Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde
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Kanuni Sultan Süleyman’dan, IV. Murad ‘a kadar sekiz1 padiﬂah devri yaﬂayan
Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628) bilhassa padiﬂahlar›n sevgi ve sayg›s›n› kazanm›ﬂ önemli bir ilim adam› (Tezeren, 1987: 14- 15, 35- 41) ve önemli bir lalezariydi. Azîz Mahmud Hüdâyî zaman›nda2 lale devri öncesinde baﬂlayan çiçek
yetiﬂtirme merak›n›n ve bu kültürü besleyen bahçe düzenleme sanat›n›n gittikçe artan bir tutkuya dönüﬂtü¤ü söylenebilir. Bu tebli¤de baz› yaz›l› ve görsel dokümanlar›n eﬂli¤inde dönemin bahçe esteti¤i ve Üsküdar’›n kent dokusu hakk›nda fikir verilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
Azîz Mahmut Hüdâyî’nin yaﬂad›¤› dönemlerde “Üsküdar’›n her taraf› ba¤l›k...
bahçelik...” (Ahmed Refik, 1998 a: 51) “...her taraf› mesire ve dinlenme yerleridir. (Evliya Çelebi, 2003: 435- 436).” Dönemin bahçe görünümlerini içeren kaynaklar k›s›tl› olmas›na karﬂ›n,3 Grelot’un ‹stanbul betimi gibi ulaﬂ›labilen baz›
gravür, panorama ve minyatürlerden ‹stanbul genelinde ve Üsküdar’da sadece
padiﬂah ve maiyetindekilere ait saraylar›n de¤il, ço¤unlukla tek katl› sivil konutlar›n da bahçelerle çevrili oldu¤u söylenebilir. Grelot’un ‹stanbul betiminde
Avrupa yakas›nda daha yo¤un bir yap›laﬂma izlenirken; Üsküdar k›y›lar›, Anadolu kasabalar›na özgü k›rsal bir görünüm arz etmektedir. Bu görünümün oluﬂumunda Saray-› Hümayun (Topkap› Saray›)’un Avrupa yakas›nda yer al›yor olmas› muhtemelen etkili olmuﬂtur. ( Resim 1). Nitekim bu dönemlerde ‹stanbul’a
gelen seyyah ve ressamlar da yaz› ve resimlerine genellikle Avrupa yakas›ndan
izlenimlerini aktarm›ﬂlard›r (Resim 2). Ayr›ca seyyahlar izlenimlerinde, Türk
evlerinin ahﬂap veya tu¤ladan inﬂa edilen küçük yap›lar oldu¤unu, ﬂehirde çok
say›da a¤aç bulundu¤unu, evlerin bunlar›n gölgelerinde yer ald›¤›n› ve ﬂehrin
içinde inﬂa edilmemiﬂ büyük alanlar›n bulundu¤unu kaydederler (Dirimtekin,1953: 7-8). Kuﬂkusuz ‹stanbul’un bu genel görünümü içinde yer alan padi509
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Resim 1- ‹stanbul ve Saraylar,
G. J., Grelot, Relation Nouvelle
d’un Voyage de
Constantipole,
Paris 1680.

ﬂah saraylar›n›n bahçeleri farkl› bir görünüm içermekteydi. Evliya Çelebi seyahatnamesinde, çeﬂitli mimari ö¤elerle, bitki ve hayvanlar›n yer ald›¤›, “...padiﬂahlara mahsus olan cennete benzer bahçeler (ise) bir yolla seyredilse her birinin cihan›n yar›s›na de¤ecek güzellikte oldu¤u görülür.” (Evliya Çelebi, 2003:
435- 436) diyerek has bahçelerin görkemini yans›t›r. Üsküdar Bahçesi, Ayazma
Bahçesi, Ayﬂe Sultan Bahçesi... gibi Üsküdar’›n sahil ve tepelerini süsleyen bu
saray bahçeleri Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde Üsküdar’›n yeﬂil dokusuyla
bütünleﬂen muhteﬂem mimarl›k örnekleridir. Bu y›llarda Üsküdar gibi, ‹stanbul’un di¤er köﬂeleri de, yeﬂilin en güzel tonlar›n› içermekteydi. XVI. yüzy›lda
‹stanbul’a gelen gezginlerden Petrus Gyllus4 (Pierre Gylli) “Yavaﬂ yavaﬂ denize
do¤ru uzanan, korularla örtülü ba¤lar, bahçeler ve çiçeklerle bezenmiﬂ tepelerin
aras›ndan, bir nehir gibi akan Bo¤az’a” hayranl›¤›n› ifade ederken (Dirimtekin,
1953: 7); Busbecq, Bo¤aziçi’ndeki padiﬂah köﬂklerinin periler yuvas›na” benzedi¤ini, insan›n bunlarda yaﬂarken, dünyan›n bütün s›k›nt›lar›n› unutabilece¤ini
belirtir (Dirimtekin, 1953: 11). Bahçeler içinde bulunan eski ‹stanbul evlerinin
manzaras› ve ﬂehrin güzelli¤i karﬂ›s›nda hayrete düﬂen, Philippe du Fresne- Canaye ise “...‹stanbul karﬂ›s›nda kendisini yeni bir cennete gelmiﬂ addediyordu”(Dirimtekin, 1953: 12).

I- Türk’lerde Bahçe Kültürü ve ‹stanbul Çiçekçili¤i
Türk’lerde bahçe5 kültürünün izleri çok eski dönemlere dayanmaktad›r. Göçebe
olduklar› ça¤lardan itibaren toprakla haﬂ›r neﬂir olan ve do¤al çevreyle kaynaﬂan Türkler, bu tutkular›n› Selçuklu ve Osmanl› ça¤›nda da sürdürmüﬂler, neticede toprakla formel ve informel bir ba¤lant› kurmuﬂlard›r (Evyapan,1972: 44).
Bat› etkisinde kal›ncaya dek Türk bahçesi’nin düzenlenmesinde yal›nl›k, içinde yaﬂan›yor olmak, fonksiyonellik ve bahçenin huzur verici ﬂekilde düzenlenmesi önemliydi. Örne¤in saray inﬂas›nda, öncelikle arazinin genel konumu, e¤imi, manzaras›, havas›, suyu gözetilir, bahçe düzenlenir, bina ondan sonra gelirdi. Bunun için erken devirlerde inﬂa edilen ‹stanbul saraylar› (ba¤çe) “bahçe”
ad›yla an›lm›ﬂlard›r (Evyapan, 1991: 478). “‹stanbul’da her evin, kona¤›n, yal›n›n bir bahçesi oldu¤u gibi sultanlar›n saray, kas›r ve sahil saraylar›n›n da bahçeleri vard›. An›lan geniﬂ do¤a parçalar› av, spor faaliyetleri ve di¤er e¤lenceler
için kullan›l›rken bir yandan da buralarda saraylar›n ihtiyac›n› karﬂ›lamak üze510
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Resim 2- Haliç, Topkap› Saray›, Üsküdar ve Kad›köy K›y›lar›, G. J., Grelot, Relation Nouvelle d’un Voyage de
Constantipole, Paris 1680. Metin Sözen, Devletin Evi Saray, Sandoz Kültür Yay›nlar›, Nr: 12, ‹stanbul 1990, s. 45.

re çiçek, sebze ve meyve yetiﬂtiriliyordu”. (Artan, 1993: 543) Bu bahçeler dönemin mimarlar› taraf›ndan düzenlenirdi. On alt›nc› yüzy›l›n ünlü ‹stanbul bahçeleri aras›nda Sarayburnu’nda Hasbahçe, Halkal› Bahçesi, Siyavuﬂpaﬂa Bahçesi, Üsküdar Bahçesi, Fener Bahçesi, Haydarpaﬂa Bahçesi, örnek verilebilir. An›lan bahçelerde yüzlerce bahç›van ve içlerinde hizmetçi ah›rlar› bulunurdu (Ahmed Refik, 1998 b: 20).
Kaynaklardan anlaﬂ›ld›¤›na göre köﬂk, hamam vb. farkl› yap› örneklerinin yer ald›¤› bahçelerde; ayr›ca minyatürlere yans›m›ﬂ bulunan havuz, f›skiye, su kanallar›, oturma üniteleri ve yollar, bahçe mimarisinin tamamlay›c› ö¤eleri olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Farkl› a¤aç ve çiçek türleriyle süslenen bahçelerde k›sa gövdeli top a¤açlar, ince serviler, ç›nar, ›hlamur, meﬂe, karaa¤aç, salk›m sö¤üt, meyve a¤açlar›, lale, gül, karanfil, sümbül, menekﬂe, nergis, haseki küpesi bahar çiçekleri, k›r çiçekleri s›kça görülür. (Ekmekçibaﬂ›, 1996: 8-10; Eldem, 1976: 292,
10; Akar-Keskiner, 1978: 21). ‹brahim Paﬂa’n›n Kanuni Sultan Süleyman’›n huzuruna ç›k›ﬂ›n›n tasvir edildi¤i bir minyatürde; bahçeden ve padiﬂah›n ziyaretçiyi kabul etti¤i iç mekândan ayr›nt›lara yer verilmiﬂtir. ‹nsan figürlerinin yan›
s›ra, padiﬂah›n oturdu¤u taht, kap›, pencere, havuz, kubbe ayr›nt›lar›, servi, bahar a¤açlar›, çeﬂitli bitki ve çiçeklerle süslenmiﬂ yol, dikkati çeker. Kompozisyonda göze çarpan bir bir di¤er önemli ayr›nt› ise iç ve d›ﬂ mekânda geometrik
ve bitkisel formlarla düzenlenmiﬂ tezyini ö¤elerdir. Bu bezemeler çini, mermer
ve a¤aç gibi farkl› malzemeler üzerine uygulanm›ﬂt›r. Bezemelerde çiçek motifleri, geometrik biçimlerle dengelenmiﬂ ve bahçe içinde yer alan canl› bitkilerle
uyum sa¤layacak ﬂekilde haz›rlanm›ﬂt›r. (resim 3). Bütün bunlardan Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde çiçek yetiﬂtiricili¤i ve bahçe düzenleme sanat›na karﬂ›
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Resim 3- ‹brahim Paﬂa, Kanuni’nin huzurunda. Süleymannâme [TSM, H1517]. Metin And, Osmanl› Tasvir Sanatlar›: 1, T.
‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹stanbul 2002, s.217

yo¤un bir ilgi duyuldu¤u söylenebilir. Nitekim Baytop, bahçeleri süsleyen
“...lale, sümbül ve zerrin gibi so¤anl› bitkilerle karanfil, gül, menekﬂe ve ﬂakay›k...” (Baytop, 1992: 2;1987;1989) gibi çiçeklerin Osmanl›larda süs bitkisi olarak bir de¤er taﬂ›d›¤›n› ifade eder. Böylece bahç›vanl›k mesle¤i de önem kazanm›ﬂt›r. Ali Çelebi’nin ﬁükûfe-nâme-i Musavver adl› eserinde Osmanl› çiçekçili¤inden bahsedilirken; “Bahç›vanlar›n âdât-› kadimelerindedir. Her bir nevini üç
k›s›m ederler üç mertebe kurarlar. Bir k›sm› ﬂol ‘serfirazlar’d›r kim onlara birer
isim vaz edip birbirlerine behresine seyr ve tenâsüb ettirirler; ol bâki iki k›sma
‘güzideler’ tabir ederler. Birine ‘baﬂ güzide’ di¤erine ‘aﬂa¤› güzide’ derler” ﬁeklinde bir bilgi verilmektedir. Cevat Rüﬂtü, bu ifadeye göre Avrupa’daki gibi bizde de çiçek sergilerinin oldu¤unu ve çiçeklerin tasnif edildi¤inin anlaﬂ›ld›¤›n›
belirtir (Cevat Rüﬂtü, 1916: 2; 2001, 312- 313). Nitekim bahç›vanlar, dönemin
minyatürlerinde görüldü¤ü gibi, ﬂenliklere kat›larak düzenledikleri bahçe maketlerini padiﬂah›n be¤enisine sunmaktad›rlar. 1582 ﬂenli¤inde bahç›vanlar›n
geçiﬂinin betimlendi¤i bir minyatürde, kompozisyonun geri plan›nda ‹brahim
Paﬂa Saray›’n›n yer ald›¤› görülür (Ekmekçibaﬂ›, 1996: 160). Kompozisyonun ön
plan›nda ise tekerlekli maket arabas›n›n iki kiﬂi taraf›ndan çekildi¤i ve di¤er figürlerin geçit törenine eﬂlik ettikleri izlenmektdir. Maket arabas›, selvi, çiçek açm›ﬂ bahar a¤açlar›, asma fidan› ve çeﬂitli çiçeklerle düzenlenmiﬂtir (Resim 4).
Çiçekçili¤in önem kazand›¤› bu dönemde, çiçekçiler ayr› bir esnaf grubu teﬂkil
etmiﬂlerdir. Yine ﬂenlikler esnas›nda çiçekçilerle, meyvecilerin geçiﬂ sahnesinin canland›r›ld›¤› bir di¤er minyatürde ise dört kiﬂi taraf›ndan taﬂ›nan bahçe
örne¤inde irili ufakl› vazolar içine yerleﬂtirilmiﬂ haseki küpesi ve karanfil gibi
çiçekler görülmektedir. Ayr›ca baﬂlar›n›n üzerinde meyve taba¤› taﬂ›yan iki fi512
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Resim 4- 1582 ﬂenli¤inde bahç›vanlar›n geçiﬂi. Surnâme-i Hümâyûn, Topkap› Saray› Müzesi, H. 1344., (Nakkaﬂ Osman ve
ekibi), Metin And, Osmanl› ﬁenliklerinde Türk Sanatlar›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›: 529, Sanat Eserleri Dizisi:
2, Ankara 1982, s. 145.

gürle beraber, di¤er figürlerin ellerinde vazolar içinde taﬂ›nan çiçekler görülür
(Resim 5). Çiçekçiler, zerrin, sünbül ve lale gibi so¤anl› çiçekler de dahil, yeni
bulunan bir so¤an› kaybetmemek ve üretmek endiﬂesinin yan›nda, tohumdan
yeni çeﬂitler elde etmek gayreti içinde olmuﬂlard›r (Koçu, 1971: 10).
1552’de ‹stanbul’a gönderilmesine karar verilen elçi Ogier G. De Busbecq6’in çiçekler hakk›nda ilginç izlenimleri bulunmaktad›r: “...‹stanbul’a yaklaﬂm›ﬂt›k.
Buradan geçti¤im zaman her tarafta nergis, sünbül, lâle gibi bir çok çiçekler gördük... Türkler çiçeklere pek düﬂkündürler. Bir güzel çiçek için bir çok para vermekten çekinmezler.” (Busbecq, 1953: 27) Nitekim yine 1582 ﬂenli¤inde, ka¤›ttan bir lalenin konu edindi¤i minyatürde, bu önem aç›kça görülmektedir. Kompozisyonun arka plan›nda ‹brahim Paﬂa Saray› bulunurken; ön plan›nda lalenin
çevresine toplanan grubun hayranl›k ve sayg› dolu bak›ﬂlar› aras›nda iki kiﬂi ka¤›t laleyi geçirmektedir (Resim 6). Ahmed Refik de bu dönemde ‹stanbul’un lale ve leylaklar›n›n çok meﬂhur oldu¤unu; hatta Almanya’ya lale ve leyla¤›n bu
devirde gitti¤ini belirtir. (Ahmed Refik, 1998 b: 20). 16. yy.’›n ikinci yar›s›nda
tarihinin en görkemli dönemini yaﬂayan kentte çiçekçilik baﬂl› baﬂ›na bir sektör7
durumundayd›. Arﬂiv belgelerine göre saray için; 1570’te K›r›m’dan 300.000 Kefe lalesi so¤an›, 1579’da Halep’ten ‹stanbul’daki hasbahçeler için 500.000 sümbül so¤an›, 1587’de Edirne’den eski saray için gül fidanlar› getirilmesi için fermanlar ç›kar›lm›ﬂt›r. I. Ahmed Haliç k›y›s›nda tanzim edilen hasbahçelerde vezirleriyle birlikte çiçekler, süs bitkileri dikmiﬂti... Çeﬂitli yerlerden getirilen yabani çiçek so¤anlar› ve tohumlar› ‹stanbul’da Aksaray, Tahtakale, Ayasofya ve
Üsküdar’daki çiçek pazarlar›nda sat›l›yordu (Sakao¤lu, 1994: 509). Üsküdar
için, “.... Buras› eski Bizans’›n karﬂ›s›nda Asya k›y›s›nda bir köydür” diyen Ogi513
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Resim 5- ﬁenliklerde çiçekçilerin geçiﬂ sahnesi, III. Murad Surnâmesi, 1582, T.S.M., (Nakkaﬂ Osman ve ekibi), Nurhan Atasoy, “Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanat›”, Türkiyemiz, 3 ﬁubat 1971., s. 14.

er G. De Busbecq, ertesi gün Üsküdar’dan ayr›l›rken; güzel kokulu bitkilerin ve
özellikle lâvanta çiçe¤i tarlalar›n›n aras›ndan geçtiklerini anlat›r (Busbecq,
1953: 35). Yine Sultan III. Murad Surnamesi’nde yer alan bir minyatür detay›nda bahçe örne¤i sunulmuﬂtur. Ön planda tekerlekli bahçe maketi bulunmaktad›r (Ekmekçibaﬂ›, 1996: 157). Maketin içinde s›ral› bir biçimde ekilmiﬂ çimlerin
aras›na bahar açm›ﬂ a¤açç›klar yerleﬂtirilirken; ortas›na alt›gen bir havuzun yerleﬂtirildi¤i görülür. Köﬂelerine ise dört selvi a¤ac› yerleﬂtirilmiﬂtir (Resim 7). Maketin etraf›nda bulunan figürlerin yüzlerinde sayg› dolu bir ifade belirmiﬂtir.
Kompozisyondaki tüm ö¤elerin ince ayr›nt›larla iﬂlendi¤i görülmektedir. Bu
minyatürde de dönemin bahçe ve çiçek kültürüne verilen önem, tüm aç›kl›¤›yla yans›t›lm›ﬂt›r.
Sakao¤lu, ‹stanbul çiçekçili¤i’nin II. Mehmed (hd1451-1481)’in yapt›rd›¤› “cennet misal” düzenlemelerle baﬂlad›¤›n›; olumlu iklim koﬂullar›yla; ‹slami gelenek
ve inançlar›n pek çok çiçe¤e ve a¤aca yar› kutsall›k kazand›rd›¤›n› böylece:
a¤açlarla birlikte çiçek yetiﬂtirmeye de ilgi duyuldu¤unu; sonuçta padiﬂahtan
esnafa de¤in herkesin estetik aç›dan, özellikle yüksek zümrenin, din adamlar›yla tarikat mensuplar›n›n ve ayd›nlar›n çiçek üretimine ilgilerinin giderek artt›¤›n› belirtir (Sakao¤lu, 1994: 509). Nitekim Busbecq, “Türkler gül yapraklar›n›...
yere düﬂürmezler. Çünkü itikatlar›nca gül, Muhammed’in terinden has›l olmuﬂtur”(Busbecq, 1953: 29) diyerek, ‹slam dininde çiçe¤e verilen de¤eri örneklendirir. Bu de¤eri verenlerden biri de Azîz Mahmud Hüdâyî’dir. Aktepe, Fi M. (Muharrem) 1140 (A¤ustos 1727) tarihli 306 adet lale ismini, fiatlar›n› ve yetiﬂtiricilerini kapsayan bir belgeden bahseder. Belgede “Üsküdari Mahmud” ad›yla dönemin lalezarileri aras›nda ad› geçen Azîz Mahmud Hüdâyî için ﬂu bilgilere yer
514
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Resim 6- Ka¤›ttan bir lalenin geçirilmesi, III. Murad Surnâmesi, 1582, T.S.M., (Nakkaﬂ Osman ve ekibi), Nurhan Atasoy,
“Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanat›”, Türkiyemiz, say›: 3 ﬁubat 1971., s. 17.

verilmiﬂtir.
ﬁur-efgen
Neﬂ’e-efgen
Krﬂ: 10
Krﬂ: 3
Üsküdari Mahmud Üsküdari Mahmud
Âlem- nümâ
Sâgar- ﬂinas
Akçe: 30
Akçe: 30
Üsküdari Mahmud Üsküdari Mahmud
120-123).

Behçet- efza
Krﬂ: 2
Üsküdari Mahmud

Mirat-› mücella
Akçe: 40
Üsküdari Mahmud

Nev-âmed
Akçe: 30
Üsküdari Mahmud (Aktepe, 1954: 115,

Ali Çelebi ﬁükûfenamesi’nde ise “çiçekçili¤in geliﬂmesi ile Bayramiyye tarikat›n›n Celvetî kolunun kurucusu Azîz Mahmud Hüdaî aras›nda iliﬂki kurulmuﬂ ve
çiçekçilik adeta kutsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Buradaki çiçekçilik öyküsü ﬂöyledir: Ahmed dede ev sahibi olur, kendisi bahçeye ve çiçe¤e uygundur. Bir gün bir miktar ﬂükûfe tohumunu Mahmud Hüdaî
Azîz’e götürüp önüne koyar. Bunlar› onun emriyle dikmek istedi¤ini, bu konuda
izin ve nefesinin bereketi ile bunlar›n ço¤almas›n› arzu etti¤ini anlat›r. Mahmud
Hüdaî izin verip dua eder; Ahmed dede tohumlar› zaman› gelince dikip yetiﬂtirir ve ve çiçekler dünyaya yay›l›r. Öyküye göre günümüze gelen çiçeklerin tohumlar›, Mahmud Hüdaî Hazretlerinin duas›ndan has›l olmuﬂtur. Bundan sonra öyküden bir de sonuç ç›kar›lm›ﬂt›r: “Bu hikâyeden anlaﬂ›lan ﬂudur ki, ﬂükûfe
asl›nda muteber bir nesne imiﬂ ve ona talip olanlar ay›planmazm›ﬂ. Ay›plansa
dahi yerinde de¤ildir” (Atasoy, 2002: 344 ). Uzun y›llar nergis ve lale yetiﬂtirmiﬂ
olan Abdullah Çelebi ise ﬁükûfename ad›n› verdi¤i eserinde Cezayir’den getiril515
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Resim 7- Bahç›vanlar›n örnek bahçeleri, III Murad Surnâmesi, 1582. T.S.M.H. 1344; y, 349 a (Nakkaﬂ Osman ve ekibi), Nurhan Atasoy, “Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanat›”, Türkiyemiz, say›: 3 ﬁubat 1971., s. 20.

miﬂ olan nergis çiçe¤ini Ahmed Çelebi ad›nda birisinin ekti¤ini ve yetiﬂen çiçe¤in sar› renkli nergis oldu¤unu ve bu çiçekten Üsküdarl› Mahmud Efendi (Azîz
Mahmud Hüdaî)’ye götürdü¤ünü belirtir. Azîz Mahmud Hüdai ise Ahmed Çelebi’den çiçek yetiﬂtirmeye devam etmesini istemiﬂtir. (Atasoy, 2002: 345).
Atasoy, Meyve ve çiçeklerin bir veya birkaç türü ile u¤raﬂan ve yaln›zca o türlerle isim yapm›ﬂ, özel bahçe sahiplerinin oldu¤undan bahseder. Ayr›ca özel çiçek bahçelerinin en çok Üsküdar, Eyüp, Topkap› d›ﬂ›, Ortaköy, Topçular’da yer
ald›¤›n› belirtir. Çiçekler mevsimlere göre seçilerek ekilir ve her mevsim bahçede açm›ﬂ çiçek bulundurulurdu. Bu da sanat ve maharet gerektiren bir çal›ﬂma oldu¤u için bahç›van seçiminde bilgili ve sanatkâr kimseler tercih edilirdi
(Atasoy, 335: 2002). Buna göre Azîz Mahmud Hüdâyî’nin de özel çiçek bahçesine sahip olma ihtimali düﬂünülebilir.

II- Üsküdar8 Bahçeleri
XVI. yüzy›l baﬂlar›nda “k›yamet-i su¤ra” yani küçük k›yamet, denilen 915
(1510) depremiyle sars›lan ‹stanbul’da Bizans eserlerinin yan› s›ra, bir çok cami, ev ve surlar k›smen ya da tamamen y›k›lm›ﬂ ve büyük onar›mlar baﬂlam›ﬂt›r. (Dirimtekin, 1953: 7- 8). Bu onar›mlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde
farkl› bir ivme kazanm›ﬂ; böylece Üsküdar, Kanuni Sultan Süleyman’›n ‹mparatorluk ve ‹stanbul genelinde baﬂlatt›¤› imar faaliyetlerinden pay›na düﬂeni alm›ﬂt›r. Meydan ve k›y›lar› Mimar Sinan’›n muhteﬂem eserleriyle bezenen Üsküdar’daki mimarl›k faaliyetleri, Kanuni Sultan Süleyman’› izleyen dönemlerde de
sürdürülmüﬂtür. Sonuçta Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde bütün ‹stanbul ge516
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nelinde oldu¤u gibi Üsküdar’da da padiﬂah ve maiyetindekiler için büyük bahçeleri9 olan hayli saray inﬂa edilmiﬂtir. Bunun yan›s›ra 1553’te “Üsküdar, büyük
bahçeler, köﬂkler, kervansaraylar, camiiler ve imarethaneler ﬂehridir” diyen
Hans Dernschwam ile (Üsküdar Hat›ras›, 2003: 77) 17. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
“zaman›m›zda Sultan IV. Murad tahriri üzere, büyük ﬂehir Üsküdar, yedi da¤,
dere ve tepe üzere 9.000 kat ba¤l›k, bahçeli, yal› büyük saray ve baﬂka binalar
ile süslenmiﬂ, çeﬂit çeﬂit imarethanelerle bezenmiﬂ bir ﬂehirdir” diyen Evliya Çelebi (Evliya Çelebi, 2003: 430- 431) ve Üsküdar için “... Üç taraf›nda at pazar›,
çarﬂ›- pazar, f›r›n ve hamam› bulunan bu yer, bir ﬂehristan’d›r. Buradaki bahçe
ve bostanlardan gül gibi iri say›s›z gönegün (günâgün) karanfiller, sat›lmak için
saks›larla ﬂehre getirilir” diyen 17. yüzy›l›n yazarlar›ndan Eremya Çelebi (Kömürciyan, 1988: 48)’nin sözlerinden, Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde Üsküdar’da bahçe kültürünün yerleﬂmeye baﬂlad›¤› söylenebilir. Bu izlenimlerle beraber Viyana albümünün üçüncü bölümünde tasvir edilen Üsküdar ve Kad›köy
çevrelerine ait görünümler (Resim 8), genel de olsa dönemin kent yerleﬂimi ve
bahçe kültürü hakk›nda fikir vermektedir. Kompozisyonun ön plan›nda Üsküdar k›y›lar› betimlenmiﬂ ve camilerle birlikte çeﬂitli binalara yer verilmiﬂtir. Etraf› s›k a¤aç kümeleriyle çevrili, bahçelerin ortas›nda kalan yap›larla, Üsküdar’›n kent dokusu günümüzden çok farkl›d›r. “Üsküdar’da o tarihte ‹skelede
Mihrimah Sultan, daha geride de Eski Valide olmak üzere iki büyük cami mevcuttur. Ondan sonra evler ve sa¤ tarafta da bu gün en ufak bir izi bile olmayan
Kavak Saray› denilen yine padiﬂah saray›n›n bulundu¤u a¤açl›kl› bölge yer almaktad›r” (Eyice, 2004: 27). Ayr›ca resmin sa¤ köﬂesinde Fenerbahçe ve ön
planda K›z Kulesi bulunur (And, 1994, 6- 7).
Kaynaklardan tespit edildi¤ine göre, Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde Üsküdar’›n tan›nm›ﬂ baz› bahçeleri ﬂunlard›r: Üsküdar Bahçesi (Kavak Saray› Bahçesi), Haydarpaﬂa Bahçesi, Rüstem Paﬂa Bahçesi (Ayﬂe Sultan Bahçesi), Fatma Sultan Bahçesi, Piyale Paﬂa Bahçesi (Kaya Sultan Bahçesi), Hanzâde Bahçesi (Bayram Paﬂa Bahçesi), Ayazma Bahçesi, Tunus Ba¤› Bahçesi (Kömürciyan, 1988:
49; Erdo¤an, 1958:174; Haskan, 2001: 1323-1444). 17. yüzy›l yazarlar›ndan
Eremya Çelebi, bu bahçelerin bulunduklar› yerler hakk›nda genel bir bilgi verir:
“Üsküdar’›n müntehas›nda Sar› taﬂ denilen iskele vard›r ki burada Valide Saray› ile Ayazma bahçesi karﬂ›s›na düﬂer. Bunun yak›n›nda Ayﬂe Sultan bahçesinin bulundu¤u Taﬂ liman› vard›r. Onun karﬂ›s›nda bir aday› and›ran K›zkulesi
bulunmaktad›r. ‹lerde, Üsküdar’a muttas›l Salacaköy ‹skelesi vard›r. Sahilde
Fatma Sultan bahçesi bulunur. Daha ilerde, hepsinden güzel olan bahçe ve
köﬂkler göze çarpar ki bu, padiﬂah›n meﬂhur Üsküdar bahçesidir...” (Kömürciyan,1988: 49).
And’›n aktard›¤›na göre ise, Sultan’›n Kad›köy (Kalkedon) ile Üsküdar aras›nda
ve ayr›ca Üsküdar’›n kuzeyinde e¤lence bahçesi bulunmaktayd›. Ayr›ca “Üsküdar ve Kad›köy üzerine yazd›¤› k›sa betimlemelerde, Betzek (1564)10 buralarda
çok say›da Rum ve Türk’ün yaﬂad›¤›n›, kimi Türkler’in bahçeleri oldu¤unu ve
Anadolu’dan getirilen atlar›n sat›ld›¤›n› anlatmaktad›r” (And, 1993: 79; Betzek
23).
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Üsküdar Bahçesi11 (Kavak Saray› Bahçesi)
‹stanbul Saraylar›’n›n en önemlilerinden olan Üsküdar Saray›12 ve Has Bahçesi,
gerek bünyesinde yer alan yap› gruplar›yla, gerekse bahçe dizayn›yla, saray eﬂraf› kadar, dönemin gezginlerini de etkilemiﬂtir. Nitekim, Harem- Salacak sahil
ﬂeridi özellikle Osmanl› devrinde padiﬂahlar›n ilgi oda¤› haline gelmiﬂ ve buralar› kendileri için adeta yazl›k sayfiye yeri haline dönüﬂtürmüﬂlerdir. Böyle bir
ihtiyac› ilk duyan padiﬂah›n Kanuni Sultan Süleyman oldu¤u san›lmaktad›r. Bu
dönemde Mimar Sinan taraf›ndan inﬂa edilen Üsküdar Saray›’n›n temelleri Erdo¤an’a göre 1555’de at›larak tamamlanm›ﬂt›r (Erdo¤an,1958: 171; Niyazi Ahmed, 1935). Haskan ise Tezkiretü’l- Ebniye’nin 40. sayfas›nda ve Tuhfetü’l
Mi’marîn bölümünde belirtilen bilgilere göre saray›n (H. 958)1551’de kârgir olarak inﬂa edildi¤ini belirtir (Haskan, 2001: 1323- 1324, 1446).
Saray›n iç ve d›ﬂ çevresini gözlemlemiﬂ bulunan dönemin gezginlerden Du Loir, baz› tespitlerde bulunmuﬂtur: “Üsküdar Saray›, bir baltac›n›n kumandas› alt›nda bulunan Bostanc›lar taraf›ndan muhafaza edilir. Saray, tavanlar› ‹ran üslûbu yaprak ﬂekilli nak›ﬂlarla süslenmiﬂ müteaddit paviyonlardan ibarettir. ‹ç
duvarlar siyah çinilerle kapl›d›r. Dairelerin birisinde duvarlar› kâmilen aynalarla kapl› ve tavandan mücevherlerle süslü bir avizenin as›l› bulundu¤u çok güzel bir oda vard›r. Bize bu odada, Sultan Murad’›n ok ve m›zrakla delmiﬂ oldu¤u yar›m parmak kal›nl›¤›nda demir parçalar› gösterdiler. Bahçede padiﬂah›n
yaln›z yaz mevsiminde oturdu¤u muhteﬂem bir paviyon da mevcuttu. Paviyonun ortas›nda bulunan çeﬂme ve etraf›nda akan sular, s›cak günlerde serinlik
verir.
Üsküdar Saray›, (Resim 9) ‹stanbul Saray›’ndan sonra gelen en büyük saray olmas›na karﬂ›n, daha az daireye sahiptir. Bahçesindeki en önemli özellik ise saray kad›nlar› için yap›lm›ﬂ olan kapal› geçitlerdir.13 “Kad›nlar, bir daireden di¤er bir daireye giderken kafesli bir galeriden geçerler ve bu suretle kendileri görünmeden odalarda bulunanlar› görebilirler (Kömürciyan, 1988: 284- 285).”
Eremya Çelebi, ayr›ca Üsküdar Saray› bahçesinde dairevi biçimde dikilmiﬂ a¤açlar›n, köﬂkün etraf›na gerilmiﬂ bir tülü and›rd›¤›ndan bahseder. (Burada kastedilen köﬂk IV. Murad’›n ileri tarihlerde yapt›rd›¤› Revan Köﬂkü’dür). (Kömürciyan,1988: 49).
Saray›n bahçeleri odalar› gibi süslü de¤ildir. Çiçek tarhlar› yoktur ve orada daha çok sebze cinsinden nebat yetiﬂtirilir. Tezyinat a¤açlar› da yok gibidir. Yaln›z servi ve çam a¤açlar› göze çarpar ki bu cins a¤açlara ﬂehrin her taraf›nda tesadüf edilir. Her evin bu a¤açlarla gölgelenen bir avlusu vard›r.” (Kömürciyan,
1988: 284- 285) der; ancak 16. yüzy›la ait bir belgeden saray helvahanesinde
kullan›lacak (gül-i surh) k›rm›z› güllerden bir bölümünün di¤er saray bahçelerinin yan› s›ra Üsküdar ve Haydarpaﬂa bahçelerinden elde edildi¤i ö¤renilmektedir. (Atasoy, 129: 2002; TSM D 10605 )
Sultan III. Murad döneminde Üsküdar Saray› ve bahçesini görmüﬂ olan Stephan
Gerlach ise izlenimlerini an›lar›na yans›tm›ﬂt›r (Atasoy, 2002: 311; Necipo¤lu,
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Resim 8- Viyana
Albümü’nde Üsküdar ve Kad›köy, Metin And,
“‹stanbul Panoramalar›”, Türkiye ‹ﬂ Bankas›
Kültür ve Sanat
Dergisi, 23, Eylül
1994, s. 6.

1997, 36 ve 49 not 27; Gerlach, 1674: 170-171)
“Çok geniﬂ ve yüksek, yald›zl› kubbelerle bezeli, sular f›ﬂk›rtan son derece zarif,
beyaz mermerden çeﬂmelerle donat›lm›ﬂ saltanat saray›na götürüldük... Bu bina
tamamen ﬂeffaft›- gerçi ﬂimdi taﬂç›lar yüzünden tozla kaplanm›ﬂt›- ve hal›larla
kapl›yd›. Kral›n gün içinde oturdu¤u, yemek yedi¤i tüm odalar› inceledik: Hepsi mermer ve alt›ndan. Düzenli bir ﬂekilde ekilmiﬂ kokulu bitkiler, çiçekler ve
her türlü a¤açla dolu bahçe, adeta erken gelmiﬂ bir cennetti. Özellikle k›rm›z›,
beyaz, sar› ve sar›- k›rm›z› benekli açan so¤anlar gördük. Bu bahçe bir kale gibi,
baﬂka bina ve kap›lar› olan yüksek bir duvarla çevrilmiﬂti. Bu yüksek duvarlardan içeri girenler, kendilerini, yar›m daire ﬂeklinde inﬂa edilmiﬂ, kubbeli, çevresi beyaz ve renkli mermerden sütunlu bir bina, bulunan bir baﬂka bahçede bulurlar. Bu duvarlar içindeki ikinci bahçeden, içinde bir baﬂka saltanat binas› bulunan üçüncü bahçeye giriliyordu. Her üç büyük binan›n, özellikle de hükümdar›n oturdu¤unun yerlerine pahal› Acem hal›lar› serilmiﬂti ve tüm odalarda
oturulacak yerler biraz yükseltilmiﬂti ve alt›n ve kadifeden yast›klar vard›. ‹kinci büyük yap›n›n önünde, beyaz mermerden dört köﬂe bir havuz vard› ve içinde sultan›n çocuklar› için konmuﬂ k›rm›z› boyal› küçük bir tekne bulunuyordu.
Her üç büyük yap›n›n da ortas›nda pirinç musluklu, beyaz mermer çeﬂmeler
vard›. Birinci ve üçüncü bahçelerden duvarlarla ayr›lan orta bahçeden, suyu
Türkler taraf›ndan kutsal kabul edilen ve antik Dinysus kayna¤›ndan beslenen
dörtgen bir sarn›ca var›l›rd›. Bu bahçelerin bekçi ve bahç›vanlar› acemi o¤lanlard›, onlara yar›m taler bahﬂiﬂ verdik.”
Erdo¤an, Kavak Saray› olarak da an›lan Üsküdar Saray› binalar› hakk›nda bir
mefruﬂat ve evani say›m›14 yap›ld›¤›ndan bahseder. Buna göre; Üsküdar Saray›’nda kâﬂili15(çinili) Mehmed Paﬂa Kasr›, denize naz›r harap kas›rlar, haremde has oda, büyük ﬂad›rvanl›, dehlizli ve direkli bir divanhane, camekânl› hamam, Revan Köﬂkü (1636), Bülbül Kasr›, Sultan Ahmed Kasr›, Valide Sultan’a
aid kâﬂili (çinili) bir oda, Efendi, Hurende ve Darü’s- saade A¤as›na mahsus odalar, kafesli köﬂk ve yak›n›nda bulunan havuz, bahçe kenar›nda bir has oda (Erdo¤an, 1958: 171) bulunmaktayd›. Ayr›ca Tuhfetü’l Mimarîn’de belirtildi¤i gibi, Sultan III. Murat zaman›nda (1574- 1595) saray kapsaml› bir onar›m görmüﬂtür.16
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Resim 9- Kavak Saray›, J. B Hilair, C. Gouffier, Voyage Pittoresque de la Grece, Paris 1822, Cilt II. Metin Sözen, Devletin Evi
Saray, Sandoz Kültür Yay›nlar›, Nr: 12, ‹stanbul 1990, s. 43.

And’›n belirtti¤ine göre 1573’te ‹stanbul’a gelen gezginlerden “Canaye17, Üsküdar’da Mehmet Paﬂa Saray›18’na gitti. Buras› onun kent içindeki evinden kat kat
güzeldi. Canaye’›n han›m Sultan’›n odas›n› görmesine izin verildi. Duvarlar sedef kakmayla süslüydü. Paha biçilmez de¤erdeydi. Bahçede, her zaman rastlanan f›skiyeden baﬂka, bal›k havuzu ve lamba biçiminde camdan bir oda vard›.
Han›m Sultan orada oturdu¤unda tüm bahçeyi kimse taraf›ndan görünmeden
seyredebiliyordu. Bahçede özel hamam› da vard›... Üsküdar, Sultan’›n en güzel
ve en lüks saraylar›n›n bulundu¤u kalabal›k bir yerdi” (And, 1993: 79; Canaye,
90).
“Üsküdar saray›, Topkap› Saray›’na çok yak›n oldu¤undan, padiﬂahlar taraf›ndan Sarayburnu’ndan saltanat kay›klar› ile ulaﬂ›m pek kolayd›. Du Fresne- Canaye ve Pierre Lescalopier, 1573- 74 y›llar›nda Sultan II. Selim’in hemen her
gün küçük kay›klarla Topkap› Saray›’ndan fevkalade güzel olan Üsküdar Saray›’na gitti¤ini anlat›rlar.” (Atasoy, 2002: 312; Canaye, 1921, 37-38; Necipo¤lu,
1997: 49, not 26). Ayr›ca Canaye, “ Sultan her gün kay›kla buraya rahatlamaya
ve e¤lenmeye gelirdi. Sultan’›n iste¤i üzerine av köpekleri, atlar ve ﬂahinler beslenirdi. Taz›lar teker teker ba¤lan›rd›. So¤uktan etkilenmesinler diye üzerlerine
beyaz bir örtü örtülürdü. Uzun tüylü kulaklar› vard›. Kuyruklar›, kulaklar› ve
ayaklar› rengârenk boyan›rd›” (And, 1993: 79; Canaye, 90) diyerek izlenimlerini
aktar›r.
Dönemin minyatürlerinden anlaﬂ›laca¤› gibi Üsküdar Saray› ve bahçesi, önemli
baz› olaylar›n geçti¤i ve padiﬂahlar›n ilgi gösterdikleri hasbahçeler aras›ndayd›.
Kanuni Sultan Süleyman’›n ‹ran’a elçi olarak gönderdi¤i Baﬂkap›c›s› Hasan A¤a;
‹ran’a giderek ﬁah’dan kendisine mektup getirmiﬂtir. Üsküdar Saray›’nda bu su520
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numun tasvir edildi¤i bir minyatürde bahçeden ayr›nt›lar bulunmaktad›r. Ön
planda k›y›ya yak›n bulunan yerde kay›k ve kürekçiler betimlenmiﬂtir. Padiﬂah,
bahçede yer alan arkal›ks›z bir iskemlede oturmuﬂ ve kendisine ulaﬂt›r›lan mektubu inceliyor. Padiﬂah›n arkas›nda silahdar› ve ibrikdar› durmaktad›rlar (Atasoy, 2002: 33) Bahçede servi a¤açlar›ndan baﬂka çiçekli a¤açlar da bulunur. Çok
belirgin olmayan zeminin ise belirli aral›klarla tekrar eden bitki kümeleriyle
kaplanm›ﬂ oldu¤u söylenebilir. Çini ve ahﬂap malzemeleriyle bezenmiﬂ padiﬂah›n bulundu¤u zeminde; geometrik motiflere yer verilmiﬂ ve ön plana basamaklar yerleﬂtirilmiﬂtir. Kompozisyonun sol arka plan›nda ise kubbeli bir yap› bulunmaktad›r. Yap›n›n kap› giriﬂi, duvar ve pencere çevreleri ise geometrik desenli çinilerle kaplanm›ﬂt›r (Resim 10).
Üsküdar Saray›’na ilgi gösteren padiﬂahlardan biri de Azîz Mahmud Hüdâyî ile
yak›n dostlu¤u bulunan I. Ahmed’dir (Tezeren, 1987: 35). Haskan’›n belirtti¤ine
göre Sultan I. Ahmed, 1018 (1609) Haziran›’nda “devletle Üsküdar Bahçesi’ne
göçmüﬂ” ve divan›n burada olmas›n›, devlet iﬂlerinin buradan yürütülmesini istemiﬂ, fakat bu arzusunun, “padiﬂah›m ecdad-› a’zam›n›z zaman›nda olmuﬂ de¤ildir. Divan yine ‹stanbul’da olsun” denilerek kabul edilmemiﬂti. 1022 senesi
Rebiyülâhirinde (21 May›s 1613) tekrar Üsküdar Saray›’na gelen Sultan Ahmed,
gezinti ve av ile meﬂgul iken, bir kaç ay sonra ‹stanbul’a gelen Felemenk Elçisi’ni burada kabul etmek zorunda kalm›ﬂt›.” (Haskan, 2001: 1446; Naima Mustafa Efendi, 1968: 642) Haskan, ayr›ca “995 (1587) senesinde Üsküdar Bahçesi’nde, Müverrih ve padiﬂah Hocas› Sadeddin Efendi’nin iﬂtirakiyle, Özbek Hükümdar› Abdullah Han’›n elçisi ile baz› siyasî konuﬂmalar›n yap›ld›¤›n› da biliyoruz” (Haskan, 2001:1445) demektedir. Üsküdar Saray› ve bahçesi, Sultan III.
Selim taraf›ndan 1794 tarihinde y›kt›r›lm›ﬂ, binas›n›n mermerlerinden bir bölümü Topkap› Saray›’na nakledilmiﬂ; bir bölümü ise Selimiye K›ﬂlas›’n›n inﬂas›nda kullan›lm›ﬂt›r (Erdo¤an, 172: 1958).

Haydarpaﬂa Bahçesi
Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, Haydarpaﬂa19 ismi ile kaydedilen bahçenin
Kanuni Sultan Süleyman (1520- 1566) yap›s› oldu¤u yaz›l›d›r. Ayr›ca Haydarpaﬂa bahçesi içinde bir ya da birden fazla kas›r ve saray bulunuyordu; (Haskan,
2001: 1284) ancak bu yap›lar›n inﬂa tarihleri kesin olarak belli de¤ildir. “Küçük
ve büyük Haydarpaﬂa mesiresi olarak ikiye ayr›lan Haydarpaﬂa Sahras›, Hadîka
yazar›n›n ifadesine göre 1520 tarihlerinde padiﬂah bahçesi olmaktan ç›km›ﬂt›r.
Bu geniﬂ sahada ilk inﬂa edilen yap›, K›zlara¤as› Gazanfer A¤a’n›n, Ayr›l›k Çeﬂmesi ve namazgâh›d›r. Bu yap›y› 1580 tarihinde inﬂa olunan ‹brahim A¤a Camii
ve Çeﬂmesi, 1614...” tarihli I. Ahmed Çeﬂmesi ve ilerleyen dönemlerde farkl› yap›lar izlemiﬂtir. ‹stanbul’un fethinden sonra Anadolu’ya gidecek olan Osmanl›
ordular› burada toplan›r, padiﬂah ve serdarlar›n ota¤› burada kurulurdu. Topkap› Saray›’ndan Üsküdar’a geçen padiﬂah bir kaç gün burada kalarak törenleri
izledikten sonra orduyla birlikte hareket ederdi. Ayr›ca, Surre Alay›’n›n, kervan
ve hac› kafilelerinin u¤urland›¤› yer de buras›yd›. (Haskan, 2001: 1285-1288).
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Ayazma Bahçesi
Ayazma Bahçesi’nin, Sultan III. Mustafa’n›n inﬂa ettirdi¤i Ayazma Camii ile çeﬂmesinin yerinde bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak kim taraf›ndan inﬂa ettirildi¤i ve tarihi kesin belli de¤ildir. Yan› s›ra Topkap› Saray› Müzesi Arﬂivi’nde yer
alan bir belge, ad› geçen Ayazma Saray› Bahçesi’nin, ﬁeref-âbad Sahil Saray› ad›
verilen ünlü kasr›n arkas›nda bulundu¤unu göstermektedir.20 Arﬂiv belgelerine
göre “Ayazma ﬁöhretli Rüstem Paﬂa Ba¤çesi”21 ﬂeklinde bir ifade geçmesi, ad›
geçen bahçenin aslen H›rvat as›ll› olan Kanuni Sultan Süleyman’›n damad› Rüstem Paﬂa’yla ilgili olabilece¤ini düﬂündürmektedir.
III. Sultan Ahmed döneminde ‹stanbul’daki baz› hasbahçelere ait eﬂyalar›n tespiti için bir ferman ç›kar›lm›ﬂ ve Ayazma Bahçesi’nde de tahrir yap›lm›ﬂt›r.22 Buna
göre, “Harem’de denize naz›r taht ile ﬂad›rvan yan›nda di¤er iki taht ile ﬂad›rvan
yan›nda iki taht›n, valide sultan ile padiﬂaha mahsus üç sofal› odalar›n ve divanhanelerin, valide sultan kilerinin ve yan›ndaki çilehanelerle, hamamlar›n, muhtelif tahtlar›n, merdiven ve sairenin bulunmas›n› burada zikredebiliriz”(Erdo¤an,
1958: 173). Ayazma saray›n›n bulundu¤u yer konusunda Eremya Çelebi, “Üsküdar’›n müntehas›nda Sar› taﬂ denilen iskele vard›r ki burada Valide Saray› ile
Ayazma bahçesi karﬂ›s›na düﬂer. Bunun yak›n›nda Ayﬂe Sultan bahçesinin bulundu¤u Taﬂ liman› vard›r. Onun karﬂ›s›nda bir aday› and›ran K›zkulesi bulunmaktad›r.” (Kömürciyan, 1988: 49) der. Haskan ise Toptaﬂ› Saray› Arﬂivi’nden edindi¤i bilgiye göre Ayazma Saray›’n›n ﬁerefâbâd Sahilsaray› gibi deniz kenar›nda olmad›¤›n›, kara taraf›nda bulundu¤unu ve bu saray›n ‘Atik Sultan Saray›’ olabilece¤ini belirtir (Haskan, 2001: 1323- 1324). Ayr›ca Saray›n arkas›ndaki bahçenin,
Rum Mehmet Paﬂa Camii’ne kadar uzand›¤›n›; Ayazma Camii’nin bulundu¤u yerlerin gezinti yeri oldu¤unu ve hemen yan›ndaki Salacak Bahçesi’nin ise Mihrimah
Sultan’›n k›z› Ayﬂe Sultan’›n Bahçesi oldu¤unu bildirir (Haskan, 2001: 1323).

Rüstem Paﬂa Bahçesi (Ayﬂe Sultan Bahçesi)
Evliya Çelebi, “Büyük hanelerin seçmesi, Salacak’ta Ayﬂe Sultan Saray›...” (Evliya Çelebi, 2003: 431) demekteyken; Haskan ise bu saray›n ‹mrahor semtinde
bulundu¤unu ve Kanuni’nin damad›, Mihrimah Sultan’›n eﬂi Rüstem Paﬂa’ya ait
olan saray›n, sonradan k›z› Ayﬂe Sultan’a intikal etti¤inden Ayﬂe Sultan’›n ismiyle an›lmaya baﬂlad›¤›n› belirtir. Ayr›ca, 1036 ( 1626- 1627) tarihli mevacib
deferlerinde, Ba¤çe-i Rüstem Paﬂa kayd›n›n bulunmas›na dikkat çeker (Haskan,
2001: 1403).
‹stanbul’a gelen gezginlerden Dernschwam23 ise “Rüstem Paﬂa’n›n, ‹stanbul Bo¤az›’n›n Asya yakas›nda bulunan Üsküdar’da, büyük bir bahçenin içinde muhteﬂem kona¤› vard›. Bu evin yak›n›na ölünce bahçesine gömülmek için bir camii; camiin yan›nda da, gezginlerin az bir paraya konaklad›klar›, yoksullara aﬂ
(çorba ve koyun eti) da¤›t›lan bir kervansaray yapt›rm›ﬂ...” (And, 1993: 80,
Dernschwam 57) oldu¤unu belirtir.
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Resim 10- Acem’e varan Baﬂkap›c› Hasan A¤a, ﬁah’›n nâmesini (mektubunu) Üsküdar Saray›’nda Kanuni Sultan Süleyman’a
sunarken. Hünernâme II, TSM H 1524, 227b (Nakkaﬂ Osman ve ekibi).Nurhan Atasoy, Hasbahçe: Osmanl› Kültürü’nde
Bahçe ve Çiçek, 1. bs., ‹stanbul: Aygaz, 2002.

Piyale Paﬂa Bahçesi (Kaya Sultan Bahçesi)
Eremya Çelebi, Piyale Paﬂa ya da Kaya Sultan Bahçesi ad›yla bilinen yerden ﬂöyle bahseder: “Ötedeki, Kaya Sultan’›n bahçesinin bulundu¤u iskele Öküz liman›d›r” (Kömürciyan, 1988: 47) Evliya Çelebi ise “Kaya Sultan bahçesinde Piyale Paﬂa Mesiresi: Havuzu denize bakan bir tepe üzerinde tek katl› köﬂkü ve büyük bir havuzu var ki içinde kay›¤› ve büyük bal›klar› vard›r” (Evliya Çelebi,
2003: 436) der. Osmanl› Arﬂivi’ndeki kay›tlara göre Sultan III. Murat dönemine
ait 991 H. (1583) tarihli bir defterden Piyale Paﬂa’ya ait bir hasbahçe oldu¤u;
1063 H. Tarihli Avcu Mehmed dönemine ait bir di¤er mevacib defterinden de
bu bahçenin faaliyette oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. H›rvat as›ll› olan Piyale Paﬂa, Kanuni Sultan Süleyman’›n ye¤eni Gevher Sultan ile evliydi (Erdo¤an, 1958: 173).
Evliya Çelebi, saray›n Mimar Sinan yap›s› oldu¤unu belirmekteyse de, Mimar
Sinan’›n eserlerine ait kay›tlarda bu yap›n›n ad› kay›tl› de¤ildir. Paﬂa’n›n
1578’de vefat›yla yap›, Gevher Sultan’a, onun da ölümünden sonra k›z› Hadice
Sultan’a ve Kaya Sultan’›n 1648’de evlenmesi üzerine kendisine verilmiﬂtir
(Haskan, 2001: 1377- 1378).

Hanzade Bahçesi (Bayram Paﬂa Bahçesi24)
Eremya Çelebi, “Üsküdar’a kadar ilerleyelim ve onun vaziyetini de görelim. Sahilde, içinde köﬂklerle büyük bir konak bulunan iﬂte ﬂu yer, Hanzade bahçesidir”. (Kömürciyan, 47: 1988) diyerek bahçenin deniz k›y›s›nda oldu¤unu belirtir. I. Sultan Ahmed’in (1603- 1617) k›z› olan Hanzade Sultan, Eylül 1623’te
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sadrazam Bayram Paﬂa ile evlendirilmiﬂtir. Bayram Paﬂa’n›n 1638’de ölümü üzerine ise 1643’te Nakkaﬂ Mustafa Paﬂa (öl. 1653) ile evlendirilmiﬂtir. Hanzade
Sultan’›n ölümünden sonra, 17. yüzy›l›n büyük yal›lar›ndan olan bina, sonradan Kara ‹brahim Paﬂa’n›n mülkiyetine geçmiﬂtir (Haskan, 2001: 1359).

Tunusba¤› Bahçesi
Kaptan-› Derya Piyale Paﬂa, 967 (1560) tarihinde Cerbe Adas›’n›n fethiyle ‹stanbul’a dönerken Tunus’tan getirtti¤i asma fidelerini dikdirtip bir de havuz yapt›rtt›¤› için bu isimle an›l›r. O dönemlerde Tunusba¤›, ﬂehrin d›ﬂ›nda say›ld›¤›ndan yeri net olarak belli de¤ildir. Fakat Dönme dolap soka¤› ile Tunusba¤› Caddesi arkas›nda bulundu¤u san›l›yor. Kâtip Çelebi, “Piyale Paﬂa’n›n bu bahçesinden “Üsküdar’daki bu bahçesi dünya acaibinden idi” diye bahseder (Haskan,
2001: 1295 ).

Fatma Sultan Bahçesi
Eremya Çelebi, Üsküdar Saraylar›’ndan bahsederken “Üsküdar’a muttas›l Salacak ‹skelesi vard›r. Sahilde Fatma Sultan Bahçesi bulunur. Daha ileride, hepsinden güzel olan bahçe ve köﬂkler göze çarpar ki, bu padiﬂah›n meﬂhur Üsküdar
Bahçesi”dir demek suretiyle Salacak Sahilleri’nde Fatma Sultan’›n bir bahçesi
oldu¤unu belirtmiﬂtir” (Haskan, 2001: 1351).. Saray›n ilk sahibi olup olmad›¤›
bilinen Fatma Sultan, I. Ahmed (1603- 1617) ile Kösem Mahpeyker Sultan’›n k›z›d›r. 1014 (1615- 1606) tarihinden sonra do¤du¤u san›lmaktad›r. Bu sahilde
Sultan III. Ahmed’in k›z› Fatma Sultan (1704- 1733)’a ait bir di¤er sahil saray›n›n bulundu¤unu belirten Haskan, Fatma Sultan Saray› olarak an›lan bu iki yap›n›n muhtemelen de ayn› yap› olabilme ihtimalinden bahseder (Haskan, 2001:
1351- 1352).

III- De¤erlendirme ve Sonuç
Ünlü çiçek yetiﬂtiricilerinden olan Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde; gerek Osmanl› saray›nda, gerekse halk aras›nda bahçe düzenleme ve çiçek yetiﬂtirme sanat›n›n büyük ilgi gördü¤ü söylenebilir. Nitekim, Atasoy, “Avrupa’y› etkisi alt›na alan Osmanl› çiçek kültürü, önemli askeri baﬂar›lar ve kanunlar›yla Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na en ihtiﬂaml› zaman›n› yaﬂatan Kanuni Sultan Süleyman döneminde geliﬂmiﬂ; bu dönem Osmanl›lar›n çiçek ve bahçe kültürü aç›s›ndan çok
zengin bir dönemi olmuﬂtur” der. (Atasoy, 2002: 63). Ayr›ca, “Kanuni döneminden günümüze gelen belgeler, saraylar›n çiçeklerle donanm›ﬂ oldu¤unu gösterir.
972/ 1564 tarihli bir muhasebe ve mevacib defterinde (TSM AD 5120) en baﬂta
saray bahçesinin masraflar› kaydedilmiﬂtir; onar›mlar›n ço¤u su yollar› ile ilgili
olmakla birlikte, bahçe için çiçeklerden de söz edilir: “Be-cihet-i ihracaat-› ba¤çe-i saray-i âmire” baﬂl›¤› alt›nda saray bahçesinde turunçluk; yasemin sand›klar› ve karanfil avlusundan söz edilmektedir”. (Atasoy, 2002: 129).
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Azîz Mahmut Hüdâyî döneminde yaln›zca padiﬂah saraylar›na ait hasbahçeler
de¤il, her s›n›f halk›n evi de bahçelerin içinde bulunuyor; evler ﬂehrin en önemli binalar› olan camilerle, medreselerin çevresinde ve büyük bahçelerin içinde
yer al›yordu. ‹lkbaharda açan meyve a¤açlar›yla, pencerelerden sarkan mor salk›mlar ve asma dallar› aras›nda yükselen evlerde oturmak oldukça zevkliydi.
ﬁehrin nüfus da¤›l›m› ise farkl›yd›. Örne¤in Üsküdar’da nüfus, sur içi kadar yo¤unluk göstermiyor ve bu semt, ‹stanbul’un d›ﬂ›nda say›l›yordu. On alt›nc› yüzy›l ‹stanbul’unda belediye çal›ﬂmalar› da düzenliydi. Özellikle çarﬂ› bulunan
yerlerde sokaklar›n geniﬂ oldu¤u bilinir. Bunun yan›nda ‹stanbul’un özel bahçeleri, çeﬂmelerden akan fazla sularla sulan›rd›. Su yollar›na a¤aç dikmek ve ev inﬂa etmek yasakt› (Ahmed Refik, 1998 b: 58- 59 ). Dönemin Üsküdar’›n›n ünlü
bahçeleri padiﬂahlara ait has bahçelerdir. Hayli geniﬂ yer kaplayan bu has bahçelerin denize naz›r yerlerde yap›land›¤› görülür. Ulaﬂ›labilen minyatür resim
ve seyahatname yaz›lar›nda genellikle Üsküdar Bahçesi’ne de¤inilmiﬂ olmas›
Azîz Mahmud Hüdâyî döneminin Üsküdar’›nda bu has bahçenin farkl› bir öneme sahip oldu¤unu göstermektedir.
“Pétis de la Croix, 17. yüzy›lda saray bahçelerini ﬂöyle tasvir eder. “Çok geniﬂ
olan saray bahçelerinde selvi, ﬂimﬂir, defne, mersin gibi a¤açlar kar›ﬂ›k bir biçimde dikilmiﬂtir, bunlar kendili¤inden yollar› oluﬂturur ve hiçbir zaman budanmazlar. Bu yollar boyunca çiçekler ve geliﬂigüzel ekilmiﬂ olan mevsimlik lahana, salatal›k, ›spanak, kavun- karpuz ve her çeﬂit ot ve sebze25 bir arada bulunur” (Atasoy, 2002, 48; Croix, 1839: 352- 353). Baudier ise 17. yüzy›lda Edirne, Üsküdar ve Kad›köy’de çok güzel bahçeler oldu¤unu ve saray›n buralardan
sebze ve çiçek sa¤lad›¤›n›, fazlas›n› da satt›¤›n› belirtir (Atasoy, 2002: 333; Baudier 1650, 1. Kitap 23).
Minyatürlerde genellikle ﬂad›rvan, çeﬂme, havuz, f›skiye gibi ö¤elerin yer ald›¤›
bahçe dizaynlar›, estetik birer ö¤e olarak Üsküdar bahçelerine de yans›m›ﬂt›r.
Ayr›ca gezginlerin izlenimlerinden anlaﬂ›ld›¤›na göre; has bahçelerde farkl› yap›lar da dikkati çeker. Ço¤unlukla binalar›n iç dekorasyonunda ﬂatafatl› bir süsleme anlay›ﬂ› egemen olmuﬂken; bahçelerde mermer çeﬂmeler, iki yan› a¤açl›k
yollar, muhtelif taht, padiﬂaha özgü mekânlarda ise özellikle alt›n ve yald›z süslemeye a¤›rl›k verildi¤i, genelde içinde bal›k bulunan havuz, köﬂk, camdan yap›lma ﬂeffaf oda, hamam, sarn›ç, divanhane, çilehane, camii, kervansaray, namazgâh, ö¤elerinin yan› s›ra zevk için beslenen hayvanlar›n bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bütün bunlar›n sonucunda Azîz Mahmud Hüdâyî döneminde Osmanl› bahçesinin henüz bat› etkisine girmedi¤i söylenebilir.
Günümüzde bu bahçelerin yerini farkl› binalar alm›ﬂ; Üsküdar’›n do¤al dokusu
büyük ölçüde yitirilmiﬂtir. O dönemlerde “Osmanl› bahçeleri tabi yetiﬂme ve geliﬂme seyri içinde b›rak›l›rken, modern bahçelerimizde yetiﬂen bitki ve a¤açlara
geometrik ﬂekiller verilme u¤runa müdahale edilmektedir... Yaﬂan›labilir bir çevre için tüm Osmanl› as›rlar›nda pek çok tedbir ve düzenlemenin yap›ld›¤›na Osmanl› Arﬂiv kay›tlar› bize tan›kl›k etmektedir. Bu tedbir ve düzenlemelerde insani kayg›lar›n önemli rol oynad›¤› görülür. Bu sebeple Osmanl›’da çevre-insan iliﬂkisi günümüz modern toplumlar›nda var olan anlay›ﬂtan farkl› bir düzleme otur525
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muﬂ, tabi dengenin muhafazas›na özen gösterilmiﬂtir. Yap›lar insan ruhuna ve tabi çevreye uyum içinde inﬂa edilmiﬂ, yeﬂile ﬂekil verilmemiﬂ, tabi seyri içerisinde korunmuﬂtur. Koca Sinan’›n mükemmel ve muhteﬂem eserlerine bak›ld›¤›nda
16. as›r gibi erken say›lacak bir dönemde ﬂehrin tabi silüetine halel verilmeyerek
sözünü etti¤imiz dengeye fevkalade dikkat edildi¤i görülür” (Öztürk).
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D‹PNOTLAR
1

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim ( 1566-1574), III. Murad (1595- 1603), III. Mehmed (1595- 1603), I. Ahmed (1603-1617), I. Mustafa (1.d 1617- 1618/ 2.d. 1622- 1623), II. Osman
(1618- 1622), IV. Murad (1623- 1640).
2 Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ‹stanbul’a geliﬂ tarihi kaynaklarda farkl› belirtilmiﬂtir. Bursal› ‹smail
Hakk› Bey’in önerdi¤i tarihe göre; 988 (M. 1580)’de Üsküdar’a yerleﬂmiﬂ oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r;
ancak bu tarih de kesin de¤ildir. (Tezeren, 1984: 12- 13).
3 16. ve 17. yüzy›l› anlatan kaynaklarda, bahçeler hakk›ndaki bilgilerin s›n›rl› oldu¤u; mevcut bilgilerin ise arﬂiv kay›tlar›, gravür, minyatür ve konuyla ilgili yaz›lm›ﬂ baz› eserlere dayand›¤› söylenebilir. Bahçeler 18 yy. dan sonra, Osmanl›lar›n bat›ya aç›lmalar›yla birlikte yap›lan baz› gravür
ve duvar panolar› yoluyla ancak tan›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. (Ekmekçibaﬂ›,1996: 7).
4 Fransa Kral› I. François taraf›ndan ‹stanbul’a gönderilen Petrus, 1544- 1547 y›llar› aras›nda ‹stanbul’da kalm›ﬂt›r.
5 Farsça ba¤çe kelimesinden dilimize yerleﬂmiﬂ olan ve “küçük ba¤” anlam›na gelen bahçe; Arapça’da hadika, ravza, firdevs, cennet ve yine Farsça’dan geçmiﬂ bulunan bustân (bostan) gibi kelimeler karﬂ›l›¤›nda kullan›lmaktad›r (Evyapan, 1991: 477).
6 The Turkish Letters of Ghiselin de Busbecq (1554- 1562), çev. Edward Seymour Forster, Oxford
1927. (And, 1993: 319). Avusturya ‹mparatoru I. Ferdinand taraf›ndan ‹stanbul’a gönderilen O.G.
Busbecg, ‹stanbul’dan Avrupa’ya çiçek ve so¤an örnekleri göndererek Türk çiçeklerinin Avrupa’da tan›nmas›na ve yetiﬂtirilmesine vesile olmuﬂtur. 1559’da Augsburg’daki Herword’a lale so¤anlar› gönderdi. Herword so¤anlar› bahçesinde yetiﬂtirdi ve Türk çiçeklerinin ünü bütün Avrupa’ya yay›ld›. Dönemin bilim adamlar›ndan Konrad Gessener bunun üzerine Türk çiçeklerini incelemek üzere seyahate ç›kt› ve ülkeye gelerek çiçekleri inceledi, resimlerini çizdi. Daha sonra da
“De Hortis Germania” adl› eserinde yay›nlad›. (Orkun, 1953: 14).
7 16 yy’dan 20. yy’a kadar geliﬂen çiçekçilik bahçe tasar›mlar›nda estetik bir ö¤e olarak kullan›l›rken, sa¤l›k ve farkl› alanlarda da yararlan›lan önemli bir üretim koluydu (Sakao¤lu, 1994: 508).
8 “Rumlar eskiden Üsküdar’a Chrysopolis derlerdi. Sebebi de akﬂamlar› gurup eden güneﬂin alt›nda ziyalar›yla p›r›l p›r›l yanmas› idi. Latinler Skütari diyorlard›” (Ahmed Refik, 1998: 50).
527

.

9”Osmanl›

Saray teﬂkilât›na ba¤l› bahçeler “hadâik-i hâssa” diye an›l›rd›. Bunlar, eski deyimi ile “teferrücgâh” yani gezinti yeri, mesire, yazl›k yerler olarak görülürdü” (Cezar, 2002: 217). “Hadaik-i Hassa
denilen bu miribahçelerden Bostanc›baﬂ› Oca¤› sorumluydu ...Üsküdar, Ayazma, Haydarpaﬂa bahçeleri gibi 16. yüzy›l›n ünlü bahçelerinden bir bölümü halka aç›k mesire yerleriydi”. (Artan, 1993: 543).
10 Jacob Von Betzek, Gesandtschaftsreise nach Ungarn und die Türkei 1564- 1565 yy. hz. Karl
Nehring, München 1979.
“... Osmanl› Sultan› ile konuﬂmalarda bulunmak için Akos Csaby ile 22 Aral›k 1564’te ‹stanbul’a
geldi, Sultan’›n huzuruna ç›kmas› ancak 3 ﬁubat 1565’te gerçekleﬂti. Viyana’ya geri döndü. Eserinin tam metni Viyana Devlet Kitapl›¤›ndad›r (Codex Vindobonensis 9026) (And, 1993: 319).
11 “Üsküdar Bahçesi yerinde Harun Reﬂid’in çad›r› yerinde Seyid Battal Gazi’nin yedi sene oturup
ba¤lar ve evler yapt›¤› binalard›r. Bunun için Eskidâr derler.” (Evliya Çelebi, 2003: 431).
12 En eskisi 991 tarihli olan Mevacib defterlerinde Ba¤çe-i Üsküdar kayd› görülür (Erdo¤an, 1958: 171).
13 Les Voyages du Sieur Du Loir, pp. 69- 72.
14 B.O.A., Maliye Defterleri, Tasnif No: 4763, s. 17- 23.
15 ‹ran’›n Kâﬂân ﬂehrinde yap›lan bir çeﬂit çini, fayans (Devellio¤lu, 2002: 307).
16 Sonradan Sultan Selim (1566- 1574) ve Sultan Murad Han Köﬂkü (1574- 1595) gibi baz› ilâveler yap›lm›ﬂt›r (Haskan, 2001: 1373, 1445). Bunlardan baﬂka Kavak Deresi’nin etraf›nda 1551’de
inﬂa edildi¤i söylenebilecek, Taz›c›lar Oca¤› Camii, Za¤arc›lar Oca¤› ile Sultan I. Ahmed (16031617) Çeﬂmesi ve Kavak Saray› Camii yer al›yordu. “Sultan I. Ahmed, Haydarpaﬂa’da deniz k›y›s›nda 1023 (1614) tarihinde bir çeﬂme daha yapt›rm›ﬂt›r. Di¤er çeﬂmenin de bu tarihte yap›lm›ﬂ oldu¤u düﬂünülebilir” (Haskan, 2001: 1373).
17 Philippe du Fresne- Canaye, Le voyage de levant (1573), yy. hz. H. Hauser (Paris 1897). Zengin
bir protestan olan genç Philippe du Fresne- Canaye, Almanya ve ‹talya’da dolaﬂt›ktan sonra ‹stanbul’daki Frans›z Elçisi François de Noailles’›n yan›na girdi, ﬁubat sonundan Haziran baﬂlar›na kadar 1573 y›l›nda ‹stanbul’da bulundu. Voyage en Levant adl› kitab›nda özellikle kervansaraylar ve
vak›flar üzerine ayr›nt›l› bilgi vard›r (And, 1993: 319).
18 Bu yap›, muhtemelen Üsküdar Bahçesi içinde yer alan Mehmet Paﬂa Saray›’d›r. Haskan, Mehmet
Paﬂa Saray›’n›n Mimar Sinan yap›s› oldu¤unu belirtir. Ayr›nt› için bkz. (Haskan, 2001: 1370, 1397).
19 Sultan III. Murat dönemine ait 991H. (1583) tarihli bir mevacib (ayl›klar) defterinde Haydarpaﬂa Bahçesi’nin ad› geçmektedir. Ayr›ca Haydar Paﬂa ad›yla bahsedilen kiﬂi 1553 y›l›nda vezirlik
görevini sürdürken, 6 Ekim 1553’te meydana gelen ﬁehzade Mustafa’n›n öldürülmesi olay› nedeniyle görevinden uzaklaﬂt›r›l›p, kendisine Hersek Sancak Beyli¤i verilmiﬂtir. 1 Ocak 1564 tarihinde ise vefat etmiﬂtir. (Erdo¤an, 1958: 174; Haskan, 2001: 1284).
20 Topkap› Saray› Müzesi Arﬂivi, No: 5466 (Erdo¤an, 1958: 172).
21 B.O.A. Maliye Defterleri, Tasnif No: 6555, 6558, 6286 ve 6703. (Erdo¤an, 1958: 172).
22 Müfredat Defteri, Maliye Defteri Tasnifi, No: 4763, S. 23- 24 (Erdo¤an, 1958: 172).
23 Hans Dernschwam, Tagebuch einer Reise nach der Kostantinopel und Kleinasien (1553- 1555)
nach der Urschrift in Fugger - Archiv, yy. hz. Franz Babinger, München- Leipzig 1923.”1553’te, 60
yaﬂ›ndayken ‹stanbul’u görmeye karar verdi ve ‹stanbul’a anlaﬂma/ uzlaﬂma görüﬂmeleri ve y›ll›k
ödemeyi yapmak üzere görevlendirilmiﬂ Bishop of Pecs, Anton Wrancia ve Macar Prensi Franz
Zay’›n maiyetinde girdi.” (And, 1993: 319).
24 Erdo¤an, Bayram Paﬂa Bahçesi ad› alt›nda zikr etti¤i bahçe için ayr›nt›l› bir bilgi bulunmad›¤›n› belirtir (Erdo¤an, 1958, 154).
25 “‹stanbul bostanc› baﬂ›s› her y›l hasbahçe ve saray d›ﬂ›ndaki bahçelerde yetiﬂtirilerek sat›lan
mahsullerden elde edilen geliri, yap›lan masraf› ve bostanc› bahﬂiﬂlerini bir deftere kaydeder; defteri belirli zamanlarda sultana sunar; çeﬂitli masraflar düﬂtükten sonra kalan kâr sultan›n kiﬂisel
hazinesine gönderilirdi. Baz› bahçelerin mahsulleri önceden tespit edilmiﬂ olan 200 kadar sebzehaneye giderdi, çiçekler 17 çiçekçi dükkân›na, ›spanaklar da 30 kadar ›spanakç› dükkân›na verilirdi” (Artan, 1993: 543).
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