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Güney Hindistan'ın 
Dekken bölgesinde yer alan 

tarihi bir şehir. 
_j 

Eski bir Hindü kalesi olan Gülkünde 
(Golkonda), Batı Tilangiina bölgesinde hü
küm süren Varangal Racalığı'nın mer
kezi iken 1363 yılında Behmeni Sultanı 
ı. Muhammed Şah'ın önünden kaçan ra
ca Kanhayya tarafından müslümanlara 
bırakıldı. Sultan Şehabeddin Mahmüd 
zamanında (1463-1482) Batı Tilangana'
ya vali tayin edilen Türk asıllı Kulı Kut
bülmülk'ün 1S12'de bağımsızlığını ilan 
etmesinden sonra da KutubşahTier' in 
başşehri oldu ve bu durumunu, beşinci 
sultan Muhammed Kulı Kutubşah'ın 8 
km. uzağa Haydarabad'ı kurup devletin 
merkezini buraya taşımasına (ı 590- ı 59 ı) 
kadar sürdürdü. Bu tarihten sonra da 
özellikle stratejik önemi sebebiyle ön 
plana çıkan Gülkünde, 14 Zilkade 1098'
de (21 Eylül 1687) Babürlü Hükümdan 
Evrengzib tarafından sekiz ay süren bir 
kuşatma sonucunda ele geçirildi. 

Gülkünde'de Hindülar'ca kerpiçten in
şa edilen müstahkem mevkiler Behme
nTier tarafından taşlarla güçlendirilmiş 
ve dört müstakil kaleden oluşan bu sa
vunma tesisleri, ağırlıkları 1 ton civarın
da granit bloklarla örülen 6 km. uzunlu
ğundaki çok kalın bir duvarla birleştiri
lerek tek bir kale haline getirilmiştir. Bu 
sırada yarım daire kesitli seksen yedi 
yeni burçla takviye edilen ve Bala Hisar 
adı verilen kale, batı cephesi bir uçurum 
halinde olan yüksek kayalar üzerinde 
yer almaktadır. Duvarlarda İslam önce
si Hindü izleri hala mevcut olduğu gibi 
kayalara oyulmuş bazı antik mabedler 
de aynen muhafaza edilmiştir. Kutub
şahi hanedanının dördüncü hükümda
rı Sultan İbrahim Kutubşah zamanında 
967'de ( 1559 -60) kale duvarlarının tah
kimatı daha da kuwetlendirilmiş ve iç 
tarafa yine burçları ve sanatkarane maz
galları bulunan muazzam bir duvar da
ha yaptırılmıştır. Evrengzib'in 16S6 yı

lındaki seferi sırasında Gülkünde'ye sı
ğınan Sultan Abdullah Kutubşah da ka
lenin kuzeydoğu tarafını bazı ilavelerle 
güçlendirmiş ve ayrıca Kal'a-i Nev deni
len yeni bir kale inşa ettirmiştir. 

Kaynaklardan, hanedanın kurucusu 
Sultan Kulı Kutbülmülk'ün Gülkünde'de 
birçok cami yaptırdığı öğrenilmekteyse 
de bunlardan sadece 1518 tarihli olan 
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bir tanesinin ayakta kalabildiği görül
mektedir. Bu camide Behmeni ve Tuğ
luklu üstüplan hakim olup yapının at na
lı şeklindeki kemerleri, mihrabı ve süs
lemeleri daha sonraki Kutubşahi cami
leri için bir örnek teşkil etmiştir. 1 S61 
tarihli Mustafa Han Camii ile Sultan Ab
dullah'ın annesi Hayat Bahşı Begüm'ün 
türbesine bitişik olan ve 1667 tarihini 
taşıyan cami özellikle zarif minareleri 
ve süslemeleriyle dikkat çeker. 1 082 ·
de ( 1671-72) O ülkünde yolu üzerinde in
şa edilen Toli Mescid de fazla büyük ol
mamasına rağmen süslemeli siyah mer
mer kaideler üzerinde yükselen mina
releriyle Kutubşahi mimarisinde önemli 
bir yere sahiptir. 

Kutubşahi hanedanının ilk yedi sulta
nı ile şehzadelerin ve diğer bazı hane
dan üyelerinin türbeleri Gülkünde Kale
si'nin 600 m. kadar kuzeybatısında bu
lunmaktadır. Kubbeli, köşeleri minaren 
ve cepheleri kemerli olan bu türbeler, 
özellikle süslemeleri ve lahitlerdeki se
def kakmaları ile ün kazanmıştır. 

Bölgede zengin elmas yatakları bulun
makta ve Gülkünde'nin kıymetli taş tica
reti dolayısıyla Basra körfezi, Orta Asya 
ve Avrupa'dan gelen tüccartarla yakın te
mas içinde olduğu görülmektedir. Bun
dan dolayı geleonda kelimesi İngilizce'de 
"servet kaynağı, çok zengin maden ya
tağı" anlamında bir cins ismi olarak da 
kullanılmaktadır. 
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Ganimet malına hıyanet etmek 
anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "gizlemek, bir şeyi gizlice al
mak, hırsızlık yapmak; hıyanet etmek" 
manalarma gelen gulül kelimesi, örfte 
umumiyetle "ganimet malına hıyanet 

etmek" anlamında kullanılır. Gulül İs
lam hukukunda da bu çerçevede terim 
anlamı kazanmış ve "devlet malına hı
yanet etmek, özellikle de taksim edil
meden önce savaş ganimetinden bir şey 
çalmak" şeklinde tanımlanmıştır. 

Gulül masdanndan türemiş bazı keli
melerin Kur'an-ı Kerim'de (bk. el-Maide 
5/64; el-A'raf 7/ 43, 157) ve hadislerde 
(b k. Darimi, "Zekat", 4 7; Buhari, "Cihad", 
190 ; Ebü Davüd, "Cihad", 133, 134; İbn 
Mace, "Cihad", 24; Nesai, "Zekat", ~8) kul
lanıldığı görülmektedir. Mesela Kur'an'
daki, "Bir peygambere -ganimete, dev
let malına- hıyanet etmesi yakışmaz. Kim 
hıyanet ederse kıyamet günü hainlik et
tiği şeyle birlikte -günahı boynuna asılı 
olduğu halde- gelir. Sonra herkese ka
zandığı tastamam verilir" mealindeki 
ayet (Al-i imran 3/ 161). nüzül sebebiyle 
ilgili rivayetler göz önünde bulundurul
duğunda gulül kelimesinin hem sözlük 
hem de terim anlamı için en uygun ör
neklerden birini teşkil eder. Gulül Hz. 
Peygamber'in, "Hıyanet de (iğlal) yok hır
sızlık da (isıal)" hadisinde (Müsned, N, 

325; Darimi, "Siyer", 50; Ebu Davüd, "Ci
Md", ı 56) ve diğer bazı hadislerde sa
dece ganimet malına ihanetle sınırlı ol
mayıp daha geniş bir kapsama sahiptir. 
Mesela Ebü Humeyd es-Saidi'den riva
yet edilen bir hadise göre, Resülullah 
Ezd kabilesinden İbnü'I-Lütbiyye'yi ze
kat toplamakla görevlendirmiş, bu za
tın daha sonra bazı maliarta gelip Hz. 
Peygamber'e, "Şunlar size ait, bunlar da 
bana hediye olarak verildi" demesi üze
rine Resül-i Ekrem minbere çıkarak, 

"Benim -zekat toplamak için- gönder
diğim bir memura ne oluyor ki, 'Şunlar 

sizin, şunlar da bana hediye edildi' di
yebiliyor? Dikkat edin, bu kişi evinde 
otursaydı kendisine hediye verilir miy
di? Muhammed 'i kudret elinde tutan 
Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz 
ondan bir şey alırsa kıyamet gününde 
sırtında böğüren bir deve, bağıran bir 
sığır, meteyen bir koyunla gelecektir" 
demiştir (Müsned, V, 423 ; Buhari, "Hibe", 
17, "AJ:ıkfu:n", 24, 41, "f:Iiyel", 15; Müslim, 


