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XV. yüzyıl 
Çağatay şairlerinden Lutfi'nin 

Celaleddin Tabib'in aynı adı taşıyan 
Farsça eserinden tercüme yoluyla 

meydana getirdiği aşıkane mesnevisi 
(bk. LUTFİ). 

GÜL-i SAD- BERK 
( .!.!..,; ........ j5 ) 

Klasik Türk edebiyatında 

~ 

yüz sayısına bağlı olarak düzenlenen 
değişik türdeki eserlerin ortak adı. 

L ~ 

'"Yüz yapraklı gül" anlamına gelen gül-i 
sad- berk tamlaması divan edebiyatında 
yüz beyit. yüz gazel, yüz beyitlik kasi 
de. yüz hadis, yüz mektup gibi yüz sayı-

sı esas alınarak yazılan eseriere verilen 
addır. Bunlarda sayı her zaman yüze 
ulaşmamakla beraber müellifler, sayı 

bakımından eksik olan bu türdeki çal ış
malarına da aynı adı vermişlerdir. Gül-i 
sad -berk tabirine Fars edebiyatında rast
lanmamakta. bunun yerine daha çok sad
berk ("katmerli gül") ve gül-isad-berg-i 
asuman (kinaye yoluyla "alemi aydırıla
tan güneş") tamlamaları görülmektedir 
(M Hüseyn-i Tebrizi, lll , 1827 ; Burhan-ı 

Kiitı' Tercümesi, s. 529; Şükün , ll, 1357; Lu· 

gatname, XIX, 160) 

Türk edebiyatında "Gül-i Sad-berk" 
adıyla yazılmış eserler kronolojik olarak 
şöyle sıralanabilir : 1. Mesihi'nin (ö 918 / 

1512) Gül-i Sad-berg'i. Doğum, ölüm. 
düğün gibi olaylara: tebrik, tavsiye, şika
yet ve teşekkür gibi konulara dair yüz ka
dar mektup örneğinden meydana gel
miştir. içinde "şefkatname, talebname. ir
salname, şevkname, tehniyetname. i'lam
name. şikayetname, cevabname, şükür
name. ta'ziyetname, ıyadetname ve da'
vetname" başlıkları altında toplam on iki 
mektup türüne ait örnekler bulunmakta
dır. Sanatlı nesirle yazılmış olan bu mek
tuplarda seci ve aliterasyonlara fazlaca 
yer verilmiştir. Çukurova Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü'nde i. Çetin Der
diyok tarafından üzerinde bir doktora 
çalışması yapılan eserin (bk bibl) dört 
nüshası tesbit edilmiştir (Süleymaniye 
Ktp, Esad Efendi, nr. 3351 / 2; Hacı Selim 
Ağa Ktp., Hüdayi Efendi , nr. ı 291; Gazi 
Hüsrev Begova Biblioteka, nr. 4885 ; Ço
rum il Halk Ktp., nr. 22371 ı). 2. Lamii'nin 
(ö 938/ 1532) Gül-i Sad- berg'i. Kaynak
larda Lamii'nin böyle bir eserinden söz 
edilmernekle beraber Ramazan Şeşen 

bu adı taşıyan bir eserin Diyarbakır İl 
Halk Kütüphanesi'nde (nr A. 22441 bu-
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lunduğunu bildirmektedir (bk bibll 3. 
Bursa lı Rahmi'nin (ö 975 / 1568) Gül-i 
Sad-berg'i. Nizarnl-i Geneevi'nin Mal]
zenü '1- esrar adlı eserine nazire olarak 
1567 yılında yazıldığı tahmin edilen, di
ni -tasawufi konulu. yaklaşık 1550 be
yitlik bir mesnevidir. Mal]zenü '1- esrar 
gibi aruzun "müfteilün müfteilün failün" 
kalıbıyla yazılan ve yedi bölümden (rav
za) meydana gelen eserde her bölüm
den sonra bir hikayeye yer verilmiştir. 
Rahmi, eserinin "Sebeb-i Tahrir" başlık

lı bölümünde bir gece rüyasında kendi
sini gül bahçesinde gördüğünü, Nizami, 
Abdurrahman-ı Cami, Emir Hüsrev-i Dih
levl ve Ali Şir Nevai'nin bulunduğu bir 
meclise alındığını söyler ; "Sundular ol 
dernde bana dolu cam 1 Şevk ile nüş et
ti dil-i müstedam" beytiyle de bu şair
lerin iltifatlarına mazhar olduğunu ifa
de eder. Müellif Cami'nin elini öperek 
kendisine pir olmasını ister. Cami, "Gül
şen-i şeyh içre güzer eylesen 1 Mal]zen-i 
Esrar·a nazlr ey! esen" deyince Gül- i 
Sad- berg'i kaleme alır. Eser üzerinde 
Pervin Aynagöz ve Gülgün Erişen birer 
çalışma yapmışlardır (bk. bibl). 4. Hami
dizade Cemi'nin (ö 977/ 1569) Gül-i Sad
berg' i. Müellifin Hamse'si içinde yer alan 
eser Allah'a hamd ve on üç beyitlik bir 
na't ile başlamakta, ardından on bir be
yitlik bir bahar tasviri gelmektedir. Da
ha sonra gülün dikenlerinden blzar olan 
bülbülün feryatları dile getir ilerek di
kensiz bir gül-i sad- bergin düzenlenme
sine duyulan ihtiyaç bildirilmekte. böy
lece esere bu adın verilmesinin sebebi 
açıklanmaktadır. Bunun arkasından alt
mış yedi beyitlik mesnevi kısmı ve son 
üçü Farsça olan doksan dokuz gazel gel
mektedir. Eseri en geniş şekilde Hüse
yin Ayan tanıtmıştır (bk bibl, ayrıca bk. 
CELILI, Hamidizade). 5. Nev'!' nin (ö l 007 / 

1599) Gül-i Sad- berg' i. Şairin divanında 
da yer alan. lll. Murad adına. "failatün 
failatün failatün failün" vezniyle yazılmış 
yüz beyitlik bir kasidedir (Nev'i, Diuan, 

s. 33-41 ı. Bu kaside bir övgü şiiri olmak
tan çok şairin, "Bu kasldem lücce-i bahr-ı 
hakayıktır benim 1 Ka'r-ı ma·nasında pür 
lü'lü-yi esrar u iber'' beytinde ifade et
tiği gibi dünyanın ders alınması gereken 
olaylarından söz eden, dini - tasawufi 
ağırlıklı bir şiirdir. Kaynaklarda ayrı bir 
eser olarak zikredilmeyen kasidenin Nu
ruosmaniye Kütüphanesi'nde iki nüsha
sı bulunmaktadır (nr 4402-10 / 4966, nr. 
4412-48 / 4976) 6. Muhyi-i Gülşeni'nin 

(Halvetl) (ö 1015/1606) Gül-i Sad-berg'i. 
Aruzun "feilatün mefailün feilün" kah-
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bıyla yazılmış yüz hadis şerhidir. Mes
nevi tarzında bir girişle başlayan eser, 
şairin de belirttiği gibi -blr kısmı BuM
ri'den alınan hadislerin kıtalar halinde 
Türkçe anlamlarını ihtiva etmektedir. 
Kaynaklarda adına rastlanmayan eserin 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde iki nüs
hası mevcuttur (nr. 1233 / 1, 1234). 7. Ali 
Mustafa Efendi'nin (ö. 1008/ 1609) Gül-i 
Sad- berg'i. Müellifin gazellerinden se
çilmiş yüz matta'dan meydana gelen ese
rin Millet Kütüphanesi'nde bulunan nüs
hasında (Ali Emiri Efendi, Manzum. nr. 
ı ıo8) kırk sekiz beyit yer almaktadır. Ali'
nin seçme yüz gazelinden meydana ge
tirdiği Sadef-i Sad-güheradlı bir eseri 
daha vardır (DİA, ll, 418-419). 8. Feyzi'nin 
(ö . 1019/ 1610) Gül-i Sad-berg'i. Eser 
hakkında yalnız Sicill-i Osmani'de bil
gi verilmekte (IV, 40). adı zikredilmeden 
Feyzi Abdullah Efendi'nin bu türden bir 
muamma yazdığı belirtilmektedir. Gi
riş bölümünden anlaşıldığına göre yüz 
isim için düzenlenmiş bir muamma risa-
1esi olan eserin Nuruosmaniye (nr. 4909) 
ve Süleymaniye (Hacı Mahmud Efendi, nr. 
4224 / 1) kütüphanelerinde iki nüshası 

bulunmaktadır. 9. Bostanzade Yahya'
nın (ö. ı049/ 1639) Gül-i Sad-berg'i. Bu 
manzum- mensur eser bir mukaddime 
ile başlayıp münacat, na't ve dönemin 
padişahı IL Osman'a yazılmış bir kaside 
ile devam etmekte, daha sonra ResOl-i 
Ekrem'in cismani mi'racının imkanı ve 
mahiyeti, Kur'an'ın mucizeleri gibi ko
nular üzerinde durularak yüz mucizeye 
yer verilmektedir. Eserin altı nüshası tes
bit edilmiştir (Süleymaniye Ktp. , Ayasof
ya, nr. 3386, 3390, Lala İsmail Efendi, nr. 
368; Hacı Selim Ağa Ktp., Selim Ağa, nr. 
842; Millet Ktp., Edebiyat, nr. 360/ 477; 
Kayseri Raşid Efendi Ktp . nr. 114) 10. Niğ
deli Visali'nin (ö 1056/ 1646) Gül-i Sad
berg'i. lll. Mehmed zamanında ( 1595-
ı 603 ı yazıldığı tahmin edilen ve tam adı 
Gül-iSad-berg-i Padişah-ı Cihan olan 
eser, aruzun "feilatün mefailün feilün" 
kalıbıyla yazılmış 210 beyitlik bir yüz ha
dis tercümesidir. İçinde üç kıta, iki be
yit ve iki müstezad bulunan mensur mu
kaddime kısmından sonra yüz hadis ve 
bu hadislerin birer kıta halindeki tercü
meleri yer almaktadır. Eserin bir nüs
hası Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'n
dedir (Agah Sırrı Levend. nr. 406). 11. Fü
zOni'nin (ö. 1068 / 1657-58) Gül-i Sad
berg'i. Aruzun "feilatün feilatün feilün" 
kalıbıyla yazılmış 167 beyitlik pendna
me türünde bir mesnevidir. Eserde tev
hid ve na'ttan sonra dört halife ve Şey-
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Füzüni'nin Gül-i Sad·berg'inin ilk sayfası (Nuruosmaniye 

Ktp., nr. 4965/6, vr. 72 ') 

hülislam Yahya Efendi'nin methine yer 
verilerek "Hikayet-i Merd-i Bağban" baş

lığıyla hikaye kısmına geçilmektedir. Kay
nakiarda adına rastlanmayan eserin tek 
nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (nr. 4965 / 6). 12. Bursa
lı İsmail Beliğ ' in (ö. 1142 / 1729) Gül-i 
Sad- berg 'i. 1723 yılında m es nevi tar
zında ve aruzun "feilatün feilatün fei
lün" kalıbıyla yaZılmıştır. On iki peyitlik 
bir münacatla başlayan eser, otuz ye
di beyitlik bir na't ve sebeb-i te'lif kıs
mı ile devam etmektedir. Daha sonra lll. 
Ahmed ve Sadrazam Damad İbrahim Pa
şa 'ya ait yirmi beş beyitlik bir methiye 
yer almakta, ardından 1 00 hadisin bi
rer beyitle açıklandığı esas bölüm gel
mekte ve eser dokuz beyitlik hatime kıs
mıyla sona ermektedir. Abdülkerim Ab
dülkadiroğlu'nun Bursalı İsmail Beliğ 
adlı kitabında (Ankara 1985) geniş bilgi 
verdiği eserin iki nüshası bilinmektedir 
(İÜ Ktp ., TY, nr. 2206/ 2; iskiJip İlçe Halk 
Ktp., nr. 12171 5). 13. Salahi'nin (ö . 11971 
1782-83) Gül-i Sad- berg'i. Adına yalnız 
Osmanlı Müellifleri'nde rastlanmakta
dır (1, ı 04-1 07). Burada, asıl adı Abdul
lah Selahaddin Uşşaki olan Salahi'nin el
li yedi eseri arasında Gül-i Sad- berk de 

sayılmış, fakat hakkında bilgi verilme
miştir. Salahi ve eserleri üzerinde dok
tora çalışması yapan Mehmet Akkuş'un 
(bk bi bl) tesbitine göre, esrna-i hüsna ve 
esrna-i nebi konusunda manzum-mensur 
ve Arapça- Türkçe olarak 1181 ( 1767) yı
lında kaleme alınan eserin tam adı Gül-i 
Sad-berg-i Evrad Bera-yı Tuhfe-i Ub
bôd'dır. Bilinen tek nüshası Ankara.'da 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (Muzaffer Ozak, 
nr. 11 / 7, vr. 74 b-I07b). Osmanlı Müellif
leri'nde, Taşlıcalı Yahya ' nın da (ö. 990/ 
1582) Gül-i Sad- berk der Mu 'cizat-ı 

Sultan-ı Enbiya adlı bir eseri olduğu 
belirtilmektedir (ll, 497 ; ayrıca b k. Kara
tay, ı, 344). 
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