GÜLBAHAR HATUN CAMii ve TÜRBESi
maktadır. Mukarnaslı taçkapının üstüne rastlayan orta kubbeye geçiş yine mukarnaslarla sağlanmıştır. Kapının iki tarafında birer mihrabiye ve ikişer pencere yer alır. Caminin harimine bu cepheden üç kapı ile girilmekte ve taçkapı ana
mekana. köşelerde bulunan diğer iki kapı zaviyelere açılmaktadır. Her üç kapı
nın da önünde giriş yolları bulunmakta
ve orta yolun ikiye böldüğü son cemaat
yerinin zemini yüksek bir seki oluştur
maktadır.

12 x 12 m. ölçülerindeki ana mekanın
üzeri. dışarıdan onikigen kasnağa oturan pandantifli kubbe ile örtülmüştür.
Cepheden iki, yanlardan birer pencere ile
aydınlatılan harimin kubbe kasnağında
da dört pencere bulunmaktadır. 4,50 X
5,45 m. ölçülerinde olan köşelerdeki iki
zaviyenin üzerieri kubbe ile örtülüdür
ve yaniara açılan birer pencere ile aydın
latılmışlardır. Caminin mermer mihrabı
taçlı olup rOmilerle süslenmiştir. 1970'li yıllarda yapılan restorasyonlarda son
cemaat yeri kubbeleri dahil caminin bütün tezyinatı yenilenmiş, bu arada mihrabın kenarları da boyanmıştır. Küçük
frizlerin bulunduğu minber yine mermerden yapılmıştır ve gösterişsizdir. Sekiz köşeli kürsüsü caminin batı duvarı
na bitişik olan minare bir sıra beyaz. bir
sıra kırmı zı kesme taşla örülmüş ve şe
refesi mukarnaslı olarak inşa edilmiştir.
Avlunun ortasında yer alan şadırvan mevcut kalıntılar üzerine tamamlanmıştır.
Demir şebekeli havuz. gittikçe daralan
sekiz sütuna oturmuş çadır şeklinde yüksek bir külahla örtülüdür : külah caminin
tüm örtü sisteminde olduğu gibi kurşunla kaplıdır .

Caminin doğusunda bulunan türbe
sekizgen prizma şeklinde olup kubbelidir ; kurşunla kaplı ve hafifçe sivri olan
kubbe sekizgen bir kasnağa oturtulmuş
tur. Türbenin kuzey yüzü dışında bütün
cephelerinde pencere bulunmaktadır.
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Renkli taşlarla tezyin edilmiş pencere
kemerlerinin üzerinde birer kabartma
madalyon yer almakta ve bunların içierinin zengin süslemelerle doldurulmuş
olduğu görülmektedir. Güneydoğuya açı
lan kapının üstünde inşaat kitabesi ve
ayrıca rOmller içinde iki besmele bulunmaktadır.

Külliyenin bugüne ulaşmayan yapıla
en önemlisi Sultaniye Medresesi
adıyla da tanınan medresedir. Caminin
kuzeyinde yer aldığı ve iki katlı olduğu
bilinen medrese 1883'te tamir edilmiş,
ancak bakımsız hale geldiği için 1927
yılından sonra ortadan kald ırılmıştır.
rının

BİBLİYOGRAFYA :

Evliya Çelebi. Seyahatname, ll, 87·90 ;

341; Kemal Karadenizli . Trabzon Tarihi, Anka·
ra 1954, s. 389; Ömer Akbulut. Trabzon Kita·
be leri, istanbul 1954, s. 5 · 7; T. Succi, Trebisonda. Porta d 'oriente, istanbul 1973, s. 255·
256; Mahmut Goloğlu. Trabzon Tarihi, Ankara
1975, s. 31·34; Şamil Horuloğlu , Tarihi Eser/e·
ri ile Trabzon, Ankara 1978, s. 45· 49; Yüksel,
Osman lı Mi'marfsi V, s. 451·454; Erdem Yücel, Trabzon, istanbul 1988, s. 50·52 ; Halil Edhem [Eldem ] . "Trabzon'da Osmanlı Kitabeleri" , TOEM, 1/ 48 (13 34), s. 324; Selina Ballance. "Early Turkish Building in Trabzon", TTK
Be Ileten, XXIX / 113 ( 1965), s. 73-74, rs. 1·5.

~

ÖzKAN ERTUGRUL

'

'

Gülbahar
Hatun
Camii
ve Türbesi 'nin
plan ı

232

Şakir

Şevket, Trabzon Tarihi, istanbu l 1924, s. 340·

GÜLBANK
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Tarikat toplantılarında,
dini ve resmi törenlerde
belli bir eda ile
veya makamla okunan dua.
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Farsça 'da "gül sesi" manasma gelen
kelimeye sözlüklerde birbirine yakın anlamlar. verilmiştir. Dihhuda, gülbam ile
gülbangin Farsça'da aynı manaya geldiğine işaret ettikten sonra "coşkulu bir
şekilde yüksek sesle bağırma. savaş esnasında askerlerin attığı nara, bülbül
sesi, müjde, bir makam adı" olarak kullanılışiarına dair birçok örnek vermektedir (Lugatname, XXIII , 354). Mütercim
Asım gülbangi, "Mehterler nevbete baş
larken ve selatin ü vüzera süvar olurken
çavuşlar yek-dehen demsaz olurlar" şek
linde " alkış " a yakın olarak tarif eder (Bur·
han-1 Kat1' Tercümesi, Il, ı ı !) Türkçe sözlüklerde kelimeye, "bir cemaat tarafın
dan bir ağızdan makamla çağrılan dua
ve sürOd ve ahenk veya tekbir ve tehlil;
vaktiyle mektebe yeni başlayan çocuğun hanesi kapısının önünde mektep
çocuklarının ettikleri dua" (Kamüs·L Tür·
k~ s. 1175); "ayinlerde ve bazı merasimde müteaddit adamlar tarafından dua
ve alkış tarzında hep bir ağızdan bağrış
ma" (Türk Lugat1, IV, 103) gibi karşılıklar
verilmiştir. Gülbank okunınası için daha
çok "gülbank çekme" deyimi yaygındır.
Gülbank kelimesi Türk edebiyatında
bu anlamların yanında başka manalarda da kullanılmıştır. NefTnin. "Tuta dünyayı hep gülbang-i kOs-ı nusret avazı"
mısraında gülbank "zafer havaları vuran kös sesi, zafer narası" anlamında
dır. "Hükm-i asafla arşı aldı erbab-ı sa-
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lah 1 İşitip gülbang-i islam'ı adü etti
enin" (Sürürl) beytinde şair gülbank kelimesini tekbir ve teh!TI yerine kullanmıştır. Yahya Kemal'in bir mehter marşı olarak besteleneo "Yeniçeriye Gazel"
adlı şiirinde yer alan, "Vur pençe-i Ali'deki şemşir aşkina 1 Gülbangi asumanı
tutan pir aşkına" beytinde ise "dua ve
zikir" anlamındadır. Şeyh Galib'in bir na'tındaki, "Gülbang-i kudümün çekilir arş-ı
Huda'da 1 Esrna -i şerifin anılır arz u semada" beytinde Hz. Peygamber'in adı
nın arş ve semada yankılanması gülbank
kelimesiyle ifade edilmiştir. Fars ve Türk
edebiyatlarında ezan için ayrıca "gülbang-i Muhammedi" ve "gülbang-i müselmani" tamlamaları kullanılmaktadır
(Dihhuda, XXIII, 355)
Gülbankler yapılacak işin hayırlı, uğur
lu olması veya sağlık, esenlik, başarı dileğiyle ve kalıplaşmış bir ifade tarzıyla
Allah'a yalvarıp yakarınayı dile getiren
dua metinleridir. Osmanlı cemiyet hayatında çeşitli toplantılar yanında dini
törenlerde, özellikle tarikat ayinlerinde
okunan birbirinden farklı gülbank metinlerinin en belirgin vasıfları, dualar gibi seci ve iç kafiyelerin de yardımıyla ve
belli bir eda ile yüksek sesle okunınaya
elverişli metodik bir yapıya sahip bulunmalarıdır. Gülbankler, genellikle bitiriten işin ardından gülbank çekmekle görevli kişi tarafından okunur.
"Terceman" kelimesi de zaman zaman gülbank ile eş anlamlı olarak kullanılır. Ancak terceman ile gülbank arasındaki en önemli fark tercemanın yatağa girildiğinde, uykudan kalkıldığın
da, tıraş olurken, yeni ay görüldüğünde,
bir kabir veya türbe ziyareti esnasında
bir kişi tarafından okunabilmesidir. Gülbank ise topluca yapılan bir merasim
sırasında belirli bir adab içinde şeyh, dede, baba veya bu işle görevli kişilerce
çekilir. Genellikle Türkçe olan ve daha
çok Bektaşiler'le fütüwet ehli arasında
yaygın olan tercemanların bilhassa manzum olanlarının bir kısmının müellifi belli olduğu halde gülbankler anonimdir.
İsmail Erünsal'ın özel kütüphanesinde
bulunan yazma bir cönkte "dar, tae, vudü, gusül, ikrar, veda, eşik, çamaşır,
post, meydan, teslim, niyaz, tiğ- bend,
ziyaret-i türbe, tevbe, su, lokma, yatak,
çırağ, hak, hayırlı" başlıkları altında yirmi bir terceman metniyle bir sabah gülhangi yer almaktadır (fotokopisi için bk.
İSAM Ktp, nr. 40701).
Osmanlı

hayatında

gülbank okuma
tekke-

geleneğinin gelişip yayı l masında

!erin ve tasawuf

erbabının

önemli tesiri
ad koyma, sünnet olma, mektebe başlama, tarikata giren
yeni dervişe arakıyye giydirme, evlenme
gibi törenlerde ve cenazelerde bir şeyh
veya hoca efendi tarafından gülbank
okunurdu.
olmuştur. Doğum,

Mevleviyye, Bektaşiyye ve Halvetiyye'nin bazı kollarının yanı sıra Yeniçeri Ocağı'nda da gülbank okunınası yaygın bir
adetti. Fütüwet ehli esnaf arasında yapılan yaran toplantılarıyla çıraklık, kalfalık, ustalık gibi esnaf teşkilatı merasimlerinde de gülbangin önemli bir yeri
vardı. Yeniçeri gülbanklerinin bir örneği mehter törenleriyle günümüze ulaş
mıştır.

Gülbank metinleri genellikle Türkçe'dir. Mevlevi gülbanklerinin baş tarafın
da bazan Meşnevf'den seçilmiş beyitler yanında nadir olarak da Arapça ibareler yer alır (örnekler için bk. Gölpınar
lı, Mevlevf Adab ve Erkanı,

s. 104, 127,
130). Çok uzun gülbank metinleri bulun-

duğu gibi birkaç cümleden ibaret olanlar da vardır. Gülbankler daima "Allah
Allah illallah, Allah Allah eyvallah, bism-i
şah Allah Allah" gibi kalıplaşmış bir ifade içinde tekrar edilen "Allah" lafzı ile
başlamaktadır. Gülbank, hangi işin ardından çekilecekse ona işaret eden bir
veya birkaç cümle ile devam eder, arka sından klasik dua cümleleri yer alır
ki bu kısım gülbangin en uzun bölümünü teşkil eder. Nihayet Hz. Peygamber
ve Hz. Ali'nin adlarıyla, gülbank çekenin
bağlı olduğu tarikat silsitesinin önde gelen bazı şeyhleri, özellikle de son şeyhin
ismi anılır. Bu kişilerden medet ve himmet talep edilmesinin ardından gülbank,
"Demine devranına hü diyelim" sözüyle
sona erer. Dinleyenlerin bir ağızdan yüksek sesle "hü" diyerek karşılık vermesiyle gülbank çekme işi tamamlanır. Bu
son "hü" nefes yettiğince uzatılır. MevlevTier'de gülbank çekilirken hazır bulunanlar sonuna kadar sessizce dinler ve
sadece son "hü"ya iştirak ederler. Bektaşi ve Alevı1er'de ise gülbank çekme sı
rasında muhib ve dervişler niyaz vaziyeti alırlar, yani ayakta bulunanlar ayağı
nı "mühürler", ellerini niyaz vaziyetinde
tutarlar: oturanlar sağ ellerinin parmak
uçlarını sol ellerinin parmak uçları üstüne koyacak şekilde yere değdirip üzerine secde eder ve gülbank sonuna kadar bu durumda kalırlar: gülbank bitince "hü" diyerek niyazdan kalkarlar. Ayrıca bu esnada belli bir ahenk ile "Allah
Allah" diye zikrederek gülbange iştirak

ederler. Diğer tarikatlarda i:ıervişler, seede durumunda "Allah Allah" diye zikredip gülbank çekmeye katılırlar.
Mevlevi tarikatında çok önemli yeri
olan gülbanklere dair çeşitli bilgiler bu
konuda yazılmış adab ve erkan kitaplarında mevcuttur. Abdülbaki Gölpınarlı,
Mevlevi Adab ve Erkilm adlı eserinde
(s. 127, 130) sımat 1 somat (sofra-yemek),
aşure, seyahat, şeb-i arüs, zifaf, hatim,
eşik, seyahat ve cenazeye dair çeşitli gülbank metinleri vermiştir. ism-i celal zikrinden sonra çekilen şu gülbank Mevlevi gülhangine örnek olarak verilebilir:
"Vakt-i şerif hayrola, hayırlar fethola,
şerler defola. Allahu azimüşşan ism-i
zatının nüru ile kalbirnizi pür-nür eyleye. Demler safalar ziyade ola. Dem-i Hazret-i Mevlana, sırr -ı Şems-i Tebrizi, kerem-i imam-ı Ali hü diyelim hü!" Mevlevilik'te önemli yeri bulunan şeb-i arüs
töreninin sonunda şeyh efendi önce, "Biş
tera biştera can-ı men 1 Peyk-i der-i
hazret-i sultan-ı men" beytini, ardın
dan da şu gülhangi okur : "Vakt-i şerif
hayrola, hayırlar fethola, şerler defola.
Leyle-i arGs-ı rabbani, vuslat-ı halvetsera-yi sübhani hakk-ı akdes-i hüdavendigaride an-be-an vesTie-i i'til a-yı
makam ve füyGzat-ı rGhaniyyet-i aliyyeleri cümle peyrevanı hakkında şamil
ü am ola. Dem -i Hazret-i Mevlana, sırr-ı
Şems-i Tebrizi, kerem -i imam-ı Ali, hü
diyelim hG!"
Gülbank ve terceman bakımından en
zengin malzerneye sahip olan Bektaşi
lik'te hemen her tören için ayrı gülbankler tertip edilmiştir. İkrar, aşure, nevruz,
çerağ, ad koyma, sünnet. lokma erkanı,
sofra, gasil, cenaze, defin gülbankleri
bunların belli başlılarıdır. Tarikata ait
adab kitaplarıyla cönklerde pek çok örneği bulunan bu gülbankterin bir kısmı,
kısmen sadeleştiritip metin farklılıkları
na da işaret edilerek Bedri Noyan tarafından Bektaşilik Alevilik Nedir (Ankara 1987) adlı kitapta verilmiştir. Erkanın tamamlanmasından sonra okunan
"büyük gülbank" (s 268-273) karakteristik bir Bektaşi gülbangidir. Bu gülbangin hemen hemen aynı unsurları taşı
yan kısa bir örneği şöyledir:
"Bism-i şah, Allah Allah! Akşamlar hayrota, hayırlar fethola, şerler defola. Müminler ber- murad ola, münkirler matola, münafıklar berbad ola. Allah Allah!
Demler daim, cemler kaim, ibadetler sahih ve salim ola. Gönüller şadola, meydanlar abad ola, meclisler küşad ola. Allah Allah! Er Hak Muhammed Ali cüm-
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99. cemaat ortasında Hacı Bektaş baAlevılik'te de Bektaşilik tesiriyle gelemize muin ve zahir ve dest-gir ola. On
balarından biri Hacı Bektaş vekili olarak
liştiğ i anlaşılan benzer bir gülbank edeiki imam ve on dört ma'süm-ı pakan
bulunurdu (Uzunçarşılı , s. 150). Bunun
biyatından söz edilebilir. Ancak Alevi gülefendilerimizin hayır himmetleri üzerleyanında, sabah ve akşam saatlerinde
bankleri Bektaşifiğe göre kısa ve basit
rimizde hazır ve nazır ola. Hemişe iltiordunun selamet ve muvaffakiyetine dua
olup daha sade cümlelerden ibarettir.
fat-ı ulyaları ve rühaniyyet-i aliyyeleri
etmek için dervişler görevlendirilirdi.
yar ve yaverimiz ola. Çağırdığımız demMehmet Yaman 'ın Alevilik hakkında
Dervişlerin en kıdemlisi, yeniçeri ağası
de feryad- reslerimiz ola. Muhabbetleri
yazdığı bir kitapta (bk. bibl.), bu zümrenın atının önünde giderken yüksek sesdaim ve kaim ola. Allah Allah! Nazar - ı
nin törenlerinde çekilen gülbanklerden
le "kerim Allah" sözünü tekrar eder, dişerifleri zahirlerimizi mamur, batınları
bir kısmını dua adıyla anması ve metinğerleri
de buna "hO" diyerek mukabele
mızı pür-nür eyleye. Hazret-i Hakk-ı veleri sadeleştirip bazı ilavelerde bulunettiği için (a.g.e., s. 159-160) bunlara "celiyy-i mutlak rütbe-i a'laları der-i sahması, geleneksel gülbank yapısına mümaat-i hO-keşan" denilirdi. Ayrıca ocara-yı mahşer ba-şehidan-ı Kerbela cümdahale olarak dikkat çekicidir. Aynı müğın başçavuşları ve çavuşları da zaman
lemizi haşr ü cem' eyleye. Allah Allah! Tadahale yer yer Bedri Noyan'da da görülzaman kendi ortalarında gülbank çekcü'l-arifin, gavsü'l-vasılin, sultanü'l-aşı
mektedir. Alevi gülbankleri, bazı terceme vazifesini görürlerdi. Nitekim yenikin, pirimiz, üstadımız. melce-i melazı
man ve şiirler ilavesiyle yeni yayımian
çeri aşçıları olan seğirdim ustaları aramız Hz. Seyyid Muhammed Hünkar Hamış eserlerden derlenerek Ömer Uluçay
sındaki en yaşlı üç başçavuştan biri, etcı Bektaş-i Veliyy-i Horasaniyyü'n-Nişa 
tarafından Gülbang, Alevilikle Dua
lerin kasaplardan teslim alınmasından
büri- kaddese'llahü sırrahü'l-ali ve'l-celiadıyla neşredilmiştir (Adana 1992).
önce Etmeydanı'nda yapılan törende
efendimiz hazretlerinin himmet-i ulyaCehri zikir yapan Halvetiyye, Kadiriymeydan şeyhi olarak gülbank taşının
ları ve rühaniyyet-i aliyyeleri üzerimizye, Rifaiyye gibi tarikatlarda da hemen
üzerine çıkıp gülbank çekerdi (DİA, XI,
de sayeban ola. Sülükünde sabit- kahemen aynı vesilelerle yapılan merasim497
-498) . Uzunçarşılı, mevacib defterledem edip kötü işlerde bulundurmaya.
lerde benzer şekillerde kısa gülbankler
rinin
birinci sayfasında yazılı olan bir
Namerde muhtaç ettirmeye. Zevk-i vicçekilir. Gülbank çekmekte olduğu kadar
gülbank metnini kaydetmiştir (Kapuku·
dan, ilm ü irfan. kemal-i hal, fütühat-ı
zemin ve zamana metinler tanzim etlu Ocak/arı, s. 433-434). Bu gülbank beskısmet kerem ve inayet eyleye. Allah Almekteki kudretiyle de tanınan son Cermete ile başlayıp Fatiha ile bitmesi balah! Mefhar-i ehl-i iman Hazret-i Balım
rahi şeyhlerinden Muzaffer Ozak'ın verkımından diğerlerinden ayrılır.
Sultan, Sarı İsmail Sultan, Hacim Sultan,
diği sofra gülhangi şöyledir: "EihamdüSeyyid Ali Sultan, Abdal Müsa Sultan,
Mehter icrasının sonunda mehterbaşı
lillah Allah. Elhamdülillah ya Allah. ElKaygusuz Sultan, Şahkulu Sultan, Manbir gülbank okuduğu gibi yağlı güreş
hamdülillah la ilahe illailah hü la ilahe
sar Baba Sultan ve gelmiş geçmiş delerde ve pehlivanlar eşleştirilirken cazillailah Allah. Bu gitti ganisi gele, Hak
debaba sultanlar ve bilhassa mürşid-i
gırlar tarafından da gülbank okunmakberekatın vere. Yensin eksilmesin, taş
muhteremimizin (burada zamanın dedetadır. Bu gelenek, başta tarihi Kırkpı
sm dökülmesin, kotaranlar, pişirenler,
babasının adı söylenir) himmetleri hazır,
getirenler nur olsun ; içleri, dışları sünar güreşleri olmak üzere bütün yağlı
kerametleri bahir, velayetleri nazı rımız
güreş karşılaşmalarında bugün de derür olsun; gönülleri aşk-ı ilahi ve aşk-ı
ola. Her geldikçe hakkımızda hayırlısını
resül ile dolsun. Yediğimiz nimet ibavam etmektedir.
ihsan eyleye. Güç işlerimizi asan, müşkil
dete kuwet olsun, gözümüz sırlar görM. Seyfettin Özege'nin Eski Harflerle
işlerimizi halleyleye. Allah Allah! Nefessün. Üçler, yediler, kırklar, cümle veliyBasılmış Türkçe Eserler Kataloğu'nda
lerimizi keskin, tiğlerimizi bürran, dideyullahın himmetleri üstümüzde olsun.
yer alan Gülbank adlı tek kitapçık, Şem
lerimizi bina, kalplerimizi musaffa eyleDevletimiz adi ile ta kıyamet payidar olsü'l-Mekatib Farsça ve Osmanlıca muye. Çerağ sahiplerinin çerağları rüşen
sun. Ordularımız düşmana galip olsun.
allimi Hafız Şem'i'ye aittir (İstanbul 1314).
ola. Hayır sahiplerinin hayrı kabül ola.
Düşmanlarımız kahr u tedmir olsun. ÜmAdından başka konuyla hiçbir ilgisi olKurban sahiplerinin kurbanları makbül
met-i Muhammed 'in asileri ıslah olsun.
mayan bu otuz sayfalık risalede müelliola. Allah Allah! Deryada ve karada olan
Hastalar şifayab, dertlere derman olsun.
fin tevhid, na't, tebrik, duaname ve gaehl-i iman can kardeşlerimize sıhhat ve
Aşıklar vuslat bulsun. Bi-hürmeti aşk-ı
zellerinin ardından imam Ali, imam Şa
selamet ihsan eyleye. Ve bu tarik-ı aliyilahi, nür-ı nebi, kerem-i Ali, gülhang-i
fii, Mevlana, Cüneyd-i Bağdadi, Nizami
Muhammedi, selamet-i hazıran, selayeden güzeran eden ehl-i iman canların
gibi tanınmış kişilerin çeşitli kitaplardan
met-i gaibün, üçler, yediler, kırklar, isrüh-ı revanları şad ü handan ola. Allah
derlenmiş veeize ve beyltierinin tercülam'a boyun eğsin cümle ırklar. Kalksın
Allah! Huccac-ı müslimine ve guzat-ı
melerine yer verilmiştir. Aynı katalogda
aradan dertler. Dem-i evliyaullah, sırr-ı
müsafırine hayırlı selamet ihsan eylegörülen Hüseyin Haşim'in Gülhang-i Zaenbiyaullah bi-şefaatihim ecmain. Vaye. Namazlarımız, niyazlarımız, erkanlafer (İstanbul 1314), Sadık VIcdani'nin Gülris-i Hayder-i kerrar, saki-i aşk-ı ilahi
rımız pesendide-i barigah-ı kibriya ola.
bang-i Cihtid-ı Ekber (Ankara 1333), Napirimiz Sultan Nüreddin-i Cerrahi dem-i
Hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda,
mık Ekrem'in Gülhang-i Hürriyyet (İs
devranına hO diyelim hO, tekabbel minbi -gayri hakkın esir ve mahbus olanları
tanbul, ts.) ve müellifı belirtilmemiş olna kerem-i mevla ya Allah hü!" (Ozak, s.
mıza hayırlısıyla halas nasib eyleyip gaib
makla birlikte üzerindeki kayıttan Pos58) .
hazinesinden merzük eyleye. inayet-i
ta Nezareti ketebesinden Niyazi adlı bir
seyyid-i kainat. sırr-ı Murtaza Ali, dem-i
Bektaşifiğe bağlı olduğu için Ocağ-ı
kişi tarafından yazıldığı anlaşılan, Balpir hünkar Hacı Bektaş-i Veli ve çerağ-ı
Bektaşiyan adıyla anılan Yeniçerilik teş
kan Harbi'ndeki Yunan savaşında kazakanün-ı evliya ebed ola. Gerçek erenlekilatı merasimlerinde de çeşitli vesilenılan zaferin terennüm edildiği manrimizin demine, devranına hü!".
lerle gülbank okunurdu. Hatta 94 veya
zum Gülhang-i Zafer (İstanbul 1315)
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GÜLBEDEN BEGÜM
(ö. 1011/1603)

L

Hümayflnname adlı
hatıratı ile tanınan
Babürlü prensesi.

_j

1523'te Horasan'da (Kabil[?]) doğdu.
Babürlü hanedanının kurucusu
Babür Şah, annesi Orta Asya safilerinden Zinde PTI diye tanınan Ahmed-i Cami'nin soyundan Dildar Begüm'dür. Babür'ün Hindistan seferine çıktığı sırada
( 1525) Kabil'de bulunan Gülbeden Begüm bu yıllarda, Hümayun'un annesi ve
Babür'ün ilk hanımı olan Mahem Begüm
tarafından büyütüldü. 1529'da babası
nın yanına Agra'ya gitti. Burada da Mahem'in gözetimi altında eğitimini sürdürdü. 1540 yılına kadar Hindistan'da
kaldı. Bu tarihte Hümayun'un Delhi sultanlarından Sirşah SOr karşısında mağ
IOp olmasından sonra hanedana mensup diğer kadınlarla birlikte Kabil'e gitti. Hümayun da 1545'te buraya geldi.
Babası

Gülbeden Begüm. Babür'ün kız kardeşi
Hanzade Begüm'ün ikinci oğlu Hıdır Hace Çağatay ile evlendi. Hıdır Hace, Hümayun'un son yıllarında ve Ekber Şah'ın
saltanatı sırasında bazı eyaJetlerde valilik yaptı. Gülbeden Begüm'ün ondan birçok çocuğu olduysa da bunların hiçbiri
önemli mevkilere yükselemedi. 1574 'te
yeğeni Selime Sultan Begüm ile hacca
gitti ve üç buçuk yıl Hicaz'da kaldı. Hindistan'a dönerken bindiği gemi Aden'de
kaza geçirdi. Bir yıl kadar burada bekledikten sonra 1582'de Hindistan'a ulaşabildi . Aden'de kaldığı sırada kendisine
iyi davranılmadığı için Ekber Şah durumu Osmanlı Padişahı lll. Murad'a bildirmiş, padişah da suçluları cezalandırmış
tı. Dönüşünde Ekber tarafından şahsi
hatıralarını yazmakla görevlendirilen Gülbeden Begüm 6 Zilhicce 1011 'de ( 17 Mayıs 1603) Agra'da vefat etti.
Gülbeden Begüm Türkçe ve Farsça
nazına hakimdi, hat ve inşa sanatında
da yetenek sahibiydi. Farsça iki şiiri Mehdi Sirazi'nin Te?kiretü'l- {ıavatin 'inde
yer almaktadır. Akıllı ve ileri görüşlü bir
hanım olduğu kaydedilir.
Hümayunname (AI:wal-i Hümayan Pa·
Ebü'l-Fazl el-Allamf'nin Ekbername'sine kaynak olmak üzere yazılmış
tır. Elde bulunan tek nüshası eksik olup
1553 yılı olayları ile sona erer. Eser, Hümayun döneminin bir genel tarihi olması bakımından fazla bir değer taşıma
makta, askeri ve siyasi hadiseleri aniatmada yetersiz kalmaktadır. Ancak Babür'ün son yılları, Hümayun devrindeki
hanedan mensupları. sarayda geçen olaylar ve harem hayatına dair verdiği bilgiler yönünden büyük öneme sahiptir. Dönemin sosyoekonomik tarihi açısından
da değerli bir kaynaktır. Şahit olduğu
veya duyduğu olayları kendi duygu ve
düşünceleri istikametinde kaleme almış
olan Gülbeden Begüm'ün erkek kardeş
leri arasında en çok Hindal Mirza ile Hümayun'u sevdiği, onların aleyhine yazmaktan kaçındığı. hatta onları mazur
göstermeye çalıştığı dikkati çeker. Bizzat şahit olduğu 1545'ten sonraki hadiseleri oldukça canlı bir şekilde anlatır.
Eserin British Museum'daki tek nüshası A. S. Beveridge tarafından ingilizce'ye çevrilerek geniş bir girişle birlikte yayımlanmıştır (London 1902; New Delhi
1983; Lahore 1987) . Farsça metni Hümayunname-i Gülbeden Begüm adıyla
neşredilen eseri (Leknev 1925) Abctürrab
Yelgar Hümayılnname ismiyle Türkçe'ye tercüme etmiştir (Ankara 1944 ı.
dişah),
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Halim Giray'ın
(ö. 1239/1823)
Kırım hanlarının

L

biyografilerine dair eseri.

_j

Kırım hanlarının toplu biyografısini veren en önemli eser olan Gülbün-i Hanan'ın müellifı Halim Giray 1772'de Kı
rım'da doğdu. Vize'de sürgünde iken ölen
hanlardan Şehbaz Giray'ın oğludur. lll.
Selim devrinde istanbul'a gitti ve bir süre orada kaldı. istanbul'da devrin ileri
gelen şairleriyle tanışıp onlarla irtibat
kurdu. Ardından Sahadır Giray'a veliaht
tayin edilince Kırım'a gittiyse de tekrar
istanbul'a döndü. Kendisine tahsis edilen Vize'de çiftliğinde bir süre yaşadık
tan sonra Çatalca'ya taşındı. Vefatında
Ferhad Paşa Camii Kabristanı'na defnedildi.
Aynı zamanda şair olan ve Halimf mahlasıyla şiir yazan Halim Giray'ın divanı
yayımlanmıştır (İstanbul 1257; Latin harfleriyle, haz. Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli, Erzurum 1991, 1992). Ancak Halim
Giray asıl şöhretini atalarının biyografı
lerini ihtiva eden, 1811 'de tamamladığı
Gülbün-i Hanan ile yapmıştır. Eserde
hanlığın kurucusu Hacı Giray'dan itibaren her han dönemi ayrı ayrı ele alın
mıştır. Baş tarafında Kırım hanlarının

Cengiz Han'a kadar uzanan şeceresi de
verilmektedir. Kitapta hanların seferleri, saltanat müddetleri ve diğer hususlarla ilgili tarihler titizlikle tesbit edilmeye çalışılmıştır. Eserde yer alan son
biyografıler müellifın babasına ve Baht
Giray Han'a (ö 1801) aittir.
Gülbün-i Hanan'ın muhtevasından
anlaşıldığına göre Halim Giray, kendisinden önce yazılan Kırım tarihine ve hanIarına dair eserleri de görmüştür. Kay-

235

