
Gülistôn ve Bostôn 'daki alt başlıkları 

andırır. Dört fasıldan sonra rüyanın ke
rametin başlangıcı olduğu fikrini işle

yen beş rüya anlatılmış ve bunların yo
rumu yapılmıştır. 

Eserin yedi mertebe üzerine düzenle
nen bölümünde velfliğin dört kısım ol
duğu, velflerin yaratılış itibariyle hava, 
ateş, su ve topraktan ibaret anasır-ı er
baaya benzediği açıklanıp velfliğin yedi 
mertebesi tanıtılır. Dördüncü ve beşinci 
mertebelerden sonra üçer. diğer mer
tebelerden sonra ikişer hikaye yer alır. 
Bu hikayeler her mertebede anlatılan 

özellikleri açıklayıcı niteliktedir. 

"Hatime" kısmında şair , eserini ta
mamladığı günlerde artık yaşlanmış ve 
zayıf düşmüş bir halde olduğunu belir
tip hamsesini bu mesnevi ile tamamla
dığını söyler. Ayrıca eserinin tercüme 
veya intihal olmadığını da ifade eder. 
Gülşen-i Envôr' ın telif tarihi 957 ( 1550) 
olarak gösterilmekteyse de (istanbul Kü· 

tüphaneleri Türkçe Hamse/er Kataloğu; s. 
74) bunu doğrulayacak herhangi bir ka
yıt bulunmamaktadır. Şehzade Musta
fa'nın katline temas edişi ve Süleyma
niye Camii hakkındaki methiyesi eserin 
dikkate değer parçalarındandır. 

Gülşen-i Envôr'ın istanbul ve Anado
lu kütüphanelerinde birçok yazma nüs
hası bulunmaktadır (mesela Süleymani
ye K tp ., Hacı Mahmud Efendi. nr. 3942: i ü 
K tp., TY, nr. 9893; N uruosmaniye K tp., nr. 
3640 ! İ stanbul kütüphaneterindeki diğer 
nüshalar için bk. Türkçe Hamse/er Katalo· 

ğul ; Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler 
Ktp ., Orhan Gazi, nr. 1212: Kayseri Raşid 
Efendi Ktp. , nr. 1124: Konya Belediyesi iz
zet Koyunoğlu Müze ve Ktp , nr. 13883). 
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GÜLŞEN-i HULEFA 
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N azmizade M urtaza Efendi'nin 
(ö. 1136 / 1723) 

1718 yılına kadar Osmanlı dönemi 
Bağdat valilerini ve tarihini 

konu alan eseri 
(bk. NAZMİzADE MURTAZA EFENDi). 
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GÜLŞEN-iRAz 

(.)~~) 

Şe büsteri'nin 
(ö. 720 / 1320) 

tasavvufi mesnevisi. 
~ 

Müellif, esere yazdığı yetmiş beyitlik 
önsözde vahdet-i vücüd görüşünü kısa
ca anlattıktan sonra eserin telif sebebi 
hakkında açıklamalarda bulunur. Dev
rin büyük süfi müelliflerinden Sührever
di şeyhi Hüseyni Sadat'ın , 717 Şewalin
de (Aralık 1317) Tebriz'e bazı sorular ihti
va eden, aruzun hezec bahrinde ve mes
nevi tarzında yazılmış bir mektup gön
derdiğini söyleyen Şebüsteri, mektup 
kendisine ulaşınca meclisinde bulunan-

GÜLŞEN-iRAZ 

ların arzusu üzerine hemen orada aynı 
vezinle irticalen cevap verdigini anlatır. 
Şebüsteri, çeşitli mensur eserleri bulun
duğunu, ancak o zamana kadar şiir söy
lemeye kalkışmadığını, mananın söze bi
le sığmazken vezne ve kafiyeye hiç sığ
mayacağını belirtip Feridüddin Attar'ı 

saygıyla anar. Gülşen-i Rôz ' ın onun dük
kanından sadece bir koku olduğunu, yüz
lerce yıl geçse bile Attar gibi bir şairin 
gelmeyeceğini söyler. Daha sonra, soru
lara cevap vermesini ısrarla isteyen bir 
dostunun ricası üzerine mektubu geti
ren kişiye verdiği cevapları birkaç saat 
içinde biraz genişlettiğini ve eserine Gül
şen-i Rôz adını vermesini kendisine Al
lah'ın ilham ettiğini belirtir. Eserin yaz
ma nüshalarında beyit sayısı 999 ile 1008 
arasında değişmektedir. 

Cami de Emir Hüseyni bahsinde bu 
olayı anlatır, ancak mektuptaki soru sa
yısı hakkında bilgi vermez. Lutf Ali Beg 
Azer (Ateşkede, s. 37) ve Rıza Kulı Han 
Hidayet'e (Riyazü'l·'arifin s. 139) göre 
Emir Hüseyni'nin gönderdiği mektupta 
on yedi soru vardır . Browne ise on beş 
soru olduğunu kaydeder (LHP, lll, 146-
150) Emir Hüseyni'nin eserlerini ihtiva 
eden mecmuada yer alan yirmi sekiz be
yitlik mektup metninde de on beş soru 
bulunmaktadır. Gülşen-i Rôz'ın yazma 
nüshalarında mektubun beyit sayısı da
ha azdır. Eserin metninde ve şerhlerin
de bulunmayan açıklayıcı mahiyetteki bu 
beyitlerin Hüseyni'nin mektubunda bu
lunması veya sonradan eklenmiş olması 
mümkündür. Gülşen-i Rôz'ın bazı yaz
ma nüshalarında görülen "tersi!". "kai
de" ve "işaret" gibi başlıklar da muhte
melen Şebüsteri tarafından konulmuş
tur. "Düşünce dedikleri şey nedir?"; "Yo
lumuzda şart olan hangi düşüncedir?"; 
"Ben kimim?" sorularının cevaplandırıl
dığı eserin ilk üç bölümü daha çok fel
sefi- ilmi bir nitelik taşır. Şe büsteri dü
şüncenin ne olduğunu anlatırken akıl ve 
mantık bilgisinin üzerinde durur ; Allah 
yol göstermeyince mantıkla hiçbir kapı~ 

nın açılmayacağını söyleyerek felsefe ve 
kelamcıları eleştirir. Ona göre felsefeye 
düşkün olan hakim, şaşkınlık içinde kal
dığından bu alemi ancak imkan alemi 
olarak görür; "vacib"i (Allah) mümkinle 
ispata çalışır. Bundan dolayı "vacib"in za
tını anlama hususunda hayrete düşer. 
Aklı varlıkla uğraşıp durduğundan aya
ğı tese!süle bağlanır. Her şey zıddıyla 
bilinir. Fakat Allah'ın ne benzeri ne de 
zıddı vardır. Eşi ve benzeri olmayan Al
lah'ı aklı rehber edinen filozof nasıl bi-
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lebilir. Felsefeciyi parlak güneşi mumla 
arayan kişiye benzeten Şebüsteri'ye gö
re alem Allah'ın nurudur. akılda bu nu
ru görmeye kudret yoktur. Felsefecinin 
iki gözü de şaşı olduğundan Allah'ı bir 
olarak göremez. Allah' ı mahlükata ben
zetrnek (teşbih) körlükten, O'nu bütün 
sıfatiardan yoksun saymak ise (ta'tile va
ran tenzih) tek gözlü olmaktan ileri ge
lir. Hulül ve tenasüh görüş darlığından 
ortaya çıkar. İ ' tizal yolunu tutan kişi ana
dan doğma kör gibi bütün yüceliklerden 
nasipsizdir. Tevhid zevkini tanımayan 

kelamcı taklid bulutuyla örtülmüş ve ka
ranlıkta kalmıştır. "Yolcu kimdir?"; "Vah
det sırrına kim vakıf olur?" ; "Arif olan 
neyi bilir, anlar?"; "Enelhak diyen kişiye 
ne dersin?" gibi soruların cevaplandırıl
dığı bölümlerde eser lirik bir şiir kitabı 
niteliği kazanır. Daha sonraki bölümler
de şarap, mum. put. zünnar. meyhane. 
saki, pir-i mugan gibi tasawufi mecaz
lar yorumlanmıştır. 

Gülşen-iRaz tasawufi aşkı, özellikle 
tasawufi mecazları ve süfilerin bu me
cazlardan kastettikleri manaları anla
mak için başvurulması gereken en önem
li kitaptır. Bu esere. şairin büyük ölçü
de etkisinde kaldığı İbnü'I-Arabi'nin el
FütUJıatü'l-Mekkiyye'si ile Fuşusü'l

J:ıikem 'indeki fikirler hakimdir. Ancak 
ifade bakımından daha çok Attar·ın ve 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin tesiri gö-

rülür. Gülşen-i Raz, yazıldığı tarihten 
itibaren vahdet-i vücudu anlatan ve me
cazları yorumlayan müelliflerin Kur'an. 
hadis ve Meşnevf'den sonra başvurduk
ları ana eser olmuş, birçok kişi tarafın
dan şerhedilmiştir. 

Ahmed Gülçin-i Maanl Gülşen-iRaz'ın 
otuz beş şerhini tesbit etmiştir. Bunlar 
arasında, Şebüsterf'nin oğlu tarafından 

yazılan, ancak günümüze kadar gelme
yen şerh dışında müridierinden Emlnüd
dfn-i Tebrfzf ile Şücaüddfn-i Kürbali, Şah 
Ni'metullah-ı Veli, Yahya-yı Şirvani, La
hicf. Baba Ni'metullah-ı Nahcuvani. İd
ris-i Bitlis!, Muzafferüddfn-i Şirazf gibi 
müelliflerin eserlerini anmak gerekir. 
Bu şerhlerin içinde en mükemmeli. Nur
bahşiyye tarikatı şeyhlerinden Lah i ci'
nin (ö . 912 / 1506 l?ll MetatiJ:ıu'l-i'caz 
ii ŞerJ:ı-i Gülşen-iRaz adlı eseridir (Tah
ran 1337 hş . ). Muinüddin Dehdar-ı Fanf'
nin lcaz-ı MeiatiJ:ıu'l-tcaz'ı Lahici şer
hinin telhisidir. Cemaleddin Hulvi (ö. 

ı 0641 1654 ı aynı şerh i özetleyerek Cam -ı 
Dilnüvaz adıyla Türkçe'ye tercüme et
miştir (Süleymaniye K tp., Şe hi d Ali Paşa, 
nr. 1253). Diğer önemli bir şerh olan KOr
bali'nin Ifadi~atü'l- ma' arif'in in bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (Fatih, nr . 2608). İmad-i Fa
kih (ö 773 / 137 ı -72), İzzeddin Kaşi'nin 
Mişbahu '1- hidaye 'sinden istifade ede
rek yazdığı Tari~atname adlı eserinde 

Sebüsteri'nin Gülşen -i Raz ad l ı eserinin ilk iki savfası(Kay;e,; Raşıd Efendi K tp. , m . ll 19/ 3) 
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Gülşen-iRaz'dan örnekler vermiş, Bay
ramı şeyhlerinden İbrahim Tennuri de 
Gülzar-ı Ma'nevi'nin özellikle son bö
lümlerinde Gülşen-i Raz'dan ilham al
dığını söylemiştir. Bu eserde Gülşen-i 
Raz'dan anlarnca nakiller olduğu gibi 
aynen tercümeler de vardır. Bosnalı Ab
dullah, Gülşen-i Raz-ı Ariian adlı mes
nevisini Gülşen -iRaz'dan ilham alarak 
yazmıştır. Sarı Abdullah Efendi Semera
tü'l-iuad'da Gülşen-i Razve Gülzar-ı 

Ma'nevf'den iktibaslar yapmıştır. Gül
şen -i Raz'ı ilk olarak X.V. yüzyıl safilerin
den Elvan-ı Şirazi aynı vezinle ve birçok 
ilavelerle Türkçe'ye tercüme etmiştir. Bu 
tercümenin çeşitli kütüphanelerde yaz
ma nüshaları bulunmaktadır (bk. ELVAN-ı 
şiRAzl). Gülşen-i Raz Abdülbaki Gölpı
narlı tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş 
( Gülşen-i Raz, İstanbu l ı944) ve şerhedil
miştir ( Gülşen-iRaz Şerhi, istanbul 1972). 

Ahmet Avni Konuk, Gülşen - i Raz'ın 

157 beytini Lahlci'nin şerh i nden fayda
lanarak şerhetmiş (İstanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. l8ıO) 

fakat şerhi tamamlayamamıştır. Mu
hammed İkbal, Gülşen-i Raz'ın on bir 
sorusunu dokuz bölüme ayırarak mes
nevi tarzında 324 beyit halinde nazmet
tiği esere Gülşen-i Raz-ı Cedid adını 
vermiştir (Tebriz ı 26 ı). Bu eserin daha 
sonra da birçok baskısı yapılmıştır. Gül
şen -iRaz son olarakSamed Muvahhid 
tarafından Şebüsteri'nin külliyatı içinde 
yayımlanmıştır (Tahran 1362 hş. / ı983) . 

Eser, Hammer- Purgstall tarafından 

Farsça metniyle birlikte Almanca'ya (Mah· 

mud Schebisteri's-Rosen{lor der Geheim
nisses, Pest-Leipzig 1830), Whinfield tara
fından yine Farsça metniyle birlikte İngi
lizce'ye (Gulshan-i Raz. The Mystic Rose 

Garden of Sa 'd ad-Din Mahmud Shabis· 
tari, London 1880, 1 978) çevrilmiştir. 
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