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Sa'di-i Şirazi, uzun yıllar süren seya
hatlerinden doğum yeri Şiraz'a döndük
ten sonra 6SS'te ( 1 257) tamamladığı bu 
eserini, iran'ın Fars bölgesinde hüküm 
süren Salgurlular'dan Ebu Bekir b. Sa'd 
b. Zengi'ye ithaf etmiştir. Bostan 'ın ilk 
yazma nüshalarında Sa c di'name adının 
kullanıldığı görülmekte ise de, şair muh
temelen eserine herhangi bir ad verme
miştir. Daha sonraki dönemlerde Sa c di'
name yerine, Sa'di'nin diğer meşhur ese
ri Gülistôn 'a anlam ve söyleyiş bakımın
dan daha uygun düştüğü için, "güzel ko
kulu çiçek bahçesi" anlamına gelen Bos
tan adı tercih edilmiş olmalıdır. 

Daha çok kahramanlık şiirlerinin ya
zıldığı mütekarib bahrinde kaleme alı

nan eser bir mukaddime ve on bölüm 
(bab) halinde tertip edilmiştir. Adalet, 
ihsan, aşk, tevazu, rıza , kanaat, terbiye, 
şükür, tövbe, münacat ve hatm-i kitab 
başlıklarını taşıyan bölümler birçok hi
kayeden meydana gelir. Bölümler konu 
itibariyle zaman zaman birbirlerinin sı
nırlarını ihlal eder gibi görünürse de ko
nular incelendiğinde anlaşılabileceği gi-

bi bu durum kaçınılmazdır. Bostan 'ın 
Farsça yazmalarının yanı sıra Türkçe ter
cümelerinde de görülen ve birçok fark
lılık gösteren "hikaye" (hikayet), "konuş

ma" (goftar) ve konuya işaret eden alt 
başlıklar muhtemelen daha sonra ko
nulmuştur. Bostan yaklaşık 5000 beyit 
ihtiva eder. Ancak bu sayı bazı yazma 
nüshalarında farklıdır. Eser üzerinde ya
pılan incelemeler, Sa'di'nin ilk yazımın
dan sonra eseri tekırar gözden geçirdi
ğini ve bazı değişiklikler yaptığını orta
ya koymaktadır. 

Sa'di, çeşitli kaynaklardan derlediği 

hikayeler, bizzat şahit olduğu olaylar ve 
başkalarından duyduğu rivayetlerle edin
diğ i bilgi ve tecrübelerini hikaye ve fık
ralar halinde anlatırken sade, çekici ve 
anlaşılır bir üslup kullanmış, yer yer ta
rihi şahsiyetlerden de söz etmiştir. Teş

bih ve istiarelerinde gerçekçi olmaya da 
özen göstermiş, adalet, siyaset, yöneten
yönetilen münasebetleri, iyi ve kötü ah
lak, Allah'a karşı kulluk, terbiye, aşk, mu
habbet ve benzeri konuları eğitici ve öğ
retici bir şekilde işlemiştir. Çeşitli nasi
hatlar veya ibretli cümlelerle sona er
dirdiği hikaye ve sözlerini hep bu amaç 
için kullanmıştır. 

Bostan taşıdığı bu özelliklerle dünya
nın birçok yerinde haklı bir şöhret ka
zanmış, İslam ülkelerinde bilhassa Fars
ça öğretimde başvurulan temel eserler
den biri olmuştur. Sa'di külliyatının bir
çok yazma nüshası içinde yer aldığı gibi 
ondan ayrı olarak da çeşitli kütüphane
lerde çok sayıda nüshaları bulunmakta
dır. Külliyat içinde veya ayrı olarak bir
çok defa basılmıştır. 

Farsça başta olmak üzere çeşitli dil
lerde şerhleri yapılan eser Mehmed Çe-
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le bi (Fatih devri). Süruri (ö . ı 562), Şem'i 
(ö ı 591 ), Sudi (ö. ı005 / 1596-97ı ve Ha
vayi Mustafa Çelebi (ö. 1608ı tarafından 
Türkçe olarak şerhedilmiştir. Katib Çe
lebi Havayi'nin eserini bunların en doğ
rusu ve en güzeli olarak gösteriyorsa da 
en yaygını ve beğenileni Sudi'nin şerhi 
olup, iki cilt halinde İstanbul'da basılmış
tır (1288) Sudi, şerhinde yeri geldikçe 
Süruri'yi ve Şem'i'yi de tenkit eder. Bu 
şerh taşıdığı özellikler sebebiyle Fars
ça'ya tercüme edilerek basılmıştır (Teb
riz 1352 hş . ı . 

Bostan 'ın bilinen ilk Türkçe tercüme
si, Hoca Mes'ud b. Ahmed tarafından 
manzum olarak 7SS'te (1354) yapılmış
tır. Ferhengname-i Sa'di' adını taşıyan 
eser aynı vezinde olup 1073 beyti ihtiva 
eder. Kelimelere bağlı kalınınayıp mana 
dikkate alınarak tercüme edildiği ve yer 
yer çok başarılı olduğu belirtilen bu ter
cüme Veled Çelebi ve Kilisli Muallim Ri
fat tarafından neşredilmiştir (İstanbul 

ı 340 r/ 1342ı . Veled Çelebi, isim ben
zerliği sebebiyle, Hoca Mes'ud'un bu ese
rini yanlışlıkla meşhur kelam ve fıkıh ali
mi Mes'ud b. ömer et-Tettazani'ye (ö. 
7971 1395) mal etmiş, onun bu yaniışı sı
rasıyla Gibb O. 201-203ı, Storey (İA, XII/ 
ı. s. ı2ıı ve Said-i Netisi (E/2 1Fr.L ll, 1385-
ı 386 ı tarafından tekrarlanmıştır (Ve! ed 
Çelebi'nin hatası için bk. Köprülü, 48ı-
483ı. Bostan'ın Türkçe tercümelerinden 
günümüzde en yaygın olanları, Kilisli Ri
fat Bilge (İstanbul ı934, ı975) ve Hikmet 
İlaydın ' ın (Ankara ı947; istanbul ı973 , 
1985 ı tercümeleridir. Bunlardan ikinci
sinde Sudi'nin şerhindeki Farsça metnin 
tercümeye esas alındığı belirtilmektedir. 
Ayrıca Hakkı Eroğlu'nun mesnevi tarzın
de hece vezniyle ve mealen yapılmış bir 
tercümesi de vardır ( N iğde ı 945ı. 
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Bostan'ın Batı dillerine yapılan ilk ter
cümelerinden bazıları şunlardır: Forbes 
Falconer (İngilizce lseçmeler]. London 
1839), Schlechta- Wassehrd (Almanca, 
Wien 1852), B. de Meynard (Fransızca, Pa
ris 1880), K. Chaykin (Rusça, Moscov 1935) 
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BOSTAN ÇELEBİ 

(ö. 977 /1570) 

Osmanlı alimi ve tarihçi. 
_j 

Asıl adı Mustafa, babasının adı Meh
med Ali'dir. 1498'de Tire'de doğdu. Tah
sil çağına geldiğinde önce Kur'an'ı ez
berledi, arkasından da tefsir ilmine ça
lıştı. Daha sonra devrin tanınmış müder
rislerinden Carullah Efendi, Zeyrekza
de Rükneddin Çelebi ve Muhyiddin Fe
narf'den ders aldı; bir ara Kemalpaşa

zade'nin de talebesi oldu. Aynı tarihler
de Kanünf'nin hacası Hayreddin Efen-
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di'ye intisap etti ve 1526'da ondan ica
zet aldı. 

Bostan Çelebi bir süre bazı küçük med
reselerde ve kazalarda müderrislik ve 
kadılık yaptı. Haseki ve Sa h n medresele
rindeki görevinin ardından 1544'te Bur
sa ve Edirne, ertesi yıl ise İstanbul ka
dısı oldu; 1547'de de Anadolu ve Rumeli 
kazaskerliğine tayin edildi. Bu vazifede 
iken VezYriazam Rüstem Paşa ile Vezir 
Haydar Paşa arasındaki bir davada Hay
dar Paşa'nın haklı olduğuna hükmet
mesi üzerine 1551 'de görevinden alın
dı; hatta vezYriazam tarafından rütbece 
daha aşağı mevkide bulunan kimselere 
teftiş ettirilerek kendisine hakarette bu
lunuldu. Fakat teftiş sonunda hakkında 
yapılan dedikoduların tamamen iftira
dan ibaret olduğu anlaşılarak beraat et
ti. Rüstem Paşa'nın ikinci vezYriazamlığı 
zamanında (1555-1561) ve 1569'da hak
kında iki defa daha soruşturma açıldıysa 
da her ikisinde de temize çıktı. 1570'te 
vefat etti ve Edirnekapı dışındaki Emir 
Buhar! Tekkesi civarına defnedil di. 

Bostan Çelebi'nin Bostanzade künye
siyle bilinen Mehmed ve Mustafa ad
larında iki oğlundan büyüğü Mehmed 
Efendi iki defa şeyhülislamlık yapmış, 
küçüğü Mustafa Efendi ise iki defa Ru
meli kazaskerliği görevinde bulunmuş
tur. Dindar ve dürüst bir kimse olan Bos
tan Çelebi kuwetli bir zeka ve hafızaya 
sahipti. Arapça, Farsça ile edebi ilimiere 
ve Kur'an'a vakıf, aynı zamanda iyi bir 
şairdi. 

Eserleri. 1. Süleymanndme. KanünY 
devrinin ilk yirmi iki yılının orijinal bir 
kaynağı olan eser, Hammer'in tesiriyle 
uzun yıllar Ferdi adlı birine atfedilmiştir 
(Hammer, V, 3; Babinger, s. 92). Bostan 
Çelebi eserini bir vak'anüvis gibi yazmaya 
başlamış, fakat değişik zamanlarda tek
rar ele almak suretiyle ona yeni ilave
lerde bulunmuştur. Mevcut nüshaların 
hiçbirinde telif tarihi yoktur. Ancak müel
lifin ifade tarzından Süleymanname'nin 
ilk telifini 1 524'te, ikinci telifini 1537' de, 
üçüncü telifini 1 541 'de, son telifini ise 
1 547' de yaptığı söylenebilir. Edebi ve 
resmi güzel bir üslüpla kaleme alınan 

Süleymanname çağdaş tarih kaynak
larını tamamlar mahiyette olup KanünY 
devrinin 1 520-1 542 yılları arası olayla
rının kronolojik tesbitinde ihmal edilme
mesi gereken bir eserdir. KanünY'nin ho
cası Hayreddin Efendi'ye intisabından 

dolayı sarayla ilgili hadiseler diğer çağ
daş kaynaklara göre oldukça geniş bir 
şekilde ele alınmış olmakla birlikt e Bos-

tan Çelebi'nin eseri daha sonraki tarih
çiler tarafından kaynak olarak pek kul- · 
lanılmamıştır. Süleymanname'nin bili
nen yazmalarından üçü yurt içinde (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3317; TSMK, 
Revan, nr. 1283; TTK Ktp., nr. 18), ikisi Vi
yana Milli Kütüphanesi'nde (nr. 998, 999), 

biri de Torino Milli Kütüphanesi'ndedir 
(nr. 103). Bu nüshaların içinde muhteva
sı en geniş olanı Viyana MillY Kütüpha
nesi'nde (nr. 998) kayıtlı nüshadır. 2. lja
şiye 'ald tefsiri sureti'I-En 'am. Beyza
vY tefsirinden En'am süresine yaptığ ı bu 
haşiyenin Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
yazma nüshaları mevcuttur (ReTsülküttab, 
nr. 68; Süleymaniye, nr. 171 ; Darülmesne
vi, nr. 59; Yozgat, nr. 48). Kaynaklarda adı 
geçen ljdşiyetü Şadrişşeri'a adlı ese
ri SadrüşşerYa U beydullah b. Mes'üd 'un 
kendi adıyla şöhret bulan Şerf:ıu'l- ViJ:ıa

ye'sinin, Hdşiyetü'l-l:idh ve'l-Isldf:ı ise 
Kemalpaşazade'nin Işldf:ıu'l- ViJ:ıaye ad
lı eserine yine kendisinin l:idhu '1- Işldf:ı 
adıyla yaptığı şerhin haşiyesi olmalıdır 

(bk. Özel, s. 78, 108, 112) Bostan Çelebi'
nin kimyaya dair Necdtü'l-af:ıbdb ve 
tuhfetü zevi'l- el bd b adlı bir eseriyle 
Ri~dlet!i'İ-Ka:id, ve'l-kader, Risdle fi'l 
Cüz 'i'lle~ı' Id yetece;ze, adlı risaleleri 
olduğu da kaynaklarda zikredilmektedir. 
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Osmanlı Devleti saray teşkilatının 
birun kısmından bir kuruluş. 

_j 

Tesis tarihi kesin olarak tesbit edile
memekle birlikte 1. Murad devrine kadar 
çıkar. Bostancı Ocağı'nın efradı devşir

me oğlanlarının güçlü ve gösterişli olan-


