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HANE) eyvanlar da safanın hattına pa
ralel kavisli duvarlarla sınırlandırılmış

tır. Kasrın girişi batı yönündeki eyvanın 
ekseninde yer almakta ve mekanların 
bu eksene göre kusursuz bir simetri için
de yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. 
Yanları birer he la- abdestlik birimi tara
fından kuşatılan girişin bulunduğu batı 

eyvanı ile kuzey ve güney yönlerindeki 
yan eyvanların derinliği nisbeten az tu
tulmuş, buna karşılık Gülhane Meyda
nı'na doğru cepheden ileri taşan doğu 
eyvanı çok daha büyük tasarlanmıştır. 

Eyvanların aralarına. ayrıca kuzey ve gü
neydekilerin arkalarma toplam altı adet 
oda yerleştirilmiştir. Bu odaların köşe
lerini pahlamak suretiyle yapı kitlesinin 
yumuşatılmış olduğu dikkati çeker. 

Kasrın içini gösteren sulu boya bir re
simde, safayı örten ahşap beyzi kubbe
nin eyvanların aralarına rastlayacak şe

kilde dilimli olduğu , eteğinin de eyvan
Iara açılan kesimlerde dalgalı tasarian
dığı ve püsküllü bir kornişle bezendiği 

farkedilmektedir. Sedat Hakkı Eldem'in 
restitüsyonuna göre, Osmanlı mimarisi
nin geleneksel düzenine uygun biçimde 
çift sıralı yerleştirilen pencerelerden alt 
sıradakiler dikdörtgen söveli. üst sıra
dakiler kemerli olup alttakiler iki bölüm
lü kepenklerle, üsttekiler ise revzen-i 
menküşlarla donatı lmıştır. Sofa kubbe
sini gizleyen kurşun kaplı kırma çatının 
tepesine iri bir alem oturtulmuştur. Cep-
heler içbükey profilli kısa bir saçakla son 
bulmaktadır ; saçak hattı, Gülhane Mey-

anlatan bir önsözden sonra padişahla

rın hal ve hareketlerini, dervişlerin ah
lakını , kanaatin faziletini, susmanın fay
dalarını. aşk ve gençliği, güçsüzlük ve 
ihtiyarlığı. terbiyenin etkisini ve sohbet 
adabını konu alan sekiz bölüm halinde 
düzenlenmişti r. Bölümler, çok defa gün
lük hayatta karşılaşılan olaylar dikkate 
alınarak bunlardan ahlaki ve edebi so
nuçlar çıkarılabilen hikayeler. nükteler 
ve beyitlerle süslenmiştir. Ancak bu hi
kaye ve nüktelerin her zaman bölümlerin 
muhtevası ile bağdaştığı söylenemez. 

Farsça ve Arapça şiirler yanında ayet, 
hadis ve atasözlerine de yer verilen eser
de Sa'di, Abdullah-ı Ensari'nin, Ma]{a
mat sahibi Hamidi'nin, Kelile ve Dirn
ne mütercimi Ebü'I-Meali Nasrullah-ı 
Münşi'nin seeili üslubunun etkisi altın 

da kalmakla birlikte bunları daha yumu
şatarak ve bir ölçüde sadeleştirmek su
retiyle kendine has bir nesir üslubu mey
dana getirmiştir. 

Yazıldığı tarihten itibaren büyük rağ
bet gören Gülistan 'ın dünya kütüpha
nelerinde binlerce yazma nüshası bulun
maktadır. İlk olarak Latince tercümesiy
le birlikte G. Gentius tarafından yayım
Ianan eserin (Amsterdam 1651). İ slam 
dünyasında matbaanın kurulduğu ülke
lerde sayısı birkaç yüzü aşan baskıları 
yapılmıştır (Hanbaba, ı v, 4282-4292) 

danı'na bakan dOğU cephesinin Orta ke- Sa'di- i Sirazi'nin Gülistan' ı nın ilk iki sayfası (lü Ktp .. FY. m. 4591 

siminde "S" biçimi bir kıvrılma ile yük
seltilmiştir. 
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Salgurlu hanedamndan Ebu Bekir b. 
Sa'd b. Zengi adına 656'da (1258) kale
me alınmıştır. Gerek kendi türü (maka
me*) içinde gerek sanat değeri bakıtnın
dan taklit edilemeyen bir eser olan Gü
listan münacat, na't ve yazılış sebebini 
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Gülistan ilk defa 793'te (1391) Seyf-i 
Serayi tarafından Kıpçak Türkçesi'ne çev
rilmiştir. Eserin Leiden Üniversitesi Kü
tüphanesi 'nde (nr. 1553) bulunan tek 
nüshasının tıpkı basımı bir önsözle bir
likte Feridun Nafiz Uzluk tarafından neş
redilmiş (Ankara 1954). A. Fehmi Kara
manlıoğlu. bu nüshanın tenkitli metniy
le dizinini 1967 yı lında doçentlik tezi ola
rak hazırlamıştır. Karamanlıoğlu çalış

masının başında tercüme hakkında da
ha önce yapılan çalışmaları değerlendir
miş, eserin dil özelliklerini ise bir maka
le halinde yayımıarnıştır ("Seyf -i Sara
yi 'nin Gülistan Tercümesi'nin Dil Husu
siyetleri", TM, >01 11 968 \, s. 75-126). Bu 
makale daha sonra eser ve tıpkı bası
mıyla birlikte de neşredilmiştir (İstanbul 
1978 ; Ankara 1989). 

Gülistan 'ın İsbicabi adlı bir kişi tara
fından Çağatay Türkçesi'ne yapılan çe
virisi 800 ( 1397 -98) yılında tamamlan
mıştır. Eser Mahmud b. Kadi-i Manyas 
(haz. Mustafa Özkan, bk. bibl.). Şahidi İb
rahim Dede, Şem'i, Sudi Bosnevi, Ayşi 
Mehmed Efendi, Hevai-yi Bosnevi, Şey
hülis1am Hocazade Esad Efendi, Hasan 
Rıza Efendi, Babadaği İbrahim Efendi, 
Ahmed Saib İzzet (İstanbul 1291). Meh
med Said (Mülistan, istanbul 1291 / 1874). 
Tayyar (Rehber-i Gülistan, istanbul 1308). 
Niğdeli Hakkı Eroğlu (Gül Suyu, Niğde 



I 944; haz. Azmi Bilgin - Mustafa Çiçek
ler, bk. bibl.), Kilisli Rifat (7 bs, İ stanbul 

ı 958), Hikmet İlaydın (İstanbul ı 946, ı 974) 
ve Ya ku b Necefzade (İstanbul ı 965 ı ta
rafından da tercüme edilmiştir. Eseri Si
raceddin Ali Han. Veli Muhammed Ek
berabadi ve Taceddin Behcet Farsça ola
rak ayrı ayrı şerhetmişlerdir. Arapça şerh 
ve çevirisi ise Sürüri, Cebriiii b. Yüsuf ei
Muhalla ve Muhammed ei-Furatl tara
fından yapılmıştır. Ali Efsüs eseri Gülis
tan-ı Bag-ı Urdu adıyla Urduca'ya ter
cüme etmiştir (Kalküta 1802). 

Gülistan G. Gentius tarafından Latin
ce'ye; Andre du Ryer (Paris 1634), d'Al
legre (Paris ı 704), Rahip Gaudin (Paris 
ı 789), N. Semelet (Paris ı 834), Ch. Def
remery (Paris I 858), L. Piat (Montpellier 
ı 888) tarafından Fransızca 'ya; Fredrich 
Ochenbach (Tübingen 1635; Hamburg 
1654), Adam Olearius (Schleswig 1654 ), 

J. G. Schummel (Wittenberg ve Zerbst 
1775), B. Dorm (Hamburg 1827), Philp Wolf 
(Stuttgart 17 41) ve G. H. F. Nesselmann 
(Berlin 1864) tarafından Almanca 'ya; 
Stephan Sullivan (London 1774 Iseçmeler 
şeklinde l ), F. Gladwin (Kalküte ı 806), Ja
mes Dumoulin (Kalküte ı 807), James Ross 
(London 1823), S. Lee (London 1827). B. 
Eastwick (Hertfort 1852), J. T. Platts (Lon
don 1873). E. H. Whinfield (London 1880), 
Edwin Arnold (London, New York 1899), 

R. H. Hyatt (London 1907}, C. Hampton 
(London ı 913), A. J. Arberry (London 1945 
[sadece iki bölümü!) tarafından İngiliz
ce'ye; Gh. de Vincentus (Napoli 1873 [kıs

men] l ve J. Pizzi (Lancianu ı 9 ı 7) tarafın

dan italyanca'ya; J. V. Diusberg (Amster
dam 1654) ve W. Bilderdijk (Rotterdam 
1828) tarafından Felemenkçe'ye; A. Ka
zimirski Biberstein (Paris I 876) ve Otvi
nowski (Varşova 1879) tarafından Leh
çe'ye; Evgenii Eduardoviç Berthels tara
fından Rusça'ya (Berlin 1922 Iseçmeler 
şeklindeli tercüme edilmiştir (Batı dille
rine yapılan diğer tercümeler için bk. Ab
dülgafür Revan-ı Ferhadi, ll, 175-196) 

Gülistan sadece tercüme ve şerhe

dilmekle kalmamış, ayrıca birçok taklidi 
yazılmıştır. Muinüddin-i Cüveyni'nin Ni
garistdn, Cami'nin Baharistan, Mecd-i 
Hafi'nin Ravia-i Ijuld, Kemalpaşazade'
nin Nigaristan, Kanii'nin Perişan, Silili'
nin Raviatü'l-al]bdb, Ahmed Sirazi Ve
kar'ın Encümen-i Daniş, Molla Tarzi'
nin Ma'denü'l-cevahir, Hargopal Mün
şi'nin Sünbülistan ve Mehmed Fevzi 
Efendi'nin Bülbülistô.n adlı eserleri bun
lar arasında sayılabilir. 
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Hüseyni makamı ile yakınlığı sebebiy
le "hüseyni gülizar" adıyla da anılan bu 
makam basit ve bileşik (mürekkeb) ol
mak üzere iki çeşittir. 

1. Basit Gülizar Makamı . Hüseyni ve mu
hayyer makamları arasında , bazı özellik
leriyle hüseyni, bazıları ile de muhayyer 
makamiarına benzeyen, ancak onlardan 
ayrılan yönleri de bulunan bir makam
dır. Dizisi hüseyni makamı dizisinin ini
ci şeklinden ibarettir. Dolayısıyla dügah 
perdesi üzerinde bir hüseyni beşlisine, 

GÜLiZAR 

hüseyni perdesinde bir uşşak dörtlüsü
nün eklenmesinden meydana gelmiştir. 
Makamın genişlemesi. muhayyer maka
mında olduğu gibi, durak perdesi üze
rinde bulunan hüseyni beşlisinin tiz du
rak muhayyer perdesine simetrik ola
rak göçürülmesiyle yapılır . 

Basit gülizar makamı, hüseyni maka
mının inici şekli olması sebebiyle seyir 
bakımından hüseyni makamından ayrılır. 
İnici makamlardan olduğu için muhay
yer makamına benzerse de güçlü per
desi bakımından muhayyerden ayrılır. 

Muhayyer makamının birinci mertebe 
güçlü olarak muhayyer perdesini kullan
masına karşılık basit gülizar makamı
nın güçlüsü, hüseyni makamında oldu
ğu gibi üzerinde uşşak çeşnisiyle yarım 
karar yapılan hüseyni perdesidir. Ayrıca 
basit gülizar makamı muhayyer maka
mındaki gibi tiz perdelerde çok gezin
mez ve muhayyer perdesinde belirgin 
duruşlar yapmaz. En çok tiz çargaha ka
dar çıkmasına rağmen bu civarda da 
fazla seyretmez. 

Nota yazımında donanımına hüseyni 
ve muhayyer makamları gibi si koma 
bemolü ve fa bakiye diyezi yazılır. Ge
rekli değişiklikler eser içinde gösterilir. 
Yedeni rast, durağı dügah perdesidir. 
Basit gülizar makamında hüseyni ma
kamının asma karar perdeleri aynen kul
lanılır. Bu perdeler ve üzerinde yapılan 
asma kararlar şunlardır : iniş cazibesiy
le eviç yerine acem perdesinin kullanıl
ması sonucu hüseyni perdesinde kürdi
li asma kararlar yapılabilir. Diğer asma 
kararlar ise neva perdesinde rastlı veya 
büselikli, çargah perdesinde çargahlı, 

segahta segah veya ferahnaklı ve rast 
perdesine düşüldüğünde bu perde üze
rinde yapılan rastlı asma kararlardır. 

Makamın pastoral yapısı halk müsiki
sinde de çokça kullanılmasına sebep ol
muŞtur. Bu makama örnek olarak Tan
büri İsak'ın saz semaisi, Refik Fersan'ın 
aksak usJJ.I.iliıde, "Sevdiğim giymiş bo
yunca kareler" mısraı ile başlayan şar
kısı, halk müsikisinde de, "Gene bugün 
yaralandım" (Erzurum) mısraı ile başlayan 
uzun hava ve, "Melek Hanım has bah-
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