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Lale, çini süslemelerde tabii renklerine
kahnmadan kompozisyonun renk
ahengine uyarak siyah dışında bütün
renklerd e boyanmıştır. Kompozisyon u
oluşturan diğer süsleme unsurlarının
oranlarına uygun bir irilikte tasarlanan
Jale motifi göz hizasındaki çinilerde küçük, yükseklerde ise gözle eser arasında
ki uzaklık düşünülerek büyük yapılmıştır
(Dayıgil, sy 2119421. s. 223-227) . Lale motifleri XVI. yüzyıl Bur sa çatma. istanbul
kemha dokumalarında ve işlemelerinde
büyük bir ustalık ve zevkle işlenmiş desen
içinde yer almıştır {TSM, nr. 31/4; Washing-

141; a .mlf., "UHe", TDEA, VI, 63-64; Ahmet
Karta!, Klasik Türk Şiirinde Uıle, Ankara 1998;
Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Anto/oj isi, istanbul
ı999, s. 27-28; İskender Pala. Ansiklopedik
Divan Şiiri Sözlüğü, istanbul 1999, s. 251-252;

bağlı

Türk Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine: Cevat
Bir Güldeste (haz. Nazım H. Polat),
istanbul 200 ı, tür. yer.; Nurhan Atasoy, Hasbahçe: Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek,
Rüştü 'den

istanbul 2002; Feyzullah Dayıgil, "İstanbul Çinilerinde Lale", VD, ll (ı 942), s. 223-232; M. Münir Aktepe, "Damad İbrahim Paşa Devrinde Lale" , TD,IV/7 (ı 953), s. 85-126; a.mlf .. "Damad
İbrahim Paşa Devrinde Ul.leye Dair Bir Vesika".
TM, Xl (1954). s. 115-130;1. Melikoff, "La fleur
de la souffrance. Recherche sur le sens symbolique de Hile dans la poesie mystique turcairanienne", JA, CCLV /5 ( 1967), s. 34ı-360; A.
Süheyl Ünver. "Türkiye'de Ui.le Tarihi", VD,lX
( 197 ı), s. 265-276; Orhan Şa ik Gökyay, "Divan
Edebiyatında Çiçekler", IT, sy. 76 (ı 990), s. 3033; sy. 77 ( 1990), s. 34-39; "UHe", SA, lll, ı2ı71219; Necdet Sakaoğlu. "Lale" , DBist.A, V, 178.
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o SANAT. Lale. yarı üs!Qplaşmış şekliy
le XVI. yüzyıl ın ilk yarısından sonra Türk
bezerne sa n at larında önemli bir yer tutar. Kanuni Sultan Süleyman devri saray
nakışhanesi sernakkaşı Kara Memi, Türk
tezyinatında yaprak ve goncasıyla beraber çizilen yarı üs!Qplaşmış gül, karanfil.
Jale ve bahar dalı motifleriyle yeni bir üslüp ve anlayış getirmiştir. Bu tarz kısa zamanda saray ve sanatkarları etkilemiş.
kitap, çini, maden. ahşap ve dokuma sanatlarında çok yaygın olarak kullanılm ış
tı r. Kara Memi üslGbuyla beraber Türk
motif grupları arasına giren Jale kazandı 
ğı farklı biçim ve renkleriyle çok beğenil
miş , ilgi görmüştür. Üslüplaştırılmış olmasına rağmen karakterini kaybetmeyen bu Jale motiflerini farklı isimleriyle
desen içinde XIX. yüzyıla kadar görmek
mümkündür.
Yarı üslüplaşmış çiçek ve zengin Jale
motifleriyle tezhip edilmiş kitap ve murakka'lar arasında en güzel örnekleri, Ka-
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ra Memi'nin olgunluk dönemini temsil
Ktp., TY, nr.
5467) ve klasik desen içinde Jale motiflerinin yer a ldığı Şah Mahmud murakkaıdır
(iü Ktp., FY, nr. 1426). Türk ve İ slam Eserleri Müzesi'nde (nr. 320) muhafaza edilen mushaf-ı şerifin tığlarında soğanıyla
birlikte Jale çiçeği bütün özellikleriyle yer
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almaktadır.
Kırmızı

renk ve zarif şekliyle XVI. yüzikinci yarısından sonra çini sanatında
görülen Jale motifi ilk defa. 950' de (1543)
yapı l an Şehzade Mehmed Türbesi ile daha sonra inşa edilen Hadım İbrahim Paşa Camii çinilerinde yazı aralarına serpiş
tirilmiŞ olarakyer alır. Rüstem Paşa. Sokullu Mehmed Paşa. Sultan Ahmed camileri ve Haseki Hürrem Sultan Türbesi çini
tezyinatında Jale motifinin renk ve desen
çeşitliliği bakımından en zengin örnekleri
verilmiştir. XVII. yüzyılın çini sanatında lale motifi yarım asır önceki zengin çeşit ve
desen güzelliğinden yavaş yavaş uzaklaş
m ış. XVIII. yüzyı lda ise önemini kaybetyılın

mişti r.

ist anbul'daki
Rüstem Paşa
Camii'nde
lale desenli
bir çini
panodan
detay

Lale motifinin tuğra bezernesinde de
bolca kull anı ldığı klasik dönem Türk buketlerinin içinde Jalesiz bir desen çizilmemiştir. Lale motifinin Kanuni Sultan Süleyman devri tombak miğferlerinde, Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan silah koleksiyonunda yer alan at miğferlerinde
çok ustaca işlendiği görülmektedir.

Çini süslemelerinde Jale çini kitabelerinde yazı arasındaki boşlukları dolduran
bir motif, bazan hatai ve yaprak motiflerinin içierini süslemede kompozisyon güzelliğini arttıran bir eleman olarak işlen
miştir. Bazan da kompozisyon içinde tek
başına veya çiçeklerle birleşmiş veya tepelik tarzında oturtul muş olarak tezyini
birlik meydana getirir.
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1980; Yıldız Demiriz, Osmanlı Kitap Sanatında
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ğı, 18. Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı, istanbul 1998, s. 75-90; inciBirol-Çiçek Derman.
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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 Avu sturya ve
müttefıki Venedik'le imzalanan Pasarofça
Antiaşm as ı'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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Belgrad

La le
Devri'nde
Kağıthane
sarayı

ve mesiresini
gösteren
gravür
(D'Ohsson,
Tabtea u

general e
de l'Empire
Ottoman,
ll, levha 84)

Refik Altınay tarafından 1913 yılında İk
dam gazetesinde tefrika edilen makalenin ve iki yıl sonra basılan kitabın başlı
ğında kullanılan bu ad Osmanlı tarih literatüründe 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 imzalamaları değil Avrupa diplomasisi ve askeri
gücü hakkında bilgi edinmeleri de istenmiştir. Paris' e XV. Louis nezdine gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi
başta eğitim olmak üzere Fransa'dan çok
etkilenmiş ve bunu İstanbul'a taşımıştır.
Bu arada ticari ilişkiler de gelişmiş. iki ülke arasında yılda SOO ticaret gemisi gidip
gelmiştir.
Yenileşme politikasının en önemli göstergesi, Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu
Mehmed Said Efendi ve İbrahim Müteferrika'nın gayretleriyle 1727'de Müteferrika'nın İstanbul Yavuzselim'deki evinde
kurulan matbaadır. Bir istihkam subayı
olan ve Osmanlı hükümetinden iltica talehinde bulunan De Rochefort, bazı askeri
reform girişimlerinde bulunmuşsa da yeniçerilerin tehdidinden korkulduğundan ·
bunda başarılı olunamamıştır. Bir Fransız
mühtedisi olup Gerçek Davud Ağa adıyla
anılan kişi de Şehzadebaşı'nda çağdaş anlamda ilkyangın söndürme kurumu olan .

1\.ılumbacı Ocağı'nı kurmuş (Raşid,
Boğaz güvenliği

V. 442).

için Kız Kulesi'ne fener
konulmuştur. Bu arada tersane ıslah edilmiş ve ilk defa üç ambarlı gemilerin yapımına başlanmıştır. Teknoloji alanında.
Seyyid Vehbi ve Mehmed Hazin'in eserlerinde dönemin sünnet eğlencelerinde
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. kullanılan ve içinde beş altı kişi bulundurabilen timsah şeklinde deniz altıdan da
söz edilmektedir (Terzioğlu, Xl, 265). Sanat ve edebiyattan hoşlanan Vetiriazam
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa dönemin
ünlü şair . .müsikişinas ve sanatkarlarını
etrafına toplamış. dışarıya el yazması kitap 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
on iki yıllık bu devirde sistemli
bir telif hareketi olmuştur. Vak'anüvis tarihleri dışında Seyyid Vehbi dönemin eğ
lenceye dönüksosyal hayatını Sumame'sinde, Pasarofça Antiaşması'nı ise Sulhiyye'sinde ele almıştır. Müellifi bilinmeyen Isiahat Takriri'nde Osmanlı tarihinde ilk defa ciddi bir şekilde yenileşme meselesi tartışılmıştır (Unat, 112 !1941 ı. s.
81 vd.). Bunların dışındadönemin "reis-i
şairan "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 Franyaşandığı

sızca'ya çevrilmiştir. Topkapı Sarayı'nda.

Yenicami'de ve Damad İbrahim Paşa'nın
Şehzadebaşı'ndaki külliyesi içinde kütüphaneler tesis edilmiş, şair Nedim'in hafız-ı
kütübü olduğu saray kütüphanesinde
dersler yapılmış (Raşid, V, 176-177; Çelebizade Asım, s. 250-25 ı). çiniciliği geliştir
mek için Tekfur Sarayı'nda bir çini imalathanesi kurulmuş, İznik ve Kütahya imalathaneleri restore edilmiş, kiremit imaline başlanmıştır. Bu arada bir dokuma
atölyesi açılmış. esnaf denetlenmiş, iç ve
dış ticaret geliştirilmiştir. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin ülkeye dönmesinden sonra İstanbul'da başta mimari
olmak üzere hemen her alanda Fransız
tesiri, süsleme sanatında ise barak ve
rokoko tarzları kendini göstermiştir.

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 yenilenmiştir. 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, Türkiye Mektupları'nda (s. 66-67) . Türkiye'de bazı hastalıklara, özellikle çiçek hastalığına karşı aşı yapıldığından söz etmektedir. Boğaziçi ve Haliç kıyıları köşkler ve
kasırlarla donatılmıştır. Yirmisekiz Çelebi
Mehmed Efendi'nin Fransa'dan getirttiği
planlara göre inşa edilen yapılarda Avrupa 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 Sadabad Kasrı idi. Devlet adamları tarafın
dan bu mekan kısa sürede şenlenmiş. Kağıthane 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
Vehbi, TSMK, lll. Ahmed, nr. 3594, vr. ıs•)

(Sumıime-i
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bad, Cağaloğlu'ndaki Ferahabad. Alibeyköy'deki Hüsrevabad, Bebek'teki Hümayunabad, Defterdar'daki Neşatabad ve
Üsküdar'daki Şerefabad kasırlarıdır. Ayrı
ca Üsküdar ve Kadıköy sahillerinde köşk
ler inşa edilmiştir. Çeşmelerin en önemlisi Bab-ı Hümayun önündeki III. Ahmed
Çeşmesi olup bu yapı daha sonra Azap kapı, Tophane ve Üsküdar meydanında yapı
lanlara örnek olmuştur. Bu arada şehrin
temizliğine özen gösterilmiş, surlar onarılmış. birçok köşesi latif bahçelerle süslenmiştir.

Damad İbrahim Paşa. III. Ahmed' e daima sükünet ve neşeli bir ortam hazırla
maya özen göstermiş, bu doğrultuda yapılan 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 düzenlenmiştir. Lale soğanlarının fiyatı çok artınca
hükümet spekülasyonları önlemek amacıyla 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
sahilsarayda 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 bazısı yanlarında ressam da bulundururdu.
Bu döneme şahit olan ressamların en ünlüsü, otuz yıl istanbul'da kalan Jean Baptiste van Mour olup günümüze özellikle
kıyafet ve yaşayış tarzıyla ilgili resimler
bırakmıştır. Yerli tasvirlerin en güzelleri
ise minyatür sanatçısı Levnl'ye aittir. Geçmiş asırlara göre iyice dünyevlleşen eğ
lenceler geniş halk kitlelerince de benimsenmiş ve sık sık verilen ziyafetler sonunda 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 yandan 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 .

gösterişli olmuş. başta Beşiktaş'taki

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 safa 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 önlenmesi için bir ferman dahi çıkarılmıştı. Edebiyatın temsilcisi olan Nedim. Lale Devri'nin özellikle eğlenceye bakan safhasını
şiirlerinde yansıtırken dönemin tarihini
Raşid Mehmed. Çelebizade Asım ve Arpaeminizade Mustafa Sami yazmıştır.
Başta padişah ve sadrazam olmak üzere devlet ricalinin gelenekleri zedeleyecek
dereceye ve israfa varan eğlence düşkün
lükleri bazı çevreleri rahatsız etmekte gecikmedi. Sarayın ölçüsüz masrafları, geleneklerden kopma. sadrazam tarafından
konulan aşırı vergiler başta utema olmak
üzere halkın büyük çoğunluğunun hoşu
na gitmiyordu. Askeri reformlardan endişe 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 karşıya geldilerse de Fransa'nın istanbul'daki elçisi Marquis de Bonnac'ın devreye
girmesiyle 1724'te bu devletle "ebedl

sulh" diye anılan muk-asernename imzalandı ve iran'ın bazı şehirleri paylaşıldı.
Ancak İran 'ın doğusunda gelişen olaylar
sonunda Şah ll. Tahmasb'ın tahttan indirilmesi üzerine yeni İran hakimi Eşref
Şah bu anlaşmayı kabul etmedi. 1726'da
yapılan Osmanlı- İran savaşını Osmanlılar 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 Hemeda 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. önemli devlet mevkilerine sadrazam ve şeyhü
lislam yakınlarının getirilerek bazı kişile
rin önlerinin tıkanması içten içe iktidar
kavgalarına yol açmaktaydı. Özellikle sadrazamın. akrabalarından oluşan bir ekip
kurmuş olması ve bunların önemli görevIere getirilmesi en çok tepki çeken konuyu oluşturuyordu . Sonunda Tebriz'in elden çıktığı. sadrazarnın bunu gizlediği.
Üsküdar'da toplanan, fakat bir türlü sefere çıkmayan ordu gibi bahanelerle Patrona Halil önderliğinde bir ayaklanma patlak verdi. Patrona Halil İsyanı olarak bilinen bu ayaklanma sırasında damadı İb
rahim Paşa'yı feda eden III. Ahmed. asilerin isteği üzerine tahtı da yeğeni 1. Mahmud'a terketmek zorunda kaldı. Saltanatının ilk yıllarında asilerin isteklerine
boyun eğen yeni padişah onların Iate bah-
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dan ilgi d uyması saray çevresinde sanatyer almasına, böylece giderek estetik duyarlığa sahip şahsiyetlerin yetiş
mesine zemin hazırlıyordu. Başka bir açı 
dan saray mensuplarının ve İstanbul halçıların

kının eğlence hayatına aşırı düşkünlüğü

1720 şe nliğinde
cambaz, çengi
ve sazendeleri
tasvir eden
minvatürler
(Surname-i Vehbi,
TSMK, lll. Ahmed,
nr. 3594,
vr. 54•, 115b)

çelerin i, köşkleri ve diğer eğlence yerlerini tahrip etmesine engel olamadı (Su bhi, s. 6 vd.) . Böylece bu dönemin zevk ve
eğlenceye bakan yönü sona erdiyse de yenileşme ve Batı'ya açılım faaliyetleri sürdü.
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ABDÜLKADiR ÖzcAN

D EDEBiYAT. Gündelik hayatta, güzel sanatlarda, ilim ve teknik alanlarında
yenileşmenin kısa fakat yoğun bir dönemi olan Lale Devri edebiyatta da etkilerini
göstermiştir. Dönemi yaşam ı ş 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 mekan tasvirlerinin. mahaırı özelliklerin karmaşık mazmun ve belagat oyunlarına
sapmadan oldukça yalın ifadelerle şiire
yansıması, diğer taraftan şiirin her dönemden daha fazla çeşitli halk tabakaları
arasında ve gündelik hayat içinde okunması 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 sadrazarn ı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa olmak üzere devlet ricalinin şiir, mfısiki,
mimari, nakış gibi sanat eserlerine yakın-

şiiri de kaynağını sathl bir dünya tezzetinde ve zevkperestlikte bulan bir hayat felsefesine (Mdonisme) sevketmekteydi. Nedlm'in, "Gülelim eğlenelim kam alalım
dünyadan 1 Gidelim serv-i revanım yürü
Sadabad'a" mısraları bu felsefeyi özetleyen 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 bahçelerin inşası gibi faaliyetler dönemin şair
lerini de kasideler ve tarih manzumeleri
yazmaya yönlendiriyordu. Sanatın devlet
adam l arın ca özendirilmesi ve sanatkarların himaye edilmesi şairlerin de hemen
her fırsatı değer le nd irip ramazaniyye,
ıydiyye. şitaiyye, bahariyye, kasriyye gibi
türlerde şiir yazmalarına vesile oluyordu.
Bu döneme ait divanların kaside bölümleri 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 olarak itibardaydı.

Lale Devri'ni idrak eden pek çok şair,
lll. Ahmed ile veziri Damad İbrahim Paşa'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 Ahmed Efendi. Şeyhülislam EbQishakzade
İshak Efendi, Karni, Mustafa Sami, Rasih, Çelebizade Asım Efendi. Nazim, Münif ve Hatif gibi şairler, İstanbul'daki sanat ve eğlence ortamından ilham alarak
yerli hayatı şiirl erine yansıtıyorlardı. Daha önceki yıllarda başlamış olan mahallilik ce reyanı bilhassa bu dönemde şiire
halk hayatından ve halk zelikinden çizgiler kazandırmış. Türkçe. halk deyimleri ve
halk söyleyişleriyle zengin ve sade bir güzelliğe kavuşmuştu. Dürrl Ahmed Efendi'nin kardeş i olan Sadl Çelebi'nin, "Eğer
memdfıh ise Türki !isanda n azm- perver-

