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(ö. 888 / 1483'ten sonra) 

Osmanlı şairi. 

_j 

_j 

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 



olarak da bilinen oğlu Emir Ahmed Çele
bi postnişin oldu. Daha sonra onun so
yundan gelen Ali Safveti, Hasen-i Ahsen. 
İbrahim , Ahmed, Ali , Muhyizade Emir Ha
san efendiler de burada görev yapmışlar
dır. İbrahim Gülşeni diğer iki halifesin
den Aşık Müsa Efendi'yi Edirne'ye, Sarı 
Saltuk diye de anılan Sadık Efendi'yi Di

yarbekir'e göndermiştir. Gülşeniyye Kahi
re'den sonra Diyarbekir, Bursa, Rumeli 
ve istanbul'da teşkilatlanmıştır. 

Gülşeni müelliflerinden Şemlelizade 

Ahmed Efendi'nin verdiği bilgiye göre 
XVII. yüzyılda Diyarbekir'de dört. Edir
ne ve İstanbul'da iki, Bulak. İskenderi
ye, Mekke, Halep, Urfa, Antalya, Şam ve 
Bursa'da birer Gülşeni dergahı bulun
maktaydı (Şfve · i Tarfkat·ı Gülşeniyye, s. 
547). Bursa'da Ali Mest Edhemi Dergahı 
Şemlelizade ile Gülşeniyye'ye intikal et
miş, daha sonra bu dergahta Mehmed 
Halife. Ali Rıza Efendi ve Seyyid Meh
med Harndi Efendi postnişin olmuştur. 

Gülşenilik İstanbul'a, İbrahim Gülşeni'
nin Mısır' a dönerken halife olarak bırak
tığı Hasan Zarifi Efendi'nin (ö. 9771 1569) 
Rumelihisarı ve Langa'da yaptırdığı iki 
tekke ile girmiştir. 

istanbul'daki meşhur Gülşeni tekke
leri şunlardır: 1. Durmuş Dede Tekkesi. 
Hasan Zarifi Efendi tarafından Rumeli
hisarı'nda kurulmuş, XVIII. yüzyılda Cer
rahiliğe geçmiştir. 2. Hulvi Efendi Tek
kesi. Lemezat müellifi Cemaleddin Hul
vi Efendi 'nin (ö 1064/ 1654) Şehremi
ni'nde kurduğu tekke önce Kadiriliğe. 

daha sonra Rifailiğe bağlanmıştır. Tek
ke müsikisinin en meşhur bestekarla
rından olan Ali Şirugani uzun yıllar bu
rada postnişin olarak hizmet vermiştir. 
3. Peyk Dede Tekkesi. Silivrikapı'da Se
zai-yi Gülşeni'nin halifelerinden Peyk De
de diye tanınan Ahmed Remzi Efendi (ö . 

1100/ 1688-89 l?ll tarafından kurulmuş, 

daha sonra Kadiriyye'ye geçmiştir. 4. Gül-

Gülseni 
tacını gösteren 
bireizim 
(YahyA AgAh. 

Fatüvuelniime·i 

Esrtir-ı Tdc. 

Süleymaniye Ktp .. 

Nurı Arlasez, 

nr. 101. s. 8) 

şeni Tatar Efendi Tekkesi. Kaynaklarda 
Gülşenihane olarak da zikredilen bu der
gahın kurucusu Hasan Sezai-yi Gülşeni'
nin halifesi Tatar Şeyh Hasan Efendi '
dir (ö. 1!80/ 1766) s. Gürcü Ali Efendi 
Tekkesi. Sezai-yi Gülşeni'nin halifelerin
den Gürcü Şeyh Ali Efendi'nin (ö ll 87 1 
!773) Balat- Eğrikapı'da kurduğu bu tek
ke 192S'e kadar faaliyet göstermiştir. 6. 
Sofular Tekkesi. Fatih Sofular mahalle
sinde kurulan bu tekke bir dönem Gül
şeniyye'ye bağlanmıştır. 7. Sarmaşık Tek
kesi. Edirnekapı'da Peyk Dede'nin hali
fesi Seyyid İsmail Efendi (ö ll 98/ !783) 
zamanında Gülşeni dervişlerine hizmet 
vermiştir. s. Süleyman Efendi Tekkesi. 
Beykoz'daki bu tekke Hafız Ahmed Efen
di (ö l2l2 / !797) zamanında Gülşeniyye'
ye bağlanmıştır. 9. Başçı Tekkesi. Hase
ki'de XV. yüzyılda mescid olarak yapılmış, 

Mehmed Said Efendi'nin (ö l 2l7 1 !802) 
postnişin olmasıyla Gülşeni dergahına 

dönüşmüştür. 10. Ümmi Sinan Tekkesi. 
Şehremini'ndeki dergahta Gülşeni Ali 
Efendi (ö l 2l9/ !804) altı yıl kadar post
nişin olmuştur (Balkanlar' daki Gülşeni tek
keleri için bk. Clayer, s. 263). 

Gülşeniyye tarikatının seyrü sülük ada
bı şöyledir: Sabah namazından sonra Ya
sin süresiyle bu sürenin üçte biri ora
nında başka ayetler tilavet edilir. Sesli 
(cehrf) yapılan kelime-i tevhid zikrinden 
sonra ayet ve dualar okunur: ardından 
dervişler hücrelerine çekilir. Mümkün 
olursa işrak namazı eda edilir. Öğle na
mazından sonra Mülk, ikindi namazın
dan sonra Nebe' süresi okunur : akşam 
namazını müteakip ewabin kılınır. Yat
sı namazından sonra yine Mülk süresi 
okunur. Her namazın ardından kelime-i 
tevhid çekilir. Gecenin son üçte birlik di
liminde herkes kendi hücresinde tehec
cüd namazı kılar. Ayrıca evrad-ı fethiy
ye olarak "AIIahümme ya latif, ya hafız . 

ya dafi', ya mani', ya rafi', ya Allah" es
maları ile evrad-ı kahriyye olarak bilinen 
"kadir. muktedir. ya kavi, ya kaim, ya 
kayyüm, ya kuddüs. ya kahhar" esrna
ları yatsı namazından sonra kırk kere 
okunur. Fecrin ardından "ya dafi', ya 
mani', ya Allah" (450 kere) ; öğleden son
ra bela ve musibetlerin defi için "ya raüf. 
ya vedüd, ya Allah" (470 kere); ikindiden 
sonra kalp huzurunu temin için "ya ba
sıt, ya muiz, ya Allah" (275 kere) ; akşam 
namazından sonra da "ya rahim. ya aziz. 
ya Allah" (4!5 kere) esrnaları tekrar edilir. 

Sesli ve toplu olarak yapılan zikir. hal
ka halinde oturan dervişlerin şeyh efen-
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dinin işaretiyle Fatiha 'dan sonra keli
me-i tevhid çekmeleriyle başlar. Daha 
sonra ayakta "hü" ve "hay" esrnaları ile 
devam edilir. Bu sırada zakirler "Gülşeni 
savtı " adıyla bilinen kısa güfteli, ağır 

tempolu ilahiler okurlar. Zikrin temposu 
hızlandığında kudüm, mazhar, bendir gi
bi vurmalı sazlar çalınır. Dervişler el ele 
tutuşarak bir daire meydana getirir ve 
sağdan sola doğru yürümeye başlarlar. 

Sol ayaklarını "kutubhane" denilen zikir 
halkasının merkezine. sağ ayaklarını da 
ters yöne doğru atan dervişler, sol ayak
la birlikte bedenlerini öne doğru eğer
ken sağ ayakla doğrulurlar. Bu hareket 
yukarıdan bakıldığında bir gül goncası
nın açılıp kapanması gibi görünür. Gül
şeni tacının pembe renkli ve yeşil des
tarh olması bu görünümü daha estetik 
hale getirir. Zikir Kur'an tilaveti ve dua 
ile son bulur. 

Zikir meclislerinin sesli olması sebe
biyle şiir ve müsikiye önem verilen Gülşe
ni tekkelerinde istaribullu Derviş Sadayi, 
Edirneli Şaban Dede, Hüdayi Çelebi, Ab
dülgani Efendi gibi meşhur zakirbaşı ve 
bestekarlar yetişmiştir. Araplar' ın hakim 
olduğu Kahire'deki asitane ile İskenderi
ye'deki Gülşeni Tekkesi'nde ayinler Türk
çe ilahilerle icra edilmiştir. 

Birçok tarikatın adab ve erkanında bu
lunan benzerlikler Mevlevilik'le Gülşeni
lik arasında çok daha açık olarak görülür. 

. Gülşeniyye' nin piri İbrahim Gülşeni'nin 
Mevlana'nın 26.000 beyitlik Meşnevi'si

ne nazire olarak 40.000 beyitlik Macne
vf adlı Farsça manzum bir eser yazması 
benzerliğin ilk belgesidir. Mevlevilik Mev
lana'nın oğlu Sultan Veled döneminde 
teşkilatlandığı gibi Gülşenilik de İbrahim 
Gülşeni'nin oğlu Emir Ahmed Çelebi za
manında kuruluş safhasını tamamlamış

tır. Kahire'deki asitanenin birkaç hücresi 
Mevlevi derviş lerine ayrılmış, bu hücre
lerde sürekli olarak hem Macnevf hem 
de Meşnevf okunmuştur. Gülşeniyye'

de pir makamında bulunan postnişine 
"çelebi ", yeni intisap eden dervişe "nev
niyaz" denmesi de bu kültürel alışveri
şin sonucudur. Gülşeni tacı Mevlevi sik
kesine benzediği gibi Bektaşi tacından 
da etkilenmiştir. Benzerlikler. bu tari
katların zaman zaman gördüğü tepki
lerde de açığa çıkmaktadır. Sadreddin
zade Mehmed Emin Şirvani (ö . !036/ 
!627) tarafından kaleme alınan Tercü
manü ·ı- ümem adlı eserde batıl tari
katlar sıralanırken Bektaşilik ve Mevle-
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vilik'le birlikte Gülşenilik de zikredilmiş
tir (Fığlalı, XXN 119811. s. 270). 

Öte yandan kuruluş döneminde Gül
şenilik'le Nakşibendilik arasında da ya
kınhğın olduğu görülmektedir. Bunun 
göstergelerinden biri, Emir Ahmed Ha
yali'nin, müridi Muhyi-i Gülşeni'den Nak
şTier hakkında bilgi toplamasını isteme
sidir. Sezai-yi Gülşeni'nin Mektılbiit'ın
da rabıta konusu anlatıhrken, "Tarik-ı 

Nakşibendiyye'de 'hoş der-dem' huyu
rulduğu budur" denmesi bu yakınhkla 
ilgilidir. 

Osmanlı döneminde fikir, yorum ve 
tavırlarından dolayı tepki gören tarikat
lardan biri de Gülşeniyye'dir. Bu tarikat 
mensupları vahdet-i vücüd anlayışını be
nimsediklerinden hem ulema hem de 
merkezi yönetirnce zındık ve mülhid te
lakki ediliyorlardı. Nitekim bu tür suç
lamalara hedef olan İbrahim Gülşeni 
1 S23 yılında Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından İstanbul'a davet edilmiş, ya
nına bazı müridierini de alarak Kahire'
den İstanbul'a gitmiş, sultanın huzurun
da yapılan soruşturmadan sonra hak
kındaki iddiaların asılsız olduğu sonu
cuna varılarak Mısır'a dönmesine izin 
verilmişti. Şeyhülislam Çivizade Muhyid
din Mehmed Efendi Mısır kadısı iken 
GülşenHer aleyhinde verdiği bir fetvasın

da onların sapık, mülhid ve zındık olduk
larını, kestikleri hayvanların yenmeye
ceğini, imamhklarının caiz olmadığını be
yan edince sıkıntıya sebep olan bu mese
le Ebüssuüd Efendi'ye de arzedilmişti. Çi
vizade'nin tesbitlerinden sonra karşı gö
rüşleri de ihtiva eden uzun bir soruya 
Ebüssuüd Efendi'nin verdiği cevap şöy
ledir : "Ehl-i sünnet ve'l-cemaat itikadı 

üzre olup şer'-i şerif muktezasınca amel 
edip selef- i salihin tarikine salik olan ka
inen ma kan makbuldür. Şeyh İbrahim
lidir demekle onlara dahi ve taarruz caiz 
değildir." Ancak Ebüssuüd Efendi, Edir
ne'de bulunan Gülşeni'nin halifesi Muh
yiddin Karamani'yi İstanbul'a getirte
rek muhtemelen kendisinin tayin ettiği 

ulema heyetinin önüne çıkarmış ve ya
pılan sorgulama sonucunda onu zındık
hk ve ilhad suçundan mahküm etmişti. 
Bu karar şeyhin idamı ile sonuçlanmış
tır (Ocak, s. 477). 

Aşık Çelebi de Gülşeni'nin mensupla
rından divan sahibi Usüli'yi, Balkanlar'
da ilk defa zındıkhk ve ilhad tohumunu 
eken bir şair olarak tanıtır. GülşenTie

rin devletten gördüğü bu tepki, onla
rı şeriat - tarikat konularında daha dik
katli olmaya sevketmiştir. İbrahim Gül-
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şeni'nin, "Farzlardan sonra dikkat ede
ceğimiz ilk şey padişahın hizmetinde ku
sur etmemektir" (Menakıb, s. 376) sözü
nü de bu çerçevede değerlendirmek ge
rekir. "Rüm mer'a-yı nefs ü bedendir 1 
Mısr mesken-i gülşen ü rüşendir" ifa
desi GülşenTier'in Osmanlı idaresine ba
kış tarzını ortaya koymaktadır. 

İbrahim Gülşeni'nin mürşidi Dede Ömer 
Rüşeni'nin Muhyiddin İbnü'l-Arabi hay
ranı olduğu, hatta Fuşılşü'l-J:ıikem okut
ması sebebiyle sert tenkitlere maruz kal
dığı ve Karabağ'da bulunduğu sırada Fu
şılş'un yakıldığı bilinmektedir (a.g.e., s. 
180). Rüşeni'nin vefatından sonra Ak
koyunlu Sultanı Yakub, devrin meşhur 
alimleriyle İbrahim Gülşeni arasında Fu
şılş ' un tenkide konu olan meseleleri üze
rine tartışmalar yaptırmış, bu tartışma
lar sonucunda Gülşeni'yi haklı bulan ba
zı alimler ona int isap etmiştir. Bunlar
dan Mevlana Abdülgani el-Megani Tar
dü '1-lüsıls can husılsi'l - Fusıls, Mevla
na İ sma·il Reddü~n ~ nilşuş c~nh- Fuşılş 
adlı eserleri kaleme almışlardır (a.g.e., 
s. 181). GülşenTier'in vahdet-i vücüd an
layışı dolayısıyla sert tepki görmeleri, 
onları zamanla daha ihtiyatlı ve ıhmh 
bir ifade kullanmaya sevketmiştir. Se
zai-yi Gülşeni'nin, "Mülhidlerle görüşme
yesin; Ehl -i sünnet. şeriat ve tarikatı 

muhkem olanlarla yar u karındaş ol" 
(Mektabat, s. 9) demesi de bu tavırlarla 

ilgili olmalıdır. 

Şemlelizade tarikat mensuplarının der
viş, abdal ve süfi adlı üç gruba ayrıldığı
nı söyler. Derviş ve abdal ifadeleri seyrü 
sülük halinde olanlar için kullanılır. Süfi 
ise tasawufi eğiti mini tamamlamış olan 
kimsedir. Dervişle abdal arkadaşlık yap
tıkları ve beraber seyahate çı ktıkları hal
de süfilerle bu anlamda bir yakınlıkları 
olamaz. Çünkü hal, makam, meşrep ve 
üslüpları farklıdır (Şive-i Tarikat-ı Gülşe

niyye, s. 507). 

Bursa Gülşeni Dergahı postnişini Şem

lelizade Ahmed Efendi, Şive-i Tarikat-ı 

Gülşeniyye adlı eserinde tekke içi ha
yatı bütün adab ve erkanıyla tanıtmış
tır. Onun verdiği bilgiye göre Gülşeni der
vişlerinin rengarenk elbiseler, çok ge
niş, yırtmaçh uzun hırkalar giymeleri, 
şemle yerine sarık ve şal sarınmaları, 

elde gümüş bıçak, yüzük ve tesbih taşı
maları, kendi hücrelerinden başka yer
de nafile namaz kılmaları, namaza baş
larken abdest almaları, namazda ilk saf
ta yer tutmaya çalışmaları, yolda yürür
ken sağa sola bakmaları uygun görül
memiştir. Yine Şemlelizade, Kahire'deki 

Gülşeni Asitanesi'nde herkesin parası
nı ortak bir sandığa koyduğunu, gerek
tiğinde ihtiyacı kadar alıp harcadığını 

söyler. 

GülşenTier, tekke kültüründe yaygın 
olan "aşk olsun. hü dost, eyvallah, der
viş-i dervişan, dinim imanım. kerem
kanlı. dinim dünyam, erenler şahı , şa

hım hünkarım, padişahım" gibi tabirle
rin kullanılmasını, bir tür övünme ifa
desi olduğu ve dervişliği taşettiği için 
pek hoş karşılamamışlardır. 

Tarikatın adab ve erkanına r iayet et
meyen derviş önce uyarıhr, ardından uya
rı tekrarlanır, olmazsa cezalandırılır. Bun
dan da sonuç alınmazsa "seyahat veri
lir". Bir dervişe seyahat verilmesi onu 
tarikattan ihraç etme anlamına gelir. 
Ancak İbrahim Gülşeni. bu duruma dü
şen dervişe seyahat verilse bile hemen 
cezalandırılmamasını, taç ve hırkasının 

alınmamasını tavsiye eder (a.g.e., s. 531). 

Gülşeniyye tarikatının literatürünü Gül
şeni'nin mürşidi Dede Ömer Rüşeni'nin 
eserleriyle başlatmak gerekir. RGşeni'
nin tasawufi fikirleri şiirle ifade etme 
geleneğ i , 17.000 beyitlik Türkçe bir di
vanla 40.000 beyitlik Farsça Ma c nevi 
adlı eseri kaleme alan müridi İbrahim 
Gülşeni tarafından devam ettirilmiştir. 

Meşnevi'ye nazire olarak yazılan Ma c ne
vi ile ilgili şu beyit çok meşhurdur : "Gül
şeni dervişi güldür goncalardır Mevlevi 1 
Bülbül-i şeyda okur geh Meşnevi geh 
Macnevi." 

Tarikatın ikinci piri Sezai-yi Gülşeni'
nin mürşidi La'li Mehmed Fenai. Terce
me-i Hal-i Hazret-i Pir İbrahim-i Gül
şeni adıyla kaleme aldığı eserinin yanı 
sıra Macnevf'nin ilk SOO beytini Şerh-i 
Ma'm:ivi adıyla şerhetmiştir. Bu şerhte 
bazı tasawufi terimiere yeni tarif ve tas
nifler getirilmiştir. Mesela Fenai'ye gö
re "aynü'l-iyan"ın on şubesi vardır : Lah
za. dikkat, safa (telvln), sürur, sır, tenef
füs, gurbet, gark, gaybet, temekkün. 
Temekkünün ihtiva ettiği hakikatierin 
isimleri şunlardır : Mükaşefe, müşahe

de, muayene, hayat-ı hakiKi, kabz, bast. 
sekr, sahv, ittisal ve infisal. İnfisal ise 
on "dekaiki" ihtiva eder: Marifet, fena. 
beka. hakıK.at, telbis, vücüd, tecrid, tef
rid, cem' ve tevhid (s. 152-157) Muhyi-i 
Gülşeni'nin, mürşidi Emir Ahmed Haya
li'nin tavsiyesi üzerine kaleme aldığı Me
nakıb-ı İbrahim Gülşeni, tarikatın ku
ruluş dönemiyle ilgili bilgilerin yanı sıra 
devrin siyasi, fikri, . tasawufi atmosferi 
hakkında önemli bilgiler ihtiva eder. 



Gülşeni tekkelerinde, Dede Ömer RO
şeni ve İbrahim Gülşeni'n in eserlerinden 
sonra en çok okunan kitap. Edirne Gül
şeni Dergahı postnişini Sezai'nin divanı
dır. Bu eser. Sezai'nin mürşidi La'li Fe
nai Efendi'nin divançesiyle birlikte Bu
lak'ta (1256). Mektı1Mt-ı Hazret-i Se
zai ise Şerh-i Ma'nevi ile birlikte İstan
bul'da ( 1289) basılmıştır. 

Başta UsOii olmak üzere Arifi, Bülen
di. Hamdi, Rindi. Semai. Şifai. Zaifi gibi 
birçok şair Gülşeni tekkelerinden feyiz 
almıştır. 

Kendisi de Gülşeni olan Cemaleddin 
HuM'nin Lemezat adlı eser inde tarika
tın ileri gelenleri hakkında geniş bilgi 
bulunmaktadır. 

Tarikat tarihiyle ilgili kitaplarda, Gül
şeniyye'nin Sezai-yi Gülşeni'ye nisbet 
edilen Sezaiyye. Hasan Haleti'ye nisbet 
edilen Haletiyye adlı iki şubesi olduğu 
söylenir. Gülşeniyye, Sezai Efendi'den 
sonra onun halifeleri tarafından temsil 
edilmiştir. Haletiyye şubesinin kurucusu 
olarak kabul edilen Hasan Haleti Efendi 
ve halifelerine dair kaynaklarda yeterli 
bilgi yoktur. 
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GÜLŞENNAME 

1 

(""\;~) 
Feridüddin Artar'ın 

Mantıku 't - tayr adlı eserinin 
Gülşehri (ö. 717 / 1317'den sonra) 

tarafından yapılan 
ve aynı adla da tanınan 

Türkçe tercümesi 

L 
(bk. GÜLŞEHRi; MANTIKU't-TAYR). 

_j 

ı 
GÜLZAR-ı İRFAN 

1 

(..:ıiJ~))S') 

Mehmed Fahreddin Efendi'nin 
(ö. 1272 / 1856) 

L 
vefeyat türündeki eseri. 

_j 

Bursa Enan (Enarlı, Narlı} Tekkesi şey
hi Seyyid Ahmed Şerefeddin Efendi'nin 
oğlu olduğu için Enarlı Şeyhizade ola
rak da tanınan Mehmed Fahreddin Efen
di (d. 1207 1 1792). babasının vefatı üze
rine (ı 2271 1812) aynı tekkeye postnişin 
olmuştur. Baldırıade ' nin Ravza-i Evli
ya'sı ile başlayıp İsmail Beliğ'in Güldes
te- iRiyaz- ı İrfan'ı ile devam eden Bur
sa vefeyatlarının sonuncusu olan Gül
zar - ı İrfan adlı eseri 1263 (1847) yılın
da tamamlamış ve 27 Receb 1272'de (3 
Nisan 1856) vefat ederek tekkesinin ha
ziresine defnedilmiştir. 

Beliğ'in Güldeste'siyle Eşrefzade Ah
med Ziyaeddin Efendi'nin Gülzdr-ı Su
leha'sında yer alan şahıslardan bir seç-

Gülzar·ı ir{an' ı n ilk iki sayfası (Atıf Efendi Ktp. , nr. 1923} 
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GÜLZAR-ı iRFAN 

me yaparak özet bilgiler veren müellif. 
daha sonra 1196-1257 ( 1782-184 1) yıl
ları arasında vefat edenleri eserine ila
ve etmiştir. Kitap on ana bölümle (ravza) 
sekiz alt bölüme (tabaka) ayrılmıştır. An
cak bu ayırımın hangi esasa göre yapıl
dığı anlaşılmamaktadır. Birinci bölüm 
padişahlara . ikinci bölüm şehzadelere. 
üçüncü bölüm vezirlere, bu bölümde yer 
alan birinci alt bölüm Molla Fenari, Mol
la Yegan. Molla Hüsrev gibi alimlere. ikin
ci alt bölüm Anadolu ve Rumeli kazas
kerlerine ayrılmıştır. Dördüncü bölüm
de Bursa'da yaşayan meşhur sOfiler ve 
şeyhler tanıtılmış, üçüncü alt bölümde 
de aynı konuya devam edilerek bazı der
gahlar postnişinleriyle birlikte ele alın

mıştır. Dördüncü alt bölümde birçok sO
fiile beraber Emir Sultan. Abdüllatif el
Kudsi, Ahmed-i İlahi, Üftade, Seyyid UsOI. 
Ali Mest Edhemi, Mehmed Emin Nakşi 

bendi, Muhyiddin Bursevi, Ahmed Ba
ba, CünOni Ahmed Dede, İsmail Hakkı 
Bursevi, Gazzi Ahmed. Şeyh Taceddin 
Karamani gibi, Bursa'daki tasawufi ha
yatın önemli simaları menkıbeleriyle bir
likte tanıtılmıştır. Beşinci bölüm kadıla
ra, altıncı bölüm müderrislere. yedinci 
bölüm meczup ve abdallara, beşinci alt 
bölüm vaizlere. sekizinci bölüm dersiam
lara, dokuzuncu bölüm dedegana, altın
cı alt bölüm imam- hatiplere, yedinci alt 
bölüm mOsikişinas ve hanendelere, se
kizinci alt bölüm şairlere , onuncu bölüm 
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