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Öz  

İnsanlar, içinde yaşadıkları mekânlara kendilerinden bir şeyler ekler ve onlara çeşitli anlamlar yüklerler. 
Bu durumda mekân, içi boş maddî bir varlık olmanın ötesinde, manevî bir değer haline gelir. Varlığı, neredeyse 
insanlık tarihi kadar eski, doğu ve batı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan ve her kültürün kendinde bir iz 
bıraktığı İstanbul da hem manevî değeri olan hem sosyolojik, ekonomik, kültürel göstergelerin kesişme 
noktasında bulunan bir şehirdir. İstanbul edebiyatımızın ana mekânını oluşturması yönüyle de önemli bir yere 
sahiptir. Günlük hayatın içinden çıkarak doğaçlama olarak söylenen manilerde bir mekân unsuru olarak İstanbul 
sıklıkla ele alınır. Halk arasında sılanın dışında ikinci vatan gibi kabul edilen İstanbul, mani yakıcıları tarafından 
çeşitli duygulanmalar sonucu bir simge olarak işlenmiştir. Sözlü kültürümüzün en önemli ve en çok kullanılan 
türlerinden biri olan maniler; sadece yapıları, konuları, söylendiği ortam,  durum, konum bakımından değil, arka 
planında taşıdığı psikolojik, toplumsal, bireysel duygular bakımından da ele alınıp incelenmelidir. İstanbul’un 
yer aldığı manileri değerlendirmek de bu açıdan önemlidir. 

     Bu bildiride amaç içinde İstanbul’a yer veren manilerden hareket edilerek geleneksel kültürün 
taşıyıcısı olan halkın zihnindeki İstanbul çağrışımları ve İstanbul algısı nedir sorusunun cevabını vermeye 
çalışmaktır. Kullanılacak yöntem, manilerin odaklandığı İstanbul konusunu çözümlemeye yönelik, analitik halk 
bilimi yöntemidir.  

Anahtar kelimeler: İstanbul, mani,  halk şiiri, türkü, şiir algısı 
                                                    

     Abstract 

 People add things from themselves to the locations they live in and they assign a meaning to them. In 
this case the location becomes a sentimental value instead of an empty concrete existence. Istanbul, a city almost 
as old as the history of humanity, host for traces of every culture,  is a city with sentimental value at the 
intersection point of sociological, economical and cultural indicators. Istanbul is also important as it is the main 
location of our literature. Istanbul is frequently mentioned as a location in improvised folk poems (mani). 
Istanbul which is accepted as a second home town, has been processed as a symbol by folk poem tellers with 
various affections.  Folk poems (mani) is one of the most important and most frequently used types of our verbal 
culture and they should be examined not only for their structure, subjects, environment, condition and location 
but also for the psychological, social and personal back-ground emotions. Therefore it is important to evaluate 
folk poems related to İstanbul. 

     The objective of this report is to try to find out via Istanbul folk poems, connotation and perception 
of Istanbul in people's mind as traditional culture carriers.  Method is analytical folklore towards analyzing 
Istanbul as a target point for folk poems (mani).  

Key words: Istanbul, folk poem (mani),  folk poetry, folk song, perception of poetry 
 

  Giriş 

 “Doğunun incisi” sıfatını taşıyan, güzelliği pek çok şiire ve romana konu olan İstanbul, 1453’ 
te Türkler tarafından fethedilince artık Bizans’ın başkenti Kostantinapolis olmaktan çıkıp Türk İslam 
kültür ve medeniyetinin başkenti hüviyetine kavuşmuştur. Fethiyle bir çağı kapatıp bir çağı açan 
İstanbul, zaman içinde Türklerin ruhuna, anlayışına, inançlarına uygun olarak yeniden imar edilmiş, 
gelişmiş, tarihsel süreçte pek çok defa Doğu ile Batı’nın yolları burada kesişmiş,  bu medeniyetlere ev 



sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzlerce yıl başkenti olmuş, “Dersaadet” adını da 
almıştır. Varlığı neredeyse insanlık tarihi kadar eski ve her kültürün kendinde bir iz bıraktığı İstanbul, 
Yahya Kemal’in anlatımıyla “Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel” olan şehirdir. Toplumsal  
ve kültürel dinamikleri, karmaşık ve kökleri çok derin olan tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı, 
gelenekleri, doğal güzellikleri, semtleri, yeme içme eğlence hayatı, çarşısı, pazarı, mimari yapıları, 
evleri köşkleri, yalıları, konakları, mesire yerleri, çalgılı gazinoları, bahçeleri, tiyatroları, güzelleri, 
gündelik hayatın koşuşturması gibi pek çok konu İstanbul’dan edebiyatın her alanına yansıyan 
konulardır. Şiir ve romanda İstanbul her yönüyle pek çok yazar tarafından işlenirken anonim halk 
edebiyatında da aynı konuya farklı bakış açılarıyla yer verilmiştir. Çünkü insanlar içinde yaşadıkları 
mekânlara  kendilerinden bir şeyler ekler ve onlara çeşitli anlamlar yüklerler. Bu yüzden İstanbul’la 
orada yaşayanlar arasında duygusal bir bağ vardır. Fetihten beri hem en büyük hem de günlük hayatın 
çok yoğun yaşandığı bu şehir insanları maddi manevi zorlukları ile yorarken, güzellikleri ve güzelleri 
ile de büyülemiştir. Bütün bu duygusal kırılma noktaları farklı kültür ve sanat ürünlerinin 
yaratılmasına da sebep olur ki bunların başında halkın öz yaratmalarından olan maniler gelir. 

     Maniler halkın yarattıkları edebi ürünler içinde halkın söz varlığı ile şekillenen 
ürünlerdendir. Anonim edebiyatımızın artık klasikleşmiş diyebileceğimiz bu türü insanımızın hayatla 
olan ilişkisi doğrultusunda oradan yansıyan duygularla, oluşur, oluşturulur. Toplumun maddi manevî 
kültür unsurları, yaşanılan coğrafyanın, tarihin, ekonomik sıkıntıların, sosyal olayların, bireysel 
duyguların, özel hayatın bu metinlere yansıması son derece olağandır. Bu açıdan bakarsak “Her edebi 
gelenek belli bir kültür birikimi, dünya görüşü ve inanç sistemi ile yaşam biçiminin sanatçılar 
tarafından özümsenip, yorumlanmasıyla özgün anlatımlarına kavuşur”(Günay,1988:101). Bu 
bağlamda maniler Türk dünyasının ortak, özgün ve en eski en çok kullanılan edebi değerlerindendir. 
İlk yazılı örneklerini Divanu Lügâti’t Türk’de bulduğumuz maniler Kutadgu Bilig’ten  Atabet’ül 
Hakâyık’a  kadar pek çok esere etki etmiştir ( Kaya, 1999:7-130). Cönkler, mecmualar, sözlükler, 
dîvanlar, halk hikayeleri gibi eserler manilerin yazılı kaynaklarını oluştururken (Elçin,1981:278) 
eğlence, düğün, iş hayatı gibi her türlü sosyal ortamlar ise sözlü olarak icra edildikleri yerlerdir. 
Maniler genellikle dört mısra ve yedili hece ölçüsüyle oluşturulurken, hayatta var olan bütün duygular 
mısralarına yansır, hepsi onun konusu olabilir ama yoğun olarak aşk, sevda, sevgi temasını işler. 

Makalemize konu edilen maniler İstanbul’da derlenen değil, konu olarak İstanbul’u ele alan, 
içinde İstanbul veya İstanbul’u çağrıştıran sözlerin olduğu manilerdir. Zira İstanbul manileri “adam 
aman” ifadesiyle başlayan, genellikle cinasla kurulmuş, özel bir besteyle okunan maniler şeklinde ele 
alınabileceği gibi, bekçi, ramazan,  tulumbacı, kahvehane manileri veya mani katarları gibi çeşitli 
başlıklar altında da incelenebilir.  

İçinde İstanbul geçen manileri ele aldıkları konulara göre şu şekilde sınıflandırabiliriz. 

1) İstanbul’un Semtlerini Anlatan Maniler  
    Bu manilerde semtlerin nitelikleri sayılarak buraların neleriyle meşhur oldukları, hangi 

özelliklerinin ön plana çıktığı belirtilip adeta o semtleri bilip tanımayanlara semtler hakkında bilgi 
verilir. Bu bilgiler övücü ve tanıtıcı niteliktedir. Mesela, Harem ile Salacak Boğaz’da birbirine çok 
yakın iki semttir. Rumeli Hisarı ise “Boğaz’ın karşısında yer alır” diyerek tanımlanır, aynı zamanda 
güzelliği ve ruhu rahatlatan havasıyla övülür. Kandilli’den “Boğaz’ın incisi” diye söz edilirken, 
Sirkeci’nin Eminönü’nde, Ortaköy’ün Beşiktaş’ta, Haydarpaşa’nın Kadıköy’de olduğunu biz bu 
manilerden öğreniriz. 

 

Denize ağ atacak  

Kalbe yara açacak  

Birbirinden ayrılmaz 

Harem ile Salacak  



 

Bir yar sevdim haşarı  

Çıkamam hiç dışarı  

Ne kadar ruh fezadır  

O Rumeli Hisarı 

 

Tatlıdır bal kabağı  

Hemen doldur çanağı  

Boğaz’ın karşısında  

Urumeli hisarı  

 

Eli keten mendilli  

Diğer eli zembilli 

Boğazın incisidir  

O güzelim Kandilli. 

 

Bahçeye diktim haşhaş 

Niçin eylersin telaş  

Selamımı kabul et  

Ortaköy’le Beşiktaş  

 

Kadında bakmam yaşa  

Gir de koynumda yaşa  

Sevda uçar başında  

Kadıköy Haydarpaşa ( Kaya, 2011:876) 

 

Ayrıca manilerde yiyecek, içecek, meyve ve sebzeleri ünlü olan semtler de bu özellikleri 
tanıtılacak şekilde tek tek sayılır. Arnavutköy’ün çileğinin,  Kanlıca’nın yoğurdunun, Yedikule’nin 
marulunun leziz ve ünlü olduğunu biz bu İstanbul manilerinden anlarız. 

 

Konsoluyla aynası  

Bohçasında var fesi  



Ne kadar da meşhurdur  

Çengyelköy’ün ayvası  

 

Sanki nurdan bileği  

Çekiyorum çileyi  

Tadına hiç söz olmaz  

Arnavutköy çileği  

 

Rüzgar güller savurdu  

O kız ikiz doğurdu  

Pek de leziz olurmuş  

Kanlıcanın yoğurdu.  

 

Bozulmuş hep su yolu  

Her taraf neşe dolu  

Ne de göbekli olur  

Yedikule marulu ( Kaya,2011:875) 

 

 Bu gerçek semt isimlerin manilere ilk katkısı metne inandırıcılık özelliği sağlamış olmalarıdır. 
Ayrıca semtlerle ilgili örneklendirme yapılırken seçilen mekânların herkesin bilip tanıdığı yerler 
olmasına dikkat edilmiştir. Zira İstanbul’a anlam ve değer katan olguların başında semtleri 
gelmektedir. Hatta sadece İstanbul semtlerini anlatan bağımsız mani kitapları vardır (Kaya,2011:875). 

2) Gurbet, ayrılık, hasret temaları işleyen maniler,  
     İstanbul gurbet denilince akla ilk gelen şehirdir. “İstanbul geniş bir coğrafyada yaşanılası 

yer, cazibe merkezidir. Aydınlanmalar, bilgiler, medeni dünyadaki gelişmeler hep buradan filizlenir ve 
yayılır. Dolayısıyla İstanbul’a göçler olur, gel-gitler olur. Buna bağlı olarak gurbet olur İstanbul” 
(Çetin:2012: 784). Bu şehir sadece Anadolu’dan hayranlıkla izlenen bir yer değil nice sevenleri hem 
birbirinden hem memleketlerinden ayıran zalim bir şehir olarak algılanır. O artık bir saltanat makamı 
değil bir “ekmek kapısı” olmuştur. Diyar-ı gurbet olarak bilinen İstanbul, Anadolu’da iş bulamayan 
yoksul insanların, sevdiğine kavuşamayıp hayata kahredenlerin, düğün parası toplamak isteyenlerin, 
gurbetçilerin “Taşı toprağı altın” diyerek hayallerinin peşine takılıp geldiği yerdir. 

 

İşte ben gidiyorum  

Ya İstanbul ya Tonya  

Sevdum de alamadım  

Hey gidi yalan dünya (www.maniler.net)  



 

     Zengin olma fırsatının çok olduğuna inanılan bu şehirde gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede 
fark edilir. Taşradan İstanbul’a iş bulmak için gelenler gurbetçi olup büyük şehrin yoksul insanları 
haline gelince, gelirken kurdukları hayaller ve buldukları acı gerçeklerin çatışmasını yaşarlar. Sılaya 
dönüş geciktikçe gecikir. Bir müddet sonra  hem gelenler hem de geride kalanlar bu durumdan çok 
şikayetçi olmaya başlarlar.  

 

 

İstambol’da galem aldım elime  

Zalım felek dekme vurdu belime  

Yolla zalım felek gidem evime  

Sılada bir gelin bakar yoluma  

 

İstambol’da galem aldım elime  

Zalım felek dekme vurdu belime  

Yolla zalım felek gidem evime  

Sılada bir gelin bakar yoluma  

 

İstambol’un ağaçları gurusun  

Al yeşil yaprağı yerde çürüsün  

Benim nazlı yarda çok idi arzum  

Aramızda ahan derya gurusun  

 

İstanbul’un çeşmesinin başında  

Bir kınalı keklik öter taşında  

Yar seni yolladım on beş yaşında  

Durmayıp gelesin üç aylar başında (htps//tr.wikisource.org/wiki.maniler)  

 

 

     İstanbul’da büyük zorluklarla kazanılan paranın harcanacağı çarşı pazarlar, eğlence yerleri 
ve insanın kazancına göz dikmiş aklı baştan alan güzeller vardır. Burada kazanmak zor ama harcamak 
çok kolaydır. Böylece sılaya dönüş gecikir ve şikayetler artar. Şikayetler İstanbul’a beddua etmeye 
kadar varır. Gidip de bir türlü geri gelmeyen sevgilinin bu davranışında, yar mektubunu geciktiren 
postahane, hatta bizzat İstanbul’un kendisi suçludur. O güzel şehir arkada kalanların gözünde bir ören 
yeri gibidir. Hele arkada kalan küçük çocuklu bir anne ise derdi daha da büyüktür. Sanki İstanbul, 



insanı aldatma üzerine kurulmuştur. Böylece İstanbul bir mekân olarak bomboş bir varlık olmanın 
ötesinde duygusal olarak bir değer taşıyan, kişinin onunla ilişkisine göre şekillenen ve anlam ifade 
eden bir canlı kimliğine kavuşur. 

 

 İstanbul’un viranları 

Alıkoymuş varanları  

Gör sen de o örenleri  

Gelememiş gidenleri  

 

İstanbol İstanbol ezel İstanbol  

Çarşısı bazarı gözel İstambol  

Yeddi yılda Yeddi guruş gazandım 

Onu da elimden alan İstambol  

 

İstanbul’a giderken  

Sol tarafta hastane  

Yârimin mektubunu  

Eğlendirme postane 

 

 İstanbul’un viranları 

Alıkoymuş varanları  

Gör sen de o örenleri  

Gelememiş gidenleri  

 

İstanbul’un yolu düzdür,  

Geceler sana gündüzdür.  

Senin annen yalınızdır 

Yalnız evlerin kuzusu. 

 

İstanbul’dan gelirken 

Aldım pilili etek 

Konuşmaya yüzün yok  



Manilere dikkat et. ( www.ogretmen.com)  

 

3) İstanbul’un Güzelleri  
     İstanbul’un güzelleri sılada bırakılanlara benzemez, baş bağlayışlarından işve cilvelerine, 

boyları poslarına kadar her şeyleri farklıdır. Nazlı,cilveli, baştan çıkaran ve sıladakini unutturan bu 
güzeller de İstanbul manilerinde yerlerini almışlardır. Hatta bunlar bazen insanın kapı komşusu olacak 
kadar yakındırlar. Bir komşuya gönül vermek ise insanın iç dünyasında sorguladığı ve çok 
içselleştiremediği bir tutum olarak dikkati çeker. 

 

Hisarın bedenleri  

Çevirin gidenleri  

Ne güzel baş bağlıyor,  

İstanbul fidanları  

 

İstanbul çarşısına  

Gün doğar karşısına  

Adam gönül verir mi  

Kapı bir komşusuna ( Bayrı,1972:68 )  

 

     Bazı semtlerin güzelleri ise pek ünlüdür ki bunların başında Balat gelir.Bu semtten 
bahseden aşağıdaki mani aynı zamanda bize kadın güzelliğinin o dönemdeki göstergelerinden biri olan 
“tombul olmak” anlayışını da tanıtmaktadır. İstanbul güzelleri ayrıca sevdiklerinin adına maniler 
yakmakta ve onları büyük sevdalarına ikna etmekte hüner sahibidirler. 

 

Elinde koca berat  

Herkese konur bir ad  

Güzel tombul kızlarla  

Kaynıyor şimdi Balat  

 

Arabası dört teker 

İstanbul’a kum çeker  

Şu İstanbul kızları  

Ali’m diye can çeker,  

 



Gemi gelir yanaşır  

İçi dolu çamaşır  

Şu İstanbul kızları  

Recep diye ağlaşır ( Bayrı, 1972:69)  

 

 Taşradan gelen İstanbul’da bu duyguları yaşarken sılada kalanlar bir şeylerden şüphelenseler 
de henüz bunu kötüye yormamakta “elbet bir gün ne varsa açığa çıkar” düşüncesiyle beklemektedirler. 

 

İstanbul’da bir kuş var 

Kanadında gümüş var  

Gitti yârim gelmedi  

Elbet bunda bir iş var.  

 

4) Eğlence Hayatı 
Anadolu insanının İstanbul’a olan duyguları karmaşıktır. Burası yönetim merkezi, ticaret 

merkezi, iş merkezi ve eğlence merkezidir. İnsanlar buraya sadece gezmek, çalışmak, ticaret yapmak 
için değil eğlenmek için de gelirler. Bu doyumsuz eğlenceler taşradan gelen insanlara neden burada 
olduklarını unutturacak “elbet bir gün dönerim” diyerek kolay kolay bu şehirden ayrılamayacağı 
fikrini geliştirecektir. 

 

Giderim İstanbul’a  

Bir daha gelmem Van’a  

Söylediğim türküler  

Yadigar kalsın sana  

 

İstanbul’un adı deniz  

Sarardı soldu gül beniz  

Bunda çoktur eğlenmemiz  

Elbet bir gün de gideriz  

 

Çeşmelerin başında  

Keklik öter taşında  

Eğlence geceleri  

Daha durur başımda (www.manilerimiz.com)  



 

    Eğlence hayatının en yoğun yaşandığı semtlerin başında Balat gelmektedir. İstanbul’un en 
eski semtlerinden olan Balat kozmopolit yapısıyla dikkat çeken bir yerdir. Tarih boyunca Rum, 
Ermeni, Yahudi ve Müslümanlar burada birlikte yaşamış, dolayısıyla farklı hayat tarzları manilere 
girecek kadar birbirini etkilemiştir.  

  

Giderim İstanbul’a  

Bir daha gelmem Van’a  

Söylediğim türküler  

Yadigar kalsın sana  

 

İçelim rakı şarap 

Meyhane dolu Balat  

Güzel tombul kızların  

Piyasası bu saat  

 

Yakam az  

Terzi kolun kırılsın 

Beden büyük yakam az 

Ermeni de çok güzel  

Urum gibi yakamaz.( Bayrı,1972:81)  

 

                 Sonuç 

    Toplumların hafızaları çok uzun bir süreçte oluşur. Bu hafızayı oluşturan malzemelerin 
başında dil ve kültür unsurları gelmektedir. Anonim sözlü kültür malzemesi olarak destanlar, maniler, 
türküler, bilmeceler, ninniler gerek ana dille kurgulanmaları,   gerekse halk kültürünü olduğu gibi 
yansıtmaları açısından bu unsurların başında gelmektedir. Yaşama biçimine ve kültürümüze birebir 
göndermeli olarak kotlanan bu türler aynı zamanda yüzümüze de bir ayna tutarlar. İster geçmişten 
günümüze isterse günümüzden geçmişe bunlarla kurulacak bir düşünce bağı bize Türk halk kültürü 
açısından pek çok zenginliği tanıtıp, öğretecektir.        

Manilere göre İstanbul, Anadolu insanının hayran olduğu, hayallerin gerçekleşmesine fırsatlar 
sağlayan, çarşı ve pazarları renkli, her şeyin bulunduğu, eğlence hayatı çok, güzel ve güzelliklerine 
doyulmaz bir şehirdir. Anadolu insanına kucak açan güzelleriyle onların akıllarını başlarından, 
kazançlarını ellerinden alan, memleketlerini unutturan, gurbet denilince akla ilk gelen, her semti ayrı 
bir güzellikle, özellikle tanınan bu şehir aynı zamanda insanları çok mutlu veya çok mutsuz da 
etmektedir. Bu açılardan zaman zaman övülmüş, zaman zaman yerilmiştir  



İstanbul hakkında söylenen geleneksel halk şiirinin en sevilen türü manilerle İstanbul hakkında 
şiire dayalı bir kurgu oluşturulmuş,  bu şehir bazen soyut düzeyde bazen somut düzeyde ele alınarak 
işlenmiştir. Maniler adeta İstanbul’u dillendirmekte hem hayatın duygularını hem akıp geçtiği 
mekânları anlatmakta ayrıca bu şehre gelen insanlara kendilerini anlatmak için bir vasıta olmakta, bir 
yöntem olarak kullanılmaktadır. 
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