
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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dukça tafsilatlı anlatılmış, şairliğ i olan
ların şiirlerinden örnekler verilmiştir. 

Eser in her bölümünde belirli zümre
lerdeki kimselerin biyografilerinin bir 
araya toplanması , müellifin düzenli bir 
metoda sahip olduğunu göstermekte
dir. Önemli bilgiler verdiği beşinci bölü
mü sanatkarlara ve çeşitli sınıftan hü
ner sahiplerine ayırmakla Beliğ , çok de
fa bu mesleklere yer vermeyen t abakat 
ve teracim-i ahval kitaplarına göre bir 
yenilik ortaya koymuştur. Bundan dola
yı beşinci bölüm esere ayrı bir değer ka
zandırmaktadır. Eserin bir diğer özelli
ği de faydalanılan kaynaklardaki bilgi
lerin aynen alınmayarak zaman zaman 
bunların yanlışlarının da belirtilmiş ol
masıdır. 

Güldeste'nin on dört yazma nüshası 
bilinmektedir. Bunlardan biri, Müsved
de -i Güldeste-i Riyaz -ı Erbilb-ı Ke
mal-i Bun1sa adını taşıyan müsvedde 
halindeki nüshadır (TSMK. Hazine Kitap
lığı, nr. ı28 2) . "Telhis nüshası" denilen kı
saltılmış bir nüsha da istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi 'ndedir (TY, nr. 6080). Di
ğer on iki nüsha istanbul Üniversitesi 
(TY. nr. 2382, 6195). Topkapı Sarayı Mü- · 
zesi (Hazine Ki taplığ ı , nr. ı 28 1). Süleyma
niye (La la İsma il, nr. 366; Aş ir Efendi. nr . 
264), Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi (nr. A 428). Bursa İ l Halk (Genel . 
nr. ı22 ı. Medine'de Şeyhülislam Arif Hik
met Bey (halen Mektebetü AzTziyye'de ; nr. 
4 ı 49) kütüphaneleriyle Paris Bibliothe
que National e (nr. C. ı 087). Kaiserlich 
Königlichen Hof-Bibliothek zu Wien (nr. 
1248 Ib k. Flügel, ll, 4061) ve Kah i re Da
rü'l-kütübi'l-kavmiyye'de (M Tarih Tür
ki, nr. 174, 236) bulunmaktadır. Türkiye 
kütüphanelerinde mevcut en eski nüs
ha (İÜ K tp . TY, nr. 61 95 ) 1135 ( 1723) ta
rihli olup müellifin hayatında istinsah 
edildiğinden ayrı bir öneme sahiptir. 

Güldeste-i Riyaz-ı İrfiin 'a gördüğü 
büyük rağbet dolayısıyla aşağıdaki ze
yiller yazılmıştır : Eşrefzade Ahmed Zi
yaeddin, Gülzar-ı Sulehii ve Veteyat-ı 
Urefa ; Mehmed Fahreddin, Gülzar- ı İr
fan ; Gazzizade Abdüllatif, Huliisatü 'l
vefeyat. 
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Eser. Bursa Ticaret Mahkemesi reisi 
Kasabzade Mehmed Eşref tarafından 

1302'de (1884) Bursa'da Hüdavendigar 
Matbaası'nda bastırılmıştır. Güldeste'
nin, 1932-1936 yılları arasında Bursa'da 
Yeni Fikir gazetesinde tef rika şeklinde 
yayımına başlanmışsa da gazetenin ka
panması üzerine bu neşir yarım kalmıştır. 
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GÜLFEM HATUN CAMii 
ı 

İstanbul Üsküdar'da 

L 
XVI. yüzyıla ait cami. 

_j 

Üsküdar'da çarşı içinde Doğancılar Yo
kuşu'nun alt tarafında meydanın sağ 
yanında yer alır. Kanüni Sultan Süley
man zamanında yapılmıştır. Mimar Si
nan' ın eserlerini tanıtan tezkirelerde ay
nı adı taşıyan medreseye rastlanırsa da 
camiye dair bilgi yoktur. İbrahim Hakkı 
Konyalı'nın tesbit ettiği 949 Cemaziyela
hir (Eylül 1542) tarihli vakfiyesine göre 
(BA, Müteferri ka, Defter, nr. 250) camiyi 
Abdurrahman kızı Gülfem Hatun vakfet
miştir. Baba adı Gülfem'in yabancı asıllı 
bir müslüman olduğunu gösterir. Şey
hülislam Ebüssuüd Efendi'nin tasdik et
tiği bu vakfiyeye göre Eski Saray ağala
rı vakfın nazırı idi. Hadikatü 'l- cevami'
de ise Sultan Süleyman'ın cariyelerinden 
olan kurucusunun caminin yanında bir 
sıbyan mektebiyle onun " şehide" oldu-

Gülfem 
Hatun 
camii' nin 
tamir 
kitabesi -
Üsküdar 1 

Istanbu l 

ğunu bildireri 969 (1561 -62) tarihli tür
besinden söz edilmektedir. 

Kapının üstündeki, şair Senihi tara
fından düzenlenmiş ve ta' lik hatla yazıl

mış altı beyitlik kitabeden, bir yangında 
harap olan caminin (Gülistana şebih oldu 
yap ıldı cami-i Gülfem). tarih mısraının 

gösterdiği 128S'te (1868 -69) mahalle 
halkı tarafından toplanan para ile tamir 
ertirildiği anlaşılmaktadır. Mehmed Raif 
Bey'in bu ihya ile ilgili olarak verdiği bil
giler hatalı ve yanıltıcıdır. Çarşının iskele
ye yakın kısmındaki Kara Davud Paşa Ca
mii avlu kapısının üstünde yine şair Seni
hi'nin 1284 ( 1867 -68) tarihli manzum ta
mir kitabesi tesbit edildiğine göre, Üskü
dar'ın bu bölgesinde bir yangın felake
tinden sonra zarara uğrayan çeşitli vakıf 

binalar ihya edilmiş olmalıdır. Halbuki 
Raif Bey yangının 1117'de ( 1705) olduğu
nu. tamir kitabesinde de 1128 ( 1716) ta
rihinin okunduğunu bildirir. Üsküdar 
Meydanı açılıp 1930'larda ana cadde ge
nişletilirken türbe ve mektep yıkılmış, 

mezar taşı da caminin yanına taşınmıştır. 

Halen mevcut mezar taşında ise 1 069 
(1658-59) yılı görülür ki bu tarih bütün 
bilinenleri daha karışık bir duruma sokar. 

Kanüni Sultan Süleyman' ın haremin
deki cariyeleri arasında, daha sonra göz
delerinden olan bir Gülfem Hatun'un var
lığı bilinmektedir. Ahmed Refik Altınay' ın 

kaynak göstermeden yazdığına göre, 
Gülfem Hatun Üsküdar'daki bu camiini 
yaptınrken parası yetmediğinden padi
şahla bir arada bulunma nöbetini baş
ka bir hasekiye satmış, bunu öğrenen 
hünkar da öfkelenerek Gülfem Hatun'u 
idam ettirmiştir. Böyle bir iddiayı doğ
rulayacak tarihi kayıt ve belge olmamak
la beraber Gülfem Hatun'un mezar ta
şındaki "şehide" ibaresi onun bilinme
yen bir sebepten dolayı idam yoluyla öl
dürüldüğünü belli eder. 

Çağatay Uluçay'ın 968 ( 1560-61 ) ta
rihli Vakıf Muhasebe Defteri'nden tes
bit ettiğine göre Üsküdar'daki bu cami
ye istanbul'da Süleymaniye civarında ve 
Bitpazarı'nda odalar. başka yerlerde dük
kanlar, evler, fırın. Üsküdar ve Galata'
da evler. dükkan ve bahçeler vakfedil
miştir. Vakfıye kaydı, Hadikatü'l- ceva
mi 'de belirtilen ölüm tarihiyle uyum gös
terir. Ancak i. Hakkı Konyalı'nın tesbit 
ettiği vakfiye ile arasında yirmi yıla ya
kın bir fark bulunmaktadır. Bu uyuşmaz
lık, vakfiyelerin asıllarının incelenm·esi 
suretiyle aydınlığa çıkarılabilir. Ayrıca 

bu dönemlerde sarayda ikinci bir Gül
fem Hatun'un olup olmadığı da araştı-


