GÜLDESTE -i RiYAZ-ı iRFAN
dukça

tafsilatlı anlatı lmış , şai rliğ i

ların şii rlerinden

örnekler

olan-

verilmiştir.

Eser in her bölümünde belirli zümrelerdeki kimselerin biyografilerinin bir
araya toplanması , müellifin düzenli bir
metoda sahip olduğunu göstermektedir. Önemli bilgiler verdiği beşinci bölümü sanatkarlara ve çeşitli sınıftan hüner sahiplerine ayırmakla Beliğ , çok defa bu mesleklere yer vermeyen t abakat
ve teracim-i ahval kitaplarına göre bir
yenilik ortaya koymuştur. Bundan dolayı beşinci bölüm esere ayrı bir değer kazandırmaktadır. Eserin bir diğer özelliği de faydalanılan kaynaklardaki bilgilerin aynen alınmaya rak zaman zaman
bunların yanlışlarının da belirtilmiş olmasıdı r.

Eser. Bursa Ticaret Mahkemesi reisi
Kasabzade Mehmed Eş ref 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 kapanması üzerine bu neşi r yarım kalmıştır.
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Güldeste'nin on dört yazma nüshası
bilinmektedir. Bunlardan biri, Müsvedde -i Güldeste-i Riyaz -ı Erbilb-ı Kemal-i Bun1sa adını taşıyan müsvedde
halindeki nüshadır (TSMK. Hazine Kitaplığı, nr. ı2 8 2) . "Telhis nüshası" denilen kı
saltılmış bir nüsha da istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (TY, nr. 6080). DiABDÜLKERİM ABDÜLKADİROGLU
ğer on iki nüsha istanbul Üniversitesi
(TY. nr. 2382, 6195). Topkapı Sarayı Mü- · r
ı
GÜLFEM HATUN CAMii
zesi (Hazine Ki t aplığ ı , nr. ı 28 1). Süleymaniye (Lala İsma il, nr. 366; Aş ir Efendi. nr .
İstanbul Üsküdar'da
XVI. yüzyıla ait cami.
264), Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fa_j
L
kültesi (nr. A 428). Bursa İ l Halk (Genel .
nr. ı22 ı. Medine'de Şeyhülislam Arif HikÜsküdar'da çarşı içinde Doğancıla r Yomet Bey (halen Mektebetü AzTziyye'de ; nr.
kuşu'nun alt tarafında meydanın sağ
4 ı 49) kütüphaneleriyle Paris Bibliotheyanında yer alı r. Kanüni Sultan Süleyque National e (nr. C. ı 087). Kaiserlich man zamanında yapılmıştır. Mimar Sinan ' ın eserlerini tanıtan tezkirelerde ayKöniglichen Hof - Bibliothek zu Wien (nr.
1248 Ib k. Flügel, ll, 4061) ve Kah i re Danı adı taşıyan medreseye rastlanırsa da
rü'l-kütübi'l-kavmiyye'de (M Tarih Türcamiye dair bilgi yoktur. İbrahim Hakkı
ki, nr. 174, 236) bulunmaktadır. Türkiye
Konyalı'nın tesbit ettiği 949 Cemaziyelakütüphanelerinde mevcut en eski nüshir (Eylül 1542 ) tarihli vakfiyesine göre
ha (İÜ Ktp . TY, nr. 61 95 ) 1135 ( 1723) ta(BA, Müteferri ka, Defter, nr. 250) camiyi
rihli olup müellifin hayatında istinsah
Abdurrahman kızı Gülfem Hatun vakfetedildiğinden ayrı bir öneme sahiptir.
miştir. Baba adı Gülfem'in yabancı asıllı
Güldeste-i Riyaz-ı İrfiin 'a gördüğü
bir müslüman olduğunu gösterir. Şey
büyük rağbet dolayısıyla aşağıdaki zehülislam Ebüssuüd Efendi'nin tasdik etyiller yazılmıştır : Eşrefzade Ahmed Zitiği bu vakfiyeye göre Eski Saray ağala
yaeddin, Gülzar-ı Sulehii ve Veteyat-ı
rı vakfın nazırı idi. Hadikatü 'l- cevami'Urefa ; Mehmed Fahreddin, Gülzar- ı İr
de ise Sultan Süleyman'ın cariyelerinden
fan ; Gazzizade Abdüllatif, Huliisatü 'lolan kurucusunun caminin yanında bir
vefeyat.
sıbyan mektebiyle onun " şehide" oldu-
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ğunu bildireri 969 (1561 -62) tarihli türbesinden söz edilmektedir.
Kapının

üstündeki, şair Senihi tarave ta' lik hatla yazı l
mış altı beyitlik kitabeden, bir yangında
harap olan caminin (Gülistana şebih oldu
ya p 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 bilgiler hatalı ve yanıltıcıdır. Çarşının iskeleye yakın kısmındaki Kara Davud Paşa Camii avlu kapısının üstünde yine şair Senihi'nin 1284 ( 1867 -68) tarihli manzum tamir kitabesi tesbit edildiğine göre, Üsküdar'ın bu bölgesinde bir yangın felaketinden sonra zarara uğrayan çeşitli vakıf
binalar ihya edilmiş olmalıdır. Halbuki
Raif Bey yangının 1117'de ( 1705) olduğu
nu. tamir kitabesinde de 1128 ( 1716) tarihinin okunduğunu bildirir. Üsküdar
Meydanı açılıp 1930'larda ana cadde genişletilirken türbe ve mektep yıkılmış ,
mezar taşı da caminin yanına taşınmıştır.
Halen mevcut mezar taşında ise 1069
(1658-59) yılı görülür ki bu tarih bütün
bilinenleri daha karışık bir duruma sokar.

fından düzenlenmiş

Kanüni Sultan Süleyman ' ın haremindeki cariyeleri arasında , daha sonra gözdelerinden olan bir Gülfem Hatun'un varlığı bilinmektedir. Ahmed Refik Altınay' ın
kaynak göstermeden yazdığına göre,
Gülfem Hatun Üsküdar'daki bu camiini
yaptınrken parası yetmediğinden padişahla 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 olmamakla beraber Gülfem Hatun'un mezar taşındaki "şehide " ibaresi onun bilinmeyen bir sebepten dolayı idam yoluyla öldürüldüğünü belli eder.
Çağatay Uluçay'ın 968 ( 1560-61 ) tarihli Vakıf Muhasebe Defteri'nden tesbit ettiğine göre Üsküdar'daki bu camiye istanbul'da Süleymaniye civarında ve
Bitpazarı'nda odalar. başka yerlerde dükkanlar, evler, fırın. Üsküdar ve Galata'da evler. dükkan ve bahçeler vakfedilmiştir. Vakfıye kaydı , Hadikatü'l- cevami 'de belirtilen ölüm tarihiyle uyum gösterir. Ancak i. Hakkı Konyalı'nın tesbit
ettiği vakfiye ile arasında yirmi yıla yakın bir fark bulunmaktadır. Bu uyuşmaz
lık, vakfiyelerin ası llarının incelenm·esi
suretiyle aydınlığa çıkarılabilir. Ayrıca
bu dönemlerde sarayda ikinci bir Gülfem Hatun'un olup olmadığı da araştı-
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1839'da Mustafa Reşid Paşa
Gülhane'de okunan
ve Tanzimat devrini başlattığı için
Tanzimat Fermanı da denilen
Sultan Abdülmecid'in fermanı
tarafından
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(bk. TANZiMAT).
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rılmalıd ı r. Nitekim Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde Gülfem Hatun'la ilgili hayli belge vardır (Topkapı Sarayı Müzesi Ar·
şivi Kı lavuzu, ll, 175). Yenişehir Karahisarı ' nda 928'de (1521-22) ve Manisa'da
930'da (1523-24) çeşmeler yaptıran Gülfem Hatun'un tarihi kimliği de ayrıca incelenmelidir.
Caminin yanındaki mermer su teknelerinden biri, 1285 ( 1868-69) yılında Duhancı Hacı Ahmed Ağa tarafından karı
sı Fatma Hanım'ın ruhu için vakfedilmiş
tir. Diğer bir mermer su haznesi ise sevabı bütün mürninler ve şehidlerin ruhuna vakfedilerek 1290'da (1873) konulmuştur.

Gülfem Hatun Camii esas mimari göXIX. yüzyılın ikinci yarısında 
ki ihyası sırasında kaybetmiştir. Bugün
dikdörtgen planlı , üstü kiremit kaplı ahşap çatı ile örtülü, gösterişi olmayan bir
yapı halindedir. Ancak duvarlardaki sı
valar raspa edilecek olursa belki ilk yapısından izler bulmak mümkün olabilir.
Şimdiki görünümüyle bir sanat değeri
taşımayan minaresi de geç dönemde
değişikliğe uğradığından külahı küçük
bir kubbe biçimindedir.
Mimar Sinan ' ın yaptığı eseriere dair
tezkirelerde adına rastlanan ve caminin
yanında veya yakınında olduğu tahmin
edilen Gülfem Hatun Medresesi aynı yangında harap olmuş ve ihya edilmediğin
den ortadan kalkmış olmalıdır.
rünüşünü
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kompleksine dahil
günümüze intikal etmemiş kasır .
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Topkapı Sarayı'nın Marmara yönündeki dış bahçeleri arasında bulunan ve
Gülhane Meydanı adıyla anılan düzlüğe
hakim bir set üzerinde yükseldiği bilinmektedir. Sarayda görevli ağalar tarafından cirit, tomak, atıcılık gibi çeşitli
spor gösterilerinin düzenlendiği ve bu
sebeple Cirit Meydanı veya Cündi Meydanı olarak da adlandırılan bu alanın yakınında Bizans döneminde de Büyük Saray kompleksine bağlı , bir tür çevgan
oynanan Tsikanisterion adında bir spor
meydanının bulunması dikkat çekicidir.
ll. Mahmud'un bu meydandaki spor gösterilerini seyretmesi için inşa edilen kasrm yerinde, Lale Devri'nde de adından
aynı amaçla kullanıldığı anlaşılan Tomak Kasrı'nın yer almış olabileceği akla
gelmektedir.

Gülhane Kasrı'nın ne zaman yapıldığı
kesin biçimde tesbit edilememekte. ancak mimarisine ve süslemesine hakim
olan barok üslüp, Il. Mahmud döneminin başlarına tarihlenmesi gerektiğini
düşündürmektedir. O yıllarda Osmanlı
Devleti bünyesindeki ısiahat ve Batılı
laşma hareketlerinde odak noktasını ordunun teşkil etmesi ve Gülhane Meydanı'ndaki spor faaliyetlerinin yerini askeri talim ve resmigeçitierin alması ile kasrm yaptırılması arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Nitekim inşaatın, Yeniçeri Ocağı ' nın lağvedildiği 1826 yılın
da gerçekleştirildiğine dair bazı kayıtla
ra rastlanmaktadır. Sultan Abdülmecid, Tanzimat dönemini başlatan Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nun 3 Kasım 1839'da Sadrazam Mustafa Reşid Paşa tarafından okunınası törenini bu kasırdan
takip etmiştir.
Sultan Abdülaziz'in 1865 yılında civabirlikte yıktırdı
ğı Gülhane Kasrı'nın mimarisi Sedat Hakkı Eldem tarafından , içini ve dışını gösteren gravür ve sulu boya türünden görsel belgelerle bazı duvar kalıntılarına dayanılarak restitüe edilmiştir. Osmanlı
sivil mimarisinde yaygın olan orta safalı
plan tipine sahip yapıda dört eyvanlı eski divanhane şeması uygulanmış ve merkezi sofa barok üs!Obun etkisi altında
beyzi biçimde tasarianarak (bk. DivANrındaki diğer kasırlarla
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(Eidem.
resim 357)
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