
GÜLPAYiGANl 

Gülpayigani'nin el- Vesô.'il ve el- cUr
vetü'l- vüş~a üzerine yazdığı muhtelif 
haşiyeleri yanında en meşhur eseri. fık
hın hemen bütün konularındaki fetva
larını ihtiva eden Farsça Taviilfu '1- me
sô.'il'dir (Kum, ts .). Eserin bazı bölüm
leri Şirali Bayat tarafından Türkçe'ye çev
rilerek Özet ilmihal adıyla yayımlanmış
tır (İstanbul 1992). 
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GÜLŞEHRI 

((.SP ı 
(ö. 717 / 1317'den sonra) 

Mutasawıf şair. 
_j 

Kaynaklarda hayatına dair pek az bil
gi vardır. Hakkında bilinenler, kendi eser
lerindeki bazı kayıtlarla kendinden son
ra yaşamış Ahmedi (ö. 815 / 1412-13), Ha
tiboğlu (ö. 838/ 1435'ten sonra) ve Kemal 
Ümmi (ö. 880/ 1475) gibi birkaç şairin 
şiirlerinde rastlanan birtakım sözlerden 
ibarettir. 

717'de (1317) kaleme aldığı Mantı

ku't-tayr'daki bazı beyitlerden (nşr. Agah 
Sırrı Levend, s. 172, 173) onun Kırşehir'
de (Gülşehri) zaviye sahibi, müridi çok ve 
bütün şehir halkınca tanınan, evinde her 
gece sema yapılır, saygıyla eli öpülür 
meşhur bir şeyh olduğu öğrenilmekte
dir. Harizm'den gelip Kırşehir, Eskişehir 
ve Ankara dolayianna iskan edilmiş Oğuz 
boylarından birine mensup olduğu sanı
lan Gülşehri'nin Kırşehir'e ne zaman yer
leştiği belli değildir. Mevlana Celaled
din-i Rümi'nin ölümünden sonra Sultan 
Veled'in, kendisini Mevlevi tarikatını yay
mak ve bir zaviye kurmak üzere Kırşe
hir'e göndermiş olması ihtimalfnden söz 
edilirse de (Mantıku't-tayr, naşirin önsö-

250 

zü. s. 1 O) bu husus henüz açıklık kazan
mamıştır. 

Yerleştiği yerin adını kendine mahlas 
olarak alan şairin asıl adının Ahmed veya 
Süleyman olabileceği ileri sürülmektedir. 
Bazı araştırmacılar, Mantıku't- tayr'ın is
tanbul Arkeoloji M üzeleri Kütüphanesi'n
de bulunan nüshasının (nr. 1360) baş ta
rafındaki "Kitô.bü Mantıkı't-tayr min 
kelami şeyhi'l-muhakkıkrn mürşidi't-ta
libin el-alimü'l-fazıl eş-Şeyh Ahmed ei
Gülşehri" ibaresine dayanarak şairin adı
nın Ahmed olması gerektiği düşüncesin
dedirler (Köprülü, İlk Mutasavvı{lar, s. 240; 
Kilisli Muallim Rifat, s. 14). Fakat Gülşeh
ri'nin gerek kendi eserlerinde gerekse 
hakkında bilgi veren diğer eserlerde Ah
med ismine rastlanmadığı gibi Kırşehir'

de Şeyh Ahmed adında bir kimsenin tür
besi de mevcut değildir. öte yandan 
Mantıku't- tayr'da Süleyman adının sık 
sık geçmesi ve Kırşehir'de de Şeyh Sü
leyman adında birinin türbesinin bulun
ması. araştırmacılardan bazılarını şairin 

adınlil Süleyman olabileceği kanaatine 
götürmüştür (Mantıku 't-tayr, naşirin ön
sözü, s. 10-11 ). Kitapçı Raif Yelkenci de 
Gülşehri'nin, Sultan Veled'in halifelerin
den olup 697 Muharreminde (Kasım 1297) 
Kırşehir'in doğusuna düşen bir yerde bir 
Mevlevi zaYiyesi kurmuş olan Şeyh Sü
leyman-ı Türkınani ile aynı kişi olduğu
nu ileri sürer (bk. Gölpınarlı, s. 45) . An
cak Mantıku't-tayr'da geçen Süleyman 
isimlerinin hemen tamamı doğrudan 

doğruya Süleyman peygamberle ilgili 
olup hiçbir yerde Gülşehri mahlasıyla bir
likte zikredilmemektedir. Ayrıca Şeyh Sü
leyman'ın 710'da (1310) Sultan Veled'in 
ölümünden iki yıl önce vefat etmiş ol
duğu da anlaşılmaktadır (a.g.e., a.y.). Gö
rüldüğü gibi şairin adı hakkındaki bilgi
ler kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Gül
şehri'nin Mantıku't-tayr'ı 717'de (1317) 
tamamlamış olmasına ve eserin sonun
daki, "Şükr ol bir Tanrı'ya ki bu kelam 1 
ömrümüzden ilerü oldu tamam· beytine 
(s. 298) bakılırsa onun Kırşehir'de 717'
den sonraki bir tarihte ve epeyce ilerle
miş bir yaşta vefat ettiği anlaşılır. 

Eserlerinden Gülşehri'nin İslami ilim
ler yanında matematik, mantık ve fel
sefeye de vakıf olduğu anlaşılmaktadır. 
Birçok seyahat yaptığını. kendinden ön
ce yaşamış ve kendi zamanındaki şair
lerio şiirlerini okuduğunu söyleyen Gül
şehri (b k. Sad ed din Kocatürk. s. 31, 32 1-
323) en çok Mevlana, Attar, Senai, Sa'di 
ve Nizami'nin tesirinde kalmıştır. Özel
likle Mevlana'dan çok etkilenmiş olması 

onun Mevlevi olabileceğini akla getirir
se de gerek Mevlevi kaynaklarında ge
rekse silsilenamelerde bunu doğrula

yan bir kayda rastlanmamaktadır (a.g.e., 
s. 32). Buna karşılık geniş bir tasawuf 
kültürüne sahip olan Gülşehri'nin Ahi 
Evran 'ın talebelerinden olması muhte
meldir. 

701'de (1301) Farsça olarak yazdığı 
Pelekname'den sonra şöhret kazanan 
Gülşehri kendisini Senai. Attar, Nizami, 
Sa'di, Mevlana ve Sultan Veled gibi bü
yük şairlerin takipçisi saymakta ve on
larla aynı daire içinde görmektedir. Onun 
hem şeyh hem de şair olarak kendini 
tasawuf ve edebiyat aleminin en büyük 
simaları arasında zikretmesi dikkati çek
miş ve bu yönü bazı şairlerce tenkit edil
miştir. Bunlar arasında Ahmedi, Gülşeh
ri gibi başka şairleri taklit etmediğini, 
yazdıklarının doğrudan doğruya kendi
sine ait bulunduğunu, Gülşehri gibi ken
dini beğenmiş bir kimse olmadığını söy
leyerek onu eleştirmektedir. Fakat Ah
medi'nin edebi şahsiyetinin teşekkülün
de ve eserlerinde Gülşehri'nin tesiri açık
ça görülmektedir (/A, I, 220; Mantıku 't
tayr, naşirin önsözü, s. 5) . Bu durum, Gül
şehri'nin dönemin en mühim şahsiyet
lerinden biri olarak anılmaya değer bir 
şair olduğunu gösterdiği gibi, Mecmıl
atü'n-nezô.ir ve Cô.rrıiu'tı-nezô.ir gibi 
sonraki asırların tanınmış bazı şiir mec
mularında manzumelerinin yer alması. 
onun şöhret ve tesirinin XVI. yüzyıl baş
larına kadar devam ettiğini ortaya koy
maktadır (Köprülü, Millf Edebiyat Cere

yanının İlk Mübeşşirleri, s. 12). 

Devrindeki birçok şairin, Türkçe'nin 
Arapça ve Farsça'ya nisbetle kaba ve ifa
de bakımından kabiliyetsiz olduğu yo
lundaki görüşlerinin aksine fikir yürü
ten hemen hemen tek şair Gülşehri'dir. 
Feridüddin Attar'ın Manp~u't- tayr'ını 

Türkçe'ye aktarırken alelade bir tercü
meden ziyade, Türkçe'nin bütün imkan
larını kullanarak adeta orijinal bir eser 
ortaya koyduğunu ve Türk dilinde daha 
önce bu kadar güzel bir eser meydana 
getirilmediğini söyleyerek övünmesi (s. 
296), onun şuurlu ve idealist bir kişi ol
duğunu göstermektedir. Ayrıca eserleri 
didaktik ve süfiyane bir mahiyet taşıdı
ğı halde dilinin sade ve temiz, üslübu
nun itinalı ve canlı, nazmının ise devrine 
göre oldukça pürüzsüz oluşu, onun sa
nat kabiliyeti hakkında yeterli bir fikir 
verir. Gülşehri'nin, Yünus Emre'den son
ra zamanının duyguca kuwetli olduğu 
kadar usta bir şairi olarak da çağdaş-



ları arasında önemli bir yer tuttuğunda 
şüphe yoktur. 

Eserleri. 1. Pelekname. İlhanlı Hüküm
dan Gazan Han adına 701 'de ( 1301 ) Fars
ça olarak mesnevi tarzında ve "failatün 
failatün failün" vezniyle yazılmış bir eser
dir. Kelam ilminin en önemli bahisleri 
arasında yer alan mebde ve mead ko
nusunun işlendiği kitap, yaratılmışların 
en yücesi olan insanoğluna nereden gel
diğini ve nereye döneceğini anlatmak 
gayesiyle kaleme alınmıştır. Tasawufi 
mahiyeti yanında ahlaki yönüyle de dik
kati çeken Pelekname'de Kur'an-ı Ke
rfm'in birçok ayetine telmihte bulunan 
Gülşehrf, Mevlana'nın Meşnevf'sinden 

de geniş ölçüde faydalanmıştır. Eserin 
843 ( 1439) yılında istinsah edilmiş tek 
nüshası Ankara İl Halk Kütüphanesi'n
dedir (nr. 817). Sadettin Kocatürk tara
fından üzerinde doçentlik çalışması ya
pılan eser. Farsça metni ve Türkçe ter
cümesiyle birlikte Gülşehri ve Pelekna
me adıyla yayımlanmıştır (Ankara ı 982). 
2. Keramat-ı Ahi Evran. Aruzun "faila
tün failatün failün " kalıbıyla yazılmış 167 
beyitlik Türkçe bir mesnevidir. Eserde 
Ahi Evran, cömertliğiyle tanınan Hatim 
et-Taf ile mukayese edilir. Daha önce Pe
lekname'de ele aldığı bazı konuların ge
nişletilmiş şekli olan bu mesnevinin 701 '
den ( 1301 ) sonra yazıldığı anlaşılmakta
dır. Yahya b. Halil'in Pütüvvetname'si 
içinde yer alan (Taeschner, s. 6) ve Mantı
ku 't-tayr'dan alınma birtakım beyitleri 
de ihtiva eden bu mesneviyi Franz Ta
eschner ilkin Ein Mesnevi Gülscheris 
auf Achi Evran (Keramat·i Al]f Euran tö· 
be şerahü) adıyla yayımlamış (Hamburg 
ı 930). sonradan Raif Yelken ci mesnevinin 

daha doğru. fakat eksik bir nüshasını bu
lunca eserin Gülşehri'ye aidiyetinin şüp
heyle karşılanması üzerine (Mantıku't· 

tayr, naş irin önsözü. s. 14) Taeschner mes
neviyi tekrar ele alarak birinci neşirde 
eksik bıraktığı kısımları tamamladığı gibi 
Mantık u 't- tayr'daki beyitlerle de karşı
laştırarak metni Almanca tercümesiyle 
birlikte yeniden yayımiarnıştır (bk. bibl.). 
3. Mantıku't-tayr. Ferfdüddin Attar' ın ay
nı addaki eserini esas alarak meydana 
getirdiği , vahdet-i vücüd inancını işle

yen alegorik bir mesnevidir. Gülşenna
me adıyla da anılan eserin beyit sayısı 
nüshalara göre 4931 ile 5029 arasında 
değişmektedir. Gülşehri eserinde Attar'ın 
mesnevisinde olduğu gibi aruzun "faila
tün failatün failün" kalıbını kullanmış

tır. Tevhid mahiyetindeki bir girişten son
ra "İbtida-i Dastan-ı Sfmurg" başlığı al
tında kuşların padişahı olduğuna inanı

lan sfmurgun özellikleri anlatılarak ko
nuya girilir. Bülbül, papağan. tavus, hü
ma. kaz, doğan. keklik ve baykuş gibi 
adı zikredilen ve zikredilmeyen bütün 
kuşlar padişahlarını aramak için topla
nırlar; hüdhüd de aralarına katılır. Hüd
hüd öteki kuşlardan farklı yönleri bulu
nan bir kuştur. Diğer kuşların kendisi
ne yoldaş olmaları halinde Kafdağı'nın 

ardındaki padişahları sfmurga ulaşabile
ceklerini söyler. Fakat öteki kuşlar, hüd
hüde çeşitli sorular sorup itirazlarda bu
lunarak sfmurga erişemeyecekleri endi
şesiyle yola çıkmak istemezler. Hüdhüd, 
bütün kuşların sorularına ayrı ayrı ce
vaplar verip onların tereddütlerini gider
meye çalışır. Sonunda hüdhüdün kıla

vuzluğunda padişahları simurgu aramak 
için çok uzun ve zahmetli bir yolculuğa 

Gülşehri'n i n 

Manlıku 'ı-tayr 

ad lı eserinin 
ilk iki savtas ı 

(Sü leymaniye K tp., 

Fatıh. nr. 2557. 

vr. 159b·l 60") 

GÜLŞEHR] 

çıkarlar. Yolculuk esnasında kuşların bir 
kısmı bir saray görerek orada kalır, bir 
kısmı da bir çeşme başına konar. Bazı
sı bir güzel yüz görüp onun peşinden 
gider; bazısını da dağ başında kurt ka
par. Böylece kuşların çoğu telef olur ve 
ancak çok az bir kısmı aradığı padişa
hın bulunduğu yere ulaşabilir. Karşıları

na çıkan saraydan simurgu görmek üze
re içeri girince kendilerinden başka kim
senin bulunmadığını görürler. Nihayet 
sfmurgun kendilerinden, kendilerinin de 
ondan başka bir şey olmadığını anlar
lar. Eserde hüdhüd aklı , kuşlar halkı, sf
murg da Hakk' ı temsil etmektedir. Mes
nevinin "Der Hatime-i Kitab-ı Mantı
ku 't- tayr" başlıklı son bölümünde ese
rin telif tarihi (71 71 13 I 7), adı ve yazılış 
sebebi açıklanır (s. 295-297) Gülşehri'

nin belirttiği gibi Mantıku't- tayr, Türk 
diliyle Farsça 'dan daha güzel bir eser 
yazılabileceğini ortaya koymak maksadıy
la kaleme alınmıştır. Bu bakımdan mes
nevi bir telif değeri taşımaktadır. Gülşeh

rf. esas konuya sadık kalmakla beraber 
eserini Attar'ın Esrarname'si ile Mevla
na 'nın Meşnevf'si, ~iibı1sname, Kelile 
ve Dimne gibi kaynaklardan aldığı hika
ye ve fıkralar1a zenginleştirmiştir (Köprü
lü, İlk fVlutasauuı{lar, s. 269) Ayrıca devri
nin içtimal ve ahlaki düşüncelerini de 
katmak suretiyle Mantıku't- tayr'ı oriji
nal bir eser haline getirmeye çalışmıştır. 

Eserin kurgusunu esas itibariyle kuşların 
hüdhüde soruları ve hüdhüdün bunlara 
verdiği cevaplar oluşturmaktadır. Bu so
ru ve cevaplar arasına konuyla ilgili ola
rak birçok hikaye yerleştirilmiştir. Gül
şehri bu hikayelerin çok az bir kısmını 
Attar'dan almıştır. Hüdhüd ile öteki kuş
lar arasında cereyan eden konuşmalar
da ve araya konulan bu hikayelerde bir
çok ahlaki öğüde yer verilerek tasawuf 
merhaleleri ve terimleri öğretilmekte

dir. Öte yandan eserde fütüwet ve ahi
lik konusu da başlı başına bir yer tut
maktadır. Devrine göre sade bir dil kul
lanan ve zengin bir muhayyileye sahip 
olan Gülşehri'nin Mantıku't- tayr'da iti
nalı ve canlı bir anlatımı vardır. Eserde 
hissedilir bir lirizmin bulunduğu. en mü
cerred ahlaki nasihatleri verirken bile 
müellifin okuyucuya bedif bir heyecan 
verdiği kabul edilmektedir (a.g.e., s. 241, 
269). istanbul Arkeoloji Müzeleri (nr. 
I 360 ; 236 leksikl ), Süleymaniye (Fatih, 
nr. 2557, vr. 159b- 256•) ve Türk Dil Ku
rumu (nr . A- 120, başı eksik) kütüpha
nelerinde yazma nüshaları mevcut olan 
Mantıku ' t- tayr ' ın ayrıca Raif Yelkenci 
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nüshası da bulunmaktadır. Müjgan Cun
bur bu nüshalara dayanarak eser ve mü
ellifi üzerinde bir doktora çalışması yap
mıştır (bk. bibl.) . Ayrıca Agah Sırrı Le
vend, Raif Yelkenci nüshasını bir önsöz
le birlikte tıpkıbasım halinde yayımlamış
tır (Ankara 1957). 4. cAnli-ı Gülşehri. 
Farsça olarak kaleme alınan on altı va
raklık bir risaledir. Eserde çeşitli aruz 
kalıplarının terkip ve teşkilinden bahse
dilmekte ve bunlarla ilgili örneklere yer 
verilmektedir. Bu risale ilk defa Kilisli 
Rifat Bilge tarafından bulunup ilim ale
mine tanıtılmıştır (Ferhengname·i Sa 'dr 
Tercümesi, s. 15). Eserin bilinen tekyaz
ma nüshası Millet Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (Ali EmTrT, Farsça Yazmalar, 
nr. 517, vr. 46b-61 h). Gülşehri Mantıku't

tayr'da (s . 296), "Değme ilme aklı yeti
ren biziz f Kim KudQri nazma getiren bi
ziz" beytiyle bir KudQri tercümesinden 
söz ediyorsa da eser bugüne kadar ele 
geçmemiştir. 

Gülşehri'nin bu eserlerinden başka 

kaside, gazel ve beyit şeklinde müstakil 
olarak kaleme aldığı bazı şiirlerine de 
rastlanmaktadır. Bunlardan Keramat-ı 
Ahi Evran nüshasında yer alan iki ga
zeli F. Taeschner tarafından yayımlan
mıştır ("Zwei Gaze1s von Gülşehri", Fu· 
ad Köprü/ü Armağanı, İstanbul 1953, s. 
479-485). Diğer manzumelerinden üçü 
Eğridirli Hacı Kemal'in Camiu'n-neza
ir'inde (Beyazıt Devlet Ktp. , nr. 5782, vr. 
152b !yirmi dokuz beyitL vr. 164b !on iki 
beyit]. vr. 288b !on yedi beyitJ). bir başka
sı Ömer b. Mezid'in Mecmı1atü'n-ne
zair'inde (nşr. Mustafa Canpolat, Ankara 
1982, s. 139-140 !dokuz beyitJ). bir tanesi 
Mantıku 't·tayr içerisinde (TOK Ktp ., nr. 
A-120, vr. 169"). !dokuz beyitJ). bir beyti 
de Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa'nın Ken
zü'l-kübera'sında (nşr. Kemal Yavuz, Ken· 
zü'l·küberii ve Mehekkü' /-ulema, Ankara 
1991. s. 58) yer almaktadır. Ayrıca Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki bir yazınada 
da bir şiiri bulunmaktadır (Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 4311, vr. 197" !dokuz beyit]) . 

F. Taeschner, Gülşehri'nin Gülşenna
me adlı bir eserinin daha bulunduğunu 
söylemekteyse de (Fuad Köprülü Arma· 
ğanı, s. 480) bu isim, Mantıku't-tayr'ın 
müellif tarafından kaydedilen öteki adın
dan başka bir şey değildir. Nitekim Gül
şehri eserinde, "Biz bu Gülşenname '

de kim eyledi k J Dükeli ilm ıstilahın söy
ledik" demektedir (s . 297). Öte yandan 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
(Koğuşlar, nr. 950) Mecmı1a-i Latite ad
lı eser içinde yer alan ve Gülşehri'ye ait 
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olarak gösterilen (Karatay, ll, 88) Gevher
name, Leyla vü Mecnı1n mesnevileriy
le öteki manzumelerden hiçbirinin Gül
şehri'ye ait olmadığı anlaşılmıştır (Sadet
tin Koca türk, s. 41 ). 
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li MusTAFA ÖzKAN 

GÜLŞEN-i ENVAR 
( .;1_,;1 ,:;;s ) 

Taşlıcalı YahyA'nın 

(ö. 990/1582) 
dini- ahlAki ve tasawufi 

konulardan bahseden mesnevisi. 
_j 

Taşlıcalı Yahya'nın hamsesinde yer alan 
mesnevilerin sonuncusudur. Konusu, vez
ni ve ana bölümlerden sonra gelen kı

sa hikayeleriyle mesnevi edebiyatında 

Nizarni-i Geneevi'nin Ma.l]zenü'l- esrar'ı 
tipindeki eserler arasında yer alırsa da 
plan bakımından bunlardan farklıdır. Bu 
eserlerde görülen "önce bir makale, son
ra bir hikaye" şeklindeki kompozisyon 
düzeni Gülşen-i Envar'da bulunmamak
tadır. Yahya Bey'in bu mesnevisi, plan 
ve muhteva açısından aynı dönem şair
lerinden Bursalı Rahmi'nin Gül-i Sad
berg'ine benzer. 

Gülşen-i Envar, aruzun "müfteilün 
müfteilün failün" kalıbıyla yazılmış olup 
çeşitli nüshalarına göre 2950-3000 be
yitlik bir mesnevidir. Eserin başında ön
ce besmeleye dair üç manzume ile üç 
tevhid, üç münacat, biri mi'raciyye üç 
na't yer almaktadır. Bunları, mesnevi
nin KanUni Sultan Süleyman'a ithaf edil
diğini gösteren methiye ile "sebeb-i te'
lif" kısmı takip eder. Yahya Bey bu kı

sımda hayatı hakkında bilgi verir. Bu
rada, hamse türünün dört büyük şairi 
olan Nizarni-i Gencevi, Emir Hüsrev-i 
Dihlevi, Molla Cami ve Ali Şir Nevai'yi 
anarak yaptığı mukayesede kendini on
lardan üstün görür. Şair, teftiş görüp 
tevliyeti elinden alındıktan sonra Allah'a 
yönelerek tamamen uzlete çekildiğini, 

bu arada gönlünün tevhid nuruyla do
lup vetayet mertebesine ulaştığını, ken
disinde Allah'ın celal sıfatının tecelli ede
rek düşmanlarını tarümar ettiğini, bu 
teftişten sonra zeamet sahibi olduğunu 
söyler. Gayesinin seyrü sütükünü anlat
mak, salikierin mertebelerini, sQfilerin 
vecd hallerini, keşf ve kerametierini id
rak etmeyeniere açıklayıp öğretmek ol
duğunu bildirir. Ardından dervişlik yolu
na nasıl girdiğini anlatır. Mürşidi Meh
med Dede'nin adını ilk olarak burada 
açıklar. Daha sonra asıl konuların işlen

diği bölüm gelir. Eser dört "fasıl" ve ye
di "mertebe"den ibarettir. Her fasıl ve 
mertebenin sonunda ele alınan konuyla 
ilgili hikayelere yer verilmiştir. 

Gülşen-i Envar'ın birinci faslı padi
şahların nasıl davranması gerektiği hak
kındadır. Burada padişahlarla ilgili sekiz 
hikaye anlatılmıştır. Gafilleri uyarmak 
ve yetişkinlere öğüt vermek üzere kale
me alınan ikinci fasılda konu "hikayet", 
"temsil", "mev'iza", "tenbih" gibi başlık
lar taşıyan dokuz parça ile örneklendi
rilmiştir. Üçüncü fasılda şair, dünya sev
gisinin ahiret için eziyet ve sıkıntı kay
nağı olduğunu beş hikaye ile açıklar. Ese
rin son faslı kanaate ayrılmıştır. Şair bu 
konuyu da "hikayet", "temsil", "tenbih", 
"ibret" gibi başlıklar taşıyan hikayeler
le süsler. Bu ikinci derecedeki başlıklar 


