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Manisa'daki Şehzade Sarayı'nı 1671 'de görmüş olan Evliya Çelebi 
burayı "Hünkar bağçesi" olarak adlandırır ve şöyle anlatır (IX.36b-37a): 

Amma bu mesfregahlardan ziyade vacibü's-seyr (görülmeye değer) 
Hünkar bağçesidir (Sultan Bahçesidir). Şehrin aşağı şimal (kuzey) 
canibinde sahra-yı lalezarda (lalelerle dolu ovada) vaki' olmuş (yapıl
mış) canib-i erba'ası (dört tarafı) kal'a gibi tuladan mebnf (tuğladan 
inşa edilmiş) çar-kuşe bir bina-yı metfndir (dört köşe sağlam bir bi
nadır). Ve canib-i garba nazır (batı yönüne bakan) bir tahta kapusu 
var. Da'iren-madar cirmi (çepeçevre ölçüsü) üç bin üç yüz adımdır. Ve 
Asitane tarafından (İstanbul'dan atanmış) bostancıbaşısı ve iki yüz sarı 
külahlı bostancıları vardır. Da'ima bu bağ-ı İremi (cennet bahçesini) 
tımar edüp (bakımını yapıp) anda olan selef müluklerinin (orada yaşa
mış olan önceki sultanların) halfçe ve hevayic (hah ve diğer eşyaları) 
ve altun ve gümüş makulesi evanf (altın gümüş kap kacak) ve sfm ü 
zer lüleleri ve fıskıyye ve kadehleri (gümüş ve altın muslukları, fıskiye 
ve kadehleri) cümle anların kabza-i tasarruflarındadır (hepsi onların 
denetimindedir). Ve cümle maksureleri ve ka'aları (oturma yerleri ve 
sofaları) ve gayri imaretlerin (diğer binalarının) kurşumların ve mutalla 
alemlerin (kurşunlarını ve altın kaplama alemlerini) gözedüp bu bağ-ı 
İremezatı ta'mfr ü termfm ile mukayyed olurlar (bu cennet bahçesi
nin tamir ve bakımı için çalışırlar). Ve mahsulatın ba'de'l-masarıf 
Asitane'de terekeci başıya irsal ederler (elde edilen hasılatı masrafları 
çıkardıktan sonra İstanbul'daki terecekibaşıya gönderirler). Senevf yedi 
yük akçe mahsulünden hasıl olur. Ne/eratlarının vazifeleri cizyedendir 
(Görevlilerinin maaşları cizyeden ödenmektedir). 

Bu ravza-i Rıdvan ve hadfka-i bağ-ı cinan eyle bir hıyaban yerdir 
kim adem maksurelerinde meks etdükde şükufesiniıı rayiha-i tayyibesin
den ademin demağı mu'attar olur (Bu cennet bahçesi öyle ağaçlık bir 
yerdir ki insan oturma yerlerinde oturduğunda çiçeklerinin kokusundan 
insanın burnu kokuyla dolar). Ve Cenab-ı Barı ruy-i arzda sun 'un izhar 
içün ne kadar kerre yüz bin elvan nebatat, kiyahat, ezharat-ı hoş-bu 
halk etmiş ise cümlesi bu gaytan-ı İremezatda mevcuddur (Tanrı, yer
yüzünde gücünü göstermek için ne kadar çok -yüz binlerce- bitki, ot, 
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güzel kokulu çiçek yaratmış ise hepsi bu cennet bahçesinde mevcuttur). 
Ve selef ukalaları bu bô.ğ-ı sadrenc-nakşı tarh ediip ate 't-tertfh çırpı ile 
ııiçe yii::, bin şecere-i miismiratı ve gayri dıraht-ı çınarları ve kavak ve 
servi ve bfd-i sernigCınları ve gCınô.-gCın şecere-i tayyibeleri dikiip sô.f 
sô.f ale 't-tertfb diz.iliip durur (Geçmişteki akıl sahipleri bu bağı, satranç 
tarzında tarh edip yüz binlerce meyve ağacı ve diğer ağaçları çınar, ka
vak, servi, salkım söğüt ve çeşit çeşit güzel ağaçları sıra sıra düzenli 
bir şekilde dikmişlerdir). Böyle bir sô.yedar ve koyah hıyaban lıadfka-i 
sultandır kim midlıatinde lisan batıdır (Burası, böyle gölgeli ve ağaçlar
la kaplı bir park, bir sultan bahçesidir ki övgüsünde dil yetersiz kalır). 

Ve bu bağçeye muttasıl (bitişik) yol aşırı bir naınaz.galı-ı miislimfn 
vardır. Sahra-misal bir musattah (ova gibi düz) vadfdir. Cô.nib-i er
ba'ası (dört tarafı) alçak kargfr dfvô.rlı yerdir. İçine elli bin adem girse 
yine bir canibi tehf (boş) olur. İçinde havu::,ları ve fevvareleri (fıski
yeleri) pertab edüp cereyan etmededir (fışkırıp akmaktadır). Başka 
huddamları vardır (kendine ait hizmetlileri vardır), çemenzarın hıfz [u] 
hıraset ederler (bahçesini koruyup bakarlar). 

Edebiyata ve eğlenceye düşkün olan il. Murad (1404-1451), tahtını 
oğlu Mehmed'e bırakarak Manisa'ya yerleşmek istemişti ("Osmanoğlı 
deli olup tahtı bir oğlana verüp kendi çalıcı avret/erle bağlar bucağında 
yeyüp içüp durur"- Neşri/Tae-schner 1951. Cilt I: 172). 1444'teki Yama 
savaşından sonra 1445'te Manisa'da bir saray yaptırır ve bundan sonra 
hayatını burada geçirir. il. Murad'dan sonra 1595'e kadar bu Saray-ı 
'A.mire'de Manisa Sancağı'na gönderilen şehzadeler yaşamıştır. Şeh
zadelerin sancaklara gönderilmesine son verildikten sonra Manisa'da 
saray hayatı bitmiş, metruk kalan saray zaman içinde yıkılmıştır. 

Evliya'nın dediği gibi, saray, şehrin "aşağı şimaf'inde yani sarayın 
mezarlığı olan Şehzadeler Türbesi'nden bugünkü Manisa istasyonuna 
kadar uzanan bölgede, Saray mahallesi diye bilinen semtte yer alıyordu. 
Çağatay Uluçay'ın Manisa'daki Saray-ı Amire ve Şehzadeler Türbesi 
"849 H.-1296 H." (İstanbul 1941) başlıklı kitabında yayımladığı bir
çok belgede sarayın onarımına ilişkin olarak verilen bilgilerden saray 
hakkında bilgi edinebiliyoruz: Sarayda, belgelerde de belirtildiği üzere, 
bir kule (Adalet kasrı) kışlık ve yazlık olmak üzere harem daireleri, iki 
hamam, harem görevlilerinin yaşadığı binalar, saraçların ve yeniçerile
rin yaşadığı mekanlar bulunmaktadır. Haremin önünde Evliya'nın ka'a 
dediği eyvan (minyatürde görüldüğü gibi) bulunmaktadır. Kule yani 
sarayın Adalet kasrı ya da köşkü, Evliya Çelebi'nin belirttiği gibi dört 
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köşe idi ve ahşap kapısı vardı. 19. Yüzyılda saraydan ayakta kalmış 

olan tek bina idi ve saat kulesi haline getirilmişti. 

Belgelerdeki bilgilere göre saray 56 dönüm üzerinde bulunmaktay

dı, 8 dönüm sebze bahçesi, 4 dönüm saraçların ve 5 dönüm yeniçeri

lerin kaldığı mekanlara ayrılmıştı. Etrafı alçak bir duvarla çevrilmişti. 

Terkedildikten sonra uzun süre onarım belgelerine geçen saraydar, 
bostancı başı, bostancı, bağçe ustası/üstadı gibi görevlilerin gözeti

minde kalmış olduğu anlaşılmaktadır. Aslında Evliya'nın ziyaret ettiği 

yıllarda oldukça yıpranmış olmalıdır. Çünkü 4-5 yıl gibi kısa bir süre 

sonra 1676'da saraçhane mekanları ve yeniçeri kışlası yıkılmış ve ara

zisi arsa olarak satılmıştır. 1694'te haremdeki eşyalar toplanıp bodruma 

konmuş, 1709'da harem dairesinin mermer aksamı, 4 su havuzu olan 

bir fıskiyyesi ve benzeri eşyaları çalınmıştır. Yine belgelere göre sa

rayın pek çok kurşun malzemesi olduğu anlaşılmaktadır. 1680 tarihli 

belge, şiddetli fırtınada devrilen kavak ağaçlarının sarayın tamiri için 

satılmasına ilişkindir. 

Onarımlarla 19. yüzyıla kadar gelen sarayı, Manisa'dan geçen bir

çok Avrupalı seyyah görmüş ve anlatmıştır. Sarayın bahçesindeki kavak 

ağaçları sarayın ihtişamının sembolü olmuştur. Evliya Çelebi'den 30 yıl 

sonra gören J. P. von Tournefort (Relation d'unvoyage du Levanı 1717. 

Bd 2. 490) ve daha sonra R. Chandler (Travels in Asia Minor 1776. 

268), kavak ağaçlarından özellikle söz ederler. 

Evliya'nın söz ettiği namazgah minyatürde de görülmektedir. 

Şehzade Mustafa tarafından yaptırılan bu namazgah, Kurtuluş Savaşı 

sırasında yıkılmıştır. 

(Daha geniş bilgi için bkz. N. Tezcan. Manisa nach Evliya Çelebi. 
Aus dem neuenten Band des Seyahatname Übersetzung und Kommen
tar. 1999. 231-240) 
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