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EĞLENCE KÜLTÜR MİRASI OLABİLİR Mİ? 
SARAYBOSNA’DA XVIII. YÜZYILDA YAŞANAN 

HALK EĞLENCELERİ
FİLAN, Kerima

BOSNA HERSEK/BOSNIA AND HERZEGOVINA/БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА

ŐZET

XVIII. yüzyılda Saraybosna sakinlerinden Molla Mustafa adında bir kişi 
tarafından kaleme alınmış mecmuada, o şehirde 50 yıl boyunca yaşanan olaylar 
kayda geçirilmiştir. Her olayın meydana geldiği tarih yazılmıştır. Bu bakımdan 
yazar bize kesin bilgi vermektedir. Bu makalede halkın eğlendiği etkinlikleri 
hakkındaki bilgiler değerlendirilmiştir. Molla Mustafa’nın kayıtları esas alınarak, 
zafer kutlamaları ve şehzadelerin dünyaya gelmeleri dolayısıyla yapılan şenlikler 
gibi Osmanlı hükümdarının buyruğu üzerine düzenlenen etkinliklerde yerli halkın 
görme olanağı bulduğu gösterimlerden – ustalıklardan bahsedilmektedir. Esnaf 
tarafından yapılan törenlerde, halkın düzenlediği teferrücler ve helva sohbetlerinde 
yaşanan bazı durumlar gösterilmektedir.

Molla Mustafa’nın mecmuasından derlenen bilgilerin ayrı bir özelliği, yazarın 
eğlence sırasında yaşanan olağan dışı bir olayı kayda geçirmiş olmasıdır. Bazen 
bir olayla ilgili şahsî görüşlerini kâğıda aktarmıştır. Böylece bu bilgiler, eğlenceler 
sırasında yaşanan bazı hayatî durumları gözümüzün önüne getirmektedir. Öte 
yandan yazarın, kendisi bunu açıkça söylemediği halde, bir mutasavvıf olduğu 
tespit edilmiş, dünyaya tasavvuf öğretileri açısından baktığı anlaşılmıştır. Onun 
şahsî görüşleri, içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanımamıza yardımcı 
olmuştur. Bunun, günümüz kültürü bakımındanki önemi ileri sürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Molla Mustafa, Mecmua, XVIII. yüzyıl, Saraybosna 
eğlenceler. 

GİRİŞ

Saraybosna’nın Gazi Hüsrevbey Kütüphanesi’nde korunan on binden fazla 
Türkçe, Arapça, Farsça yazma eserler arasında Molla Mustafa adında bir kişi 
tarafından Türkçe olarak kaleme alınmış bir mecmua bulunmaktadır. 

Osmanlı kültüründe yaygın yazma eser türü olan mecmua, aslında bir nevi 
özel defterdir. Çoğu zaman sahibinin, kendi ihtiyacını karşılamak üzere diğerleri 
tarafından kaleme alınmış bir ya da birçok eseri kendi defterine geçirmesiyle 
oluşturulmuştur. Özel defteri olması sebebiyle mecmuaya bazen sahibinin kendisi 
tarafından kaleme alınan şiir, bir konuda kendi görüşlerini içeren kısa ya da uzunca 
yazılar, hayatına ilişkin kayıtlar düşürülmüştür. 



1360

Molla Mustafa’nın Mecmuası diğerlerinden önemli bir fark sergilemektedir. 
164 varaktan oluşan bu eserin bütünü, yazarı tarafından yapılmış kayıtlardan 
oluşmakta, içinde başkaları tarafından kaleme alınmış eser bulunmamaktadır.

Mecmua’nın 120 varaklarında yazar, yaşadığı Saraybosna şehrinde ve 
Bosna bölgesinde yaklaşık 50 yıl içinde meydana gelen olayları takip ederek 
kaydetmiştir.1 Kayda geçirilen her olayın meydana geldiği tarih yazılmıştır. 
Tarihlerden anlaşıldığı gibi, Molla Mustafa 1756 ya da 1757 yılında defterini 
yazmaya başlamıştır. Kaleme alınan olaylar yaşandıkları günlerde kayda 
geçirilmiş, mecmuada art arda sıralanmıştır. Böylece metin kronolojik bakımdan 
bütünlük göstermekte, konular bakımından bütünlük göstermemektedir. 
Mecmuada askerlerin sefere gitme tarihleri, paşa rütbesini kazananların Bosna 
eyaletine gelmeleri, büyük sellerin, yangınların, salgınların, önemli binaların 
inşaatı veya tamir tarihleri kaydedilmiştir. Eserin birçok yerinde hava durumu ile 
ilgili kayıtlara, bölgede yaşanan kıtlık günlerinde halkın çektiğı zorluklara da yer 
verilmiştir. Birkaç sayfada yazar bize Saraybosna’nın alimlerini tanıtmış, elli yıl 
içerisinde vefat eden Saraybosna sakinleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Son kayıtlar 
1219 [1804-1805] yılına rastlamaktadır.

Bu eserin Bosna tarihi açısından olan önemi şimdiye kadar ileri sürülmüş, 20. 
yüzyılda siyasi ve iktisadî tarih konusunda yapılan çalışmalar için kaynak olarak 
kullanılmıştır. Bosnalı tarihçilerden Vladimir Skariç, 1927 yılında kaleme aldığı 
bir yazısında bu eserin önemini vurgulayarak şunları söylemiştir: “Bölgemizde 
Saraybosna kadar şanslı bir yer yoktur. Molla Mustafa gibi bir kişinin yaşadığı 
şehirde günlük hayatı kaydetmiş olması bir şehir için büyük bir şanstır.” 
(Mujezinović, 1968: 22). 

Ne var ki bu Mecmua’nın kültür değerleri şimdiye kadar ele alınamamıştır. 
Hâlbuki, konusu ne olursa olsun her yazı meydana geldiği kültürün bütün 
boyutlarıyla ilişki içindedir (Kapidžić-Osmanagić, 2007: 345). Bundan hareketle 
Molla Mustafa’nın Mecmuası’nı bir kültür değeri olarak okumaya çalışmaktayız. 
Bu makalede yazarın, yaşadığı Saraybosna şehrinde tanık olduğu toplu eğlenecelere 
ilişkin kayıtlarını ele almak istiyoruz. 

Hemen belirtmek gerekir ki Molla Mustafa’nın kayıtları, eğlencelerin seyrini 
anlatan metin parçaları değildir. Bunlar, daha çok düzenlenen bir eğlence sırasında 
meydana gelen olağan dışı olay ya da durumu sergilemektedir. Dolayısıyla bu 
kayıtların en önemli özelliği, yazarın kaydettiği olayları kendi bakış açısıyla 
ele almış olmasıdır. Yazar, o olayları kendisi yaşamıştır, yaşananlarla ilgili bazı 
1 Mecmua’da yer alan diğer yazılar şöyledir: kısa halk hikâyeleri (varak 99a-116a, 161b), rüya 
tabirleri (varak 150b-153a), yazar tarafından Türkçe olarak kaleme alınmış 7 şiir (varak 120b-122a), 
bilmeceler (varak 158b-160a), Boşnak dilinde kayda geçirilmiş 3 halk şiiri (varak 157a), bazı 
bitkilerin adları (varak, 161a), Osmanlı tarihinden bazı önemli olaylar (varak 46b-48a), İslam 
tarihinden birkaç önemli olaylar, İslam dünyasında tanınmış âlimler ve mutasavvufların adları 
(varak 44b-45a). 
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görüşlerini kağıda aktarmıştır. Böylece kendisi, toplumun içinden konuşmaktadır. 
Yazarın görüşleri bir yandan toplumun, öte yandan kendisinin kültürünü bize 
yansıtmaktadır. Bu sebeple, yazarın neyi kayda geçirdiğini kadar, konuyu nasıl 
ifade ettiğini de dikkate almamız gerekir, diye düşünmekteyiz. Eğlence gibi toplu 
olayların, o toplumda yaşanan kültürü „özetlenmiş” bir biçimde bize yansıtmakta 
olduğu görüşünden hareketle (Ryan, 2001: 186) bu yazıda ilgimizi eğlencelere 
yönlendireceğiz. 

Molla Mustafa’nın Kişiliği 

Molla Mustafa’nın hayatı hakkında başlıca eser kendisinin yazdığı bu 
mecmuadır. Kayıtlarından 1730’larda dünyaya geldiği,2 hayatının tümünü 
Saraybosna’da geçirdiği anlamamız mümkündür. Mecmuanın bir yerinde kazzâz 
Mahmûd Zaimoglı adında bir zat için benüm ustam demiştir.3 Bundan kazaz zanaati 
öğrendiği tahmin edilebilir, ancak bu zanaatla uğraşıp uğraşmadığı kesin olarak 
bilinmemektedir. Saraybosna camilerinde, önce 2 yıl kadar muallim-i sıbyân,4 daha 
sonra 17-18 yıl imam ve hatip olduğunu,5 1777 yılında ise bu görevden ayrıldığını6 
kayda geçirmiştir. Bu bilgilere dayanarak Molla Mustafa’nın Saraybosna’daki 
medreselerin birinde eğitime devam ettiğini tahmin etmek mümkündür. Ancak, 
kendi eserinde medrese eğitimi aldığına dair bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu 
arada 1763 yılında Molla Mustafa kâtiplik işleriyle de uğraşmaya başlamış,7 
hayatının devamını kâtip olarak geçirmiştir. 

Mecmua’daki kayıtlarından anlaşıldığı gibi Molla Mustafa Saraybosna’nın 
Gazi Hüsrev Bey mektebi ve hânikâhında verilen nücûm (astronomi) ve şeriat 
derslerine katılıp eğitimini genişletmeye çalışmıştır.8 Hacı Sinan tekkesi 
şeyhinden ise, tasavvuf dersini aldığını söylemektedir.9 Bazı kayıtlarından 
tasavvufa karşı büyük ilgi duyduğunu anlamaktayız.10 Saraybosna’nın alimlerini 
bize tanıttığı satırlarda kendisinden de bahsetmiştir, şu şekilde: Hepüsi zâhir ü 
bâtin bana malûm oldı. Mademki murâda erdüm andan sonra „bilmem” demem 
bana harâmdur bilmem demek.11 1800 yılına ait kayıtlar arasında Molla Mustafa, 
Gazi Hüsrev Bey Vakfı’nın mutevellisi ve mahkeme mollası tarafından cüz-
2 Yaşıyla ilgili Molla Mustafa Mecmua’da şu satırları yazmıştır: Yaşum çokdur yetmişi tecavüz 
etmişim. Bu kayıt 1217 yılına aittir [05 Mayıs 1802-22 Nisan 1803]: Varak 142b, satırlar 10-11. 
Bundan böyle alıntıların yazmadaki yerleri şu şekilde gösterilecektir: Varak 142b/10-11.

3 Varak 95a/20. 
4 Varak 7b/18-19. 
5 Varak 7b/6-8.
6 Varak 30a/10-17.
7 Varak 8b/6-7.
8 Varak 16a/6-8.
9 Varak 36b/20-21.
10 Varak 36b/23 – 37a/6. 
11 Varak 37a/4-5.
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hân12 olarak görevlendirildiğini yazmıştır.13 Bundan bir yıl sonra kendisinin 
damladan hastalandığını kaydetmiştir.14 Hastalandıktan sonra da Molla Mustafa 
Mecmuası’nı yazmaya devam etmiştir. Ancak, bunlar daha çok vefat eden 
tanıdıklarıyla ilgili kısa kayıtlardır.

Hayatının 50 yılı boyunca Molla Mustafa, yaşadığı Saraybosna kentinde 
meydana gelen çeşitli olayları Mecmuası’nda yazmıştır. Yazar, bu işe girişme 
sebebini kendi ifadesiyle Medîne-i şehri Sarây’da ve eyâlet-i Bosna’da ba’z-ı 
vakayii beyân ve târihini beyâ[n] ederim. Zîrâ kullu mâ kutibe karre ve mâ hufiza 
ferre demişler, yani hep ne yazarsan kalur ve ne ezberlersen kaçar şeklinde bize 
belirtmiştir.15 Bu cümleden hemen sonra ilk kaydını yapmış, sene 1170 (1756-
1757) tarihini yazmıştır. Yazar o zaman 25 yaşlarındaydı. 

Eserinin bazı yerlerinde Molla Mustafa haksızlığı, kötülüğü, zorbalığı 
eleştirmiştir. Öte yandan haklı davranan kişileri övmüştür. Bir yerde kendisi 
için şöyle diyor: Amma hakîr-i pür-taksîrün tabîatı mahcûb ve gâyetül-gâye ârlı 
oldıgından ne derse ve ne vaza segirdem, hemân ayagıma gelen sühtelere ders 
veregeldüm.16 Başka bir yerde herkese mütevazi olmayı önermektedir: Herkes 
tevâzülügü bırakmasun, tevâzülük iyi hasletdur.17 Bu kayıtlar yazarın kişiliğini, 
değer yargılarını anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Molla Mustafa’nın Yaşadığı Dönem

Molla Mustafa’nın yaşadığı dönem Osmanlı Devletinin tarihinde „uzun sonun 
başlangıcı” olarak nitelendirilmektedir (Beydilli, 1994:65). Devlet, bir yandan 
1768 yılında başlatılan Osmanlı-Rus Savaşıyla, öte yandan savaşın yol açtığı 
malî sıkıntılara bir çözüm aramakla meşguldü.18 Bu savaştan önce de ortaya çıkan 
sosyal ve iktisadî istikrarsızlık çeşitli eyatlerde karışıklıklara yol açmıştır. Devletin 
merkezî sisteminde örgütlemede birtakım bozukluklar yaşanmıştır. Bu örgütleme 
krizi kendini daha çok taşra bölgelerinde göstermiştir. Bosna bölgesinde 1747 
yılında meydana çıkan karışıklık, 10 yıl devam edecek bir anarşiye dönüşmüştür.19 
Íhtimaldir ki bu durum, Molla Mustafa için Mecmuası’nı yazmaya bir sebep 
olmuştur. Gerçi, kendisi bu olaylar sonuçlandıktan sonra Mecmuası’nı yazmaya 
başlamıştır. Ama, 10 yıl boyunca Bosna eyaletinde ve Saraybosna şehrinde 
yaşanan siyasi olaylar, XVIII. yüzyılın ikinci yarısındaki hayatı önemli derecede 
etkilemiş olmalı.
12 Cüz-hân: Bir vakıf tarafından vâkifin ruhuna Kur’an okumakla görevlendirilen kişi. Molla 
Mustafa, diğer cüz-hânlarla birlikte vâkıf Gazi Hüsrev Bey ruhuna Kur’an okuyordu.

13 Varak 155a/6-7.
14 Varak 142b/7.
15 Varak 6a/1-2.
16 Varak 36b/18-19.
17 Varak 30b/23.
18 Aynı varak.
19 Bu konuyla ilgili önemli kaynaklar: Sućeska, (1965:223-239); Buturović, (1983). 
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 1769’da Osmanlı-Rus Savaşı’na Saraybosna’dan 40 bayrak, Bosna eyaletinden 
100 bayrak asker toplanıp uzak bölgelere, Bender, Hotin ve Oziye gönderilmiştir 
(Muvekit, 1999:546). 1774’e kadar sürdürülen bu savaş için yeni askerlerin 
toplanmasını emr eden fermanlar Bosna bölgesine de gelmiştir.20 

Osmanlıların siyasi tarihini konu alan çalışmalarda bahsedilen bu uzun ve 
yorucu savaşın yanı sıra, büyük tarihlerin kaydetmediği, daha çok bölgesel olarak 
nitelendirilebilen savaşlar da olmuştur. Bu „küçük” savaşlara da askerler gitmiş, 
bunlar da daha çok o bölgedeki insanların hayatlarını etkilemiştir. Nitekim, 
1769’da Rusya seferine gönderilmeden kısa bir süre önce Bosna askerleri Kara 
Dağ seferinden daha yeni geri dönmüşlerdir.21

1787’de ilan edilen yeni bir Osmanlı-Rus Savaşı’na Rusya’nın müteffiki 
sıfatıyla Avusturya’nın da 1788’de savaşa girmesi, Osmanlı-Avusturya sınırının 
Bosnaya yakın olması sebebiyle savaş Bosna bölgesini önemli derecede 
etkilemiştir. Molla Mustafa’nın Mecmuası’ndan, çok genç insanların da savaşa 
gittiğini okumaktayız. 1791 yılının temmuz ayında yazarın, 15 yaşındaki oğlu 
Mustafa, 5 arkadaşıyla birlikte savaşa gitmişlerdir.22 Bu gençlerin gidişinden 
sadece bir ay sonra Avusturya ile barış sağlanmış,23 bu olumlu gelişme, Devletin 
diğer yerlerinde olduğu gibi Saraybosna’da top ateşiyle kutlanmıştır.24

Zafer Şenlikleri 

İlan edilen savaş, cephede yaşanan kayıplar halkın üzüntüsüne sebep olduğu 
gibi kazanılan zaferler, sağlanan barışlar da mutluluk duygusunu verirdi. Bu 
mutluluğunu halk, padişahın buyruğu üzerine düzenlenen şenliklere katılarak 
belli ederdi. Başkentte yapılan zafer kutlamaları çoğu zaman görkemli şenliklere 
dönüşürdü: sokaklar halılarla, evler değerli kumaşlarla süslenirdi, evlerden evlere 
donanma fişekleri atılırdı, şehir meşalelerle donatılırdı (And, 1982:21-22). O 
derecede görkemli olmasa da zafer, taşra kentlerinde de kutlanırdı.25 

Zafer şenliklerinin, mecmuadan topladığımız bilgilerden, yukarıda andığımız 
gibi, Saraybosna’da top ateşiyle geçiştirildiklerini öğrenmekteyiz. Ama o günlerde 
halkın nasıl eğlendiğine dair yazar bize bilgi bırakmamıştır. 
20 Molla Mustafa’nın mecmuasında 1771 yılında Bükreş civarında Ruslarla sürdürülen çatışmalarda 
10 ile 15 arasında Boşnak askerin hayatını kaybettiğini okuyoruz: Varak 18b/1-2.

21 Molla Mustafa, Kara Dağ seferi hakkında uzunca bir kayıt yapmıştır: Varak 9b/12-10a/14.
22 Varak 144a/2-5.
23 4 Ağustos 1791 tarihinde imzalanan barış antlaşmasıyla (Ziştovi Antlaşması) son Osmanlı-
Avusturya savaşı bitirilmiştir 

24 Varak 144a/10. Molla Mustafa’nın kaydına göre Saraybosna’da 26 Ağustos tarihinde top ateşi 
düzenlenmiştir.

25 Saraybosnalı Kadı Molla Muhibinin hayatını inceleyen Tatjana Paić-Vukić de, taşradaki şenliklerin 
başkenttekilere göre mütevazi bir biçimde düzenlenmiş olmalarına dikkat çekmiştir (Paić-Vukić, 
2007:109). 
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Ama başkentin haberi olmadan Saraybosna’da zaferin kutlandığı da olmuştur. 
Böyle bir olay 1769 tarihinde yaşanmıştır. Rus savaşına giden askerlerin 
Saraybosna’dan ayrılışından26 sadece 4 ay sonra gelen beşâret-i ferman27 halka 
zaferin kazanıldığını bildirmiştir. Ferman’da 60-70 bin düşman askeri, toplarla 
gelip Hotin kalesini kuşattığı, bunun üzerine Abaza Paşa ile Kahriman Paşa 
ve sairleri imdada yetiştikleri, düşman ordusunu yenerek büyük taburuna dek 
kovdukları, otuz bine yakın düşmanı kılıçtan geçirdikleri, Müslümanlardan altı 
yüz yedi yüz şehid düştüğü birkaç yüzü ise yaralandığı söylenmiştir. Bunun 
üzerine Saraybosna’da üç gün top ile şenlik yapıldı. Ama sonra, askerler geri 
geldiklerinde o fermanın yalancı kapudanlar tarafından düzenlendiği belli 
olmuştur. Molla Mustafa’nın olayla ilgili kaydı şöyle devam etmektedir: Hasıl-ı 
kelâm, halk bilmeden acele edüp şenlikler eyledi. Amma gazânun yalan oldığı 
haber oldı, halk utanakaldı.28 

Bu “zafer şenliği”, aslında, kültür etkinlikleri biçimlendiren bazı tarihî 
gelişmeler hakkında bize birtakım bilgi vermektedir. Belli ki o dönemde siyasi 
sistemin daha az merkezî olduğunu göstermektedir. Saraybosna’da yaşanan bu 
durum sanki McNeillin, Osmanlı Devletinde merkezin örgütlenmesinin, taşrada 
başlayan değişikliklerle dönüşüme uğradığı şeklindeki görüşünü doğrulamaktadır 
(Burke, 2000:79). 

Bu kayıttan okuduğumuz bir başka ilginç durum ise, Molla Mustafa’nın, halkın 
yanlış haber üzerine şenlik yaptığından dolayı utanmış olduğunu söylemesidir. 
Gerçi, Molla Mustafa, halkın bu duygusuyla ilgili bir yorum yapmamıştır, ancak 
Mecmuası’na yanlış bir haber kaydettiğinden dolayı kendisi de utanmış gibi 
şunları yazmıştır: Bu iki sahifede ba’z-ı havâdisât acele edüp işitdügüm birle 
tahrîr ü beyân eyledüm. Amma gazâ oldıgı ve bunca bunca mübâlaga ile kâfirlerün 
helâk oldıgı sonunda yalan âşikâre oldı. Ímdi ahdum olsun bundan sonra tâ esahh 
haber gelmeyince vâfir zamân geçsün deyü mühlet verürüm ve sabr ederim sonra 
havâdis yazarım.29 

Hâlbuki, bu yanlış haberi bile kâğıda aktarmakla Molla Mustafa, Bosna 
eyaletinde yaşanmış bir durumu bize nakletmiş bulunmaktadır. Meğerse onun 
niyeti gerçekleri yazıp kendisinden sonra gelecek kuşaklara aktarmak idi. Ne 
var ki bu olay dolayısıyla verdiği söz –onun ahdı– bundan sonra yazacaklarına 
güvenimizi artırmıştır. 
26 Saraybosna’dan askerler Nisan ayında sefere gitmişlerdir: Varak 11b/14. Yazar, giden ağalar ve 
bayraktarların adlarını kaydetmiştir: Varak 10b/5-11b/13. 

27 Beşâret-i Fermân: Zaferi müjdeleyen ferman: Varak 12b/13. 
28 Bu olay, burada aktardığımız gibi mecmuanın 12b/12-27 satırlarında kaydedilmiştir. Italic 
verdiğimiz parçalar mecmuadan doğrudam okunmuştur.

29 Varak 13a/17-20. 
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Donanmalar

Şehzadelerin dünyaya gelişi halkın eğlenmesine bir başka sebep idi. Bu tür 
şenlikler hakkında Molla Mustafa bize daha çok ayrıntılar vermiştir. Mutlu 
olay başkentten gönderilen fermanla halka bildirilir, fermanda donanmanın 
düzenlenmesi, Molla Mustafa’nın deyişiyle, emr olınurdı.30 Onun kayıtlarından 
donanma sırasında çarşıdaki dükkânların süslendirildiğini, halkın, çarşının 
süslenmiş hâlini görmeye geldiğini öğrenmekteyiz. 

Molla Mustafa’nın Saraybosna çarşısının merkezinde, Gazi Hüsrev Bey 
Külliyesi’nin hemen yanı başında bulunan dükkânını nasıl süslediğini kendisinden 
okuyalım: Ve dükkânı ba’z-ı yazılarla, oyma kâgıdlarla, çiçeklerle, yılduzlarla, 
aylarla, kıt’alarla tezyîn etmiş idüm.31 Bu cümlenin devamındaki sözlerine göre, 
onun dükkânı hep öyle zînetlü dururdı.32 

Bilindiği gibi, Devlet’in başkentinde düzenlenen donanmalarda sanat 
gösterimlerinin çok önemli yeri vardı.33 Her nekadar bu sanat gösterimleri 
hükümdar ve devlet ricalı için yapılmışsa da, bunları izleme olanağını bulan 
halkın da kültürüne etkili olmuş, halkın bakış açılarında sürekli sıçramalara katkı 
sağlamıştır. 

Saraybosna’da düzenlenen donanmalarda bu “sanat gösterme” geleneğinin 
sürdürüldüğünü görmekteyiz. Gerçi, bir taşra kentinde gösterilen sanatlar 
başkenttekilerle karşılaştırılamazdı. Molla Mustafa, birisinden bahsederken 
“sanat” değil, “marifet” sözcüğünü kullanmıştır. Konumuz açısından ileri 
sürülmesi gereken özellik ise, o ustalığı Molla Mustafa’nın halka seyrettirmiş 
olmasıdır. Bunu şu kaydından okuyoruz: Ve başka dahi bir gün bıçaklardan bir 
garâyıb, ‘akıldan be’îd bir ma’rifet seyr etdürdüm. Her kim gördi ise te’accüb ede 
lâ-havle okuyup giderdi. Harîfi hayret tutardı, zîrâ büyük iki hancâr hemân ikisi 
san’atile gûyâ yel üzerinde havâda direksüz dururlar.34 

Sultan Abdülhamid’in35 kızı Hatice Sultan’ın 1776 yılında dünyaya gelmesi 
dolayısıyla düzenlenen donanmada Molla Mustafa’nın halka seyrettirdiği bu 
marifet ne olursa olsun, Mecmuası’ndan okuduğumuz gibi yerli insanın daha 
önce görmediği bir şey olmalıydı. Molla Mustafa’nın, aynı o donanmaya verdiği 
katkısı bununla bitmemiştir. Zinetlü dükkânını daha güzel hâle getirmek üzere bize 
belirtmediği bir yerde bir sûret [resim] bulup kiraya alup dükkânına getirmiştir. 
Sûret yeniçeri alayının sefere gitmesini tasvir ediyordu. Bunun yanı sıra dükkânına 
30 Varak 26b/8.
31 Varak 26b/13-14. 
32 Aynı varak.
33 Bu konu hakkında bakınız: M. And, Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları.
34 Varak 26b/20-27a/2. 
35 1774-1789 yılları arasında Osmanlı padişahı. 
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bir resim daha eklemiştir: Ve dahi başka bir büyük kâgıd ve üstinde ‘acâyıb [u] 
garâyıb sûretler, gûyâ her bir sûret söyler, tıbkı gibi yapılmış.36 

O dönemde Saraybosna halkı için, insan suratını tasvir eden büyük kâğıdı 
yakından görmek herhalde nadir rastlanan bir olay idi. Bundan dolayı olmalı ki 
bütün şehir halkı Molla Mustafa’nın dükkânına resimleri seyretmeye gelmiştir. 
Molla Mustafa da, ve ben seyr etdürdüm, diyor.37 

Yazarın burada şehir halkı kavramını kullanmasından şehir dışından gelen 
insanların ya olmadığı ya da az sayıda olduğu sonucuna varmamız mümkündür. 
Nitekim, Saraybosnaya 30 kilometrelik mesafede bulunan Visoko kasabasında da 
Hatice Sultan’ın doğumu dolayısıyla donanmanın düzenlendiği, şenliğin sekiz 
gün sürdüğünü başka bir kaynaktan okumaktayız.38 Hatice Sultan, doğumu büyük 
şenlikle kutlanan padişah çocuklarından biriydi.39 Bazılarınınki ise top ateşiyle 
geçiştirildi (And, 1982: 21). Meselâ, Sultan Abdülhamid’in oğlu Süleyman 1779 
yılında dünyaya geldiğinde, Saraybosna’da tüfeng ve top şenligi oldi, üç gün 
toplar atıldı.40

Bu kayıtlardan Molla Mustafa’yı yeniliklere ilgi gösteren, yeni bilgi ve 
tecrübelerini halkla paylaşmak isteyen bir kişi olarak görüyoruz. Yaşadığı ortamda 
bilgin biri olarak halka yaklaşmayı ya da halkı kendine yaklaştırmayı bilen bir 
kişi olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, Mecmuası’ndan sırf kendi menfaatini 
düşünenlere karşı olduğunu görmekteyiz. Onun bu özelliğini salıncakçıları 
andığı cümlelerden anlamamız mümkündür. Bunların, donanma sırasında 
akşam saatlerinde davullarla ya da davulsuz çarşıyı gezintip bâzergânlardan 
çuha istemelerine Molla Mustafa dilencilik demiştir. Kendilerini dilenciler, 
hareketlerini dilenciliğe sülûk olarak adlandırmıştır. Bu cümlenin devamında bir 
de bu kaydı yapmıştır: Ve salıncakçılar çok akçe aldılar.41 Belli ki salıncakçılar 
halktan, şenliklerde en çok sevdiği eğlence salıncağın olmasından (Faroqhi, 2005: 
199). yararlanmayı bilmişlerdir. 

Esnafın Kuşanma Törenleri

Molla Mustafa’nın bazı görüşlerini esnaf tarafından düzenlenen mesire yerlerine 
gidişinden bahsettiği kayıtlardan daha açık görmekteyiz. Bu tür toplu etkinliklerde 
yaşanan durumlar, daha çok yerli halkın davranışlarını sergilemektedir. Bu tür 
eğlencelerin yapılacağı yer ve günler esnaf sınıfları arasında kararlaştırıldı. Ama 
36 Varak 26b/7-18. 
37 Aynı varak.
38 Bunu, Orta Bosna’da bulunan Sutyeska Manastırının rahiplerinden Bono Benić (1708-1785) 
tarafından tutulan günlük defterinden okumaktayız. Kendisi, şehzadenin doğumu dolayısıyla 
Visoko’da düzenlenen şenliğe başrahibin gittiğini kayda geçirmiştir (benić, 1979: 251). 

39 Hatice Sultan’ın doğumu dolayısıyla Ístanbulda yapılan şenlik hakkındaki kaynak için bakınız: 
And, 1982:201. Bunun yanısıra: Miović, 2003: 219-220. 

40 Varak 34a/1-2.
41 Varak 27a/5-7. 
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esnaf bir nevi resmî kuruluşuydu, düzenlediği gezintilerin bazı kuralları vardı. 
Bu kurallar Devlet merkezindeki esnaf tarafından uygulandığı gibi42 taşradaki 
tarafından da uygulanırdı.

Bunlardan ilk sırada anılması gereken, kuşanma töreninin gezinti günlerine 
rastlatılmasıdır. Bu törende usta çıkan yetişmiş kalfalara kendi dükkân açma izni 
verilmesi dolayısıyla kendilerine peştemal kuşatılır. Bir esnafta yeni kethüdanın 
tayini gene mesire günlerinde resmiyetini kazanır,43 yetişmiş çıraklar kalfalığa 
geçerlerdi. Yeni kalfaların esnaf defterine kaydedilmesini Molla Mustafa kalfa 
yazılmak ibaresiyle birkaç yerde belirtmiştir.44 Mecmuada esnafın gezintileri 
kuşanma olarak adlandırılmaktadır.

Molla Mustafa’nın kayıtlarından mesire yerine bazen beş on igirmi 
kimesneden45 bazen kırk elli insandan46 oluşan gruplar hâlinde, şehir camilerinin 
birinde dua okunduktan sonra47 gidildiğini ögrenmekteyiz. Mesire yerine gidilince 
önce çadırlar kurulup davetlileri karşılamak üzere hazırlıklar yapılırdı (Abdülaziz 
Bey, 2002:298). Molla Mustafa’nın bize verdiği bilgilerden kuşanmalara diğer 
esnaf kethüdaları, başeskiler, okur yazar insanlar, hatta şehir dışından konuklar da 
davet edilirdi.48 Davetliler arasında kendisi de yer alırdı.49 

Mesire yerine gelen davetlileri kuşanma törenini düzenleyen esnafın ustaları 
ve kalfaları karşılardı. Belli ki karşılanmanın da bir düzeni vardı. Gerçi, Molla 
Mustafa bu düzenden bahsetmemiş, daha çok düzenin bozulduğu durumları 
kayda geçirmiştir. Kuşkusuz ki onun amacı, böyle durumlara dikkat çekmekti. Bu 
nedenle, Mecmuası’nda demirci esnafının, 23 Ağustos 1778 tarihinde düzenlediği 
gezintide konukları hoş karşılamayı bilmediklerini yazmıştır. Meselâ, diyor Molla 
Mustafa, gelene karşu, istikbâline gerek usta ve gerek kalfa çıkmak ve karşulamak 
ikisi bunı bilmediler. Konuklar çadırlar arasına gelmişken bunlar kimi hangi 
çadırda konuk edeceklerini bilemediler.50 Demircilerin bu acemiliğini Molla 
Mustafa şu sözlerle açıklamıştır: Ve dahi ma’lûm olsun ki kovaçlar [demirciler]51 
42 Ístanbulda düzenlenen esnafların mesireye gidişi hakkında bakınız: Abdülaziz Bey, 2002:298-299. 
43 Molla Mustafa’nın Mecmuası’nda 1189 (1775-1776) yılına ait şöyle bir kayıt okuyoruz: 
Cizmeciyân yek-pâre So’uk Bunar’a teferrüce çıkup Ramooglı Muharrem Agayı kethudâ eylediler: 
Varak 24b/13. 

44 1184 [1770-1771] yılında düzenlenen törende cebeci esnafında tahmînen yüz kalfa yazılmışdur 
(Varak 15b/2). Çizmeci esnafında ise 26 Ağustos 1777 tarihindeki törende deftere yazılan kalfaların 
sayısı 330 idi (Varak 30a/24).

45 Varak 30a/18. 
46 Varak 28a/17.
47 Varak 30a/18.
48 Varak 15b/2-3. 
49 Varak 15b/3.
50 Varak 32b/15-17.
51 Molla Mustafa bu yerde „demircileri“ aynı anlamdaki Boşnakçanın “kovaç” sözcüğüyle 
belirtmiştir. 
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ekser halk, çelebî ve ‘âkil ve zârif olmadıgından köylerden gelme ve san’at tahsîl 
edenler oldıgından müsâfirleri hoş katlanmak bilmediler, büyük pilâva davet 
etmek bilmediler.52 

Yazarın bu yorumu bize şehrin sosyal yapısı hakkında önemli ipucu vermiştir.

Gezintilerde Yaşanan Anlaşmazlıklar 

Saraybosna şehrinde o dönemde yaşanan toplumsal ilişkiler açısından ilgimizi 
çeken bir başka kayıt, 28 Ağustos 1776 tarihinde ekmekçilerin düzenledikleri 
kuşanma hakkındaki bahiste buluyoruz. Molla Mustafa’nın Mecmuası’ndan esnaf 
mensuplarının, alayda öncülüğün kime verileceği konusunda anlaşamadıklarını 
görmekteyiz. Gezintiye hareket ederken alayın başında gayri muslimler yer 
almışlardır. Ne var ki gayri müslim ustaların, atlara binip alayın ileri sıralarında 
yer almalarına – Molla Mustafa’nın sözleriyle devam edelim – ba’z-ı ahmaklar 
begenmeyüp hattâ giderken53 İşkono İsmâ’îl Aga kethudaya gidüp söylediler. Ve 
kâ’urları, binmişler iken, bârgîrden indirdiler. Ve kâ’urlarun hâtırı kaldı. Niçün 
evvel-i merrede ve vehle-i ûlâda bize haber etmediniz, hemân bizi rezîl eyledinüz. 
Akıl mı bu? deyü cevâb eylediler.54 

Ekmekçi esnafında yaşanan bu olayı Molla Mustafa, aralarında akıllı kişilerin 
bulunmamasına bağlamıştır. Gayrimüslimlere karşı gösterilen bu hareketi sert 
sözlerle kınamıştır, şu şekilde: Ba’z-ı eşhâs, diyor Molla Mustafa, kendüni pek 
‘akıllu hesâb eder, hâlbuki hiç temyîzi ve ‘aklı yokdur.55 Kınamasını pekiştirmek 
istercesine bu konuyu bir deyimle kapatmıştır: [Bunlar gibi insanlar] heman 
pilâvı dâ’im hlapaya döner[ler].

Molla Mustafa’nın bu sözlerini Mecmuası’na, yani kendi özel defterine 
yazmış olması bize kendisinin dürüstlüğünü, diğer insanlara değer verdiğini 
göstermektedir. Kuşkusuz, onun bu görüşü inancıyla ve sufî gözleriyle dünyaya 
bakmasıyla açıklanabilir. Kendisinin güzel davrananlara karşıki takdirini gene 
Mecmuası’ndan okuyoruz. Ekmekçilerin kuşanmasından bir yıl sonra (16 Eylül 
1777) düzenlenen kuyumcu esnafının gezintisini Molla Mustafa şu sözlerle 
kâğıda aktaracaktı: Alay düzgün, mîrî-yi serdengeçdi Sâlih Aga tâze âdam ammâ 
‘akıllı oldıgından cümlesi anun re’yiile ve tertîbile hareket eylediler, hiç muhâlefet 
etmediler.56 

Esnafın mesireleri sırasında yaşanan bir başka anlaşmazlık çuha dağıtımından 
dolayı ortaya çıkardı. Kuşanma törenlerinde sürdürülen âdetlerden biri yeni 
52 Varak 32b/14-15.
53 Giderken: hareket ettikten sonra.
54 Varak 28a/19-21.
55 Varak 28a/21-22.
56 Varak. 30b/4-6.
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ustalara çuha hediye etmek idi. Durumu iyi olan esnaf, törene katılan diğer 
konuklara da çuha dağıtırdı.57

Ne var ki çizmecilerin 1777 yılında yapılan kuşanmasında çuhalar büyük 
kavgaya sebep olmuştur. O olayı kayda geçirerek Molla Mustafa önce Ve 
çizmeciler teferrüci58 berbat oldı. şeklindeki cümleyi kullanmıştır. Böylece, 
konuya girmeden önce bile kendi görüşünü ortaya koymuştur. Kayıt şöyle devam 
etmektedir: Çûkalar sebebile âlî kavga ve bütün esnāf birbirisile savaşdı, ‘azîm 
havâdisler oldılar.59 Bunun hemen ardından yazar kendine göre bir açıklama da 
yapmıştır: Íçlerinde60 aklen ileru biri olmadığından. Yukarıda gördüğümüz gibi, 
bu sefer de Molla Mustafa insanları akıl kullanmaya çağırmıştır. Aynı sebepten 
dolayı berberler arasında küsmeler yaşandığında Molla Mustafa gene durumu 
eleştirmekten geri kalmamıştır. Bu sefer teferrüc için zevksiz geçtiğini söyledi. 
Belki de bir az daha yumuşak sözleri kullanmasının sebebi, küsmelerin kavgaya 
dönüşmediğindendir. Kayıt şöyledir: Çûkaları ustâlara tefzî, niçe ustânun bu 
husûsda hâtırı kaldı. Sonra birkaçısına çûka verildi ve debs oldı. Lâkin zevksüz 
teferrüc oldı.61 

Molla Mustafa’nın bunlar gibi olayları kayda geçirmesiyle, sadece esnafın 
kültürünü ve davranışlarını değil, toplumun içinde yaşananları tanımamıza 
yardımcı olmuştur. Bilindiği gibi, esnafın mesire yerlerinde düzenlediği 
eğlenceleri izlemeye halk da gelirdi (Abdülaziz Bey, 2002: 299). Yukarıda 
andığımız çizmecilerin kuşanmasında alay gâyetü’l-gâye büyük, halk çok, 
sıbyân bî-hadd, ustâ dahi hesâbsuz kesret, belki kalfalar ma’a ustalar bin cân 
var idi, iki yüz on âdem bârgîrli alayda idi.62 Esnafın ustaları ve kalfaları Molla 
Mustafa’nın yazdığı kadar çok olduysa, o zaman bunların ailelerinin izleyici 
olarak katılmaları kalabalığa yetiyordu. Ne var ki esnafın eğlencelerini izleyen 
halk, ortaya çıkan anlaşmazlıklara da tanık olmuştur. Kuşkusuzdur ki kuşanma 
sırasında yaşanan durumlar halk arasında anlatılmıştır. Molla Mustafa buna da bir 
gönderme yapmıştır. Berber esnafının kuşanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıktan 
dolayı “Uşaklar birkaç gün anları masharaya aldılar.” diye bir kayıt düşmüştür. 
63 Kuşanmayı düzenleyenler sırf bir toplum tabakasının temsilcileri değil, halkın 
kültürünü biçimlendiren etmenlerdi aynı zamanda. Saraç esnafının kuşanma 
töreninde halkın izleyebildiği hevai fişek gösterimi64 kültürünü biçimlendirdiği gibi...
57 Varak 25b/6-9.
58 Esnaflar tarafından düzenlenen gezintiler için Molla Mustafa, “kuşanma”, “kuşanma teferrüci” ya 
da sadece “teferrüc” sözcükleri kullanmıştı. 

59 Varak 30a/25-26
60 Íçlerinde: burada “aralarında” anlamını karşılıyor.
61 Varak 28b/8-9.
62 Varak 30a/22-23.
63 Varak 28b/10.
64 Varak 30b/10-12. 
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Halkın Düzenlediği Eğlenceler

Zafer şenlikleri ve donanmaların padişahın buyruğu üzerine, kuşanmaların 
esnafın kararı üzerine düzenlendiğine göre, bu tür toplu eğlencelerin bir 
„resmiyeti” olduğunu kabul etmemiz mümkündür. Bu etkinliklerde halk daha çok 
izleyici durumundaydı. Halkın eğlenmesi ise, etkinliğin seyrine bağlıydı. 

Bunların yanı sıra, „resmî bir kuruluşun” girişimi olmadan, halkın kendisinin 
yaptığı eğlenceler de düzenlenirdi. Molla Mustafa’nın Mecmuası’ndan böyle 
bir toplu eğlencenin Saraybosna’nın civarındaki Nişan diye tepede yapıldığını 
görmekteyiz. Yazar, teferrüc olarak adlandırdığı bu eğlencenin nasıl düzenlendiği, 
halkın nasıl eğlendiği konusunda bize bilgi vermemiştir.65 Ancak Nişan 
teferrücünü andığı kayıtta başka bir hususu ileri sürmüştür: eğlenceler sırasında 
insanlar, birbiriyle tanışıp konuşurlardı, bilgi alışverişinde bulunurlardı. Molla 
Mustafa’nun bunu nasıl dile getirdiğine bakalım: Ve Nişan teferrücine giderken 
ser-haddan bir âdem gelmiş ve benüm ile şundan bundan sohbet açduk. Dedi ki 
ser-hadda meşe agaçlarun yapraklarını yek-pâre bütün ormanı çıplak etmişlerdür. 
Su’âl etdüm ne asıl mahlûk? Dedi ki ahşama karşu tayerân eden kebîr pervâne, 
Bosnaca prndely derler.66 

Nişan teferrücine Molla Mustafa’nın gittiğine göre, halkın çeşitli kesimlerinin 
bu tür eğlencelere katıldığını tahmin etmemiz mümkündür. Ínsanların, bazen 
küçük gruplarda bir araya gelip sohbet ederek eğlendiklerini de mecmuadan 
öğrenmekteyiz. Osmanlı kültüründe helva sohbetleri olarak bilinen bu 
tür “toplantılar” özel evlerde ya da kahvelerde yapılırdı. Molla Mustafa 
Mecmuası’nda, Molla Hasan Vilayetoglı adında bir kişinin evindekine katıldığını 
yazmıştır. Adlarını verdiği 11 arkadaşla beraber haftada bir kere, çarşamba 
akşamları bir araya geldiklerini söyleyen yazar helva sohbetinden bahsini 
şu sözlerle devam etmektedir: Sohbetimüzde yatsuyı kıldıktan sonra tevhîd-i 
zikrullâh, Kur’an, salavatlar, tekkelerde gibi halka[ya] oturup bir yarım sâat 
böyle. Sonra kitâbdan bir yarım sâat geceyi geçürürdük. Küsûr lak lak.67 Molla 
Mustafa’nın katıldığı helva sohbeti, bu tür kültür etkinliğinin geleneksel seyrini 
korumuş gibi görünmektedir (Faroqhi, 2005: 231-233). Katılanların, zamanın bir 
kısmını sohbette de geçirdiklerini görüyoruz. Yazarın sohbet için lak-lak demiş 
olmasından, rahat bir atmosferde sürdürüldüğünü anlamaktayız. 

Konumuz açısından önemli olan bir husus, bu tür etkinliğin, insanların kendi 
istekleri üzerine düzenlendiği, katılanların kendi dünyaya görüşlerine göre 
65 Nişan gezintisi geçmiş yüzyılın 50’li yıllarına kadar sürdürülmüştür. Halkın çeşitli oyunları 
oynadığı, çalgı çaldığı, şarkı türkü söylediği bilinmektedir. Belki de Molla Mustafa’nın zamanında 
aynı şekilde yaşanmıştır. Yaklaşık olarak on yıl önce Nişan Tepesi’nde açılan kahve ve restoran 
Saraybosnalıların uğrak yeri olmuştur. 

66 Varak 29b/15-16.
67 Varak 33b/6-14.
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zaman geçirdikleridir. Böylece helva sohbetleri dar bir çevrenin insanları bir 
araya getirirdi. Molla Mustafa’nın kayıtlarından anladığımız gibi, Molla Efendi68 
kâdî efendiler ile birlikte helvâ sohbeti ederdi, agalar ise kendi aralarında 
toplanıp sohbetler ve ziyâfetler ve yüzük oyunları ederlerdi.69 Kâğıda aktardığı 
bu sohbetlerle ilgili bir yorum yapmadığı halde Molla Mustafa, kahvecilerle 
başeskilerin şehir kahvelerinde yaptıkları helva sohbetlerinden hoşlanmadığını 
dile getirmiştir.70 Yukarıda gösterdiğimiz gibi, Molla Mustafa beğenmediği 
bir harekete dilencilik derdi. Kahvecilerle başeskilerin bir araya gelmelerini de 
aynı sözcükle nitelendirmiştir. Ama derviş olarak tanıdığımız Molla Mustafa, 
geleneksel düzeninden uzaklaşan, sırf sohbet, ziyafet, oyun amacına yapılan helva 
sohbetlerini gerçekten beğenmeyebilmiştir. 

Nitekim, Molla Mustafa’nın, Saraybosna’ya gelen pehlivanlardan bahsettiği 
satırlar, kendisinin bir mutasavvıf olduğunu bize bir kez daha doğrulayacaktır. Belki 
de bir derviş olarak kadızadelilerle çekişme içinde olmasaydı,71 Mecmuası’nda 
pehlivanlardan bahsetmezdi. Zira, iki yerde pehlivanların Saraybosna’ya 
geldiklerini ama kadızadelilerin ısrarı üzerine gösterimin yasaklandığını72 kayda 
geçirmiştir.73 Ne var ki pehlivanlar Saraybosna yakınındaki Visoko kasabasına 
gitmişler, Saraybosna halkı Visoko’ya giderek hünerlerini orada seyretmiştir. 
Molla Mustafa’nın Bunca ibâdüllâhı zahmete koşdılar, kâdızâdeliden seyr gelmez 
‘usret togar74 şeklindeki cümlesinden kadızadelilere ne derecede karşı olduğunu 
görmekteyiz. Ama Saraybosnalı dervişlerle kadızadeliler arasındaki çekişmeler 
bir başka makalenin konusu olmalı. 

SONUÇ

Molla Mustafa’nın Mecmuası’nı okuyarak Saraybosna’da XVIII. yüzyılın 
ikinci yarısında düzenlenen şenlik ve eğlenceleri konuya aldığımız bu makalede 
Osmanlı Devleti’nin bir taşra bölgesinde, Bosna’da geçmiş yüzyıllarda bu toplu 
etkinliklerin günlük hayattaki yerine dikkat çekmeye çalıştık. 

Ekseninde hükümdarın bulunduğu zafer kutlamaları ve donanma gibi 
şenlikler, Devletin çeşitli yerlerinde aynı sebeple ve aynı günlerde (yaklaşık 
olarak aynı günlerde dememiz daha doğru olur) düzenlendiklerine göre belki de 
taşra bölgelerindeki günlük hayatı, Devlet merkezindekine en çok yaklaştırırdı. 
Gerçi, başkentte gerçekleştirilen sanat gösterimleri, taşrada hayal bile edilemezdi. 
68 Molla Efendi: Molla Mustafa’nın Mecmuası’nda mahkemenin başındaki üst düzey görevlidir.
69 Varak 23b/9-11.
70 Varak 45b/1-2.
71 Kadızadelilerin dervişlere karşı çıkmaları hakkında bakınız: Faroqhi, 2005: 74.
72 Kadızadelilerin, eğlencelerin yasaklanmasına etkisi şu yerde de anılmaktadır: Faroqhi, 2005:199. 
73 Varak 35b/6-8, varak 154a/17-19.
74 Varak 154a/19.
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Ama şenlik sırasında yapılan süslemeler sayesinde yerli halk, bazı yeni ustalıkları, 
“sanat yenilikleri”ni görme olanağına sahip olurdu.

Halkın günlük hayatına değişiklik getiren bir başka etkinlik, esnafın kuşanma 
törenleriydi. Kuşanmalar, zamanlama açısından Devlet merkezine bağlı değildi, 
ama bunların mesire yerlerinden birinde düzenlenmesi, davetli konuklara pilav, 
helva, baklava gibi yemeklerin ikram edilmesi,75 resmî kuşanma töreninden 
sonra eğlencelerin yapılması, taşradaki ve Devlet merkezindeki kuşanmaların 
benzer yanlarıdır. Belki de, bir nevi resmî kuruluş olan esnafın bu gezintileri, 
halkın kendisinin yaz aylarında gerçekleştirdiği, o dönemin diliyle teferrüc denen 
eğlencelerin düzenini bir ölçüde etkilemiştir. 

Toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren, insanları birbirine yaklaştıran, 
bireyi toplumun gerektirdiği düzen konusunda eğiten, toplumun bir üyesi olma 
duygusunu kuvvetlendiren bu toplu eğlencelerin yanı sıra, (And, 1982:3). Türk 
kültürünün getirdiği bir başka etkinlik, daha çok kış aylarında yapılan helva 
sohbetleridir. 

Molla Mustafa’nın, bu kültür etkinliklerinden bahsettiği kayıtlar, yerli halkın 
hayatından bazı olayları gözümüzün önüne getirmektedir. Onun Mecmuası’ndan 
taşraya gelen bir yalan haber üzerine zafer kutlamasının düzenlenmesi ve halkın, 
gerçeği öğrendikten sonra utanması; salıncakçıların çok para kazanmak derdinde 
olmaları; kuşanma sırasında ustaların birbirine küsmeleri; bazı insanların, zamanı 
değerlendirmek amacına değil, sırf eğlenmek amacına helva sohbetleri yapmaları; 
Kurban Bayramı şenliğinde tüfek kurşunundan meydana gelen yaralamalar;76 
halka açık at koşusu sırasında iki yaramazın birbirine ateş açtığında, kör 
kurşunun seyircilerden birini öldürmesi77 gibi hayatın kendisi olan bazı durumları 
görmekteyiz. 

Ceşitli sebepler dolayısıyla düzenlenen bu eğlencelerde, toplum kimliğinin 
bireylerinin bilincini etkilediği kuşkusuzdur. „Belli bir dönemin kültürünü 
biçimlendiren temel maddî ve manevî yapılar zaman içerisinde gelişmektedir” 
şeklindeki Le Goff’un cümlesi (Le Goff, 1993:31),78 bize bugün yaşadığımız 
kültürde geçmişimizin izlerini aramamız gerektiğini hatırlatmaktadır. 
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