
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 
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(""\;~) 
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 
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GÜLZAR-ı İRFAN 
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(..: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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GÜLZAR-1 İRFAN 

değişik mesleklerdeki bazı şahıslara ay
rılmıştır. 

Yer yer Arapça, Farsça tamlamalarla 
yüklü ağdalı bir dille yazılan Gü1zar-ı 
İrfan 'da bazı şiiriere de yer verilmiştir. 
Eserin Mevlevi Zeki Dede tarafından is
tinsah edilen bir nüshası 1271'de ( 1855) 
Sultan Abdülmecid'e sunulmuş, bunun 
üzerine Fahreddin Efendi 'nin tekkesi 
onarılmış ve kendisine ayda SOO kuruş 
maaş bağlanmıştır. Bu arada kitabın ya
yımlanması için teşebbüse geçilmişse 

de bu gerçekleşmemiştir (BA. Dahiliye, 
nr. 21197). 

Diğer Bursa vefeyatlarına göre olduk
ça hacimli olan Gü1zar-ı İrfan 'ın iki nüs
hası bilinmektedir (Mil let Ktp.; Ali EmirT. 
Şer'iyye, nr. l 098, 383 varak; Atıf Efendi 
Ktp., nr. ı 923, 362 varak). Aslı kayıp bir 
nüshasının fotokopisi Mustafa Kara'nın 
özel kütüphanesindediL 
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GÜLZAR-ı SAVAB 
( ...,..~_,.., _) 1)5 ) 

Nefeszade İbrahim'in 
. (ö. 1060/1650) 

hat sanatı 
ve malzemelerine dair eseri. 

_j 

Müellif, eserin yazılış sebebini açıkla
dığı bölümde zamanının büyüklerinden 
bir zatın hattatların hal tercümeleriyle 
ahar. mürekkep. boya. kağıt ve kalem 
hakkında kendisinden bir eser yazması
nı istemesi üzerine bu kitabı kaleme al
dığını söyler. 

IV. Murad'a sunulan eser bir fasıl ve 
iki babdan oluşmaktadır. "Tabakatü'l-
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küttab" adı verilen fasılda hattın ve ki
tabetin fazileti, menşei ve aklam-ı sit
te konusunda bilgi. ayrıca İbn Mukle, İb
nü'l-Bewab, Yaküt el-Müsta'sımi ve Şeyh 
Hamdullah gibi büyük sanatkarlardan 
başlayarak kendi dönemine kadar yeti
şen hattatlarla meşhur iran ve Osmanlı 
nesta'lik hattatlarından toplam kırk ye
di kişinin biyografileri yer almaktadır. 

Bu bilgiler, müellifin hattatlığının yanın

da hat sanatının tarihçesi ve nazariyatı 
konusunda da iyi bir araştırmacı oldu
ğunu göstermektedir. 

Gü1zar-ı Savab'ın asıl önemli kısmı. 
iki babdan meydana gelen "Risale-i Mi
dadiyye ve Kırtasiyye· başlıklı bölümü
dür. Birinci babda kağıdın bayanması ve 
aharlanmasıyla ilgili teknik bilgiler ve 
formüller yer alır. İkinci babda is (dGde) 
elde etme ve mürekkep yapma usulle
ri, kalemtıraş, mıkatta, kamış kalem ve 
özellikleri anlatılmaktadır. Eserin bu kıs

mı hat sanatı ve tezhip, minyatür gibi 
tezyini sanatlarla uğraşanların yanı sıra 
kağıt ve mürekkeple teknik açıdan meş
gul olanlar ve tarihi eser restorasyonu 
yapanlar için de çok değerli bilgiler ihti
va eder. 

Eserin istanbul kütüphanelerinde Gül
zar-ı Savab, Kitab - ı Küttab, Tabakat-ı 
Küttab ve Risclle-i Midadiyye veKırta
siyye adlarıyla kayıtlı çeşitli yazma nüs
haları bulunmaktadır (TSMK. Emanet Ha
zinesi, nr. 1232, Hazine, nr. 1293, 1759, Ye
ni ler, nr. 4003; Millet Ktp., Ali Em iri. nr. T. 
807, 808; iü Ktp., TV, nr. 3794 / 2; Süleyma
niye K tp., Esad Efendi, nr. 254 71 I, Bağdat
lı Vehbi Efendi, nr. I 232, I 234, Hacı Mah
mud Efendi, nr. 5267, Hafid Efendi, nr. 292, 

Gülzar-ı 

Savab'ın 

-ilk ~ayfası 
(TSMK. Emanet 

Hazinesi , 

nr. 1232) 

293, Aş ir Efendi, nr. 2891 I, Mu ra d Molla, 
nr. 1535; Atıf Efendi K tp ., nr. 2853; Arkeo
loji Müzesi I<tp., nr. 1243). 

Gülzar-ı Savab'ın birinci kısmı "Tuh
fetü'l-küttab ve minhatü't-tüllab" adıy
la 1181 'de (1767) Kadızade Ahmed b. 
Halil tarafından kısaltılmıştır (Süleyma
niye Ktp., Aşir Efendi, nr. 450). 

Eserin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde bulunan (Emanet Hazinesi; nr. 
1232). Müstakimzade Süleyman Saded
din. tarafından 11 51'de ( 1738) istinsah 
edilmiş nüshası . istanbul kütüphanele
rinde mevcut diğer on sekiz nüsha ile 

· karşılaştırılarak Kilisli Rifat Bilge tara
fından yayımlanmıştır (İstanbul 1938). Ki
lisli Rifat bu neşir sırasında e1-Fihrist, 
ŞubJ:ıu '1- a c şa ve Mevzuatü '1- u1um gi
bi eseriere dayanarak tashihler yapmış 
ve dipnotlar ilave etmiştir. Çalışmaları 
esnasında Kamil Akdik. Tuğrakeş İsmail 
Hakkı Altunbezer ve M. Necmeddin Ok
yay gibi sanatkarların görüşlerini de alan 
Kilisli Rifat, "Risale-i Midadiyye ve Kır

tasiyye" kısmının sonuna "Lahika" baş
lığı altında, Gü1zar-ı Savab'ın çeşitli yaz
ma nüshalarına ilave edilmiş olan ahar 
ve mürekkep formüllerini de eklemiştir. 
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GÜLZAR-ı SULEHA . 

( ,k:L. _;!)S' ) 

Eşrefzade Ahmed Ziyaeddin'in 
(ö. 1198/1784) 

Bursa'da vefat eden şeyh, 
vaiz, müderris, şair ve hattatların 

hai tercümelerine dair eseri 
L (bk. EŞREFzADE AHMED ZİYAEDDİN). _j 

L 

GÜMRÜK 

Ticaret mallarının devletler arası, 
bazan da devlet içi sınırlardan 

geçişinde alınan vergi. 
_j 

Cahiliye devri Arapları arasında meks 
(çoğulu müküs). uşür gibi adlarla anılan 
ve uygulanış şeklinden gümrük vergisi 
(gümrük resmi) yerine de geçtiği anlaşı-


