Pîr-i Lâlezârî Mahmud Üsküdârî
F E R D A

O L B A K

M A Z A K

Araﬂt›rmac› - Yazar

Mutasavv›f, ﬂair ve musikîﬂinas olan Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, ayn› zamanda ‹stanbul lâlesinin yetiﬂtirilmesine öncü olmuﬂtur. Lâle yetiﬂtirilmesini
teﬂvik ve tavsiye etmiﬂtir, yani ‹stanbul lâlesi ve lâlecilerinin pîridir.
Tarihimizde lâle, bahçelerimizin ve sanat eserlerimizin en güzel ziyneti olarak
yerini alm›ﬂt›r. Türkler bahçelerinde lâle yetiﬂtirmiﬂler ve çeﬂitli yerlere bu çok
sevdikleri çiçe¤i nakﬂetmiﬂlerdir.1
Sert Asya k›ﬂlar›n›n ard›ndan karlar›n alt›ndan f›ﬂk›ran lâle, Türkler için hayat
ve bereket ifade eden bir simge halini alm›ﬂ ve bahar›n müjdecisi olmuﬂtur. Lâle, XI. ve XII. yüzy›llarda Orta Asya’dan Karadeniz k›y›lar›na ve bat›ya do¤ru yay›lm›ﬂt›r. Kafkaslardan Yak›ndo¤u’ya taﬂ›narak bahçeleri doldurmuﬂtur.2
Çiçek sevgisi ve merak›, Osmanl› Türklerinde, köylüsünde, kentlisinde ortak ve
yayg›n bir tutkudur. Çiçeklerle ilgili kitaplarda yer alan yüzlerce ismin ne iﬂle
u¤raﬂt›¤›na bakt›¤›m›zda, devrin padiﬂah›ndan baﬂlay›p sadrazamlara, vezirlere,
kaptan-› deryalara, ﬂeyhülislâmlara, ulemâya, tarikat ﬂeyhlerine, ﬂairlere, zenaat ehline ve halk›n her s›n›f›na kadar s›raland›¤›n› görürüz.3
Lâleye verilen önemin en büyük sebebi, “lâle” kelimesinin yaz›l›ﬂ›yla “Allah” yaz›l›ﬂ›nda ayn› harflerin kullan›lmas›d›r. Allah, hilâl ve lâle kelimelerinin ayn› harflerle yaz›lmas› ve ebced hesab›yla ayn› de¤eri taﬂ›mas›, lâleyi Allah kelimesini temsil eder hale getirmiﬂ, maddî ve mânevî de¤erini artt›rm›ﬂt›r. Bu harflerin hiç birinde nokta kullan›lmad›¤›ndan, ünlü lâlezârîler lekeli lâleleri makbul saymazlard›.
Bu yüzden lâle yetiﬂtirilmesine aﬂ›r› önem verilmiﬂ, cami, çeﬂme, mezar gibi yerlerin süslenmesinde ve Türk süsleme sanat›nda yüzlerce üslupta yer alm›ﬂt›r.4
Lâle tek so¤andan, yaln›zca bir dal ve tek bir çiçek verdi¤i için Allah’›n birli¤ini temsil eder ve görünüﬂü tevhid simgesi olan elif harfine benzetilir.
Takvîm’ül-Kibar’da, lâlenin kudsiyeti bizzat Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin ifadesiyle ﬂöyle anlat›l›r:
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“Lâle kelimesini oluﬂturan harfler ism-i Celâl harfleri ile karﬂ›laﬂt›r›l›rsa ayn› oldu¤u görülür. Bundan dolay› lâle yetiﬂtirmeye büyük ilgi vard›r. Bu çiçe¤e dikkatlice bak›l›rsa Hakk’›n nice mânevî s›rlar› müﬂâhade edilir. Hatta, manevî de¤erinin di¤er çiçeklerden üstün oldu¤u o kadar aç›kt›r ki, ra¤bet olunan temiz
ve güzel bahçelerle havas› güzel topraklarda aç›l›rlar. Kefere diyâr›nda ve süflî
yerlerde çiçek açmad›¤› gibi so¤an›n› bile çürütür.” yazmaktad›r.
Mehmet Aﬂkî,
“Olmasa mazhar e¤er ism-i Celâl’e lâle,
Nâil olmazd›, bu hüsn ile cemâle lâle.
Mazhar-› ism-i Celâl olmasa âyâ lâle,
Bulamaz idi bu kadar rütbe-i vâlâ lâle.”5 m›sralar›yla, bunu en güzel ﬂekilde anlat›r. Yani, “E¤er, lâle Allah isminin harflerini taﬂ›masayd›, bu kadar güzel bir
çiçek olur muydu? Acaba, lâle Allah isminin harflerini taﬂ›masayd›, bu kadar
yüksek mertebelere eriﬂir miydi?” der.
Lâle, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, XVI. ve XVII. yüzy›llar aras›nda süs bitkisi ve
süsleme motifi olarak çok büyük bir önem kazanm›ﬂt›r. Daha sonra bu ilgi doru¤a ç›km›ﬂ ve III. Ahmed zaman›na “Lâle Devri” damgas›n› vurdurmuﬂtur. Anadolu’da lâlenin süsleme ve ﬂiirlerde yer almas› Türklerle baﬂlam›ﬂt›r. Süsleme
motifi olarak kullan›lmas› XII. yüzy›ldan itibaren görülür. Lâleyi ﬂiirlerine konu
eden ilk ﬂair ise, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’dir.6
Lâlezâr- › Ba¤-› Kadîm yazar› Mehmet Remzi, lâleye gösterilen ilgi ve îtinan›n
Lâle devrinere mahsus olmay›p çok daha eskilere dayand›¤›n› ﬂöyle dile getirir:
“ Lâleye pîr-i sabâdan bu nefes ﬂimdi de¤il,
Ezelîdir bu hevâ vü heves ﬂimdi de¤il.”7
‹stanbul’da, yabânî lâle çeﬂitlerinden seçilerek veya melezleme usûlüyle elde
edilen ve “Lâle-i Rûmî” (‹stanbul lâlesi veya Osmanl› lâlesi) ad› verilen lâlelerin
yetiﬂtirilmesine Kânûnî Sultan Süleyman zaman›nda baﬂlanm›ﬂt›r. Bu ﬂekilde
ilk lâle ›slâh›n› ﬁeyhülislâm Ebussuûd Efendi gerçekleﬂtirmiﬂ ve bu lâleye “Nûr› Adn” ad›n› vermiﬂtir. Yeni bir tür lâleyi yetiﬂtirebilmek çok büyük sab›r ve sebat iﬂidir. Çünkü de¤iﬂik renk ve özelliklere sahip bir lâlenin elde edilebilmesi
için en az on y›l gerekmektedir.
Abdullah Mahmut Efendizâde’nin ﬁukûfenâme’sinde, Azîz Mahmud Hüdâyî
Hazretleri’nin lâle yetiﬂtirilmesi için iﬂâret buyurmalar› ﬂöyle nakledilir:
“‹lk olarak Cezâyir’den getirilen sar› nergisi, Cennet ﬁeyhi birâderi Ahmed Çelebi bahçesinde yetiﬂtirir ve nergis çiçek açt›¤›nda, bir iki tanesini Azîz Mahmud
Hüdâyî Hazretleri’ne götürüp takdim eder.
Hüdâyî Hazretleri;
Ahmed Dede bunun tohumunu al, buyurur. Nergisin tohumu olabilece¤i kimse taraf›ndan bilinmezken böyle bir hitapla karﬂ›laﬂan Ahmed Çelebi nergisin tohumunu
alarak diker. Seneler geçtikçe ﬂukûfeler terakkî edip bu mertebeye eriﬂti” diye Azîz
Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin iﬂâretiyle ‹stanbul lâlecili¤inin baﬂlad›¤›n› yazar.8
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‹stanbul lâlesi, Yavuz Sultan Selim’in K›r›m’›n güneyindeki Kefe’den getirtti¤i 300 bin lâle so¤an›ndan yetiﬂtirilmiﬂ olmal›d›r. ‹stanbul lâlelerinin biçimleri, bildi¤imiz lâlelerden çok farkl›d›r. ‹stanbul lâlesinin çiçe¤i badem biçiminde, berkleri ise
hançer ﬂeklinde ve uçlar› t›¤ gibi ince ve sivridir. ‹stanbul lâlesi çeﬂitleri 1730 y›llar›ndan sonra yavaﬂ yavaﬂ kaybolmuﬂtur.

Reﬂat Ekrem Koçu’nun ‹stanbul Ansiklopedisi’nde, Ahmed Kâmil maddesindeki rivâyette ise;
“Azîz Mahmud Hüdâyî tekkesinde çileye girmiﬂ ve tekkedekilerin pabuçlar›n›
diken bir derviﬂ varm›ﬂ. Hüdâyî hazretleri bir gün bu derviﬂin odas›na girdi¤inde, birtak›m lâle so¤anlar›yla meﬂgul oldu¤unu görmüﬂ ve bunlar› ne yapmak istedi¤ini sormuﬂ. Derviﬂ:
-ﬁeyhim, bunlar memleketimin da¤lar›nda yetiﬂmiﬂ hat›ralar, bir yere ekece¤im.
Bendeniz burada terbiye oldum, bakal›m himmetinizle bu so¤anlar ne olacak?
diye cevap vermiﬂ. Bu cevap üzerine Hüdâyî hazretleri:
-Pabuççu Lâlesi mübârek olsun( buyurmuﬂlar. Netice olarak o so¤anlardan yetiﬂen lâleler “Pabuççu Lâlesi” ad›yla çiçekçi kay›tlar›na geçmiﬂ. Hüdâyî tekkesinde baﬂlayan lâle merâk› daha sonra bütün ‹stanbul’u sarm›ﬂ.”9 denilmektedir.
Reﬂat Ekrem Koçu di¤er bir makalesinde, on yedinci as›r baﬂlar›nda Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin, lâle merakl›s› bir müridinin tesiriyle lâleye merak
sard›¤›n› ve ﬂeyhin ‹stanbul’daki büyük nüfûzunun, lâlecili¤i salg›n hale getirdi¤ini yazar.10
“Sultan I. Ahmed, Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin derviﬂlerindendir. ﬁeyhine büyük bir sayg› ve hayranl›kla ba¤l› oluﬂu, onu düzenli ve kontrollü bir
adam yapm›ﬂt›. ﬁeyhi ise, gerçekten hayran olunacak müstesnâlardand›. Âdetâ
ondan hükümdara, hükümdardan da halka geçen emniyet, istikrar ve iman, cemiyetin huzur ve selâmetine tesir etmiﬂ, hayat›n› düzenlemiﬂ bulunuyordu.” Sâmiha Ayverdi’nin yukar›daki sat›rlar› Hüdâyî Hazretleri’nin saray ve halk nezdindeki itibar ve nüfûzunu ortaya koymaktad›r.11
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XIX. yüzy›l›n baﬂ›nda yaﬂayan Mehmet Aﬂkî, baﬂlang›c›ndan 1730 senesine kadar yetiﬂtirilen lâleleri üç devreye ay›rmaktad›r:
1. Mukaddeme-i esmâ-i lâle,
2. Esmâ-i lâle der vakt-i Hüdâyî Mahmud Efendi; 27 lâle ismi yaz›l›d›r ve di¤erleri diye cümle biter.
3. Hüdâyî Mahmud Efendi hazretlerinin zaman›ndan sonra yâni Avc› Sultan Mehmed Han hazretlerinin zaman›ndan III. Sultan Ahmed Han hazretlerinin vakitlerine kadar bilinen lâlelerin esmâlar›; 87 lâle ismi s›ralan›r ve di¤erleri diye biter.
Aﬂkî’nin eserine göre Hüdâyî Mahmud Efendi zaman›ndaki lâlelerin isimleri
ﬂunlard›r: Gonca nümâ, nîze-i gülgûn, ferah-ãver, ferah-perver, rûh-perver, pertev-sûz, ãﬂüfte, efgende, elmasnikîn, elmas-pâre, la´l-pûﬂî, âlem-ãra, âlem-behâ,
sirâc-› gülﬂen, âlem-zîb, gülﬂen-zîb, tâb-› ãver, tâb- nemdãr, hüdâ bahﬂ, ﬂevkyãb,
fîfyãb, nemdãr kavukçu, kebîr turuncu, vasat turuncu, cedîd turuncu, bâlâ turuncu, dihkânî turuncu ve di¤erleri.12
Lâleler; renklerine, nak›ﬂlar›na, oyalar›na ve yetiﬂtiricilerine göre isimlendirilirdi.13
Lâle ve zerrin çeﬂitleri ço¤al›p, binlerce oldu¤unda çiçekçilikle ilgili meseleler
de artm›ﬂ, bunun üzerine meclisler kurulmuﬂtur. Sultan ‹brahim zaman›nda
(1615-1648) Sar› Abdullah Efendi “Ser ﬁükûfeciyân-› Hassâ” - Çiçekçibaﬂ› - olarak görevlendirilmiﬂtir. IV. Mehmed (1641-1692) zaman›nda da “Çiçek Encümen-i Dâniﬂi” - Çiçek Akademisi - kurulmuﬂtur. Yetiﬂtirilen çiçekler bu meclise
getirilir, kusursuz ve mükemmel bulunan çiçeklere isim verilir, ismi, özellikleri ve tohum sahibi listelere kaydedilirdi.14
Bu listelerden elde etti¤imiz bilgilere göre, Hüdâyî hazretlerinin “Mahmud Üsküdârî” ismiyle kay›tl› 39 lâlesi bulunmaktad›r.
“Defter-i Lâlezâr-› ‹stanbul”15 adl› yazmada, baz›lar›n›n özellikleri de yaz›l› olan,
“Mahmud Üsküdârî” ismiyle kay›tl› Hüdâyî lâleleri ﬂunlard›r:
Ãﬂüfte, Ãb-› revân, Pertev-efgen, Behçet efzã, Bî misl, Tãb-› ﬂedâr, Cihansûz, Cihan ziyâ, Dãd-› Hüdã; Dilârãm, Reﬂnãver, Zîb-ãver, Sagîr ﬂinas, Sagîr niﬂîn, Serãmed, ﬁu´leger, ﬁafak nümã, ﬁûr-efgen, ´Ãlemzîb, Ãlemziyâ, Ãlemsûz, Ãlemnümâ, Gülçîn, Gülﬂen-perver, Muazzam, Mükerrem, Mor Mahmudî, Mihrengiz,
Nãzikter, Nãz u niyâz, Netîce, Neﬂ’e-i efgen, Neﬂ’e-i pîra, Nev dîde, Nûr-› Mahmudî, Nîze-i elmãsgûn, Nîze-i sãmãkî, Nîze-i Mahmud, Vâhid-i cedîd.
“DEFTER-‹ LÂLEZÂR-I ‹STANBUL”da özellikleri belirtilen Hüdâyî lâlelerinin
tarifleri ﬂöyledir:
ÃﬁÜFTE: Reng-i gülzâr› sahih ve ﬂeffaf, fitilleri siyah, berkleri beraber, t›¤lar› bî
kitâbedir.16
PERTEV-EFGEN: Yekrengi aç›k güvezdir, bembeyazd›r. Berkleri hançerî, bârik
(ince) ve beraber, fitilleri mor ve tohumundan kütahçe (k›saca), kitâbeleri ﬂeﬂ
berkinde aç›k benefﬂedir. Riﬂteleri aç›k erguvânî ve benefﬂe, pembe kitâbelerinin resm-i hey’eti ve peyker ﬂekli müdevverle bâdemî beyninde.17
TÂB-I ﬁEDÂR: Rengi al-› sahih, kitâbeleri uç berkinde hafî, fitil sar›, bembeyaz,
berkleri içberkleri bîderininden incedir ve bârik ve beraberdir.18
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Sûr-Efgen

Zîb-Âver21

DÃD-I HÜDÃ: Yekrengi elvanl›, fitilleri aç›k mor, ve tohum kat›yla beraber t›¤lar› n›sf›ndan keﬂîde, riﬂteleri beyaz, berkleri bârik ve beraber, sertîz bî kitâbe,
bembeyaz sahih, derûn u bî derûn ve sülüsü elfâ mikdar› beyazl›¤› bâlâya samûr
etmiﬂtir. Bezri (tohumu) metânetindedir.19
ZÎB-ÃVER: Yekrengi mor, bembeyaz, berkler hançerî bârik ve beraber, t›¤lar›
n›sf›ndan keﬂîde, fitilleri mor, kitâbeleri lajiverdî.20
ﬁU´LEGER : Rengi erguvânî ve bad›ncânî beynindedir. Kitâbeleri uç berkinde
hüveydâ (âﬂikâr), t›¤lar› n›sf›ndan, berkleri bârik ve beraber.22
ﬁÛR-EFGEN: Yekrengi aç›k gülrîzãd derûn u bîrûn mücellâ, fitilleri siyaha mâil mor ve tohum hanesinden kûtâh, berkleri hançerî ve beraber ve bârik, pâyini,
beyaz bî kitâbedir. Riﬂteleri beyazd›r. T›¤lar› zîr meyân›ndan keﬂîde endamda
nîze-i gülgûn diplidir.23
´ÃLEMZÎB: Dû rengi leylâkî, güvez ü nebâtî ile mülevvendir (boyal›). Berkleri
bârik ve beraber ve hançerî, t›¤lar› zîr meyân›ndan yer keﬂîde sülüsânene karîb,
nîm kitâbeleri lajiverdî, mihrap gibi ﬂeﬂ berkinde, celî ve derûnlar› beyaz bembaeyaz, fitilleri mor harde, riﬂteleri bâlâs› fitili ile rengin ve esefli beyaz, endâm
ve letâfeti pabuççu yolunda.24
GÜLÇÎN: Rengi koyu gülrîzãd, bembeyaz, fitilleri mor iç berkleri taﬂras›na gâlib,
bî kitâbedir.25
NETÎCE: Kitâbeleri lajiverdî, rengi essemâil-i güvez, berkleri bârik ve hançerî, iç
berkleri cüz’î nâk›s ve bîrûnundan (d›ﬂ›ndan) nümâyân (âﬂikâr), t›¤lar› n›sf›na
karîb, kitâbeleri bâlâs› bâdemî ve çifte ve pâyini hafî lajiverdî, fitilleri koyudur
ve tohumundan kütâh, riﬂteleri nebâtî ve tohumuna karîb mahallinde, rengi ziyâde bensefîd (bembeyaz) ve gülﬂen ârâ diplidir.
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Nezâfet habs u ãn buldu netîce
Güzellik sende hatmoldu netîce.26
NEﬁ’E-‹ EFGEN: Berkleri bârik ve beraber ve hançerî, t›¤lar› n›sf›ndan keﬂîde, kitâbeleri hafî lajiverdî, rengi gülrîzãd, bembeyaz, fitilleri mor, tohumuyla beraber, riﬂteleri beyaz.27
NEﬁ’E-‹ PÎRÂ: Rengi gülrîzãd, fitilleri mor.28
NÎZE-‹ ELMÃSGÛN: Yekrengi elmâsî, fitilleri mor, bî kitâbedir. T›¤lar› n›sf›ndan, berkleri bârik ve beraber.29
NÎZE-‹ MAHMUD: Al ve mücellâd›r. Berkleri bârik ve beraber ve hançerî, kitâbeleri uç berkinde hafî ve lajiverdî ben nebâtî.30
XVII. yüzy›l sonlar›na do¤ru, lâleye karﬂ› olan ilginin bir tutkuya dönüﬂmesi, lâle so¤anlar› fiyatlar›n›n aﬂ›r› yükselmesine sebep olmuﬂtur. 1726 y›l›nda fiyatlar› kontrol edebilmek amac›yla, so¤anlar›n fiyatlar› belirleyen bir liste haz›rlanm›ﬂ ve bu fiyatlar›n üzerinde sat›ﬂ yap›lmas› yasaklanm›ﬂt›r. Hatta, “Mahbub”
adl› lâlenin beﬂ yüz alt›na sat›ld›¤›, ancak lâle çeﬂitlerine narh konulmas› üzerine, bin kuruﬂtan fazla fiyatla sat›lmas› yasaklanm›ﬂt›r. Lâlelere narh konulmas› ve uygulanmas› emri ‹stanbul Kad›s› Kethüdâzâde Mehmet Efendi’ye gönderilen Hükm-ü Hümâyun’la (ﬂöyle) bildirilmiﬂtir:31
“‹stanbul kad›s› fazîletlü efendi, diye baﬂlayan fermanda lâlenin de¤erinden beﬂ
on kat fazla fiyatla sat›ld›¤›, bunun üzerine baﬂ çiçekçi ﬁeyh Mehmet efendi nezaretinde çiçekçilerle birlikte tek tek deftere kaydolunarak fiyatlar› belirlenmiﬂ
ve bir akçe bile fazlas›na sat›lmas› halinde cezaland›r›lacaklar› ifade edilmiﬂtir.)
Ahâlî-i Dâru’s-Saltanat-› Aliyye iktizâ-y› letâfet-i tabîat ile öteden berü ﬂükûfeperverli¤e meyl ü ra¤bet ve kudret-i ilâhiyyeyi temâﬂâ ve müﬂâhade içün lâle-i
Rûmî terbiyesini zamân-› kadîmeden berü âdet edüp ricâl-i Devlet-i Aliyye’den
dahi niceleri ra¤bet ve her birinin envâ u ecnâs›na göre harîd ve furûhtunda k›ymet ve bahâs›vech-i i´tidâl üzere .....malûm olup Devlet-i Aliyye ‹stanbul’a teﬂrîf eylemezden mukaddem ol vechile bey´ü ﬂirâ ve ba´z› ﬂukûfe kesret buldukça bahâs› dahi tedennî ve tenezzül bulup gün be gün bahâ-i rahîs ile ahz u i´tâ
oluna gelmiﬂ iken Devlet-i Aliyye-i ebed-ittisâl Âsitâne-i saâdet’e sâye-endâz-›
iclâl olup liiâhi’l-hamd ve’l-minne her taraf karîn-i asâyiﬂ ve emniyet ve sâye-i
Devlet-i Aliyye’de cümlenin ârâyiﬂ istirâhatleri kemâlde olup bu h›lâlde “lâle”
taraf›m›zdan baz› mertebe ra¤bet bulma¤›n ﬂukûfe furûhtunu sermâye-dâd u sitâd ede tâife-i bî-esnâf bu hâlât› mahzan f›rsat addedüp sene besene bahâs›na terakkî zammederek de¤er-i bahâs›ndan beﬂ- on kat ziyâdeye ç›karup hadd-i i´tidâl ve insâf› tecâvüze cesâret ve ibâdullaha bî-hadd cevr u eziyet etmeleriyle bu
husûsu bir nizâm-› kavîye ifrâ¤ olunmak muktezî ve husûsan ricâl-i Devlet-i
Aliyye’den ve gayriden terbiyesine me’lûf olanlarun kesretine binâen ziyâde revâc› olup bi’z-zarûre bir hadd-i muayyen tahsîs ile narh tâyin olunmak iktizâ etme¤in ahd-i karîbde al›nup sat›ld›¤› minvâl üzre bir defter tertîb ve fî’leri vaz´olunma¤la imdi ser-ﬂukûfeciyân olan ﬁeyh Mehmed Efendi mârifetiyle çiçekçileri getirüp defterde mastûr olan fî’leri birer birer kendilere tefhîm ve fîmâ-ba´d
tâyin olunandan bir akça ziyâdeye furûht olunmamak üzere narh defterine kayd
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ve tenbîh ile narh tâyin eyleyesiz. Bundan sonra s›rren ve alenen tecessüs olunur. Fermân olunan bir akça ziyâdeye bey´ederler ise ﬂukûfeleri mîrîden zabt ve
kendileri bilâd-› ba´ideye nefy ü ta¤rîb ile te’dîb olunacaklar›n ifâde ile gere¤i
gibi tenbîh ü tekîd eyleyesiz deyû buyruldu. 27 ﬁevval 1138/1726
Ve son paragrafta;
Devletlü izzetlü veliyyü’n-ni´âm efendimiz hazretlerinin iﬂbu 1138/1726 senesi
ﬁevvâl-i mükerreminin yirmi yedinci günü lâle-i Rûmî ecnâs›n›n kebîrlerine tâyin ve takdîm buyurduklar› fiyat defteridir.”32 dedikten sonra, devam›nda lâle
isimleri ve fiyatlar› kay›tl›d›r. Burada Hüdâyî lâleleri aras›nda geçen lâle isimleri ve fiyatlar› ﬂöyledir:
Âb-› revân: 5 kuruﬂ33, Pertevefgen 1, Dilârâm 5, Serâmed 15, ﬁûrefgen 1*, Âlemzîb 10, Mührengîz 1, Nîze-i sãmãkî 5 kuruﬂtur.
Devlet adamlar›n›n lâleye merak duyup ilgilenmeleri XVI. yüzy›l›n ortalar›na
rastlar. Bu tarihlerde de¤er kazanan lâlenin ﬂöhreti, yüzy›l›n sonlar›na do¤ru yabanc› sefirlerin bile dikkatini çekerek, ülkelerine dönerken yanlar›nda lâle so¤an› götürmüﬂlerdir.34
III. Ahmed büyük bir çiçek merakl›s› olup, en çok sevdi¤i çiçek lâle idi. Saltanat› zaman›nda, lâle süsleme sanatlar›n›n en baﬂ motifi olmuﬂ ve devrin sembolü olmuﬂtur. Bunun için 1703-1730 y›llar› aras›na “Lâle Devri” denilmiﬂtir. Lâle
merak› ‹stanbul’da do¤muﬂ yerli bir Türk buluﬂu idi. Fakat daha sonralar› nerdeyse tamamen unutulmuﬂ, di¤er çiçekler aras›nda kaybolmuﬂ, de¤er ve önemini yitirmiﬂtir. Lâle so¤an› ilk defa, Kanûnî devrinde Hollanda’ya götürülmüﬂtür.
Ancak Hollandal›lar, bu iﬂi geliﬂtirerek millî kültür haline getirmiﬂlerdir.35
Kanûnî devrinde ‹stanbul’un lâlesi ve leylâklar› çok meﬂhurdu.36
Y›lmaz Öztuna da, lâle, leylâk, sümbül ve tû¤-› ﬂâhî çiçeklerinin tohumlar› ilk
defa Hollanda’ya ve oradan di¤er Avrupa ülkelerine, XVI. yüzy›l ortalar›nda Kânûnî nezdinde Almanya büyükelçisi olan Baron von Busbecq taraf›ndan götürüldü¤ünü; lâle so¤an›n›n Türkiye’den Hollanda’ya getiriliﬂinin, Hollanda’da
her y›l millî bayram olarak kutlanmakta oldu¤unu yazmaktad›r.37
Bizde ise bir zamanlar; Sultan’dan Pabuççu’ya kadar uzanan lâle sevdâs›, Y›ld›r›m’a t›ls›ml› gömle¤inin s›rt›na lâle motifi kondurmuﬂ, Fâtih’e kaftan›n› lâlelerle bezetmiﬂ, Yavuz Sultan Selim’e Kefe’den lâle so¤an› ›smarlatm›ﬂ, Kânûnî’ye
lâle redifli ﬂiirler yazd›rm›ﬂ, I. Ahmed’i bizzat lâlezârî yapm›ﬂ, Avc› Mehmed’e
çiçek enstitüsü kurdurmuﬂ ve nihâyet III. Ahmed’i Sâdâbâd’e götürdü¤ü s›rada
lâle çeﬂitleri bini aﬂm›ﬂ, zevk ve sanat âleminde zirveye ulaﬂm›ﬂt›.
Ancak daha sonra, bir devre ad›n› vermiﬂ, ﬂiire, edebiyata, süsleme sanatlar› ve
güzel sanatlara konu olmuﬂ, ilham vermiﬂ bir de¤er olmas›na ra¤men vefas›zl›¤a u¤ram›ﬂt›r. Baﬂl› baﬂ›na bir kültür oluﬂturmuﬂ bu nadide çiçek, ﬂaﬂaal› zamanlar›ndaki maddî ve mânevî himâyeyi, maalesef daha sonralar› bulamam›ﬂt›r.
Azîz Mahmud Üsküdârî, Lâle-i Rûmî de denilen ‹stanbul lâlesi özelli¤indeki ilk
lâleyi, “Nûr-› Adn” ad›yla yetiﬂtiren Ebussuud Efendi’yi takip ederek, lâlemize
binlerce renk ve biçim kazand›r›lmas›na öncü ve teﬂvik edici olmuﬂtur.
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Süleymaniye’de, botanik bahçesinde yetiﬂen ‹stanbul Lâlesine benzer lâle

1730 y›llar›ndan sonra ‹stanbul lâlesi çeﬂitleri kaybolmaya baﬂlad›¤› gibi, birkaç
sene öncesine kadar bildi¤imiz lâle de az görülür bir çiçekti. Çocuklu¤umuzun
Emirgân’daki lâle bayramlar› tarihe kar›ﬂm›ﬂ, baharda boy göstermeye çal›ﬂan ithal lâleler bile eski neﬂesini kaybetmiﬂti. Son y›llarda ‹stanbul’u lâlelendirme
gayreti göze çarpmakla birlikte38, ‹stanbul lâlesinin bir örne¤inin bile bulunmamas› üzüntü vermektedir.
Ancak, son günlerde Süleymâniye’de bulunan botanik bahçesinde ‹stanbul lâlesine benzer bir lâle yetiﬂtirilmiﬂ, bu lâlenin asl›na yeniden dönebilmesi için genetik çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Belediyesi ve ‹stanbul Üniversitesi’nin
ortak çal›ﬂmas› olan projenin ilk aﬂamas›nda, baﬂta Osmanl› Lâlesi olmak üzere
üç tür lale üzerinde genetik inceleme yap›lacak. ‹stanbul Lâlesi soyunun genetik özelliklerini taﬂ›yan so¤an elde edildikten sonra, uygun bir alan bulunarak
so¤an ço¤altma iﬂlemine geçilecek. Yeterli üretime ulaﬂ›nca ‹stanbul’un park ve
bahçelerine dikilecek, dünyaya sat›ﬂ›na baﬂlanacak. Bütün bu sürecin dört y›lda, gerçekleﬂtirilmesi planlanmaktad›r.39
Bu sevindirici haberle birlikte dilek ve temennîmiz, Üsküdar Belediyesi’nin de
bu projede yer alarak, özellikleri bilinen Hüdâyî lâlelerinin yetiﬂtirilebilmesini
sa¤lamas› ve lâlezârîler pîri Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâh›’nda yukar›daki bahçenin lâlezâr olmas› için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›d›r. Böylece yeﬂerip
boy atarak tevhidi simgeleyen her lâleyle birlikte, hazretin rûhu ﬂâd olup, himmetinin bizlere ulaﬂmas› niyâz›yla...
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