
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Sa'di-i Şirazi, Gülistan (nşr. Abdülazim Ka

mil-i Gerekani), Tahran 131 O hş. , n aş iri n önsö· 
zü; a.e. (nşr. M. Hüseyn-i Furügl), Tahran 1323 
hş . , naşirin önsözü; a.e. (nşr. Halil Hatib-i Reh
ber), Tahran, ts., naşirin ön sözü; a.e. (tre. Mah
müd b. Kadi-i Manyas, haz. Mustafa özkan), 
Ankara 1993, "Giriş", s. 1·17; a.e. (tre. Hakkı 
Eroğlu, haz. Azmi Bilgin - Mustafa Çiçekler), 
istanbul 1996, hazırlayanların girişi, s. 15·25; 
Seyf-i Serayi, Gülistan Tercümesi (haz. A Feh
mi Karamanlıoğlu), Ankara 1989, "Önsöz", XV· 
XXIII; Browne, LHP, ll, 530, 531, 536; Hikmet 
iıaydın, Sa 'di: Hayatı, Sanatı, Eserleri, istanbul 
1954, s. 10·12; Kerim-i Kişaverz, Hezar Sal 
Neşr·i Farsf, Tahran 1345 hş., lll , 882·884; 
Rypka, HIL, s. 250, 251, 253; Muhammed-i Ha
zaili, Şerh-i Gülistan !baskı yeri yok!. 1348 hş . 

ISazman-ı intişarat-ı Cavidan). s. 61·74; Zelı
ra-yı Hanleri, Ferheng·i Edebiyyat·ı Farsf !bas
kı yeri yok!. 1348 hş . , s. 423·424; Hanbaba. Fih· 
rist, IV, 4282-4292; Abdülgafür Revan-ı Ferha
di, "Se Karn u Nim Sa'di Şinasi der Garb ez 
Rıly-i Tercümeha- yı Gülistan u Bostan", ~ikr·i 
Cemfl·i Sa'df, Tahran 1364 hş., ll, 175·196; 
Tahsin Yazıcı. "Ehemmiyyet-i Aşar -ıSa'di der 
İmparatılri-yi 'üşmani ve Devran-ı Curnbıl
riyyet-i Türkiyye", a.e., lll, 317·328; Gulamali 
Haddiid-ı Adil, "Mu~iiyese-yi Meyan-ı Gülis
tan ve A!Jliik-ı Nasıri der Şive-i Arnüzeş-i 
Fe<:J.a'il-i A!Jlaki", a.e., lll, 405·415; M. Nazif 
Şahinoğlu. Sa'di·yi Şirazf ve ibn Teymiye 'de 
Fert ve Cemiyet ilişkileri, istanbul 1991; Ali Deş
ti, "Sa'di eş-Şirazi J:ıakimu Şiraz ve şa'irü'l
insaniyye", ed·Dirasatü'l ·edebiyyat, V 1 ı, Bey· 
rut 1342/1963, s. 18·21; Tahsin Yazıcı, "Sa'di", 
iA, X, 38-39; "Sa'di -yi Şirazi", DMF, ll, 2408. 
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Türk mfısikisinde bir makam. 
_j 

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-

Mu hayyerde simetrik HüseynTde Yerinde 
1 hüseynT beşiisi lluşşak dörtiüsüll hüseynT beşiisi 1 

Basit 
gülizar 
makamı 

dizisi ve 
genişlemesi 

LGenişlemiş bölge_jL Yerinde inici hüseynT dizisi 

L Basit gülizar makamı seyir alanı 

o ch 
_j 

_j 
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çede geziyor" (Göynük) mısraı ile başla

yan kırık hava verilebilir. Ali Rıza Şen
gel'in nfm evsat usulünde "Ey garip bül
bül diyarın kandedir" mısraı ile .başlayan 

cumhur ilahisi de dinf mOsikimizin bu 
makamdan bestelenmiş seçkin eserle
rindendir. 

; ~ • i r r p Li cV ı, tt il(JfU ı, f v E r G 1 
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2. Bileşik Gülizar Makamı. Bu maka
ma da "hüseynf gülizar" adı verilir. Dizisi, 
inici hüseynf yani basit gülizar makamı 
dizisine, yerindeki inici karcığar dizisinin 
ve neva perdesindeki büselik dizisinin bir 
bölümünün zaman zaman katılması ile 
meydana gelmiştir. Bu makam bazı eser
lerde, sonuna doğru bir karcığar geçkisi 
yapan basit gülizar makamı şeklinde de 
kullanılmıştır. 

;~- EiWtr" 1 ı ur pQ s ıcıarn 
Basit 

gülizar 
makamının 

seyir örneği 

Nota yazımında donanımına hüseynf 
ve basit gülizar makamlarında olduğu gi
bi si koma bemolü ve fa bakiye diyezi ya
zılır. Gerekli diğer değişiklikler eser içeri
sinde gösterilir. Yedeni rast. durağı dü-

gah perdesidir. Bileşik gülizar makamı 
inici bir makam olmasına rağmen basit 
gülizar makamında da olduğu gibi güçlü
sü hüseynf perdesi olup bu perdede uşşak 
çeşnisiyle makamın yarım kararı yapılır. 

Bileşik gülizar makamının asma karar 
perdeleri, makamı meydana . getiren ini
ci hüseynf ve karcığar dizilerinin asma ka
rarları olup bunlar hüseynf perdesinde 

; 

; 

; 
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Hüseynide Yerinde 

ı uşşak dörtlüsü ll hüseyni beşi isi l 

f r -r r f F 4f o (J) 
L Yerinde inici hüseyni dizisi _j 

Nevada Yerinde 
ı hicaz beşi isi l l uşşak dörtlüsü l 

f r -r $F F F qr o ch 
L Yerinde inici karcığar dizisi _J 

Nevada 

pı ı büselik beşiisi ı 

~ r r F F (ftf) 
L Nevada büselik dizisinin _j 

bir bölümü 

Muhayyerde simetrik Hüseyn1de Yerinde 
1 hüseyn1 beşiis i lluşşak dörtlüsül l hüseyn1 beşiisi 1 

LGeniş lemiş bölge_j L Yerinde inici hüseyn1 dizisi 

L Basit gü lizar makamı seyir alan ı 

() 

_j 

_j 

Muhayyerde Nevada Yerinde 
lkürd1 dörtlüsüll hicaz beşiis i l luşşak dörtlüsül 

r 
L Yerinde inici karcığar dizisi _j 

L Nevada acemli uzzal dizisi _j 

Bileşik 

gülizar 
makamı 

dizileri 

Bileşik 

gülizar 
makam ının 

genişlemesi 

kürdili, nevada buselikli ve hicazlı, çar
gahta çargahlı ve nikrizli, segahta se
gahlı ve hüzzamlı, rast perdesinde de 
rastlı asma kararlardır. Aynca dügah per
desine ister karcığar ister hüseynf dizi
siyle iniimiş olsun çeşni uşşaklıdır. Ancak 
karcığar dizisiyle inilip dügah perdesinde 
karar yapılacak olursa bu karcığarlı bir 
asma karardır. Çünkü bu perdede tam 
karar ancak hüseynf dizisiyle yapılabilir. 
Yine karcığar dizisiyle rast perdesine ka
dar düşülüp asma karar yapılırsa burada 
da bir basit suzinak geçkisi yapılmış olur. 
Bütün bu geniş asma karar imkanlarına 
rağmen bu makamda karcığar dizisini 
çok fazla kullanmak doğru değildir; zira 
bu takdirde makam karcığar makamına 
dönüşür. 

Bu makamın asıl genişlemesi, basit gü
lizar makamında da olduğu gibi, durak 
perdesi üzerinde bulunan hüseynf beşli
sinin simetrik olarak tiz durak mu hayyer 
üzerine göçürülmesi suretiyle yapılır. An
cak makamı oluşturan dizilerden biri, 
neva perdesi üzerindeki büselik dizisinin 
bir bölümüdür ve bu dizi parçasının tiz 
taraftaki seslerinden biri de sünbüle 
(si b ) perdesidir. Ayrıca makamın olu
şumuna katılan karcığar dizisi tiz taraf
tan genişlediğinde meydana gelecek mu
hayyer üzerindeki kürdf dörtlüsünün ikin
ci derecesi de sünbüledir. Şu halde bu 
makamın genişlemesinde mu hayyerdeki 
hüseynf yanında bazan sünbüle perdesi, 
yani muhayyerdeki kürdf çeşnisinin ses
leri de sık olmamak kaydıyla kullanılabi
lir. Fakat seyir esnasında muhayyer veya 
gerdaniye perdelerinde belirgin kalışlar 
yapılmamalı ve tiz çargahtan yukarıya 
da pek çıkılmamalıdır. 

Bu makama. Tanburf İsak'ın bestele
diği fasıl içerisinde yer alan hafif usu
lünde bir peşrevi, zencir usul ünde, "Bes
te-i zencfr-i zülfündür gönül ey dil-rüba" 
mısraı ile başlayan bestesi. hafff usu-



!ünde, "Dağdar-ı tir-i gamzendir gönül 
ey meh-cebin" mısraı ile başlayan bir 
diğer bestesi, "Bir hoş- hı ram taze ci
van aldı gönlümüz" mısraı ile başlayan 
ağır semaisi. "Bileydi derd-i derünum o 
fitne- cü dilber" mısraı ile başlayan yü
rük semaisiyle bir saz semaisi örnek ve
rilebilir. Ayrıca dini sahada Ahmet Ir
soy'un evsat usulünde. "Masivayı terke
dip geldik bu bab-ı tahire" mısraı ile baş
layan cumhur ilahisi de bu makamın ör
neklerindendir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Abdülbakf Nasır Dede. Tedkik u Tahkik, Sü· 
Jeymaniye K tp., Niifiz Paşa , nr. 1242, vr. 27'; 
Mehmed Haşim. Masiki Mecmuası, İstanbul 
1280, s. 31·32; Ezgi. Türk Musikisi, 1, 159·160; 
IV, 250; Arel, Türk Musikisi, s. 220·223; Öz
kan. TMNU, s. 166·167, 297·300. 
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Klasik kaynaklarda genellikle. "sevin
cin veya psikolojik açıdan rahatlamanın 
bir ifadesi olarak dişler görünecek bi
çimde yüzün gerilmesi" şeklinde tarif 
edilen gülmenin hafif derecede olanına 
tebessüm, yüksek sesle olanına kahka
ha denildiği belirtilir (Ragıb el-isfahanT. 
el·Müfredat, "dhk" md; et·Ta'rf{at, "dıhk" 

md.; Tacü ' l · 'aras, "dhk" md.). Kindi, gül
meyi tabii bir fiil olarak göstermiş ve 
hem fizyolojik hem de psikolojik teza
hürlerine göre tarif etmiştir (Resa' U, 1, 
126) İbn Sina'ya göre gülme, natık nef
sin arneli gücünden doğan tepkisel bir 
durum olup insan türünü ifade eden bir 
özellik taşır. Mesela, "İnsan gülen bir 
varlıktır " denildiğinde "gülen" kavramı 
bütün insanlar için ortak ve ayrılmaz bir 
özelliği gösterir (en-Necat, s. 330-331) 

Kur'an-ı Kerim'deki bazı örneklerden. 
insanın sevindirici bir haber, ilginç bir 
gelişme karşısında gülmesinin tabii ol
duğu anlaşılmaktadır (b k. Hud ll 1 71; 
en-Nemi 271 18-191 Güldürenin de ağ
latanın da Allah olduğ.unu ifade eden 
ayet (en-Necm 53 / 43) hem gülme ve ağ
lamanın tabiiliğini , hem de aynı varlıkta 
zıt tabiatları yaratan kudretin büyüklü
ğünü belirtmektedir. Gülmenin bir alay 
ve aşağılama ifadesi olduğuna işaret 

eden ayetler de vardır (el-Mü'minün 23/ 
109- 110; ez-Zuhruf 43 / 47; en-Necm 53 / 
59-60) Dünyada müşrikler alaycı tavır
larla müminlere gülmüşlerdi ; ahirette 
ise gülme sırası müminlere gelecek (el
Mutaffifin 83129- 36) ve o gün bazı yüz-
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ler gülerken bazı yüzleri keder kaplaya
caktır (Abese 801 38-41 ) 

Gülme. insana has bir davranış ola
rak aynı zamanda insan karakterini be
lirleyici bir nitelik ve beşeri ilişkilerde 

sıkça görülen bir tavır olmasından dola
yı İslam ahlakıyla ilgili kaynaklar bu kav
ramı inceleme konusu yapmıştır. Hz. Pey
gamber'in nükteli sözler. ilginç çelişkiler. 
sürpriz gelişmeler ve diğer bazı hareket
ler karşısında tebessüm ettiğine ve gül
düğüne dair hadisler vardır (bk Wensinck, 
el-Mu'cem, "bsm", "9-hk" md. leri; Abdül
hay el-KettanT, I, 118-119 , ın. 162-167) Bu 
hadisler. onun yumuşak tabiatının yanı 
sıra hoşgörüsünü de yansıtmaktadır (me
sela bk. Buhari, "Edeb", 68, "Feza'ilü asJ::ı.a
bi'n-nebi", 6; Müslim, "Feza'ilü's-sahil.
be", 22) Ancak söz konusu hadislerde 
ResOl-i Ekrem'in gülmesinin tebessüm 
şeklinde olduğu, ayrıca güler yüzlü olu
şuyla yanındakilere sevinç ve huzur ver
diği belirtilir (BuharT, "Edeb", 68; "Tefsir", 
46/2; Müslim, "Feza'ilü's-sahil.be", 134 ; 
Tirmizi, s. 120-124) Konuyla ilgili hadis
leri de dikkate alan İslam ahlakçıları. gül
menin hem insan tabiatma hem de ah
laka ve edebe uygun olduğunu belirtir
ler. Ragıb el- İsfahani. ahlak konularını 
oldukça gerçekçi bir yaklaşımla incele
diği e?-?.eri'a ilii mekdrimi'ş-şeri'a 
adlı eserinde (s. 285) bazı ilginç olaylar 
karşısında insanın gülmesini ona ait te
mel bir özellik sayar. Modern açıklama
lara da uygun düşen bir yaklaşımla böy
le durumlarda gülmenin zihnin düşün
me faaliyetinin ortaya çıkardığı bir tep
ki olduğunu . nitekim düşünme gibi gül
menin de yalnız insanda görüldüğünü, 
fakat mizah gibi gülmede de dengeyi 
korumanın güç olduğunu belirtir. Bun
dan dolayı ahlakçılar, normal şartlarda 
gülmemenin veya gülme eğilimini bas-

tırmanın insanı sevimsizleştirdiğine. an
cak çok gülmenin de kişinin şahsiyet ve 
vakarını zedelemek, önemli meseleleri 
ciddiye almamak, gaflete yol açmak gi
bi sonuçlar doğurduğuna . özellikle ağır 
şakalar yaparak, alay ve gıybet ederek 
gülmenin insanlar arasında düşmanlığa 
yol açtığına dikkat çekmişlerdir (bk. Ma
verdi, s. 302; GazzalT, lll, 127- 132, 147) 

Tasawufi kaynaklarda gülme kalbi ka
tılaştıran. ahireti unutturan bir davra
nış olarak değerlendirilmiş, ağlayarak 

göz yaşı dökme veya hüzünlü görünme 
ruh selameti için gerekli kabul edilmiş
tir (bk AGLAMA) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ragıb el-isfahanf, el·Müfredat, "dhk" md.; 
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"Feza'ilü 's -sahdbe", 22, 134 ; Tirmizi, Muhta· 
ş ara 'ş ·Şe~a ·, ill ' l·Muhammediyye, Kahire 1405, 
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Necat (nşr. M. Taki Danişpe jüh). Tahran 1364 
hş., s. 330·331; Maverdf. Edebi1'd·dünya ue'd· 
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liJ MusTAFA ÇAGRıcı 

GÜLNAR HANlM 

Türkler' e dostluğu 
ve İslamiyet' e saygısı ile 
Türkiye'de çok sevilmiş 

Rus şarkiyatçısı. 
_j 

1854'te doğdu. Kazan'a yerleşmiş, bü
yük arazi ve emlak sahibi bir asilzade 
ailesine mensup olan, bu şehrin bir süre 
belediye başkanlığında bulunmuş Fran-
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