem olmufltur.

‹flte “arslan a¤z›” tabir edilen bu kurnalardan su akmas›n›n aslan›n “gü-

zelleri gördükçe a¤z›n›n suyu akmas›” fleklinde ifade edildi¤i Lâmi’nin

afla¤›daki beytinde güzel bir lâf›z oyunu yap›lmaktad›r:

Her yaña a¤z› suy› arslanlar›n durmaz akar

Ol gözi ahular› itdükce derber kapluca

Kapl›can›n, insan› dinlendiren, ar›nd›ran, e¤lendiren, gönlünü açan k›-

sacas› cazibe merkezi bir yer oldu¤una yukar›da temas edilmiflti. Neca-

tî, “kapluca” redifli uzun gazelinin son beytinde kapl›cay› uzun uzun an-

latt›ktan sonra onun bu özelliklerini “her zorluk sende kolaylafl›r” veya

“her zorlu¤u sen kolaylaflt›r›verirsin” diyerek özetler. Necatî kapl›cay›

adeta bir hacet kap›s› gibi görmektedir: 

Vuslat-› canân ile flad it Necati müflisi

Dahi müflkiller senüñ katuñda âsân kapluca

G. 473/11

Ey Kapl›ca, flu her fleyini kaybetmifl Necati’yi sevgiliye kavuflturmakla
flad et. Çünkü senin kat›nda bütün güçlükler kolaylafl›r, hallolur.

P›narbafl›
Eski Bursa’n›n en eski ve en önemli suyu P›narbafl› suyudur. P›narbafl›

suyu önce Çarflaf ad› verilen büyük bir haznede toplan›r, oradan flehre

da¤›t›m› sa¤lan›r. Bursa’n›n esas suyu olan bu su birkaç mevkiden ç›-

kar. Genel olarak sert bir su say›labilir. P›narbafl› suyunun bir k›sm› Y›l-

d›r›m Bayezit taraf›ndan I. Murat’›n k›z› Nilüfer Hatun’a verilmifl idi. Bu

suyun önünde tarihî bir çeflme bulunmaktayd›. Su, bir koldan I. Murat’›n

saray›na ak›t›ld›¤› için buraya “sultan suyu” da denirmifl. Öte yandan P›-
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narbafl›, Bursa’n›n güzel köflelerinden ve mesire yerlerinden biri idi.

Dolay›s›yla, yüzy›llar önce de insanlar için bir çekim merkeziydi. Raif

Kaplano¤lu’nun verdi¤i bilgiye göre “alan, Bursa’n›n fethinden itibaren

tüm Bursal›lar’›n tasarrufunda bir alan olarak kabul görmüfltür. Hatta

geçmifl y›llarda buras›n›n sat›fl›, böyle bir gerekçe ile geri çevrilmifltir.

(…..) Yüksek ç›narlar›n alt›ndaki P›narbafl› kahvehaneleri de çok ünlü-

dür. Bursa’daki esnaf örgütleri, ç›rakl›ktan ustal›¤a yükselme törenle-

rini de burada yapmaktayd›. Bu törenler s›ras›nda kazanlar kaynat›l›p

yemekler yenirdi.” Bölgede ayn› adla bir de mahalle vard›r. Bursal› Lâ-

mii Çelebi, P›narbafl› için “suyu kalenin önünden akmaya bafllar, çefl-

mesi Nil nehrine benzer, suyu so¤uk k›fl mevsiminde tertemiz ve ›l›k,

yaz›n s›cak günlerinde ise kar suyu gibidir” der. Bir beytinde yine fiem‘î,

P›narbafl› suyunu ab-› hayatla efl tutmaktad›r:

Geh buñarbafl›n gehî âb-› hayât›n gösterür

Gözlerüm yafl›yla ekser mâcerâs› Bursanuñ

Gözlerimden akan yafllarla Bursa’n›n akarsular› bazen P›narba-

fi›’na, bazen âb-› hayata benzer.

Bu beyitten de anlafl›ld›¤›na göre Bursa’n›n suyu boldur. Bilindi¤i gibi

macera, cereyan etmek demek olup su yata¤› demek olan mecra keli-

mesiyle ayn› köktendir. fiair, gözyafllar›n›, Bursa’n›n coflkun akan sula-

r›na benzetmektedir. Beytin bütününe bak›ld›¤›ndan bir leff ü neflr gö-

rülür. Buna göre âfl›¤›n gözyafllar› P›narbafl›’na benzetilirken, Bur-

sa’n›n sular› da ölümsüzlük suyuna teflbih edilmektedir. 

P›narbafl›’n› anlatan beyitlerden biri de ‹shak Çelebi’ye aittir: 

Var b›ñarbafl›na seyr eyle periler mecma‘›n 

‘Ayfl u ‘iflretle geçür zevk u safâ eyyâm›n›

P›narbafl›’nda perileri seyret de zevk ve safa günlerini ayfl ve iflret-

le geçir!

fleklinde nesre çevrilebilecek olan beyitte, kapl›ca bahsinde oldu¤u gibi

bu tür yerlerin peri yata¤› oldu¤u gerçe¤ine iflaret edilmektedir. Bu tür

yerler, zevk ehlinin gece gündüz u¤rak yerleridir. Genellikle içkili mec-

lisler özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde buralarda kurulur. Ekser

halk da böyle yerlere pikni¤e giderler.
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Bursa’da Bayram
Bursa’n›n önemli merkezlerinden biri olan Emir Sultan Türbesi ve Mes-

cidi’ni Evliya Çelebi anlata anlata bitiremez. Her sene bahar mevsimin-

de burada kalabal›k bir halk kitlesinin toplan›p erguvan bayram› yapt›k-

lar›n› ondan ö¤renmekteyiz.

Bursa’n›n bayram›n› birer müstakil gazelle anlatan flairler Prizrenli

fiem‘î ve Üsküplü ‹shak Çelebi’dir. Bu gazellerde bayram›n Bursa’da na-

s›l geçirildi¤i hakk›nda yak›n geçmiflte kutlanan bayramlar› hat›rlatan

ayr›nt›lar buluruz. fiem‘î, divan›nda yer alan bir gazelin matla beytinde,

Rûz-› hicrâna degifldi ‘›yd-› vasl eyyâm›n›
Bursanuñ her kim bu gün seyr itmedi bayrâm›n›

G. 178/1

“Her kim ki Bursa’n›n bayram›n› seyretmedi; bayram vaktine ben-

zeyen kavuflma günlerini ayr›l›k orucuna (günlerine) de¤iflmifl oldu”

demektedir. 

Dikkat edilecek olursa beyitte kastedilen bayram, Ramazan bayram›d›r.

Ramazan ay› boyunca tutulan oruç, beraberinde baz› al›flkanl›k ve dav-

ran›fllardan uzak durmay› getirdi¤inden bu zaman dilimi ayr›l›k günle-

rine benzetilir, bayramla ise kavuflma kastedilir. fiaire göre Bursa’da

bayram öyle güzel geçmekteymifl ki bunu kaç›ran, ayr›l›¤› vuslata ter-

cih etmifl olmaktad›r. 
Ayn› durum, Üsküplü ‹shak Çelebi’nin gazelinin matla beytinde de kar-
fl›m›za ç›kar. fiair flöyle demektedir:

Yirine harcand› nakd-i kise-i eyyâm›n›
Bursa flehrinüñ temâflâ eyleyen bayrâm›n›

G. 283/1

Bursa flehrinin bayram›n› temafla eyleyen kimse, ömür kesesinin
akçelerini yerinde harcam›fl demektir.

Beyitte ömür, bir para kesesine benzetilmifltir. Geçen her gün ise bir

akçe gibidir. Keseden ç›kar›l›r ve bir daha keseye koyma imkân› yoktur.

Önemli olan paray› do¤ru yerde, yani do¤ru fley için harcamakt›r. ‹flte

flaire göre bunun yolu veya en az›ndan yollar›ndan birisi Bursa’n›n bay-

ram›n› temafla etmektir. Bayram süresini burada geçiren kifli ömrünün

bu birkaç gününü yerinde tüketmifl demektir.

Ayn› gazelin ikinci beytinde flair, 
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fiöyle tezyín eylemifldür kendüyi her bir güzel    

Añma yâ flimden girü hûr-› cinânuñ nâm›n›

G. 283/2

“Her bir güzel kendisini öyle bir süslemifl ki art›k cennet hurilerinin

adlar›n› sanlar›n› anma!” derken bayramda insanlar›n güzel elbise-

lerini giydiklerini anlatmaktad›r. Bilindi¤i gibi Ramazan bayram› ol-

sun, Kurban bayram› olsun, bayram namaz› ile birlikte bayram bafl-

lar ve insanlar o saatten itibaren en güzel ve en temiz elbiselerini gi-

yerler. Bu öteden beri cari bir âdet halini alm›flt›r. fiaire göre güzel-

ler, en güzel elbise ve süsleriyle cennet hurilerini bile k›skand›racak

hâldedirler.

Afla¤›daki beyitten, eskiden bayramlarda, bugün Anadolu’da hâlâ cari

olan dü¤ünlerde saç› saçma¤a benzer bir âdetin oldu¤unu ö¤reniyoruz.

Öte yandan bu, tam olarak dü¤ünlerde fleker, para vs. saçmak de¤il de

bunun gibi hediyelerle çocuklar› ve yoksullar› sevindirmek fleklindedir.

Bugün bile baz› salon dü¤ünlerinde sahneye ilk ç›k›fllar›nda damad›n,

gelinin ayaklar› alt›na önü s›ra gül yapraklar› serpti¤ine flahit oluyoruz.

Beyit flöyledir:

Sîm ü zer saçsun aya¤›na gül-i nesrîn gibi
Gülflen-i hüsnüñ seven bir serv-i sîm-endâm›n›
G. 178/3

Güzellik bahçesinin gümüfl tenli servi boylusunu seven kimse aya-

¤›na gül-i nesrin gibi alt›n ve gümüfl saçs›n.

Bilhassa Ramazan ay› bitip de perhiz günleri sona erdi¤inde, yani Ra-

mazan bayram›na eriflildi¤inde alkol al›flkanl›¤› olanlar›n kendileri aç›-

s›ndan bayrama çok daha büyük ve özel bir önem verdiklerini çevre-

mizden biliriz. ‹flte bayram›n gelmesiyle âfl›k da kendini flaraba vermifl,

hatta flarab› sevgilinin elinden içmifltir. Bayram günü güzellerin kendi-

sine olan ilgi ve ikram› zahidi k›skand›racak düzeydedir. Afla¤›daki be-

yitte flair, zahide tak›larak “e¤er güzellerin bana olan ikram›n› görsey-

din de¤il flarap, zehir bile içmeye raz› olurdun.” demektedir:

Nûfl iderdüñ zehr-ise zâhid degül kim câm-› mey

fiem‘îye dilberlerüñ görseñ eger ibrâm›n›

G. 178/6

30 Notlar 11 | Sanat Araflt›rmalar› Merkezi



Bayramlar›n bir baflka özelli¤i de ikram›n, özellikle de tatl› ikram›n›n ol-

mas›d›r. Gücü yeten her aile yüzy›llardan beri bayram baklavas› yap-

maktad›r. Esasen bayram haz›rl›klar› evlerde günler önce bafllar, hele

son birkaç gün hummal› bir haz›rl›¤a giriflilirdi. Yafll›-genç, kad›n-erkek

herkes kendisine uygun bir ifl tutar, bayram› büyük bir heyecanla kar-

fl›larlard›. Ev, avlu, kap› önüne kadar temizlenir, bayram elbiseleri ha-

z›rlan›r, çocuklar›n bayram hediyeleri al›n›r, baklavalar aç›l›p flerbetle-

ri kaynat›l›r, özellikle arefe günü mezarl›k ziyaretinde bulunulurdu. Ge-

len kurban bayram› ise kurban›n kesilece¤i kuyunun aç›lmas›na kadar

tüm haz›rl›klar yap›l›rd›. ‹flte bayram tatl›s›n›n haz›rlanmas›n›n bu ha-

z›rl›klar içinde mühim yeri vard›. Küçük yafllarda yaz aylar›na denk ge-

len bir Ramazan ay›n›n son gününü iki arkadafl erik a¤ac›n›n alt›nda oy-

nayarak geçirdi¤imizi, her fley yolunda iken evden gelen flerbet koku-

sunun, sonras›nda ise baklava döküldü haberinin bize nas›l da akflam›

zor ettirdi¤ini hâlâ hat›rlar›m. 

Sevgilinin gözleri bademe, di¤er bir güzelin saf teninin flekerli pelte tat-

l›s›na -ki fleffaf görüntüsü ve tiril tiril titremesiyle güzel bir tatl›d›r- ben-

zetilmektedir. Tatl›n›n bademlisinin yap›ld›¤›n› biz de buradan ö¤ren-

mekteyiz:

Yar bir nazük-beden dildâra göz dikmifl yine

Sükkeri pâlûdeye sarf eylemifl bâdâm›n›

G. 283/8

Sevgili, gözünü nazik bedenli bir dildâra dikmifl. Gözleri bademini

flekerli bir pelteye sarf etmifl.

‹shak Çelebi’nin anlatt›¤› bayram yeri sal›ncaklar›n ve dönme dolapla-

r›n kuruldu¤u, kesif bir kalabal›¤›n topland›¤›, adeta panay›r› and›r›r bir

yermifl. Afla¤›daki beyitte, bayram yerine kurulan sal›ncak, ipleriyle

birlikte, ahu gözlü sevgiliyi avlamak için etrafa tuzak kuran biri olarak

teflhis edilmifltir. Bend kelimesi tutmak anlam›n›n yan› s›ra; ba¤, buka-

¤›, bo¤um, dü¤üm manalar›na gelir. Beyitte bir av-avc› sahnesi izlen-

mektedir:

Sen gözi âhûy› sayd itmek diler bir bend ile

Turmaz etrafa salar her bir sal›ncak dâm›n›

G. 283/4
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Her bir sal›ncak, durmay›p etrafa tuzak kurarak sen gözleri ahuyu

bir bend ile avlamak ister.

Bir baflka beyitte de dönme dolaptan bahsedilmektedir:

Bindi dolâba nigârum gitdi sandum dimege

‘‹d bezminüñ melekler gûfl›na pey¤âm›n›

G. 283/5

Sevdi¤im dolaba binip gidince bayram bezminin haberini meleklerin

kula¤›na demeye (meleklere söylemeye) gitti¤ini sand›m.

Bayram alan› kalabal›k olur. Bayram günleri herkes iflini gücünü b›ra-

k›p çoluk-çocuk bayram› yaflamaya giderler. Afla¤›daki beyitte flair bay-

ram yerinin ne kadar kalabal›k ve coflkulu oldu¤unu mübala¤a yoluyla

anlatmaktad›r. “Her bir melek, felekte bayram yerini seyretmek için

gelmifl. Çok kalabal›k olmufl, aman gö¤ün dam›n› y›kmas›nlar” fleklin-

de nesir cümlesine aktarabilece¤imiz beyit flöyledir:

‘‹dgâhuñ seyrine gelmifl felekde her melek  

Y›kmasunlar hayli kesret var sipihrüñ tâm›n›

G. 283/7

Kalabal›¤›n bu coflkusuna melekler de ortak olmak isteyince felek da-

m›nda bir hayli kesret meydana gelmifl. Burada felek, bir bina gibi dü-

flünülmüfl veya dünya evinin çat›s› gibi tasavvur edilmifltir. Bayram ye-

rini seyre ç›kan melekler o kadar çokmufl ki gökyüzü çat›s›n›n çökme-

sinden endifle edilir. Tahmin edilir ki eskiden yap›lar genellikle kerpiç-

tendi; çat›lar› da o nispetteydi. Fazla a¤›rl›k bindi¤inde ise çökmesi ka-

ç›n›lmaz olurdu. Hatta Anadolu’nun birçok yerinde her k›fl çok evin ve-

ya ah›r›n dam›, fazlaca ya¤an kar›n etkisiyle çökmektedir. Burada bey-

tin anlatt›¤› ise bayram sevincinin yüksek düzeyde olufludur. 
Bursa hakk›ndaki son sözü, Lâmii Çelebi’ye söyletmek isteriz. Münfle-
at’›n XX. Mektubunda flöyle der: “Ölüsi Bursanuñ yigdür dirisinden
kalan flehrüñ.”

Metinler
Prizrenli fiem‘î / G. 103

Ald› göñlüm dostlar bir dil-rübâs› Bursanuñ

Kuy-› cennet kendüzi hûrî likâs› Bursanuñ 

32 Notlar 11 | Sanat Araflt›rmalar› Merkezi



Sâye-vefl kaldum ayakda niçe iriflsün elüm

Kendüyi gökde tutar her meh-likâs› Bursanuñ 

Geh Buñarbafl›n gehí âb-› hayât›n gösterür

Gözlerüm yafl›yla ekser mâcerâs› Bursanuñ

La‘lden mîve getürmifl serv-i simînler biter

Hâki cevher ru¤-perverdür hevâs› Bursanuñ

Gün gibi mîzana gelmifl sanki bir Yusûf-cemîl

Âsumân ifligi kendü meh-likâs› Bursanuñ

Akçesüz pulsuz kuçar ‘uryân idüp dilberleri

Dâm idüp gavz›n hofl olur kaplucas› Bursanuñ

Bir içim suy›ndan odlu olmaduk fiem‘í anuñ

Gün gibi yakd› velí her bî-vefâs› Bursanuñ 

Prizrenli fiem‘î / G. 104

Yakd› göñlüm dostlar bir meh-likâs› Bursanuñ 

Yanalum yanmak-durur çün muktezâs› Bursanuñ

fiehri gülzâr-› ‹rem yayla¤› Firdevs-i berîn

Gösterür iki cihan zevk›n safâs› Bursanuñ 

Yâr didâr›n görüpdür ol safâdan germ olup

Cenneti ‘aynuna almaz kaplucas› Bursanuñ 

Câm elinde Cem gibi geçmifl mahabbet taht›na

‘Âlemüñ sultân›dur her bir gedâs› Bursanuñ 

Bafluña odlar yakar mihrüñ suyar meh-pâreler

fiem‘iyâ ah itme götürmez hevâs› Bursanuñ

Prizrenli fiem‘î /G. 178

Rûz-› hicrâna degifldi ‘›yd-› vasl eyyâm›n›

Bursanuñ her kim bu gün seyr itmedi bayrâm›n›

Birbiriyle merhabâdan elleri degmez göñül

Sen bu gün umma güzellerden mahabbet câm›n›

Sîm ü zer saçsun aya¤›na gül-i nesrîn gibi

Gülflen-i hüsnüñ seven bir serv-i sîm-endâm›n›
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Hâle vü encüm degül yüksek uçanlar sayd›na

Mâh kurm›fl dane-i sîm-ile zerrîn dam›n›

Gülflen-i bâ¤-› cemâlüñ sevdi göñlüm bülbüli

Bir lebi gonca yüzi gül gözleri bâdâm›n›

Nûfl iderdüñ zehr-ise zâhid degül kim câm-› mey

fiem‘iye dilberlerüñ görseñ eger ibrâm›n›

Üsküplü ‹shak çelebi / G. 263 

Sím-tenler ma‘deni ma¤bub kân› kapluca

‘Âfl›k-› dil-hasteler aram-› cân› kapluca

Sohbetinde germ olup cân u göñüller nerm olur

mürdeye virür hayât-› câvidânî kapluca

Cübbe vü destar ehlin müflis ü ‘uryan ider

Hace-i flehre un›tdurur dükân› kapluca

Kendüye ›s›ndurupdur kucmaduk dilber mi var

‘Ayfl u ‘iflret güninüñ rind-i cihân› kapluca

Bursa flehri kime yana yak›la derdin ‘aceb

Sîneye çekmifl yine ol dilsitân› kapluca

Bir meh-i nâ-mihribâna dil virüpdür var ise

Dîdeden durmaz döker eflk-i revân› kapluca

Göñli mir’at›nda levh-i sîmgun-› gavzda

Nakfl idüpdür suret-i hûr-› cinan› kapluca

Havz› gûyâ da¤dur sîmîn-bedenler penbedür

Lâle-vefl saklar derûn-› dilde an› kapluca

Soy›nup ‘uryân olay›n yol›na nem var ise

kucdurursa baña ishak ol fülan› kapluca

Üsküplü ‹shak Çelebi / G. 283

Yirine harcand› nakd-i kîse-i eyyâm›n›

Bursa flehrinüñ temâflâ eyleyen bayram›n›

fiöyle tezyîn eylemifldür kendüyi her bir güzel    

Añma ya flimden girü hûr-› cinânuñ nâm›n›
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Merhâbâ ey serv-kad diyü elin sunm›fl ç›nar

Gözle ya ol ham-destün dilbere ikdam›n›

Sen gözi ahuy› sayd itmek diler bir bend ile

Surmaz esrafa salar her bir sal›ncak dam›n›

Bindi dulaba nigârum gitdi sandum dimege

‘Îd bezminüñ melekler gûfl›na peyâm›n›

Var b›ñarbafl›na seyr eyle períler mecma‘›n 

‘Ayfl u ‘iflretle geçür zevk u safâ eyyâm›n›

‘‹d-gâhuñ seyrine gelmifl felekde her melek  

Y›kmasunlar haylí kesret var sipihrüñ tâm›n›

Yâr bir nâzük-beden dildâra göz dikmifl yine

Sükkerí pâlûdeye sarf eylemifl bâdâm›n›

Devletüñde begligi vardur sal›nsun dostum

Nufl iden mey-gûn lebüñ câm-› sürûr-encâm›n›

Soralum ‘ayb olmasun bir lahza ârâm it begüm

Görmedüñ mi kanda gitdi göñlümüñ ârâm›n›

Âsum‚ndan bir nidâ gelmifl dimifl dilberlerüñ

Cümlesi ishaka virsün busesi in‘am›n›

Necatî / G. 473

Cennete dönmifldürür elk›ssa yârân kapluca

Ol periler mecma‘› ser-çeflme-i cân kapluca

Aya¤›na varur ola biñ perî gün bafl›na

Var ise bulm›fldurur möhr-i süleymân kapluca

Âyine gibi perî-peyker semen-sîmâlar›

Hofl safâlarla çeker ba¤r›na ‘uryân kapluca

‘Afl›k-› didar olub gördügi mahbube akar

Germ olub gün yüzlülerle sürdi devrân kapluca

fiükr kim sakalluya cennetde yir yokdur dimez

Dopdoludur ba¤-› r›dvân gibi ¤›lmân kapluca

Kendüyi vakf eyleyüb yollar gözetmezdi müdâm

Ger halílullah gibi sevmese mihmân kapluca
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Anadan do¤ma olur her kim gelirse katuña

Bârekallâh ey bu gün her derde dermân kapluca

Çünki sen Bursada olduñ ‘âleme def‘ü’l-melâl

Dâim âbâdân olas›n flâd ü handân kapluca

Eski yeñi saña h›dmet-kâr ol›maz gerçi kim

Pîr ile pîr olduñ o¤lan ile o¤lan kapluca

Ka’inât içinde bursac›k gibi bir dânesen

Dâm ider gerçi seni erbâb-› ‘irfân kapluca

Vuslat-› cânân ile flâd it Necâtî müflisi

Dahi müflkiller senüñ katuñda asan kapluca
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Sunufl

Onbeflinci ve Onalt›nc› Yüzy›l
Divanlar›nda ‹stanbul

Fatma Meliha fiEN*

Önemli kara ve deniz yollar›n›n üzerinde bulunan ‹stanbul, dünyan›n en

önemli flehirlerinden birisidir. Kuruluflu ile ilgili tespit edilen ilk tarih M.

Ö. 659 y›l›d›r. M. S. 73’te Roma hâkimiyetine giren flehrin Bat› Roma ile

ba¤lant›s› 325’teki ‹znik Konsili’nden sonra kopma noktas›na gelmifltir.

Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan fethedilmesi ile ‹stanbul için yeni bir

dönem bafllar. Bu tarihten itibaren Osmanl› Devleti’nin merkezi olmas›

siyasi öneminin artmas›na yol açm›flt›r. Fatih ile bafllayan imar faaliyet-

leri, infla edilen camiler ve di¤er yap›lar flehrin görünüflünü tamamen

de¤ifltirmifltir. Osmanl› padiflahlar› ve devlet adamlar›n›n sanata ve

özellikle fliire verdikleri önem, flehrin sanat merkezi hâline gelmesine

yol açm›flt›r. 

XV. ve XVI. yüzy›lda yaflayan flairlerin divanlar›n› inceledi¤imizde ‹stanbul

ad›n›n zikredildi¤i baz› beyitlere rastlamaktay›z. Bu beyitlerde flehir ile il-

gili de¤iflik özelliklere dikkat çekilmektedir. fiiirlerin yaz›lma amac› ge-

nellikle flehri tasvir etmek de¤ildir. fiairlerin baflka bir vesile ile yazd›k-

lar› beyitlerde ‹stanbul daha çok benzetme unsuru olarak an›lmaktad›r:

Zahm-› sînem göz olup dîde-i bînâya bakar 

Revzen-i kasr-› Sitanbul gibi deryâya bakar

Bâlî

Gönlümün yaras› göz haline gelmifl, ‹stanbul saray›n›n pencereleri

gibi gözlerime bakar.
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Eski fliirimizde flairlerin (âfl›klar›n) gönülleri yaral›d›r. Bu beyitte Bâlî,

gönül yaras›n›n göz hâline geldi¤ini, bu ac› yüzünden gözlerinden yafllar

akt›¤›n› söylemektedir. K›sacas›, flairin durmadan a¤layan gözleri ile ‹s-

tanbul bo¤az›, yaral› gönlü ise bo¤aza bakan binalar›n camlar› aras›nda

ilgi kurulmufltur.

Bahr-i eflkümdür viren hüsn-i Sitanbul’uña fer

Bâ‘is-i âbâd-› Bagdâd old› lâ-büdd nehr-i fiat

Bâlî

Güzellik ‹stanbul’una güzellik veren benim durmadan akan göz-

yafllar›md›r. fiüphesiz Dicle nehri Ba¤dat’›n mamur olmas›na vesi-

le olmufltur.

Bu beyit de Bâlî’ye aittir. fiair yine akan gözyafllar›ndan bahsederek

bunlar› bo¤aza benzetmifltir. Hatta ‹stanbul flehrine güzellik verenin

–Ba¤dat’› mamur eden Dicle gibi- bu yafllar oldu¤unu ifade etmifltir.

Âflinâs›ndan Stanbul’un kesildüñ Nev’îyâ

Tîg-i bürrân old› bu deryâ-y› ‘ummân arada

Nev’î
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Ey Nev’î, ‹stanbul’daki tan›d›klar›ndan ayr› düfltün. Bu büyük deniz

arada keskin bir k›l›ç oldu.

Eski fliirimizde su ile k›l›ç genellikle birlikte zikredilir. Bunun en önem-
li sebebi k›l›çlar›n demire su verilerek çelik hâline getirilmesidir. Ayr›-
ca parlat›lm›fl k›l›c›n görünüflü, keskin k›l›c›n h›zl› hareketleri de önem-
lidir. Nev’î yukar›daki beyitte ‹stanbul’daki dostlar›ndan ayr› düfltü¤ünü,
bo¤az› keskin bir k›l›ca benzeterek ifade etmektedir.

Bârû-y› hatt ki bahr-i melâhat kenâresi

San flâh-› flehr-i hüsne Sitanbul hisâr›dur

Bâlî

Senin kale duvar›na benzeyen sakallar›n güzellik denizinin kena-

r›ndad›r. Bu görüntü güzellik ülkesinin padiflah için yap›lm›fl ‹stan-

bul surlar›n› hat›rlat›r.

Beyitte güzel bir yüz tasvir edilmektedir. Yüzün yanak k›s›mlar› deniz,
etraf›ndaki sakallar ise deniz kenar›na yap›lm›fl surlard›r. Bu surlar›n
yap›lma sebebi güzellik ülkesinin padiflah›n› tehlikelerden korumakt›r.
‹stanbul’u çevreleyen surlar›n da infla edilme sebebi ayn› de¤il midir?
fiairler ‹stanbul’un sadece d›fl görünüflünden de¤il, insanlar›ndan da
bahsetmifltir. Bâkî bunlar›n bafl›nda gelir: 
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Serv-kâmetler iki yan›n alurlar yoluñ

Râh-› gül-zâre döner yollar› ‹stanbuluñ

Bâkî

Servi boylu güzeller yolun iki taraf›na dizilmifller, ‹stanbul’un yolla-

r› gül bahçesinin yoluna dönmektedir.

Eski bahçelerde yollar›n kenarlar› a¤aç dikilerek belirlenirdi. Bunun

için daha çok servi a¤açlar›n›n tercih edildi¤ini biliyoruz. Bâkî, ‹stanbul

sokaklar›n›n güzeller ile doldu¤unu ifade etmek için yollar›n kenarla-

r›nda biriken insanlar› servi a¤açlar›na benzetmekte, muhtemelen ba-

har›n gelmesiyle meydana gelen kalabal›¤a dikkat çekmektedir.

Dil-rübâlarla ‘aceb kesreti var her yoluñ

Geçemez hûblar›ndan göñül ‹stanbuluñ

Bâkî

Her yol gönlü kendisine çeken güzeller ile dolmufltur, gönlün ‹stan-

bul’un güzellerinden vazgeçmesi mümkün de¤ildir.

Bâkî bu beyitte de ‹stanbul’un her taraf›n›n insan›n akl›n› bafl›ndan ala-

cak kadar güzel insanlarla doldu¤unu flaflk›nl›kla ifade ediyor. Ayr›ca,

gönlünün bunlara tak›l›p kald›¤›n› da söylemektedir. Ayr›ca “geçemez”

kelimesinin kalabal›k yüzünden yürümekte zorluk çeken bir insan› da

tasvir etti¤ini tahmin edebiliriz.

K›lmaz vefâ ‘ulûfeleri pâre meclise 

‹stanbulunsa ‘ahdi y›kan bî-vefâs› bol

Âlî

Meclisimizde vefa maafllar› (ulufeleri) para etmemekte (geçme-

mektedir), ‹stanbul’un ise önce vaad edip sonra sözünde durma-

yanlar› çoktur. 

Gelibolulu Âlî müderris olmak istedi¤i hâlde kâtip olarak de¤iflik yerler-

de bulunmufl, hayat›n›n son dönemlerinde ise sancak beyli¤i yapm›flt›r.

‹stanbul’dan uzakta geçirdi¤i y›llar boyunca onun bu flehirde yaflamak

istedi¤i malûmdur. Yukar›daki beyitte ‹stanbul’da yaflayan baz› insanla-

r› elefltirdi¤i aç›kt›r. 

Var gerçi pîri her yoluñ dânâs› çok Sitanbuluñ 

Ammâ senüñ ‘Âlî kuluñ sâhib-edâdur sevdügüm 

Âlî
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Her ne kadar her yolun bir pîri, ‹stanbul’un bilgili insan› çoksa da,

sevdigim, senin Âlî ismindeki kulunun edas› baflkad›r.

Âlî bu beyitte her iflin bir bileni oldu¤unu söylemekte, ‹stanbul flehrinde

bunlar›n say›s›n›n hiç de az olmad›¤›na dikkat çekmektedir. Bir göreve

gelmek istedi¤i anlafl›lan flairin bütün bunlara ra¤men kendisinin bafl-

ka bir tarz› oldu¤unu, bunun da tercih edilme sebebi olmas› gerekti¤i

konusunda ›srarc›l›¤› aç›kça ifade edilmektedir.

fiehr-i ‹stanbol u Bursada çog itdük cüst ü cû

Bulmaduk asl›-y-ile olm›fl mürebbâ 

Meâlî

‹stanbul ve Bursa flehirlerinde çok arad›k sorduk ama gerçekten

e¤itimli birini bulamad›k.

fiair Meâlî alayl› üslubu ile tan›nan bir flairimizdir. Yukar›daki beyitte de bu

özelli¤ini gözler önüne sermekte ve ‹stanbul, Bursa gibi flehirlerde çok ara-

mas›na ra¤men, hakikatten e¤itimli bir insan bulamad›¤›n› söylemektedir.

Ol efdal-i fuzalâ kâdi old› buld› tamâm

Fesâddan yine emn ü emân› ‹stanbul

Kadri Efendi kâdî-i taht-› fleh-i cihân

Emîr-i cünd-i ahâli emîn-i fler’-i Resûl

Zâtî

Ol faziletlilerin en faziletlisi kad› oldu, ‹stanbul yine fesattan kurtul-

du ve emniyet hâkim oldu. Cihan flah›n›n taht flehrinin kad›s› Kadri

Efendi, Allah’›n resulünün fleriat›n›n emini, askerlerin emiri.

Zati bu kasidesini Kazasker Kadri Efendi için yazm›flt›r. fiairin ifadesin-

den Kadri Efendi’nin vazifeye bafllamas› ile ‹stanbul’a güvenlik mesele-

sinin ortadan kalkt›¤› anlafl›lmaktad›r.

Hüsn ile mecmu‘-› ‘âlemde ç›karm›fldur ‘alem
Taht› ol flah-› cemalüñ behcet ‹stanbul›dur

Zâtî
O güzellik padiflah›n›n taht flehri güzellik ‹stanbuludur, o bu güzellik-
le bütün âlemde bayra¤›n› ç›karm›fl, hâkimiyetini ilan etmifltir.

Bayrak hâkimiyet sembolüdür. Topraklar üzerinde dalgalanan bayrak,

devletin ba¤›ms›zl›¤›n› ifade eder. Zâtî güzelli¤inden bahsetti¤i kiflinin,

bütün güzellerin sultan› oldu¤unu, bunun da bütün âlemde onun bayra-
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¤›n›n dalgalanmas› nedeniyle kabul edildi¤ini aç›klar. Ayr›ca bu kifli ‹s-

tanbul gibi güzellik ülkesinin taht flehrinde yaflamaktad›r.

Sitanbul pây-taht›nda durur flâhâne dîvân› 

Dahi nev-restedür ammâ ki ma’lûm-› ekâbirdür

Âlî

Her ne kadar yeni yetiflmifl olsa da bütün büyüklerin bildi¤i gibi

onun ‹stanbul payitaht›nda padiflahlara yak›fl›r bir divan› (meclisi)

vard›r.

Bu beyitte de ‹stanbul’un padiflah›n ikamet etti¤i flehir yani payitaht ol-

mas›ndan söz edilmektedir. Ayr›ca devlet kararlar›n›n al›nd›¤› divan da

buradad›r.

Olal› sen pâdiflâh-› taht-› ‹stanbûl-› hüsn

Taht-gâh-› flâh-› dildür serverâ Tebrîz-i ‘›flk

Zâtî

Ey server, (komutan), sen güzellik ‹stanbul’unun taht›n›n padiflah› ol-

du¤undan beri aflk Tebrizi gönül padiflah›n›n baflkenti olmufltur.

Yap›ld› lutfuñ ile cümle kulûb-› harâb

Niteki devlet-i flah ile flehr-i ‹stanbul 

Zâtî

‹stanbul’u padiflah›n teflrif etmesi gibi, senin lütfun ile bütün harap

olmufl gönüller onar›ld›.

Herhangi bir nedenle flehir d›fl›nda bulunan padiflah ‹stanbul’a gelince,

bazen günlerce süren kutlamalar yap›larak karfl›lan›rd›. Gündüz yap›-

lan flenlikler, geceleri flehrin ayd›nlat›lmas›yla devam ederdi. Yukar›da-

ki beyitten flehrin görünüflünün güzelleflmesi için, bak›ma muhtaç yer-

lerin de tamir edildi¤i, buradan da sevgilinin bir lütufta bulundu¤u an-

lafl›lmaktad›r. Bunun kendisi yüzünden periflan olan insanlara dönüp

bir kere bakmas› oldu¤unu tahmin edebiliriz. Çünkü padiflah›n geçece-

¤i yollar›n bak›m›n›n yap›lmas›, onun oradan sadece bir kere geçmesi

ve ihtimal ki buralara dikkatle bakmas› içindir. Sevgili de flehre gelen

sultan gibi, etrafta flöyle bir görünmüfl, kendisi yüzünden periflan ol-

mufl gönülleri mutlu etmifltir.

Makdeminden sahn-› ‹stanbul buld› zîb-ü-ferr

Nitekim ‘âlem bulur hüsn-ü-bahâ gelse bahâr

Câfer Çelebi
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Bahar›n gelmesiyle dünyan›n güzelleflmesi gibi, senin teflrifinle ‹s-

tanbul güzellik buldu.

‹lkbahar ile günefl daha fazla görünür, dünya ayd›nlan›r, çiçekler açar.

Câfer Çelebi padiflah›n ‹stanbul’a gelmesiyle düzenlenen flenliklere dik-

kat çekmekte ve bu durumu bahar›n gelmesine benzetmektedir.

Mübârek ide Stanbul’a makdemüñ Mevlâ

Salâh u sulha mübeddel ola fesâd-› enâm

Nev’î

Allah senin ‹stanbul’a gelmeni mübarek etsin çünkü insanlar ara-

s›ndaki fesat yerini bar›fl ve emniyete b›rakt›. 

III. Mehmed’in E¤ri seferini tebrik için yaz›lan bir kasidede bulunan be-

yitten, padiflah›n seferde bulundu¤u esnada ‹stanbul’da baz› kar›fl›kl›k-

lar›n ç›kt›¤› anlafl›lmaktad›r. Çünkü flairin de ifade etti¤i gibi sultan›n

flehre gelmesiyle âsâyifl yeniden temin edilmifl ve halk huzura kavufl-

mufltur. Bunun için flair flükretmektedir.

Sitanbul ol fieh-i Yûsuf-likâs›z
Hemân üstü aç›k zindâna benzer

Hayâlî
‹stanbul, o Yusuf yüzlü padiflah›n bulunmad›¤› zamanlarda üstü
aç›k zindana benziyor.

Bu beyit, Hayâlî’nin Kanuni Sultan Süleyman için yazd›¤› bir kasidede

bulunmaktad›r. Kastedilen Yusuf Peygamber kadar güzel yüzü olan

padiflah Kanuni Sultan Süleyman’d›r. ‹stanbul’un surlarla çevrili ol-

mas› onun zindana benzetilmesine yol açm›flt›r. Fakat bu flehrin zin-

dandan fark› üstünün aç›k, yani ayd›nl›k olmas›d›r. Çünkü zindanlar

karanl›kt›r.

fiairlerin baz›lar› da bulunduklar› baflka flehirler ile ‹stanbul’u karfl›lafl-

t›rm›fllard›r:

Gözlerüm giryân iden cânân› añdum a¤ladum

fiehr-i sabr› seyle virdüm an› añdum a¤ladum

Gördi yaflum tola geldi gözleri köprilerüñ

Ebr-vefl ol âfet-i devrân› añdum a¤ladum

Tunca sanmañ yol basup merdümler alan kanlu su

Kûh-› fürkatde bugün yârân› añdum a¤ladum
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Seyle virdüm Edrine gibi karârum flehrini

Ol Sitanbuldaki sultân› añdum a¤ladum

Zâtî

Gözlerimi yafllar içinde b›rakan sevgiliyi an›p a¤lad›m. Sab›r flehri-

ni sele verdi¤imi hat›rlad›m a¤lad›m.

Köprülerin gözleri gözyafllar›m›n taflt›¤›n› gördü, bulut gibi o zama-

n›n âfetini and›m a¤lad›m.

Yollar› bas›p insanlar› öldüren kanl› suyun Tunca nehri oldu¤unu

zannetmeyin, ayr›l›k da¤›nda sevgiliyi and›m a¤lad›m.

A¤›rbafll›l›k flehrini Edirne gibi sele verip ‹stanbul’daki sultan› (sev-

giliyi) an›p a¤lad›m.

Yukar›daki beyitlerde Zâtî’nin Edirne’de bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.

Edirne fliirlerimizde daha çok ya¤murlar› ve etraf›nda bulunan nehirle-

rin taflmas›yla meydana gelen seller ile birlikte an›l›r. fiair, ‹stanbul’dan

ayr› kald›¤› için sürekli gözyafl› dökmekte oldu¤unu, bu durumun Edir-

ne’nin sellerine benzedi¤ini belirtmektedir. ‹nsanlar ise bu durumu bil-

mediklerinden, gördüklerinin ya¤murun sonucu oldu¤unu düflünmek-

tedir. fiairin hasretiyle gözyafl› döktü¤ü kifli padiflah ya da onun kadar

sevdi¤i biri olabilir.
fiair Bahtî’de ‹stanbul ile Edirne’yi karfl›laflt›rmaktad›r:

Edirne flehri gibi gerçi flehr-i bî-bedel olmaz
Yine ammâ bu dünyâda S›tanbul’a bedel olmaz

Egerçi hûb olur ¤âyetle ayvas› anuñ ammâ
S›tanbul’uñ sul› fleftâlûs› gibi güzel olmaz

Anuñ berg-i çenâr›n basd› berg-i tîn-i ‹stanbul
Kimesne dimesün kim dünyede el üzre el olmaz

Mahalsüz varm›fluzdur dime ol flehre sak›n iy dil
Zamân›nda irifldük hak bu kim böyle mahall olmaz

O flehr-i dil-güflânuñ vasf›na dendi gazeller çok
Velî Bahtî senüñ nazmuñ gibi rengîn gazel olmaz

Bahtî

Her ne kadar Edirne flehrinin benzeri yoksa da dünyada ‹stanbul’a
benzer olamaz.

Onun her ne kadar ayvas› güzel olsa da ‹stanbul’un sulu fleftalisi gi-
bi güzel olmaz.
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Dünyada kimse el üstüne el olmaz demesin çünkü ‹stanbul’un ç›na-

r›n›n tozu (balç›¤›) Edirne’nin ç›nar yapra¤›n› kaplad›

Ey gönül sak›n bu flehre zamans›z varm›fl›z deme, gerçek flu ki za-

man›nda gelmifliz ve buna benzer yer olmaz.

O gönül açan flehrin vasf›na çok gazeller söylendi fakat Bahtî senin

güzel nazm›n gibi gazel olmaz.

Amrî de Edirne’de bir güzele ba¤land›¤› için ‹stanbul’a dönemedi¤ini

afla¤›daki beyitlerle anlatmaktad›r:

Edirne dilberlerinden bir güzel sevdüm yine

Hüsn ili serverlerinden bir güzel sevdüm yine

Göreyin bu flehri dilberlerle âbâdan ola

Kim perî peykerlerinden bir güzel sevdüm yine

Bu gülistânuñ ki âfl›klar temâflâgâh›dur 

Serv-i sîmîn-berlerinden bir güzel sevdüm yine

Gözüme görinmez old› cennettiñ hûrîleri

fiehr meh-manzarlar›ndan bir güzel sevdüm yine

‘Amriyâ Kostant›niyye ‘azmine tâkat kan›

Edrine dilberlerinden bir güzel sevdüm yine

Amrî

Ey Amrî, yine Edirne güzellerinden birini sevdim, Kostantiniye fleh-
rine gitmeye takat kalmad›.

Gelibolulu Sun’î’nin sevdi¤i ise ‹stanbul’dad›r. Bu yüzden memleketi

Gelibolu’dan ayr›lmak gerekti¤ini ifade ediyor:

Sun‘î bir hûb sever flehr-i Sitanbul içre 
Gelibol›dan aña flimdi ferâgat düfldi

Sun’î

Gelibolulu Sun’î ise Amrî’nin aksine ‹stanbul’a gitmek istemektedir.

Geçmifl ki hayf Mihrî Amasiyyede ömrün
Kostantinede âkilisen gitme kal imde

Mihrî
Ey Mihrî, yaz›klar olsun ömrün Amasya’da geçmifl, ak›ll›ysan bun-
dan sonra ‹stanbul’a gitme.

Ömrü Amasya’da geçen Mihrî bundan piflmanl›k duymaktad›r ama ar-

t›k geç kalm›flt›r, ‹stanbul’a gitmesi mümkün de¤ildir.

De¤iflik fliirlerden yapt›¤›m›z al›nt›larda Bâkî d›fl›nda do¤rudan ‹stan-
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bul’dan bahsedilmemektedir. Fakat Yahya Bey’in ‹stanbul fiehrengi-

zi’nden ald›¤›m›z afla¤›daki parçada ‹stanbul tasvir edilmektedir:

‹rifldi hâtif-i kudretden âvâz 
Didi ihmâl k›lma vaktidür yaz

Gaybdan bir ses duyuldu ve “‹hmal etme, (flimdi) zaman›d›r, yaz.”
dedi.

Husûsâ uflbu flehr-i ‘iflret-âbâd 
Olupdur flehr-i ‹stanbul ana ad

Özellikle ad› ‹stanbul flehri olan bu iflret dolu flehri (yaz).

Ne flehr ol kim an›n her beyti ma’mûr 
Kusûr›n bildi cennetden görüp hûr

O nas›l bir flehirdir ki her evi bak›ml›d›r, onu cennetten gören huri-
ler kendi kusurlar›n›n fark›na vard›lar.

Bahâr› bâ¤-› cennetden nümûne 
Aç›lur gülsitân› gûne gûne

Onun bahar mevsimi cennet ba¤lar›n› hat›rlat›r, çeflit çeflit gülbah-
çesi aç›l›r.

Sehî-kâmetler ile zeyn olupdur 
Kenâr› mecma‘ü’l-bahreyn olupdur

Onun içi servi boylu güzeller ile süslüdür, kenar› ise iki denizin ka-
vufltu¤u yerdir.

Aç›lm›fl bahra anun nice bâb›
Kanad açm›fl sanurs›n murg-› âbî

Onun pek çok kap›s› kanat açm›fl su kufllar› gibi denize aç›l›r.

Ne hüsn-i hulk› var yâ Rab bu flehrün 
Göricek an› akd› gönli bahrün

Yâ Rab bu flehrin ne kadar güzel tabiat› var; onu görür görmez de-
nizin gönlü ona akt›.

Olup hüsn ile bir mahbûb-› zîbâ 
Gümifl halhâldur pây›nda deryâ

O güzelli¤i ile süslü bir mahbuptur ve deniz onun aya¤›ndaki gü-
müfl halkad›r.

Vücûd› hâtem-i möhr-i Süleymân 
Aña bir halka-i sîm old› ‘ummân

Onun görünüflü Hz. Süleyman’›n mührü gibidir ve deniz onun gü-
müfl halkas›d›r.
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Sa’âdet mâh›dur bu flehr-i meflhûr 
fieref gökinde aña hâledür sûr

Bu meflhur flehir mutluluk ay›d›r, onun bulundu¤u fleref gökyü-
zünde sur ay›n çevresindeki hâle gibidir.

‹denler sûr-› memdûd›n› manzar 
Didi sîmîn kemerlü hûba beñzer

Onun uzun hisar›n› görenler “Buras› gümüfl kemerli güzele benzi-
yor.” dediler.

Çeküp bir dayire teshîr k›lm›fl 
Perî-peykerleri nahcîr k›lm›fl

O (büyücülerin yapt›¤› gibi) bir daire çizip peri kadar güzel yüzlüle-
ri yaban keçisi gibi onun içine hapsetmifl.

Leb-i deryâ ruh-› cânana beñzer 
Bedenler cümle-i dendâna benzer

Denizin kenar› sevgilinin yana¤›na, surlar›n bedenleri ise s›ra hâ-
lindeki difllere benzer.

Ruh-› cânândan mihr ola sanm›fl 
Hevâya uyuban suya tayanm›fl

(O) sevgilinin yana¤›ndan merhamet (=sevgi) beklemifl, bofl arzuya
kap›l›p sudan destek aram›fl.

N’ola cennet dir isem aña her bâr
Görür ‘›flk ehli anda çünki dîdâr

Her seferinde ona cennet desem ne olur? Çünkü aflk ehli orada
her an sevgilinin yüzünü görür.

Ne hâs›yyet virüpdür aña gerdûn
Olur her serv-kaddüñ tab’› mevzûn

Acaba felek buraya nas›l bir özellik veriyor? (Çünkü) bütün servi
boylular›n mütenasip vücudu vard›r.

Okur mey sohbetinde her perî-vefl 
Bir aya¤ üstine biñ fli’r-i diklefl

Mey sohbetlerinde her peri yüzlü güzel bir ayak üzerinde durarak,
gönlü peflinden sürükleyecek kadar güzel bin tane fliir okur.

Bu demlerde derilüp her semen-ten 
Komazlar dâmen-i deryay› elden

Yasemin kadar beyaz tenli bütün güzeller, bu zamanlarda bir ara-
ya gelip denizin ete¤ini ellerinden b›rakmazlar.
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Soyunup suya girürler ser-â-ser 
Aç›l›r gonca-lebler sîm-tenler

Onlar üzerlerindekileri ç›kar›p suya girerler ve denizin üzeri bafl-
tan bafla gonca dudaklar ile gümüfl bedenlerle kaplan›r.

Görürsin anlar› suda soyunm›fl 
Sanas›n taze güller suya konm›fl

Onlar›n soyunup suya girdi¤ini gördü¤ünde, taze güllerin suya
kondu¤unu san›rs›n.

Harâmîler gibi deryâ-y› ‘ummân 
Soyup her hûb› anda eyler ‘uryân

Deniz yol kesen haramiler gibi, her güzeli soyarak ç›r›lç›plak b›rak›r.

Düfler âb üstine her sîm-sîmâ 
Semâdan nûr iner deryâya güyâ

Her gümüfl kadar beyaz ve parlak yüzlü güzel, su yüzeyine düflün-
ce, sanki denize gökten nur iner.

Ta’âla’llâh zihî nakkâfl-› kudret 
Yazar bu vech ile âb üzre sûret

Taalallah! O ne güzel Kudret Nakkafl›’d›r, bu flekilde su üzerine re-
sim yapar.

Binüp kefltîye dahi nice dilber 
Kalatada ayak seyrân›n eyler

Çok say›da dilber, gemiye binip Galata’da ayak seyran› yapar.

Sadef olur o kefltî-i flinâver
‹çinde dilrübâlar lûlû-y› ter

O yüzen gemiler sedef, içlerindeki gönlü kendisine çeken güzeller
›slak incilerdir.

Yahya Bey ‹stanbul tasvirine flehri cennetle karfl›laflt›rarak bafllar. Da-
ha sonra denize aç›lan kap›lar›n› deniz kufllar›na benzetir, Bo¤az sular›
ile ilgili çeflitli teflbihler yapar. fiehrin etraf›n› çeviren surlar dört beyit-
te an›l›r. fiehirde yaflayan insanlar›n özelliklerinden bahseden k›sm›
denizde yüzenlerin anlat›m› takip eder. Bunlar›n denizden sonra gemi-
lere binmesi ve Haliç’in karfl›s›ndaki Galata’ya e¤lenmek amac›yla git-
meleri ile flehirden bahseden k›s›m sona erer. Yahya Bey’in beyitlerinin
en önemli özelli¤i, ‹stanbul’u anlatmak amac›yla söylenmifl olmalar›d›r.
Sonuç olarak XV. ve XVI. yüzy›l divanlar›nda tespit etti¤imiz beyitlerden
hareketle ‹stanbul’un d›fl görünüflü ile ilgili baz› unsurlar›n divanlarda
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yer ald›¤›n› söyleyebiliriz. Ayr›ca insanlar›n›n güzelli¤i de önemlidir. Fa-
kat flair-padiflah iliflkilerini dikkate ald›¤›m›zda, Topkap› Saray›’n›n ‹s-
tanbul’da bulunmas›, padiflah›n bu flehirde yaflamas› fliirlerde en çok
ifade edilen özelliklerden birisidir. Bâkî ve Yahya Bey’in eserlerinde ‹s-
tanbul, insanlar›n yaflad›¤›, canl› bir flehir olarak karfl›m›za ç›kar.
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15. ve 16. Yüzy›l Divanlar›nda
‹stanbul Semt Tasvirleri

Reyhan ÇORAK

Klâsik fliirin genel yap›s› içinde flehir, daha ziyade güzellikleriyle de¤il

güzelleriyle ele al›n›r ve flehir telâkkisi ana teman›n gölgesinde kal›r.

fiair, içinde bulundu¤u muhiti, fliirin imaj dünyas› çerçevesinde, sevgi-

liyle iliflkisi nisbetinde de¤iflik cepheleriyle ifller. Mekân›n fliire tesiri,

flairin amac› de¤il, kulland›¤› bir arac›d›r. Bu konudaki en mühim ve

malzemesi en bol flehir ‹stanbul’dur.

‹stanbul kelimesini divan fliirinde ilk kullanan flair, Avni (Fatih Sultan

Mehmet)’dir. Fatih kendi ald›¤› flehre:

Feth-i ‹stanbula f›rsat bulamad›lar evvelün

Sultan Muhammed didi tarihini: Âherun

diyerek H.857 / M.1453 tarihini düfler.4

fiehir, fliirde Kostantiniyye, flehr-i Kostantin, ‹stanbul veya S›tanbul

isimleriyle yer al›r. 5

‹stanbul, klasik fliirde pek çok yönüyle ele al›nm›flt›r. fiehrin semtleri de

bunlardan biridir.  Semtleri birbirinden ay›ran belirgin özellikler, ayn›

zamanda fliirin konusunu da teflkil eder. Bu meyanda ilk semtimiz Ga-

lata’d›r.
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Galata

Galata sahillerine ilk ça¤da Sykai (‹ncirlik) ad› verilmifltir. Bizans dö-
neminde Galata’n›n, flehrin 13. bölgesi oldu¤u belirtilmektedir. Bölge
eski Grek diliyle, ‘karfl›daki Sykai’da’ anlam›na gelen ‘peran en Syka-
is’ ad›yla an›lm›flt›r. Buradaki peran kelimesi önce Cenevizliler tara-
f›ndan Galata’y›, sonra da Levantenler taraf›ndan Beyo¤lu’nu kastede-
rek ‘Pera’ fleklinde kullan›lm›flt›r. Galata ad›n›n nereden geldi¤i konu-
sunda ise çeflitli görüfller mevcuttur. Bunlardan biri, ‹talyanca ‘iskele-
ye inen merdivenli veya yokufllu yol’ manas›ndaki ‘Calata’ kelimesin-
den gelmesidir. Bir baflka görüfl ise Galata’n›n, ‘galaktos’ yani süt ke-
limesinden türemesi yönündedir. 1583 tarihli bir fermanda da Galata
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ah›rlar›nda hala inek beslendi¤inden bahsedilir.Daha yayg›n bir görüfl

de ‘Galatia’l›n›n mahallesi’ manas›na gelen ‘tou Galatou’dan geldi¤i

fleklindedir.6

Bölgeye Cenevizliler 13. as›rdan itibaren yerleflmeye bafllarlar. Fatih’in

fethine kadar da bu unsur burada meskûndur. Fetihten sonra 1 Haziran

1453 tarihinde Cenevizliler’le bir ahidname imzalan›r ve onlara Osman-

l› tebaas› statüsü verilir. Böylece canlar›, mallar› ve ticari serbestlikleri

güvence alt›na al›n›r.7
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Fethinden sonra ‹stanbul’un çehresini kademe kademe kendi çizgile-

riyle de¤ifltiren Müslüman Türkler, flehrin bu taraf›na fazla dokunma-

m›fllard›r. Galata ancak 15. asr›n sonlar›na do¤ru, büyüyen ekonomi ve

artan nüfusla birlikte bir miktar Türk nüfusa sahip oldu. 19. asr›n sonu-

na kadar da bu kozmopolit yap›s›n› korudu. 

Divan flairi, Galata semtini H›ristiyan yap›s›yla fliire konu etmifltir.

Divan fliiri gelene¤i içerisinde telakki edilen güzel ve güzellik anlay›fl›

genellikle soyuttur. fiair hayal eder. fiayet güzel somuta indirgenecek

olursa daha ziyade gayrimüslim bir güzel tercih edilir. fiairin H›ristiyan

bir güzeli seçmesi, büyük mutasavv›f flair Feridüttin Attar’›n Mant›k’ut-

Tayr adl› eserinde iflledi¤i “fieyh San’an” hikâyesinin gelenekselleflerek

fliirde kullan›lmas›ndan ibarettir.

As›l ad› Abdürrezzak olan fieyh, 400 dervifliyle birlikte diyar-› Rum’da

gezerken bir H›ristiyan k›z›n› görür ve ona afl›k olur. K›z› ister. K›z›n

flart› fleyhin H›ristiyan olmas›d›r. fieyh kabul eder ve zünnar kuflan›r.

K›z ard›ndan domuz çobanl›¤› yapmas› teklifinde bulunur. fieyh bunu da

kabul eder. Müritlerin engel olma çabalar› da sonuç vermez. Sonunda

H›ristiyan k›z rüyas›nda Hz.Muhammed’i görerek tövbe eder ve Müslü-

man olur. fieyh de ‹slam’a geri döner. Bu hadise de Divan flairleri tara-

f›ndan bir gelenek haline getirilir.8

Avniya k›lma gümân kim sana râm ola nigâr 

Sen Sitanbul flâh›sun ol da Kalata flâh›dur 

Avni

Ey Avni gönül verdi¤in o H›ristiyan güzelin sana ram olaca¤›n›, itaat

edece¤eni asla umma. Çünkü sen nihayetinde ‹stanbul’un padiflah›s›n

o ise güzellik ülkesinin baflkenti olan Galata’n›n flah›d›r. 

‹stanbul’un padiflah› olmak o dönem için cihana da hükmetmek de-

mektir. Fatih gibi bir hükümran bile bir Galata güzelinin kendisine ram

olmayaca¤›n› düflünmektedir. Çünkü her zaman bu fliirde âfl›k ulafl›l-

maz, mafluk da çaresizdir. Buradaki aflk, vuslat› olmayan, idealize edil-

mifl bir aflkt›r. Güzelin H›ristiyan olmas› da vuslat› imkâns›zlaflt›r›r. Böy-

lece flair ulafl›lamaz bir ideal olmas› gereken vuslats›z aflk›n› H›ristiyan

güzelle somutlaflt›r›r.
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Ba¤lamaz firdevse gönlini Galatay› gören
Servi anmaz anda ol serv-i dilârây› gören 

Avni

Galatay› gören Firdevs cennetine gönül ba¤lamaz. Servi boylu sev-
giliyi gören insan da art›k bir daha servi a¤ac›n›n ad›n› bile anmaz.

fiaire göre içinde dolaflan huri gibi güzellerle Galata’y› görenler Firdevs

cennetini istemezler. Orada nazla sal›nan servi boylu sevgiliyi görenler

de art›k servi a¤ac›n› hat›rlar›na bile getirmezler. fiair mübala¤al› bir

biçimde Galata’y› ve güzellerini övmektedir.

Ayn› konuda bir baflka beyit de 16. yüzy›l flairlerinden Hayalî’ye aittir:

Ad›n anmaz idin sofi dahi firdevs-i a’lân›n 
E¤er ra’nâlar›n görsen Stanbul u Kalatan›n  

Ey sufi e¤er ‹stanbul ve Galata’n›n güzelliklerini görseydin cen-
netin ad›n› sen dahi a¤z›na almazd›n. 

Burada da flair ‹stanbul ve Galata’ya ayn› önemi vermifl ve onlar› cen-

netle mukayese etmifltir.

Klâsik fliirde içki müptelâlar›, akflamdan içtikleri içkinin etkisinden sa-

bah da kurtulamazlar. Bu durum müptelâ olan kiflide müthifl bir bafl

a¤r›s› yapar. A¤r› ancak biraz daha içki içerek giderilir. Akflam içilen iç-

kiye ‘abuh’ sabah içilene de ‘subh’ denir. Bu, dilimize yerleflen ‘abuk

subuk konuflmak’ deyiminin kayna¤›n› oluflturur. fiair Ahi bu konuda flu

beyiti söyler:

Cigerüm mey gibi hûn etti benüm za’f-› humâr
Kalata’ya varalum de’f-i humâr eyleyelüm  

Humar yani içki düflkünlü¤üm, ci¤erimi kan etti. fiöyle ki: hem çok içki

içti¤im için ci¤erlerim kanl› ve hasta, hem de içkiye olan zaaf›m saye-

sinde ci¤erlerim mey (içki) gibi kanl›, içkiyle dolu vaziyette ve içki ren-

ginde. Galata’ya gidelim de bu mahmurlu¤u yani sarhofllu¤u def ede-

lim. Bunu da biraz daha içerek yapal›m.   

‹çki müptelâl›¤›, insan›n iradesinin zorland›¤› ve kurtulman›n kolay ol-

mad›¤› bir durumdur. Belki müptelâ kurtulmak da istemez. Çünkü o iç-

meyenlerin anlayamayaca¤› bir tat al›r. Bazen de bu tad› ibadet lezzeti

ile bir tutar.16. yy flairlerinden Zati de buna istinaden flöyle der:
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Bir ayak bin erba’inün hâletin virmez mi gör 
Geç ayak seyrine ey sofi Kalata’dan yana.

Bir kadeh içki bin defa çilehaneye girip k›rk günlük ibadet dönemi
ve bundan al›nan lezzeti vermez mi, sen de bir tat.

fiair sonras›nda sufiye seslenerek “Hadi Galata’ya ayak seyrine gidelim
de bunu sen de gör” der.
‹stanbul’un fethiyle birlikte Galata’da yaflanan hayat, Müslümanlar ta-
raf›ndan daima merak konusu olmufltur. Az›nl›klar›n yo¤un olarak bu
bölgede yaflamas› ve ‹stanbul’da yasak olan içki ve meyhane gelene-
¤inin burada serbest oluflu halk›n bir bölümünü buraya do¤ru çek-
mifltir. 15. yüzy›ldan itibaren burada yayg›n hale gelen içkili e¤lence-
ler ve gezintiler ‘Galata’da ayak seyri’ tabiri ile nitelendirilmifltir.
‘Ayak’ Türkçe bir kelimedir ve bilinen manas› d›fl›nda Divan fiiiri’nde
‘içki kadehi’ anlam›na gelmektedir. ‘Seyretmek’ ise bilindi¤i gibi ‘ge-
zip dolaflma’ demeye gelir. Böylece ‘Galata’da ayak seyri’ tabiri hem
Galata’da gezip dolaflma hem de Galata’da kadeh dolaflt›rma, içki iç-
me manalar›n› tafl›r.”9

Dönem dönem ‹stanbul’da içki yasaklar› da meydana gelir. Bunlardan
biri de Kanuni devrinde, Ebussuud Efendi’nin fleyhülislâml›¤› zaman›na
rastlar. 1562 y›l›n›n A¤ustos ay› sonlar›nda, Kanuni flarap getiren gemi-
leri ‹stanbul’da Galata önünde yakt›r›r. fiair Baki de -o zamanlar Ebus-
suud Efendi’nin daniflmendi idi10- flu beyiti söyler:

Reh-i meyhaneyi kat’ itdi tig-i kahr› sultân›n
Su gibi aras›n kesdi S›tanbul u Kalatanun  

Sultan›n kah›r k›l›c› meyhanenin yolunu kesti. T›pk› ‹stanbul ile Ga-
lata’n›n aras›n› suyun kesti¤i gibi. 

fiairin burada içkiyi savunmas› tamamen fliir gelene¤inin bir ürünüdür.

Geçürmezler bo¤azdan katreca ab-› Mesiha’y›
Yasag› âdem öldürmez mi hey sufi Kalata’nun   

Nev’i’ye ait olan bu beyit de ayn› biçimde içki yasa¤›ndan bahsetmektedir.

Bir damlac›k içkiyi bile Bo¤azdan (yutak anlam›nda bo¤az-‹stanbul
Bo¤az›) geçirmezler. Galata’ya gitme yasa¤› ya da Galata’da içki iç-
me yasa¤› adam› öldürmez mi?  
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Burada ab-› Mesiha (‹sa suyu) içki anlam›nda kullan›l›r. H›ristiyanlar›n

flarap-ekmek ayininde (Holy Communion, ya da bizdeki ad› ile “Afla-y›

Rabbani”) flarap, ‹sa’n›n kan›n› temsil eder ve kutsal addedilir. Rahip

“Bu (‹sa’n›n) beden(i)dir” (hoc est corpus11) deyip ekme¤i, ard›ndan da

“Bu kand›r” deyip flarab› uzat›r. Böylece ‹sa’n›n etini yiyip kan›n› içtikle-

rine yani sembolik olarak onun kendilerinde enkarne oldu¤una, bir di-

¤er deyiflle de ruhaniyetini devflirdiklerine inan›rlar.12

Kanuni devrinin zarif flairlerinden biri de ‹mam Mahmud’dur. O da Ga-

latal›lar’›n al›flk›n oldu¤u simalardan biridir. Helâkî mahlas›n› kullan›r.

Gençken ilim tahsil etmek üzere Karaman’dan ‹stanbul’a gelir. Tahsil

hayat›ndan sonra birkaç y›l müderrislik yapar ve daha sonra da bütün

bunlar›n geçici oldu¤unu düflünerek imaml›k yapmaya bafllar. Bir süre

sonra da ‹stanbul’dan Yarhisar’a göçer.13 Burada, mütekerrir murabba

tabir edilen, dörtlüklerden oluflan bir fliir yazar: 

Kemâl-i vech ile seyrin görenler dâr-› dünyanun
Safâ-y› kalb ile zevkin sürenler her temâflânun
Nâzirin görmedi hergiz bu iki flehr-i zibânun
‹lâhi y›kma bünyâd›n Sitanbulun Kalatanun

Bu dünyay› bir uçtan bir uca seyredenler, her türlü temaflan›n zev-
kini gönül flenli¤iyle sürenler, hiçbir yerde asla bu iki güzel flehrin
bir benzerini görmedi. Allah’›m s›rf bu sebeple de olsa ‹stanbul ve
Galata’n›n bünyad›n› bozma. 

Bünyad as›l, esas, bina, yap› manalar›ndad›r. fiair, flehre zarar gelme-
mesi ve güzelli¤ini kaybetmemesi için böyle der.

Birinde çeflmeler aynen tesemmî  Selsebîl olmufl 
Birinde hamr ›rma¤› akar her su sebîl olmufl
Hevâ vü âb-› cennetten safâ bahfl u cemîl olmufl
‹lâhi y›kma bünyâd›n Sitanbulun Kalatanun

Birinde yani ‹stanbul’da çeflmeler ad› ile müsemma olup Selsebil
(cennette bir çeflmenin ad›) olmufl, Cennet ›rma¤› gibi akmakta. Di-
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¤erinde yani Galatada ise içki, ›rmak gibi sebil olmufl, paras›z da¤›-
t›lmakta. Bu hâliyle oralar cennetin havas›ndan ve suyundan safa-
lar kesbedip güzelleflmifltir. Allah’›m ‹stanbul ve Galata’n›n bünya-
d›n› bozma.

Helâkî bir dahi görsem Sitanbul u Kalatay›
Ebed anmaz idim M›sr u Semerkand ü Buharây›
Diri oldukça dünyada iderdüm bu temennây›
‹lâhi y›kma bünyad›n Stanbulun Kalatanun  

Ey Helâkî! ‹stanbul ve Galata’y› bir defa daha görsem, M›s›r, Semer-
kand ve Buhara’n›n ebediyen ad›n› anmazd›m. Ve dünyada yaflad›k-
ça flunu temenni ederdim: Allah’›m ‹stanbul ve Galata’n›n bünyad›-
n› bozma.

fiairin bu bendde Semerkant ve Buhara’y› anmas› akla Fatih’in ve Ha-

f›z-› fiirazi’nin flu beyitlerini getirir:

Eger an gebr-i efrenci be-dest ared dil-i ma-ra
Be hâl-i Hinduyefl bahflem Stanbul u Galata ra 

Avni

E¤er o firenk güzeli gönlümü fethederse, onun Hintli gibi kara beni-
ne ‹stanbul ve Galatay› ba¤›fllar›m.

Eger an Türk-i fiirazi be-dest ared dil-i ma-ra

Be hâl-i Hinduyefl bahflem Semerkand u Buhara ra 

Haf›z

Burada da Haf›z Türk güzellerinin bir benine Semerkand ve Buhara’y›

ba¤›fllar. Bu iki flehir de ‹stanbul gibi, güzellikleri, zenginli¤i ve gelifl-

miflli¤iyle klasik fliirde büyük önem tafl›maktad›r. 

“Rivayete göre Timur bu beyiti duyunca flairi huzura getirmeleri için fer-

man buyurur. Haf›z, sultan huzuruna ç›kacak k›yafeti bile giyemeden

alelacele huzura getirilir. 

Timur öfkeyle sorar:

— Bre koca flair! Biz Semerkand ve Buhara’y› al›rken bunca kan dök-

tük. Sen ise o güzelim flehirleri sevgilinin bir tek benine ba¤›fllay›-

vermiflsin. Bu ne cömertlik?

Haf›z her hâlükârda iflin kötüye gidece¤ini anlam›flt›r. Üzerindeki k›ya-

fetleri göstererek:

— ‹flte o cömertlik yüzünden bu hâldeyiz ya Sultan›m! der. 

Timur onu cezaland›rmak yerine mükâfatland›rmaya karar verir ve:
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— fiu eli aç›k flaire on kese alt›n verin, der.”14

Galata ile ilgili son beyit, Behiflti’ye aittir ve flu flekildedir:

‹lle biz meyi miyandan götürüp el çekelüm 
‹flretün mevsimi geçti Kalata’dan geçelüm  

Biz art›k (illâ ki) içkiyi ortadan götürüp el çekmek istiyoruz. Çünkü
iflretin mevsimi geçti, Galata’dan da geçelim. Art›k k›fl geldi. Gezip
e¤lenmenin tad› kalmad›.

At Meydan›

Yunanca hipodrom kelimesinin Türkçesidir. ‹stanbul’un fethinden

(1453) Yeniçeri oca¤›n›n kapat›lmas›na (1826)  kadar bu adla an›l›r. At

Meydan›’na Ahmediye Meydan› veya Sultanahmet Meydan› da denir.15

‹stanbul’da bu tür meydanlar genellikle özel zamanlarda halk›n bir

arada olup ortak paylafl›mlarda bulundu¤u sosyal alanlard›r. Mesela

saray ahalisinin dü¤ün törenleri, sünnet törenleri, bayramlaflma tö-

renleri buralarda yap›l›r. At meydan› da bu çeflit önemli merkezlerden

biridir.

Baz› flairler kastedilen bu önemli günler için kasideler yazar. Kanuni

devri flairlerinden Hayalî de Veziriazam ‹brahim Pafla’n›n dü¤ünü vesi-

lesiyle bir kaside yazar. ‹lk beyiti flöyledir:

Gözüm tûfl old› eylerken seher vaktinde seyrân, 
Semend-i nâza binmifllerle dolmufl At Meydan›   

Dü¤ün vesilesi ile meydanda baz› e¤lenceler tertip edilmifltir. At
Meydan›’n› da cirit oynayan ya da ata binilerek bir baflka oyun çefli-
dini oynayan gençler doldurmufltur. fiair bu manzaray› seyretmek-
tedir.

Ayn› konuda bir baflka beyit de Dukaginzade Yahya Bey’e aittir: 

Semend-i nâz ile yü¤rük civanlar seyre ç›ksunlar 

Pür olsun hûblarla At Meydan› S›tanbulun  

Çevik ve güzel atlar ile gençler h›zla seyre ç›ks›nlar. Böylece At

Meydan› bu güzellerle dolsun. 
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Yine At Meydan›’ndaki binicilik oyunlar›, belki at yar›fllar› ya da cirit

oyunlar› kasdedilmektedir.

Dukaginzade Yahya Bey’in (1582) ‘fiah u Geda’ isimli bir de mesnevisi

vard›r. Burada At Meydan› çok güzel tasvir edilmifltir. Günümüz Türkçe-

siyle ifadesi flu flekildedir:

“Oraya her sokaktan insanlar küçük büyük denize akan nehirler gibi

ak›p durur. Oradan bak›l›nca Adalar görünür. Denizi süsleyen bu adalar

güzellerin yüzündeki benler gibidir. At Meydan›’nda Tuba a¤açlar› gibi

pek çok yüksek a¤açlar vard›r. Üstlerinde kufllar dinlenir, altlar› insan-

lara çad›r olur. Burada bir t›ls›mla birbirine sar›lm›fl ejderha heykelleri

vard›r. Aralar›nda berrak sular ak›tan çeflmeler, tafl sütunlar bulunur.

Bu, büyük ‹stanbul flehrine revnak veren At meydan›d›r.”16
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Okmeydan›
Osmanl›lar fethettikleri her bölgede talim amac›yla birer ok meydan› kur-

mufllard›r. ‹stanbul’un Okmeydan› bugün de ayn› isimle an›lan bölgedir. 

klasik fliirde Okmeydan›, âfl›¤›n (flairin) sinesine benzetilmifltir. Sevgili-

nin de en belirgin özelli¤i âfl›¤a nazlanmas›d›r. Nazlanman›n dozunu ve

mahiyetini sevgilinin bak›fllar› belirler. Bu göz süzerek yan bak›fl ‘gam-

ze’ olarak isimlendirilir. Sevgilinin âfl›¤a gamzesiyle hafifçe bakmas›

afl›¤› çok mutlu eder. Çünkü bu durum sevgilinin âfl›kla ilgilenmesi an-

lam›na gelir. Bak›fl›n mahiyeti, sitemli, k›zg›n hatta umursamaz olabilir.

Bunlar›n hepsi âfl›k için mühimdir. Fakat kesinlikle, fliir gelene¤i için-

de, sevgili âfl›¤a ilgiyle, arzuyla bakmaz. E¤er sevgili afl›¤a hiç bakmaz

ve onunla ilgilenmezse iflte o zaman âfl›k periflan olur. Bu sebeple sev-

gilinin sitemli ya da k›zg›n ilgisi bile hiç ilgilenmemesinden ye¤dir ve

âfl›k bunu tercih eder. 
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Sevgili âfl›¤a gamzesi ile bakt›¤›nda kirpikler ya da bak›fl›n kendisi ok,

kafllar da yay görevi görerek âfl›¤›n sinesini deler.    

fiimdiki beyitlerde de bu manzara mevcuttur:

Gördüler had yok hadeng-i gamzenin peykân›na 

Sinemi benzettiler uflflâk Ok Meydan›na

Hayalî 

Gamze okunun hedefi âfl›¤›n sinesidir. Sine bu oklarla öyle dolmufl-

tur ki görenler bu sineyi okmeydan› zanneder.

Keza di¤er beyitte de:

Tir-i dilberler ki var sinemde sa¤ u solda 

Ey dil Okmeydan›dur güya ki ‹stanbul’da

Mealî

Güzellerin ok gibi bak›fllar› sinemin sa¤›n› ve solunu doldurmufltur.

Buras› güya ‹stanbul’da Okmeydan›’d›r.

Eyüp
Eyüp ad›, Eyüb el-Ensari’den bu semte miras kalm›flt›r. Eyüb el-Ensâri,

‹stanbul muhasaralar›ndan birine kat›l›p burada flehit düflmüfltür.

Bu semte iliflkin beyit flair Sun’î’ye aittir:  

Seyr-i Eyyûba ç›kan ensâr ihvânum gelmedi

Yoluna kurbânlar oldu¤um nigârum gelmedi     

fiair beyitte Eyüp’ü gezmeye ç›km›fl olan sevgilinin bir türlü gelmedi¤i-

ni söyler. Bu sevgili ensar (yard›mc›) ve ihvan (candan dost) s›fatlar›yla

nitelenir. 

Ensar›n ilk manas› yard›mc› demektir. Fakat Hz. Peygamber Mekkeli-

ler’le birlikte Medine’ye hicret etti¤inde onlar› karfl›layan Medine ahali-

sine de ensar denmifltir. Kelimeyi ‘ev sahibi’ manas›nda düflünürsek

beyiti flöyle de yorumlayabiliriz:

Eyüb’ü gezmeye ç›kan gönlümün sahibi, ihvan›m gelmedi. Yoluna -

Eyüp Hazretleri’ne kurban adayanlar gibi- kendimi kurban etmeye

raz› ve haz›r bulundu¤um nigâr›m gelmedi.
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Vefa Meydan›
Ad›n› fieyh Vefa Külliyesi’nden al›r. Fetihten sonraki ilk yerleflim yerle-

rinden biridir. ‹lim ve tasavvuf erbab›n›n bölgeye ilgisi buray› canland›-

r›r. Ticari merkezlere olan yak›nl›¤› da semtin önemini art›r›r. At Mey-

dan› gibi buras› da esnaf ve sanatkârlar için önemli bir sosyal çevre ko-

numundad›r. Bayramlaflma alan›d›r. Gezinti yeridir.17

fiair Yahya da Vefa Meydan›’n›n âfl›klar veya sanat erbaplar› için bir

merhabalaflma ya da toplanma yeri oldu¤unu flu flekilde ifade eder: 

Safalar kesb idüp uflflaka olsun merhâba yer yer 

Vefâ Meydan›na gelsün civânân› Stanbulun     

Yedikule
Fetihten sonra II. Mehmet, kuflatmada tahrip olan surlar› tamir ettirdi¤i

gibi Alt›n Kap› denilen bölgeye de yedi kuleye sahip bir hisar yapt›r›r. Bu

hisar semte ad›n› verir. Evliya Çelebi, buray› güzel bahçe ve bostanla-

r›yla ‹stanbul’un ra¤bet gören mesire yerlerinden biri olarak anlat›r.

Fetihten sonra Yedikule, Anadolu’dan getirilen az›nl›klar›n yo¤un olarak

yaflad›¤› bir bölge hâline gelir.18

Melek-simâ güzellerle verelden kendiye zinet

Sekiz cennet temâflâs›n› eyler Yedikulenin

Hayalî

Melek yüzlü güzelleri kendine ziynet edinen Yedikule adeta sekiz

cennete benzer. Melek ve sekiz cennet tabirleri kullan›larak Yediku-

le’nin güzellikleri ve güzellerinin dereceleri tayin edilir. 

Son sözü Fatih devri flairlerinden Karamanl› Aynî’ye b›rakal›m:

fiehr-i a’zam kim binâs› gerçi ma ü t›yndadur

Ya anun üstündedür cennet yâhud alt›ndadur

Bu haber kim söylenür hem zâhir ü bât›ndadur

Revnâk› bu kâinat›n flehr-i Konstantinyedir 
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