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Sunuş

Gül. Kısa ömürlü. Narin. Fakat bilinen bütün yazılı ve sözlü kültürleri kat eden, 
tarihin belki de en dayanıklı sembolü. Adı saf güzellikle özdeşleşmiş bir çiçek. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, Hz. İsa’nın, Hz. Süleyman’ın remzi. 

Türkçemizin büyük şairlerinden Sezai Karakoç’un sanki modern zamanlar 
için yeniden dirilttiği, derin manasını şiiriyle tazelediği medeniyet çiçeğimiz. 
Edebiyatımızın parolası.

Öte yandan, gülün bir bitki olarak zirai, tıbbi, ticari bir yönü de var tabii. Gül 
sanayii özellikle 19. yüzyıldan itibaren Avrupa’da yaygınlaşıyor. Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde Balkanlar’da, özellikle Bulgaristan-Makedonya ikliminde 
boy gösteriyor. 1890’lara gelindiğinde ise Balkan topraklarımızın yavaş yavaş 
elden çıkmasıyla, tıpkı oradaki ahalimiz gibi ata yurdu Anadolu’ya göç ediyor. 

Kader onu sevdiği topraklara, Isparta-Burdur havalisine tayin ediyor. Devlet 
destek ve cesaret veriyor. Fidan ve şişe yardımında bulunuyor. İşin ehli 
mütehassısları görevlendiriyor. Yerli rençperler, gönül erleri ve mütehassıslar el 
ele gül tarımını çok geçmeden yaygınlaştırıyor. 

Bu mütehassıslardan biri Aydın Vilâyeti Ziraat Müfettişi Agop Zakaryan. İşin ilmi 
tekniklerle ve daha verimli yürümesi için elden ne gelirse yapıyor. Yetinmiyor, bu 
çabaları okumalarıyla da zenginleştirip kaydediyor.

Elinizdeki kitabın yazarı, bugün bütün dünyada üne kavuşmuş, Avrupa 
mahsulatını geride bırakmış Isparta gülünün hikayesinde önemli ve sembol bir 
isim. 1913 senesinde vefat eden Zakaryan’ın kitabı gül yetiştiriciliği ve kültürü 
üzerine benzersiz tecrübeler barındırıyor. İhtiva ettiği kıymetli verilerle dönemin 
hem tarım ve sanayi ortamına, hem de Anadolu atmosferine ışık tutuyor. 

Zeytinburnu Belediyesi olarak, büyük bir gayretin ürünü olan bu çalışmayı 
sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu vesile ile eserin yeniden gün yüzüne çıkması için emeklerini esirgemeyen 
kıymetli ilim adamı Prof. Dr. Ali Birinci’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Katkı veren 
herkese teşekkür ediyoruz.

İyi okumalar diliyoruz.

 Ömer Arısoy
 Zeytinburnu Belediye Başkanı





Önsöz

Gülcülük: Gül ve Mahsûlâtı adlı bu çalışma bir karşılaştırmalı çeviri-
yazı çalışmasıdır. Eserin matbaa harfli ve şapirograf baskıları kar-
şılaştırılarak dipnotlarda farklılıklar gösterilmiştir. Her iki basım-
da kullanılan iki ayrı adlandırma birleştirilerek başta zikrettiğimiz 
başlığa dönüştürülmüştür.

Evet, Agop Zakaryan’ın (1860?-1908) gül ve gülcülük hakkın-
daki kitabının iki baskısı bulunuyor: İlk basımı Gül ve Mahsûlâtı 
adıyla İzmir’de 1313 (1897/98) tarihindedir. İkinci kez ise Gülcü-
lük adıyla ve ders kitabı olarak şapirograf usulüyle Halkalı Zirâat 
Mekteb-i Âlîsi Talebe İktisad Şirketi isimli talebe kooperatifi ma-
rifetiyle İstanbul’da çoğaltılmıştır. İlk basımda Zakaryan’ın ismi 
eserin kapağında ve jenerik sayfalarında “muharrir” sıfatıyla gö-
rülüyor. Fakat 1327-1328 öğretim yılının tarihini taşıyan şapirog-
raf baskıda yazarın adı zikredilmemiş ve Ömer Şevket (Tunçok) 
imzalı bir eke yer verilmiştir. Dolayısıyla şapirograf baskıyı, ilk ba-
sımın düzenlenmiş, belki yayına hazırlanmış hâli kabul edebiliriz.

Çeviriyazı çalışmamızda şapirograf baskı esas alınmıştır. Fakat 
matba harfleriyle dizili nüsha ile de karşılaştırılarak farklılıklar 
dipnotlarda gösterilmiştir. Bu farklılıklardan bir kısmı sadece 
kelime tercihleriyle alakalıdır. Söz konusu tasarrufa ilk baskıda-
ki “Vilâyât-ı Şâhâne” tabirinin yerine şapirograf baskıda sadece 
“Vilâyât”; “Rumeli-i Şâhâne” yerine sadece “Rumeli” ve “Memâ-
lik-i Şâhâne” veya “Memâlik-i Mahrûse” yerine “Memâlik-i Os-
mâniyye” adlandırmalarının kullanılışını örnek olarak verebiliriz. 
Bu tür farklılıklara dipnotlarda işaret edilmiştir.

Belirtmeliyiz ki “Kızanlık Gül Fidanlarının Gars ve Ticâreti” baş-
lıklı bölümden “Hâtime” başlıklı bölüme kadar olan kısım Zakar-
yan’a ait değildir. Kızanlık bölümünün sonunda “Ömer Şevket” 
imzasına rastlanır. “Hâtime” bölümü ve sonrası ise yine Zakar-
yan’a aittir. En sondaki Dizin ise tarafımızdan hazırlanmıştır.
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Matbaa harfleriyle ilk basımının kapağı klişe baskısıdır ve burada 
basılış tarihi 1313 (1897/98) olarak kaydedilmiştir. Fakat jenerik 
sayfasındaki tarih 1311 (1895/96)’yı gösterir. Dolayısıyla arada 
en az iki yıllık bir fark bulunuyor. Bu durumu, kapağı, iç baskı-
dan iki yıl kadar sonra basılmış kabul ederek belki açıklayabiliriz. 
Kapağın sonradan basılması, o tarihlerde çokça rastlanan bir du-
rumdur.

Okuyucuya açıklamamız gereken bir durum da her iki baskının 
jeneriğinde de kullanılan “muharrir” kelimesiyle ilgilidir: İlk bas-
kıdaki “muharrir” tabiri bugünkü anlamda “yazar” kelimesinin 
karşılığıdır. Şapirograf baskıda rastladığımız “Muharriri: Ömer 
Şevket” şeklindeki kullanımı ise “Hattat: Ömer Şevket” olarak 
anlamamız gerekiyor. Bugünkü idrakimizle “muharrir” kelimesi 
de “yazar” anlamına geldiği için şapirograf baskılarda rastlanan 
“muharrir” tabiri “yazar” anlamıyla karıştırılabilir. “Muharrir” 
kelimesi modernleşme öncesi Türk toplumunda -hattatlık da dâ-
hil- her türlü yazma işini icra eden kimseler için kullanılıyordu. 
Bugünse artık “yazı yazan” anlamıyla sınırlanmıştır.

Eserin bir de “musavvir”i vardır: Mehmet Ekrem (Üzümeri). 
“Resimleyen” anlamındaki bu tabir, kitaptaki gül çizimlerinin 
Mehmet Ekrem’e ait olduğunu gösterir. Zaten kapaktaki gül çizi-
mi hariç, matbaa harfleriyle ilk baskıda herhangi bir gül resmine 
rastlanmaz. Sadece kazan (s. 127), şişe-imbik (s. 138-139, 142) 
ve ocak (s. 156) olmak üzere beş adet çizim vardır. Şapirograf bas-
kıda ise çokça gül resmi bulunmaktadır.

Müellif Zakaryan tercümeihâli meçhul değerlerimizdendir. Bu 
kayıp tercümeihâli, eserin başında Prof. Dr. Ali Birinci’nin kale-
me aldığı yazıya yer vererek aydınlatmaya çalıştık.

***

Kitabın çeviriyazısını hazırlama teklifi Prof. Dr. Ali Birinci’den 
gelmiştir. Bize hem matba harfleriyle basılı hem şapirograf me-
tinleri sağlayan da kendisidir. Ayrıca kaleme aldığı tercümeihâl 
yazısını eserin başına almamız için izin vermiş bulunuyor. Dola-
yısıyla eserin ve müellifinin günışığına çıkmasını Ali Birinci’ye 
borçluyuz. Elbette kendisine mahsusen teşekkürler ediyoruz. 
Yine metnin çeviriyazısını bitirdikten sonra ağabeyim Yusuf Tu-
ran Günaydın’la baştan sona mukabele etmiş ve satır atlaması ve 
okuma zühûlleri konusunda oluşabilecek hataları en az indirmeye 
çalışmış bulunuyoruz.
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Gülcülük’ün basımını Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer 
Arısoy sağlamıştır. Kendisine ve kitabın en güzel bir şekilde ba-
sılması için gerekli özeni gösteren Zeytinburnu Belediyesi Kültür 
Yayınları servisindeki ilgililere de çok teşekkür borçluyuz. 

Klasik anlamda bir “tenkitli neşir” sayılamasa da bir karşılaştır-
malı çalışma olan bu basım, eserin Osmanlı dönemindeki iki bas-
kısından sonra Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilmiş üçüncü 
baskısı olmaktadır. İlk basımından bu yana 125 yıl geçmiş bulu-
nuyor. Dolayısıyla geçmiş birikimi sunmuş ve bu alanda yeni ça-
lışmaları teşvik etmiş olma umudundan dolayı mutluyuz.

 Selma Günaydın

 3 Mart 2010, Küçükesat





ARSLANBEY KÖYÜNDEN  
AGOP ZAKARYAN’IN HİKÂYESİ

Osmanlı Devleti’nde ziraat hayatının bir müesseseleşme, mektep-
leşme ve kitaplaşma devresine girdiği bir zamanda bu çalışmalara 
gerek resmî mesaisiyle ve gerekse yazdığı risâleleri ve kitaplarıyla 
kıymetli katkılarda bulunmuş olan isimlerden biri ve belki de bi-
rincisi İzmit’in merkezine bağlı Arslanbey Köyü’nden Agop Za-
karyan Efendi’dir1. 

Tarihe geçmiş bu çalışmalarına rağmen Agop Zakaryan hakkında 
bilinenler neredeyse bir hiç derecesindedir. Diğer taraftan hak-
kında yazılanların yanlışları ise doğrularından daha çoktur. Bu 
meyanda yazılanlara nispetle kendisinin hayatı hakkında ortaya 
konulabilecek olan bilgiler ise küçümsenemeyecek bir mertebe-
dedir.

1. Ailesi, doğumu, evliliği, çocukları ve ölümü

Agop Zakaryan’ın hayatının ilk devreleri ve ailesi hakkında henüz 
bir bilgi elde edilememiştir. 13 Aralık 1883 tarihinde, Fransa’da-
ki tahsil hayatından sonra memuriyete başlamış olduğu dikkate 
alınırsa 1860-1863 senelerinden birinde doğmuş olması ihtimâli 
hatıra gelmektedir.

Hayatı hakkında sadece İzmit’in Arslanbey Köyü’nden olduğu 
bilgisi deveran etmektedir. Bu meyanda Harb-i Umumî esnasın-
da Ermeni ihtilâl hareketleri dikkati çektiği zaman bu vesilesiyle 
resmî vesikalarda ifade edildiğine göre “İzmit’e tâbi Arslanbey, 

1 Metni bildiri olarak sunduğum Kongreye dâvet ederek bu yazıyı yazmamıza 
vesile olan Prof. Dr. İbrahim Şirin’e, bazı kitapları temin eden sahaf dostum 
Nebi Akgüngör’e ve bilhassa Agop Zakaryan’ın ölüm haberini bularak gönde-
ren dostum Dr. Nejdet Bilgi’ye, babası Ömer Şevket hakkında bilgileri veren 
oğlu Hüsnü Erdal Tunçok’a müteşekkirim. Merchines Ziraat Ameliyat Mek-
tebi hakkındaki bilgiyi ise kıymetli dostum François Georgeon’a borçluyum.



16      GÜLCÜLÜK

Döngel, Yuvacık2, Bahçecik karyeleri kâmilen Ermeni ile meskûn olup 
bunlarda külliyetli mikdarda silâh ve cebhane bulunduğu, İzmit’te Şimen-
difer Caddesinde kâin Fransız Frerler Mektebi’nde 21 Teşrin-i evvel sene 
330 Salı günü Frerler tarafından İngiliz ve Fransız sefaini tarafından se-
kiz milden bombardıman edildiği talebeye haber verilmekle mektebde tel-
siz-telgraf cihazı bulunması muhtel idüğü, yine İzmit’de Müftizade dâmâ-
dı Sarıklı Aziz Efendi isminde birinin Ermenilerle düşüp kalkarak gerek 
Müslümanlar ve gerek Ermeniler arasında hükümet aleyhinde bî-mehâba 
tenkidât ve isnadât-ı tefevvühâtta bulunduğu bazı hususât için İzmit’e 
gönderilen memurun cümle-i tahkikâtından” olduğu (25 Teşrinievvel 
sene 330) ifade edilmişti. Ancak mutasarrıfın umumî bir silâh ta-
raması için birkaç tabur askere ihtiyaç olduğu yolundaki mütâlaa-
sı üzerine bu aramadan vazgeçilmişti.3 

Agop Zakaryan’ın doğduğu Arslanbey veya eski ismiyle İşkara 
Köyü’nün nüfusu 1894 senesindeki tespitlere göre 2800 idi ve ta-
mamen Ermenilerden ibaretti4. Esasen bu köylerin kalabalık nü-
fusa ve dikkati çeken bir zenginliğe sahip olduğuna bu vesile ile 
işaret etmek gerekiyor5. 

Agop Zakaryan 1908 baharında ölmüştür. Çünkü hizmet cedve-
linde Aydın Vilâyeti Ziraat Müfettişliği vazifesinin son günü veya 
nihayetlendiği tarih 29 Mart 1324 (11 Nisan 1908)’dür. Bu vazi-
fede iken hayata veda ettiği bilinmektedir. Vefatı üzerine Hizmet 

2 Bu köyün ismi bu ve diğer bazı vesikalarda yanlışlıkla Ovacık şeklinde yazıl-
mıştır.

3 7 Kasım 1914 tarihli bu arz ve aynı mevzuda dikkate değer diğer bilgiler için: 
BOA. DH.EUM. 2. Şube, Nu. 00002.00067.A.001,3, 5. Bu köyler hep İzmit 
Körfezi’nin şarkî ucuna yakındır. Bu vesikalarda isim zikredilen Ermişe veya 
şimdiki ismiyle Akmeşe, Körfez’in şimâlinde bulunmaktadır. İzmit’tin Erme-
ni köylerindeki İstiklâl Harbi esnasındaki faaliyetleri için: Sabahattin Özel, 
Kocaeli ve Sakarya İllerinde Millî Mücadele, İstanbul, 1987, 216 s; Adnan Sofu-
oğlu, Milli Mücadele Döneminde Kocaeli, Ankara, 2006, 228 s.

4 4 Aralık 1886 tarihinde geçirdiği bir yangın hakkında yazılan bir yazıda bu 
köy hakkında geniş bilgi verilmiştir: Oğuz Polatel, “1886 Arslanbey Köyü 
Yangını ve Yapılan Yardımlar,” Dede Korkut’un İzinde 30 Yıl-Prof. Dr. Üçler Bul-
duk’a Armağan, Ankara, 2017, s. 651-671. 

5 İzmit’in Ermeni nüfuslu nahiye ve köyleri hakkında Vital Cuinet geniş ölçüde 
bilgi veriyor ve bu köylerin ismine, yine Ermeniler ile meskûn Armaş veya 
günümüz ismiyle Akmeşe’yi de eklemiştir: La Turquie d’Asie, Paris, 1894, s. 
303-368. Kitabın bu bölümü çevrilmiş ama kitabı tercüme eden Armaş’ın gü-
nümüzdeki ismini merak etmemiştir: İzmit Mutasarrıflığı (Çev. Pelin Koç), 
İstanbul, 42-43. 
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gazetesinde (30 Mart 1324)6 yazılan haber ise hizmetlerle geçen 
kıymetli ve hatırlanmaya değer bir ömrün tescili gibidir: 

“Vilâyet-i celile ziraat müfettişi Agop Zakaryan Efendi üç aydan beri gi-
riftar olduğu seraat-ı mide hastalığından reha-yâb olamıyarak dün sabah 
vefat eylemiştir.” 

“Müteveffa, Avrupa’da ikmâl-i tahsil etmiş olup sinîn-i vafireden beri Vilâ-
yet ziraat müfettişliğinde bulunmuş, terakki-i ziraate büyük hizmetler, 
yararlıklar göstermiştir. İhata-i fenniye ve tecârib-i medîdesi sayesinde vilâ-
yetimizin istidâd-ı arazisine harikülâde vukuf kesb ile mukteziyât-ı iklime 
göre hiraset ve filâhat ve bilhassa bahçeciliğin terakkiyât-ı hâzıra-i fenni-
yeye tevfikinde yorulmak bilmez bir sa’y ü ikdam ile çalışmış, gazetemizde 
neşr-i makalât ile zürra-i ahaliye teşvik ve terğîbden geri kalmamıştır. Hiz-
metinden, vesaya-yı fenniyesinden, âlem-i ziraatimizin büyük büyük istifa-
deler göstermiş olduğu böyle vazife-perver, mütefennin, kadîm ve mukdim 
bir memurun vefatı kendisini tanıyanlarca bâdi-i teessür olmuştur.”

“Müteveffa hidemâtına mükâfâten sâniye sınıf-ı sânîsi rütbesini ihraz et-
miştir. Cenaze merasimi bu gün alafranga saat ikide icra kılınacaktır.”

Bunun üzerine ailesinin her birine 80 kuruş, yekûn itibariyle 400 
kuruş tekaüd maaşı bağlanmıştı (1 Şubat 1909). Eşi Bister’e, an-
nesi Mannik’e, iki kızı Mannik ve Lorler Serpuhi ile oğlu Onnik 
Sirok’a maaş bağlanması için hakkındaki resmî kayıtlar yeniden 
tespit edilmiş ve bu esnada memuriyet cedveli de yeniden tanzim 
edilmişti. Oğlu yirmi yaşını ikmâl edinceye; annesi, zevcesi ve iki 
kızı ise evleninceye kadar bu maaşlarını alabileceklerdi7.

2. Tahsil hayatı

Agop Zakaryan’ın tahsil hayatı hakkında da hemen hemen hiçbir 
bilgi bulunmamaktadır. Sadece kendisinin Mersin Ziraat Oku-
lu’ndan8 mezun olduğu kaydı verilmektedir.

6 Hizmet, Aded: 3569 (30 Mart 1324), s. 2. İzmir hakkında yapılmış araştırma-
ların hiçbirinde bir İzmir gazetesinde basılmış olan bu vefeyât yazısına işaret 
edilmemiştir.

7 Ailesi fertlerine verilecek maaşlar için: BOA. ŞD.01087.00084.002
8 Agop Zakaryan hakkında yazılan tek metin şudur: “İzmit’in köylerinden 

Arslanbek’te doğan Zakaryan Mersin Tarım İşleri Okulu’ndan mezun olur. 
Tarım ve bağ bilimci olan Zakaryan bir süre Halkalı Toprak İşleri Okulu’nda 
tavukçuluk ve yetiştirilmesi üzerine ders de verir. Daha sonra Halkalı Çift-
liği’nin müdürlüğünü yapar. Alemdağ Baltacı çiftlikleri müdürlüğü de ya-
pan Zakaryan, daha sonra İzmir Tarım müfettişliği görevinde iken hayatını 
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Her şeyden önce ilk tahsiline doğduğu Arslanbey köyünde başla-
dığı9 ve İstanbul’da da devam ettiği ihtimâli bulunmaktadır. Me-
zun olduğu bilinen tek mektep ise gönderildiği Fransa’da Lorrai-
ne’de Meuse yakınlarındaki Lisle-en Barrois belediyesi hudutları 
dâhilinde Merchines Ziraat Ameliyat Mektebi idi. Bu mektebin 
ilk defa ziraat tatbikat mektebi olarak tecrübesi 30 Haziran 1873 
tarihinde olmuş ve daha sonra 29 Ocak 1876 tarihinde resmen 
açılmıştı ve Fransa’daki ilk defa bir çiftlikte faaliyete geçen, iki 
sene tahsil müddetli, bir tatbikat mektebiydi. İlk mektep veya ko-
lej mezunları talebe olabiliyordu.10

3. Meslek hayatı

Agop Zakaryan’ın bilinen meslek hayatına dair bilgiler vefatı üze-
rine ortaya çıkarılmıştı11. Arşiv’deki Sicill-i Osmanî defterlerinde 
olması gereken kaydına ulaşılamamıştır. Memuriyet hayatı da bazı 
inkatalara uğramış ve üç defa ayrılmış ve dört defa memuriyete 
yeniden başlamıştı. 

Halkalı Çiftliği’nde 13 Aralık 1883 tarihinde, 700 kuruş maaşla, 
başladı. Bu memuriyeti çok kısa sürdü ve 12 Mart 1884 tarihinde 

kaybeder.” Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yıllığı’ndan (1931, s. 137) bu bilgiyi 
aktaran ve Agop Zakaryan’ın resmini de basan Arsen Yarman bu mektebin 
nerede bulunduğu hakkında bir merak göstermeksizin ve araştırma yapmak-
sızın geçmiş ve mektep ve memuriyet isimlerini de yanlış vermiştir: Osmanlı 
Sağlık Hizmetinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi, İstanbul, 
2001, s. 322. Bu derekede bir merak ile nasıl araştırma yapılabilir, şaşmamak 
imkânsızdır. Bu kifayetsiz satırları aktaran başka bir kitap için: Osmanlı Tabii 
ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi (Haz. E. İhsanoğlu-R. Şeşen- M. S. Be-
kar-G. Gündüz- V. Bulut), İstanbul, 2006, C. I, s. 383-387. Başka bir yazıda da 
aynı satırlar nakledilmiştir: Volkan Çeşme, “Halkalı Ziraat Mektebi: Eğitimi, 
Eğitimci Kadrosu, Örnek Çiftliği ve Yayınları,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 
C.XVI, Sayı. 1 (2014), s. 80

9 Agop Zakaryan’ın İzmir’de basılan kitaplarının bir listesini veren bir araştır-
macının mesnetsiz bir şekilde yazdıkları tamamen yanlıştır: “Hayatı hakkında 
fazla bir şey bilmiyoruz. Belki de o İzmir’de Ermeni toplumu arasında yetişmiş, 
fakat Türk okullarında okumuş birisiydi. Sonradan vilâyet ziraat müfettişliğine 
tayin edildiğine bakılırsa, belki de İstanbul’da Halkalı Ziraat Mektebi’nde tahsi-
line devam etmişti.” Ömer Faruk Huyugüzel, İzmir Fikir ve Sanat Adamları, 
(1850-1950), Ankara, 2000, s. 26-28. 

10 Fransa’daki ziraat mektepleri ve bu mektep hakkında (S. 52) geniş bilgi için: 
Th. Charmasson-M. Duvigneau- A-M. Lelorrain-Henri Le Naou, L’Enseigne-
ment Agricole- 150 ans d’histoire, Dijon, 1999, 251 s. Bu mektep için: age., s. 
49-52

11 Memuriyet hizmet cedveli için: BOA.ŞD.01087.00084.001.
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ayrılarak Hazine-i Hassa’da Emlâk-i Hümâyun Ziraat Memurlu-
ğuna (14 Mart- 2 Ekim1884), 750 kuruş maaşla, terfi etti.

Agop Zakaryan’ın çalışkanlığı bir bakıma 1500 kuruşluk maaşla, 
İzmir Çiftlikât-ı Hümayun Memurluğu vazifesi ile tescil edilmiş-
ti. 4 Ekim 1884 tarihinde başladığı bu yeni vazifesinden 9 Aralık 
1884 tarihinde, bilinemeyen bir sebeple ayrılmıştı.

Kısa bir müddet (10 Aralık 1884-12 Mart 1885) boşta kalan Za-
karyan yeniden İstanbul’da vazife aldı. Yeni memuriyeti Dersa-
adet Koru-yı Hümâyun Müdür Muavinliği (13 Mart - 26 Mayıs 
1885) olmuştu. Bu memuriyetini takiben terfi etti ve Dersaadet 
Emlâk-i Hümâyun Memurluğunda da yine iki seneye yakın bir 
müddet (27 Mayıs 1885- 8 Mart 1887) bulundu. Buradaki va-
zifesi Altıncı Şube Memurluğu idi ve bu sıfatla “Civar-ı Rumeli 
Çiftlikât-ı Hümâyünu” müfettişliğini kesif bir mesai ile yapmıştı. 
Bu mesaisi (29 Ocak 1886 - 20 Şubat 1887) esnasında Çiftlikât-ı 
Hümayun’un hemen hemen bütün işleri ile meşgûl olmuştu. Çift-
liklere her türlü hayvan ve tohumluk temini, bazı topraklarının 
icarı ve varidâtının tahsil edilerek bütçeye teslim edilmesi, 1293 
muhacirlerinin çiftliklere iskânı gibi çok çeşitli ve yorucu bir me-
saisi dikkati çekiyordu12.

İkinci defa memuriyetten ayrıldığında 1500 kuruş gibi dolgun bir 
maaş almaktaydı.

Bu memuriyetinde çok kesif ve yorucu bir mesaide bulunduğu za-
manımıza kadar gelen kayıtlardan açıkça görülmektedir.

Agop Zakaryan, üçüncü defa memuriyet hayatına İzmir’de başla-
dı. Yeni vazifesi Filoksera Komisyonu Ziraat Fen Memurluğu (10 
Temmuz 1888- 9 Ekim 1889) olmuştu. Bu vazifesi maaşlı değil, 
ücretli idi.10 Ekim 1889’da bu vazifesinden de ayrılan Zakaryan 
30 Ekim’e kadar yirmi gün memuriyetten uzak kaldıktan sonra 1 
Kasım 1889’da 1500 kuruş maaşla Aydın Ziraat Müfettişi13 ve aynı 
zamanda Halkalı Mektebi muallimliği vazifesine başladı. 13 Ekim 
1892 tarihinde ise bu defa memuriyet unvanı Halkalı Mektebi 
muallimi ve Aydın Ziraat Müfettişi oldu14. Bu esnada İstanbul’da 

12 Bu mesaisini ihtiva eden defterin müstakilen tedkik edilmesi gerekmektedir: 
BOA.HHd. Nu 3744.

13 Agop Zakaryan’ın bu memuriyetini umumî sal-nâmelerde takip etmek müm-
kündür: Sal-nâme-1307, s. 564. 

14 Ziraat müfettişliği memuriyeti için: Sal-nâme-1313, s. 674; 1314, s. 686; 
1315, s. 430; 1316, s. 502; 1317, s. 484; 1318, s. 530; 1319, s. 580; 1320, 
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basılan biricik kitabı Çiftlik İdaresi (1309, 3+7+232+3 s, A. Asa-
duryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası) başlıklı kitabında ise imza-
sı “Halkalı Ziraat ve Baytar Mektepleri Ameliyat Muallimi, Baytar 
Sınıfları Ziraat-ı Umumiye Muallimi ve Mektep Numune Çiftliği 
Nâzırı Agop Zakaryan” şeklinde olmuştu. Sal-nâme’ye göre ise sa-
dece Ameliyat ve Ziraat-ı Umumiye dersini uhdesinde bulundu-
ruyordu.15 Maaşı burada iki bin kuruşa yükseldi. 

Zakaryan’ın son memuriyeti bu defa sadece Aydın Vilâyeti Ziraat 
Müfettişliği (7 Ağustos 1903) olmuş ve maaşı da iki bin iki yüz 
kuruşa yükseltilmişti16. Bu memuriyeti esnasında İzmir İdadisi’n-
de önce fahrî ve daha sonra da ücretli olarak malûmat-i ziraiye ve 
sıhhiye muallimliği de yapmıştı17.

Bu kendisinin son vazifesi olmuştur. 29 Mart 1324 tarihi memuri-
yet hayatının son günü olarak kayda geçmiş ve bu tarihte (11 Ni-
san 1908) vefat etmişti. 23 Nisan 1323 tarihinde (6 Mayıs 1907) 
basılan yazısında kendisinin kaydettiği memuriyet unvanı “Aydın 
Vilâyeti Ziraat Müfettişi” imzası bulunuyordu. 

Kendisinden sonra18 çok geçmeden bir müddet bu vazife için bir 
vekil tayin edilmişti. “Vilayet-i celile ziraat müfettişi Zakaryan  Efen-
di’nin vuku-ı vefatına mebni münhal kalan yerine diğerinin tayinine değin 
Ziraat Müfettişliği umûr-ı vezaifinin Karşuyaka ve Seydiköy fidanlıkları 
ve Bağ Aşı Ameliyat Mektebi müdiri refetlü Hüseyin Avni Bey tara-
fından vekâleten ifası Orman, Maadin ve Ziraat Nezaret-i Celile-
si’nden işar buyurulmuştur.” Bir müddet sonra ise hemşehrisi olan 
başka bir Ermeni ziraatçi Onnik İhsan (Okan) bu vazifeye asale-
ten tayin edildi19 ve 1914 seçimlerinde İzmir mebusu seçilinceye 
bu vazifede kaldı20. 

s. 600; 1321, s. 652; 1322, s. 666; 1323, s. 736; 1324, s. 800; 1325, s. 796; 
1326, s. 800. Zakaryan’dan önce başka bir Ermeni ziraatçi ve sonradan Halkalı 
Ziraat Mektebi muallimi Bekyan Efendi (Sal-nâme-1312, s. 644) bu vazifeyi 
deruhte etmişti. 

15 Bu dersin ismi için: Sal-nâme-1312, s. 380.
16 Sal-nâme-i Vilâyet-i Aydın-1317, s. 36.
17 Sal-nâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye-1321, s. 352.
18 Bu haber için: Ahenk, Aded: 3571 (2 Nisan 1324 - 15 Nisan 1908), s. 2.)
19 Sal-nâme-1326 Mâlî, s. 547.
20 Onnik İhsan Okan ziraat tarihimizin mühim isimlerinden biridir ve sadece ic-

raatı ile değil aynı zamanda eski ve yeni harfli kitaplarıyla da büyük hizmetler-
de bulunmuştur. 1899’da Halkalı Ziraat Mektebi’nden mezun olmuştu. Hak-
kında kısa bilgi için: Y. Çark, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler 1453-1953, 
İstanbul, 1953, s. 271-272; Hadiye Tuncer, Kırk Yıllık Meslektaşlarımız, An-
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Bütün vazifelerindeki hizmetlerinin yekûnu yirmi üç sene olmuş 
ve ailesine maaş bağlanması gerektiğine Mülkiye Mütekaidîn ve 
Mâzulîn Sandıkları Nezareti tarafından karar 

4. Yazı hayatı

Agop Zakaryan’ın yazı hayatı tamamen mesleği çerçevesinde 
ama çok verimli bir şekilde cereyan etmişti. İstanbul’da basılan 
mecmualarda herhangi bir yazısına rastlanmamıştır. Ancak Aydın 
vilâyet gazetesi Aydın’da ve İzmir gazetelerinde ve bilhassa Ahenk 
gazetesinde önce tefrikalar hâlinde neşredilen yazılarını daha 
sonra yine Aydın Vilâyet Matbaası’nda kitaplar ve risâleler hâlin-
de bastırmıştır. Görebildiğimiz kadarıyla son yazısı Osmanlı Zira-
at ve Ticareti başlığıyla İzmir’de neşriyata başlayan ve daha sonra 
İstanbul’da devam eden kıymetli mecmuanın birinci sayısında 
bulunan “Aydın Vilâyeti bağları” (Nu. 1, 23 Nisan 1323, s. 9-12) 
hakkındaki yazısıdır21.

5. Kitapları

Agop Zakaryan’ın, biri hariç, bütün kitapları İzmir’de vilâyet mat-
baasında basılmıştır. Bunlardan sadece Çiftlik İdaresi isimli kitabı 
İstanbul’da basılmıştır. Bunun yanı sıra ilk baskısı İzmir’de yapı-
lan Gül ve Mahsûlâtı isimli eserinin, ismini taşımayan ikinci baskısı 
da İstanbul’da şapirograf usûlüyle yapılmıştı. 

Kitapları ve risâleleri, baskı tarihlerine göre, şöyle sıralanabilir: 

1. Bağların Böcek ve Hastalıkları. Bağ Biti yahud Zijen. Birinci Tarifnâ-
me, İzmir, 1313, 16 s. Aydın Vilâyet Matbaası. 

2. Bağların Böcek ve Hastalıkları. Gece Kurdu. İkinci Tarifnâme, İzmir, 
1313, 16 s. Aydın Vilâyet Matbaası, 16 s. 

3. Bağların Böcek ve Hastalıkları. Kırmız Böceği ve Kızıl Ballık. Üçüncü 
Tarifnâme, İzmir 1313, 16 s. Aydın Vilâyet Matbaası. 

kara, 1958, s. 147; 120 Yıllık Eğitim Çınarı Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlîsi (Haz. 
Hasan Soydan) Ankara, 2011, s. 385. Son zamanlarda basılan bir doktora te-
zinde hakkında hemen hemen hiçbir bilgi verilmeksizin sadece Meclis-i Me-
busan’daki çalışmaları anlatılmıştır. Meclis çalışmaları ve eski harfli kitapları 
için: Serhan Kemal Saygı, Meclis-i Mebusan’da İzmir Mebusları (1908-1018), 
İstanbul, 2014, s. 191-195. 

21 Ö. F. Huyugüzel’in (age., s. 27) “Bu dergide ziraî makaleler kaleme aldı”ğı şek-
lindeki hükmü doğru değildir. 
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Bağların Böcek ve Hastalıkları

B�r�nc� Tar�fnâme

İzm�r, 1313

Gül ve Mahsûlâtı

İzm�r 1311 (V�layet Matbaası)

Tenbekü Z�raat� 
Tar�fnâmes�

Aydın 1313
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Gülcülük 

(1327-1328, Şap�rograf baskı)

Zeozer yahud 

Zeyt�n Ağacı Kurdu Tar�fnâmes�

İzm�r 1313

Ç�ftl�k İdares�

İstanbul 1309
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4. Bağların Böcek ve Hastalıkları. Dördüncü Tarifnâme. Yaprak Kurdu 
yahud Piral, İzmir, 1313, 16 s. Aydın Vilâyet Matbaası, 16 s. 

5. Bağların Böcek ve Hastalıkları. Üzüm Kurdu. Beşinci Tarifnâme, İz-
mir, 1313, 20 s. Vilâyet Matbaası, Resimli. 

6. Bağların Böcek ve Hastalıkları. Filoksera (Filoksera ve İstatriks), İz-
mir, 1313, 52 s. Aydın Vilâyet Matbaası, Ziraat-i Ameliye Kütü-
bhanesi. 

7. Çiftlik İdaresi, İstanbul 1309, 3+7+232+3 s. A. Asaduryan Şir-
ket-i Mürettibiye Matbaası, 2 Planş, 10 Levha. 

8. Gül ve Mahsûlâtı, İzmir 1311, 172 s. İzmir Vilâyet Matbaası. 
[MİL - ÖZEGE; 6363].

9. Tenbekü Ziraati Tarifnâmesi, Aydın 1313, 28 s. Aydın Vilâyet 
Matbaası, Ziraat-i Ameliye Kütübhanesi. 

10. Zeozer yahud Zeytin Ağacı Kurdu Tarifnâmesi, İzmir 1313, 24 s. 
Aydın Vilâyet Matbaası, Resimli.

Agop Zakaryan’ın bu kitaplarının hemen hepsi de sahasında ya-
zılmış ilk neşriyat olarak dikkati çekiyor. Bu bakımdan ziraate 
kitaplarıyla en çok katkıda bulunan ilk meslek mensubu olarak 
bilhassa dikkati çekiyor. 

Çiftlik İdaresi başlıklı kitabı eserlerinin en hacimlisidir ve bu sa-
hanın ilk kitabıdır. Bu kitabı dolayısıyla kendisine dördüncü rüt-
beden Mecidî nişanı verildiğinde (20 Mart 1893) vazifesi “Hal-
kalı Ziraat ve Baytar Mektebleri Ameliyat ve Numune Mektebi 
Nâzırlığı” şeklinde ifade edilmişti22. 

Bu kitaplardan biri, Gül ve Mahsûlâtı vefatından dört sene sonra, 
bir müddet muallimlik de yaptığı “Halkalı Ziraat Mekteb-i âlisi 
ikinci sınıf talebesi tarafından tab’ edilmiştir” kaydı ile ve ikinci 
defa şapirograf usûlüyle de basılmış ancak Zakaryan’ın ismi ese-
rinin herhangi bir sayfasına kaydedilmemiştir. Gülcülük (1327-
1328, 117 s.) başlığı altında basılan bu kitabına zaman zaman kü-
çük metinler ve son kısmında birkaç sayfa eklenmiştir23. Kitabın 
hattatı 1914 mezunlarından Ömer Şevket (Tunçok, Gebze, 1891 
- İstanbul, 10 Kasım 1972) ve ressamı ise bu devrenin birincisi 

22 BOA.İ.TAL. 00017.00001.001
23 Bu kitabı Selma Günaydın, ilk baskısıyla karşılaştırmış ve çeviriyazı metin ola-

rak baskıya hazırlamıştır.
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Mehmet Ekrem (Üzümeri, Serez, 6 Mart 1894 - 2 Kasım 1981) 
idi. Bu kitabın basılması işini gerçekleştiren ise Halkalı Ziraat 
Mekteb-i Âlîsi Talebe İktisad Şirketi isimli talebe kooperatifi idi24. 

Netice itibariyle:

Türk ziraatinin kitaplaşmış veya bilhassa Garptan nakledilmiş bil-
giye dayandırılarak ıslahı ve geliştirilmesi hareketinde kitapları ile 
büyük katkısı görülen ilk ziraatçi olarak dikkati çekiyor. Bu ba-
kımdan listesi defalarca verilen kitaplarının müellifi olarak hayat 
hikâyesi ilk defa imkânlar nispetinde ifade edilmektedir25.

Agop Zakaryan’ın bu topraklarda, İzmit’in merkez köylerinden 
Arslanbey’de 1860’lı senelerin ilk yarısında dünyaya gelmiş oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Köyünde başladığı tahsil hayatına Fransa’da 
ziraat tahsili ile devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin hizmetin-
de ziraat müfettişi olarak yirmi beş sene çalışmış ve üç aylık bir 
hastalık devresini takiben 11 Nisan 1908 tarihinde, genç denecek 
bir çağda, elli yaşına bile eremeden, memuriyet hayatının büyük 
bir kısmını geçirdiği İzmir’de hayatı vedâ etmiş ve ertesi gün saat 
14.00’te ebedî istirahatgâhına tevdi edilmiştir26.

Şimdi mezarı bile görünmez ve bilinmez olan, ancak sadece me-
saisiyle değil, kalemiyle de Türk ziraatine büyük hizmette bulun-
duğu tarih tarafından tescil edilmiş bulunan ilk ziraat müfettişi 
Arslanbey köylü Agop Zakaryan’ın hâtırası, kitapları ve hizmetle-
ri sayesinde, daima yaşayacaktır ümidindeyim.

Ali Birinci

24 Bu kooperatifin damgası mektebin ders kitaplarından talebeler tarafından 
Fransızca’dan tercüme edilmiş İlm-i Emraz-ı Umumiye-i Nebatat (İstanbul, 
1329, 436+12 s. Matbaa-i Hukukiye) isimli kitaba basılmıştır.

25 Kitaplarının listesi için: Ömer Faruk Huyugüzel, 1928’e Kadar İzmir’de Çık-
mış Türkçe Kitap ve Süreli Yayınlar Kataloğu, İzmir, 1996, s. 43; Erkan Serçe, 
İzmir’de Kitapçılık 1839-1928, İzmir, 1996, s. 110, 114-115, 156; Ömer Faruk 
Huyugüzel, İzmir Fikir ve Sanat Adamları, s. 27-28; Osmanlı Tabii ve Tatbiki 
Bilimler Literatürü Tarihi, C. 383-387.

26 Hizmet, Aded.3569 (30 Mart 1324), s. 2

HZM. Talebe 

İkt�sad Ş�rket� 

Amblem�





G Ü L C Ü LÜ K 
GÜL VE MAHSÛLÂTI

Yazan

AGOP ZAKARYAN

Aydın Vilâyeti Zirâat Müfettişi

Muharriri [Hattatı]

MEHMED ŞEVKET [TUNÇOK]

Musavviri [Resimleyeni]

MEHMED EKREM [ÜZÜMERİ]

Halkalı Zirâat Mekteb-i Âlîsi ikinci sınıf talebesi 
tarafından tab‘ edilmiştir

1327 – 1328 /1911/12 – 1912/13





GÜL VE MAHSÛLÂTI

Dünyada bilcümle insan ve hayvânâtın yekdiğerinden tefrik ve 
teşhisi zımnında birtakım nesil, ırk ve taksîmât-ı sâireye bi’l-ifrâğ 

tasnîf edildiği misillü ot ve ağaçların dahi muâyene ve talimi 
hususlarına medâr olmak üzere ilm-i nebâtâtta yani ot ve ağaçların 

ilminde dahi müteaddid fasîleler tayin ve kabul olunmuş ve 
bilcümle nebâtât, evsâf-ı muhtelifelerine göre birer birer fasîle yani 

familyaya mensup addolunmuştur.
Gül, “verdiyye” tabir olunan fasîle-i nebâtiyyeye mensup dikenli, 

gayet kokulu ve makbul çiçekli bir nebat yahud ufak, çalılı bir 
ağaçtır.

Armud, elma, kayısı, kiraz, çilek, ayva, badem, şeftali, erik, 
böğürtlen, muşmula, akdiken ilh… cümleten verdiyye fasîlesine 

mensup ağaçlar olup gül ağacına karâbetleri vardır ve bunlardan 
ne kadar ziyadesi birlikte [s. 4] bir mahalde mevcut ise oranın toprak 

cinsinin gül teksirine dahi müsait olmasına o kadar delâlet eder.





Malûmât-ı Tarihiyye

Râyihasının nefâseti, renk ve manzarasının letâfeti hasebiyle gül, 
ta eski asırlardan beri cümle indinde makbul ve muteber tutulmuş 
bir çiçektir.

Eski Mûsevîler, Hazret-i Süleymân zamanında gülcülük ile meş-
gūl olup Yunanîler tarafından dahi gül, sâir bilcümle çiçeklere ter-
cih edilir ve Roma’da büyük şenliklerde sokaklar gül çiçekleriyle 
donatılırdı.

Atîk Mısır kraliçelerinden Kleopatra (Bin dokuz yüz yirmi beş 
sene evvel yaşamış ve bir yılanın sokmasıyla zehirlenip vefat etmiş 
ve tarihte büyük bir isim bırakmıştır.) bir defa büyük bir ziyafette, 
bir dirsek kalınlığında gül çiçeğinden bir yatak yaptırmak için bin 
liradan ziyade akçe sarf etmiş olduğu gibi bin sekiz yüz yetmiş 
sene evvel vefat etmiş olan Roma İmparatoru Neron, bir ziyafette 
gül çiçeği için otuz beş bin lira kadar masraf ihtiyarında asla tered-
düt etmemiştir.

Kezâlik Eski Roma’nın meşhur ricâl-i devletinden Çiçeron, takri-
ben iki bin sene evvel kendi konsoloslarından Vereres nâm kim-
seyi Sicilya Adası’nın [s. 5] hîn-i teftîşinde gül çiçeklerinden mamul 
bir yatak derûnunda yatmış olduğu için alenen tekdir etmiştir. 

Şairlerin en büyüğü addolunan meşhur Homeros, İlyada nâm 
eserinde gül çiçeklerinin faziletini medh ü senâ etmiş olduğu gibi 
Arap ve Acem şuarâsı dahi gül çiçeğinin letâfet ve nefâsetine dâir 
şiirlerle memlû kitaplar yazmışlardır. 

Müverrihîn-i meşhûreden Teofrast nâm zât Atîk Makedonya (Ru-
meli) kıtasında Panze Dağı’nda “yüz yaprak” tesmiye edilen gül 
nevinin tabiî hâlinde mevcut bulunduğunu söylemiştir.

Elyevm dahi gül, renk ve râyihasıyla büyük küçük bilcümle insan-
lar tarafından takdir ve taharrî olunur ve hüsn-i cemâli andırır bir 
çiçektir.
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Sıcak memleketlerde gül çiçeklerinden gerek yağ ve gerek su is-
tihsâl olunup soğuk memleketlerde ekseriya yalnız su ve nâdiren 
cüz’îce yağ dahi alınabilir. Ancak sıcak memleketlerde hâsıl olan 
yağ ve suyun râyihası ve nefâseti, sâirlerinde tesadüf olunamaz.

Memâlik-i Osmâniyye’nin27 ekser cihetlerinde öteden beri gül 
teksir ve çiçeklerinden su ve yağ taktîr edilmekte olup elyevm 
vilâyâtın28 ekserîsinde muhtelif nevide gül ağaçları mevcuttur. 

[s. 6] Rumeli’de Edirne, Filibe, Kızanlık, Karlova, Eski ve Yeni Zağ-
ra, Çerban, Tatarpazarcık ile mütecâviz mahallerinde külliyetle 
gülistanlar mevcut olup her sene mühim miktarda gül yağı imâl 
edilir.

Rumeli’nin29 sâir cihetlerinde dahi müteferrik surette gülistan-
lar mevcut olsa da gayet mahdûd ve mahsulleri cüz’î olup şâyân-ı 
ehemmiyet bir ticâreti yoktur ve ancak sarfiyat-ı mahalliyelerine 
münhasıran perakende birer miktar yağ ve gül suyu çıkarılır. 

Bâlâda zikrolunduğu üzere Memâlik-i Osmâniyye’nin30 Anadolu 
kıtasında dahi hemen her tarafta gül ağaçları bulunmakta ise de 
bunlardan yağ taktîri takriben on beş - yirmi seneye karîb bir za-
mandan beri taammüm etmekte olduğundan kezâlik meydân-ı ti-
cârette henüz şâyân-ı kayd mahsul çıkartılmamakta fakat gül suyu 
ile şurubu ve tatlısı ekser mahallerde imâl edilmektedir. 

Bu kabîlden olarak Hüdâvendigâr, Aydın, Konya, Adana, Diyarbe-
kir ve Sûriye vilâyetlerinin bazı cihetlerinde gülistanlar mevcut olup 
son senelerde yağ taktîri sanatının tevsîine dahi çalışılmaktadır.

Hüdâvendigâr vilâyetinde Bursa şehri civârında birkaç seneden 
beri Kızanlık muhâcirleri tarafından ihdâs olunmuş bazı gülistan-
lar mevcut ise de bunların hüsn-i tîmâr ve tevsîine pek de itina 
edilmediğinden şu nâfi zirâatın [s. 7] terakkî etmediği mervî bu-
lunmuş ve vilâyât-ı müşârün-ileyhâ dâhilinde Sandıklı kazasında 
dahi bu seneden itibaren yeni bir gülistan ihdâs edildiği tahkîk 
olunmuştur.

Aydın vilâyetinde her tarafta yağ ve bağçelerde perakende ve 
muhtelif neviden gül fidanları bulunup ve beş-altı seneden beri 

27 Matbu metinde: Mahrûse’nin [SG].
28 Matbu metinde: vilâyât-ı şâhânenin.
29 Matbu metinde: Rumeli-i Şâhâne’nin.
30 Matbu metinde Memâlik-i Şâhâne’nin.
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Denizli, Kasaba, Tire ve Bozdoğan taraflarında müteaddid gülis-
tanlar ihdâs olunup elyevm cem‘an ve takriben otuz - kırk dönüm 
arası vüsatinde gülcülük için gül bağçeleri[ne] tesâdüf olunmakta 
ve bunlardan Kasaba ile Denizli’de gül suyu ile yağı dahi imâl edi-
lir iken cihât-ı sâirede perakendelerde olduğu gibi yalnız gül suyu 
istihsâl edilmektedir.

Vilâyât-ı müşârün-ileyhâ dâhilinde Aydın’da dahi perakende gül 
fidanlarının çiçeklerinden yağ ve su imâl edilip meydân-ı ticârete 
çıkarılmış ve nefâset ile râyihaları nokta-i nazarınca kıyem-i câriy-
yeleri şâyân-ı kayd bir mertebede bulunmuştur.

Konya vilâyetinde yalnız Isparta ve Burdur şehirlerinde sûret-i 
mahsûsada mağrûs ve muhdes gülistanlar mevcut olup ehemmi-
yet nokta-i nazarından Isparta gülistanı şimdiye değin tahkîk edi-
lenlerin cümlesine fâiktir.

Mezkûr gülistan üç-dört seneden beri ihdâs olunmuş cem‘an ve 
takriben otuz dönümlük bir arâzîyi işgal eder ve yalnız bir kimse-
nin taht-ı tasarrufundadır. 

Mahall-i mezkûrdan ancak on dönümü artık mükemmelen neşv ü 
nemâ bulmuş [s. 8] olup senede bir-iki yüz miskale karîb gül yağı ve 
bir miktar dahi gül suyu taktîr ve istihsâl olunmaktadır.

Burdur şehrinde yalnız bu sene mağrûs dört-beş dönüm gülistan 
mevcut olup henüz taktîrâta mübâşeret olunmamıştır. 

Vilâyât-ı sâirede31 şimdilik yalnız gül suyu imâl edildiği ve şeh-
remâneti mülhakātında Gegbüze [Gebze] kazasına tâbi ve âlâ 
çavuş üzümleriyle müştehir Tavşancılar karyesinde muhdes gü-
listandan bu seneden itibaren gül yağı taktîr edildiği cümle-i tah-
kîkātımızdandır. 

Cezâyir-i Bahr-i Sefîd dâhilinde Sakız Adası’nda öteden beri gül 
ağaçları teksir ve hususiyle gül suyu taktîr edilmektedir.

Mahall-i mezkûreden mâadâ Mısır’da Feyyûm kıtasında ve Ace-
mistân’ın bazı cihetlerinde gayet vâsi ve mükemmel gülistanlar 
mevcuttur.

Kezâlik Hindistan, Merakeş, Cezâyir, Tunus, İtalya, Fransa ve Al-
manya’nın bazı cihetlerinde küllî ve cüz’î gül bağçeleri mevcuttur. 

31 Matbu metinde: Vilâyât-ı Şâhâne-i sâirede.



34      GÜLCÜLÜK

Bazı tarihcûyân tarafından tahkîk ve tasdîk edildiği vechile gül 
yağı bundan takriben iki yüz seksen sene evvel Mongol ülkesinde 
Prenses Nûrcihân tarafından keşfolunup buna mükâfâten iki bin 
liralık inciden mamul bir gerdânlık kazanmış ve tarih-i mezkûrda 
bir-iki kıyye gül yağı, sekiz yüz [s. 9] liraya yani miskali dört liraya 
karîb fiyattan satılmakta olduğu anlaşılmıştır.

Yine bundan iki yüz seksen sene evvel İran’a seyahat etmiş olan 
birisinin tahkîki vechile İran’da Şîrâz taraflarında gülden yağ çı-
karılıp Hindistan’da beher miskali beş liraya kadar fürûht edildiği 
anlaşılmıştır.

Gül suyuna gelince bunun takriben dokuz yüz sene evvel ilk defa 
Arabistan’da bir tabip tarafından keşf ü istihsâl olunduğu ve bazen 
cevâmi-i şerîfe duvarları dahi gül sularıyla yıkatıldığı tarihlerde 
muharrerdir.
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Güllerin Envâı

Yeryüzünde biten her nevi ot ve ağaçlar bulundukları mevkie göre 
müteaddid isimlerle tesmiye olunduğu ve hattâ bir vilâyet dâhi-
linde çıkan aynı ot ve ağacın ismi bir kaza dâhilinde değil hattâ 
bazı karyelerde bile tebeddül ederek diğer nâmla yâd olunduğu 
gibi güllerin dahi dünyânın her tarafında muhtelif suretlerde ne-
vileri ve isimleri tayin ve kabul edilmiş olduğundan elyevm ne-
bâtiyyûnca güllerin envâı sûret-i kat‘iyyede tefrik edilerek tasnîf-
leri mümkin olamamıştır.

Meselâ aynı gül bir pazarda “mayıs [s. 10] gülü” nâmiyle ortaya çı-
karıldığı hâlde diğer bir pazarda veyahud aynı pazarda başka bir 
günde “penbe gül” veyahud “sakız gülü”, “hâssî gül” nâmlarıyle 
yâd ve fürûht olunur.

Avrupa’da alelumûm nebâtât ve çiçeklere birer ism-i mahsûs 
itâsiyle nevilerinin katiyyen tayin ve ona göre fasîle-i mahsûsa-
larına tasnîfi sırasında güllerin dahi müteaddid usullerde evsâf-ı 
mahsûsası bi’l-muâyene envâının tefrikine çalışmış olan erbâb-ı 
ihtisâsâttan birisi, mezkûr nevileri üç bine; diğeri, yirmi beş ve 
otuz altıya ve daha başka birisi 146’ya ifrâğ etmiş ise de elyevm 
hiçbirisinin taksîm ve tasnîfi itirâz olunamayacak sûrette kabul 
edilememiştir.

Bu kabîlden olarak Memâlik-i Osmâniyye’de32 dahi güllerin en-
vâını tefrik için ötede beride itâ olunan isimlerde bir karâbet 
veyahud müşâbehet bulmak ve binâenaleyh aynı gül her tarafta 
nasıl tesmiye edildiği bi’t-tahkîk ona göre nevilerini tayin etmek 
şimdilik mümkin olmadığından alelumûm güllerin evsâf-ı husû-
siyyeleri esas tutularak ilm-i nebâtâtta tecvîz edilen usule tevfîkan 
zîrde tefrik edilmiş vech üzere tasnîfi münâsip görülmüştür. Velev 
ki tatbikî olsun böyle bir tasnîf, maksadı tamâmiyle temin etmese 
bile hiç olmazsa birisinin bağçesinde meselâ “hünkâr gülü” nâ-
miyle mevcut bulunan bir gül çiçeğinin diğer mahal ve bağçelerde 
“kumandân gülü” nâmiyle fevkalâde şöhret kazanmış aynı gülden 
tefrikıne ve aslının teşhisine hizmet eder. [s. 11] 

Birinci Sınıf: Sâde Yapraklı Gül
Bu nevi gülün yaprakları sâde olur. Alelâde gördüğümüz güller 
gibi beş ve yedi yapraklı yani ilm-i nebâtât ıstılâhı vechile evrâk-ı 
mürekkebe olmayıp yalnız büyücek bir dâneden ibâret bulunur. 

32 Matbu metinde: Memâlik-i Şâhâne’de [SG].
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Çiçekleri alelekser sarı olur fakat çiçek yaprakları yırtmaçlı ve ya-
pıştıkları yerde kırmızı bir nokta olur ve boyları bir metreye kadar 
çıkar. Yapraklarının müşâbehetine nazaran “anber-i bâris yaprak-
lı” dahi tesmiye edilen mezkûr gül nevi ender olup İran’da, Tata-
ristan’da ziyadesiyle bulunur.

İkinci Sınıf: Yırtıcı Gül
Birinci nevide gösterilen gül gibi bu dahi gayet nâdir bir çiçek 
olup Sibirya’nın şark cihetinde Kamçatka eyâletinden intişâr et-
miş olması itibariyle işbu isimle dahi yâd olunur. Benefşe rengin-
de sâde çiçekli veya katmer iki nevi olur. Boyu iki metreye kadar 
çıkar. Yırtıcı tabirinin sebebi dahi dikenlerinin çok ve uzun ve 
kuvvetli olmasından ileri gelir.

Üçüncü Sınıf: Bâzûlu Gül
Çiçeklerin kopçasiyle birlikte bulunan yırtmaçlı yapraklarının 
uzunluğuna binâen bâzûlu tesmiye eylediğimiz mezkûr gülün çi-
çekleri katmer ve bazen beyaz ve bazen et renginde olur. Ekseriya 
Çin ülkesinde bulunur. [s. 12] 

Dördüncü Sınıf: Dârçîn Gülü
Çiçekleri ekseriya kırmızı ve bazen solgun ve açık renkte sâde ve 
katmer olur. Dikenleri gayet ufak ve mahdûd ve bazen mefkūd-
dur. Yaprakları uzun olur. Yabânî gül üzerine aslâ aşılanamadığı 
gibi budamak ameliyatından dahi mutazarrır olur. Amerika-yı 
Şimâlî’de mevcut “Labrador’un bodur gülü” bu nevie mensûbdur.

Beşinci Sınıf: Pul Yapraklı Gül
Yapraklarının ufak ve yuvarlaklığına binâen pul yapraklı tesmiye 
eylediğimiz mezkûr gülün çiçekleri sâde veyahud katmer veya iki-
si ortası ve kırmızı çizgili beyaz renktedir. Bu nevi gül, binlerce çi-
çek hâsıl eder. İşbu nevie mensup sarı renkli bir gül daha vardır ki 
menşeinin İstanbul olduğu söylenmiştir. Kezâlik bir kırmızı nevi 
dahi mevcut olup Avrupa’da Alp Dağları’nda ve İsviçre’de tesâdüf 
olunur. Pul yapraklı gül, aşıya ve budamaya gelmez.

Altıncı Sınıf: Yüz Yaprak Gülü “Gül-i Sad-berg”
Fârisîde mevcut ismi vechile “sad-berg” yahud “yüz yaprak” tabir 
olunan gülün envâı gayet külliyetli olduktan başka her sene bâğ-
çevânlar ve ehl-i merâk tarafından [s. 13] dahi müteaddid aşı, melez-
leme vesâire usulleriyle mevcut nevileri teksîr ve tevfîr edilmekte 
olduğuna nazaran yegân yegân ta‘dâd ve tarifi mümkinsiz oldu-
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ğundan ve fakat bizce en ziyade şâyân-ı kayd ve tahsil olan güller, 
bu sınıf dâhilinde bulunduğundan bunların en ehemmiyetlilerini 
bi’t-tefrik tayin ve tarif edeceğiz.

Evvelemirde sad-berg gülleri, ahvâl-i hâricelerine nazaran iki bü-
yük kısma tefrik olunup birincisine “çıplak kopçalı” ve ikincisine 
“yosunlu gül” denir. Çıplak kopçalı dediğimiz gül, çiçek yaprak-
larının yapıştığı yeşil sap yahud düğmesi tüysüz ve parlak olanlar 
olup esmer, beyaz ve kırmızı renklerindedir. Senede bir defa ve 
bir müddetçe dâimâ çiçek açar ve râyihası manzarası itibariyle de 
bilcümle güllere fâik olduğundan “güllerin şâhı” denmiştir.

Yosunlu gül dediğimiz, çiçek veren dalların nihâyetleri ile çiçek-
lerin kopçası ve saplarını istîlâ eden ve yosuna müşâbih olan bir 
mâddenin husul ve zuhûra gelmesiyle teşhis olunur. Fakat evsâf ve 
keyfiyetleri, sad-berg gülünün aslına mutâbıktır. Yüz yaprak gülle-
rinde mahall-i tenemmüv, aşı, melezleme, vesâir usuller ile âtîdeki 
taksîmâtta münderic cinsler tefrik ve tayin edilmiş ve Memâlik-i 
Osmâniyye’de33 İran’da, Hindistan’da, Tunus’ta, Mısır’da gül yağı 
mezkûr sınıfa mensup nevilerden imâl edildiğine binâen bunların 
bazı müfredâtından [s. 14] dahi bahsetmek münâsib görülmüştür. 

Sad-berg gülü çiçeklerinin kuvvetsizliği budaklarının zaîfliği se-
bebiyle ekserî yağmurlu havalarda dallariyle berâber tomurcuk-
ları yere yatar. Havâ müsait olsa bile birbudağında yimi beş-otuz 
adet tomurcuk göründüğü için tahammül edemeyerek yere yatar. 
Yağı beyaz olup derece on sekizden yirmi iki yükseğinde bulunup 
fakat yağının kokusu azdır. Maamâfîh tüccar yüksek fiâtla fürûht 
eder. Bu gül de yalnız Memâlik-i Osmâniyye’de Bursa vilâyeti dâ-
hilinde Vakıf karyesinde bulunur.34

Aslı, Kafkasya’dan olduğu mervî bulunan “yüz yaprak gülü” gerek 
tabiî ve gerek sun‘î sûretle melezlenerek müteaddid şekil ve renk-
te çiçek ve nevileri meydâna getirilmiştir:

1. Melezler
Tabiatta yeşil ve mavi gül olmadığı hâlde sad-berg envâ-ı muhteli-
fesinden bazısının çiçeğin ortasındaki sarı ve ince ve kısa tellerin 
üzerinde görülen sarı tozu toplayarak ve diğer bir nevinin aynı 
kısımlarını mahvettikten sonra tam ortasında terk olunan kısmı 
üzerine serperek veyahud rüzgâr ve arılar, bir nevinin tozunu 

33 Matbu metinde: Memâlik-i Şâhâne’de [SG]
34 Bu paragraf, matbu metinde yer almamaktadır.
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diğerine naklederek birtakım benefşe ve leylâkî renginde güller 
meydâna getirdikleri gibi bazı bağçevânlar dahi gül çiçeklerinin 
alelekser görüldüğü gibi yeni açtıkları vakit ortası göbekli veya-
hud çukur [s. 15] olacağına bilakis yassı veyahud dört köşe şeklini 
kesbettirmeğe muvaffak olmuşlardır. 

2. Ortası Göbekli - Ortası Çukur Güller
Senede iki defa çiçek açan ile tekmîl yaz mevsiminde peyderpey 
çiçekleri müşâhede olunan, birisinin ortası göbekli ve dolgun ol-
duğu hâlde diğerinin ortası çukur; birisi büyük ve diğeri ufak be-
nefşeye veyahud koyu kırmızıya yakın renginde tesâdüf edilmiş 
güller, kezâlik “yüz yaprak” nevilerinin melezlerini teşkîl ederler. 
İşbu melezler nevinden olarak bir cins gül daha vardır ki boyu, zi-
yade yükseğe çıkar ve bilcümle dal ve şâhları mutlak bir ve birden 
ziyade ve ale’t-tevâlî çiçek açar.

3. Şam gülü
Şâhları, yekdiğerine gayr-i müsâvî olarak tecessüm ile iki tarafa 
yayılırlar. Kopçasının nihâyetinde bulunan yaprak gibi taksîmâtı 
gayet uzun ve dışarıya eğilmiş ve meyvesi kezâlik uzun olur. Renk-
leri dahi koyu kırmızıdan açık penbe, beyaz zemîn üzerinde pen-
be veyahud açık leylâkīye kadar tahavvül eder. Diğerleri uzun ve 
kısa ile karışıktır. 

Şam gülü, biri ilkbaharda diğeri yaz sonunda olarak iki defa çiçek 
açar ve kırmızı çiçekli nevi Bulgaristan’da ve Hindistan’da teksir 
edilip Asya kıtasının ekser cihetlerinde dahi gül yağı ve suyu is-
tihsâlinde kullanılır. [s. 16]

4. Firenk gülü
İsminin andırdığının hilâfına olarak mezkûr gül, Şam’dan Avru-
pa’ya nakledilerek orada birtakım ıslâhât ve tebeddülâta arz edil-
miş Şam gülüdür. Şâhları ince ve müteaddid olup bir-iki arşına 
kadar çıkarlar. Dikenleri müteaddid ve gayr-i müsâvî ve kancalı, 
yaprakları sert ve cüz’îce tüylü ve çiçekleri tek ve yuvarlak kopçalı 
olup nisan nihâyetlerinden itibaren haziran ibtidâsına kadar çiçek 
açar.

5. Mayıs Gülü
Mezkûr gül-i sad-berg ile Firenk gülü yekdiğeriyle melezlenerek 
istihsâl olunmuş bir nevi olup boyu onlar gibi kısa olur ve çiçekle-
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ri alelekser kırmızı ve benefşeye mâil penbe ve bazen beyaz nok-
talı ve çizgili veya yapıştıkları yeri beyaz olur.

6.35 Misk Gülü
Cezâyir’de mezkûr gül, “Nesr-i Miskî” yahud yalnız “Nesrîn” nâ-
miyle tabir olunup Memâlik-i Osmâniyye’de36, Hindistan’da ve 
Mısır37, Amerika kıtasında Maynilya’da tesâdüf olunur. Hususiyle 
Şam ve Mısır cihetlerinde kurutulan çiçeklerinden gül tozu imâl 
edilir. Mezkûr gülün dalları mebzûl ve üç-dört metreye kadar 
uzun olup kancalı dikenleri hâvîdir38. Sâde ve katmer olan çiçeğin 
yaprakları ekseriya beyaz olup yapıştıkları yeri sarıdır. Gayet ko-
kulu olarak temmûzdan teşrînievvele kadar peyderpey çiçek açar. 
[s. 17]

Yedinci Sınıf: Tüylü Gül
Mezkûr sınıfa idhâl olunan güller, dallarının ince, dik, sık, sert 
dikenleriyle kopçalarının yapışkan ve kıl gibi gayet ince tüyler-
le mestûr olmasiyle sâirlerinden tefrik olunur. Çiçekleri ekseriya 
beyaz ve bazen açık penbe ve meyveleri yuvarlak olduğundan “ar-
mud gülü” dahi tabir olunur. Kokusu cüz’îdir ve menşei Almanya 
olduğu zannolunur.

Beyaz Gül
Bu gülün çiçekleri beyazdır. Fidanları soğuk havâlara kırmızı 
gülden ziyade dayandığı gibi yağmurlu senelerde dahi çiçekleri 
sürgün verir. Gayet sık çiçek açar ve bu güller de iki nevi olup 
mahsuldâr olan nevi katmerli çiçek açtığı gibi çiçeğinin göbekleri 
de kırmızıya mâildir. Böyle bir dönüm beyaz gül, ekser seneler-
de bin kıyye gül verir. Kırmızı gülün sekiz kıyyesinden bir miskal 
yağ çıkartıldığı sene beyaz gülün on iki kıyyesinden bir miskal yağ 
alınır. Mahsul meyânında hava kurak ve rüzgârlı giderse on sekiz 
kıyyesinden bir miskal yağ alınır.

Bu yağ beyaz ve derecesi gayet yüksek olur. İkinci derecede yetiş-
tirilmek için bu beyaz gülden ekmelidir.39 

35 Şapirograf ve matbu metinde bu numara 7’dir. Bir numara atlandığı için dü-
zelttik [SG].

36 Matbu metinde: Memâlik-i Şâhâne’de [SG]
37 Matbu metinde: Mısır’da ve Amerika [SG]
38 Matbu metinde: olur [SG]
39 “Beyaz Gül” başlıklı bu kısım, matbu metinde yer almamaktadır [SG].
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Sekizinci Sınıf: Pas Gülü
Güllerin işbu sınıfında âdiyen her tarafta tesâdüf olunan beyaz 
güller anlaşılır ki [s. 18] bazen ormanlarda, yollar kenarında birkaç 
metre boyunda veyahud tarlalarda şâh ve çiçekleri mahdûd ve 
boysuz olarak tesâdüf olunur. Dikenleri ziyadesiyle kıvrıktır, yap-
rakları sert ve dikenli olarak parmak arasında ezildikte pas kokusu 
gibi fenâ bir râyiha intişâr eder. Çiçeklerin rengi alelekser solgun 
olup açık penbe kırmızı ve beyaza meyyâl bulunur. Yabânî gülle-
rin cümlesi dahi diğer her nevi güllerin aşısı için gayet uygundur-
lar. Yabânî güller meyânında “it gülü” nâmında bir nevi gül vardır 
ki son senelere kadar Fransa’nın bazı tarafında bunun kökleri kay-
natılıp kuduz kelbler tarafından ısırılmış olanlara içiriliyordu ve 
“it gülü” ismi dahi bu sebebe mebnî itâ olunmuştur. 

Dokuzuncu Sınıf: Hind Gülleri
Takriben yüz seneden beri Avrupa’ya nakil ve ta‘mîm edilen Hind 
güllerinin başlıca iki nevi olup birisine “çay gülü” tesmiye olu-
nur ve gayet latif ve bol râyihası vardır. Diğeri “Bengāle” nâmiyle 
ma‘rûf olup kokusu gayet hafîf veyahud ender olur. Kış ne olduğu 
bilinmeyen Hindistan’ın iklim-i latifinde mezkûr güller mütemâ-
diyen büyüyüp yılın on iki ayında çiçek verirler. Çiçekleri ekseri-
ya beyaza meyyâl sarı renkte olan Hind gülleri, Avrupa güllerin-
den âtîdeki evsâf ile tefrik olunur:

Yaprakların yüzü parlak ve düzgün ve tersi yani arka tarafı deniz 
yeşili renginde ve sivri [s. 19] yapraklarının yırtmaçları sığ olur.

İşbu sınıfa mensup olan Çin gülleri daha nâzik olup kışın şidde-
tine mukāvemet edemezler ve soğuk memleketlerde teksiri ârzû 
edildikte her sene kıştan evvel yer ile berâber budayıp sıcak gübre 
ile kapatılır ve ertesi senenin40 ilkbaharında çıkan tâze şâhlardan 
çiçek alınır.

Çin güllerinin çiçeği dağınık ve tek tek çıkıp renkleri, göze çarpa-
cak kırmızılıktadır. Dalları dâimâ yumuşak ve boysuz olup gayet 
ufak dikenleri vardır. [s. 20]

Onuncu Sınıf: Yaz-Kış Gülü ve Yediveren Gülleri
İşbu sınıfa idhâl eylediğimiz yaz-kış gülünün dağınık ve az eğilmiş 
dikenlerle mestûr sürgünlü şâhları olur. Çiçekleri beyaz yahud 
penbeli beyaz, tek tek dağınık veyahud top top olarak şubattan 

40 Matbu metinde, “senenin” kelimesi yer almamaktatır.

Bengāle Gülü

Ç�n Gülü
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mayısa kadar açılırlar ve ekseriya duvar kenârlarında hāne önle-
rinde dikilip gölgelikler teşkîl ederler ve dâimâ yeşil kalırlar.

Yediveren tabir olunan gül, kırmızı ve penbe renginde dâimâ çi-
çek açar. Yaprakları yağlı gibi görünür ve alt tarafları dikenli olur. 
İcrâ edilen tecrübelere göre yediveren gülün râyihası cüz’î olup 
yağ çıkarmağa dahi elverişli olmadığı söylenmektedir. [s. 21]

Kırmızı gül
Bu gül, açık kırmızı renginde olup küçük kıtada inkişâf eder. Fi-
danları, âtîde zikrolunduğu üzere kuvvetli ve soğuğa dayanıklıdır. 
Bunun yağının dahi kokusu kuvvetli olup derecesi vasatîdir. Sâir-
lerinden ziyade yağ istihsâli için ekilecek güllerin en birincisidir. 
Çubuktan ve fidandan yetişir hattâ Karlova ve Fransa gülcüleri 
yetiştirmek için bu gülden intihâb etmişlerdir. Bu gülün iki cin-
si vardır. Bir cinsi kısa olup mahsul vermez. Diğer bir cinsi güzel 
mahsul verir. Onun için mahsulünden istifâde olanını bulmak el-
zemdir. Bu da açılan çiçeklerin bir sıraya kadar katmerli olması ve 
çiçeğin ortasında turuncu rengindeki göbeğinin ne yabânî gül ne 
de bazı terbiye edilmiş bahçe gülleri gibi az olmayarak püskülle-
rinin adeden on beşi mütecâviz bulunmasıyla fark olunur. Ekil-
diğinden üç sene geçmeyip yetişmiş olan bir dönüm kırmızı gül 
bahçesinden altı yüz kıyyeden sekiz yüz kıyyeye kadar vasatî bir 
mahsul alınır. Mahsul alındığı zaman hava mu‘tedil olup da çiğ 
ziyade düşerse sekiz kıyyeden ve kurak senelerde nihâyet on iki 
kıyyeden bir miskal yağ alınır.

Sakız veya okka gülü
Bu gül penbe ve küçük kıtada çiçek açtığı için koyu kırmızı olup 
“sakız” ve “okka gülü” denilmiştir. Fidanlar, soğuktan o kadar mü-
teessir olmadıkları için budaklanır fakat bir budağında ancak bir-
kaç çiçek açılır. Bundan istihsâl olunacak yağ gayet beyaz ve güzel 
râyihası olduğu ve tekessür derecesi [s. 22] dahi on ikidir. Yirmi iki 
kıyyesinden ancak bir miskal yağ alındığı için bu gülün yetişti-
rilmesinde bir fâide yoktur. Bu gül dahi çubuktan, fidandan ve 
aşıdan yetiştirilir. 

Zîbâ gülü
Bu gül gayet katmerli olduğu gibi büyüklükçe de sâirlerine fâik 
bulunduğundan “zîbâ gülü” denilmiştir. Fidanları kuvvetli ise de 
soğuk havaya dayanamayıp ekser senelerde kıştan donarak kuru-
dukları görülür. Bundan istihsâl olunacak yağın kokusu gayet gü-

Yed�veren Gülü
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zel ve derecesi dahi yüksektir. Fakat yirmi kıyyesinden bir miskal 
yağ alınabildiği için bu nevi gülün yetiştirilmesinde cüz’î istifâde 
olunur. Bu da sâirleri gibi çubuktan, fidandan, aşıdan yetiştirilir.41

[s. 23]

İklim, Mevki, Toprak

1. İklim
Malûmât-ı tarihiyye42 kısmında muharrer olduğu üzere gül, he-
men dünyânın her tarafında neşv ü nemâ bulmakta ise de Kutb-i 
Şimâlî’ye doğru altmış derece arzından yukarı vâki olan iklimin 
şiddet-i bürûdetine pek de tahammül edemediği için tarla ve bah-
çelerde lâyıkıyle neşv ü nemâ bulamayıp yalnız bazı limonluklar-
da ve emâkin derûnunda saksılarda yetiştirilmektedir.

Hatt-ı üstüvâdan aşağı yalnız altmış derece-i arzına kadar bulunan 
memleketlerin cümlesinde muhtelifü’l-cins güller husule gelmek-
te ve bir yandan da teksir edilmektedir. Ancak mezkûr derecele-
rin aralarında bulunan her memleketin havası dahi yekdiğerine 
müşâbih olmadığına binâen her birinde yetişen güller başka baş-
ka cinsler teşkîl etmekte veyahud aynı gül, birisinde al ve kırmızı 
ve gayet boylu iken diğerinde penbe, sarımtırak veyahud boysuz 
ve daha kokulu olmaktadır. Kezâlik derecât-ı muharrere arasında 
güllerin neşv ü nemâ bulduğu, bilcümle mevâkide dahi gül yağı is-
tihsâl olunamayıp şimdiye değin icrâ edilen tahkîkāt ve vukū bu-
lan rivâyetlere nazaran elyevm en nefîs ve kıymetdâr [s. 24] gül yağı 
çıkaran memleketler küre-i arzın kıta-i şimâliyyesinin otuz bir ile 
kırk üç ve kırk dört dereceler yani şimâlde Kızanlık ile Fransa’nın 
Gras şehri ve cenûbdan Şîrâz ve Feyyûm arasında bulunanlar olup 
bunlardan dahi Rumeli yani Kızanlık yağları şimdiye değin en 
meşhuru addolunmuştur.

Yağ istihsâli için teksir edilen güllerin tamâmiyle matlûba muvâfık 
sûrette mahsul verebilmesi için iklimin fevka’l-hadd kuru olması 
îcâb eylediği gibi43 rutubeti dahi şiddetli olmayıp çiçek derci mev-
siminde yani nisan, mayıs aylarıyle haziran ibtidâlarında sabahları 
bir miktar çiğ düşmek lâzımdır.

41 Matbu metinde, “Kırmızı Gül” başlığından itibaren buraya kadar olan kısım 
yer almamaktadır [SG].

42 Matbu metinde bu kısım, “Makalemizin malûmât-ı tarihiyye” diye başlamak-
tadır [SG].

43 Matbu metinde: misillü [s.G.].
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Bu bâbda icrâ eylediğimiz tahkîkāta nazaran Kızanlık’ta, Ispar-
ta’da, Denizli’de, Kasaba’da, Feyyûm’da ve Şîrâz’da dahi gül çi-
çekleri sabahleyin çiğ ile toplandığı anlaşılmış ve fakat mevsim-i 
tezehhürün son günlerine yani mayıs nihâyeti ile haziran ibtidâ-
larına doğru mevâki-i muharrereden bazısında sabahları artık çiğ 
düşmediği dahi görülmüştür.

Esâsen bilcümle nebâtâtta bulunan yağlar yani ıtrıyyât harâreti 
şiddetli ve kuru olan iklimlerde sühûletle tayerân edip vaktiyle ye-
tişmezden mahvolmak tehlikesine maruz bulunduğu gibi rutubeti 
fazla ve devâmlı olduğu hâlde dahi sulu mâddelerin kesretle çiçek 
şâhlarına cereyân etmesiyle ıtrıyyât-ı mezkûre sühûletle hallolup 
mikdâr-ı mahsulleri bi’n-nisbe daha cüz’î olur.

[s. 25] Güllerin mevsim-i tezehhüründe şiddetli sıcak veya soğuk 
rüzgârların alelâde hübûb eylediği iklimlerde kezâlik yağ istihsâli 
için teksir ve ta‘mîmi haylice müşkilâta müsâdif bulunur ve belki 
hiç de muvaffak olunamaz.

İklîmin tesîrâtını tedkik ve muâyene esnâsında bir mevkiin yalnız 
hatt-ı üstüvâdan bu‘d ve karâbeti nazar-ı dikkate alınmayıp aynı 
derece-i arzda bulunan mahallerin irtifâını dahi tahkîk etmek lâ-
zımdır. Zîrâ hatt-ı üstüvâdan Kutb-i Şimâlî’ye doğru tebâüd edil-
dikçe iklim soğuduğu gibi aynı derecât arasında bulunan dağlar ve 
tepelerin yüksekliğine ve bazen mezkûr tepelerin mütemâdiyen 
buz ve kar ile muhât bulunmasına göre iklimin dahi harâreti te-
gayyür ettiği cihetle bu gibi dağ eteklerinde tabiî hâsıl olan bürû-
det, güllerin matlûb vechile neşv ü nemâsına müsait olamaz.

2. Mevki
Gül bağçeleri ihdâs olunacak mevkiin intihâbında ehemmiyetle 
nazar-ı dikkate alınacak müteaddid cihetler vardır. Tabiatiyle ru-
tubetli ve taban mahallerde kökler süratle küflenir, çiçekler râyi-
hasız, renksiz olur. Yapraklar ve şâhlar birtakım hastalıklara maruz 
bulunup ağacı ve çiçekleri güzelce pişirmez, yetiştirmezler. 

Bilakis kuru topraklarda veyahud kumlu topraklarda44 veya top-
rağın tahtânî tabakası sert kil veya katı kireç ve taştan ibâret bu-
lunan mahallerde [s. 26] mağrûs güllerin çiçeğinden gayet nefîs yağ 
alınabilir ise de mahsul pek cüz’î olduğu gibi üç-dört seneden 
sonra dahi tamâmen tedennî eder. 

44 Matbu metinde: sâfî kumluklarda
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Dağ eteklerinde, bayırlarda ihdâs olunan gül bağçelerinin toprağı 
gerek yağmur suları ve gerek tîmâr ve çapa vesâir ameliyat sebe-
biyle mütemâdiyen aşağıya doğru yürüyerek birtakım sed imâli 
vesâir mesârif ihtiyârını mûcib olur.

Dere içlerinde bulunan gülistanlar gece ve gündüz havanın ce-
reyân-ı dâimîsine maruz bulunduklarından hususiyle çiçeğe sû-i 
tesîr husule gelir ve yağın miktarı tedennî eder. Zîrâ öyle45 mahal-
lerde hübûb eden dere yeli yani Kızanlık’ta “Veternik” tabir olu-
nan rüzgârların46 güllerin râyihasını kısmen veya külliyen mah-
veylediği tahkîk olunmuştur.

Gül fidanları, havası latif ve temiz ve mütemâdiyen teceddüd eden 
mevâkide güzel neşv ü nemâ bulurlar. alelumûm çiçek ve nebâtât-
tan bazısı, meselâ “hortensiya”47 tesmiye edilen çiçeğin emâkin it-
tisālinde, durgun sularda ve havası oldukça ağır mahallerde neşv ü 
nemâ bulduğu hâlde gül fidanı, bu gibi yerlerde tahammül edeme-
yip mahvolur. Kutu gibi dört etrâfı kapalı tarla ve bağçelerde gül 
fidanları büyümez ve güzel râyihalı çiçek vermez. Baca duman-
larından ve hususiyle maden kömürü dumanından gülün yaprak 
ve çiçekleri ziyadesiyle mutazarrır olur. [s. 27] Belçika ve Londra’da 
mevcut müteaddid fabrikalardan hâsıl olan maden kömürü du-
manı hasebiyle meselâ Liège [Liyej] şehrinin bir cihetinde güller 
aslā çiçek açmadıkları gibi Londra’da dahi gerek şehrin içerisin-
de ve gerek etrâfında bir sâatlik mesâfeye kadar olan dâirede açık 
bağçelerde mağrûs gül fidanlarının her cinsi dahi mükemmelen 
neşv ü nemâ bulamaz ve çiçek açamaz. Sarı katmer nevi, işbu se-
bebe mebnî aslā çiçek açamamıştır.

Kezâlik yol kenârında bulunan gül bağçelerinin, hususiyle mev-
sim-i tezehhüründe mütemâdiyen tozlar içinde bulunup yaprak-
ları tozdan boğularak teneffüs edemediği gibi çiçeklerin üzerine 
tevakkuf eden toz dahi onları yakar ve râyihasını tağayyür48 veya 
mahveder.

Etrâfı ağaçlarla kapalı olan gül bağçelerine hava mütemâdiyen ve 
sûret-i kâfiyede cereyân edemediği gibi mezkûr ağaçların külli-
yetle iğde, ceviz, mürver vesâire misillü ağır kokuları bulunduğu 

45 Matbu metinde: böyle
46 Matbu metinde: rüzgârın
47 ortanca
48 Metinde “tabir” şeklinde yazılmışsa da anlamca “tagayyür” daha uygun oldu-

ğundan değiştirilmiştir.
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hâlde dahi gül çiçeklerine sû-i tesîr hâsıl eder ve yağın nefâset ve 
miktarının tedennîsine bâis olurlar.

Gül bağçeleri, vaziyyetlerine nisbeten her tarafa maruz buluna-
bilirler. Cenûba müteveccih olanlar en ziyade sıcaktan müteessir 
olurlar. Şarka müteveccih olanlar kezâlik kuraklığa maruz bulu-
nurlar. Şimâle müteveccih olanlar hususiyle kışı soğuk ve uzun 
olan havâlîde güzelce neşv ü nemâ bulamayıp külliyetle şâh peydâ 
veyahud miktar-ı kâfî [s. 28] ve yağlı çiçek hâsıl edemezler. Garba 
müteveccih olanlar ise rutubet ve yağmurlara ziyadesiyle maruz 
bulunduklarından çiçekleri ziyade olsa da yine nefâseti noksan 
olur. Deniz kenarlarında havâ ekseriya mu‘tedil olup tebeddülât-ı 
nâgehânî vukū bulmaz. Zîrâ deniz yazın pek cüz’î ısındığı gibi 
kışın dahi cüz’î soğur. İşte, bu sebebe mebnîdir ki sevâhilde ve 
adalarda mağrûs gül fidanları dâimâ başka mahallerden evvel çi-
çek açar. Ancak bu havâlîde dahi denizden husule gelen pusları 
nazar-ı dikkate almak lâzımdır. 

Gerek ovada ve gerek dağ, tepe ve eteklerinde vâki çukur ma-
hallerde ilkbaharda yahud çiçek zamanlarında vukūu melhûz 
bulunan kırağı ve soğuk ile bundan hâsıl olan dumanlar, gül fi-
danlarının tâze sürgün ve filizleri ve hususiyle çiçekleri üzerine 
fevka’l-gāye sû-i tesîr eylediğinden kezâlik bu gibi mevâkide gül 
bağçesi ihdâs olunmamalıdır.

Gül bağçelerinin derûnunda gül fidanlarından başka hiçbir nevi 
çiçek, nebâtât ve yabancı ağaç bulundurmayıp dört etrâfı hava-
nın kâfiyen cereyânına karşı açık bırakmak lâzımdır. İleride yağ ve 
suyu çıkarılmak üzere gars edilen gül fidanlarından alınacak çiçek 
mahsulü sühûletle nakil ve muâmele edebilmek için gülistanlar 
mümkin mertebe şehir yahud karyelere karîb olan ve derûnun-
da berrâk temiz akarsuyu bulunan [s. 29] veyahud bulundurulması 
gayr-i kābil olmayan noktalarda tesis etmek her hâlde muktezîdir. 
Ancak bâlâda zikrolunduğuna nazaran sühûletle ve dâimâ su bul-
mak maksadiyle kavî mahallerde dere kenâr ve ağızlarında ihdâs 
olunan gül bağçeleri, kışın suların tuğyânına ve mevsim-i tezeh-
hürde geceleri hübûb eden veyahud vâki olan şiddetli rüzgâr ve 
hava cereyânına maruz bulunduğundan gerek toprağının su getir-
mek ve gerek râyiha yani yağının tedennî etmek tehlikelerinden 
vikāyesi müşkil veya gayr-i mümkin olur.

Şimdiye kadar49 tarif eylediğimiz ahvâl-i müteferri‘a nazar-ı ted-

49 Matbu metinde: değin
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kikten geçirildikte kurâ ve kasabât derûnunda, emâkin ittisālinde 
ihdâs olunan gül bağçelerinden lâyıkıyle muteber mahsul alına-
mayıp bilakis hâriclerinde açıklık, havâdâr ve temiz noktalarda 
mağrûs gül fidanı çiçeklerinden gayet makbul ve ayarlı su ve yağ 
dahi istihsâl edilebileceği anlaşılır.

3. Toprak
Bazı hubûbât veyahud eşcârın gereği vechile neşvünemâ bulması 
ve gülü mahsul verebilmesi için her hâlde kendilerine mahsûs ve 
münâsib olan toprağa zer‘ ve gars edilmeleri iktizâ eder. Bunun 
hilâfına muâmele edildikte neşv ü nemâ bulamadıkları veyahud 
cüz’îce boy gösterdikten sonra mahsul veremeyip mahvoldukları 
malûmdur.

Gül, bilakis sûret-i mutlakada kendisine mahsûs bir terkîbâtı hâiz 
topraktan [s. 30] başkasında neşv ü nemâ bulmamak veyahud mah-
sul vermemek kadar nâzik olmayıp alelekser her tabiatta toprak-
larda muvaffak olur. Hattâ kükürt sarısı renginde çiçekleri olan 
bir nevi gül vardır ki yalnız bataklık arâzîde gars olunduğu hâlde 
çiçek açar. 

Ancak bilcümle nebâtâta dahi şümûlü olmak üzere güllerin sûret-i 
tenemmüvü ve mahsulünün kemmiyet ve keyfiyyet-i mahsûsala-
rı üzerinde tesîr-i fevkalâdesi olan ahvâl ve esbâb-ı müteferri‘a 
meyânında toprağın dahl-i küllîsi olduğu dahi âşikârdır.

Bir toprak, hâvî olduğu mevâdd-ı mugaddiye ve müfîdesinin nevi 
ve miktarına ve havâss-ı hükmiyyesine göre gül fidanlarını besle-
yip çiçek miktariyle yağın nefâsetini tezyîd veyahud taklîl eder. 
Gül, buğday ve arpa yahud yulaf gibi kökleri derine nüfûz ede-
meyen50 ve senenin mu‘ayyen bir mevsiminden ziyade toprağı 
işgal etmeyen nebâtât gibi olmayıp toprağın tahtânî tabakaların-
da senelerce büyüyecek, beslenecek mebzûl ve makbul derece-
de hâsılât verecek bir ağaç olduğundan mezkûr toprağın kuvve-i 
inbâtiyyesiyle terkîbât-ı hükmiyyesi dahi yekdiğerine mütenâsib 
olmalıdır.

Terkîbâtının yüzde yetmiş ve yetmiş beşine kadar kil denilen 
mâddeyi hâvî olan topraklarda mağrûs gül fidanları süratle büyü-
yebilirler. Fakat şâhları dâimâ yumuşak kalır, odunu pişmez, yıl-
lanmaz ve bu sebebe mebnî şiddetli soğuklara dayanamayıp çatlar 
[s. 31] veyahud donar. Çiçekleri mebzûl ve büyük olabilir fakat râ-

50 Matbu metinde: derin batmayan
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yihası cüz’î olur veyahud yağı çıkarmak için bir müddet sergide 
bırakmağa mecbûriyet hâsıl oldukta bozulup fenâ bir koku hâsıl 
eder. Su ve yağı uzun müddet muhâfaza olunamayıp bozulabilir. 
Kezâlik killi toprakların alelâde berd51 olmasından gül çiçekleri 
dahi geç ve tedrîcî açar ve bu yüzden müteaddid mahzûrlar te-
vellüd edip “beetle” yahud bizim buralarca “ballık” tabir olunan 
böcekler, pas, “külleme” gibi birtakım mantar hastalıkları sürat ve 
kesretle peydâ olurlar. Tîmâr vesâire ameliyat-i zirâiyye vakit ve 
zamaniyle icrâ olunamaz veyahud ziyade mesârifi mûcib olup kı-
şın çamurdan derûnuna girmek mümkin olmadığı gibi yazın dahi 
şiddetle yarılır ve her nevi uygunsuzluklar hâsıl eder.

Bunların hilâfında, ziyadesiyle kumsal olan topraklarda gül fi-
danlarına lâzım olan derecede rutubet hıfz olunamayıp ve kurak 
mevsimlerde, mevcut cüz’î rutubeti dahi süratle tebehhur edip 
çiçekler çil, mahdûd olur, güzel açamaz. Belki gül suyu mahsulü 
ile oldukça bir îrâd alınabilir ise de yağın miktarı âdetâ mesârifi 
tekābül edemeyecek derecede dûn olur. Bazen toprağın şiddet-
le kızgınlığından gül fidanları bayılır veyahud tamâmen kurur. 
Kumsal topraklar tabiatiyle yavan olup fevkalâde yumuşaklıkları 
hasebiyle dahi yağmur vesâire sularını seyrettirip emdiklerinden 
[s. 32] mütemâdiyen gübre ve su vermeğe ve binâenaleyh mesârif-i 
zâide ihtiyârına mecbûriyet hâsıl ederler.

Gerçi bu nevi toprakların ameliyat-ı türâbiyyeleri kolay ve ucuz 
olabilir ise de mütemâdiyen kuraklığa maruz bulunup toz hâlinde 
rüzgârlar ile berâber gül çiçeklerini berbâd ederler ve tâze filizle-
rin büyük düşmanı olan birtakım beyaz ve boz renginde kurtlara 
mekân olurlar. Kumsal topraklarda mağrûs gül fidanları boysuz, 
çelimsiz kalıp dört beş seneye kadar etrâftan yeryüzünü dahi ka-
patamazlar.

Kireçli beyaz topraklar, renkleri hasebiyle sühûletle ısınamazlar 
ve kurak zamanlarda taş gibi sıkışıp sertleşirler. Ve kışın çamur52 
kesilip içine girilemez. Bu nevi topraklarda gül fidanları gars olu-
nup çiçek dahi açtırılabilir ise de derûnundaki kireçli mâdde kes-
retle fidanların bedenlerine çıkarak yapraklardaki yeşil rengi pey-
derpey53 mahvedip “kloroz”54 denilen hastalığı husule getirirler.

51 Matbu metinde: soğuk
52 Matbu ve şapirograf metinde: hamur.
53 Matbu metinde bu kelimeden sonra gelen kısım şudur: “mahveder ve sarılık 

tabir olunan hastalığı husule getirir.” 
54 Sarılık.
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Kireçli toprakta mağrûs gül ağaçlarını hüsn-i sûretle muhâfaza et-
mek için her sene ve külliyetle gübre ilâve etmek lâzım olduğun-
dan bu yüzden dahi mesârif-i zâide ihtiyârı îcâb eder. Fakat mü-
temâdiyen gübreli olmak hasebiyle dahi alınan yağ pek de makbul 
olamaz.

Taban yerlerde kurutulmuş gül, bataklık mahallerde hâsıl olan 
siyâh [s. 33] çürüntü topraklarda yani zirâatta “ümüs” nâmiyle ta-
rif edilen mâddenin külliyetle bulunduğu noktalarda yeni açılan 
ormanlık, sazlık, çalılık mahallerde bir gûnâ ameliyat-ı ıslâhiyye 
icrâ edilmezden gül fidanları gars olunmamalıdır. Gars olunursa 
süratle çürür ve asla iyi yağ alınamaz. Sönmüş yanardağların etek 
ve tabanlarında mevcut terkîbât-ı hükmiyyesiyle kuvve-i inbâtiy-
yesinin ez-her-cihet mükemmel bulunduğundan kayalık ve büyük 
taşlardan ârî olduğu hâlde gül fidanlarına gayet münâsib ve muvâ-
fık bir toprağı teşkîl eder. Ve böyle arâzîde mağrûs güllerin yağı 
nefâset ve ayâr itibariyle cümlesine fâik olur.

Şimdiye kadar55 tarif eylediğimiz tafsîlâttan istihrâc ederek gül, 
gars ve teksirine en müsait ve münâsib olan toprakların kil ve ki-
reç ile mahlût kumsal yani yüzde elli ilâ altmışa kadar kum, yir-
mi ilâ otuz kil, sekiz ilâ on iki kireç ve mütebâkîsi dahi “ümüs” 
tabir eylediğimiz çürüntü topraktan mürekkeb bulunmasının lüzûmu 
anlaşılır. Bu bâbda vasatî hesâbiyle zîrdeki terkîbât-ı hükmiyyeyi 
nümûnelik olarak irâe ve tavsiye ederiz:

%60 kum
%25 kil
%8 kireç
%7 “ümüs”
______
100

Mahallerinden sûret-i mahsûsada ahz ve tedârik olunup Halka-
lı Zirâat Mektebinde tahlil edilen gülistan topraklarından Ispar-
ta’nın nümûnesinde %47 kum ve 22 kil, bire karîb kireç; Burdur 
nümûnesinde %45 kum ve 17 kil ve yediye karîb kireç; Deniz-
li’nin nümûnesinde %33 kum, 54 kil, üçe karîb kireç; Kasaba’nın 
nümûnesinde %13 kum, 77 kil ve beş buçuğa [s. 34] karîb kireç; 
Sandıklı nümûnesinde %35 kum, 56 kil ve bir buçuğa karîb kireç 
keşif ve tahkîk olunmuş olup bunların cümlesinden ziyade Isparta 
gülistanının mahsulü muteber ve makbul zannolunmuştur.

55 Matbu metinde: değin.
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Bâlâda gösterilen vasatî terkîbâtta kireç ve kil daha cüz’î olduk-
ları hâlde mahsul az olmağla berâber ziyadesiyle muteber olacağı 
gibi miktar-ı muharreri tecâvüz ettikleri takdirde mahsul ziyade 
olmağla berâber kıymeti dûn olur.

Güllerin Teksir ve Tîmârı

1. Teksir

Bilcümle nebâtât misillü güller dahi iki sûretle teksir edilebilir ki 
birincisi tabiî ve ikincisi sun‘î vâsıtalara mürâcaat etmekten ibâ-
rettir. Tabiî sûretinde tohumları vâsıtasiyle, sun‘î sûretinde ise fi-
danın parçalariyle teksir edilir.

Birinci Usul – Tohumdan Teksir: Tohumdan hâsıl ve teksir edi-
len nebâtât, ağaçlar muntazaman neşv ü nemâ bulur ve tecessüm 
eder. Ziyade kuvvetli olur ve uzun müddet dayanır. Fakat güller-
den çiçek şeklinde mahsul almak maksūd olduğundan ve tohum-
dan teksir edildikçe fidanlar çiçekten ziyade tohum yahud meyve 
bağlamağa meyyâl bulunacaklarından bu sûretin gül bağçelerinde 
tatbik ve ta‘mîmi mahdûd kalmıştır. Maamâfîh bazı [s. 35] hususlar-
da tohumdan gül fidanları hâsıl ve teksir etmek âdet ve kāide hük-
münde olduğundan bu bâbda birkaç söz söylemek fâideden hālî 
olmayacaktır. Sâde çiçekli güllerin cümlesi dahi kendi hâllerine 
terk edilir yani çiçeği derc olunmazsa birer meyve yahud tohum 
hâsıl ederler. Yarım katmer olanlar dahi ekseriya meyvedâr olup 
hattâ bütün bütün katmer olanlardan bazısı kezâlik tohum hâsıl 
edebilir.

Güllerin hâsıl eylediği meyveye, “kuşburnu” tesmiye edilir. Çi-
çekleri külliyen veya kısmen katmer olan güllerden alınan tohum-
lar, yeniden yeniye neviler teşkîli ve daha katmer çiçekler istihsâli 
için zer‘ olunurlar. Sâde çiçekli güllerin tohumundan en ziyade 
kuvvetli ve yabânî fidanlar hâsıl edilip üzerlerine nâzik ve kıymet-
dâr cinsler aşılanır.

Herhangi cinslerden hâsıl olur ise olsun kuşburunları tamâmiyle 
yetişmiş oldukları hâlde yani cins ve mevsimine göre ağustosun 
ibtidâsından teşrînisânînin ibtidâsına kadar bir müddet zarfında 
derc edilir ve su derûnunda yıkatılıp etinden ayrılarak hemen zer‘ 
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olunur veyahud bir miktar ince kum derûnunda çimlendirip56 er-
tesi bahâr57 zer‘ olunmak üzere hıfz edilir.

Gül tohumları, istihsâl olunduğunun akîbinde zer‘ edildikte bir 
sene sonra tâze fidanlar topraktan çıkarılır58. Fakat İngiltere’de 
olduğu gibi sonbaharda derc edilen meyveler etli olarak bir mah-
zende hıfz olundukta ve etinin çürümek [s. 36] ve küflenmek ih-
timâlinin tohumların kuvve-i intâşiyyesine mâni olamayacağına 
binâen ertesi ilkbaharın yıkanıp zer‘ edildikte mayıs ve haziran 
aylarına kadar filizlenir ve topraktan dışarı sürgünler gösterir.

Melez nevileri hâsıl etmek için bazen birkaç cins güller bir ma-
halde mahlût olarak gars olunur veyahud duvarlar altında gars ile 
şâhları yekdiğerine sardırılır. Rüzgâr ve arı vesâire vâsıtasıyle bir 
cinsin gubâr-ı tal‘îsi59 diğerinin çiçeği üzerine düşerek aşılar. Bağ-
çıvânlar aynı usul vechile kezâlik bir cins gül gubâr-ı tal‘îlerini 60 
sûret-i mahsûsada derc ile diğer bir cinsin çiçek ortasındaki uzv-ı 
tezkîrleri61 hazf ettikten sonra göbek kopçası62 üzerine serperler. Fa-
kat hususiyle katmer güllerin yaprak aralarında dâimâ uzv-ı tez-
kîrler63 gizlenmiş bulunduklarından işbu usulün onlara tatbikinde 
her vakit muvaffakiyet hâsıl olamaz. Gül tohumları zer‘ olunmak 
üzere yarı yarıya kum ve eski gübreden mürekkeb topraklı bir 
yastık yapılır ve cesâmetlerine göre bir-iki parmak kalınlığında 
mezkûr toprakta gömülüp rutubeti dâimî sûrette muhâfaza zım-
nında reh sıra sulanır. alelumûm çiçek ve ağaç vesâire yastıkları 
için itina etmek lâzım geleceği vechile gül yastıklarının imâlinde 
dahi evvelce bir veya bir buçuk metre genişliğinde ve istenilen 
uzunlukta derin hendek açarak tabanında bir karış kalınlığında 
bâr-gîr gübresi [s. 37] yani tâze fışkı doldurup güzelce tazyîk ettikten 
sonra ilâve olunmuş harclarda tohum zer‘ olunur ise dâimâ sâir 
yastıklardan beş-on gün evvel tohumlar çatlar ve filizlenir. Ertesi 
ilkbaharın fidanlar, bir ve bir buçuk karış boyunda iken yastıklar-
dan çıkarılıp evvelce hazırlanmış etribede64 ve yekdiğerinden iki 

56 Matbu metinde: çimlendirilip
57 Matbu metinde: baharın
58 Matbu metinde: çıkarlar
59 Matbu metinde: çiçek tozu
60 Matbu metinde: gül tozlarını
61 Matbu metinde: tozlu ince tellerini
62 Şapirograf metinde bunun yerine kullanılan kelime okunamamaktadır. 
63 Matbu metinde: tozlu teller
64 Matbu metinde: toprakta
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karış mesâfede yerli olarak fidelenirler. Mezkûr fidanlar ekseriya 
dördüncü senesi çiçek açarlar. Bazen üçüncü ve beşinci senelerin-
de çiçek veren nevileri dahi bulunur. Çin ve Bengāle güllerinin 
tohumu ise şubat ve mart aylarında zer‘ olundukta az müddet zar-
fında çıkar ve aynı senenin temmuzundan itibaren çiçek dahi açar.

 Her tohumda olduğu gibi gül tohumlarının dahi eskidikçe kuv-
ve-i intâşiyyeleri mahvolacağına binâen eski tohumların zer‘inden 
evvel beher kıyyeye altı-yedi dirhem hesâbiyle tuz katılmış suda 
birkaç sâat ıslatmak lâzımdır.

Yastıklar, havânın şiddetli harâretinden ve sulandıkça, yüzünün 
kaymak bağlamasından vikāye zımnında tohumlar zer‘ edildikten 
sonra üzerine ince bir kat saman kesmiği atmak îcâb65 eder. Şimdi-
ye kadar bu bâbda icrâ kılınan tecrübelere göre66 tohumdan hâsıl 
ve teksir edilen gül fidanları kuvvetli ve dayanıklı olmağla berâber 
asıllarında mevcut bulunan müteaddid hastalıklar, mezkûr fidan-
lara intikāl ve sirâyet etmekte olduğu dahi anlaşılmıştır.

İkinci Usul – Fidanın Parçalarından Yani Aşı, Daldırma ve Çiçek Vâsı-
tasıyle Teksir

[s. 38]

Aşı
Alelâde aşı vâsıtasiyle husule getirilen gül dal ve fidanları, çelik 
yani çubuktan ve tohum veyahud daldırmadan ve köklerden vü-
cûda getirilenler kadar kuvvetli olamaz. Ehl-i merâk olanlar en 
muteber ve makbul nevilerinin teksir ve idâmesi için bilcümle 
usule tercihen köklü ve köksüz fidanlara mürâcaat ederler.

Gül aşısı umûmiyetle yabânî nevilerinin üzerinde icrâ edilir. İle-
ride aşılanacak yabânî gül fidanları evvelâ bağçenin münâsib bir 
köşesinde, tohumdan teksir kısmında muharrer olduğu üzere fi-
delendikten iki sene sonra ilk ve sonbahar mevsimlerinde aşıya 
gelirler. Ancak mezkûr fidan ve aşıların ilkbaharın kuraklığı ile kı-
şın şiddet-i bürûdetinden bazı iklimlerde müteessir olup kurumak 
tehlikesine maruz bulundukları dahi unutulmamalıdır.

Gülistanlardan ziyade konak ve hâne bağçelerinde bir kök yahud 
gül çalısında müteaddid ve muhtelif nevide çiçekler husule getir-

65 Matbu metinde: iktizâ
66 Matbu metinde: vechile
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mek ve latif bir manzara teşkîl etmek için aşı icrâ edilip mahsulü 
taktîr olunacak gül bağçelerinde tatbik olunamaz. 

Belçika, Fransa ve İngiltere’nin büyük şehirlerinde duvar ve yük-
sek ağaçlar üzerine sardırıp bazen 15-20 metreye kadar çıkarılan 
gül fidanlarının [s. 39] muhtelif noktalarında kezâlik türlü türlü aşı-
lar icrâ ederek beyaz, sarı, kırmızı vesâir renkli çiçeklerle oralarını 
donatırlar.

Güllerin her nevi dahi ilkbaharda sürmüş ve sonbaharda uyumuş 
göz aşısıyle aşılanır. alelekser göz aşıları güzel yetişmiş dallarda, 
yerden bir ilâ iki metre yüksekliğinde vaz‘ olunur. Kalın ve kuv-
vetli şâhlarda karşılıklı iki göz aşısı vaz‘ edilerek süratle tepesi te-
şekkül eder. Zaîflerinde yalnız bir taraftan tek göz aşısı ile iktifâ 
olunur. Gül aşısı için intihâb olunan gözlerin iç tarafını boşatma-
mak için bıçakla alt tarafı çizdikten sonra çizgiye uzun bir kıl geçi-
rilerek çıkarmak iktizâ eder. 

Sonbaharda icrâ edilen uyumuş göz aşısı, ilkbaharın aşısından zi-
yade muvaffak olur. Aşı gözleri bir ve birden ziyade olarak çıkan 
senenin sürgünleri veyahud fidanın asıl bedeni üzerine münâsib 
noktalarda vaz‘ olunduktan sonra mezkûr noktaların üst tarafında 
bir veya iki davet gözü terk olunur ki kökten işbu gözlere mütemâ-
diyen su gittikçe aşı gözleri dahi şişer ve büyürler. Ancak aşıların 
üstündeki davet gözleri ziyadesiyle büyüdükçe îcâbına göre de-
feâtle ezmek ve bir kısmını koparmak lâzımdır. Zîrâ mezkûr göz-
ler kendi hâllerine terk olunursa [s. 40] aşıları kurutmak derecesinde 
tekmîl suyu yukarıya davet ve cezbederler. Aşı gözleri dâimâ gü-
zel yetişmiş şâhların yani çıkan senenin sürgünlerinin ortasından 
dolgun ve şişkin olmak üzere intihâb olunarak ve bâlâda tarif edil-
diği vechile soyarak alınır. Vaz‘ olunacak noktayı tayin ettikten 
sonra dahi bir-iki parmak uzunluğunda mezkûr noktada yapılan 
çizginin başında kezâlik bir-iki parmak arzında arhuri bir çizgi 
çekilir ve alt tarafından uzanmış çizginin iki başlarından kabuğu 
yaka gibi açılarak aşı gözü yerleştirilir ve üzerine yakalar örtülerek 
pamuk iplik veyahud ıhlamur lifi ile bağlanır. 

Gül fidanlarının aşısı ancak iki yüz seneden beri taammüm et-
mekte olup evvelemirde Hollanda’da [s. 41] muahharen Fransa ve 
İngiltere’ye ve memâlik-i sâireye nakil ve intişâr etmiştir. İngilte-
re’de hâsıl olan yabân gülleri iklim ve arzın67 iktizâsı vechile zaîf ve 
nârin olup Fransa’da ve daha sıcak memleketlerde husule gelenler 

67 Bu kelime matbu metinde elif ile, şapirograf metinde ayn harfiyle yazılmıştır.

Göz aşısı
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ziyade sert ve kuvvetli olduklarından bunlarda yapılan aşılardan 
dâimâ daha güzel netîce alınmaktadır. 

Daldırma
Gül fidanlarının teksiri için nâdiren ve gayet müstesnâ ahvâlde 
daldırma usulüne mürâcaat olunur. Meselâ gayet nâzik ve kıy-
metdâr bazı neviler vardır ki çelik vesâire vâsıtasıyle teksirleri 
müteaddid müşkilâta uğradığı ve bilakis daldırma şâhları sühû-
letle köklendikleri için diğerlerine tercihen işbu usul kabul olun-
muştur. Büyük gülistanlarda yani yağ ve suyu çıkarmak için ihdâs 
olunan gül bağçelerinde gerek Fransa’da ve Mısır’da olduğu gibi 
fidanlar küme küme ve gerek Rumeli’de ve bizim havâlîlerde ol-
duğu misillü uzun sıralarda gars olunmuş olsun bazı esbâba meb-
nî aralarında husule gelen boşlukları doldurmak için yine mezkûr 
usul tatbik olunabilir.

Güllerin daldırması bâlâda tarif olunduğu vechile çiçek bağçele-
rinde ve gülistanlarda başka başka sûrette icrâ edilir. Çiçek bağ-
çelerinde limon, portakal, [s. 42] armut ilh. ağaçlarında yapıldığı 
gibi gül ağacının münâsib bir şâhın bir kısmı, Felemenk karanfili 
için yapıldığı gibi toprak ve gübre ile memlû bir huni veyahud 
saksıdan geçirilip bir sene terk edildikten sonra köklendiği hâlde 
kesilir ve anaçtan68 ayrılarak mahsûsan hazırlanmış çukura dikilir. 
Huni veyahud saksı mütemâdiyen yaş kalmak üzere sulandıkça 
kaymak bağlamamak ve rutubeti teneccür etmemek için dahi yo-
sunlarla yüzünü örtmek lâzımdır.

Kezâlik bağçelerde mevcut perakende gül köklerinden sık sık çalı-
lıklar teşkîl için etrâfındaki şâhları daldırma usulüyle yatırılır. Gül 
daldırması alelekser sonbaharda icrâ edilmekte iken mevsim-i 
mezkûrda ve bazen ertesi senenin ilkbaharında yatırılan evvelki 
senenin sürgünlerinden çiçek almak için bir veya bir buçuk sene 
beklemek îcâb eylediğinden elyevm zîrde gösterilen usulde muâ-
mele edilmektedir. Gül fidanının etrâfında hâsıl olan aynı senenin 
sürgünleri çiçek açmağa başladığı esnâlarda, üzerleri birkaç yer-
den çizilerek gömülür ve sürgün ziyadesiyle uzun olduğu hâlde 
bir miktarı daldırdıktan sonra bir çatal kazık vâsıtasıyle kısm-ı dî-
geri dahi tekrâr daldırılır ve bu sûretle aynı şâhtan iki fidan birden 
husule getirilir. İşbu sûretle daldırma edilen fidanlar, ertesi sene-
nin ilkbaharına kadar köklenmiş olup anaçlarından69 [s. 43] bi’t-tef-

68 Matbu metinde: anasından
69 ‘Matbu metinde: analarından
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rik yerli olarak rekz olunur ve böylece bir sene kazanılır. Daldırma 
ile bir kökten yeni fidan istihsâl olundukça ana kökler fevka’l-gā-
ye zaîflendiklerinden bunların kuvvetini yerine getirmek için bir 
miktar fazla gübre verilmek îcâb eder. Göz aşısından mâadâ gül 
ağaçlarında yarma yahud kalem aşısı bazen icrâ edildiği gibi kök-
leri üzerine dahi aşı yapılabilir.

Çelik
Güllerin sun‘î sûrette teksiri zımnında çelik şeklinde fidanlar in-
tihâb ve garsı sâir bilcümle usullere müreccahtır. Çelikler, yerine 
göre büyük fidan yahud şâhlardan ibâret olup bazen dahi mezkûr 
şâhların parçalarından istihzâr olunur. Şâh parçalarından ikişer 
üçer gözlü çelikler, saksı veyahud mahsûs yastıklarda munta-
zaman dikilerek köklendikten sonra yerine nakil ve gars edilir. 
İşbu usule tatbikan Bengāle gülleri teksir edilerek alınan fidan-
ların üzerine senede iki defa veyahud mütemâdiyen çiçek veren 
“çardak gülleri” aşılanır. Yabânî güller üzerine çardak güllerinin 
aşısı tutmaz veyahud tutsa da dayanamaz, inkırâz bulur. Zîrâ aşı 
ameliyatlarında dikkat edilecek gayet ehemmiyetli kāide vechile 
mezkûr güllerin ikisinin dahi suyu aynı zaman[da] [s. 44] yürümez. 
Şâh parçalarından gülleri teksir zımnında lâzım gelen saksılar 
ber-vech-i âtî hâzırlanır. Orta boyda bir saksı alınıp nısfına kadar 
funda toprağı doldurulur. Badehu işbu harcın üzerinde ve saksı-
nın ortasında takriben iki parmak kalınlığı kutrunda yuvarlak bir 
dikenin veyahud süpürge sapı vaz‘ ile etrâfını ağzına kadar yine 
funda toprağıyle doldurulup süpürge sapı çıkarılır ve bunun yeri-
ne boş kalan delik ince kum ile doldurulup derûnuna çelik parçası 
rekz edilir ve sulanır.

Yastıklarda teksir edilen şâh parçaları için dahi aynı sûrette muâ-
mele etmek daha menfaatlidir. Yağ ve suyu taktîr etmek için ihdâs 
olunacak gülistanlarda dahi gül fidanları ber-vech-i zîr gars edilir. 
İntihâb olunan tarla, yaz nihâyetlerinde iki veya üç defa pulluk 
yani büyük saban ile veyahud amele yevmiyesi pahalı olmadığı 
hâlde bir bel ağzı hesâbiyle çift sürülür, aktarılır ve demir yahud 
ağaç taraklarla taranıp îcâb ederse ayrık vesâir muzır kökler el ile 
toplanır. İşbu ameliyat sâyesinde toprak derûnunda mevcut bir-
takım muzır ot parça ve tohumları mümkin mertebe mahvolup 
ileride gülistanın tehviye ve ot çapası mesârifinin hemen yarıdan 
ziyadesi taklîl edilmiş ve toprak dahi matlûb vechile havalanmış70 
olur. 

70 Matbu metinde: nefeslenmiş 
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[s. 45] Sıcak ve soğuk mevki ve iklimlerin müsâadesine göre kıştan 
evvel yani teşrînievvel nihâyetlerinde veyahud şubat zarfında 
mezkûr tarla yekdiğerinden dörder arşın mesâfede tahta yahud 
parçalara taksîm edilir. Fakat tarlanın hudûduna tesâdüf eden 
sıraların mezkûr hudûddan iki arşın mesâfesinden başlanmak 
lüzûmunu dahi unutmamalıdır. Dörder arşın mesâfede tayin edi-
len noktalardan itibaren tarlanın uzunluğuna kadar yarım arşın 
derinliğinde ve yarım arşından bir arşına kadar arzında boydan 
boya hendekler açılır ve mezkûr hendeklerin en üstünden71 alınan 
toprak tabakası tabanından çıkarılan ikinci yani tahtânî tabakası-
na karıştırılmayarak iki kenârlarında başka başka yığılır. Mezkûr 
hendeklerin temdîd edilecek istikāmeti ise ahvâl-i mahalliye 
tamâmiyle tahsil ederek tayin etmek lâzımdır. Gün doğusundan 
batıya mümted olanlarda husule getirilecek gül sıraları cenûb 
tarafından sabahtan akşama kadar güneşe maruz bulunur ise de 
diğer yüzü şimâle nâzır olduğundan asla güneş göremez ve o nis-
bette oranın şâhları güzelce yetişmez, iyi mahsul vermez. Bir yüzü 
kışın şiddet-i bürûdetine ve diğer yüzü yazın şiddet-i harâretine 
arz olunmuş olur. Bunun hilâfında şimâlden cenûba mümted sı-
raların iki tarafı dahi sabahtan akşama kadar peyderpey güneşe 
maruz bulunur [s. 46] ise de vakitli vakitsiz hübûb eden yıldız ve 
kıble rüzgârlarının soğuk ve sıcak tesîrlerine dûçâr olabilirler. 
İşbu mütâlaâta binâen gül sıraları poyrazdan lodosa veyahud bazı 
müstesnâ mahallerde keşişlemeden batı karayele doğru mümted 
olarak gars ve teşkîl edilmek daha münâsib görülmüştür.

Hendekler açılıp tabanları dikel yahud çatal çapa ve kazma ile ka-
barttırıldıktan ve mevsimin rutubet72 ve kuraklığına göre iki veya-
hud bir gün havalandırıldıktan73 sonra bir miktar eski, çürümüş ve 
derûnunda bulunabilen muzırr böcek, kurt ve tohumları mahvet-
mek üzere kireç tozu ile muâmele edilmiş gübre atılır. Gübre ile 
karıştırılmış mezkûr kaba tabanların boyunca gül fidanları ikiden 
üç-dört adedi yan yana birer parmak arasıyle yatırma vaz‘ olunur 
ve bunların üzerine dahi hendeğin hafrında en yüzünden çıkarıp 
başkaca yığılan topraktan beş-altı parmak kalınlığı miktarında 
daldırılır ve dışarıda hiçbir dalı ve kök parçası bırakmayıp ayaklar-
la çiğnenir veyahud saplı bir tokmak ile tazyîk edilip74 daha üstün-

71 Matbu metinde: yüzünden
72 Matbu metinde: yaşlık
73 Matbu metinde: nefeslendirildikten
74 Matbu metinde: edilir ve
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de dahi dört parmak kadar samanlı kış gübresi atılır ve hendeğin 
boş kalan kısmı açık bırakılır. 

Bazı mahallerde gül fidanlarının kısm-ı a‘zamı yatırdıktan sonra 
uçlarını dışarıda bırakmak veyahud fidanlar uzun ise bir-iki defa 
daldırma etmek veyahud bağ çubuğu gibi dikmek usulleri dahi tat-
bik edilmekte ise de bunların birincisinde kuvvet dâimâ dışarıda 
kalan parçaya gidip toprakta kalan kısmı sühûletle filizlenemez; 
ikincisinde fidanlar yarı yarıya tutmaz ve üçüncüsünde yalnız bir 
gün hâsıl olup hendekler az vakit zarfında dolmaz ve yatırma usu-
lünde olduğu gibi her gözden bir şâh hâsıl olamaz. Kezâlik bazı 
mahallerde tahkîk edildiği vechile fidanlar, hendeklere yalnız bi-
rer ikişer hesâbiyle yatırıldıkta mahsul geç alınır ve bilakis birkaç 
adedi birden sık sık gars olunursa hemen ertesi seneden itibaren 
mahsûl alınır, ikinci seneden itibaren gülistan kendini bulur. Ve üçün-
cü seneden itibaren kesilecek fidan dahi verir. Dikilecek fidanlar 
olur olmaz kök ve şâhlardan intihâb edilmeyip75 bu bâbda zîrde 
tarif olunan kāidelere riâyet edilmek76 elzemdir:

1. Yağ ve suyu alınmak için hususiyle “penbe” ve “hās” ve “ma-
yıs” ve “sakız gülü” tesmiye edilen nevi, diğer cümlesine tercih 
edilmek77 ve “buladı” tabir olunan katmer gülüne asla ehemmiyet 
vermemek, [s. 48]

2. Beyhûde mesârif etmemek üzere aslı ne olduğu bilinmeyen gül 
fidanlarını intihâb ve gars etmemek,

3. Üç, dört ve beş yaşında ziyade gözlü fidanları tefrik ve tedârik 
edip bir-iki senelik sürgünlere mürâcaat etmemek,

4. Üzerinden belli olan paslı veyahud böcek ve kurtlar tarafından 
yapılmış delikli cân-vâr yani “eftimon” tabir olunan muzırr ot par-
çalarından sarılı fidanlar ile ince, çelimsiz, uçları yanık, gözleri 
kopuk ve mahdûd, ziyadesiyle kalın, suyunu çekmiş veyahud do-
narak morarmış, berelenmiş, ezilmiş şâhları reddetmek,

5. Mümkin mertebe iklim ve toprakların müşâbehetine göre 
münâsib mahallerden fidan tedârik etmek,

Gül fidanları, ileride tarif olunacağı vechile, alelekser eski78 gü-

75 Matbu metinde: etmeyip
76 Matbu metinde: etmek
77 Matbu metinde: etmek
78 Matbu metinde: atîk
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listanların ta‘mîr ve tathîri esnâsında kat‘ edilen ince sürgünlü 
şâhlardan bi’t-tefrik gars olunur. Mezkûr şâhlar, üç yaşından aşağı 
olmayıp nihâyet iki parmak kalınlığına kadar ve bir de iki senelik 
tâze sürgünleri ile birlikte olarak kesilirler. Bir dönümde dörder 
arşın mesâfe itibariyle kırk arşın tūlünde tertîb edilen, cem‘an 
dört yüz arşın boyunda sıralar için lâzım gelen fidan [s. 49] miktarı 
beheri birer arşın tūlünde olarak üç adedi yan yana vaz‘ olunduğu 
takdirde 1.200’e bâliğ olacağı gibi ziyade boylu ve yalnız ikişer 
ikişer yatırıldığı hâlde dahi beş-altı yüz adedi tecâvüz etmeyece-
ği anlaşılır. Bazı rivâyete nazaran Kızanlık’ta gül fidanları yerinde 
yani henüz sıralarında iken beher metresi bir mecidiyeden bir li-
raya kadar bedel ile ve bir yüzünden kat‘ olunmak şartıyle satılıp 
beher metreden bine karîb fidan alındığı ve bazen dahi üçü bir 
arşın itibarında ve beheri iki-üç kuruş bedelinde ayak hesâbiyle 
satılıp beher ayakta kırk ilâ elli fidan tahmîn edilmekte olduğu79 
anlaşılmıştır.

2. Tîmâr

Şimdiye kadar tarif edildiği vechile gül fidan yahud çelikleri, ken-
dilerine mahsûs hendeklerde son veya ilkbaharda yetiştirilip yer-
leştirdikten bir müddet sonra gözler patlayıp tâze sürgünler bir 
karış büyüklüğüne kadar boy gösterdikleri ve diğer taraftan dahi 
filizlenip dikenlendiğini müteâkib80 gerek toprağının yüzündeki 
kaymağı kırıp güzelce havalandırması81 ve gerek derinde kalan 
gözlerin yeniden yeniye çatlanması için birinci çapa ameliyatı icrâ 
edilir. alelekser birinci çapa ameliyatı dikel yahud çatal çapalarla 
icrâ edilip bazen tâze sürgünler, hendekler derûnunda husule gel-
mezden evvel toprağın be-gayet sertliği hasebiyle teşekkül eden 
kabuğu kırmak için [s. 50] dahi tatbik edilir. Her ne hâlde olur ise 
olsun dikel istimâlinde tâze sürgün ve filizlerin ve yeni teşekkül 
etmekte olan ince köklerin incitilmemesine dikkat etmek lâzım-
dır. Hendeklerin derûnunda mezkûr birinci ameliyat icrâ edildiği 
vakit hendek aralarında boş kalan tahtalar dahi çift sürülüp tarla 
tathîr edilir ve havalandırılır82.

Tâze sürgünler, hendek derûnunda büyüdükçe bunların dış tara-
fı kenârlarında yığılmış topraktan peyderpey alınıp onların etrâfı 

79 Matbu metinde: bulunduğu
80 Matbu metinde: pençelendiği akîbinde
81 Matbu metinde: nefeslendirmesi
82 Matbu metinde: nefeslendirilir
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doldurulur ve böylece yerden üç-dört parmak kalınlığına kadar 
boğaz verilir. Birinci sene icrâ edilen tîmâr ameliyatı, ikinci sene 
dahi tekrâr edilir. Ancak hendekler derûnunda şaşırmış olan sıra 
parçalarını ta‘mîr etmek ve hendeklerin iki tarafında yığılan top-
raklara eski gübre karıştırarak teşkîl edilen harçla tâze şâhların 
boğazını doldurmak lâzımdır. Kezâlik sıralar derûnunda sarar-
mış, kurumuş, kurtlardan delinmiş, çürümüş dallar, hastalıklı şâh 
ve sürgünleri yer ile berâber hazf ve ihrâk etmek dahi lâzımdır83. 
Hendek aralarında tahtalar dahi mevsimin iktizâsına göre 3 ve 4 
defa84 çift sürüp muzırr ot vesâire husulüne meydân vermemeli-
dir. Bu usulde üçüncü seneye kadar hendekler, tahtaların zemîni-
ne kadar doldurulur ve artık gülistanlar her taraftan bir seviyede 
görünür.

[s. 51] Bazı mevâkide gül fidanlarında şâhlar ve sürgünler tekessür 
ettikçe sıraların iki tarafından mütemâdiyen toprak yığılıp bilâha-
re mezkûr sıralara birer sed şekli verilir. Ancak usul-i muharrere 
tabiatiyle serin iklimler ve rutubetli mahallerde icrâ olunup kurak 
havâlîde ve hususiyle kumsal etribede85 senede defeâtle sulanmak 
üzere sıraların ortası sed gibi yüksek olacak yerde bilakis çukur 
olur ve su harkı şeklini alır veyahud sedler bir dereceye kadar tah-
talardan yüksek bırakılıp iki taraflarından birer ufak cedvel vâsı-
tasıyle sulanır.

Esâsen gülistanları sulamak pek de iyi bir ameliyat olmayıp bil-
cümle nebâtâtta dahi olduğu gibi gül fidanlarına ziyadesiyle su 
verildiği hâlde kökleri süratle çürümek ve sürgünleri ziyadesiyle 
sulu olduğundan gerek yazın şiddet-i harâretten ve gerek kışın so-
ğuklardan müteessir olmak ihtimâline nazaran ekser mahallerde 
asla su verilmemekte ve verildiği hâlde yağ mahsulü tegayyür et-
mekte ise de meselâ Mısır ve Aydın vilâyeti gibi86 alelekser mart-
tan teşrînievvele kadar altı-yedi ay mütemâdiyen kuraklık devâm 
eden ve aralıkta ufak tefek yağmurlar ve geceleri havada cüz’î se-
rinlik ve toprakta bir miktar rutubet hâsıl olmayan havâlîde her-
hâlde gülistanları sulamak iktizâ eder. 

Gülistanları sulamak için olur olmaz mevsim ve rast gelen su intihâb olun-
mamalıdır.87

83 Matbu metinde: iktizâ eder
84 Matbu metin: iki, üç ve dört defa
85 Matbu metinde: topraklarda 
86 Matbu metinde: ve bizin buralar gibi
87 Bu kısım, şapirograf baskıda mevcut değildir.
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Kışın nebâtâtın ekserîsi misillü gül fidanları dahi uyuşmuş olup 
toprağın suyu vâsıtasıyle [s. 52] tağdiyeleri tevakkuf eder. Binâena-
leyh mevsim-i mezkûrda yağan yağmurlardan çamur hâlini kesb 
eden gülistan toprağına fazla olarak bir de dışarıdan su verilirse 
belki kökler küflenir veyahud aralıkta vukū bulan güneşli günle-
rin harâretinden fidanlar aldanıp şiştiği ve suyu cezbettiği hâlde 
tekrâr devâm eden şiddet-i bürûdete dayanamayıp bozulabilirler. 
Bunun hilâfında olarak yaz mevsiminde dahi güneşin kızgınlığı, 
mevsim ve vakitlerde sulanan gül fidanları haşlanır. Ve çiçekte ol-
dukları hâlde çiçek yaprakları sühûletle dökülür ve yağ mahsulü 
hayliden hayli tedennî ve tegayyür eder.

İşbu mütâlaâta binâen sıcak mahallerde gülistanları sulamak için 
çiçek açmazdan bir ay evvel yani mart on beşinden itibaren, ilkba-
har kuraklığı devâm eylediği ve yağmur yağmadığı hâlde beş-on 
gün ara ile iki-üç defa, bir de çiçekler tamâmen derc edildikten 
sonra ağustos ortalarına doğru nebâtâtta ikinci defa su yürüdü-
ğü zamanlarda kezâlik birkaç defa sulamak daha münâsib olduğu 
anlaşılır. Kezâlik gülistanları sulamak için nazar-ı dikkate alına-
cak ikinci bir nokta daha vardır: Cümlenin malûmudur ki güneş, 
yeryüzünü sabahtan akşama kadar kızdırır ve gecenin serinliği 
peyderpey mezkûr kızgınlığı def ‘ edip toprak, kendisine mahsûs 
olan derece-i harâretini [s. 53] sabaha karşı tekrâr bulur. Binâenaleyh 
gündüz sıcağında sıraları sulamak asla câiz olmadığı gibi akşam 
serinliğinde sulamak dahi muzırrdır. Mezkûr iki vakitlerde dahi 
toprak henüz sıcak iken icrâ edilen suyun tabiî serinliği, sonba-
harda ekinlerde vâki olan ve “tav çelmek” tabir olunan uygun-
suzluk gibi bir hâl peydâ eder ve hususiyle tâze filizleri haşlar. 
Binâenaleyh sabahleyin güneş kalkmazdan itibaren üç-dört sâat 
zarfında peyderpey sıraları sulamak daha münâsib ise de yüksek 
mahallerde marttan itibaren sabahleyin sulandığı hâlde şiddet-i 
bürûdetin tesîrinde suların incimâd etmek ihtimâli dahi nazar-ı 
dikkate alınarak oralarda, ameliyat-ı mezkûreyi öğleden veyahud 
sabahleyin güneş kalktıktan sonra tatbik etmek îcâb eder. 

Gülistanları sulamak için intihâb olunan suların keyfiyet, derece-i 
harâret ve terkîbâtı nazar-ı dikkate alınmak îcâb eder. Durgun göl, 
bataklık mahallerde uzun müddet tevakkuf edip yüzlerinde yeşil, 
yağlı gibi mâddeler husule gelen ve şehir ve kasaba ve karyeler 
derûnundan geçerek birtakım pislikleri yıkayıp cereyân eden, fab-
rikalarda kullanılıp hârice akıtılan suların terkîbât ve keyfiyetleri 
meşkûk olduğuna ve bir de gül yağı üzerine fenâ tesîr eyledikle-
rine binâen istimâlinden sarfınazar etmek lâzımdır. Kezâlik bazı 
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mahallerde yerden kaynayan [s. 54] ve ılıca tabir olunan sıcak suların 
istimâlinde fâide husule gelmedikten başka belki mazarrat dahi 
tevellüd edeceği melhûzdur. Bu nevi suların kendi derece-i harâ-
retlerine nisbeten gül fidanlarının neşv ü nemâsına karârsız olarak 
tahrîk ve tesrî‘ ve toprak derûnunda mevcut mevâdd-ı nâbite key-
fiyetleri üzerine dahi sû-i tesîr edip tabiatın tayin ve tahsis eyledi-
ği mevsimden evvel husule getirdikleri şâh ve çiçeklerden matlûb 
vechile istifâde olunamaz.

Cümlenin malûmudur ki ilkbaharda zer‘i lâzım gelen bir nevi 
tohum, sonbaharda zer‘ edildiğinde kışın şiddetine mukāvemet 
edemez. İşte, buna mümâsil, mevsimin iktizâsına bakılmayarak 
gülistanlara icrâ edilen sıcak sular dahi gül fidanlarını çoğaltıp 
büyütse bile yine mevsimin tesîrinden vikāye edemez. Bunların 
hilâfında olarak dağ ve yüksek noktalardan nebeân eden ve mü-
temâdiyen serin ve soğuk olan sular istimâl olunmamalıdır. 

Soğuk sular, gül fidanlarının taban ve köklerine salıverildiği vakit 
onlar da bed’ etmiş veyahud devâm etmekte bulunmuş olan hayât 
ve derece-i tenemmüv âniden tebdîl ve tevkif ile toprakta harâret 
ziyade olduğu hâlde fidanların tecessümü üzerine daha fenâ tesîr 
ederler. Kuyu sularının havadan mahrûm toprak tabakalarından 
aranılıp yeryüzüne çıkarıldıklarından ve güzelce havalanmamış 
suların tatsız [s. 55] olduğundan tesîrleri dahi yalnız toprağa bir se-
rinlik vermekten ibâret kalıp başkaca onlarda mevcut mevâdd-ı 
müfîde ile fidanların tağdiye ve tecessümüne medâr olacak ahvâl-i 
kimyeviyeyi tevlîd edemez. Deniz kenârlarında veyahud bazı top-
rak tabakalarında husule gelen acı sular yalnız hükmî bir tesîr hâ-
sıl edip fidanların tecessümüne ve yağın nefâsetine zarar verirler. 
Binâenaleyh gül fidanları, sulamağa en ziyade sālih ve münâsib 
olarak dere ve çay sularını tavsiye ederiz. Ancak mezkûr derelerde 
milden ziyade kum, taş olduğu ve yakında erimiş kar suları bu-
lunduğu hâlde gülistana îsālden evvel birkaç noktada çalı çırpı 
demetlerinden süzgeçler teşkîl ile kum ve taşlarını zabtetmek ve 
bir dereceye kadar soğuğunu kırmak lâzımdır. Maamâfîh her yer-
de ve her vakit insân, istediği suyu bulamadığından elde edebil-
diği suları kullanmak îcâb eylediği takdirde meselâ bâlâda ta‘dâd 
edilen mazarratlı nevileri istimâl olunmak üzere bazen ber-vech-i 
muharrer çalı çırpı süzgeçleri imâl, bazen müteaddid noktalarda 
ufak ufak sed ve göller teşkîl ederek pislikleri tathîr ve zabtedilir 
ve mütemâdiyen havalandırılıp gerek derece-i harâreti ve gerek 
tesîrleri ta‘dîl ve ıslâh olunur. Yavan ve taşsız sular dahi eskimiş 
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gübrelerden [s. 56] şerbet yapılıp karıştırılarak daha fâideli ve kuv-
vetli bir hâle getirilir. 

Gülistanların tîmârı her sene bâlâda tarif edilen usulde tekrâr edi-
lerek iki senede bir defa olarak hemen beher arşın için beş-altı 
kıyye itibariyle yanmış eski gübre verilir. Evvelden beri söyledi-
ğimiz vechile gülistanlara hasredilen gübreler güzelce çürümüş 
ve birkaç defa aktarılıp havalandırılmış, danaburnu vesâire gibi 
kurtlardan tathîr edilmiş ve mümkin mertebe bir miktar kireç 
tozu veyahud kibritit hadîd (kara boya, zâc-ı Kıbrıs) mahlûliyle 
muâmele edilmiş olduğu hâlde istihzâr ve istimâl etmek lüzûmu-
nu tekrâr tavsiye ederiz. Gül fidanları alelekser ağaçlarda olduğu 
gibi uzun müddet mahsul veremeyip nihâyet sekiz-on seneye 
kadar farırlar88. Bunun için bazı memleketlerde gülistanı söküp 
toprağının yüzünde terâküm eden kuvvetten istifâde zımnında 
bir-iki sene hubûbât zer‘ edildikten sonra tekrâr gül bağçesi it-
tihâz ederler. Bazı mahallerde ise işbu kāidenin hilâfında olarak 
gül fidanlarını kökten sökmeyip sekiz-on veya on iki sene mahsul 
alındıktan sonra toprağın hâricindeki şâhları yer ile berâber kat‘ 
edilir89 ve böylece gülistan tâzelenir90. Rumeli ve Anadolu’da işte, 
bu usul gülistanlara tatbik olunup alınacak fidanlar, garsiyât-ı sâi-
reye mahsûs ise sıra sedlerinin derûnundan yani gül bağçesinin 
seviyesine kadar [s. 57] tabanlardan ve gars olunmayacak ise mezkûr 
sedlerin üstünden91 beş veya on senede bir defa kesilir ve üzerleri 
kış gübresiyle mahlût toprakla örtülüp yeni çıkan sürgünlerden fi-
danlık tâzelenir. Ancak bu yolda muâmele edildiği hâlde ilk buda-
ma senesinde tekmîl gülistandan mahsul alınamayacağına binâen 
her tarafı birden kesilecek yerde meselâ gül bağçesi beş tahtaya 
veya kısma tefrik edilerek altıncı senesinde birinci, yedinci sene-
sinde ikinci, sekizinci senesinde üçüncü, dokuzuncu senesinde 
dördüncü ve onuncu senesinde beşinci tahtalarda bulunan sıralar 
kesilip tecdîd edilir ve böylece mütemâdiyen beşte dört kısmın-
dan mahsul alınır.

İşbu tathîr veyahud budama ameliyatı ekseriya ilkbaharda yani 
bağların budama mevsiminde veyahud birkaç gün sonra icrâ edi-
lip iklim ve mevki iktizâsı vechile dahi henüz topraktan çıkacak 

88 farımak: yorulup güçten düşmek, güçsüzleşmek
89 Matbu metinde: ederler
90 Matbu metinde: tâzelerler
91 Matbu metinde: yüzünden
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tâze fidanların kırağılara veyahud şedîd kuraklığa tesâdüf ettiril-
memelidir92.

Mısır’da budama ameliyatı, kânûnievvel nihâyetinde tekmîl ve 
altıncı senesinde dahi fidanlar tecdîd edilir veyahud tâzelendiri-
lir. Bazı mahallerde dahi her sene muntazaman gül fidanlarının 
etrâfından çürük, gelişatsız, kuru dallar ile çıkan senenin şâhlarını 
kesip kaldırırlar ve kuvvetli, [s. 58] boylu filizleri çenber gibi taban-
larına çevirip ziyade çiçek hâsıl eden sürgünler meydâna getirir-
ler93. Kezâlik bazen de budama ameliyatını dahi son ve ilkbaharla-
rı beklemeyerek çiçeklerin tamâmen derc olunduğunu müteâkib94 
icrâ edilir. Ve bu sûretle ertesi senesi mebzûl çiçekli şâhlar husule 
getirilir95.

Gül Fidanlarının Düşmanları
Şimdiye kadar96 ta‘dâd olunduğu vechile tabiî olarak havanın şid-
det-i bürûdet ve harâretinin, rüzgâr, kırağı, çiğ ve dumanların gül 
fidanları üzerine icrâ eyledikleri tesîrler görülüp anlaşılmağla bu 
fasılda yalnız mezkûr fidanlara ârız olan hastalıklar ve muzır bö-
ceklerden bahsedeceğiz.

Hastalıklar – Güllerde tesâdüf olunan hastalıklar ekseriya “ak bal-
lık”, “pas” ve “perçemli ur” tabir olunan ârızalardır. 

Ak Ballık
Ak ballık, bağlara ârız olup külleme yahud “ballık” veya “basra” 
tabir olunan [s. 59] hastalığı tevlîd eden mantarların (oidium) bir 
nevidir. Ve bazen gül fidanlarının her tarafını birden istîlâ edip 
tekessür ettikçe âdetâ üzerlerine kül serpilmiş gibi boz ve beyaza 
yakın bir renkte gösterir. Fidanların büyümesine, yaprakların te-
neffüsüne, çiçeklerin açılmasına ve idrâkine mâni olur ve devâm 
eylediği hâlde fidanı tamâmen kurutur. Bazı mahallerde mezkûr 
hastalığa karşı, kalburdan geçirilmiş ince kül tozu, fidanların her 
tarafına serpilip tabanlarında dahi “boğada”97dan çıkan kül ça-
muru dökerler veyahud kükürt tozu ve tütsüsü verirler. Bunlar-

92 Matbu metinde: ettirilmemesine itina olunmalıdır. 
93 Matbu metinde: getirirler
94 Matbu metinde: akîbinde
95 Matbu metinde: getirirler
96 Matbu metinde: değin
97 Boğada: yıkanmak üzere hazırlanmış çamaşırın üzerine sıcak kül suyu süzme 

işi
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dan daha ziyade tesîrli olmak üzere bir kıyye suda bir-iki dirhem 
köktaşı veyahud beş-altı dirhem tuzlu su ilâve ederek süpürge ve-
yahud ufak tulumba veya şırınga ile birincisi sekiz günde bir ve 
ikincisi kırk sekiz sâat zarfında üç defa ve akşamları fidanların her 
tarafına serpilir.

Pas
“Pas” hastalığı kezâlik “irizif panza” tesmiye edilen bir nevi man-
tarların tekessüründen husule gelir ve gül dal ve yapraklarının her 
tarafını âdetâ pas gibi ve bazen ince bazen kalın bir tabakada istîlâ 
edip ak ballıktan [s. 60] ziyade mazarratı mûcib olur. Pas hastalığı 
alelekser kükürt ile tedâvî olunup bu bâbda bâlâda muharrer ilâç-
lar dahi kullanılır ise de sirâyeti şedîd ve ziyade olduğu hâlde müs-
tevlî dalları yerden kat‘ ve ihrâk etmek daha faydalıdır98.

Perçemli Ur
Perçemli ur veyahud “kıllı siyil” dahi tesmiye edilebilen ârıza, bir 
nevi sineğin (sinips) gül şâh, yaprak ve meyvelerinin üzerine yu-
murtalarını vaz‘ etmek için oralarını delmesinden husule gelen bir 
sızıntıdır ki fennen “bédégar”99 tabir olunur. Ve bazen bir tavuk 
yumurtasına kadar büyüklükte, kırmızıya mâil yeşil renkte saç 
gibi ince tellerle müntehî bir ur yahud siyil şeklinde olup ziyade-
siyle yaban güllerde zuhûr eder. Tîmârına güzelce itina edilen ve 
ferâh, açık bırakılan gül bahçelerinde görülmez. “Bédégar” vak-
tiyle tabâbette dahi istimâl olunup güllerde husule geldikçe pek 
de büyük mazarratı mûcib olmamakla berâber tekessürü hâlinde 
yapıştığı noktanın alt tarafından dalı kesilmekle def ‘ edilir. [s. 61]

Haşerât100

Güllerde en ziyade mazarratı mûcib olan haşerât, âtîdekilerdir. 

Köklerde, mayıs böceği kurdu zuhûr eder ki onları peyderpey 
harâb eder ve arayıp mahvetmek gayet müşkildir. Ve en münâsib 
çâresi, istimâl edilen gübrelerin muâmelesine itina ederek mayıs 
böcekleri zuhûr ettikçe yumurtalamağa vakit bırakmayarak top-
lamak ve telef etmekten ibârettir. Zîrâ böyle yapmaz isek kökleri 
mahveder.101 

98 Matbu metinde: hayırlı olur.
99 Bu tabir “bâd-ı verd” şeklindeki Farsça-Arapça bir terkipten gelir.  

Bk. https://picpanzee.com/tag/cynips.
100 Matbu metinde: Böcekler
101 Bu cümle matbu metinde mevcut değildir.
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İlkbahârda bir müddet yaprakların ince zarlarıyle beslendikten 
sonra tâze filizleri delip yumurtalarını vaz‘ eden iki türlü sinek 
vardır ki [s. 62] birisi “tanzed” tesmiye olunur ve kanatlarıyle gövde-
sinin ortası kırmızımtırak veya baş ile karnının son kısmı siyâhtır. 

Diğeri, ziyadesiyle sarıya yakın bir renktedir ve “hilitum” tesmiye 
olunur. Birisinin kurdu beyaz, diğerinin sarı ve yeşile yakın renk-
te olur. Bunların ikisinin dahi tâze filizler üzerine vaz‘ eyledikleri 
yumurtalar peyderpey açılıp bir kurt meydâna gelir. Mezkûr kurt 
içiriye doğru üzerine kadar yürüyüp iklim ve mevsimine göre son 
ve ilkbahara [s. 63] kadar orada ince bir gömlek derûnunda istihâle-
sini ikmâl ile sinek hâlinde dışarı çıkar ve yumurtalarını alelâde 
vaz‘ ettikten sonra ölür. Bu nevi kurtlar, tâze filizlerin delindiği 
noktadan yukarıki kısmı kurutarak oldukça mahsule mazarrat îrâs 
ederler. Binâenaleyh delikleri aynen ve delinmiş şâh uçları ise sarı 
renginde müşâhede ve tedkik mümkin olduğundan hemen delik-
lerin altından, bir-iki parmak aşağısından kat‘ ile ihrâk etmelidir.

Gül fidanlarının her tarafına hadsiz hesâbsız ârız olup suyunu em-
mek tarîkıyle bunların cümlesinden ziyade mazarratı mûcib olan 
ufak ve yeşil renkte haşerâtı102 (afis) herkes bilir. Zîrâ bir mahalde 
gül fidanı olup da bunların bulunması dâimîdir103. Bazı mahal-
lerde sehven ballık tabir olunan mezkûr böcekler, siyâh sabun 
(bulunmadığı hâlde âdi sabun) suyuna bir miktar gazyağı yahud 
kaynamış tütün suyu veyahud baca kurumu tozu ilâve ederek her 
tarafına serpildikte netîce-i kat‘iyye istihsâl olunur. Ancak ted-
bîr-i mezkûr, güllerin çiçekte olduğu vakit asla tatbik edilmeyip 
icrâsından bir-iki gün sonra dahi mahsûs bir âlet yahud tulumba 
ile her tarafını şırınga ederek yıkamak lâzımdır. [s. 64] Ak ballık için 
olduğu misillü çok mahallerde mezkûr böceklere karşı kül tozu 
ve çamuru istimâl olunmakta ise de tesîri meşkûk ve mahdûddur. 

Gül çiçekleri yaprakları arasında sığınan yaldız böcekleri (setuan) 
mahsulüne mazarrat îrâs etmezler ise de çiçeklerle berâber kaza-
na atıldığı hâlde yağın nefâseti üzerine bir dereceye kadar tesîr 
edeceği dahi melhûz bulunduğundan derc olunan çiçekler, henüz 
sergide iken aktarılarak dışarı çıkarmak ve toplamak daha münâ-
sibdir.

102 Matbu metinde: bu böcekleri
103 Matbu metinde: olup da bunlar bulunmaz olmaz.
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Çiçeklerin Derci

Yeni gars olunan gül fidanlarından bazen birinci senesinde sıra-
ların müteferrik noktalarında birtakım çiçekler zuhûr eder ise de 
asıl ikinci ve üçüncü senelerinde tam mahsul alınır. Hindistan’da, 
şehr-i şubat evâilinden nisân nihâyetlerine; Mısır’da, mart ibtidâ-
larından mayıs ibtidâlarına; İran’da, nisândan haziran ibtidâlarına 
ve Kızanlık’ta, mayıstan haziran ibtidâlarına; Isparta’da, mayıs on 
beşinden haziran [s. 65] yirmisine; Aydın vilâyetinde, nisan on be-
şinden haziran ibtidâlarına; Paris civârında ve Almanya’da, mayıs 
nihâyetlerinden temmuz ibtidâlarına kadar olan müddetler zar-
fında gül çiçekleri husule gelip derc edilir. Maamâfîh bazen iklim 
iktizâsı ve tegayyürâtı hasebiyle müddet-i muharrereler dahi on 
beş gün kadar tahavvül edebilirler. Gül çiçekleri alelumûm gece 
açılıp sabahleyin erken gün doğmazdan ve henüz çiğ kalkmazdan 
evvel ve sonra fidanlar üzerinden kopçasıyla birden kırılarak top-
lanır. Güneşin harâret ve ziyâsına maruz bulunan çiçeklerin renk 
ve râyihası haylice zâyi olduğundan bunların kâmilen açılmasına 
bakılmayarak goncaların şişip yayılmasını müteâkib104 ve her sa-
bah tamâmiyle derci lâzımdır. Bunun için mevsim-i mahsûsunun 
hulûlünden evvel amele ve edevât-ı muktezıyye tehiye ve tedâ-
rik etmelidir. Bazı mahallerde ufak makaslarla105 çiçekler, fida-
nın üzerinden kesilerek yahud el ile koparılarak sele yahud buğ 
ve peştemâl ve çuvallara derc ile yağhâne sergisine nakledilir ise 
de gül çiçekleri kopçasının altından106 cüz’î bir hareket ile kolay-
ca koparılabildiğinden daha süratli olmak üzere el ile derci daha 
münâsib ve az masraflı olur. Ancak bunun icrâsında dahi avuçları 
güzelce şişirip parmaklarla kopçalar kırıldığı ânda çiçekler üzerine 
tazyîk etmemelidir. Kezâlik buğ, peştemâl ve çuval derûnuna derc 
edilen çiçeklerin ziyadesiyle örselenip kırılması ve dökülmesi ve 
bu sebebden râyihasının tedennî [s. 66] etmesi tabiî olduğundan107 
en müreccah ve münâsib usul olarak, amelenin boynunda asılı ve-
yahud belinden bağlı ufak selelere dercini ve mezkûr seleler dol-
dukça boğada sepeti gibi kargıdan mamul ince ve hafîf küfelerle 
yağhâneye naklini tavsiye ederiz.

Beher sıranın iki tarafında birer amele tayin edilip o sıranın üze-
rinde yetişmiş olan çiçekler birinci elde ve bir-iki sâat sonra yani 

104 Matbu metinde: akîbinde
105 Matbu metin: mikrâzlarla
106 Matbu metinde: gül çiçekleri kopça yani düğmesinin altından
107 Matbu metinde: idüğünden
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ameliyatın sonlarına doğru geçilmiş veyahud yeni açılmış çiçek-
ler ikinci elde derc edilir ki gündüz sıcağında, gülistanda dolaşılır 
iken apaçık çiçekler görülmez.

Gül çiçekleri bâlâda tarif edildiği üzere sabahleyin üç sâat zar-
fında derc olunacağına ve bir dönümden vasatî olarak otuz gün 
zarfında 900 kıyye mahsul hesâb olunduğuna ve bir amele, müd-
det-i muharrere zarfında on kıyye çiçek toplayacağına binâen bir 
gülistanın mahsulünü vaktiyle derc etmek için lâzım gelen miktar 
ameleyi dahi ol-vech ve nisbette tedârik etmelidir108. İşbu hesâba 
göre bir dönüm gülistanın mahsulünü derc için her gün üçer ame-
le istihdâmı lüzûmu görülmekte ise de bunların üzerine yakīnen 
nezâret edip tekayyüdâtta bulunduğu hâlde bir amelenin on beş 
kıyye ve belki daha ziyade çiçek derc edebileceği dahi bi’z-zât ve 
tecrübeten tahkîk edilmiştir.

Çiçeklerin esnâ-yı dercinde mahlût cinslere tesâdüf olunduğu 
hâlde onların tefrikıne dikkat etmek muktezī olduğu109 gibi dal-
ların bükülmemesine, kırılmamasına dahi itina etmelidir. Kezâ-
lik aynı vakit amelenin arkasından bir-iki yedek amele tayin edip 
unutulmuş çiçekler toplanır. Öte beri muzırr otlar hazf ve kal‘ ve 
kuru ve kırık dallar kat‘ olunur.

Çiçek derc eden amelenin parmaklarında, gül çamuru nâmiyle 
yağlı, kokulu bir mâdde terâküm eder ki ekseriya sigara ve nargi-
lelere karıştırılıp güzel bir râyiha neşrettiğine ve birtakım merâk-
lıları bulunduğuna binâen bunun dahi peyderpey derc ve hıfzı 
lâzımdır. 

3-5110 yaşında bir kök Şam gülü, takriben ve cem‘an yüz dirhem 
çiçek yaprakları verir. Bizim tarif ettiğimiz usulde ihdâs olunan 
gülistanın beher dönümünden 300’den 1.000 kıyyeye kadar, kop-
çasıyle berâber çiçek alınır ki bu bâbda icrâ eylediğimiz tecrübe 
üzere 3 buçuk kıyye çiçekten bir buçuk kıyye kopça ve iki kıyye 
çiçek yaprağı olduğu görülmüş ve bu vechile vasatî olarak altı yüz 
kıyye mahsulden 340 kıyyesi sırf çiçek yaprağı ve 260 kıyyesi kop-
çadan ibâret bulunacağı anlaşılmıştır. 

[s. 68]

108 Matbu metinde: olunmalıdır
109 Matbu metinde: idüğü
110 Matbu metinde: Üç ilâ beş
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Taktîr

Gül Yağı ve Suyu
Gül çiçeklerinden yağ ve su çıkarmak için ittihâz olunan muhtelif 
usul ve tedâbîr-i sâiresinden bahsetmezden evvel umûm ıtriyyât 
hakkında esâslı bir malûmât olmak üzere îzâhât-ı âtiyeyi tarif ve 
itâ etmek münâsib gördük:

Itriyyât, bilumum nebâtâtın aksâm-ı muhtelifesinde cüz’î veya 
küllî miktarda müşekkel ve mevcut yağlı bir hulâsadan, bir cisim-
den ibâret olup bazen makbul ve mebzûl latif ve bazen dahi mah-
dûd kerîh ve sert râyiha intişâr ederler. Itriyyât, meselâ “sayvâ-
niyye”111 fasîlesinden anjelik yani melekotunda olduğu gibi bazen 
nebâtâtın bilcümle aksâmında; “şefeviyye”112 fasîlesinden melisa 
yani oğulotu ile nane ve “mürekkebe” fasîlesinden pelin otunda 
olduğu gibi yalnız yaprak ve sâkında; mürekkebe fasîlesinden 
kanser113 yani andız114 otuyla “sûseniyye” fasîlesinden Fiyoransa 
[Floransa] sûseni yahud mâî zanbakta olduğu gibi kökünde; şefe-
viyye fasîlesinden lavanta, biberiye ve yabânî kekik otunda oldu-
ğu gibi yaprak ve çiçek kopçasında; gülde olduğu gibi hususiyle 
çiçek yapraklarıyle gayet cüz’îce [s. 69] çiçek kopçalarında ve sâk 
ve yapraklarında; mürekkebe fasîlesinden papatyada olduğu gibi 
yalnız çiçeğinde mevcut olup “nârenciyye” fasîlesinden portakal 
ve limonun kabuklarında ve sayvâniye fasîlesinden ve anison ve 
tere otunun kabuklarının üzerindeki kabartılı çizgileri derûnunda 
mahfûz bulunurlar.

Maamâfîh bazı ıtriyyât ve daha doğrusu bazı yağlı hulâsalar vardır 
ki bâlâda zikrolunduğu üzere nebâtâtın falân ve filân kısmında ta-
bî‘an müşekkel ve mevcut olmayıp aksâm-ı muharrerenin yalnız 
su ve erkân-ı asliyye-i sâire tesîriyle muâmelesinde vücûda gelip 
istihsâl olunabilirler. İşte hardal, su teresi ve “salbiyye”115 fasîle-
sine mensup sâir tohumlarla acı bâdem, taflan, ergeç sakalı, kedi 
otu, Frenk teresi tabir olunan nebâtât tohumlarının yağı, minvâl-i 
muharrer üzere istihrâc edilir.

ıtriyyâtın istihzâr ve istihrâcına gelince… Muâmele olunacak ne-
bat ve yağın cinsine göre alelekser zîrde ta‘dâd olunan usulde icrâ 

111 maydanozgiller
112 ballıbabagiller [TDK]
113 Metinde “kans”
114 Metinde “andâz” diye geçmektedir.
115 turpgiller 
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olunur. Limon, portakal, bergamot gibi meyvelerin tâze kabu-
ğunun üzerinde ufak ve dağınık kabarıklar derûnunda hâsıl olup 
münderic bulunan yağlar iki kalın cam arasında mezkûr kabukla-
rın doğranmış parçalarını ezmekle istihsâl olunurlar. Kezâlik ka-
ranfil ve daha bunlara mümâsil sâir birtakım tohumlardan dahi 
aynı sûretle yağ istihrâc edilir116. [s. 70] Bazı müstesnâ ahvâlde ise 
bir nebâtın üzerinde birtakım çizikler yaparak veyahud bir kısmı-
nı kat‘ ederek yağ istihsâl olunur. Meselâ Guyana defnesi yağı ve 
Borneo’nun mâyi kâfûrîsi tesmiye edilen yağ, Cenûbî Amerika’nın 
Kolombiya kıtasında Bogota şehri civârında mevcut bir nevi ağa-
cın dalı kesilerek ve önünde bir kap vaz‘ edilerek birkaç dakika 
zarfında bir litre miktarında olarak derc edilir. Bazen dahi bir yağ 
mahlût bulunduğu sakızlardan harâret vâsıtasıyle bi’t-tefrik derc 
edilir. Ancak ıtrıyyât veyahud züyût-ı tayyâre117 nebâtât derûnun-
da alelekser gayet cüz’î bir miktarda mevcut ve aksâm-ı muhteli-
felerinde mevâdd-ı ‘adîde ile mahlût ve azâ-yı sâiresi tarafından o 
kadar mazbût bulunurlar ki bunların tefriki için herhâlde vesâit-i 
mükemmele ve taktîr usullerine mürâcaat etmek lâzım gelir.

Bununla berâber harâretin şiddet-i tesîrine mukāvemet edemeyip 
tegayyür eden ıtriyyât dahi vardır ki bunları zabt ve derc etmek 
için zîrde tarif olunduğu üzere birtakım mevâdd-ı şahmiyye118 
istimâli îcâb eder. Tasfiye olunmuş bir miktar öküz veya koyun 
böbrek yağı alınıp bir parça hınzîr yağı119 ile karıştırıldıktan sonra 
çini bir kap derûnunda âteşte arıtılır. Yağlar tamâmen eridiği hâl-
de kendi sıkletlerine müsâvî olmak üzere derûnuna râyihası zabt 
olunacak çiçekler atılıp bunların tamâmiyle küspe hâline geldi-
ğinde birkaç defa diğer bir miktar çiçek ilâve ederek yekdiğerinde 
daha ziyade kuvvetli [s. 71] râyihalı yağlar veyahud pomadalar imâl 
edilir. Bazen dahi böyle iç yağlarına mürâcaat edilecek yerde sâfî 
zeytinyağı derûnunda kokulu çiçekler kaynatılıp râyihaları zabt 
edilmiş yağlar imâl edilir. Kezâlik bazı defalarda harârete mürâca-
at etmeksizin zeytinyağı ve vazelin derûnunda bir müddet kokulu 
çiçekler derc ve hıfzederek râyihalı yağlar istihzâr edilir. Ancak 
usul-i muharrerede istihsâl olunan ıtriyyât, çiçeklerden mâadâ bir 
de istimâl olunan yağların ağır kokusunu dahi hâvî olduğundan 
bazı hususlarda bir müddet ispirto derûnunda bıraktıktan sonra 
taktîr edilip çıkarılan râyihalı su hıfz ve istimâl olunur. Benefşe 

116 Matbu metinde: edilebilir
117 kokulu, uçucu yağlar
118 yağlı, yağdan yapılmış maddeler
119 ‘Matbu metinde: cenvâr yağı
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vesâire gibi yağı sühûletle terk eden çiçekler ise kibrit karbon120 
ile muâmele olundukta bâlâda tarif olunan ameliyata lüzûm kal-
mayarak hâvî oldukları râyihayı, cüz’î bir masrafla derc ederler.

İstihsâl olunan ıtriyyâtın kıymet ve kemiyeti nisbetinde dahi 
usul-i muharrerenin intihâb ve tatbikınde muhassenât veyahud 
mazarrat terettüb edeceği tabiîdir. 

Yağların en a‘lâ nevi ve küllî miktarı, nebâtâtın kemâle ermiş kı-
sımlarında mevcut bulunur. Bu kāide üzere kökler, ilkbahar nihâ-
yetinde; sâk ve yapraklar, çiçeklerin tecessümü esnâsında; çiçek-
ler, açılmağa başladıklarında ve meyveler pişkin hâllerinde en 
ziyade yağı hâvî olurlar.

[s. 72] Nebâtâtın ve hususiyle çiçeklerin ekserîsi, henüz tâze oldukla-
rı vakit en ziyade yağ mahsulü verirler ise de bunun hilâfına olarak 
civân perçemi ve pelesenk otunda olduğu gibi bazısından dahi ku-
ruduktan sonra yağı alınabilir.

Nebâtâttan istihsâl olunan yağ miktarı onların sinn ve cinsine, ik-
lim ve toprağının ve vaziyyet-i mevkiiyye iktizâsına, esnâ-yı tak-
tîrde çiçek ve aksâm-ı nebâtın tâzelik ve kuruluğuna, bağçelerde 
icrâ edilen tîmâr ve muhâfaza ameliyatının keyfiyetine, taktîr usul 
ve âlâtının nevine, istimâl olunan suyun terkîbâtına göre tebeddül 
eder. alelekser kurak tepelerde, cenûba nâzır dağ eteklerinde hu-
dâyî-nâbit olarak husule gelen nebâtâtın açılması akîbinde derc 
edilen ve tâze olan çiçeklerinden dâimâ nefîs yağ alınır. Bunun 
hilâfına olarak ova ve taban ve sulak mahallerde husule gelen ne-
bâtâtın çiçeği mebzûl olsa bile yağı bi’n-nisbe aşağılık neviden 
olur. Nebâtâttan istihsâl olunan züyût-ı tayyâre ekseriya mâyi hâ-
linde gayet kokulu cisimler olup acı ve yakıcı bir lezzetleri vardır. 
Havaya arz olundukta kokuları uçar ve harârete arz olundukta kıs-
men veya külliyen mahvolur. Yanmış mum veyahud âteşe göste-
rildikte açık renkte alev ile yanar ve çok is ve kurum hâsıl ederler 
ve 100 dereceden yukarı harârette kaynarlar. Mezkûr yağlardan 
bazısı dahi salb hâlinde olur. Meselâ gül, anison ve mi‘de-nevâz 
[s. 73] yağlarının sıfırdan sekiz-on ve daha ziyade dereceden yukarı 
dondukları gibi. Yağlar yalnız olarak taktîr edildikte bozulurlar. 
Fakat su derûnunda tabiatları tebeddül etmeyip bunun buharla-
rıyle tahavvül ve intikāl ederler. Mezkûr nebâtî yağlar, diğer bildi-
ğimiz hayvânî yağlar misillü kâğıd üzerine leke bırakmayıp bulaş-
tıktan sonra peyderpey uçup mahvolurlar. Nebâtî yağların bazısı 

120 Matbu metinde: sülfür dö karbon yani kibrît-i fahm denilen eczâ
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renksiz, bazısı sarı ve kırmızı ve yeşil ve esmer renginde olur ve 
bu sûretle dahi yekdiğerinden tefrik edilir. Renkli olan yağlar, 
“azolin” tesmiye edilen bir nevi mâddeyi, muhtelif miktarda hâvî 
olduklarından taktîrât-ı mütevâliye ile mâdde-i mezkûre hall ü 
mahvedildikte cümlesinin dahi rengi gāib olur.

Mezkûr yağlar, 160 dereceden 240 dereceye kadar farklarında 
kaynamağa başlarlar ve hâsıl eyledikleri buhar, ay çiçeği boyasın-
dan boyalı kâğıda, kırmızı rengi verir. Mezkûr yağların beher lit-
resinin sıkleti, bir nevi turunç tohumlarının yağında olduğu gibi 
847 gramdan, karanfil yağında olduğu gibi 1.042 grama kadar ta-
havvül eylediğine binâen alelekser sudan hafif olanlardan mâadâ 
karanfil, tarçın, hardal yağları gibi sudan ağır olanlar dahi vardır. 
Bazısı soğuk ispirto ve lokman ruhu ve bazısı kaynar ispirto derû-
nunda hallolur ve kendileri ise salb yağları iyot, kükürt ve fosforu 
hallederler.

Itriyyât, muhtelif derecelerde teberrüd ederler. Bazısı sıfır bazısı 
sıfırdan aşağı [s. 74 ] derecelerde ve bazısı dahi hevâ-yı nesîmînin 
derece-i âdiyyesinde donar ve havaya arz edildiklerinde renkle-
rini tebdîl edip daha koyulaşırlar. Kezâlik ziyânın tesîri dahi aynı 
hâli peydâ eder ve uzun müddet böyle hava ve ziyâya maruz bu-
lunduklarında râyiha ve renklerini gāib edip bilâhare oldukça sert 
bir sakız şeklini kesb ederler. Binâenaleyh bunları, uzun müddet 
muhâfaza edebilmek için cam şişelerde ağzına kadar dolu ve cam 
tıpa ile kapalı olarak karanlık mahallerde vaz‘ olunur.

Terkîblerine gelince… ıtriyyât, iki ve ikiden ziyade anâsır-ı as-
liyye mahlûtundan mürekkeb olup birisi, mâyi diğeri, salb olur. 
Mâyi kısmına, “oleopten” ve salb kısmına, “astearupten” denir. 
Meselâ gül yağı donduğu vakit bir kısmı vardır ki tasallüb eylediği 
hâlde diğer kısmı mâyi kalır. İleride gül çiçeklerinin taktîr ve ya-
ğının maruz bulunduğu hîleleri tayin usulleri başkaca tarif ve îzâh 
olmak üzere burada alelumûm züyût-ı tayyâreye karıştırılan hîleli 
mevâddın121 taharrî ve tahkîki zımnında müttehaz olan tedâbîri 
irâe ve ta‘dâd etmek münâsib görülmüştür. Tedâbîr-i mezkûreden 
bazısının, gül yağının nefâsetiyle hîleli olup olmadığını tayine, bir 
dereceye kadar medâr olacağı cihetiyle îcâbı takdirinde bunların 
da tecrübe ve tatbikini tavsiye ederiz.

Mezkûr yağların gālî fiyatına tamaan alelekser âtîdeki mâddelerle 
tağşîş edildiği görülür: “el-Küûl” yani ispirto, züyût-ı sâbite yani 

121 Matbu metinde: mâddelerin
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bulaşık ve don yağları, terementin ruhu gibi [s. 75] dûn kıymette 
olan yağlar, ispermeçet, balmumu, hayvânât yağından mamul sa-
bun ve jelatin ve eski yağlar.

1. el-Küûl veyahud ispirto, ziyadesiyle seyyâl olan yağlara katılır 
ve âtîdeki usulde keşif ve muâyene edilir. Derecelere taksîm olun-
muş veyahud üzerinde iki yerinden nişân yapılmış bir cam boru 
alınıp mezkûr borunun tabanından itibaren birinci çizgiye kadar 
su ve mezkûr çizgiden ikinci çizgiye kadar dahi tecrübe olunacak 
yağ doldurulup üst tarafı boş bırakılır. Tecrübe ünbûbu yahud bo-
rusu böylece dolu olduğu hâlde defeâtle çalkalanır. Tecrübe edi-
len yağda ispirto var ise ünbûbenin122 tabanında çizgi ile mahdûd 
olan suyun hacmi tezâyüd ve yukarısında bulunan yağın hacmi 
tedennî eder. Aksi hâlde hiçbirinde tebeddül vukū bulmaz. Muâ-
yene edilen yağ, sudan ağır olduğu hâlde ünbûbenin derûnuna 
evvelemirde mezkûr yağ ve Badehu suyu doldurarak ber-vech-i 
sâbık muâmele edilir. Diğer usul-i muâyene: On beş kısım hâlis 
zeytin yahud bâdemyağı alınıp aynı miktarda şübheli yağ ile ka-
rıştırılır. Bunun derûnunda ispirto olduğu hâlde hemen ayrılır ve 
yüzüne çıkar. 

Ber-tecrübe ünbûbun üçte iki kısmı şübheli yağ ile doldurulur. 
Üzerine ufak ufak parçada klor-kalsiyum123 ilâve ederek ham-
mâm-ı hârrîde (kapama, buğulama sûretinde) ısıtılır, yağda ispirto 
bulunduğu hâlde hemen klor-kalsiyum sulanıp bir tabaka teşkîl 
eder.

[s. 76] Küllî miktarda ispirtoyu hâvî olan yağlara katılan su hemen süt 
beyazı rengini kesbeder. Hîlesiz ve temiz yağlara ilâve edilen bir mik-
tar potasyum, olduğu gibi kalır. Hâlbuki ispirtolu yağlara katıldığı 
hâlde tahammuz124 ederek karışır ve fark olunmaz. Ancak potasyum, 
hava almış olan yağlar ile zabt edildikleri suyun üzerine icrâ-yı tesîr 
edebileceğine binâen her vakit muâyeneye medâr olamaz.

Yağlarda ispirtonun vücûdu foksin (garibaldi denilen madenî 
kırmızı boya) ile dahi anlaşılır. Mâdde-i mezkûre, ispirto derû-
nunda sühûletle hallolunup yağlarda hallolunmadığına binâen 
bir yağa katılır da eriyip kırmızıya boyamaz ise derûnunda ispirto 
olmadığını îmâ eder. Ancak tarçın ve ıtır “jeranyum” yağlarının 
foksini kısmen halletmek hāssasını hâiz olduklarından bunun is-

122 Matbu metinde: ünbûb
123 Matbu metinde: klorür dö kalsiyum
124 ekşime, oksitlenme
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timâlinde bazen sehv dahi vukū bulabilir. Zeytinyağı yalnız ola-
rak hâlis ıtriyyâta karıştırılıp çalkandığı hâlde tamâmen hallolur. 
Fakat ispirtolu olurlar ise mâdde-i mezkûre kezâlik hemen ayrılır 
ve yüzüne çıkar. Sıklet-i izâfiyyesi 1,25 derecesinde olan gliserin, 
aynı miktarda bir ıtriyyâtla kirtelenmiş bir ünbûbda çalkalandığı ve 
bir müddet durulduğu hâlde mahlût iki tabakaya ayrılır. Gliserin 
daha ağır olduğundan ve ispirtoyu hall ü zabt eylediğinden bunun 
miktarı nisbetinde hacmini çoğaltıp ünbûbun dibine çöker.

2. Züyût-ı sâbite veyahud don yağları, mezkûr yağlarla mahlût ıt-
riyyâttan bir [s. 77] damla, cilâsız bir kâğıd üzerine damlatıldığı hâlde 
yayılıp bir leke bırakır ve mezkûr kâğıdı havada sallayarak yâhūt 
âteşe göstererek bile leke mahvolmaz. Böyle, yağlarla karışık ıt-
riyyât ekseriya katı olur ve kuvvetlice çalkalandığı hâlde yüzünde 
hava kabarcıkları teşekkül ve taktîr edildikte ıtriyyât inbikten geçip 
züyût-ı sâbite kazanda tevakkuf eder. Bu yolda mahlût yağlardan 
bir miktarı bir ünbûb derûnuna doldurulup üzerine, hacminin ye-
di-sekiz misli ispirto ilâve olundukta asıl yağı hall ve don yağlarını 
tefrik eder. Yine bu tarzda olarak hacminin 10-12’den bir kısmına 
müsâvî miktarda ve 40 derecede ispirto ilâve edildikte ıtriyyât hal-
lolup diğer yağlar teressüb eder. Miktar-ı mahlûtun tayini zımnında 
derecelere taksîm edilmiş ünbûblar dahi istimâl olunur. Hâricden 
ilâve olunan yağlardan ispirto ile muâyene ve mu‘âlemede yalnız 
hintyağıyla “kroton”, “hubbü’l-mülûk” yahud sütleğen yağı bazı 
sehviyâtı tevlîd edebilirler. Ancak ıtriyyâta zâten “kroton” yağı ka-
tılmadığından ve hintyağı ise zîrde gösterildiği gibi tahkîki mümkin 
olduğundan sehviyât-ı mezkûrenin önünü almak kolaydır. Hintya-
ğıyla mahlût olduğu şübhe edilen ıtriyyâttan bir miktar alıp kum 
banyosunda yani altından sac vesâire vâsıtasıyle kızdırılan bir kum 
yığınında ısıtılır ve kalan tortunun üzerine bir miktar hâmız-ı azot 
yani tîzâb (kezzâb) ve fahmit sud (soda) ilâve olunursa [s. 78] intişâr 
eden keskin hamîr125 kokusundan hîle anlaşılır.

3- Havalanmış yani tahammuz etmiş eski yağlarla karışık ıtriy-
yâtın tahkîk ve tefriki oldukça müşkildir. Bu gibi yağlara bir bez 
yahud kâğıd parçası batırılıp havada sallandığı hâlde evvelemirde 
tâze ve yeni yağlar tayerân edip eski yağlar bir müddet tevakkuf 
eylediğinden ve bu bâbda sûret-i mahsûsada îcâd edilen bir nevi 
derece istimâlinden mümkin mertebe anlaşılabilir ise de daha 
doğrusu sahîh bir usul olmak üzere âtîdeki tedbîri tavsiye ederiz.

Ber-tecrübe ünbûbun derûnunda birkaç damla yağ ve yüz dere-

125 hamur
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cede kurutulmuş cüz’î bir miktar “nitroprussiyat de gravier” ilâve 
ederek birkaç dakika kaynatılır. Yağ tâze ve temiz olursa ünbûbun 
derûnunda yeşil veyahud mâî-yeşil bir rüsûb126 hâsıl olur. Eski ve 
tahammuz etmiş olur ise ilâve olunan eczâ, siyâh-yeşil yahud es-
mer rengi kesb eder ve üzerinde bulunan yağ, koyu sarı, esmer 
sarı yahud esmer yeşil renginde görünür. 

4- Terementin rûhu ilâve olunan yağların muâyenesi dahi ber-ve-
ch-i zîr icrâ edilir: Derecelere taksîm olunmuş bir ünbûb derû-
nuna üç kısım karanfil yağı ve üzerine aynı miktarda, tecrübe 
edilecek yağdan doldurulup kuvvetlice çalkalanır. Yağ hâlis olursa 
mahlût, süt beyazı rengini alır. Terementin ile karışık [s. 79] olur ise 
berrâk kalır. Ancak tedbîr-i mezkûr hususiyle şefeviyye fasîlesi-
ne mensup nebâtâttan mütehassıl yağların muâyenesine iyi gelip 
sâirlerin muâyenesine pek de medâr olmadığı beyân olunmakta-
dır. Kezâlik bu nevi yağlar, iki avuç arasında ovuşturuldukta tere-
mentin kokusu hissolunur.

ıtriyyâtı birtakım sakızlar ve yenidünya pelesengi127 ile dahi karış-
tırırlar ise de bir miktarı tebhîr edildikte yağ ber-hava olup sakız 
vesâirenin teressüb eylediğinden hîle keşif ve tahkîk edilir.

Gül Yağı
Eski zamanlarda gül çiçeklerinden yağı çıkarmak için şimdiki 
usul-i müttehide henüz keşfedilmemiş ve fakat gül râyihası cümle 
indinde en makbul ve muteber koku yerini tutmuş olduğundan 
bunu zabt ve istimâl için dahi zîrde tarif edilen sûrette muâmele 
olunduğu mervîdir.

Mahsûs kablar derûnunda bir kat sisam tohumu ve bir kat gül 
çiçek yaprakları yekdiğeri üzerine müteaddid tabakada istif ve 
10-12 gün serin bir mahalde vaz‘ edildikten sonra gül çiçekleri 
bi’t-tebdîl tâzelerini aynı sûrette ilâve ve böylece [s. 80] sekiz-on 
defa muâmele edilip çiçeklerin rutubet ve râyihasıyle sisam to-
humları kâmilen şişince bi’t-tefrik bir mengene vâsıtasıyle sarı 
renginde ve gül kokulu bir yağ istihsâl ve ıtriyyât makāmında is-
timâl olunurmuş. 

Elyevm gül çiçeklerinden yağ çıkarmak için inbîk derûnunda bir 
miktar su ile mezkûr çiçekleri bir müddet kaynattıktan sonra şi-
şelere alınan bir miktar su, ikinci defa tekrâr inbîkten geçirilir ve 

126 tortu, çöküntü
127 Pelesenk: Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
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husule gelen suyun yüzüne çıkan yağ, münâsib kaşık yahud kepçe 
ile derc ve cem‘ edilir. 

Gül yağı alelekser açık sarı veyahud nîm yeşile mâil berrâk bir mâyi 
olup sıklet-i izâfiyyesi 0,864’ten 0,869’a128 kadar tahavvül eder. Ne-
vine göre 12’den 16 derece-i harârete kadar incimâd eder ve havaya 
arz olunduğu hâlde râyihası uçar veyahud rengi koyulaşır.

Mezkûr yağın kıymetinin tayini için evvelemirde ber-vech-i zîr 
kaç derecede incimâd eylediği keşif ve tahkîk edilir: Birkaç dir-
hem gül yağını hâvî ufak bir şişe su ile dolu münâsib bir kab derû-
nuna batırılır ve mezkûr suyun derûnunda dahi bir mîzânü’l-harâ-
re (derece) vaz‘ edilir. 7-8 dakika zarfında yağ tamâmen donmak 
için su derûnuna îcâbına göre soğuk veyahud sıcak su ilâve edilir 
ve müddet-i muharrere zarfında incimâd eylediğini müteâkib129 
mîzân sudan çıkarılıp muâyene olunur ve irâe [s. 81] eylediği aded-i 
derecâttan tecrübe edilen gül yağının derecesi anlaşılır ki tâcir-
lerin130, “Filân yağın derecesi şu kadar, berikinin bu kadardır.” 
dedikleri işte, mezkûr muâyene üzerine mübtenîdir. Gül yağı, 
sâfî olduğu hâlde kokusu çok keskin ve lezzeti cüz’îce acı vesâir 
yağlar ve su ile karıştırıldığı hâlde lezzeti gayet hoş ve tatlı olur. 
Mezkûr yağ, su ve kaynar ispirto derûnunda hallolup131 ispirto so-
ğuk olduğu takdirde hallolmaz132 ve iki kısma ayrılır ki biri mâyi 
ve diğeri salbdır. Salb kısmı, mâyi kısmının derûnunda yüzer, biri 
“oleopten” tesmiye olunur ve asıl yağın râyihasını hâvîdir. Diğe-
rine “astearupten” denir ve parlak, uzun, ince cam parçalarına 
müşâbih133 olup kokusu yoktur.

Gül yağı taktîr için istimâl olunan ve lâzım gelen âlât ve edevât ve eş-
yâ-yı sâire ile ittihâz olunan usulü ber-vech-i zîr tarif ve tasnîf ederiz. 

Kuruluk
Kuruluk tabiriyle yağ çıkarmağa hasrolunan mahal ve ebniye anla-
şılıp bunlara yağhâne ismi dahi verilir. Yağhâne alelekser iki kısma 
müfrez, üzeri kiremit ile örtülü ve etrâfı bazen açık bazen bir gûnâ 
duvarla kapalı bir çatı olup bir kısmında, sergi ittihâz olunur ve 
diğer kısmında ocaklar teferruâtıyle ve kazanlar yerleştirilir, ser-

128 Matbu metinde: ‘an 0,864 ilâ 0,869
129 Matbu metinde: akîbinde
130 Matbu metin: tüccârların
131 Matbu metinde: hallolur fakat ispirto
132 Matbu metinde: hallolunmayıp
133 Matbu metinde: müşâbihtir ve
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gide şişe [s. 82] vesâire vaz‘ı için birkaç raf yahud bir dolap ve taktîr-
hânede uzun ve dar bir pike bulundurulup taktîrhânenin üstünde 
birkaç yerinde baca delikleri açılır. Taktîr mevsimi olan bir ilâ bir 
buçuk aydan başka bir işe kullanılmadığı ve yaramadığı hâlde ku-
ruluğun mümkin mertebe ucuz çatmadan inşâsı münâsibdir. 

Sergide sabahleyin derc edilen çiçekler serildiğinden ve bunları 
peyderpey yani akşama kadar mevcut imbiklerle tamâmen taktîr 
ederek ertesi gününe bırakmamak îcâb eylediğinden gülistanın 
vüsatine ve mahsulâtının miktarına göre serginin ebâdını dahi ta-
yin etmek lâzımdır. Serginin zemîni düzgün dökülmüş topraktan 
müteşekkil olmalıdır.

Beher dönüm gülistanın mahsulü mevsiminde muâmele etmek 
için yerli neviden bir inbîk ve mezkûr inbîk için iki tarafından 
ikişer üçer metre boş bırakılacak mahalden mâadâ takriben altı 
metre murabba mahal tahmîn edildiğinden kuruluğun taktîrhâne 
kısmını dahi ol vechile hesâb ve tayin etmek îcâb eder. 

Açık meydânda gül yağı taktîr olunmaz ise de bir-iki dönümlük 
gülistan için dahi başkaca kuruluk masrafına lüzûm olmayıp böyle 
cüz’î mahsulât, hāne ve emâkin ittisālinde veyahud temiz çamaşır-
lıklarda dahi taktîr edilir. Kuruluğun sergi kısmında münâsib bir 
köşede bağcı yahud bekçiye mahsûs ufak bir oda dahi bulundur-
mak kāidedendir.

İnbîk
Gül yağı taktîr için her nevi ve şekilde inbîkler istimâl oluna-
madığından veyahud olundukta bazen yağın miktarına ve ba-
zen nefâsetine halel getirdiği müteaddid tecrübelerle müsebbet 
bulunduğundan gül yağcılığının esâs muvaffakıyeti addolunan 
âlât-ı taktîriyyeyi dahi ona göre intihâb ve imâl etmek elzemdir. 
Avrupa’da bilcümle mevâdd-ı ibtidâiyye taktîrine mahsûs olarak 
îcâd ve istimâl edildiği gibi gül yağını istihsâl için dahi mükem-
mel inbîkler mevcuttur ki yerli inbîklerle gül çiçeği iki defa taktîr 
ederek yağı alınır iken mezkûr inbîkler yalnız birinci bir muâme-
lede tekmîl ameliyatı icrâ ederler. Bunlar meyânında metânet ve 
sühûlet ve kıymet nokta-i nazarlarından Paris’te Deroy Fils Ainé 
Fabrikasını sâirlerine tercihen tavsiye ederiz.134 Kızanlık cihetle-
rinde istimâl olunan biçiminde olup Aydın vilâyeti dâhilinde ve 
Isparta’da bi’z-zât müşâhede ve tecrübe eylediğimiz inbîkler ise 

134 Matbu metinde, buranın adresi de verilmiştir: “Deroy Fils Ainé, 73 Rue du 
Theâtre (Grenelle) Paris”
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yerliden ve ucuz fiyatta ve oldukça matlûba muvâfık sûrette ma-
mul bulunmasına binâen burada onların tarifi münâsib görülmüş-
tür. Mezkûr inbîk yahud taktîr âleti iki müteferrik kısımdan ibâret 
olup biri[ne] kazanı ve diğeri[ne] fıçısı denir.

Kazan, iki parçadan müteşekkil olup biri ağzı dar ve tabanı geniş, 
uzun süt güğümü şeklinde tenceredir ve doğrudan doğruya oca-
ğın üzerine vaz‘ olunup derûnuna doldurulan gül çiçeği ve suyu 
kaynatmağa hizmet eder ve [s. 84] dâimâ içerisi kalaylı ve iki-üç par-
çalı bakırdan mamul olup dış tarafında iki noktada ikişer kulpu 
vardır. Mezkûr kazanın imâlinde intihâb olunan bakır tahtası ziya-
desiyle ince olduğu hâlde gül çiçeklerini yakabildiği gibi kalın ol-
duğu takdirde dahi sağır kalır. Ziyade odun sarf eder ve kaynama 
tavını şaşırır.

İkinci kısmı, kazanın kapağından ibâret olup bu da açılmış ve al-
tından kapalı şişkin, 

Üç m�l�metres� on 

sant�metre �râe eder 

m�kyasta

1. Ocak, 2. Kazan, 3. 

Külâh, 4. Geç�rme, 6. 

Kulp, 7. Baca, 8. Ocağın 

ağzı, 9. Külâh borusu, 

10. Müberred135 boru, 

11. Oturtma, 12. Fıçı, 

13. Sıcak su borusu 14. 

Soğuk su borusu, 15. 

Soğuk su musluğu, 16. 

Yağ ş�şes�, 17. Ek

ufak bir şemsiye gibi kazanın üst tarafında ağzına geçirilir ve yağ 
ile mahlût buharları toplayıp nakletmek için bir cihetinden fıçıya 
doğru mümted bir boru ile müntehîdir ve külâh tesmiye edilir. 
Borusiyle berâber külâh, kazan için istimâl olunan bakırdan imâl 
edilirse de bazen tasarruf için daha ince nevi intihâb ederler ki bu 
şekilde külâhlı inbîklerin istimâlinde kezâlik müteaddid mahzûr-
lar tevellüd eder.

Kazanı kurup çiçekleri kaynatmak için imâl olunan ocağın cesâ-
meti, mezkûr kazanın genişliğine göre tayin edilir. Meselâ bizim, 

135 soğutulmuş



Agop Zakaryan      77

şekilde gösterdiğimiz kazanın tabanı 70 santimetre olduğundan136 
ocak dahi bir metre ve biraz ziyade kutrda ve altmış santimetre 
yüksekliğindedir. Ocağın önündeki kapı yahud ağzı ne büyük ne 
ziyade küçük olup yarılmış veyahud bütün olarak yakılan odunun 
sühûletle yerleştirilebilmesine mâni olmamalı ve karşılıklı bir 
baca deliği bulunmalıdır. Baca deliğinin üzerinde çatıdan dışarı 
çıkarılmış bir sac boru geçirilir ki ateşin yanmasına ve dumanın 
etrâfa sirâyet ve yağa sû-i tesîrine meydân vermeyerek çekmesine 
hizmet eder. 

İnbîkin ikinci kısmı taktîr âletinin müberred yahud soğutucu ta-
kımını teşkîl eder ve ekseriya bir fıçıdan ibâret olup bazen küp 
veyahud çinko ve bakırdan mamul kaplar dahi istimâl olunur ise 
de fıçı, cümlesine tercih edilir137. 

[s. 86] Müberred fıçısının ağzından itibaren on santimetre aşağısına 
ve tabanından on santimetre yukarısına doğru karşılıklı birer de-
liği olup bunların iki tarafından dışarı çıkmak üzere güzel lehim-
li bir teneke boru geçirilir. Üst tarafta olan ucu inbîk külâhının 
müntehî olduğu boru ile rabt edilir ve diğer ucu şekl-i mahsûsun-
da gösterildiği üzere kıvrılarak bir şişe ağzına geçirilir ve fıçının 
iki delik aralıkları bez yahud üstüpü ile sıkıştırılır. Şekl-i mah-
sûsunda irâe edildiği vechile fıçı, ziyade geniş veya dar olmayıp 
akıntı borusu dahi 45 ilâ 50 dereceden ziyade ve noksān meylinde 
bulundurulmamalıdır.

Akıntı borusu alelekser Avrupakârî inbîklerde muhtelif şekil ve 
madenlerden mamul ise de bu bâbda icrâ edilen müteaddid tec-
rübelere nazaran mezkûr boru, yılankavî şeklinde veyahud sâir 
madenlerden imâl edildiğinde gül yağının kemiyet ve nefâsetince 
zâyiâtı mûcib olduğu tahakkuk eylediğinden umûmiyetle düzgün 
ve içerisinden yağı zabt etmemek üzere boğumsuz lehim kabar-
cıklarından ârî olarak tenekeden imâl olunur ki her taktîr ameliya-
tının nihâyetinde yıkayıp temizlenmesi kolay olur. Fıçının ağzın-
dan beş santimetre aşağısına doğru ve arka tarafında açılmış bir 
deliğe bir nevi boru geçirilip esnâ-yı ameliyatta fıçının derûnunda 
peyderpey [s. 87] ısınıp hasbe’l-kāide-i hikmet dâimâ yüzüne çıkan 
sular, dışarıya akıtılır. Bazı mahallerde fıçının ortasında ve taba-
nında açılmış bir delikten, suyun yüzüne kadar boylu boyunca bir 
boru geçirilip ısınmış sular derc edildiğini gördük. Bizce bâlâda 
tarif olunan sûrette tertîb olunduğu hâlde fazla büyük bir boru 

136 Şapirograf metinde biraz yukarıda yer alan şekil, burada verilmiştir.
137 Matbu metinde: tercih olunmalıdır.
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istimâline lüzûm kalmayıp fıçı dahi boş boşuna bozulmuş olmaz. 
Su ısındıkça soğutmak ve hârice akıtılan miktarın yerini doldur-
mak için fıçının bir kenârında içeriden tabanına doğru uzatılmış 
bir boru bulundurulur ve dışarıdan bir musluk vâsıtasıyle soğuk 
su, mezkûr borunun huni şeklinde ağzından içeri akıp fıçının 
derûnundaki soğutucu borunun etrâfını ihâta eden suyun dere-
ce-i harâretini dâimâ bir karârda muhâfaza eder.

Bizim tahkîk ve müşâhede eylediğimiz inbîklerde mezkûr boru 
mevcut olmayıp celbedilen soğuk su doğrudan doğruya fıçının 
içindeki suyun üzerine akıtılır. Bu vechile dâimâ yüzüne çıkan sı-
cak su ile karışıp fıçının her tarafına dahi tesîr edemediği ve muh-
telif noktalarda icrâ edilen muâyenede on sekizden kırk dereceye 
kadar farklı su tabakaları tahkîk ve müşâhede olunduğu ve mü-
berred fıçısında suyun mütemâdiyen kırk derecede bulundurul-
ması ehemm olduğu138 hasebiyle bunun şekl-i mahsûsunda irâe 
ve bâlâda tarif olunan usulde ta‘dîl ve ıslâhı lâzımdır. [s. 88] İnbîk, 
ocağın üzerine cüz’îce külâh borusu cihetine meyilli olmak üzere 
yerleştirildikten sonra mezkûr borunun geçeceği müberred boru-
sunu hâvî fıçı dahi ona göre karşılaştırarak yerleştirilir. Bu sûretle 
fıçı ekseriya alçakta kaldığından akıntı borusunun önüne vaz‘ olu-
nacak şişelere mahsûs ufak bir çukur kazılır veyâhut şekl-i mahsû-
sunda gösterildiği vechile tuğladan veya taştan bir ayak (oturtma) 
tesis olunur veyahud âdiyen muhkem üç ayaklı kalın bir ağaç is-
kemlesi üzerine yerleştirilir.

Su
Gerek taktîr olunacak çiçeklerin muâmelesi ve gerek müberred 
fıçısının lâzimesi için tedârik ve istimâl olunan suların kezâlik 
keyfiyet ve evsâfı nazar-ı dikkate alınacak mühim ve büyük bir 
noktadır. Ziyade kireçli ve kokulu yahud acı sular taktîrâtta kul-
lanılmamalı ve fıçılar için dahi mümkin mertebe temiz, kokusuz 
sular intihâb olunmalıdır. 

Bir dönüm gülistanın mahsulünü taktîr için lâzım gelen suyun 
miktarı alelekser iki masuraya kadar hesâb olunmakta ise de mü-
berred fıçısında peyderpey ısınıp hârice akıtılan su, münâsib bir 
havuz yahud çukurda hıfzetmek veya soğutmak mümkin olduğu 
hâlde aynı su defeâtle istimâl etmek şartiyle oldukça tasarruf vukū 
[s. 89] bulur. 

138 Matbu metinde: idüğü
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Kitabımızın139 bidâyetinden beri müşâhede edildiği vechile gül 
ve mahsulâtından bahsedildiği sırada îcâbı hâlinde îzâhât-ı mü-
kemmele ve münâsibeyi dahi tedârik ve itâ ederek ez-her-cihet 
mütâlaasından istifâde olunacak bir risâle hâline ifrâğ etmek mak-
sūd olduğundan bâlâda, bir inbîk için lâzım gelen suyun miktarını 
tayin zımnında istimâl olunan masura kelimesiyle Memâlik-i Os-
mâniyye’de140 su hakkında cârî olan âtîdeki tarif-nâmeyi dahi derc 
etmek münâsib görülmüştür.

Suyun hacmini tayin için istimâl olunan ıstılâhât; “lüle”, “nısf 
lüle”, “kamış”, “masura”, “nısf masura”, “çuvaldız” ve “hilâl” nâm-
larından ibâret olup bunların dahi yekdiğeriyle olan fark ve nis-
bet, zîrde cedvel-i mahsûsunda irâe edilmiştir:

H�lâl
2 Çuvaldız 
4 2 Nısf Masura
8 4 2 Masura 
16 8 4 2 Kamış
32 16 8 4 2 Nısf Lüle
64 32 16 8 4 2 Lüle

[s. 90] Mezkûr cedvelin mütâlaasından, meselâ lülenin 64 hilâle, 32 
çuvaldıza, 8 kamışa müsâvî olduğu gibi bir kamışın dahi 2 ma-
suraya, 4 çuvaldıza ve 8 hilâle müsâvî olduğu anlaşılır. Mezkûr 
borulardan icrâ edilen suyun hacmi yani bir masura yahud sekiz 
hilâl suyun ne miktardan ibâret bulunduğu anlaşılmak üzere âtî-
deki cedveli ilâve ederiz.

Boru Kutru (Parmak hesâb�yle) B�r dak�kada su
D�rhem Kıyye

Lüle 0,800 200 8
Nısf lüle 0,564 100 4
Kamış 0,400 050 2
Masura 0,282 025 1
Nısf masura 0,200 212 ½ 0
Çuvaldız 0,141 106 ¼ 0
H�lâl 0,100 53 1/8 0

Mezkûr cedvel dahi ber-vech-i zîr tarif olunur:

139 Matbu metinde: makalemizin
140 Matbu metinde: Memâlik-i Şâhâne’de
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Bir lülenin kutru yani boru yahud künk141 deliği, bir parmağın bin-
de sekiz yüzüne müsâvî olup otuz lüle yan yana konuldukta yirmi 
dört parmak yani [s. 91] bir arşına müsâvî olur ve bir lüle, bir dakika 
zarfında sekiz buçuk kıyye su akıtır. Bizim, gül taktîrinde bir inbîk 
için gösterdiğimiz iki masura, bir dakikada iki kıyye ve elli dirhem 
yahud bir sâat zarfında 127,5 kıyye suyu tedârik edeceğinden on 
iki sâatlik ameliyat müddeti için bin beş yüz otuz kıyye yani altı 
yüz on iki binlik su demek olup tarif olunduğu sûrette tertîb ve 
istimâlinde bu kadar suya ihtiyâc olmadığı anlaşılır. 

Şîşe
Gül yağını taktîr etmek için istimâl olunan şişeler iki nevi olup 
biri su ve diğeri yağ şişesidir.

Su şişesi, birinci taktîr muâmelesinde yağlı suların dercine mahsûs 
olup mezkûr suların ikinci defa tekrâr taktîrinde alınan su, başka 
bir şişeye akıtılır ve gül yağı, mezkûr şişenin boğazında terâküm 
ederek cem‘ ve derc edilir. Su şişesi alelekser kalın camdan mamul 
ve tabanı düz ve geniş ve boğazı sivri ve yağ şişesi yuvarlak ve bo-
ğazı kezâlik sivri, uzun ve ince sürâhî şeklinde olarak intihâb olun-
makta142 ise de bunların ikisinin dahi madeni temiz ve içerilerinde 
yağı tutacak pullardan ârî ve sağlam olması muktezīdir.143 [s. 92] Gül 
yağı, sudan hafîf olduğundan esnâ-yı taktîrde suyun yüzüne çıkan 
miktarı sühûletle dercolunmak için bazen şekilde görüldüğü üze-
re yağ şişeleri tertîb olunarak bir taraftan ibrik gibi yan borularına 
kadar yağ çıktıkça sâir bir şişeye akıtılması tavsiye olunmuştur.

[s. 93] Bazı çiçeklerde vukū bulduğu gibi yağ, sudan ağır olduğu 
hâlde mezkûr şişelerin tabanında terâküm edip bilakis su, yan 
borularından akar gider ve yağ, mezkûr borulara kadar çıktıkça 
inbîke yeni bir şişe yerleştirilerek diğerinin mevcûdu derc edilir. 
Ancak mezkûr şişelerin istimâlinde zâhiren bir sühûlet müşâhede 
olunmakta ise de tatbiki pek de mümkin olmadığı gibi inbîkten 
gelen suların tebeddül-i cereyânına göre bazen küllî zâyiâtı dahi 
mûcib olacağına binâen yerlide müstamel usul vechile yağı, bir 
şişenin ağzından kepçe ile dercetmek daha münâsib olacağı mütâ-
laa olunmaktadır.

Birinci muâmelede bir kazandan alelâde iki ve nâdiren üç şişe su 

141 pişmiş topraktan ya da çimentodan yapılmış, kalın su borusu
142 Matbu metinde bu kelimeden sonra (Şekil 2, numara 2 ve 1) yer almaktadır. 
143 Matbu metinde bu cümleden sonra Şekil 2 yer almaktadır. Şeklin altında da 

şu yazılar vardır: 1. Yağ şişesi 2. Su şişesi 3. Kepçe

1. Yağ ş�şes�  

2. Su ş�şes�  

3. Kepçe

1. Yağ �br�k ş�şes�  

2. Yan borusu  

3. Yağ tabakası  

4. Su tabakası
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alınıp yalnız birinci ve ikinci şişelerin suyunda yağ bulunduğun-
dan birincisine “baş şişesi” ve ikincine “ayak şişesi” nâmı dahi ve-
rilmiştir. Esnâ-yı taktîrde inbîkten sular gerek baş ve gerek ayak 
şişeleriyle yağ şişelerine düştükçe hâsıl eyledikleri hava kabarcık-
ları ve damla sıçramaları hasebiyle küllî ve cüz’î yağ dahi şişelerin 
üzerine yapıştığından işbu zâyiâtın önünü almak için zîrde tarif 
olunan ıslâhâtı tavsiye ederiz. 

Alt tarafında kanca gibi kıvrılmış ve ağzı huni şeklinde uzun bir 
cam boru, şişelerin içine geçirilip inbîkin akıntı borusu, huni 
derûnunda [s. 94] ve cam boru dahi şişenin ağzında birer nefes deliği 
bulundurmak üzere şekilde görüldüğü vechile mantarla sıkıştırılır 
ki bu sûretle yağın gerek uçması gerek şişeye yapışması men edil-
miş olur.144 

Mezkûr şişe dolup yağı derc için cam boru çıkarıldıkta yağa bulaş-
tırılmamasına dikkat etmelidir.145

Kepçe
Bâlâda gösterildiği üzere ikinci taktîr muâmelesinde, yağ şişesine 
alınan suların üzerine terâküm eden gül yağını derc için şişenin 
ağzına göre yapılmış saplı146 bir teneke huni yahud kepçe istimâl 
olunur.147 Mezkûr huninin sivri ucunda iğne deliği kadar bir delik 
olup şişenin boğazından yağ çekilip alındığı vakit berâber kaça-
bilen suyu [s. 95] süzdürmeğe hizmet eder. Gül yağını derc için bir-
takım lastikli emzik boruları vesâire dahi tecrübe edilmiş ise de 
bâlâda tarif olunan huni, ez-her-cihet cümlesine fâik görülmüştür.

Kolan ve Çamur
İnbîk148 şeklinde 9 numarada irâe edilen boru, 10 numaralı bo-
ruya ve 3 numaralı külâhı, 4 numarada kazana geçirdikten sonra 
nefes almamak için birer sarma ile ber-vech-i zîr muhkemce bağ-
lanır. Kolan tabir olunan mezkûr sarma alelekser iki-dört parmak 
eninde ve bir ilâ iki arşın uzunluğunda kalın bir pamuk bezinden 
ibâret olup her şey yerli yerine vaz‘ ve rabtedildikten sonra çamu-
ra bulaştırılarak bâlâda gösterilen noktalara yaş yaş sarılır. Kolan 
için istimâl olunan çamur, yapışkan ve yağlı kil topraklarından 

144 Matbu metinde: (Şekil 4, numara: 1)
145 Matbu metinde bu kısımdan sonrası için “Kepçe” başlığı atılmıştır.
146 Matbu metinde burada Şekil 4 girmektedir.
147 Matbu metinde: (Şekil 2, numara 3)
148 Matbu metinde: birinci

1. Yağ ş�şes� 

2. Hun�l� ve mantarlı, 

eğr� cam borusu 

3-4. Mantar tıpa 

6. Büyük kazan �ç�n 

süzgeç 

7. Ayakları 

8. Del�kler� 

9. Kolları
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bir miktarı su derûnunda güzelce yoğurulup hazırlanır. Kolandan 
mâadâ akıntı borusuna şişeler yerleştirildikçe yağın uçmaması 
için kezâlik bazı mahallerde temiz Amerikan bezinden sarmalar 
kullanılmakta ise de bizim tavsiye eylediğimiz sûrette mantarla sı-
kıştırılmış şişelerin pek de ziyade sarmaya lüzûmu olmadığı dahi 
anlaşılır. [s. 96]

Odun
Gül yağı taktîrinde istimâl olunan mahrûkāt münhasıran odun-
dan ibâret olup bunun dahi her nevi makbul ve muteber tutulma-
maktadır. 

Ale’l-ekser kavak, çam, ardıç dal ve ağaçları istimâl olunmakta ise de Kı-
zanlık’ta kayın ağacı dahi kullanıldığı gibi ıhlamur, kızılağaç, gürgen dahi 
yakılabilir. Ancak âteşi sert olan odunların istimâlinde çiçeklerin sühûlet-
le yanıp külâha yapıştığı ve suyun siyâh çıktığı dahi tahkîk edildiğinden 
mümkin olduğu takdirde kavak ve ardıç odunu diğerlerine tercih edilmek 
daha münâsibdir. 

Maamâfîh bu nevi odunların kılleti ve pahalı olduğu havâlîde sâir odunlar 
istimâli mecbûrî olursa Şekil 4, numara 6’da gösterdiğimiz üzere ve fakat 
münteşihli yani katlanır pâyisinde ayaklı ve kolsuz bir süzgeçimâliyle ka-
zanın tabanına yerleştirerek veyahud mezkûr tabana âdiyen temiz ufak 
çakıl taşları döşeyerek zikrolunan uygunsuzluğun önü alınabilir.

Gül yağı istihsâl etmek için istimâl olunacak odunlar, alelumûm 
alevi çok olan ecnâstan olmalıdır. Meselâ kayın, kızıl, gürgen ve 
söğüt ve çam gibi ağaçlardan olması, istifâdeyi mûcib olur. Ancak 
ocak ıskarasız olmadığı için ocak içerisinde âteş korları terâküm 
eyledikte cereyân-ı havâya mâni olmamak için günde 3 – 4 defa 
gelberi149 vâsıtasıyle korları çıkarmalıdır. Bir gülcünün ne mik-
tar gül için kaç kazan tedârik etmesi lâzım geleceği ber-vech-i âtî 
beyân olunur: 500 kıyye gülden 1.000 kıyyeye kadar bir kazan ve 
fazla olacak olur ise yani 1.200 kıyyeden 2.000 kıyyeye kadar iki 
kazan ve 2.400 kıyyeden 3.000 kıyyeye kadar üç kazan ve 4.000 
kıyye için de 4 kazan tedârik etmek lâzımdır. Meselâ 3.000 kıyye 
çiçeği çıkacak bir gülcünün en ziyade gül topladığı güne “gül doğ-
rusu” tabir olunur ki o gün üç yüz kıyyedir. Bu üç yüz kıyye çiçek 
altı kıyye hesâbiyle üç kazandan on altışar defada 48 [s. 97] kazan ol-
mak üzere kaynatılır. Bu 48 kazandan alınacak 96 şişe suların dahi 

149 Ocaklarda ateşi karıştırarak güçlendirmek, ızgara üzerindeki ateşin ya da cü-
rufun yerini değiştirmek, küllenmiş ateşi, cürufu dışarı çekmek için kullanılan 
ucu yassı ve dik açı yapacak biçimde kıvrık, uzun saplı demir araç.
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yağ taktîr edilmek üzere 3 kazan ile 10 defada kaynatılmak iktizâ 
eder. Beher kazan bir buçuk sâat fâsıla ile kaynatılır ise çiçeklerin 
bayatlamasıyla az mahsûl alınacağı melhûz bulunduğundan ev-
velce gül bağçesinin ne kadar çiçek vereceği bir dereceye kadar 
tahmîn edilerek ona göre kazan tedârik edilmelidir. Üç dönüm 
ekilen ve birinci mahsulünü veren bir bağçe 450, nihâyet beş yüz 
kıyye çiçek verebilir. İkinci mahsulün senesi hava müsait gidip 
nisan ayında filizler kırağıdan [h]aşlanıp tomurcukları iyi görü-
lür ise 1.200 kıyyeden bin beş yüz kıyyeye kadar çiçekler vereceği 
anlaşılır: Hava mu‘tedil gidip fidanların tomurcukları sene-i sâbı-
ka[ya] nisbetle daha sık ve serbest görülür ise üçüncü mahsul se-
nesinde 2.400 kıyye kadar çiçek verir. Tarif olunduğu vechile gars 
edilmiş ve üç senede bir kökleri gübre ile doldurulan gül bağçeleri 
ikinci çiçekten yani mahsulden sonra fidanları kartlanıp üçüncü 
seneye gelinceye kadar bir dönüm beher sene altı yüzden bin kıy-
yeye kadar mahsul verebilir.

Edevât-ı Muhtelife
Yağhânede müstamel edevât-ı muhtelife, âtîdekilerden ibârettir. 
Gül çiçeklerini kazana doldurmak için ters çevrilmiş büyük hasır 
şapka şeklinde [s. 98] tenekeden mamul yassı, enli bir huni her muâ-
mele nihâyetinde kazanı ocaktan indirip yıkamak için müteaddid 
bez tutacakları, dolmuş şişelerin ağzını kapatmak için lüzûmu ka-
dar bez tıpalar, âteş karıştırmak için bir-iki demir gelberi ve kürek, 
gül suyu veya yağı alındıktan sonra kazanda kalıp taktîrât-ı mü-
tevâliyede kullanılan sıcak suyun süzme ve derci için büyük bir 
sele ve bir çamaşır kazanı, birkaç adet saplı tas ve bakraçlar, baş 
ve ayak şişelerini tefrik zımnında boğazlarına bağlanacak renkli 
bez parçaları veyahud iplik, kazana atılacak çiçekleri tartmak için 
ufak bir kantar. 

Taktîr, Gül Yağı

Şimdiye kadar tarif edilen usulde bilcümle âlât ve edevât hazır-
lanmış olduğu hâlde bizim, şekl-i mahsûsta gösterdiğimiz inbîk 
için150 8-10 [s. 99] kıyye gül çiçeği kopçasiyle berâber tartılıp kazana 
atılır ve üzerine 50-70 kıyye temiz su doldurulup külâhı bir taraf-
tan kazana diğer taraftan müberred borusuna geçirdikten sonra 
çamurlu kolanlar yerli yerine sarılır. Diğer taraftan fıçının derû-
nuna su doldurup müdebber borusunun ucuna bir su şişesi geçi-

150 Matbu metinde: bizim şekl-i mahsûsumuzdaki inbîk için

Ç�çek hun�s�
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rilir. Ancak mezkûr şişenin, akacak birinci buharların harâretine 
dayanamayıp kırılmak ihtimâline mebnî evvelemirde derûnun[d]
a yarım kıyye miktarı âdi su bulundurmak muktezīdir. Gül suyu 
şişesi, bizim tarifimiz vechile mantarlı olmadığı hâlde akıntı boru-
suna geçirdikten sonra bir Amerikan beziyle sarılır. Badehu ocak 
taştırılıp tedrîcen âteş çoğaltılır. İlk muâmelede henüz her şey ve 
her taraf soğuk olduğundan yarım sâatten evvel kazan kaynamaz 
ise de taktîrât-ı mütevâliye de bir çâr-yekten ziyade sürmeyerek 
kaynamağa ve su, şişeye akmağa başlar ve şişeler doldukça inbîk-
ten çekilip bez tıpalarıyle sıkı sıkı kapatılır. Her ne hâlde olur ise 
olsun birinci kazandan sekizer kıyyelik iki şişe su alındığı gibi 
muâmele tevkif edilir ve kazanın sırasıyle kolanları ve külâhı sö-
külür. Birinci baş şişesine bir renkte ve ikinci ayak şişesine diğer 
renkte bir nişân bağlanır veyahud mümkin ise başka başka renkte 
şişeler kullanıldığı hâlde mezkûr nişânlara lüzûm kalmaz. Gül yağı 
%85 nisbetinde baş şişesinde ve ayak şişesinde ise gayet cüz’îce 
bulunur. [s. 100] Bir baş ve bir ayak şişesinden başka bazen üçüncü 
bir şişe su dahi alınır ki âdi nevinden gül suyunu teşkîl eder ve 
yalnız cüz’î râyihası olup yağı hâvî olamaz. Bazen baş şişesi, sekiz 
kıyyelik olduğu hâlde ayak şişesi yalnız yedi kıyyelik dahi olabilir.

Kazana doldurulan 70 kıyye sudan 16 kıyyesi iki şişeye alındık-
ta mütebâkî 54 kıyyesinden takriben 15 kıyyesini dahi gül çiçeği 
posaları zabteder ve ancak 40 kıyyeye karîb bir miktarı yerinde 
kalır ki iki kişi ocağın üzerine çıkarak kazanı kulplarıyle iki tara-
fından tutarak ağzı seleli büyük kazanın üzerine boşaltır ve sele 
derûnunda kalan posa, bir köşeye atılır. Kazan güzelce yıkanıp 
bulaşık suları tekrâr süzgeçli kazana doldurulur. Mezkûr kazanda 
terâküm eden sıcak sular tekrâr inbîk kazanına doldurarak üzerine 
yine sekiz on kıyye gül çiçeği ve 10-15 kıyye âdi su ilâve edilir ve 
muâmele, birinci defada olduğu gibi tekrâr edilir. Ancak mezkûr 
bulaşık ve sıcak suların yerinde mümkin ise başkaca temiz su ısıt-
mak ve istimâl etmek daha münâsibdir.

Birden bir buçuk sâate kadar devâm eden birinci muâmeleden 
sonra ber-vech-i bâlâ ikinci ve üçüncü kazanlardan cem‘an bir sâat 
zarfında ikişerden dört şişe su daha [s. 101] alınır. Bu hesâb üzere 
ve bir inbîk ile takriben iki sâat zarfında üç defada cem‘an yirmi 
beş ilâ otuz kıyye gül çiçeği taktîr ederek altı şişe gül suyu alın-
mış olur. İnbîkler, birden ziyade, meselâ dört adet olursa üçü ile 
mütemâdiyen gül suyu taktîr ederek dördüncüsü yağa hasredilir. 
Isparta’da bi’t-tecrübe otuz yedi kıyye gül çiçeği, dört inbîkle üç 
sâat zarfında muâmele ve elli altı kıyye gül suyu ahz edip bunun 
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dahi yarım sâat zarfında bi’t-taktîr yağı derc edildiği hesâb ve tec-
rübeye medâr olmak üzere ilâveten beyân ederiz. Yağ inbîk ile, 
müberred borusu temiz su ile sûret-i mükemmelede yıkanıp bula-
şık suları gül suyu inbîklerine doldurulur.

Bâlâdaki altı şişe yahud 45-50 kıyye gül suyu yağ inbîği derûnu-
na boşaltıp sâbıkı vechile külâh ve kolan vesâire yerleştirdikten 
ve müberred borusuna yağ şişesi geçirdikten sonra hafîf bir âteşle 
ısıtmağa başlanır.

alelekser yağ kazanı, ocakta yerleştirdikten on dakika sonra birin-
ci damlalar müberred borusundan şişeye düşmeğe başlayıp 20-30 
dakikada 8 kıyyelik mezkûr yağ şişesini doldurunca muâmele tev-
kif edilir ve kazan sökülür. Kazanda kalan suya yeniden gül çiçek-
leri atılıp taktîrâta devâm edilir veyahud bir şişe yağlı gül suyu 
alındıktan sonra taktîrât tevkif [s. 102] edilmeyerek bir veya iki şişe 
âdi gül suyu dahi alınabilir. Dördüncü muâmele ile istihsâl olunan 
bir şişe gül suyu tekmîl yağı hâvîdir ki muâmeleye başlandığından 
10-15 dakika sonra birkaç sâniye zarfında serî‘an ve tamâmen su 
buharlarıyle berâber intikāl eder. Binâenaleyh yağ inbîği âteşini 
mahâret-i tâmme ile idâre edip yağın geçeceği sıralarda kazanı zi-
yadesiyle kızdırmamak ve külliyetli buharlar hâsıl etmemek îcâb 
eder. Bazen gerek âteşin şiddetinden ve gerek bakırının nevinden 
kazan birdenbire kaynayıp buharlar yağ şişesini doldururlar ve 
yağı yakıp siyâh bir renk verir veyahud tamâmen mahvederler. Es-
nâ-yı taktîrâtta böyle galebelikli buhar yahud buğular müşâhede 
edildiğini müteâkib151 ocaktan âteşi çekmek veyahud kazanın üze-
rine müberred fıçısından el ile su serpmek lâzım gelir.

Yağ şişesi bir müddet kendi hâline terk edildikten sonra yağ, bo-
ğazında suyun yüzüne çıkar. Yağcı, şişeyi dizine alıp elinin içi ile 
yavaş yavaş her tarafını okşayarak ve hafîf darbeler vererek iç tara-
fında yapışmış yağ damlalarını koparır ve yüzüne çıkmasını teshîl 
eder. Şişenin boğazında suyun yüzüne bir ilâ bir buçuk santimet-
re kalınlığında terâküm eden yağ, mahsûs kepçe ile cem‘ edilerek 
tıpa ile kapanır, bir şişe derûnunda hıfz olunur. [s. 103] Yağı alındık-
tan sonra şişede kalan su yine yağlı ve ziyade kokulu olmak ha-
sebiyle taktîrât-ı mütevâliyede baş ve ayak şişeleri suyuna katılır. 
Yahud yağaltı gül suyu nâmiyle hıfzedilir ki diğer gül sularından 
ziyade râyihalı ve muteber olur. Bazı müelliflerin tavsiyesi vechi-
le gül çiçeklerine bir miktar tuz ilâvesiyle taktîri tecrübe ederek 

151 Matbu metinde: akîbinde
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netîce-i matlûbe alamadığımızı dahi mülâhazât nevinden olarak 
beyân ederiz. 

Gül Suyu

Gül suyu, yağ çıkarmak için istimâl olunan inbîklerle gül çiçeği 
taktîr veyahud zîrde tarif edilecek usulde ve âlât ile152 dahi muâ-
mele ederek istihsâl olunabilir.

Yağ inbîği istimâlinde bir kazandan üç şişede yirmi kıyye kadar 
yani beher kıyye çiçekten iki kıyye hesâbiyle su alınıp yekdiğerine 
karıştırılır veyahud birinci, ikinci ve üçüncü nâmlariyle üç nevi 
tefrik edilir. 

Birkaç kıyye çiçekten gül suyu almak için mezkûr çiçekler iki-üç 
nisbetinde su ile büyücek bir tencereye doldurduktan sonra or-
tasında bir tas vaz‘ olunur ve tencere kapağı yerleştirilip çamur 
vesâire ile güzelce sıvadıktan sonra bir sâat kaynatılır. Tencere 
derûnunda hâsıl olan buharlar, kapağın üzerine terleyip soğuduk-
ça damla damla su şeklinde tasın derûnuna düşer ve terâküm ede-
rek gül suyunu teşkîl ederler.

[s. 104] 

1. Ocak, 2. Ocak ağzı,  

3. Tencere, 4. Kapağın �ç katı, 

5. Kapağın dış katı,  

6. Gül suyu borusu,  

7. Isınmış su borusu,  

8. Gül suyu ş�şes�,  

9. Isınmış su kovası,  

10. Kapağın kulpları,  

11. Baca, 12. Musluk

Denizli’de gül suyu çıkarmak için şekilde gösterildiği153 vechile 
oldukça mazbût ve muntazam bir inbîğe tesâdüf ettik.154 Mezkûr 
inbîk, bacalı155 bir ocağın156 derûnuna saplanmış bir tencereden157 

152 Matbu metinde: âletlerle
153 Matbu metinde: 5. Şekilde
154 Matbu metinde bu cümleden sonra Şekil 5 girilmiş. 
155 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (11) getirilmiştir.
156 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (1) getirilmiştir.
157 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (3) getirilmiştir.
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ibâret olup kapağı daha geniş ve iki katlıdır; dış katı158 ortasından açık 
olup derûnuna bir musluktan159 soğuk su düşer ve mahsûs boru-
sundan160 akar gider161. İç katı162 tencerede hâsıl olan ve soğuk su-
yun tesîriyle tekâsüf eden buharların suyu, diğer bir borudan163 
bir şişeye164 tahvîl ve gül suyunu teşkîl eder. Bir kıyye gül çiçeğin-
den [s. 105] üç nevide cem‘an üç kıyye su alınabilir ise de alelekser iki 
nevi olarak yalnız iki kıyye su taktîriyle iktifâ olunur.

Mahsulât

Nevi
Şimdiye değin tarif edildiği üzere gülden, yağ ve su istihsâl olun-
duktan başka zîrde ta‘dâd olunan mahsulât dahi alınır.

Kuru gül çiçekleri
Goncalar açılmazdan evvel gül çiçekleri tabâbette kābizâttan ma-
dûd olup toplanır ve goncalarından tefrik edilir. Ayıklanmış165 
goncalar bir müddet sele yahud kafesli kavsaralar derûnunda bir 
sergilikte yahud tennûrede kurutulup toz ve çiçek telleri bir kal-
bur vâsıtasıyle temizlenir ve mahsul kutu derûnunda kuru bir ma-
halde hıfzedilir veyahud doğrudan doğruya eczâcılara satılır.

Muhtelif
100 dirhem gül çiçeği bir kıyye şeker, 200166 dirhem su ile karıştı-
rılıp ve kıvama gelinceye kadar kaynatılıp güzel bir tatlı imâl edilir. 
Kezâlik gül çiçeklerinden tatlı pelte ve şurûb dahi imâl edilip ba-
zen çiçek yerinde yağiyle mahlût âdi su, şeker ve kırmızı bir renk 
dahi istimâl olunur. Gül fidanlarından uzun [s. 106] düzgün, ince, bir 
senelik sürgünler bi’t-tefrik şemsiye sapı, baston vesâireye kulla-
nılır ki artık bunların tafsîlâtına lüzûm görülmemiştir. 

Kıymet

158 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (5) getirilmiştir. 
159 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (12) getirilmiştir.
160 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (7) getirilmiştir.
161 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (9) getirilmiştir.
162 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (3) getirilmiştir.
163 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (6) getirilmiştir.
164 Matbu metinde, Şekil 5’e atıfla bu kelimeden sonra (8) getirilmiştir.
165 Matbu metinde: ayıtlanmış
166 Matbu metinde: 100 dirhem su
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Gül mahsulâtından en esâslı ve kıymetli nevi yağından ibâret bu-
lunup bu bâbda Mösyö Holstein nâm zâtın ifâdesine atfen zîrdeki 
tahkîkātı buraya ilâve ederiz.

Rumeli kıtasında Kızanlık ve Karlova kazalarının takriben 140 
karyesinde gül yağcılığı icrâ edilip ve pazarı Kızanlık’ta kurulup 
son beş sene zarfında âtîdeki mahsul alınmıştır: 

Sene 
1307 takr�ben 350 b�n m�skal
1308 takr�ben 280 b�n m�skal
1309 takr�ben 380 b�n m�skal
1310 takr�ben 290 b�n m�skal
1311 tahmînen 470 b�n m�skal

Anadolu kıtasında perakende sûrette türemekte olan gül bağçe-
lerinden cem‘an [s. 107] ve takriben üç-dört yüz miskalden ziyade 
yağ çıkarılmakta olacağı, cümle-i tahkîkātımızdandır. Kezâlik Mı-
sır’da Feyyûm şehrinde dahi oldukça gülistanlar mevcut olup bir 
miktar gül yağı dahi istihsâl olunduğu bazı müellifler tarafından 
beyân olunmakta ise de ahîren bilvâsıta icrâ eylediğimiz tahkîkāta 
nazaran şehr-i mezkûrda bir tarihte gül bağçeleri ihdâs olunarak 
bir miktar gül suyu istihsâl olunabilmiş ve fakat asla yağ çıkarı-
lamamış ve su dahi aşağılık nevinden bulunmuş olduğundan el-
yevm işbu zirâat ve sanatle iştigāl olunmadığı anlaşılmıştır.

Gül yağı, derecesine göre miskal ile satılmakta olup Kızanlık ta-
raflarında lirâ-yı Osmânî 120-122 hesâbiyle beher derecesi 70-80 
paraya fürûht olunmaktadır.

Mezkûr yağın alelekser 14-16 ve Anadolu yağlarının ise 16-16,5 
derecelerde olmasına nazaran birincinin miskali 24-32 ve ikinci-
sinin 22-25 kuruşa yani beher miskal bir buçuk dirhem itibarında 
olduğundan Kızanlık yağının kıyyesi takriben 8.460 ve Anado-
lu’nun 6.260 kuruşa geldiği anlaşılır. Mezkûr hesâblara nazaran 
kezâlik Kızanlık taraflarında vasatî olarak beher sene 374,000 
miskal mahsul ve lira yüz kuruş itibariyle 91,933 veyahud yu-
varlak hesâbla 92,000 lira miktarı akçe [s. 108] bu sâyede köylülerin 
cebine girdiği görülür167. Gül suyunun nevine göre beher kıyyesi 
2,5, 3 ve 5 kuruşa kadar satılır168.

167 Matbu metinde: görülmektedir
168 Matbu metinde: satılabilir
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Ticâret
Gül yağı, ıtriyyât fabrikalarının cümlesinde ve dünyânın her ta-
rafında külliyetle sarf ve istimâl olunur bir mâdde-i ticâriyye ol-
duğundan Anadolu-i Şâhâne’nin kābiliyet-i fevkaladesine binâen 
işbu zirâatın ta‘mîmi yüzünden gayet menfaatli bir istikbâli oldu-
ğu keşfolunmaktadır.

Tahkîkāt-ı hususiyyemize nazaran Rumeli’de gül yağları, hususiyle 
ıtırşâhî nâm çiçek yağıyle tahlît ve iğtişâş edildiğinden Anadolu’da 
hîlesiz yağ çıkarıldıkta tüccârların kemâl-i memnûniyetle buraya 
koşacakları katiyyen tebeyyün eylediğine binâen ahâlîsi böyle bin-
lerce lira vâridâtı temin edecek, işbu sanatın ta‘mîmine ne kadar 
gayret ve rağbet etse o nisbette müstefîd olacağı emr-i tabiîdir.

Hîleler
Kile, kantar, çeki, sepet ile ve uygun fiyatlarla satılmakta olan 
bunca mahsulât-ı arzıyyeye hîleler katmağa birtakım muhtekir-
lerin maatteessüf [s. 109] me’lûf oldukları misillü böyle miskal ile 
yüksek fiyatta satılan gül yağına dahi hîle karıştıran bulunmakta 
idüğünden bunların dahi ber-vech-i zîr ta‘dâd ve sûret-i tayini ta-
rif edilmiştir. Rumeli’de Balkan Dağları’nda hâsıl olan gül yağı, 
ova yağlarından yüzde elli nisbetinde ziyade kuvvetli olduğundan 
daha pahalı satılır. Bunun için dağ ve ova mahsulü dâimâ yarı ya-
rıya mahlût olarak pazara çıkarılır. Mezkûr kıtada gül yağları sülüs 
veya humus hesâbiyle ıtırşâhî yapraklarının (pelargonium) yağı 
vesâire ile karıştırılır. 

İrân’da dahi sandal ağacı talaşı, gül çiçekleriyle taktîr edilir ki yağa 
ziyade kuvvet verir ise de nefâset ve kıymetini taklîl eder. Hin-
distan’da ise ekseriya sandal ağacından mütehassıl yağdan katarlar 
yahud İran’da olduğu gibi muâmele ederler. Kezâlik “necliyye”169 
fasîlesine mensup olarak havâlî-i mezkûrede tenebbüt eden ve 
kuskus tabir olunan bir nevi ayrık (andropogon) köklerinden alı-
nan yağlar dahi karıştırılır. Avrupa’da ise gül yağlarına ziyadesiyle 
balina (kadırga balığı) yağı karıştırırlar. Bunlardan mâadâ gül yağı, 
“şecer-i redûs” denilen ve Kanarya Adaları’nda tenebbüt eden 
“‘alîkıyye” [memlîkıyye] fasîlesine mensup bir nevi boru çiçeği 
(convolvulus170) köklerinden bi’t-tefrik alınan yağ ile dahi karış-
tırılır.171 

169 buğdaygiller 
170 kahkaha çiçeğigillerden
171 Bu paragraf matbu metinde mevcut değildir.
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Ayrık kökü yağı ile mahlût [s. 110] gül yağı, hâlis kadar sühûletle in-
cimâd etmez. Balina yahud balık yağı, sâbit yağlardan birisi derû-
nunda halledildikten sonra gül yağına katıldığından tamâmen 
incimâd eder. Fakat cüz’î bir harâretle sulanır ve sâfî gül yağının 
mayi‘iyyetinde olamaz. Bir şişe ile 25 derecede suya batırıldıkta 
gül yağı tekâsüf veyahud yağı teressüb eder. Kloyatla karıştırıldık-
ta sabun gibi köpürür, kâğıd üzerine dökülen damlası yayılır, kalır 
ve uçmaz. Ayrık kökü ve ıtırşâhî yaprakları yağıyle mahlût gül ya-
ğını muâyene zımnında bir tabak ortasında bir miktar iyot, bunun 
etrâfında ve tabağın derûnunda üç adet çukur sâat camları vaz‘ 
ile bunların yerine sâfî diğerlerine mahlût yağlardan birer miktar 
doldurulur ve cümlesi birden bir cam kavanoz ile kapatılır. Birkaç 
sâat geçtikten sonra gül yağı bembeyaz kaldığı hâlde mahlûtlar 
peyderpey esmerlenir veya tamâmen siyâhlanır.

Foksin yani garibaldi boyasını hâmız-ı kibritî (asit sülfüroe) ile 
muâmele ederek istihsâl olunan bisülfit de rozalininden iki santi-
metre mik‘abı, iki-üç damla muâyene edilecek mezkûr yağa ilâve 
edildikte eğer yağ hâlis ise 24 sâat zarfında kırmızıya, ıtırşâhî ya-
ğıyle mahlût ise nihâyetü’n-nihâye iki sâat zarfında mâîye boyanır. 

[s. 111] Bâlâdaki tecrübelerden başka, geçen fasıllarda umûm ıtrıy-
yâtın muâyenesi için irâe edilen tedâbîr ve usul dahi tatbik ve 
tecrübe ve müstaktıb172 tabir olunan hikmet âleti ile dahi istimâl 
edilebilir.

Toz şekeri ile imâl edilen gül suyundan bir miktar suyu çekinceye 
kadar kaynatıp hâsıl olan tortusu kor âteşe atıldıkta şeker gibi şi-
şer, kıvrılır ve onun gibi bir koku hâsıl eder. 

172 polargı müstakteb: polarılmış



KIZANLIK GÜL FİDANLARININ 
GARS VE TİCÂRETİ173

Kızanlık gül fidanı gayet nâzik olduğundan her mevki ve her top-
rakta yetişemez. Bu sebebe mebnîdir ki Avrupa’nın birçok ma-
hallerinde Kızanlık’tan gül fidanları celbolunup usulü dâiresinde 
gars ve tîmârlarına dikkat ve itina edilmiş olduğu hâlde iklim ve 
arâzî ile imtizâc edemediklerinden garslarında muvaffakiyet hâ-
sıl olamamıştır. Fakat Memâlik-i Osmâniyye’nin birçok mahalle-
rinde münâsib mevki ve arâzîde tesis olunan gülistanlardan fev-
kalâde netîcelere destres olunmuş ve hattâ Kızanlık havâlîsindeki 
gülistanlardan ziyade ve nefîs gül yağı mahsulü alınabilmiş olma-
sından, Memâlik-i Osmâniyye’de bu nâfi mahsulün yetişebileceği, 
sûret-i kat‘iyyede tebeyyün eylemiştir.

Kızanlık usulü üzere tesis olunacak gülistanlar için en münâsib 
mevki ve iklim [s. 112] şimâl ve şimâl-i şarkî veyahud şimâl-i garbî-
ye maruz ve havası latif olmakla berâber mütemâdiyen teceddüd 
eden etrâf-ı erbaası açık bulunan, harâret-i vasatîsi çok tebeddül 
etmeyen, ilkbaharda don ve kırağı tutmayan; yazın bâhusus güller 
açtığı zaman kurak olmayan ve sıkıca yağmur yağan, başlıca mev-
sim-i tezehhürde ziyade çiğ düşen ve oldukça serin olan mahaller 
olup bilakis ilkbaharda ve bâhusus güller gonca hâlinde iken don 
tutan, gayet kurak olan ve çiğ düşmeyen mevsim-i tezehhürde lo-
dos rüzgârları eksik olmayan mahaller, Kızanlık gül fidanlarıyle 
gülistan tesisine asla elverişli değildir.

Gülistan tesis olunan arâzînin nevi dahi miktar-ı kâfî kireç ve 
ümüs toprağı hâvî bulunan kumlu killi hafîf ve alt tabakası derin 
olup tavını yazın çok gāib etmeyen ve fakat ıslak ve taban mahal-
lerden madûd olmayan topraktır. Maamâfîh kireç ve ümüsü az 
boksat killer, kumlu etribe dahi münâsib mevkide bulunur ise gül 
fidanlarının neşv ü nemâsına elverişlidir. Taban mahaller ve ıslak 
ve sert, yanık etribe veyahud üst tabakası hafîf olup alt tabakası 
gayr-i kābil-i nüfûz boksat arâzî ise gülistan yetiştirmeğe asla sâlih 
değildir. Binâenaleyh gülistan tesis için teşebbüs edenler, bâlâda 
beyân olunan şerâiti hâiz mevki ve arâzînin intihâbı elzem olduğu 
gibi gülhâne mevkiinin lüzûmu miktar akarsu ile taktîr zamanında 
yakmak [s. 113] için başlıca çam, kayın veyahud söğüt ağaçları bulun-
masına dikkat ve itina eylemek iktizâ eder.

173 Buradan, “Hâtime” kısmına kadar olan bölüm matbu metinde mevcut değildir.
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Gülistanların Kızanlık Usulü Üzere Tesisi

Gülistan tesis olunacak mahal, yazın derin işleyen pulluklarıyle 
iki-üç defa mükemmelen işletilerek veyahud daha iyisi yetmiş 
santimetre kadar derinliğinde grizer edilerek tehiyye edildikten 
sonra teşrînisânî ibtidâlarında birbirine muvâzî dikildiğinden bir 
buçuk metreden iki metreye kadar fâsılalı hendekler hazırlanmalı 
ve bu hendeklerden çıkan topraklar, hendeklerin iki tarafına vaz‘ 
olunup gülistan tesis olunacak mahal bayır ise hendekler yukarı-
dan aşağı açılıp sağdan sola açılmalıdır. Mezkûr hendeklerin ve 
renkli toprağın nevine yani yazın tavı derinde bulunup bulunma-
dığına göre tehallüf edip bu derinliği tayin için ağustosta tarlanın 
bir-iki mahallinde çukurlar hafr olunarak tavın kaç santimetre 
derinlikte bulunduğunu tayin eyledikten sonra ondan birkaç san-
timetre daha derin olmak üzere hendekler açılarak fidanlar o de-
rinlikte gars olunup vasatî olarak hendeklerin eni 40 santimetre ve 
derinliği dahi 30’dan 45 santimetreye kadar olmalıdır. Bu sûretle 
tehiyye edilmiş olan arâzîde düzgün ve muntazam sûrette hafr 
edilmiş hendekler derûnunda bir metre kadar uzunlukta bulunan 
köklü veya köksüz Kızanlık [s. 114] gül çalıları dallariyle birlikte 4-5 
adedi yan yana ve hendeğin boyunca arka arkaya birbirine temâs 
etmek şartiyle dizilip üzerleri hendekten çıkarılarak toprakla 10-
15 santimetre kadar hafîfçe örtülüp yalnız hendeklerin her iki 
başlarında gül çalıları kısmen topraktan çıkarılarak gars edilir. Ve 
onun üzerine de bir ince tabaka teşkîl etmek üzere eski kara sığır 
yahud koyun gübresi bir parmak yayılır. Gars olunacak gül çalı-
larının tedârikine gelince gül fidanlarının yirmi seneye kadar iyi 
mahsul vermeleri için lâ-akall on senede bir sath-ı arâzîden iki-üç 
parmak aşağıdan güzelce kesilip tâzelenmesi lâzım geldiğinden 
aşağıdan makas veya destere veyahud çapa ile düzgünce kesilerek 
kesilen sıraların derûnunda bulunan gül fidanlarının kökleri yeni-
den tefrik için on santimetre kadar kalınlığında eski gübre ile karı-
şık toprak ile örtülerek gülistanlar tâzelendirilir ve bu sûretle hâsıl 
olan gül çiçekleri dahi tefrik olunduğu vech üzere yeniden tesis 
olunacak gülistan mahallere gars olunur. Gül çalıları bir mahalden 
diğer uzak bir mahalle naklolunmak istenildikte birkaç hava deliği 
hâvî sandıklar derûnunda eğrelti otuyla birleştirilerek naklolun-
duğu gibi hendekler henüz hazırlanmamış ise bir çukur derûnuna 
vaz‘ ile üzeri 10-15 santimetre toprak ile örtülüp hemen sulanarak 
birkaç gün muhâfaza edilir ve gars olunacakları mahal serî‘an [s. 115] 
hazırlanıp yerli yerine gars olunmalıdır.

Çalılar gars olundukta ilkbahara kadar edilegelen hiçbir hizmet 
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olmayıp ancak nisan ibtidâlarında kırmızı renkte bulunan gül fi-
lizlerinin topraktan dışarı fışkırmağa başladıkta bunların tîmârına 
fevkalâde dikkat olunmalıdır. Ve bu zamanda imtidâd edilecek 
hizmet, hendekler derûnundaki otları el ile iyice ayıklamak ve 
hendeklerin arasında bulunan mahalleri dahi güzelce çapalamak-
tan ibârettir. Badehu gül sıraları derûnunda ot bittikçe kerpetel 
ile çapalanarak fidanların etrâfındaki toprak yumuşatılmak veya 
zemîn kurak gider ise fidanlar birkaç defa sabahları gayet erken 
sulamak ve fidanlar boy attıkça hendekten çıkarılan topraktan 
peyderpey alınarak boğazları doldurmak ve tarla bir-iki defa çapa-
lanmak lâzım gelir. Fidanların tîmârına dikkat ve itina olunur ise 
sonbahara kadar 40-50 santimetre kadar irtifâ kesb edip hendek-
lerden çıkan toprağın kısm-ı a‘zamı ile hendekler irtifâının sülüsâ-
nından fazlası doldurulmuş olup ertesi ilkbaharın martı zarfında 
tarla, bâr-gîr sabanı ile sürülüp yahud bellenip fidanların araları 
çapalanır ve boğazlar doldurulur. Mezkûr fidanlar ikinci sene bir 
miktar mahsul vermeğe de başlayıp gülistana edilmiş mesârifi çı-
karır. Haziranda yani gül çiçeği [s. 116] devşirme zamanı geçtikten 
sonra gülistanın her tarafı güzelce kazılmalı. Harâretin tesîrinden 
muhâfaza kasdiyle doldurulur, hazirandan sonra teşrînievvele ka-
dar havalar pek kurak gider ise gülistanı birkaç defa sulamak pek 
fâideli olduğundan bu zamanda irvâ etmek lâzımdır.

Eylül gāyesinde toprağın tavı zamanı gözetilerek gülistan bir 
kere daha mükemmel kazılmalı ve yağmur suları toplanabilmek 
için gül fidanlarının boğazları biraz açılarak mevsim-i şitâda teş-
rînisânî gāyesinde soğuğun tesîrinden muhâfaza için dipleri on 
santimetre kadar toprakla doldurulur.

Gül fidanları, gars olundukları tarihten itibaren iki kış geçirildik-
ten sonra yani üçüncü sene artık mahsul vermeye başlayıp bir 
dönüm gülistan vasatî olarak beş yüz kıyye gül çiçeği verir. Eğer 
elverişli mevkie gars olunur ise bundan sonra yapılacak tîmâr dahi 
her sene mart gāyesinde evvelâ gül fidanlarının kuruyan veyâ has-
ta olan dalları makas veya bıçak ile kurudukları mahalden beş-altı 
santimetre aşağıdan fışkırmak üzere bulunan bir göz üzerinden 
kat‘ olunup ayıklanmakta ve Badehu sıraların aralarındaki bu beş 
mahal, çift ile sürülüp gül sıralarının altları dahi çapa ile fidanla-
rı zedelememek şartıyle hafîfçe kazılmaktan ve bu kazma, sürme 
ameliyatı güller devşirildiklerini [s. 117] müteâkib yani haziranda ve 
bir de sonbaharda aynı sûretle icrâ edildiğinde ve güller kuvvetten 
düşmemek için üç-dört sene kasım esnâsında eski sığır ve koyun 
gübresiyle altları gübrelenmekten ibâret olup bu sûretle gülista-
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nın tîmârına dikkat ve itina edilir ve toprak bir mevki dahi münâ-
sib bir yerde intihâb kılınır ise gül fidanları 25 seneden 50 seneye 
kadar dayanıp pek iyi mahsul verirler. Şu tafsîlâttan anlaşılacağı 
üzere bir gülistan ne kadar ziyade aşılatılıp yabânî otları mahvolur 
ve kurumuş olan dallar ne kadar iyi ayıklanır ise gül fidanları o 
nisbette neşv ü nemâ bulup hem çok mahsul verirler ve hem de 
çok dayanırlar.

 Ömer Şevket

 Fî 4 Mayıs, sene [1]328 [14 Mayıs 1912]
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Hâtime174

İşbu makalemize hâtime olarak yağından bahseylediğimiz gül 
suyunun dahi sûret-i muhâfazasıyle beher dönüm gülistanın îrâd 
ve mesârifine dâir zîrdeki hesâbları göstermek münâsib addolun-
muştur.

alelumûm kokulu sularda olduğu gibi gül suyu, bir müddet kal-
dıktan sonra acı bir koku peydâ edebilir ki bir müddet, şişesiyle 
berâber buz derûnuna bırakılarak def ‘ edilir. Yüzlerinde birtakım 
köpükler hâsıl olup bazen teressüb dahi eder ve fenâ bir koku ve 
lezzeti verirler ki kapları tebdîl ederek veyahud süzerek izâle olu-
nur.

Mantarla kapalı şişe ve kaplarda gül suyunda küf kokusu peydâ 
olduğuna binâen bunların dâimâ kâğıt ya bez tıpa ile kapatılması 
ve her açılmalarında tıpanın tebdîli lâzım gelir.

İki defa taktîr ederek alınan gül suyu bilakis uzun müddet bozul-
mayarak hıfzolunabilir. 

Bulanmış ve tortulanmış gül suları, beher litreye 2 gram boraks 
(borak, tenkâr) ve 2 gram şap veyahud birkaç damla sirke ilâve-
siyle tasfiye edilir.

Müteaddid nümûnede gül sularının muâyenesiçün bir miktar hâ-
lis suyu esâs turarak birer tecrübe şişesinde mezkûr nümûnelerin 
cümlesine birer miktar hâmız-ı kibrît (zâc yağı) veyahud hâmız-ı 
azot (tizâb) ilâve olundukta kangısının rengi hâlis suyun rengi-
ne müşâbih ve yakın ise o kadar sâfî ve başka renk irâe edenlerin 
mahlût olduğu anlaşılır.

Bazen bir miktar karbonit magnezya veyahud toz şekeri üzerine 
yine birkaç damla gül yağı ve lüzûmu miktar âdi su ilâve ederek 
ve kuvvetlice çalkalayıp karıştırarak süzerler ve gül suyu nâmiyle 
pazara çıkarırlar ki bir miktarı bir müddet eder ve clorat d’alumin 
ile kaynatıldıkta karbonit magnezya teressüb ederek hîle tebey-
yün eder. 

Toz şekeriyle imâl edilen gül suyundan bir miktar, suyu çekinceye 
kadar, kaynatıp hâsıl olan tortusu kor âteşe atıldıkta şeker gibi şi-
şer, kıvrılır ve onun gibi bir koku hâsıl eder.

174 Bu kısım şapirograf baskıda yer almamaktadır.
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Bir Dönüm Gülistanın Îrâd ve Mesârifi

Masraf kısmı
Birinci sene
Kuruş

200 Bir dönümde dört yüz arşın hendek hafriyesi
100 Çift sürmek, çapalamak, gübre masrafı
230 Fidan bedeli ve garsiyât masrafı
70 Arâzî icârı ve sulamak masrafı
36 Yüzde altı hesâbiyle mesârif-i muharrere fâizi
______

636 Birinci sene mesârif yekûnu

İkinci sene
Kuruş

150 Çift, çapa, tîmâr sâire masrafı
70 Arâzî icârı, sulamak masrafı
51 Birinci ve ikinci sene mesârif fâizi
________

271 İkinci sene mesârif yekûnu

Üçüncü sene
170 Çift, çapa, tîmâr, sulamak masrafı 
135 Çiçek derci için üçer sâatlik 90 yevmiye
100 Ma‘a-teferruât inbîk bedelinin beşte bir kısmı
100 Odun masrafı
100 Mesârif-i taktîriyye ve şişe bedeli
30 Yüzde beş hesâbiyle mesârif-i müteferrika
114 İnbîk bedeli tamâm hesâb olunarak  
 üçüncü sene nihâyetine kadar umûm masraf fâizi
________

749 Üçüncü sene mesârif yekûnu
_____
1.656 Üçüncü sene nihâyetinde umûm mesârif yekûnu
73 Yüzde beş hesâbiyle mesârif-i umûmiyye
________

1.739 Cümle-i yekûn
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Îrâd Kısmı
İkinci sene
Kuruş

175 Yüz kıyye gül çiçeğinden 7 miskal yağ fî 25
100 Yüz kıyye gül çiçeğinden 50 kıyye gül suyu fî 2
_____

275 

400 veyahud 200 kıyye gül suyu fî 2

Üçüncü sene
1.250 600 kıyye gül çiçeğinden 50 miskal yağ fî 25
600 600 kıyye gül çiçeğinden 300 kıyye gül suyu fî 2
16 İkinci sene îrâd fâizi yüzde altı
_____

1.866

2.400 veyahud 1.200 kıyye gül suyu fî 2

Muvâzene

Gül yağı taktîrinde Yalnız gül suyu taktîrinde

Kuruş   Kuruş Sene

275 İkinci sene 424 Ma‘a fâiz birinci
1.866 Üçüncü sene 2.400 ikinci
_____   ______

2.141 Îrâd yekûnu 2.824 Îrâd yekûnu
1.739 Mesârif yekûnu 1.739 Mesârif yekûnu
_______  ________

402  Sâfî kâr  1.085 Sâfî kâr

İşbu hesâblardan piyasanın175 iktizâsına göre gül yağı veyahud 
suyu imâl edilmek şartıyle üçüncü sene nihâyetinde mesârif-i 
umûmiyye çıkarıldıktan sonra yağ imâl edilmiş ise dört yüz iki, 
su çıkarılmış ise bin seksen beş kuruş beher dönümden sâfî kâr 
yani birinci tertîbinde sermâyeden yüzde yirmi üç ve ikincisinde 
yüzde altmış iki fâiz alındığı anlaşılır.

175 Metinde: “پياڄه”
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Dördüncü sene mesârifi, üçüncü sene mesârifi kadar olarak ve-
yahud bin kuruşa kadar farzedilerek bin kıyye çiçek hâsılâtından 
2.500 kuruş kıymetinde yağ ve bin kuruşluk su ki cem‘an üç bin 
beş yüz kuruş îrâd yani iki bin beş yüz kuruş sırf kâr alınacağı 
gibi râyicine göre iki bin kıyye gül suyu bi’t-taktîr dört ilâ altı bin 
kuruşa yani üç veya beş bin kuruş sırf kâr ile satılabileceği dahi 
me’mûl bulunduğundan gülistanların teksir ve hüsn-i muhâfaza 
ve idârelerine ne kadar sa‘y edilirse o kadar istifâde edileceği gö-
rünür.
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