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MUHAMMED’İN (v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I
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ÖZET
Klasik Türk edebiyatı denilen dönem 13. yüzyıl sonlarından, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen
süreci kapsar. Osmanlı Devleti saltanatına denk düĢen bu dönemde, klasik Türk edebiyatının ilerleme alanı,
devletin sınırlarının ulaĢtığı yerler ile paralellik gösterir. Yeni kültür ve medeniyetlerle tanıĢma süreci
edebiyatımızda tercüme ve Ģerh geleneğini doğurmuĢtur. Özellikle Ģerh geleneği sayesinde, yazıldığı döneme
damgasını vuran ya da evrensel nitelikler taĢıyan eserler, insanların anlayıĢına ve istifadesine sunulmuĢtur. Bu
eserlerden biri de Sa‘dî-i ġirâzî‟nin Gülistân‟ı olup, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Ģerhleri yapılagelmiĢtir. Bu
çalıĢmamızda Türk edebiyatında yapılmıĢ olan Gülistân Ģerhleri listelenecek ve içlerinden Mahmud Tâî bin
Muhammed‟in tespit edilebilen hayatî bilgileri ve eseri ġerh-i Gülistân genel hatlarıyla tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sa‘dî, Mahmud Tâî, Gülistân, ġerh, Türk edebiyatı

GULISTAN SHARSH IN TURKISH LITERATURE AND MAHMUD TAI BIN
MUHAMMED’S SHARHS GULISTAN

ABSTRACT
What is called Classical Turkish Literature is between the end of 13th century and the second half of
19th century. In this period which timely corresponds the reign of Ottoman Empire progress can be made
according to the bundaries of the states. The phase of acquainting between new cultures and civilizations leads to
the tradition of translation and sharh. Especially thanks to the tradition of sharh the literary works which are
either remorkable works can be presented or made avaliable to human beings. Sadi Sirazi‟s Gulistan is one of
those works it‟s sharhs was made from 16th to 19th century. In this study, the sharhs of Gulistan is listed and
some confirmed information about his life and his work Sharh of Gulistan (The Commentary of Gulistan) is
presented in general terms.
Key Words: Saadi, Mahmud Tai, Gulistan, Sharh, Turkish Literature
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GİRİŞ
Sâ ‘dî-i Şirâzî
XIII. yüzyıl Ġran Edebiyatı müelliflerinden olan Sa„dî, Fars dilini kullanmadaki
ustalığı ve baĢarısıyla kendi döneminde haklı bir Ģöhret kazanmıĢ, Doğu ve Batı edebiyatlarını
etkilemeyi baĢarmıĢtır. Rivayete dayalı bilgilere göre H. 1184‟te ġiraz‟da doğmuĢ, yüz yıldan
fazla yaĢamıĢ, hayatının üçte birini ilim tahsili ile, üçte birini seyahatle geçirmiĢ, kalanını da
ibadete hasretmiĢtir. Sa„di‟nin 1212-1219 tarihleri arasında doğduğu sanılmaktadır (Ġlaydın,
2001:IV).
Küçük yaĢta babasını kaybeden Sa„dî tahsil hayatına ġiraz‟da baĢlamıĢ, daha sonra, o
devrin en parlak eğitim-öğretim müessesesi olan Nizamiye Medresesinde devam etmiĢtir
(Çiçekler, 2008:405). Burada devrin tanınmıĢ simalarıyla tanıĢtığı ve onlardan istifade ettiği
rivayet edilmektedir (Ġlaydın, 2001:IV). YaĢadığı bölgenin Moğol istilasına maruz kalmasıyla
Sa„dî‟nin birçok yere seyahat ettiği, buralardaki hocalardan eğitim aldığı çeĢitli kaynaklarda
mevcuttur (Canpolat, 2006:5). Uzun yıllar boyunca farklı yerler gezmiĢ, farklı kültür ve
medeniyetlerle tanıĢmıĢ olan Ģair, bu gözlemlerini ustaca kullandığı fars diliyle birleĢtirerek
manzum ve mensur yirmiden fazla eser kaleme almıĢtır. Ömrünün son yıllarını ġiraz‟ın
kuzeybatısında geçiren Sa„dî‟nin ölümüne dair kaynaklarda farklı tarihler verilmiĢse de son
araĢtırmalar neticesinde 27 Zilhicce 691‟de (9 Aralık 1292) öldüğü belirlenmiĢtir (Çiçekler,
2008:406).
Sa„dî‟nin nesri ve Ģiiri oldukça sadedir. Nesri tatlı, çekici, gönül alıcı, öğretici ve
eğlendiricidir. Bu sadelik ve akıcılık içinde Ģair, istediği her çeĢit sanatı ustalıkla kullanmıĢtır.
Dildeki sadeliği ve lafzî sanatları kullanmaktaki ustalığı eserlerinin gönül alıcı yönünü teĢkil
etmektedir. Sa„dî nesirde Ģiir ahengini yansıtırken, Ģiirde de mükemmellik noktasına
ulaĢmıĢtır (Zebîhullah,1371:1217).
ÇağdaĢı Ģairlerin aksine Ģiirlerinde bilinen ve kullanımı yaygın olan kelimelere yer
vermiĢ, Türkçe kelimeler de kullanmıĢtır. ġiirleri akıcıdır. Daha çok âĢıkane konulara
değindiği gazel nazım Ģekli onunla mükemmelliğe ulaĢmıĢtır. Manzum ve mensur eserlerinde
yaygın olarak atasözlerine yer vermiĢ, toplumun hislerine tercüman olan özlü sözler
söylemiĢtir. Manzum ve mensur eserleri “Külliyyât” ta toplanmıĢ ve birçok kez
yayınlanmıĢtır (Çiçekler, 2008:406).
Manzum eserleri: Bostân, mersiyeler, gazeller, Arapça ve Farsça kasidelerdir.
Mensur eserleri: Gülistân, Takrîr-i Dîbâce, Nasîhatü‟l-mülûk, Risâle-i „Akl-u „IĢk,
Risâle-i Enkiyânû, Mecâlis-i Pencgâne, Risâle-i Selâse.
Sa„dî‟nin eserlerine olan ilgi daha yaĢadığı dönemde Ġran sınırlarını aĢmıĢ ve
vefatından sonra da hızla yayılmaya devam etmiĢtir. Ġbn Battûta Seyâhatnâmesinde Çin
taraflarına yapmıĢ olduğu seyahatler sırasında Çinli gemicilerin Sa„dî‟nin Ģiirlerini
okuduklarını söyler (Sâmî, 1346:2). Beraber seyahat ettiği bir Çin Emiri‟nin oğlunun Farsça
Ģiirlere özel bir ilgi duyduğunu ve gemideki hânendelere emir vererek defalarca Sa„dî‟nin bir
gazelini okuttuğunu belirtir. Ġbn Battûta‟nın bu rivayetleri Sa‟dî‟nin Ģöhretinin sadece Ġran‟a
yakın ülkelerle sınırlı kalmadığını, Büyük Okyanus kıyıları ve Çin‟in en uzak bölgelerine
kadar yayıldığını gösterir (Sâmî, 1346:2).
Sa„dî‟nin eserlerinin bu kadar meĢhur olmasının nedenlerinin baĢında kendi
tabiatındaki zevk-i selîm ile islam kültürünün zenginliğinden; özellikle Kur‟an-ı Kerimden
istifade etmiĢ olması ve dünyanın en uzak bölgelerine yapmıĢ olduğu seyâhatlerden elde ettiği
tecrübelerin eserlerine yansıması gelir (Sadru‟l-Huffâz, 1385:154). Ġkinci neden; eserlerinde
ahlaki, eğitici (terbiyevî) ve sosyal konuların ön planda olmasıdır. Sa„dî kendi döneminde
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aynı tarzda eser yazan diğer yazarlar arasında eğitici ve ahlaki konulara daha fazla özen
göstermiĢ ve bu özeni padiĢahları medhinde dahi korumuĢtur (Sadru‟l-Huffâz, 1385:153). Bu
bağlamda Sa„dî‟nin iki önemli eseri Bostân ve Gülistân‟ın “Nâme-i Ahlâk “olarak
isimlendirilmelerinin nedeni ahlaki ve eğitici özellikleri oldukça fazla barındırmalarındandır
(Sadru‟l-Huffâz, 1385:154). Charles François Defrémery (1822-1883)‟nin Gülistân‟ı
Fransızcaya tercüme etme nedeni yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kanıtlar mahiyettedir.
Defrémery Gülistân tercümesinin mukaddimesinde, onu Gülistân‟ı tercümeye iten sebebin
Sa„dî‟nin etkileyici, fasih ve tatlı üslûbu yanında onun insani, ahlaki ve eğitici meseleler
üzerindeki sözleri olduğunu söyler (Sadru‟l-Huffâz, 1385:154).
Sa„dî eserlerinde her kesimden insana hitap ederek insanlara daha iyiye, daha doğruya
ulaĢmanın yollarını öğütler. Ona göre insan; Allah‟ın yeryüzündeki temsilcisi, en Ģerefli, en
mükemmel ve en saygıdeğer varlıktır. Bu sebeple bu kutsal varlığın eğitilmesinin de kutsal
olduğunu düĢünerek, onun ahlaki faziletler kazanması, takva çerçevesinde yaĢaması için
toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçlamıĢtır. Bu amacı doğrultusunda eserlerinin
üslubunun sade, yalın, anlaĢılır bir biçimde olmasına dikkat etmiĢtir. DüĢüncelerini latife,
hikâye, atasözleri ve Ģiirlerle dile getirir (Canpolat, 2006:8). Ġsmail Hakkı Bursevî eğitimi,
zihnin lezzetleri tatması olarak görür ve ona göre eğitim, edebi eserler yoluyla en iyi Ģekilde
yapılır (Duru, 2007:125). Ġsmail Hakkı Bursevî‟nin bu düĢüncesi tasavvuf klasiklerinin neden
hikâye ve Ģiir tarzında yazıldıklarını da açıklar mahiyettedir. Bu bağlamda Sa„dî‟nin iletmek
istediği mesajları, düĢünceleri, bilgileri; hikâye, Ģiir ve atasözü gibi edebi yolla vermesi onun
baĢta Bostân ve Gülistân olmak üzere eserlerinin zevkle defalarca okunmasını, kolay
ezberlenerek dilden dile aktarılmasını ve böylece hem öğretilerinin hem de eserlerinin kalıcı
olmasını sağladığı düĢünülebilir.
Bostân ve Gülistân Sa„dî‟nin en önemli iki eseridir. Ancak Sa„dî‟nin ismini dünyaya
duyuran Gülistân adlı eseri olmuĢtur.
Gülistân
Dünya kütüphanelerinde binlerce yazma nüshası bulunmaktadır (Yazıcı, 1996:240).
Sa„dî, Gülistân‟ı 1258 yılında döneminin Salgurlu Hânedanından Ebû Bekir b. Sa‟d b. Zengî
adına kaleme almıĢtır. Eser, makâme2 türündendir; münâcât, na‟t ve sebeb-i telif‟in
bulunduğu bir dîbâce ve sekiz bölümden oluĢur.
Dîbâce;
Sa„dî dîbâcesinde büyüklerin hoĢ görüsüne sığınarak eserinde; nadir sözler, meseller,
Ģiirler, hikâyeler ve eski padiĢahların hayat hikayelerinden bir kaç kelimeyi özet olarak bu
kitapta topladığını (Rehber, 1997:41), kitabın tertibi ve bâbların düzenlenmesinde
okuyucunun sıkılmaması için sözü kısa kesmenin uygun görüldüğünü ve Abese3 süresine
iktibasta bulunarak iri ve sık ağaçlı bir bahçeye benzettiği eserinin aynı cennet gibi sekiz
bâbdan meydana geldiğini belirtir (Rehber, 1997: 42). Son olarak amacını: “Bizim muradımız
nasihat etmekti ve ettik, seni Allah‟a havale ettik ve gittik.” (Rehber, 1997:43) diye belirterek
dîbâceyi bitirir.
Birinci bâb:
“Der-sîret-i pâdiĢâhân” baĢlığını taĢımaktadır. Bu bölümde padiĢahların hâl ve
hareketlerine dair 41 hikâye bulunmaktadır.
2

Makâme: Hayalî bir kahramanın baĢından geçen olayların, hayalî bir hikâyeci tarafından dile
getirildiği kısa hikâyeler serisinden (makâmât) meydana gelen edebi tür ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
Bkz. Erol Ayyıldız, “Makâme”, DİA, c.27, s. 417-419
3

“Gür bitkili bahçeler” Abese,80/30
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İkinci bâb:
“Der-Ahlâk-ı DervîĢân”dır. Burada dervîĢlerin ahlâkını anlatan, 50 hikâye mevcuttur.
Üçüncü bâb:
“Der-Fazîlet-i Kanâ‟at”, kanaatin fazileti anlamına gelen bu baĢlık ise 30 hikâye ihtiva
etmektedir.
Dördüncü bâb:
“Der-Fevâ‟id-i HâmûĢî”. Suskunluğun faydalarının anlatıldığı 14 hikâyeden meydana
gelmektedir.
Beşinci bâb:
“Der-‟IĢk u Cüvânî” yani AĢk ve Gençlik adını taĢımaktadır. Burada da 21 hikâye
mevcuttur.
Altıncı bâb:
“Der-Za‟f u Pîrî”. Güçten kesilme ve yaĢlılık ile ilgili 9 hikâye anlatılmaktadır.
Yedinci bâb:
“Der-Te‟sîr-i Terbiyet”. Terbiyenin tesîri anlamına gelen bu bölüm 20 hikâyeden
müteĢekkildir.
Sekizinci bâb:
“Der-Âdâb-ı Sohbet”. Sohbet âdâbı, muaĢeret kuralları ile ilgili mensur ve manzum
vecizeler, öğütler vardır.
Gülistân, Sâ ‘dî‟nin günlük hayatta karĢılaĢılabilecek olaylarla ilgili nasihatlarını
tahkiyeli bir biçimde anlattığı 182 küçük hikâyeden oluĢur. Mensur Ģekilde yazılan hikâyeleri
takiben konunu akıĢına uygun olarak manzum parçalar ilave edilmiĢtir. Bu parçalar arasında
Farsça beyitler ve Arapça Ģiirler bulunmaktadır. Eserde bazen, Sâ ‘dî‟nin seyâhatlerinden
izlere rastlanır ve kendi baĢından geçen bir takım olaylar anlatılır. Bu hikâyeler Sâ ‘dî‟nin
kendi anlatımını güçlendirmek için kullandığı tahminen hayal ürünü tahkiyelerdir (Yılmaz,
2012:XXXIII).
I.TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTAN ŞERHLERİ
1. Şâhidî, (v. 1550) Gülistân Şerhi
Tezkirelerde bu eserin varlığına dair bilgiler mevcut olmakla beraber esere
ulaĢılamamıĢtır. Âmil Çelebioğlu, “Kanûnî Sultân Süleymân Devri Türk Edebiyatı”
adlı eserinde Sâhidî‟nin GülĢen-i Tevhid‟i ve Farsça Gülistân Ģerhinin varlığından
haber verir (Çelebioğlu, 1994:77). Ancak yapılan araĢtırmalar, Hacı Mahmud Efendi
Bölümü numara 979‟da ġerh-i Gülistân adıyla kaydedilmiĢ eserin Lâmi‟î Çelebî‟nin
Serh-i Dîbâce-i Gülistân nüshalarından biri olduğunu, 5255‟te kayıtlı eserin ise baĢka
bir eser olduğunu Gülistân Ģerhinin bulunmadığını göstermiĢtir (Canpolat, 2006:15).
2. Lâmi'î Çelebi, (v. 1532) Şerh-i Dîbâce-i Gülistân:
Klasik Ģerh metodunda Ģerh edilecek metin, Ģerh metninin içinde bölümlere ve
birimlere ayrılarak çalıĢılır. Lâmi'î de Gülistân‟ında bu yolu izlemiĢtir. Lâmi'î‟nin
eseri kendinden sonraki müelliflerin eserlerinde değerlendirmeye alınırken, bu eserde
baĢka Ģerhlerin ve Ģârihlerin ismi geçmez. Bu durumda ilk dîbâce Ģerhlerindendir
diyebileceğimiz eserin, birden fazla nüshası bulunur (Canpolat, 2000:42-70).

ASEAD CİLT 6 SAYI 4 Yıl 2019, S 239-248

Arzu YURDİGÜL 243

3. Sûdî-i Bosnevî, (v. 1596), Şerh-i Gülistân
Gülistân Ģerhleri içinde en beğenilen ve klasik Ģerh metoduna en uygun eserdir.
Kendinden sonra yapılan bütün Gülistân çalıĢmalarına kaynaklık etmiĢtir. Diğer
Ģârihlerin iltifatına da reddiyelerine de maruz kalan eserin, beĢ adet eski harfli baskısı
yapılmıĢtır (Yılmaz, 2008:17-18).
4. Hevâyî-i Bursevî, (v. 1608), Şerh-i Gülistân:
ÇeĢitli kaynaklarda ismine rastlanan bu eserin bilinen bir nüshası, kesin olmamakla
birlikte Antalya Elmalı Kütüphanesi 50 numarada kayıtlıdır (Yılmaz, 2001:19).
Hevâyî‟nin Gülistân‟ı detaylı bir biçimde Ģerh ettiği ve ġem„î ve Sürûrî‟yi tenkit ettiği
tespit edilmiĢtir.
5. Hüseyn-i Kefevî (v. 1603), Bostân-efrûz-ı Cinân der-Şerh-i Gülistân:
Bu Ģerh öncelikle bir mukaddime ile baĢlar. Kelimelerin sözlük anlamlarını vererek
Ģerhe giriĢ yapan Ģârih daha sonra açıklamalarına baĢlar. Yer yer gramer özelliklerine
de vurgu yapmıĢtır. Ayrıca Ģerhinde diğer Ģerhlere de yer verdiğini görmekteyiz
(Bursalı, 1990:15; Atâ„î, 1989: C.II 1504).
6. Şem‘î Mustafa Efendi, (v.17.yüzyıl) Şerh-i Gülistân:
ġem‘î Ģerh yaparken öncelikle Türkçe çeviriye yönelmiĢtir. Dilbilgisi konularına yer
vermemiĢtir. Beyit Ģerhi yaparken bunları mısra mısra ele almıĢ, bir mısranın Türkçe
çevirisini verip diğerinin Ģerhine geçmiĢtir. Bu yönüyle Sûdî Ģerhinden teknik yön
dolayısıyla daha zayıf kalmıĢtır ve Ģârihler tarafından eleĢtirilmiĢtir (Yılmaz,
2012:XXXIX).
7. Rüşdî, (v.16yy) Şerh-i Dîbâce-i Gülistân:
Gülistân‟ın sadece Dîbâcesi esas alınarak yapılmıĢ bir Ģerhtir. RüĢdî, eserinin giriĢ
kısmında kendisinden önce Ģerh yapan Lâmi„î, ġem„î, Ġbni Seyyid Ali ve Sürûrî‟nin
Ģerhlerinden bahseder ve onlara övgüde bulunur (Canpolat, 2006:18). Eserin, Bursa„da
“Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi”nde kayıtlı iki nüshası bulunmaktadır.
8. Pîr Hamdî, (v. 1603 ) Şerh-i Dîbâce -i Gülistân:
Gülistân‟ın dibacesi üzerine yazılmıĢ bir Ģerhtir. Eserin tek nüshası “Bursa Yazma ve
Eski Basma Eserler Kütüphanesi”nde olup sonu eksiktir (Canpolat,2006:18).
9. Safvet, (v.18.yüzyıl) Şerh-i Cedîd-i Dîbâce -i Gülistân:
Süleymaniye Kütüphanesi Serez 2559‟da kayıtlıdır. 98 varak olan eser, Safvet isimli
bir Ģârih tarafından yazılmıĢtır. Bu eserde de yine Gülistân‟ın sadece Dîbâcesini esas
alınmıĢtır. Eser incelendiğinde Safvet‟in Sûdî Ģerhinden geniĢ iktibâslar yaptığı
görülecektir. Kelimelerin lügat anlamları, gramer özellikleri Ģahit beyitlere baĢvurarak
okuyucuya anlatılmaya çalıĢılmıĢtır (Yılmaz, 2008, 30-31).
10. Kafî, (v. 1616) Şerh-i Gülistân:
Gülistân‟ın tercüme ve Ģerhleriyle ilgili yapılan çalıĢmalarda adı geçmemektedir.
Ancak varlığından Sûdî‟nin “Redd-i Kâfî” Ģeklinde yazdığı tenkit çalıĢmasıyla
haberdâr olunmuĢtur. AraĢtırmalarda 16. yüzyılda yaĢamıĢ Hasan Kâfî-i Akhisarî
isminde velûd bir müellifin varlığını tespit edilmiĢse de Şerh-i Gülistân‟ı ile ilgili
bilgiler bulunmamakta yahut henüz tespit edilememiĢtir (Yılmaz,2008:31).
11. Mahmud Tâî b. Muhammed, (v. 1851) Şerh-i Gülistân:
Bu Ģârih ve Ģerhi ile bilgiler çalıĢmamızın II,III ve IV. bölüm konusudur.
II. Mahmud Tâî bin Muhammed
Bahsi geçen müellifle ilgili bilgiler oldukça sınırlı olmakla birlikte en bariz
malumatlara, Ġsmail PaĢa (v.1920)‟nın Hediyyetü‟l-Ârifîn ve Îzâhu‟l-Meknûn adlı eserlerinden
ulaĢabilmekteyiz. Müellifin tam adı Mahmud Tâî bin Muhammed ibn Âdem bin Abdullah elBağdâdî el-Hanefî‟dir. Doğum zamanı ve yeri ile ilgili bilgilere ulaĢılamamıĢtır. Ancak 19.
yüzyılda Ġstanbul‟a sonradan gelip, Ziver PaĢa (v.1862)‟nın çocuklarına müderrislik yaptığı
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Ġsmail PaĢa‟nın Hediyyetü‟l-Ârifîn eserinde belirtilmiĢtir. Yine bu kaynağa göre ömrünün son
zamanlarında Büyükçekmece‟de yaĢamaya baĢlamıĢ ve vefatına kadar burada kalmıĢtır. Vefat
yılı 1851‟dir. Ġsminde bulunan “Tâî” kelimesi onun mahlası olup ġeyh Sâʿdî‟nin Gülistân‟ına
kapsamlı bir Ģerh yaptığı bilgisine de bu eserde yer verilmiĢtir (El-Bağdâdî, Hediyyetü‟lÂrifîn, 418).
Ġsmail PaĢa bir diğer eseri Îzâhu‟l-Meknûn‟da; Gülistân‟ı Türkçe olarak büyük bir cilt
halinde Ģerh etti, dedikten sonra “Evveluhu” diyerek, eserin hamdelesinin ilk cümlesini de
bildirmiĢtir (El-Bağdâdî, Îzâhu‟l- Meknûn, 27).
III. Şerh-i Gülistân’ı
Şerh-i Gülistân‟ın ne zaman telif edildiği hakkında bir bilgi mevcut değildir. Mahmud
Tâî bin Muhammed‟in vefatından 13 yıl sonra Kadı Ali b. Mustafa tarafından,
1280(1864)yılında, Çakmaklı köyünde istinsah edilen, ulaĢabildiğimiz tek nüshası Milli
Kütüphane, 9036 numarada kayıtlıdır. Kaynaklarda da büyük bir cilt Ģeklinde geçtiği üzere
eser, 404 varaktan oluĢur; ancak bazı sayfaları ve satırları eksiktir. Eser klasik üslûp üzerine;
besmele, hamdele, salvele ve hatime bölümlerinden oluĢur. Yazar hamdele ve salveleden
sonra kendi acizliğini, Peygambere olan sevgisini ve Allah‟ın rahmetine muhtaç olduğunu
belirterek kendi ismini zikreder; ancak yazmanın bundan sonraki birkaç sayfası mevcut
olmadığı için ilerleyen sayfalarda sebeb-i telif‟in ya da bir mukaddimenin olup olmadığı
bilinmemektedir.4
IV. Şârihin Şerh Metodu
ġârihlerin serh metoduyla ilgili izledikleri yolun nasıl olması gerektiği hususunda ilk
ve en kapsamlı bilgiler Ali Nihad Tarlan tarafından 1937 yılında Ġstanbul‟da yayınladığı
Metinler Şerhine Dair isimli kitapçıkta yer almaktadır. Ona göre edebi metin yazıldığı
dönemin görüĢlerini ve sanat anlayıĢını yansıttığından, öncelikli iĢ, müellifin zihin dünyasına
yön veren, dönemin niteliklerinin belirlenmesidir. Bundan sonra yapılması gerekenin ise,
karmaĢık bir yapıda bulunan edebi metinleri düzenleyip, daha anlaĢılır hale getirmektir
(Tarlan, 1937:7,8.9).
ġerhe baĢlamadan önce yapılması gereken bir baĢka hazırlık da, çalıĢılacak esere
yapılan diğer Ģerhleri okumaktır (Canpolat, 2006:115). ÇalıĢmamıza konu olan Mahmud Tâî
bin Muhammed‟in de bu hazırlığı yaptığı görülmektedir. Eserin içinde Fâzıl Sûdî ismiyle
geçen Sûdî-i Bosnevî Ģerhine dair yorumları ve alıntıları bulunmaktadır;
“bu beytde lafẓ-ı fīl mevcūd oldıġı sebebiyle merḥūm Fażıl Sūdī, beyt-i evvelde pīlbānı fīlci
a
ma‘nāsına ḥaml itmişdir.”( Tâî,vr.99 ) örneğinde olduğu gibi.
16. yüzyıl Ģârihlerinden olan Sûdî-i Bosnevî hakkında bilgilere eserlerinden
ulaĢılabilmektedir (Yılmaz, 2012:XLV). Tespit edilen 10 adet eseri bulunmakla birlikte, adını
en çok söz ettirdiği üç eseri olmuĢtur. Bunlar Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, Şerh-i Gülistân ve Şerh-i
Bostân‟dır. Klasik Ģerh geleneğine uygunluğu açısından, dönemindeki Ģârihleri gölgede
bırakan Sûdî-i Bosnevî, kendinden sonraki Ģârihlere ıĢık tutmuĢ ve onları etkilemiĢtir.
Mahmud Tâî bin Muhammed de kendisinden etkilenen Ģârihlerden olmuĢtur.
Mahmud Tâî bin Muhammed‟in Ģerh metodunu 99-149. varaklar çerçevesinde Ģu
maddeler altında incelemek mümkündür:
1. ġârih, öncelikle Ģerh edeceği metni, Ģerh metnine dahil eder. Bunu yaparken
klasik Ģerh metodu yöntemlerinden olan birimlere ayırarak, incelemeyi uygun
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görmüĢtür (Canpolat, 2006:178). Bu birimler tamlama, söz öbekleri manzum
kısımlarda beyitler olarak karĢımıza çıkar;
“ne-ḫāhem ki der ḳıyāmet be-ḫūn men giriftār āyi”: istemezim ki ḳıyāmetde
benim ḳanım ile giriftār gelesin ya‘ni benim ḳanım içün mu‘aẕẕib ve mu‘āḳib
b
olasın.”( Tâî,vr.99 )
“kesān der „aḳabeş reftend”: kimseler ya„ni bir ḳaç kimseler ardınca gitdiler
a
ve “bāz āverdend” ṭutub girü getürdiler.”(Tâî,vr.99 )
ġerh edeceği kısmın gramer tahlilini yapar. Kelime ve harflerin filolojik
değerlendirmesine çok ayrıntı sayılamayacak derecede vurgularda bulunur.
Ancak bunu dilbilgisi kuralları öğretmek amaçlı değil, Ģerhin amacı dahilinde
anlaĢılma oranını artırmak üzere yapar:
“feryih fānıñ fetḥi ve ranıñ sükūnu ve yaniñ kesriyle ve hāy-ı aṣliye ile semīn
a
ya‘nī semiz dimekdir”(Tâî,vr.147 )
“böyle „enne ve „lem ḥurūfları müctemī„ oldıġı vakitde bāba„dlarında gelen
fi„il-i muzārī„de ḥāṣıl olmalarında beynel „ulemā iḫtilāf var ise de bunda
muzārī„ mütekellim vaḥde olan “es„ay” lafẓının „adem-i cezmi “ekun” lafẓında
b
āmi olan “lem” ḥarfı oldıġına delīldir.”(Tâî,vr.134 )
ġârihler Ģerhlerinde kendi ilmî ve kültürel birikimlerine göre yer yer
iktibaslarda bulunurlar. Mahmud Tâî bin Muhammed‟in Ģerhinde de çeĢitli
ayet ve hadis atıfları vardır:
“ya‘nī “men ‘amile ṣāliḥan fe li nefsihī ve men esāe fe ‘aleyha”5 āyet-i
kerīmeniñ maṣadaḳ bunda ẓāhir oldı ve bu āyet-i şerīfeniñ mażmūn-ı münīfi
b
herkes ne ‘amel ederse ya‘nī işlerse kendiyedir.”(Tâî,vr.118 )
“işbu ḥadīs-i şerīf “itteḳi şerre men aḥsente ileyh”6 delīl ve şāhiddir ya‘nī
iḥsān eyledigiñ kimseniñ şerrinden taḳvā eyle zīrā saña ‘adāvet ṭarīḳini
b
sāirinden ziyāde bilur.”(Tâî,vr.109 )
Eserinde bolca Fâzıl Sûdî ismiyle zikrettiği Sûdî-i Bosnevî‟nin Ģerhine de yer
vermiĢ ve itirazlarda bulunmuĢtur. Zira Ģerh geleneğinin bir diğer amacı da
kendinden öncekilere eklemelerde, düzenlemelerde ya da itirazlarda
bulunmaktır:
“ḫiẕmet başını efendisiniñ āstānı üzre ya„nī ḳapu eşiġi üzre ṭutar hāṣılı
efendisiniñ ḫiẕmetinde olur ve andan ayrılmaz deyu merḥūm Fāzıl Sūdī‟niñ bu
mıṣrā„a verdiġi bu beyānda olan ḥāṣılı verdiġi ma„nānıñ ḥāṣılı degil zīrā
verdiġi ma„nāda ḫiẕmetkārıñ başı var iken i„tibār eylemeyub ḫiẕmetiñ başı yoġ
a
iken baş i„tibār eylediġinden ma„nāyı meẕkūr bāṭıldır.”(Tâî,vr.105 )
ġârihlerin Ģerhlerini zenginleĢtirme yöntemlerinden biri de Ģerhi yapılacak
kısmın anlamlarını çeĢitli kullanımlarla geniĢletmektir.
a
“şüdd-i ẓāhir bundan murād neylik ṭuġyānıdır.” (Tâî,vr.122 )
“ān ḫāk-ı mürde bāz koned ne-şināsed tüvānger ez dervīş” ya„nī Allāh
ḥaḳḳıçün meyyit ya„nī ölü içinde medfūn oldıġı ol ṭopraġı ḳazabilürse yā
açılursa faḳīrden zengin ṭanılmaz ya„nī birbirinden farḳ olunmaz.”
a
(Tâî,vr.111 )
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“kāżavāt ve necāsete düşen turunc bir daḫi padişahıñ elini görmez ya‘nī
padişahıñ eline lāyık degildir ḥāṣılı bi-ḫāsta düşen turunc padişaha lāyık ve
münāsib olmadıġı gibi siyahıñ taṣarruf iylediġi cāriye daḫi padişahıñ lāyık ve
a
münāsib degil.” (Tâî,vr.126 )
6. Ayrıca müellif, eserde Ģerh edeceği kısmın üzerini kırmızı mürekkeple çizerek
kaybolmasını engellemiĢtir:

7

Genel hatlarıyla Mahmud Tâî bin Muhammed‟in Ģerhinde tuttuğu yol bu Ģekildedir.
Klasik Ģerh geleneği çerçevesinde yazılmıĢ olup Sûdî-i Bosnevî etkisini biz okuyuculara
hissettirmekle kalmamıĢ, göstermiĢtir.
Sebeb-i Telif
ġârihe ve hatta eserin telife dair bilgilerinin mevcudiyet yoksunluğu ve kısıtlılığı
nedeniyle bu baĢlık altında çalıĢmamızın çerçevesini çizen 99-149. varaklar arası dahilinde
edindiğimiz bilgiler ıĢığında, Mahmud Tâî bin Muhammed‟in bu eseri Ģerh etmesinin nedeni
sahip olduğu dini, ideolojik, kültürel görüĢlerini yansıtmak istemesidir diyebiliriz. Bundandır
ki Sûdî-i Bosnevî‟ye dair Ģerî konularda karĢı çıktığını belirtmiĢtir. Yine aynı Ģekilde ayet ve
hadis iktibasları da bu görüĢümüzü destekler niteliktedir.
SONUÇ
Klasik Türk edebiyatında Ģerh geleneğinin yeri yadsınamayacak derecede büyüktür.
13.yüzyılda baĢlayan Ģerh çalıĢmaları yüzyıllar boyunca hız kesmeden süregelmiĢtir. Arap ve
fars edebiyatından seçme eserler gerek ilmî çalıĢma, gerek halkın anlayıĢına sunma, gerek
yorum ve eleĢtirilerde bulunma amacıyla Türk edebiyatına kazandırılmıĢtır. Fars edebiyatında
Ģerhi yapılan eserler arasında en çok rağbet gören, basit ve anlaĢılır olduğu halde derin
anlamları da ihtiva eden, öğütleyici güzel ahlak vurgusunu tatlı ve çekici bir üslupla anlatan
Sa„dî-i ġirâzî‟nin Gülistân‟ı olmuĢtur.
ÇalıĢmamızda Türk edebiyatında Gülistân adlı esere yapılan 11 adet Ģerh derlenmiĢ ve
kısaca bilgileri verilmiĢtir. Ayrıca varlığından sadece Ġsmail PaĢa‟nın Hediyyetü‟l-Ârifîn ve
Îzâhu‟l-Meknûn adlı eserlerinden haberdar olduğumuz Mahmud Tâî bin Muhammed‟in
hayatına dair kısıtlı da olsa ulaĢılabilen bilgiler aktarılmıĢtır.
Yine bu çalıĢmamızda 19.yüzyılda yaĢamıĢ, Ġstanbul‟a sonradan gelmiĢ, müderrislik
yapmıĢ ve ömrünü burada tamamlamıĢ olan Ģârihin, Şerh-i Gülistân‟ı hakkında da bilgiler
müstakil bir baĢlık altında toplanmıĢtır. Eserin 99-149. varaklar çerçevesinde incelenmesinin
sonucunda sebeb-i telif ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte Ģerh metninden anlaĢılacağı
üzere, Mahmud Tâî bin Muhammed‟in yüzyıllar boyunca Ģerhleri yapılmıĢ olan bu esere dair
söylenecek sözü olması sebeb-i telifine cevap niteliğindedir. Gülistân‟ı Ģerh ederken eklediği
ideolojik görüĢleri, dinî-Ģerî iktibasları, Türk edebiyatındaki Gülistân Ģerhleri arasında
adından en çok bahsettiren ve birçok çalıĢmaya yön veren, reddiyeleri yapılan Sûdî-i
Bosnevî‟nin Şerh-i Gülistân‟ına kendi Ģerhinde sıkça yer vermesi de sebeb-i telifini açıklar
mahiyettedir.
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“Sizin günahınızı bilmem.”

a

(Tâî,vr.103 )
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Yaptığımız bu çalıĢmadan, Mahmud Tâî bin Muhammed‟in eserini telif ederken
kullandığı Ģerh metodunun, klasik Ģerh metodu olduğu sonucuna ulaĢmak mümkündür. 99149. varaklara yaptığımız incelemeler, Ģerh edilecek metnin, Ģerhin içinde birimlere ayrılarak
verilmesi bu tespite delildir. Ayrıca Ģârihin Ģerhinde gramer vurgusunu da görmek
mümkündür. Eserinde Fâzıl Sûdî ismiyle bahsettiği Sûdî-i Bosnevî kadar gramer bilgisine
girmese de kelimelerin anlamının tam verilmesi için, gerektiği yerlerde dilbilgisine
değinmiĢtir.
Sonuç olarak Ģârihin, karmaĢıklıktan uzak, halkın anlayabileceği tarzda, Gülistân
çerçevesinden kopmadan bir Ģerh ortaya koyduğu görülmektedir.
Her eserin yazıldığı dönemin özelliklerini bildirdiği, o dönemin Ģartlarının müellifin
zihin dünyasını, edebî kalemini etkilediği göz önünde bulundurulursa, 19.yüzyılda yazılan bu
Ģerh sayesinde Ģerh geleneğinin değiĢim ve geliĢim basamaklarını görmek açısından Mahmud
Tâî bin Muhammed‟in Şerh-i Gülistân‟ı önemli bir konumdadır.
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