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(bk. İBRAHiM GÜLŞENİ). 

GÜLŞENİ-i SARUHANt 
( ..,.; l> .JJ 1.... :_;.:.J5 ) 

(ö. 888 / 1483'ten sonra) 

Osmanlı şairi. 
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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Bazı kaynaklarda Saruhanlı olduğu söy
lenmekteyse de bu bilgi şairin Farsça di
vanın'dan edinilen bilgilerle uyuşmamak
tadır. Bir araştırmada Gülşenl'nin aslen 
Şirvanlı olduğu, " Şirvani" nisbesinin is
tinsah hatası neticesinde "Saruhani"ye 
dönüştüğü ileri sürülmektedir (Farzan, 
s. 72) . Kendilerine methiye yazdığı şair
lerden birinin Şirvanlı (Kaşifı) . ikisinin Teb
rizli (Mahmud-i Mişk'i ve Cedveli). birinin 
Tuslu (TGs\). birinin Heratlı (NücGmi), bi
rinin de Semerkantlı (Riyazi) olması, ay
rıca Şirvan ve Ebhaz gibi bölgelerde ya
şayan şahsiyetlere methiyeler yazması 
onun Şirvanlı olduğu ihtimalini güçlen
dirmektedir. 

Gülşeni büyük bir ihtimalle, çocukluk 
ve gençlik yıllarını Sirvan'da geçirdikten 
sonra Şehzade Mehmed'in (Fatih Sultan 
Mehmed) alim ve şairlere itibar göster
diğini duyup Manisa'ya (Saruhan) gitmiş 
ve ona intisap etmiştir. Saruhani nisbe
sini de bu şehirde üne kavuşmasından 
dolayı almış olmalıdır. 888'de (1483) ve
fat eden ll. Bayezid'in oğlu Şehzade Ab
dullah için kaside yazmasına bakılarak 
onun bu tarihten sonra öldüğü söylene
bilir. 

Bazı kaynaklarda Gülşeni'nin, Halve
tiyye tarikatının ikinci piri Yahya-yı Şir-
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vani'ye (ö 868/ 1463-64) intisap etmek 
için Saruhan'dan Şirvan'a gittiği ileri sü
rülmektedir. Tarih bakımından mümkün 
görünmekle birlikte divanının Farsça ol
ması, Razname adlı Türkçe eserinde çok 
sayıda Farsça kelime kullanması. ayrıca 
süff olarak tanınmaması bu ihtimali ol
dukça zayıflatmaktadır. 

Bazı kaynaklar Gülşeni-i Saruhani ile 
Gülşeniyye tarikatının piri İbrahim Gül
şeni'yi (ö. 940 / 15 34) birbirine karıştır

mışlardır (mesela bk. Salim, s. 120- 121 ). 

Eserleri. 1. Divan. Methiye, hezeliyyat. 
gazel ve rubanerden meydana gelen bu 
Farsça eserdeki kasideler, biri hariç Fa
tih Sultan Mehmed ile ll. Bayezid için 
yazılmıştır. Eserin Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi'ndeki tek nüshası üzerinde (nr 
5280) Ebrahim Farzan tarafından bir 
doktora çalışması yapılmıştır (bk. bibl.) . 
2. Razname. 864'te (1460) tamamlanıp 
Fatih Sultan Mehmed'e ithaf edilen bu 
Türkçe eser, aruzun "failatün failatün 
failün " kalıbıyla mesnevi tarzında naz
medilmiştir. Pendname adıyla da anılan, 
çeşitli "makale" ve hikayelerden mey
dana gelen eserde şair ahlaki ve tasav
vuff konulara yer vermekte ve öğütler
de bulunmaktadır. Bazı kaynaklar, ta
sawuftaki atvar-ı seb'a konusunun iş

lenmesinden hareketle eserin yedi bö
lümden meydana geldiğini zannederek 
ona Heft Bab adını vermişlerse de eser 
yedi bölüm değildir. Klasik mesneviler
de olduğu gibi tevhid. münacat. na't ve 
methiye ile başlayan Razname'de At
tar'ın Mantı~u't- tayr ve Pendname'
sinin tesirleri görülür. Eserde ayrıca Sa'
di'nin Bostan'ından birkaç hikayenin 
manzum tercümesi de bulunmaktadır. 
Razname'nin Millet Kütüphanesi'nde 
mevcut iki nüshasının (Manzum, nr. 932; 

Gülseni- i 
Saruhani'nln 
Razname 
ad lı mesnevlsinin 
ilk iki sayfası 
(MilletKtp., 

Ali Emrrt. 
manzum, nr. 932) 

Ali Emiri, nr. 859) tenkitli metni Ebra
him Farzan tarafından hazırlanmıştır (bk. 
bibl.l. Eserin Yapı Kredi Bankası Kütüp
hanesi yazmaları arasında bir nüshası 
daha tesbit edilmiştir (nr. 15823) . Tah
sin Yazıcı , Razname'nin Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde 
İsmail Hikmet Ertaylan tarafından is
tinsah edilmiş bir nüshasının olduğunu 
bildirmekteyse de (Fatih ve istanbul, ll / 
7-12, s. 87) yapılan araştırmada bu nüs
ha bulunamamıştır (Farzan, s. 78). Bazı 
kaynaklarda eser yanlışlıkla İbrahim Gül
şeni'ye atfedilmiştir (iA, IV, 836; TDEA, 
lll , 399). 

Sursalı Mehmed Tahir Gülşeni'nin 

manzum bir mevlid yazdığım söylerse 
de (Osmanlı Müellifleri, ll. 388) bugüne 
kadar böyle bir esere rastlanmamıştır. 
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Halvetiyye tarikatının 
İbrahim Gülşeni'ye 

(ö. 940 / 1534) 
nisbet edilen bir kolu. _j 

İbrahim Gülşeni'nin Kahire'de Babüz
züveyle'de kurduğu tekke ile temelleri 
atılan tarikat. Osmanlı topraklarında XVI. 
yüzyıldan sonra faaliyet göstermeye ve 
yaygınlaşmaya başlamıştır. İbrahim Gül
şeni, mürşidi Dede ömer Rüşeni'nin ken
disine bir gül vererek, "Sen ol bağ-ı be
kanın gülşenisin" demesi üzerine mah
lası Heybeti'yi Gülşeni olarak değiştirmiş, 
tarikatın adı da bu kelimeye nisbet edil
miştir. Gülşeniyye' nin silsilesi İbrahim 
Gülşeni, Dede Ömer Rüşeni, Pir-i Sani 
Seyyid Yahya-yı Şirvani. Pir Sadreddin, 
Ahi İzzeddin, Ahi Mirem vasıtasıyla Hal
vetiyye tarikatının piri ömer el-Halveti'
ye ulaşır. 

İbrahim Gülşeni'nin Kahire'deki der
gahına kendisinden sonra Hayali Efendi 


