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~ AnNAN KARAİSMAİLOGLU 

BOSTAN ÇELEBİ 

(ö. 977 /1570) 

Osmanlı alimi ve tarihçi. 
_j 

Asıl adı Mustafa, babasının adı Meh
med Ali'dir. 1498'de Tire'de doğdu. Tah
sil çağına geldiğinde önce Kur'an'ı ez
berledi, arkasından da tefsir ilmine ça
lıştı. Daha sonra devrin tanınmış müder
rislerinden Carullah Efendi, Zeyrekza
de Rükneddin Çelebi ve Muhyiddin Fe
narf'den ders aldı; bir ara Kemalpaşa

zade'nin de talebesi oldu. Aynı tarihler
de Kanünf'nin hacası Hayreddin Efen-
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di'ye intisap etti ve 1526'da ondan ica
zet aldı. 

Bostan Çelebi bir süre bazı küçük med
reselerde ve kazalarda müderrislik ve 
kadılık yaptı. Haseki ve Sa h n medresele
rindeki görevinin ardından 1544'te Bur
sa ve Edirne, ertesi yıl ise İstanbul ka
dısı oldu; 1547'de de Anadolu ve Rumeli 
kazaskerliğine tayin edildi. Bu vazifede 
iken VezYriazam Rüstem Paşa ile Vezir 
Haydar Paşa arasındaki bir davada Hay
dar Paşa'nın haklı olduğuna hükmet
mesi üzerine 1551 'de görevinden alın
dı; hatta vezYriazam tarafından rütbece 
daha aşağı mevkide bulunan kimselere 
teftiş ettirilerek kendisine hakarette bu
lunuldu. Fakat teftiş sonunda hakkında 
yapılan dedikoduların tamamen iftira
dan ibaret olduğu anlaşılarak beraat et
ti. Rüstem Paşa'nın ikinci vezYriazamlığı 
zamanında (1555-1561) ve 1569'da hak
kında iki defa daha soruşturma açıldıysa 
da her ikisinde de temize çıktı. 1570'te 
vefat etti ve Edirnekapı dışındaki Emir 
Buhar! Tekkesi civarına defnedil di. 

Bostan Çelebi'nin Bostanzade künye
siyle bilinen Mehmed ve Mustafa ad
larında iki oğlundan büyüğü Mehmed 
Efendi iki defa şeyhülislamlık yapmış, 
küçüğü Mustafa Efendi ise iki defa Ru
meli kazaskerliği görevinde bulunmuş
tur. Dindar ve dürüst bir kimse olan Bos
tan Çelebi kuwetli bir zeka ve hafızaya 
sahipti. Arapça, Farsça ile edebi ilimiere 
ve Kur'an'a vakıf, aynı zamanda iyi bir 
şairdi. 

Eserleri. 1. Süleymanndme. KanünY 
devrinin ilk yirmi iki yılının orijinal bir 
kaynağı olan eser, Hammer'in tesiriyle 
uzun yıllar Ferdi adlı birine atfedilmiştir 
(Hammer, V, 3; Babinger, s. 92). Bostan 
Çelebi eserini bir vak'anüvis gibi yazmaya 
başlamış, fakat değişik zamanlarda tek
rar ele almak suretiyle ona yeni ilave
lerde bulunmuştur. Mevcut nüshaların 
hiçbirinde telif tarihi yoktur. Ancak müel
lifin ifade tarzından Süleymanname'nin 
ilk telifini 1 524'te, ikinci telifini 1537' de, 
üçüncü telifini 1 541 'de, son telifini ise 
1 547' de yaptığı söylenebilir. Edebi ve 
resmi güzel bir üslüpla kaleme alınan 

Süleymanname çağdaş tarih kaynak
larını tamamlar mahiyette olup KanünY 
devrinin 1 520-1 542 yılları arası olayla
rının kronolojik tesbitinde ihmal edilme
mesi gereken bir eserdir. KanünY'nin ho
cası Hayreddin Efendi'ye intisabından 

dolayı sarayla ilgili hadiseler diğer çağ
daş kaynaklara göre oldukça geniş bir 
şekilde ele alınmış olmakla birlikt e Bos-

tan Çelebi'nin eseri daha sonraki tarih
çiler tarafından kaynak olarak pek kul- · 
lanılmamıştır. Süleymanname'nin bili
nen yazmalarından üçü yurt içinde (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3317; TSMK, 
Revan, nr. 1283; TTK Ktp., nr. 18), ikisi Vi
yana Milli Kütüphanesi'nde (nr. 998, 999), 

biri de Torino Milli Kütüphanesi'ndedir 
(nr. 103). Bu nüshaların içinde muhteva
sı en geniş olanı Viyana MillY Kütüpha
nesi'nde (nr. 998) kayıtlı nüshadır. 2. lja
şiye 'ald tefsiri sureti'I-En 'am. Beyza
vY tefsirinden En'am süresine yaptığ ı bu 
haşiyenin Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
yazma nüshaları mevcuttur (ReTsülküttab, 
nr. 68; Süleymaniye, nr. 171 ; Darülmesne
vi, nr. 59; Yozgat, nr. 48). Kaynaklarda adı 
geçen ljdşiyetü Şadrişşeri'a adlı ese
ri SadrüşşerYa U beydullah b. Mes'üd 'un 
kendi adıyla şöhret bulan Şerf:ıu'l- ViJ:ıa

ye'sinin, Hdşiyetü'l-l:idh ve'l-Isldf:ı ise 
Kemalpaşazade'nin Işldf:ıu'l- ViJ:ıaye ad
lı eserine yine kendisinin l:idhu '1- Işldf:ı 
adıyla yaptığı şerhin haşiyesi olmalıdır 

(bk. Özel, s. 78, 108, 112) Bostan Çelebi'
nin kimyaya dair Necdtü'l-af:ıbdb ve 
tuhfetü zevi'l- el bd b adlı bir eseriyle 
Ri~dlet!i'İ-Ka:id, ve'l-kader, Risdle fi'l 
Cüz 'i'lle~ı' Id yetece;ze, adlı risaleleri 
olduğu da kaynaklarda zikredilmektedir. 
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~ NEZİHİ AYKUT 

BOSTAN CI 

Osmanlı Devleti saray teşkilatının 
birun kısmından bir kuruluş. 

_j 

Tesis tarihi kesin olarak tesbit edile
memekle birlikte 1. Murad devrine kadar 
çıkar. Bostancı Ocağı'nın efradı devşir

me oğlanlarının güçlü ve gösterişli olan-



Bostan cı (Th. Mc Lean, The Military Castum of Turkey) ve Bos
tancıbas ı (Gastalian Histari Tahtureks) 

larından seçilerek sağlanır, özellikle Bos
nalı Poturoğulları'nın çocukları tercih edi
lirdi. Topkapı Sarayı'nın dış hizmetiile
rinden olan bestancıların başlıca görev
leri saraya ait bağ ve bahçelerle padi
şaha mahsus kayıklarda çalışmaktı. An
cak bunlar saraya ait her işte kullanıla 

bilirlerdi. Bestancıların saray içinde ça
lışanlarına "gılmanan- ı bağ çe- i hassa". 
dışarıda olup da saraya mahsus bağ ve 
bahçelerde hizmet edenlerine ise "gıl

manan-ı bostaniyan" denilirdi. İstanbul 
dışında Edirne'de de bir bostancı ocağı 
vardı. Bursa, Gelibolu. hatta Amasya gi
bi padişahlara mahsus bağ ve bostan
ların olduğu yerlerde de bostancılar bu
lunurdu. 

Topkapı Sarayı bestancıları yirmi bö
lükten meydana geliyordu. Bu bölükterin 
her birinde on dört ile kırk dokuz ara
sında nefer bulunurdu. XVI. yüzyıl son
l arında has bahçe neferlerinin mevcudu 
645, öteki bestancıların sayısı ise 971 
kişi kadardı. Bu rakamlar zamanla aza
hp çoğalmıştır. Saray dışındaki bostan
cılar "usta" denilen reisierin nezaretin
de yirmi. otuz. hatta 1 o o· er kişilik cema
atler oluştururlardı. Bu ustalar aynı za
manda bulundukları yerin inzibat amiri 
durumundaydılar. 

Saray dışı bir hizmete çıkarılan bos
tancılar ya kapıkulu süvariliğine veya Ter
sane Ocağı'na verilirlerdi. Bu çıkışlarda 
kendilerine "silah- baha" adıyla bir mik
tar para ile birer at ihsan edilirdi. Bos
tancılar gerektiğinde sefere de gider
lerdi. 

Bestancıların en büyük amiri bostan
cıbaşıydı. Bestancıbaşı İstanbul'un baş
ta Boğaziçi ve Adalar olmak üzere önem
li bir kısmının asayişinden sorumluydu. 
Padişahın bindiği kayığın dümenini o tu
tar, görevli bostancılar kürek çekerdi. 
Önemli bir görevi de genellikle saray için
de olmak üzere idam cezasına mahküm 
kimselerin infazını yapmaktı. Hükümdar
dan sonra sarayda saka! bırakma hak
kına sahip tek kişi bostancıbaşıydı. Bos
tancıbaşılarda Boğaziçi ile Haliç'te mev
cut yalıların tamamını ihtiva eden def
terler bulunurdu. Onun izni olmadan hiç
bir yerde yalı yapılamazdı. Hep saraydan 
yetişen ve tayin edilen bostancıbaşılar 
dış hizmete genellikle sancak beyi ola
rak çıkarlar. bazan da ya kapıcıbaşı veya 
beylerbeyi olurlardı. Veziriazamlığa ka
dar yükselen bostancıbaşılar bile vardı. 

Bostancı hasekilerinin mevcudu 300 
kişiydi. Bunların altmış kadarı padişaha 

muhafızlık ederdi. Bostancılar kethüda
sı bestancıbaşının yardımcısıydı. XVII. 
yüzyıl başına kadar bu zat genellikle bos
tancıbaşılığa aday kişiydi. Ancak daha 
sonra bu makama haseki ağa tayin edi
lir olmuştur. Bestancıbaşının hükümet 
nezdinde temsilcisi bostancılar odabaşı
sı olup devamlı sadrazamlık sarayında 
bulunurdu. Hamiacılık Bostancı Ocağı'nın 
küçük bir rütbesi olup hamiacılar hassa 
kayıklarında hizmet ederlerdi. Bunların 
amirine hamiacıbaşı denirdi. 

Bostancılara her yıl birer kaput veri
lir, bostancı neferleri başlarına "barata" 
denilen bir serpuş giyerlerdi. Öteki Ka
pıkulu ocakları mensupları gibi bunlar 
da maaşlarını üç ayda bir alırlardı. 

İkinci derecedeki Edirne Bostancı Oca
ğı İstanbul'dakinden tamamen ayrı ve 
idarece müstakildi. Mevcudu az olan bu 
ocak on bölük kadard ı. Edirne bostancı
ları da oradaki has bahçelere bakarlar 
ve şehirde asayişi temin ederlerdi. 

Öteki Kapıkulu ocaklarına göre padi
şaha karşı daha sadık ve güvenilir olan 
bostancılar 1703'teki hariç isyan hare
ketlerine pek karışmamışlardır. Bu sa
dakatlerinden dolayı I. Mahmud devrin
de açılan mühendishaneye ilk öğrenci
ler bu ocaktan alınmış, aynı şekilde lll. 
Selim'in kurduğu Nizam - ı Cedid de bu 
ocağa bağlanmıştır. 1826'da Yeniçeri 
Ocağı'nın ilgasından sonra İstanbul'un 
asayiş ve inzibatı yeni kurulan Asakir-i 
Mansüre'ye havale edilince Bostancı Oca
ğı'nın varlığına gerek duyulmamış, aynı 
tarihte bu ocak da ilga edilmiştir. An
cak bu ilga keyfiyeti öteki ocaklarınki gi-
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bi değil, yapılan bazı ısiahatlar ve çıkar
tılan yeni bir kanunname ile ocağa yön 
verilmek şeklinde olmuştur. Bir kısım 
bostancılardan kurulan talimli hassa as
kerleri daha sonraki Hassa Ordusu'nun 

·ve bugünkü Birinci Ordu· nun temelini 
teşkil etmiştir. Edirne'deki ocak ise ta
mamen lağvedilmiştir. 
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İstanbul Bostancı'da 

L 
XVI. yüzyıla ait köprü. 

_j 

Bostancı deresi Osmanlı idaresi sıra
sında şehrin sınırını teşkil ediyor. Ana
dolu'ya uzanan en önemli sefer ve ker
van yolu bu noktadan başlıyordu. Dev
letin başşehrinin giriş çıkışları bostancı
başının kontrolünde olduğundan bura
da bir de bostancı derbendi (karakol) ku
rulmuştu. XIX. yüzyılın ortalarına kadar 
Anadolu'dan İstanbul'a gelenler ince
lemeden geçirilir ve şehre girecek olan
larda "mürur tezkiresi" aranırdı. Böyle 
kontrol merkezleri Küçükçekmece Köp
rüsü ile Göksu deresinin başında da var
dı. Bost~mcıbaşı Köprüsü'nün yanına bir 
karakolhaneden başka bir çeşme ile bir 
de namazgah yapılmış ve bunları gölge
Iemeleri için sonradan her biri birer ulu 
ağaç olan fidanlar dikilmişti. Çeşmenin 
kitabesinde köprünün adı Cisr-i Derbend 
olarak geçmektedir. Eski Şam- Bağdat 
yolu üzerinde önemli bir menzil yeri olan 
Bostancıbaşı Köprüsü'nün çevresi de se
fer sırasında ikmal malzemesinin top-
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