
GÜLBÜN-i HANAN 

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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Halim Giray, Gülbün-i Hanan (nşr. M. Sadi 
Çöğenli - Recep Toparlı). Erzurum 1990 ; Fa
tın , Tezk ire, s. 73-74; V. D. Simirnov, Krimskoe 
khanstvo pod verhovenstvom otomanskoy por
ti v XVIII stoletii, Odessa 1889, s. 22, 31 -32 ; 
Sicill-i Osmanf, ll , 243 ; Sursalı Mehmed Tahir, 
Ktrım Müelli{leri, istanbul 1335, s. 18; Osman
lı Müelli{leri, ll , 143-144; Titi f:ıu 'l-meknün, 1, 
499 ; A. Benningsen v.dğr .. Le khanat de Crimee 
dans /es archives du musee du palais de Top
kapı, Paris 1978, s. 352 -353 ; Sa binger (Üçok), 
s. 259-260, 307-308, 372-373 ; Abdullah Rıza 

Ergüven, "Halim Giray", TDI., 11 / 18 (1953), s. 
349-353; Halit Biltekin. "Divan-ı Halim Gi
ray" , TD, X/1 (1992). s. 331-338; "Halim!", 
TDEA, IV, 50. liJ MuzA FFER ÜREKLİ 

L 

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-



ki kiriş izlerinden bu kısmın örtüsünün 
düz bir çatı olduğu anlaşılmaktadır . 

Yapı, üç sıra tuğla , bir sıra kesme taş
tan oluşan erken Osmanlı döneminin ti
pik duvar örgüsünü sergilemektedir. 
Cephelerin köşe kısımları kesme taşla 
örülmüştür ve her cephede ikişer pen
cere bulunmaktadır. Mermer söveli pen
cerelerin hepsi duvar yüzeyinden biraz 
içeride kalacak şekilde düzenlenmiştir. 
Ön ve arka cephelerdeki pencereler tuğ
la -taş sıralı sivri kemerlerle örtülmüş
tür. Yan cephelerdeki pencerelerde ise 
daha farklı bir uygulamaya gidilmiş, ay
nı form ve işçilikteki ikişer kemer özen
gi seviyeleri farklı tutulmak suretiyle iç 
içe kanarak altlı üstlü biçimde yerleştiril
miştir. Yapıdaki bütün pencerelerin alın
lıklarında erken Osmanlı döneminin tipik 
tuğla dolgulu dekoratif örgü karakte
riyle karşılaşılır. Ön, arka ve yan cephe
deki pencerelerin alınlıklarında tuğlaların 
yatay ve dikey olarak yerleştirilmesiyle 
elde edilen h asır örgüsü, son cemaat ye
rinin iki yan duvarındaki pencerelerde 
ise altıgen taşların arasına konulmuş 

tuğlalarla elde edilen daha geometrik 
bir örgü düzeni uygulanmıştır. Yumurta 
kemerli bir giriş nişi içinde yer alan yu
varlak tuğla kemerli kapının oldukça ge
niş söveleri mermerdendir. Kapı ile nişin 
kemerleri arasında dikine hazırlanmış 

bir kitabe yuvası görülmektedir. 

Tuğla- taş sıralarıyla örülmüş olan cep
helerdeki dikkati çeken tek süsleme ele
manı, sol yan tarafta iki pencere arası
na konulan bir rozettir. İki yassı tuğla 
ile bir taşın sırayla ışınsal biçimde dizil
mesinden oluşan motif basit bir forma 
sahiptir ve duvarın yüzüyle hemen he
men aynı seviyededir. Orta kısmı dolgu
suz bırakılan rozette, XIV. yüzyıla tarih
leneo başka Osmanlı yapılarında da ol
duğu gibi herhangi bir süslemeye gidil
memiştir. 

Tamamen süslemesiz olan türbenin 
iç kısmında dört sanduka bulunmakta, 
bunlardan biri Gülçiçek Hatun'a ait olup 
diğerlerinin sahipleri ise bilinmemek
tedir. 
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GÜLDESTE-i RİYAz-ı İRFAN 
( .:ıl!_,... .;,~.J L..J.s' ) 

İsmail Beliğ'in 
(ö. 1142/1729) 

Bursa'da ölmüş veya orada 
yaşamış ünlüler hakkındaki 

hal tercümesi kitabı. 
_j 

Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, Tezkire -i 
Beliğ; Tarih-i Vefeyat - ı Beliğ Efendi, 
Güldeste-i Beliğ, Güldeste, Tarih-i Bu
n1sa gibi isimlerle anılan eserin tam adı 
Güldeste-i Riyaz-ı İrfan ve Vefeyat-ı 
Danişveran-ı Nadiredan'dır. Müellif 
müsveddesinde eserin adını önce "Gül
deste-i Riyaz-ı Erbab-ı Kemal-i Burüsa" 
olarak koymuş, daha sonra bu şekilde 
değiştirmiştir. 

Eser. Baldırzade Şeyh Mehmed Seli
si'nin 1 059'da ( 1649) telif ettiği, Bursa 
tarihiyle ilgili ilk eser olan, Bursa'da med
fun meşayih, alim ve şairlere dair vefe
yatname türündeki Ravza-i Evliya 'sı

na zeyil olarak kaleme alınmıştır. Bel'fğ, 
Baldırzade 'nin yer vermediği Bursa 'da 
yatan padişah, şehzade ve vezir gibi şah
siyetlerin yanı sıra onda bulunmayan 
başka sınıf ve mesleklerden kimseleri 
de kitabına aldığı gibi. Baldırzade'nin 

eserinden bu yana Bursa'da ölmüş ün
lüleri de ilave etmiştir. Kitabını hazırla
dığı sırada geçici olarak gittiği İstanbul'-

GÜLDESTE-i RiYAZ-ı iRFAN 

da Atai'nin Hadaiku'l-hakaik'ına ze
yil yazan Uşşakizade İbrahim Efendi'den 
ve diğer bazı kişilerden faydalanmış, 

müsveddelerini gösterdiği Sadrazam Da
mad İbrahim Paşa 'nın isteğiyle bunları 
temize çekmiştir. Bizzat kendisinin bil
dirdiğine göre eserini 1133 'te ( 1721) 
Bursa'da yazmaya başlamış ve 4 Safer 
1135'te ( 14 Kasım 1722) tamamlamıştır. 
Kitabının sonuna koyduğu tarih manzu
mesinin 1141 ( 1728) yılını göstermesi
ne bakılırsa, arada bazı ilaveler yaparak 
bir müddet bekledikten sonra tekrar İs
tanbul'a gidip eserini aldığı son şekliyle 
İbrahim Paşa 'ya takdim ettiği söylene
bilir. 

Bel'fğ. Bursa'da yetişmiş yahut sonra
dan bu şehre gelip orada ölmüş şahsi
yetlerin hal tercümelerini topladığı ki
tabını, her birine "gülbün" adını verdiği 
beş bölüm üzerine düzenlemiştir. Birin
ci bölümde, Osman Gazi'den itibaren 
Bursa'da yatan ilk Osmanlı sultanları, 

şehzadeler ve vezirler (kırk bir kişi); ikin
cisinde meşayih, va iz ve dervişler ( 154 ki
şi); üçüncü bölümde alim ve müderris
ler (218 kişi). dördüncüsünde şairler (elli 
yedi kişi); beşincisinde ise müsikişinas. 
hattat, nakkaş ve meddahlarla hekim
ler (yirmi bir kişi) yer almaktadır. Eserde 
toplam olarak 491 kişinin hal tercüme
si bulunmaktadır. Bunların hayatları ol-

Güldeste·i Riyaz · ı ir{an'ın müel li f hattıyla müsvedde nüshasının ilk iki sayfası (TSMK. H.,ıne. m. 12821 
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