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~ TuRHAN BAYTOP - CEMAL KURNAZ 

o SANAT. Lale. yarı üs!Qplaşmış şekliy
le XVI. yüzyılın ilk yarısından sonra Türk 
bezerne sanatlarında önemli bir yer tu
tar. Kanuni Sultan Süleyman devri saray 
nakışhanesi sernakkaşı Kara Memi, Türk 
tezyinatında yaprak ve goncasıyla bera
ber çizilen yarı üs!Qplaşmış gül, karanfil. 
Jale ve bahar dalı motifleriyle yeni bir üs
lüp ve anlayış getirmiştir. Bu tarz kısa za
manda saray ve sanatkarları etkilemiş. 
kitap, çini, maden. ahşap ve dokuma sa
natlarında çok yaygın olarak kullanılmış

tı r. Kara Memi üslGbuyla beraber Türk 
motif grupları arasına giren Jale kazandı

ğı farklı biçim ve renkleriyle çok beğenil
miş , ilgi görmüştür. Üslüplaştırılmış ol
masına rağmen karakterini kaybetme
yen bu Jale motiflerini farklı isimleriyle 
desen içinde XIX. yüzyıla kadar görmek 
mümkündür. 

Yarı üslüplaşmış çiçek ve zengin Jale 
motifleriyle tezhip edilmiş kitap ve mu
rakka'lar arasında en güzel örnekleri, Ka-

istanbul'daki 
Rüstem Paşa 

Camii'nde 

lale desenli 
bir çini 

panodan 

detay 

XVII. yüzyıl başına ait lale desenli dokuma (TSM, nr. 31/4) 

ra Memi'nin olgunluk dönemini temsil 
edenDivan-ı Muhibbi(iü Ktp., TY, nr. 
5467) ve klasik desen içinde Jale motifle
rinin yer aldığı Şah Mahmud murakkaıdır 
(iü Ktp., FY, nr. 1426). Türk ve İ slam Eser
leri Müzesi'nde (nr. 320) muhafaza edi
len mushaf-ı şerifin tığlarında soğanıyla 
birlikte Jale çiçeği bütün özellikleriyle yer 
almaktadır. 

Kırmızı renk ve zarif şekliyle XVI. yüz
yılın ikinci yarısından sonra çini sanatında 
görülen Jale motifi ilk defa. 950' de ( 1543) 
yapılan Şehzade Mehmed Türbesi ile da
ha sonra inşa edilen Hadım İbrahim Pa
şa Camii çinilerinde yazı aralarına serpiş
tirilmiŞ olarakyer alır. Rüstem Paşa. So
kullu Mehmed Paşa. Sultan Ahmed cami
leri ve Haseki Hürrem Sultan Türbesi çini 
tezyinatında Jale motifinin renk ve desen 
çeşitliliği bakımından en zengin örnekleri 
verilmiştir. XVII. yüzyılın çini sanatında la
le motifi yarım asır önceki zengin çeşit ve 
desen güzelliğinden yavaş yavaş uzaklaş
m ış. XVIII. yüzyılda ise önemini kaybet
miştir. 

Çini süslemelerinde Jale çini kitabele
rinde yazı arasındaki boşlukları dolduran 
bir motif, bazan hatai ve yaprak motifle
rinin içierini süslemede kompozisyon gü
zelliğini arttıran bir eleman olarak işlen
miştir. Bazan da kompozisyon içinde tek 
başına veya çiçeklerle birleşmiş veya te
pelik tarzında oturtulmuş olarak tezyini 
birlik meydana getirir. 
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Lale, çini süslemelerde tabii renklerine 
bağlı kahnmadan kompozisyonun renk 
ahengine uyarak siyah dışında bütün 
renklerde boyanmıştır. Kompozisyonu 
oluşturan diğer süsleme unsurlarının 
oranlarına uygun bir irilikte tasarlanan 
Jale motifi göz hizasındaki çinilerde kü
çük, yükseklerde ise gözle eser arasında
ki uzaklık düşünülerek büyük yapılmıştır 
(Dayıgil, sy 2119421. s. 223-227) . Lale mo
tifleri XVI. yüzyıl Bursa çatma. istanbul 
kemha dokumalarında ve işlemelerinde 
büyük bir ustalık ve zevkle işlenmiş desen 
içinde yer almıştır {TSM, nr. 31/4; Washing
ton The Textile Museum, nr. I .22). 

Lale motifinin tuğra bezernesinde de 
bolca kullanıldığı klasik dönem Türk bu
ketlerinin içinde Jalesiz bir desen çizilme
miştir. Lale motifinin Kanuni Sultan Sü
leyman devri tombak miğferlerinde, Top
kapı Sarayı Müzesi'nde bulunan silah ko
leksiyonunda yer alan at miğferlerinde 
çok ustaca işlendiği görülmektedir. 
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Osmanlı tarihinin 
1 718-1 7 30 yılları arasına 

sonradan verilen ad. 
_j 

XVIII. yüzyıl Osmanlı kroniklerinde Lale 
Devri adı altında bir dönem tanımlaması 
mevcut değildir. 1718'de Avusturya ve 
müttefıki Venedik'le imzalanan Pasarofça 
Antiaşması'nın ardından başlayan uzun 
barış döneminde başta Haliç ve Boğaziçi 
olmak üzere iptila derecesine varan bir 
yaygınlıkta Jale yetiştirildiğinden ilk defa 
Yahya Kemal Beyatlı bu devir için Lale 
Devri tabirini kullanmıştır. Tarihçi Ahmed 
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Refik Altınay tarafından 1913 yılında İk
dam gazetesinde tefrika edilen makale
nin ve iki yıl sonra basılan kitabın başlı
ğında kullanılan bu ad Osmanlı tarih lite
ratüründe yaygınlık kazanmış. Osmanlı 
tarihinin bir zevk, eğlence. barış. yenileş
me ve sivil reform döneminin başlangıcı 
olarak anlaşılmıştır. 

Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'nın 
uzun sadaretyıllarını içine alan ve 1730'
da Patrona Halil İsyanı ile sona eren 
bu dönem Batı ile siyasi, ekonomik ve 
kültürel ilişkilerin geliştirildiği zaman 
dilimini ifade eder. Paris'e, Viyana ve 
Moskova'ya gönderilen elçilerden sadece 
diplomatik ve ticari antlaşmaları imzala
maları değil Avrupa diplomasisi ve askeri 
gücü hakkında bilgi edinmeleri de isten
miştir. Paris' e XV. Louis nezdine gönde
rilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi 
başta eğitim olmak üzere Fransa'dan çok 
etkilenmiş ve bunu İstanbul'a taşımıştır. 
Bu arada ticari ilişkiler de gelişmiş. iki ül
ke arasında yılda SOO ticaret gemisi gidip 
gelmiştir. 

Yenileşme politikasının en önemli gös
tergesi, Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu 
Mehmed Said Efendi ve İbrahim Mütefer
rika'nın gayretleriyle 1727'de Müteferri
ka'nın İstanbul Yavuzselim'deki evinde 
kurulan matbaadır. Bir istihkam subayı 
olan ve Osmanlı hükümetinden iltica ta
lehinde bulunan De Rochefort, bazı askeri 
reform girişimlerinde bulunmuşsa da ye
niçerilerin tehdidinden korkulduğundan · 
bunda başarılı olunamamıştır. Bir Fransız 
mühtedisi olup Gerçek Davud Ağa adıyla 
anılan kişi de Şehzadebaşı'nda çağdaş an
lamda ilkyangın söndürme kurumu olan . 
1\.ılumbacı Ocağı'nı kurmuş (Raşid, V. 442). 

Boğaz güvenliği için Kız Kulesi'ne fener 
konulmuştur. Bu arada tersane ıslah edil
miş ve ilk defa üç ambarlı gemilerin ya
pımına başlanmıştır. Teknoloji alanında. 
Seyyid Vehbi ve Mehmed Hazin'in eser
lerinde dönemin sünnet eğlencelerinde 
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. kullanılan ve içinde beş altı kişi bulundu
rabilen timsah şeklinde deniz altıdan da 
söz edilmektedir (Terzioğlu, Xl, 265). Sa
nat ve edebiyattan hoşlanan Vetiriazam 
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa dönemin 
ünlü şair . .müsikişinas ve sanatkarlarını 
etrafına toplamış. dışarıya el yazması ki
tap çıkarılmasını yasaklamıştır (Ra ş i d, IV, 
311 ). Asıl önemlisi, resmi bir tercüme 
heyeti kurularak Doğu'dan ve Batı'dan 
önemli eserlerin Türkçe'ye çevrilmesidir 
(eserlerin listesi için bk.Aydüz, 11/3 119971, 

s. 143 vd.). 

Düşünce alanında önemli değişikliklerin 
yaşandığı on iki yıllık bu devirde sistemli 
bir telif hareketi olmuştur. Vak'anüvis ta
rihleri dışında Seyyid Vehbi dönemin eğ
lenceye dönüksosyal hayatını Sumame'
sinde, Pasarofça Antiaşması'nı ise Sul
hiyye'sinde ele almıştır. Müellifi bilinme
yen Isiahat Takriri'nde Osmanlı tarihin
de ilk defa ciddi bir şekilde yenileşme me
selesi tartışılmıştır (Unat, 112 !1941 ı. s. 
81 vd.). Bunların dışındadönemin "reis-i 
şair an "ı Osmanzade Ahmed Ta i b ile şu ara 
tezkiresi müellifleri olan Safa'i, Salim ve 
İsmail Bellğ'in birçoktercüme ve telifi 
vardır. Bazı eserler ise Türkçe'den Fran
sızca'ya çevrilmiştir. Topkapı Sarayı'nda. 

Yenicami'de ve Damad İbrahim Paşa'nın 
Şehzadebaşı'ndaki külliyesi içinde kütüp
haneler tesis edilmiş, şair Nedim'in hafız-ı 
kütübü olduğu saray kütüphanesinde 
dersler yapılmış (Raşid, V, 176-177; Çele
bizade Asım, s. 250-25 ı). çiniciliği geliştir

mek için Tekfur Sarayı'nda bir çini imalat
hanesi kurulmuş, İznik ve Kütahya ima
lathaneleri restore edilmiş, kiremit ima
line başlanmıştır. Bu arada bir dokuma 
atölyesi açılmış. esnaf denetlenmiş, iç ve 
dış ticaret geliştirilmiştir. Yirmisekiz Çe
lebi Mehmed Efendi'nin ülkeye dönme
sinden sonra İstanbul'da başta mimari 
olmak üzere hemen her alanda Fransız 
tesiri, süsleme sanatında ise barak ve 
rokoko tarzları kendini göstermiştir. 

Belgrad ormanlarındaki tatlı suların 
İstanbul'a nakli için bentler (Çelebizade 
Asım, s. 200-202), şehrin çeşitli yerlerinde 
de çeşmeler yaptırılmıştır. İstanbul'da ye
ni yollar ve iskeleler inşa ettirilmiş, Kapalı 
Çarşı'nın yanan Sandal Bedesteni yenilen
miştir. Çarşılarda ekmek satışı ve kahve 
ithali denetlenmiş, tababet geliştirilmiş. 
imtihansız tabipler meslekten uzaklaştı
rılmıştır. Tıp alanında başta Derviş ömer 
Şifa! tarafından olmak üzere birçok eser 
kaleme alınmıştır. Nitekim İstanbul'daki 
İngiltere elçisinin eşi Lady Montagu, Tür
kiye Mektupları'nda (s. 66-67) . Türki
ye'de bazı hastalıklara, özellikle çiçek has
talığına karşı aşı yapıldığından söz etmek
tedir. Boğaziçi ve Haliç kıyıları köşkler ve 
kasırlarla donatılmıştır. Yirmisekiz Çelebi 
Mehmed Efendi'nin Fransa'dan getirttiği 
planlara göre inşa edilen yapılarda Avru
pa mimarisinin tesirleri görülmeye baş
lamış , duvarlar Avrupalı ustalar tarafın
dan Batı tarzında süslenmiştir. Köşklerin 
en önemlisi İbrahim Paşa'nın gayretiyle 
iki ayda tamamlanan Kağıthane'deki Sa
dabad Kasrı idi. Devlet adamları tarafın
dan bu mekan kısa sürede şenlenmiş. Ka
ğıthane deresinin iki tarafı beyaz köşk
lerle donatılmış, adeta Paris civarındaki 
Versailles'a nazlre olmuştur. Diğer köşk
Ierin en ünlüleri Salıpazarı'ndaki Emna-

1720 şenliğinde şeker bahçelerini gösteren bir minyatür 

(Sumıime-i Vehbi, TSMK, lll. Ahmed, nr. 3594, vr. ıs•) 



bad, Cağaloğlu'ndaki Ferahabad. Alibey
köy'deki Hüsrevabad, Bebek'teki Hüma
yunabad, Defterdar'daki Neşatabad ve 
Üsküdar'daki Şerefabad kasırlarıdır. Ayrı
ca Üsküdar ve Kadıköy sahillerinde köşk
ler inşa edilmiştir. Çeşmelerin en önem
lisi Bab-ı Hümayun önündeki III. Ahmed 
Çeşmesi olup bu yapı daha sonra Azap ka
pı, Tophane ve Üsküdar meydanında yapı
lanlara örnek olmuştur. Bu arada şehrin 
temizliğine özen gösterilmiş, surlar ona
rılmış. birçok köşesi latif bahçelerle süs
lenmiştir. 

Damad İbrahim Paşa. III. Ahmed' e dai
ma sükünet ve neşeli bir ortam hazırla
maya özen göstermiş, bu doğrultuda ya
pılan eğlence ve şenlikterin sembolü de 
!ale olmuştur. Sadece bahçelerin değil 
pencere pervaztarının da en gözde çiçeği 
olan Jalenin 839 türü yetiştirilmiş, yeni 
türterin üretimi için yarışmalar düzenlen
miştir. Lale soğanlarının fiyatı çok artınca 
hükümet spekülasyonları önlemek ama
cıyla Ekim 1722'de bir ferman çıkarmak 
ve Iate fiyatlarına narh koymak zorunda 
kalmıştır (Ahmed Refik, istanbul Hayatı, 
s. 94-95). Çiçekçilik bu dönemde gelişmiş. 

bir meslek haline gelmiş ve bu alanda 
"şüküfename" adı altında kitaplar yazıl
mıştır. 

Özellikle yaz gecelerinin eğlenceleri çok 
gösterişli olmuş. başta Beşiktaş'taki sa
hilsarayda olmak üzere Iateterin altında 
kandiller ve yürüyen kaplumbağaların 
üzerinde mumlar yakılarak çırağan şen
likleri yapılmıştır. Çok defa bu ziyafet ve 
eğlencelere elçiler de katılır, bunların ba
zısı yanlarında ressam da bulundururdu. 
Bu döneme şahit olan ressamların en ün
lüsü, otuz yıl istanbul'da kalan Jean Bap
tiste van Mour olup günümüze özellikle 
kıyafet ve yaşayış tarzıyla ilgili resimler 
bırakmıştır. Yerli tasvirlerin en güzelleri 
ise minyatür sanatçısı Levnl'ye aittir. Geç
miş asırlara göre iyice dünyevlleşen eğ
lenceler geniş halk kitlelerince de benim
senmiş ve sık sık verilen ziyafetler sonun
da nişan talimleri, at ve yüzme yarışları. 
güreş vb. etkinlikler yapılmıştır. Lale 
mevsimi sona erip kış soğukları başlayın
ca bir yandan Sultan Ahmed ile veziri her 
tarafı kapalı mekanları ısıtarak Iate ve 
karanfil yetiştirmeye çalışırken. öte yan
dan helva ziyafet ve sohbetleri devreye 
girer. yapılan şöleniere şairler. edipler ve 
müsikişinaslar da davet edilirdi. Hanedan 
mensuplarının sünnet ve evlilik düğünleri 
günlerce, hatta haftalarca süren eğlen
celere yol açardı . 

L<ile Devri 'nde 
Topkapı 

sarayı'nda 

ahsap üzerine 
meyve ve 

vazoda n çıkan 
çiçek motifleriyle 

süslenen 
lll. Ahmed'in 

has odası 
IYemis odasıl 

Osmanlı tarihi kaynakları bu zevk ve sa
fa döneminde sarayın da etkisiyle ahlak. 
yaşayış ve adetlerde değişmeler başladı

ğını ve lüks tüketimin arttığını belirtir. 
Devlet adamlarına orta sınıfın da katılma
sıyla başlayan aşırı harcamaların. özellikle 
kadınların aşırı süslenmelerinin önlenme
si için bir ferman dahi çıkarılmıştı. Edebi
yatın temsilcisi olan Nedim. Lale Devri'
nin özellikle eğlenceye bakan safhasını 
şiirlerinde yansıtırken dönemin tarihini 
Raşid Mehmed. Çelebizade Asım ve Arpa
eminizade Mustafa Sami yazmıştır. 

Başta padişah ve sadrazam olmak üze
re devlet ricalinin gelenekleri zedeleyecek 
dereceye ve israfa varan eğlence düşkün
lükleri bazı çevreleri rahatsız etmekte ge
cikmedi. Sarayın ölçüsüz masrafları, ge
leneklerden kopma. sadrazam tarafından 
konulan aşırı vergiler başta u tema olmak 
üzere halkın büyük çoğunluğunun hoşu
na gitmiyordu. Askeri reformlardan en
dişe duyan yeniçeriler de gayri memnun 
halkı destekliyordu; zira boş vakitlerinde 
ticaretle uğraşan yeniçeriler gibi küçük 
zanaatkarlar da son konulan vergilerden 
memnun değillerdi. Bazı ulemanın bu 
hoşnutsuzluğu körüklemesine rağmen 
ayaklanma siyasi sebeplerden dolayı çık
tı. Rusya'nın bir süredir Hazar sahillerine 
kadar uzanan bölgeyi işgal etmesi. yöre 
müslümanlarının Osmanlı padişahından 

yardım talepleri ve İran'da gelişen olaylar 
Osmanlı Devleti'nin dikkatini ister istemez 
doğuya çevirmişti. Bazı batı İran şehirle
rine giren Osmanlılar ile Ruslar karşı kar
şıya geldilerse de Fransa'nın istanbul'
daki elçisi Marquis de Bonnac'ın devreye 
girmesiyle 1724'te bu devletle "ebedl 
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sulh" diye anılan muk-asernename imza
landı ve iran'ın bazı şehirleri paylaşıldı. 
Ancak İran 'ın doğusunda gelişen olaylar 
sonunda Şah ll. Tahmasb'ın tahttan in
dirilmesi üzerine yeni İran hakimi Eşref 
Şah bu anlaşmayı kabul etmedi. 1726'da 
yapılan Osmanlı- İran savaşını Osman
lılar kaybetti. Doğuda gelişen bu olaylar, 
merkezde III. Ahmed'e ve Sadrazam İb
rahim Paşa'ya muhalefeti giderek arttırdı. 
ll. Tahmasb'ı himayesine alarak Osmanlı 
idaresindeki İran şehirlerini, bu arada He
meda n ve Tebriz'i alan Nadir Ali Han'ın 
(Nadir Şah) başarıları hükümet karşıtlarını 
harekete geçirdi. Sefer giderleri için yeni 
vergiler konması da bardağı taşıran son 
damla oldu. Merkezdeki hoşnutsuzluğa 
taşradaki asayişsizlik sonucu İstanbul'a 
yönelik göçler, artan işsizlik ve esnafın 
karşılaştığı zorluklar da eklenmişti. önem
li devlet mevkilerine sadrazam ve şeyhü
lislam yakınlarının getirilerek bazı kişile
rin önlerinin tıkanması içten içe iktidar 
kavgalarına yol açmaktaydı. Özellikle sad
razamın. akrabalarından oluşan bir ekip 
kurmuş olması ve bunların önemli görev
Iere getirilmesi en çok tepki çeken konu
yu oluşturuyordu . Sonunda Tebriz'in el
den çıktığı. sadrazarnın bunu gizlediği. 
Üsküdar'da toplanan, fakat bir türlü sefe
re çıkmayan ordu gibi bahanelerle Patro
na Halil önderliğinde bir ayaklanma pat
lak verdi. Patrona Halil İsyanı olarak bili
nen bu ayaklanma sırasında damadı İb
rahim Paşa'yı feda eden III. Ahmed. asile
rin isteği üzerine tahtı da yeğeni 1. Mah
mud'a terketmek zorunda kaldı. Salta
natının ilk yıllarında asilerin isteklerine 
boyun eğen yeni padişah onların Iate bah-
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çelerin i, köşkleri ve diğer eğlence yerle
rini tahrip etmesine engel olamadı (Su b
hi, s. 6 vd.) . Böylece bu dönemin zevk ve 
eğlenceye bakan yönü sona erdiyse de ye
nileşme ve Batı'ya açılım faaliyetleri sür
dü. 
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!;il ABDÜLKADiR ÖzcAN 

D EDEBiYAT. Gündelik hayatta, gü
zel sanatlarda, ilim ve teknik alanlarında 
yenileşmenin kısa fakat yoğun bir döne
mi olan Lale Devri edebiyatta da etkilerini 
göstermiştir. Dönemi yaşamış olan şair
lerio eserlerinin çoğunda toplum yaşayı
şıyla divan şiiri arasındaki ilişkinin geçmiş 
yüzyıllara kıyasla en üst seviyede olduğu 
dikkati çeker. Bu ilişki bir taraftan örf ve 
adetlerin, eğlence hayatının, çeşitli me
kan tasvirlerinin. mahaırı özelliklerin kar
maşık mazmun ve belagat oyunlarına 
sapmadan oldukça yalın ifadelerle şiire 
yansıması, diğer taraftan şiirin her dö
nemden daha fazla çeşitli halk tabakaları 
arasında ve gündelik hayat içinde okun
ması ve besteleriyle terennüm edilmesi 
suretiyle olmuştur. Bu karşılıklı etkileşim
de, halkın itibar ettiği devletlerinin güzel 
sanatlara ve edebiyata gösterdikleri teş
vik edici ilginin de rolü önemlidir. Başta 
devrin hükümdan lll. Ahmed ve sadra
zarn ı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa ol
mak üzere devlet ricalinin şiir, mfısiki, 
mimari, nakış gibi sanat eserlerine yakın-

dan ilgi d uyması saray çevresinde sanat
çıların yer almasına, böylece giderek es
tetik duyarlığa sahip şahsiyetlerin yetiş
mesine zemin hazırlıyordu. Başka bir açı

dan saray mensuplarının ve İstanbul hal
kının eğlence hayatına aşırı düşkünlüğü 

şiiri de kaynağını sathl bir dünya tezzetin
de ve zevkperestlikte bulan bir hayat fel
sefesine (Mdonisme) sevketmekteydi. Ne
dlm'in, "Gülelim eğlenelim kam alalım 
dünyadan 1 Gidelim serv-i revanım yürü 
Sadabad'a" mısraları bu felsefeyi özetle
yen bir formül olmuştur. 

Şehrin yeniden iman, başta Kağıthane 
olmak üzere İstanbul'un bazı mekanların
da eğlence alemlerinin tertibi, giderek 
yaygınlaşan bir moda halinde saray. kasır, 

köşkyahut çeşme, sebil, havuz ve bahçe
lerin inşası gibi faaliyetler dönemin şair
lerini de kasideler ve tarih manzumeleri 
yazmaya yönlendiriyordu. Sanatın devlet 
adamlarınca özendirilmesi ve sanatkar
ların himaye edilmesi şairlerin de hemen 
her fırsatı değerlendirip ramazaniyye, 
ıydiyye. şitaiyye, bahariyye, kasriyye gibi 
türlerde şiir yazmalarına vesile oluyordu. 
Bu döneme ait divanların kaside bölüm
leri sosyal olayların, tarih manzumeleri 
mimari tarihinin, şarkılar ve gazeller eğ
lence hayatıyla sanat ve estetik anlayışı
nın bir bakıma belgeleri durumundadır. 
Bu arada dünyev'i zevkleri terennüm eden 
gazel ve şarkı gibi nazım şekilleri de halk 
arasında rağbet görüyordu. Yazın açık 
mekaniara has eğlence ve şenliklerde kı
şın da helva sohbetleri. ve saz fasıllarında 
mfısiki ve şiir birbirine bağlı iki sanat ola
rak itibardaydı. 

Lale Devri'ni idrak eden pek çok şair, 
lll. Ahmed ile veziri Damad İbrahim Pa
şa'nın sanat zevkine uygun olarak değişik 
şiirler yazıyor, bunlardan özellikle Nedim, 
Seyyid Vehbi, Nahlfi, Alımed Neyll, reis-i 
şair an Osmanzade Ahmed Taib, İ zzet Ali 
Paşa . tarihçi Raşid Mehmed, Dürrl Ah
med Efendi. Şeyhülislam EbQishakzade 
İshak Efendi, Karni, Mustafa Sami, Ra
sih, Çelebizade Asım Efendi. Nazim, Mü
nif ve Hatif gibi şairler, İstanbul'daki sa
nat ve eğlence ortamından ilham alarak 
yerli hayatı şiirlerine yansıtıyorlardı. Da
ha önceki yıllarda başlamış olan mahalli
lik cereyanı bilhassa bu dönemde şiire 
halk hayatından ve halk zelikinden çizgi
ler kazandırmış. Türkçe. halk deyimleri ve 
halk söyleyişleriyle zengin ve sade bir gü
zelliğe kavuşmuştu. Dürrl Ahmed Efen
di'nin kardeşi olan Sadl Çelebi'nin, "Eğer 
memdfıh ise Türki !isan da n az m-perver-


