
GÜLBABA TEKKESi ve TÜRBESi 

Hikmet türbenin içini istanbul'dan geti
rilen seccadelerle döşetmiştir. Gülbaba'
ya daima iyi duygular besleyen Macar
lar da onu konu alan bir oyun sahne
ye koymuş ve ''Gülbaba'' adıyla bir film 
yapmışlardır. Bu film 1940 veya 1941'
de istanbul'da bir sinemada gösterilmiş
tir. Romancı ve masal"yazarı H. Chr. An
dersen ile besteci Huszka ' nın Gülbaba ile 
ilgili eserleri olduğu söylenmektedir. 

ll. Dünya Savaşı'nın ardından Macaris
tan'da komünist rejim hakim olunca tür
benin yıktınldığı yolunda bir söylenti çık
mış, ancak bunun gerçek olmayıp sade
ce içindeki mefruşatın yok edildiği anla
şılmıştır. Macar hükümeti 1960'tan son
ra. daha önce Wagner tarafından yapılan 
ve çeşitli çarpışmalarda yer yer zarar gö
ren sütunlu ve kemerli galeriyi, belirli bir 
sanat akımının temsilcisi olmasına rağ
men yıktırarak türbenin meydana çıkma

sını sağlamış, Türk hükümeti de 1973'
te buraya birçok sanduka örtüsü, halı, 
şamdan ve yazı levhası göndermek su
retiyle iç dekorasyonunu tamamlatmıştır. 
Gülbaba Türbesi 'nin yanına rtıinareli ve 
kubbeli bir cami inşa edilerek burayı bir 
İslam merkezi haline getirme projesi ise 
henüz gerçekleşmemiştiL 

Gülbaba Türbesi. klasik Osmanlı dö
nemi Türk türbe üslübuna uygun biçim
de sekizgen bir yapı olarak ve munta
zam kesme taştan inşa edilmiştir. Üstü 
aslında muhtemelen kurşun kaplı bir 
kubbe ile örtülüydü. Bina Cizvit papaz
ları tarafından kiliseye dönüştürüldü- 

ğünde iki pencere örülerek bir cephe
sinde Türk mimarisinde benzeri olma
yan ova! bir pencere açılmış, kubbenin 
tepesine de binaya bir kilise görünü
mü vermesi için bir aydınlık feneri ek
lenmiştir. Fakat Fischer'in monografi
sinden öğrenildiğine göre kubbe delin
mediğinden bu aydınlık feneri gerçek
ten içeriyi aydınlatmıyordu. Son onarım
larda bu fener kaldırılarak kubbenin te
pesine Türk sanatındaki şekline hiç uy
mayan bir alem konulmuştur. Türbe ki
lise haline getirildiğinde yay kemerli ka
pının bu unsuru sökülerek giriş açıklığı 
üstteki sivri kemerle birleştirilmişken 

sonraları bu giriş aslına uygun biçime 
sokulmuştur. 

Rumbeyoğlu Fahreddiri türbede Gül
baba'yı anlatan bir levhanın bulunduğu
nu söyler. İlk beytinde, "Bunda medfun 
Gülbaba hazretleridir daima 1 Bülbül
asa zairidir rüh-ı pak-i etkıya " denilen. 
Kemal adlı bir şaire ait bu methiye son
radan kaybolmuştur. 
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Gülbaba Türbesi'nin restore edilmesi 
için faaliyet göstermekle de tanınan müs
lüman Macar ilim adamı Hacı Abdülke
rim Germanus (Gyula Germanus) yapiyı bir 
kitabına ad olarak seçmiştir. Ancak Gon
dolatok Gül Baba Siryancil (Gülbaba Tür
besi'nde düşünceler) adlı bu kitap yazarın 
bir sembol olarak ele aldığı Gülbaba adı 
etrafında islam kültür ve medeniyetini 
tanıtmaya yönelik düşüncelerinin yer al
dığı bir eserdir (Budapest 1984). 

Avrupa içlerindeki Osmanlı- Türk ha
kimiyetinin günümüze kadar ulaşabilen 
pek az sayıdaki mimari hatıralarından 
olan Gülbaba Türbesi. Macarlar' ın gös
terdiği ilgi ve Türkiye'nin desteği saye
sinde uzaklarda kalmış bir geçmişi hay
siyetli bir biçimde yaşatmaktadır. 
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Iii SEMA vi EvicE 
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GÜLBAHAR HATUN 
(ö. 898/1492) 

IL Bayezid'in annesi. 
_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bu
lunmamaktadır. Osmanlı sarayına 850 
( 1446) yılında girdiği, Arnavut. Sırp veya 
Fransız asıllı olduğu rivayet edilir. Hazi
ran 1468 tarihli bir hüccette adı Gülba
har bint Abdullah şeklinde geçtiğine gö
re (BA, Ali Emiri - ll. Mehmed, nr. 33) 
esir veya cariye olarak saraya getirildi
ği anlaŞılmaktadır. Onun Şehzade Meh
med ile (Fatih Sultan Mehmed) ne zaman 
tanıştırıldığı ve hanımı olduğu tam belli 
değildir. Oğlu Bayezid'i 1448'de Dimeta
ka'da dünyaya getirmiş olmasından ha
reketle bu evliliğin , Şehzade Mehmed 'in 
tahta ilk cülüsu (ı 444 ı ve hal' inin (ı 446) 
ardından tekrar tahta çıkan babası ll. 
Murad tarafından İskender Bey'e karşı 

Gülbahar Hatun'un mülkleriyle ilgil i IL Mehmed'in Saban 884 
! Kasım 14791 tarihli hükmü (BA, AH Em iri- 11. Mehmed, nr. 241 



sefere gitmek üzere Manisa'dan çağrıl
masından sonra gerçekleştiği söylene
bilir. Nitekim Şehzade Mehmed, 1448-
1450 yıllarında babasının yanında İsken
der Bey üzerine yapılan sefere, ll. Koso
va Savaşı 'na ve ardından Arnavutluk ha
rekatına katılmıştı. Bu süre zarfında, Os
manlı padişahlarının zaman zaman kal
dıkları Dimetoka'da bulunduğu anlaşı

lan Gülbahar Hatun'un, Şehzade Meh
med'in 1450 kışında Dulkadıroğlu Süley
man Bey'in kızı Sitti Hatun ile Edirne'
deki muhteşem düğününün ardından 

onlarla birlikte Manisa'ya gidip gitme
diği, ayrıca Mehmed'in 1451 'de padişah 
oluşu ve istanbul'un 1453'te alınışından 
sonraki durumu hakkında herhangi bir 
bilgi yoktur. Fakat bu dönemde oğlu Ba
yezid'in yanında Edirne'de bulunmuş ol
ması kuwetle muhtemeldir. Oğlunun he
nüz yedi yaşında iken 1455 veya 1456'
da Amasya'ya sancak beyi olarak gön
derilmesi üzerine onunla birlikte gittiği 
bilinmektedir. Bayezid'in sünnet düğü
nü dolayısıyla 1457'de Edirne'de hazır 
bulunduğu anlaşılan Gülbahar Hatun. 
oğlunun 1481 'de tahta çıkmasına ka
dar Amasya'da yaşamıştır. Nitekim bu 
dönem içerisinde ll. Mehmed Trabzon 
seferi sırasında ( 1461 ı ona Amasya· da 
bir köyü mülk olarak vermişti (BA, Ali 
Emiri - II. Mehmed, nr. 28, 30). Gülba
har Hatun'a ait Tokat ve Amasya'da ba
zı vakıfların bulunduğu bilinmektedir. 
Kasım 1479 tarihli bir hükümden anla
şıldığına göre, ll. Mehmed bu bölgede
ki mülkierin çoğunun hukuka uygun ol
maksızın onuri tasarrufuna geçtiğini ve 
buraların tirnar olarak dağıtılması ge
rektiğini belirtip mülk hissesine karşı 

cebelü* çıkarmasını istemişti (BA, Ali 
Emiri- ll. Mehmed, nr. 24). Bu durum, 
ll. Mehmed'e muhalif grubun toplanma 
merkezi olan Amasya'daki oğlu Bayezid 
ve Gülbahar Hatun'a karşı aldığı tavrı 

gösterir. 

Il. Bayezid'in tahta çıkmasından son
ra istanbul'a gelen Gülbahar Hatun'un 
valide sultan olarak nüfuzu ve etkisi gi
derek arttı . Hatta devlet işlerine dahi ka
rıştı. Oğluna yazdığı bugün mevcut iki 
mektubunda onun üzerinde büyük tesi
ri olduğu, bazı devlet adamlarının duru
mu hakkında değerlendirmelerde bu
lunduğu görülmektedir (Uluçay, Harem· 

den Mektuplar, s. 18-20) ll. Bayezid'in de 
annesinin sözlerine değer verdiği anla
şılmaktadır. Bu mektuplardan birinde 
oğluna Hersekzade Ahmed Paşa aley-

Gülbahar bint Abdullah 'a Amasya 'da Veled- i Kuzgun ma
hallesindeki bir mülkün alım sat1m1 için düzenlenen Zil
hicce 872 !Temmuz 14681 tarihli hüccet (BA, Ali Emıc;- 11. 

Mehmed, nr . 33) 

hinde, ll. Bayezid'in lalası Ayas Paşa ve 
Hızırbeyoğlu Mehmed Paşa lehinde tav
siyelerde bulunmaktadır. 

Gülbahar Hatun yaklaşık on bir yıl ka
dar sarayda güçlü bir sima olarak yaşa
dıktan sonra vefat etti. Kendi adıyla anı
lan türbesi Fatih Camii avlusunda Fatih 
Türbesi karşısında bulunmaktadır. 1766 
zelzelesinde zarar gören türbe 1767-
1768 yıllarında yeniden yaptırılmıştır. 

Gülbahar Hatun'un ll. Bayezid'den baş
ka. Akkoyunlular'a gelin giden Gevher
han Sultan 'ın da annesi olduğu bilin
mektedir. 1451 tarihli kitabesi bugüne 
ulaşan ve Edirne'de bir mahalleye adını 

GÜLBAHAR HATUN CAMii ve TÜRBESi 

veren Gülbahar Hatun Mescidi'nin ise 
ona ait olup olmadığı belli değildir. 
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Iii FERİDUN EMECEN 
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GÜLBAHAR HATUN CAMii 

(bk. MEYDAN CAMii). 

GÜLBAHAR HATUN 
CAMii ve TÜRBESi 

Trabzon'da 
XVI. yüzyıla ait cami ve türbe. 

_j 

i 

_j 

Bugün Atapark denilen semte yakın 
zamana kadar adını veren cami, Yavuz 
Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun 
tarafından yaptırılan külliyenin en önem
li birimidir. Külliyenin diğer binaları or
tadan kalkmış, günümüze sadece cami 
ile türbe ve yakın yıllarda yenilenmiş olan 
şadırvan kalmıştır. Caminin üzerinde bir 
kitabe bulunmamakla birlikte türbenin 
kitabesine göre onun da 911 ( 1505-1506) 
yılına doğru yapıldığı sanılmaktadır. 

Zaviyeli (veya tabhaneli) plan tipinde 
olan caminin kuzeyinde altı mermer sü
tunla taşınan beş kubbe ve geniş bir sa
çağın örttüğü son cemaat yeri bulun-

Gülbahar Hat un Türbesi 'nin ki tabesi 
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