
BÜLBÜL 

ötüşüyle ilgili olarak bülbül manasma 
geldiği gibi feryat, figan. şiven, ah ü zar. 
neva, nale, savt, nağme, okumak ve gul
gule kelimeleri de ötüşünü nitelernek için 
kullanılır. Güzel nağmeleri ve gönül alıcı 
ötüşünden dolayı şairler de kendilerini 
bülbüle benzetirler. "Bülbül-i bustan-ı 
mezak" Hz. Peygamber'den kinaye ola
rak, "bülbül-i hezar-dastan" Sa'di-i Şi
razf'den kinaye ve ehl-i kemal için kul
lanılan birer tabirdir. Bunların dışında 
bülbül- zeban "fasih·. bülbül- mizac ise 
" değişik mizaçlı" ve "aşüfte" anlamları
na gelmektedir. 

Kuşlar farklı yerlerde yaşarlar. Karga 
!eşi, baykuş viraneyi, bülbül de gülzarı 
sever. Bağda, bahçede, çiçekler içinde 
dolaşmakla beraber bülbül daha çok gül 
dalları ve yaprakları arasında görülür. 
Bülbülün tahtgah, mahfi!, sayeban. sa
gar, keşkül şekillerinde tasawur edilen 
yuvası da burada bulunur. Bu beraber
lik, gülün rengi itibariyle ateşi çağrış

tırmasıyla çeşitli tasawurlara konu olur. 
O büyük bir afet veya yangından arta
kalan bir "kül öksüzü"dür. Bu benzet
me ile aynı zamanda vücudunun üst kıs

mının koyu, alt kısmının sütlü kahve 
renginde oluşuna da işaret edilmiş olur. 
Gülün Hz. Musa'ya Tür dağında görünen 
"ateş-i MGsa"ya benzetilmesiyle bülbül 
de Hz. Musa'nın "ketim" sıfatı ile nite
lendirilir. "Pamukta ateşin oyunu olmaz" 
atasözü de bu münasebetle hatırlanır. 

Güzel sesinden dolayı bülbül ile Hz. Da
vGd arasında da ilgi kurulmuştur. Ayrı
ca gül camiye, servi minareye, bülbül 
de Kur'an okuyan kişiye benzetilir. 

Bülbül ile birlikte zikredilen diğer bir 
unsur da kafestir. "Bülbülün çektiği dili 
belasıdır" atasözü, bülbülün güzel ötü
şünden dolayı kafese konulmuş oldu
ğunu ifade eder. "Bülbülü altın kafese 
koymuşlar, ah vatanım demiş" atasözü 
ise onun gül bahçesinin ve hürriyetin has
retiyle yandığını anlatır ve hürriyeti sem
bolize eder. Aynı şekilde aşığın gamlı 

gönlü mihnet gülzarının bülbülü, yaralı 
sinesi de kafes şeklinde düşünülür. Mu
tasawıflar veya tasawufa meyyal şair
ler bülbülü daha geniş anlamlı bir ale
gori olarak kullanmışlardır. Onlara gö
re bülbül ilahi aşkla yanan can ve ruhun 
timsalidir. O bu dünyada veya ten kafe
sinin içinde uzak kaldığı ezeli gül bah
çesinin hasretiyle feryat eden bir Hak 
aşığıdır. 

Yukarıda belirtilenterin dışında talip, 
mest ve hatibe de benzetilen bülbül, 
müstakil olarak "Bülbülrlame", "Bülbü

ı 
liyye". "Gül ü Bülbül" gibi adlarla anılan 
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eseriere konu olmuştur. İlk bülbülname
nin Fars edebiyatında Feridüddin Attar 
(ö . 618/ 1221) tarafından yazıldığı söyle
nirse de bu eserin Attar'a ait olmadığı 
kanaati yaygındır (bk. ATIAR, Feridüddin). 

Küçük bir mesnevi olan bu eserde, gü
le karşı duyduğu aşkı öterek terennüm 
eden bülbülün diğer kuşları rahatsız et
mesi ve kuşların onu Hz. Süleyman'a şi
kayetleri anlatılır. Hz. Süleyman doğanı 
gönderip bülbülü yanına getirtir. Bülbül 
kendini savunur, Hz. Süleyman onu hak
lı bulur ve diğer kuşların bülbüle dokun
mamalarını emreder. Bu konuda İran 
edebiyatında hemen hemen başka bir 
esere rastlanmadığı halde Türk edebi
yatında XVI. yüzyıldan başlayarak "Bül
bülname". "Bülbüliyye" ve "Gül ü Bülbül" 
adlarıyla beşten fazla eser kaleme alın
mıştır. Bu alanda bilinen ilk Türkçe eser, 
Kara Fazlf'nin (ö 971 1 1563-64) Gül ü 
Bülbül adlı mesnevisi olup Hammer ta
rafından Almanca çevirisiyle birlikte 
1833'te Viyana'da basılmıştır. Bundan 
sonra Bahaf'nin (ö 980/ 1572) Gül ü Bül
bül'ü, Gazi Giray'ın (ö. 1016/ 1607) Fu
zGlf'nin Beng ü Bade'sine nazire olarak 
yazdığı Gül ü Bülbül'ü. ömer Fuadf'
nin (ö . 1046/ 1636) Bülbüliyye'si, Birrr
nin (ö. 1128/ 1715-16) manzum ve mensur 
karışık olarak yazdığı Bülbülname'si (İs
tanbul 1265) ve Şeyhülislam Mehmed 
Esad Efendi'nin (ö. 1166/ ı 752) Bülbül
name'si zikredilebilir. Ayrıca Hüseyin 
Ayan'ın, Paris Bibliotheque Nationale'
de kayıtlı Farsça bir mecmuanın içinde 
(Farsça Yazmalar 7 [A.F. 21471. vr. 196b-
209•) bulup neşrettiği (bk. bibl.) Bülbül
name adlı bir mesnevi daha vardır. Ne 
zaman yaşadığı bilinmeyen Rifai adlı bir 
şaire ait olan eser beş beyitlik hatime
siyle birlikte 327 beyittir. 

Divan edebiyatında bu eserler dışında 
bülbüle çeşitli beyitlerde ve "bülbül" re-
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difli gazellerde sık sık rastlanmaktadır. 

Bunlar arasında, XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında divan edebiyatı geleneğini de
vam ettiren Şeyhülislam Arif Hikmet'in 
bülbülü kısmen dini bir fikirle işleyen 
gazeli zikre değer. Bu devirde yazılmış 
bülbüle dair şiirlerden Osman Şems Efen
di'ninki tasawur ve üslOp bakımından 
ayrı bir yere sahiptir. Osman Şems Efen
di bülbülü "riyaz-ı vahdetten uzak düş
müş bir ruh" olarak ele almış, onda me
kana hapsedilmiş bir "la-mekan" mah
IOkunun derin ıstıraplarını dile getirme
ye çalışmıştır. Yenileşme devri Türk ede
biyatında yazılan bülbül temalı manzu
meler içinde, Recaizade Ekrem'in "bül
bül" redifli gazeli yanında özellikle Meh
med Akif'in Bursa'nın Yunanlılar tara
fından işgali üzerine yazdığı "Bülbül" şi
iri, dini ve sosyal hassasiyeti dile geti
ren güzel bir örnektir. 

Türk ve İran edebiyatlarında şiirdeki 
karakteriyle manzum ve mensur hika
yelere de konu olan bülbül, günümüz 
Türk edebiyatında hemen hemen ter
kedilmiş bir motif durumundadır. 
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liJ CEMAL KuRNAZ 

BÜLBÜLŞAH 
( .L: J:l.! ) 

Seyyid Şerefüdd!n Bülbül Şah 
el-Hüseynl el-Keşm!rl 

(ö. 728 / 1327) 

Sühreverdiyye tarikatının 
Hindistan' daki şeyhlerinden. 

_j 

Sühreverdiyye şeyhlerinden Şah Ni'me
tullah Farsf'nin mürididir. Moğol istilası 
yüzünden şeyhi ve beraberterindeki 1000 
kişi ile birlikte Türkistan'dan Raca Suha
diva (130 ı- ı 320) idaresindeki Keşmir'e 
hicret etti. Bu yıllarda iktidarı ele alan 
Prens Rinçana Budist idi. Bülbül Şah, 



Budizm ve halkın dini olan Hinduizm'le 
tatmin olmayan Rinçana'ya İslam'ı an
lattı. Rinçana müslüman olup Sadreddin 
adını aldı. Bülbül Şah, Sadreddin'in teba
asından yaklaşık 10.000 kişinin İslam'a 
girmesine vesile oldu. Emir Sadreddin 
Bülbül Şah için yaptırdığı hankaha zen
gin vakıflar tahsis etti ve bunların geli
riyle bir aşevi kurdu. Bir ara harap olan 
aşevi daha sonraları onarılmış ve darü
laceze olarak kullanılmıştır. Emir Sadred
din'in darülacezenin yanında yaptırdığı 
mescid Keşmir'in ilk mescididir. Bülbül 
Şah bu mescidin yakınlarında inşa edi
len türbede medfundur. 
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BÜLBÜLDAGI 

Batı Anadolu'da İzmir' e bağlı 
Selçuk ilçesinin güneybatısında, 

üzerinde Hz. Meryem'e nisbet edilen 
bir evin bulunduğu tepe. 
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Selçuk ilçesine 12 km. uzaklıkta bulu
nan Bülbüldağı'nın arkeoloji ve dinler 
tarihi bakımından önemi, eteğinde tarihi 
ve turistik yerleşim merkezleri bulunma
sından kaynaklanır. Bunların başında Pe
leponnes ve İyon adalarından gelme göç
menler tarafından kurulan Efes şehri 

gelir. Bazı rivayetlere göre Efes Amazon
lar tarafından kurulmuş ve burada dün
yanın yedi harikasından biri olan Arte
mis Tapınağı da bunlar tarafından yapıl
mıştır. 

Bu bölge Hıristiyanlığın doğuşundan 

sonra da önemini korumuştur. Ashab-ı 
Kehf'in Kral Dakyanus (Decius) zamanın-

Bülbüldağı üzerindeki Meryemana Evi • Selçuk 1 izmir 

da mağaraya sığınarak 309 yıl süren mU
cizevi uykularını tamamladıkları mağa
ranın Bülbüldağı ' nın eteklerinde oldu
ğuna inanılmaktadır. Kur'an'da da yer 
alan bu olayın (bk el-Kehf 18/ 9-26) Tar
sus, Elbistan ve Antakya gibi yerlerde 
geçtiğine dair farklı rivayetler vardır. 

Bizans kaynaklarına göre havari Yu
hanna'nın (Saint Jean) mezarının da bu
radaki bir tepe üzerinde bulunması dola
yısıyla bu bölgeye Latince Ayasuluk (Ayas
lug) denilmiştir. Saint Jean Kilisesi ve Hz. 
Meryem'e nisbet edilen ev dolayısıyla hı
ristiyanlar son yıllarda bölgeyi bir ziya
ret yeri haline getirmişlerdir. Ancak eski 
kaynaklarda Hz. Meryem'in buraya gel
diği, burada öldüğü hakkında açık bir 
ifade yoktur. Bu bölgede Hz. Meryem'e 
isnat edilen bir mezar da mevcuttur. Bu
na karşılık Kudüs'te de ona nisbet edi
len iki mezar daha bulunmakta olup 
bunların biri Jeoshaphat (Kedron) vadi
sinde, diğeri Gethsemani'dedir (geniş bil
gi için bk. Tümer. s. 89-98). Bu konuyu 
ilk defa araştıran eski kilise babaların
dan Epiphanius (ö . 403), Yuhanna'nın 
Meryem'i Efes'e götürdüğünü hiçbir 
yerde okumadığını söylemektedir (a.g.e., 
S. 87). 

Bütün bunlara rağmen XIX. yüzyılın 

başında Catherine Emmerich adlı bir Al
man mistiği Hz. Meryem'in evinin Bül
büldağı'nda bulunduğu iddiasını ortaya 
attı. Başlangıçta bu iddia kilise yetkili
lerince reddedildi. Çünkü 431'deki Efes 
Konsili'nde Hz. Meryem'e "Theotokos" 
(tannyı doğuran) unvanı verilmiş, daha 
sonra günahtan, hatta asli günah *tan 
muaf ve ölümsüz sayılmış, Papa IX. Pius 
1854'teki papalık bildirisiyle onun gü
nahsızlığını ilan etmişti ; nihayet 1950'
de Papa XII. Pius fsa gibi Hz. Meryem'in 
de göğe yükseldiğini açıklamıştı. Ancak 
tarihi deliliere ve yaygın inanışa pek uy
gun düşmemekle beraber Catherine Em
merich'in yukarıdaki iddiası bazı kilise 
çevrelerini harekete geçirdi. Lazarist ra
hiplerin Bülbüldağı'nda buldukları ev 
(şimdi Meryemana Evi deniliyor) ve ayaz
mayı içine alan 919 dönümlük arazi, Fran
sız uyruklu Lazarist başrahip M. Joseph 
B. Gabriel (Türkçe kayıtlarda M. )osef B. 
Gavriel) adına satın alındı ve Kuşadası 
Tapu Sicil Muhafaza Memurluğu'nda tes
cil ettirildi. Halbuki bu evi bölgede yer
leşen ilk hıristiyan topluluktan kalma bir 
yapı olarak görenler yanında Efes Kon
sm dolayısıyla yapıldığını ve Hz. Meryem 
adına ithaf edilen yüzlerce binadan biri 
olduğunu ileri sürenler de vardır. 

BÜLDANiYYE 

Çeşitli ülkelerdeki Hz. Meryem'le ilgili 
makamlardan biri olarak kabul edilebi
lecek Bülbüldağı'ndaki bu yeri 1967'de 
Papa VI. Paul de ziyaret etti ve burasını 
"resmi kutsal hac mahalli" ilan etti. Böy
lece hıristiyanlarca kutsal kabul edilen 
Bülbüldağı'ndaki bu evde her yıl 15 Ağus
tos'ta ayinlerle "Meryem'in göğe çıkma 
bayramı" bir hac havası içinde kutlan
maktadır. 
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li! ÜRHAN SEYFi YücETÜRK 

ı BÜLBÜLZADE ALİ HİBRİ EFENDi ı 
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(bk. HİBRİ, Ali Efendi). 

BÜLDANİYYE 
(~~.u.~) 

Muhaddislerin 
muhtelif kültür merkezlerinde 
duyup öğrendikleri hadisleri 

_j 

ı 

bu beldelere göre bir araya toplayarak 
meydana getirdikleri hadis mecmuaları. 

L _ı 

Hadis bilgisi bakımından birbirinden 
farklı durumda olan ashabın ve sonraki 
ravilerin bir beldeye yerleşmeleri ve bil
dikleri hadisleri orada rivayet etmeleri 
sebebiyle hadislerin tedvin*inden önce 
muhtelif kültür merkezlerinde birbirin
den farklı hadisler yayılmıştı. Muhaddis
lerin sıkça kullandıkları, "Dımaşk'a git
meden önce bu hadisi duymamıştık" ve
ya, "Falan ravi Dımaşklılar'ın rivayet et
tiği hadisleri herkesten iyi bilir": "Bu sa
dece Medineliler'in rivayet ettiği bir ha
distir": "Onu Basralılar'dan başka kim
se rivayet etmemiştir" şeklindeki ifade
lerinden de anlaşılacağı üzere bazı ha
disler ilk zamanlarda sadece bir mem
leketin, bir bölgenin hadisleri olarak bi
linmekteydi. Hatta bazı beldelerde riva
yet edilen hadislerin bir başka beldede 
rivayet edilenlere tercih edildiği de olur
du. Mesela Hicazlılar'ın hadisleri çok de
fa Iraklılar'ınkinden daha sahih kabul 
edilmekteydi. Sonraları bütün İslam ül
kelerini içine alacak tarzda yaygıntaşa
cak olan hadis tahsili için yapılan seya
hatler o devirde henüz başlamadığı için 
her belde halki yakından tanıdığı kendi 
muhaddislerine daha çok itimat ediyor, 

487 


