
adlı risaleler de konuyla ilgili olmamak
la birlikte kelimenin diğer alanlarda kul
lanılışma birer örnek kabul edilebilir. 
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GÜLBEDEN BEGÜM 

(ö. 1011/1603) 

Hümayflnname adlı 
hatıratı ile tanınan 
Babürlü prensesi. 

_j 

1523'te Horasan'da (Kabil[?]) doğdu. 
Babası Babürlü hanedanının kurucusu 
Babür Şah, annesi Orta Asya safilerin
den Zinde PTI diye tanınan Ahmed-i Ca
mi'nin soyundan Dildar Begüm'dür. Ba
bür'ün Hindistan seferine çıktığı sırada 
( 1525) Kabil'de bulunan Gülbeden Be
güm 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 Ma
hem'in gözetimi altında eğitimini sür
dürdü. 1540 yılına kadar Hindistan'da 
kaldı. Bu tarihte Hümayun'un Delhi sul
tanlarından Sirşah SOr karşısında mağ
IOp olmasından sonra hanedana men
sup diğer kadınlarla birlikte Kabil'e git
ti. Hümayun da 1545'te buraya geldi. 

Gülbeden Begüm. Babür'ün kız kardeşi 
Hanzade Begüm'ün ikinci oğlu Hıdır Ha
ce Çağatay ile evlendi. Hıdır Hace, Hü
mayun'un son yıllarında ve Ekber Şah'ın 
saltanatı sırasında bazı eyaJetlerde vali
lik yaptı. Gülbeden Begüm'ün ondan bir
çok çocuğu olduysa da bunların hiçbiri 
önemli mevkilere yükselemedi. 1 57 4 'te 
yeğeni Selime Sultan Begüm ile hacca 
gitti ve üç buçuk yıl Hicaz'da kaldı. Hin
distan'a dönerken bindiği gemi Aden'de 
kaza geçirdi. Bir yıl kadar burada bek
ledikten sonra 1 582'de Hindistan'a ula
şabildi. Aden'de kaldığı sırada kendisine 
iyi davranılmadığı için Ekber Şah duru
mu Osmanlı Padişahı lll. Murad'a bildir
miş, padişah da suçluları cezalandırmış
tı. Dönüşünde Ekber tarafından şahsi 
hatıralarını yazmakla görevlendirilen Gül
beden Begüm 6 Zilhicce 1011 'de ( 17 Ma
yıs 1603) Agra'da vefat etti. 

Gülbeden Begüm Türkçe ve Farsça 
nazına hakimdi, hat ve inşa sanatında 
da yetenek sahibiydi. Farsça iki şiiri Meh
di Sirazi'nin Te?kiretü'l- {ıavatin 'inde 
yer almaktadır. Akıllı ve ileri görüşlü bir 
hanım olduğu kaydedilir. 

Hümayunname (AI:wal-i Hümayan Pa· 
dişah), Ebü'l-Fazl el-Allamf'nin Ekber
name'sine kaynak olmak üzere yazılmış
tır. Elde bulunan tek nüshası eksik olup 
1 553 yılı olayları ile sona erer. Eser, Hü
mayun döneminin bir genel tarihi olma
sı bakımından fazla bir değer taşıma
makta, askeri ve siyasi hadiseleri aniat
mada yetersiz kalmaktadır. Ancak Ba
bür'ün son yılları, Hümayun devrindeki 
hanedan mensupları. sarayda geçen olay
lar ve harem hayatına dair verdiği bilgi
ler yönünden büyük öneme sahiptir. Dö
nemin 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 Hü
mayun'u sevdiği, onların aleyhine yaz
maktan kaçındığı. hatta onları mazur 
göstermeye çalıştığı dikkati çeker. Biz
zat şahit olduğu 1 545'ten sonraki hadi
seleri oldukça canlı bir şekilde anlatır. 
Eserin British Museum'daki tek nüsha
sı A. S. Beveridge tarafından ingilizce'
ye çevrilerek geniş bir girişle birlikte ya
yımlanmıştır (London 1902; New Delhi 
1983; Lahore 1987) . Farsça metni Hüma
yunname-i Gülbeden Begüm adıyla 

neşredilen eseri (Leknev 1925) Abctürrab 
Yelgar Hümayılnname ismiyle Türkçe'
ye tercüme etmiştir (Ankara 1944 ı. 
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GÜLBÜN-i HANAN 
( .;,\;\> .:r.J5 ) 

Halim Giray'ın 
(ö. 1239/1823) 
Kırım hanlarının 

biyografilerine dair eseri. 
_j 

Kırım hanlarının toplu biyografısini ve
ren en önemli eser olan Gülbün-i Ha
nan'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 sü
re 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 edi
len Vize'de çiftliğinde bir süre yaşadık
tan sonra Çatalca'ya taşındı. Vefatında 
Ferhad Paşa Camii Kabristanı'na defne
dildi. 

Aynı zamanda şair olan ve Halimf mah
lasıyla şiir yazan Halim Giray'ın divanı 

yayımlanmıştır (İstanbul 1257; Latin harf
leri yle, haz. Recep Toparlı - M. Sadi Çö

ğenli, 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 itiba
ren her han dönemi ayrı ayrı ele alın

mıştır. Baş tarafında Kırım hanlarının 

Cengiz Han'a kadar uzanan şeceresi de 
verilmektedir. Kitapta hanların seferle
ri, saltanat müddetleri ve diğer husus
larla ilgili tarihler titizlikle tesbit edil
meye 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, kendisin
den önce yazılan Kırım tarihine ve han
Iarına dair eserleri de görmüştür. Kay-
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nakları arasında Hacı Mehmed Senar
nin 1644-1650 yıllarını içine alan islam 
Giray Han dönemiyle ilgili eseri (lll. is
lam GirayHan Tarihi: Historia Chana ls
lam Gireja lll, nşr. Z. Abrahamowicz, War
saw ı 97 ı ), hanlık sülalesine mensup Meh
med Giray'ın 1683-1703 yılları olayla
rını anlatan Tarih- i Mehmed Giray'ı 

(Kaiserlichen und Königlichen Hofbibli
othek zu Wien, nr. ı 080). Kefeli İbrahim 
Efendi'nin 1736'da hazırladığı Tevarih-i 
Tatar H an ve Dağıstan ve Moskov ve 
Deşt-i Kıpçak Ülkelerinindir adlı ese
ri (Romanya-Pazarcık 1933). Hacı Abdül
gaffar Kırımi'nin 1744 'te tamamlanan 
Umdetü't- tevarih'i (İstanbul ı 343, TTEM 
ilavesi), Rıdvan Paşazade Abdullah Çele
bi'nin Tevarih-i Deşt-i Kıpçak'ı (nşr. A. 
Za jaczkowski , Varszawa ı 966) ve Seyyid 
Mehmed Rıza'nın (ö. ı 756) es-Seb'u's
seyyar ii ahbilri müWki't- Tatar'ı (nşr. 

M. Kazımbeg, Kazan 1832) sayılabilir. Ha
lim Giray bu eserlerdeki bazı yanlışları 
yer yer düzeltmiştir. 

Kırım tarihiyle ilgilenen hemen herke
sin başvurduğu Gülbün-i Hanan'dan 
ilk defa ciddi bir şekilde Cevdet Paşa 
faydalanmıştır. Onun bu eserden özetie
diği Kırım ve Kafkas Tarihçesi adlı kü
çük eseri yayımlanmıştır (İstanbul ı 307) . 

Aynı şekilde Hammer de Kırım hanları 
tarihiyle ilgili eserinde ( Geschichte der 
Chane der Krim unter Osmaniseher Herr
scha{t, Vienna I 856) geniş ölçüde Gül
bün-i Hanan'ı kullandığı gibi V. D. Simir
nov aynı konudaki kitabında (Krimskoe 
khanstvo, 1-11, Petersburg 1887; Odessa 
1889) sık sık bu esere atıfta bulunmuş
tur. 

Gülbün-i Hanan istanbul'da basılmış 
(ı 287). ikinci baskısı da yine istanbul'da 
Arifzade Hilmi'nin önsözü ile Osman CO-
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di tarafından gerçekleştirilmiştir (ı 32 7) . 
COdi esere haşiyeler ilave ederek bilgi
leri daha da zenginleştirmiştir. Eserin 
farklı bir nüshası Bibliotheque National'
de bulunmaktadır (Supp ., Turc., nr. ı ı 16). 
COdi baskısı. M. Sadi Çöğenli ve Recep 
Toparlı tarafından bir giriş ve indeks ila
vesiyle tıpkıbasım olarak yeniden neş

redilmiştir (Erzurum 1 990). 
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ı 
GÜLÇİÇEK HATUN TÜRBESi 

Bursa'da erken 
Osmanlı dönemine ait türbe. 

_j 

Yıldırım Bayezid'in annesi Gülçiçek Ha
tun'a ait olup padişah anaları için yapıl
dığı bilinen türbelerin en eski örneğidir. 
Kitabesi bulunmayan yapının, Gülçiçek 
Hatun adına düzenlenen 802 ( 1399-1400) 

tarihli vakfiyeden XIV. yüzyılın sonların
da inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yine 
vakfiyeden anlaşıldığına göre türbe ima
ret, zaviye ve bazı evierden meydana ge
len zengin bir külliyenin parçasıdır (Ay
verdi, I, 462). Bu yapı topluluğunun di
ğer bir ünitesi de 1906 yılına kadar faal 

Gü lçiçek 
Ha tu n 
Türbesi -
Bursa 

durumda olduğu başka bir belgeden öğ
renilen bir medresedir (a.g.e., I, 441) 802 
tarihli vakfiye, ı. Murad'ın padişah silsi
lenamelerinde ve vekayi'namelerde adı
na rastlanmayan beşinci bir oğlunun da
ha bulunduğunu bildirmesi bakımından 
büyük bir tarihi değer taşımaktadır. Bu
rada kaydedildiğine göre ı. Murad'ın .tek 
eşi olan Gülçiçek Hatun vakıflarının ida
resini oğlu Vahşi Bey'e bırakmıştır (ge
ni ş bilgi için bk. Baykal. s. 45 ; Ayverdi, I, 
418-419). Külliyenin merkezine ayrıca 

Vahşi Bey tarafından bir mescid yaptı
rılmış ve bu mescid banisinin ismiyle ol
duğu kadar bazı kayıtlarda geçtiği gi
bi annesine izafeten Gülçiçek Hatun is
miyle de anılmıştır. Yapıların bulundu
ğu mahalleye ise Vahşi Bey mahallesi 
denildiği yine eski kayıtlardan öğrenil

mektedir (a.g.e., 1, 418). 

1772 tarihli bir belgedeki, Gülçiçek Ha
tun Mescidi ve Türbesi 'nin tamir edilme
sine karar verildiğine ve bu iş için 23.400 
akçe ayrıldığına ilişkin bilgiden (a.g.e., I, 
4 ı 9) XVIII. yüzyılda harap durumda ol
duğu anlaşılan türbe en son 1958 yılın
da onarılmıştır_. Bugün de bakımsız, ha
rap olmaya yüz tutmuş durumda bulu
nan yapı yeni bir onarıma ihtiyaç duy
maktadır. 

Plan şeması , içten 6,40 x 6,40 m. bo
yutlarında bir kare olan yapıyı beden du
varları üzerine yüksek bir sekizgen kas
nakla oturan kubbe örtmektedir; kub
beye geçiş Türk üçgenleriyle sağlanmış
tır. Kasnağın alt kısma göre orantısız 

bir yüksekliğe sahip bulunması ilk ba
kışta dikkat çekmektedir. Kasnağın be
den duvarlarından farklı biçimde tuğla 
kullanmadan yalnız kesme taşlarla örül
müş olması da yine dikkat çekicidir ve 
bu durumlar orijinalitesinin bozulduğu
nu, bugünkü görünümü sonraki bir de
ğişiklikle aldığını göstermektedir. Genel 
oranlar göz önüne alındığında hemen 
farkedilen bu uyumsuzluğun. muhteme
len yapının bütünüyle yenilendiği 1958 
onarımı sırasında, orijinalde on altı kö
şeli olması gereken kasnağın yerine bu
gün görülen sekizgen ve yüksek kasna
ğın yapılmasıyla meydana getirildiği söy
lenebilir. 

Türbenin giriş cephesinin önünde yan
ları kapalı bir revak bölümü yer almakta
dır. Bugün yalnızca yan duvarları ve ze
min kısmıyla ayakta kalabilmiş olan reva
kın örtü sistemi yıkılmıştır . Tonoz veya 
kubbeye işaret edebilecek herhangi bir 
ize rastlanmamakta, duvarların üzerinde-


