
adlı kitabı ile (1938) edebiyatımızda is
tanbul'un bu müstesna köşesini başlı ba
şına bir konu yapar şekilde işlemekle ilk 
istisnayı getirmiş olan Ruşen Eşref onu 
tarzında ilk ve tek eser olarak selamlar
ken fetihten bu yana SOO senelik edebi
yatımızda Boğaziçi'nin tam ve hakiki ilk 
ifadecisi sayılmış (E. E. Talu). edebiyatımı
zın aynasına Boğaziçi'nin ilk defa onun
la aksettiği söylenilmiş (Y. K. Karaosma
noğlu). Boğaziçi'ni eski alemleri, meh
tapları ve yaşayışı ile ebedfleştirdiği ka
dar kendisinin de ölümsüzleşen bir eser 
olduğundan bahsedilmiştir. imajları, tas
virleri ve üslübunun şiirle bürülü yapısı. 
eserden söz açan hemen herkesi, onun 
havasına uyarak kalemlerini yalın tah
liller ve açıklamalardan çok hakkında 
onun imajları ile bir şiir ve rüya edebi
yatı yapmaya kaydırmıştır. Kendisini A. 
Ş. Hisar gibi yüksek bir sanat ve heye
canla ifade edecek bir şairini bulduğu 
için Boğaziçi ve onun geçmişi de ayrıca 
talihli sayılmıştır. 

Boğaziçi Mehtapları, dilimizin luga
tının daralıp ifade zenginliklerinin bu
dandığı bir erozyona sürükleniş çağının 
eşiğinde, Ahmed Harndi Tanpınar'ın kı
sa bir ara ile kendisini takip edecek Beş 
Şehir'i ile birlikte derlediği son ifade 
nimetleriyle Türk dili için bir rahmet gi
bi gelmiştir. A. Ş. Hisar'ın, alelade bir li
sanla anlatmak mümkün olamayacak 
Boğaziçi'nin güzellik ve özelliklerini mü
sikisi ve kendisine mahsus kültürü için
de dile ve ifadeye aksettirmeye çalışan 
eseri, üzerinde durduğu konuya uygun 
ve onu bütün nüansları ile karşılayabilen 
bir Türkçe'yi bulmak gibi bir seçkinliğe 
de erişmiştir. 

A. Ş. Hisar'ın okuyucusundan belirli 
bir edebiyat ve dil seviyesi isteyen eseri 
yayın sahasına önce büyük bir kısmını 
veren yirmi bir parçalık bir tefrika ola
rak çıkmış (Varlık, nr. 199, 15 İ kinciteşri n 
1941-nr. 230, ı Şubat 1943). tefrikanın 
bittiği 1943 Şubatında hemen kitap ha
linde basılmıştır. 1956 yılı Ağustosunda 
neşredilen, metin üzerinde rötüşler yü
rütülmüş ikinci baskısından sonra da gü
nümüze kadar yeni baskıları yapılmıştır. 

Eser hakkında yazılmış birçok yazıdan 
bazıları şunlardır: Ercümend Ekrem Ta
lu. "Boğaziçi Mehtapları Dolayısiyle Ab
dülhak Şinasi Hisar'a Mektup" (Varlık, 

XI I, nr. 207, 15 Şubat 1942, s. 354-355); 
Mustafa Şekip Tunç, "Boğaziçi Mehtap
ları", Cumhuriyet, nr. 6643, 14 Şubat 
1943: a.mlf.. "Hatıralar Alemi ve Onun 
Bir Virtüozu". TY, nr. 268 (Mayıs 1957), 
s. 801-803: "Boğaziçi Mehtapları", Ulus, 
28 Şubat 1943: Yaşar Nabi, "Boğaziçi 

Mehtapları", Vatan, nr. 814, 1 Mart 
1943: Reşat Nuri Darago. "Boğaziçi'nin 
Destanı". Vakit, nr. 9007, 15 Mart 1943: 
a.mlf .. "Geçen Zamanların Toplandığı ik
lim", 20. Asır, nr. 207, 2 Ağustos 1956, 
s. 23: lsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. "Boğazi
çi Mehtapları", Yeni Adam, nr. 430, 25 
Mart 1943, s. 2: Fazı! Ahmet Aykaç, "Bo
ğaziçi Mehtapları" , Ulus, 6 Nisan 1943: 
Ahmet Harndi Tanpınar, "Boğaziçi Meh
tapları ", Ülkü (yeni seri). nr. 39, 1 Mayıs 
1943, s. 15-16: Cevdet Kudret. "Boğa
ziçi Mehtapları". 7 Gün, nr. 531. 10 
Mayıs 1943, s. 4: Haluk Y. Şehsüvaroğ
lu, "Abdülhak Şinasi'nin Boğaziçi Mek
tupları", Tasvir-i Efkur, 14 Mayıs 1943; 
Rüştü Şardağ, "Boğaziçi Mehtapları Do
layısiyle". Varlık, XIII, nr. 237, 15 Ma
yıs 1943, s. 429-430: Hamdullah Suphi 
Tanrıöver, "Boğaziçi Mehtapları ", Ak
şam, nr. 8854, 15 Haziran 1943: Nahid 
Sırrı Örik. "Boğaziçi Mehtapları için", Ta
nin, 22 Eylül 1943: Yakup Kadri Kara
osmanoğlu, "Abdülhak Şinasi Hisar'ın 

'Boğaziçi Mehtapları"', Ulus, 1 Sonka
nun 1944: Ziya Osman Saba, "Boğaziçi 

Mehtapları", Vakit (edebi ilave), 1 Şubat 
1944: Selahattin Batu, "Boğaziçi Meh
tapları", Ulus, 28 Ağustos 1944: Ruşen 
Eşref Ünaydın, "Abdülhak Şinasi Hisar 
ve Boğaziçi Mehtapları", İstanbul Der
gisi, ll , nr. 4. Nisan 1955, s. 14-20: Fah
ri Celal, "Boğaziçi mehtabları". Cum
huriyet, 22 Mayıs 1956: Şevket Rada, 
"Zaman içinde Uzaklaşan Bir Kuyruklu 
Yıldız", Akşam, nr. 13.607, 31 Ağustos 
1956. . 

Bunlardan başka hakkında müstakil 
ansiklopedi maddeleri de yazılmıştır (is
tanbulAnsiklopedisi, V, 1961, s. 2877-2882; 
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Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, l , 
1976, S. 455-456) 
Yazarın sağlığında "Moonlight on the 

Bosphorus" adıyla Amerika'da bir vakıf 
tarafından basılması düşünülen ingilizce 
tercümesi gerçekleşmemiştiL Eserin "Bo
ğaziçi Medeniyeti" adlı kısmından iki par
ça "Lob des Bosporus" ve "Tageslauf am 
Bosporus" adı altında ve kitabı tanıtan 
bir girişle Almanca'ya tercüme edilmiş
tir (Friedrich Freiherrn von Rummel, "Ab
dülhak Şinasi Hisar 's 'Vollmondnachte 
am Bosporus'", Serta Monacensia IFest
schrift Babingerl. Leiden 1952, s. 136-149) 
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Sivas'ın 1 O km. kadar doğusunda Kı
zılırmak üzerindedir. Yaptıran kişi ve ya
pım tarihi hakkında açık bilgi bulunma
yan köprünün bazı kaynaklarda Ortaçağ'a 
ait olduğu söylenmekte ise de eser üze
rinde yapılan yeni bir araştırma, kitabe
sinden 1525 yılında inşa edildiğinin an
laşıldığını haber vermektedir (Tunç. s. 34-
36). Bir taşı üzerinde görülen Eustatheos 
adıyla 191 O ra karnından. bu tarihte bir 
Rum usta veya kalfa tarafından tamir 
edildiği sanılmaktadır. 

Köprü n ün uzunluğu 102 m., genişliği 
4,45 metredir. Kesme taştan inşa edil
miş olup muntazam yontulmuş korku
luklar ve sivri kemerli altı göze sahiptir. 
En geniş kemer açıklığı 9 m. kadardır. 
Kemerierin aralarındaki ayaklarda men
ba tarafında üçgen sel yaranlar vardır 
ve bunlar mansap tarafında yarım yu
varlaktır. Köprünün Karayün istikame
tindeki ucunda yine muntazam kesme 
taşlardan yapılmış küçük bir oda bulun
maktadır. Odanın. kitabenin de üzerin
de yer ald ığı yayvan kemerli girişi itinalı 
bir işçilikle yapılmış ve sade bir silme 
ile çerçevelenmiştir. 
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