
!ünde, "Dağdar-ı tir-i gamzendir gönül 
ey meh-cebin" mısraı ile başlayan bir 
diğer bestesi, "Bir hoş- hı ram taze ci
van aldı gönlümüz" mısraı ile başlayan 
ağır semaisi. "Bileydi derd-i derünum o 
fitne- cü dilber" mısraı ile başlayan yü
rük semaisiyle bir saz semaisi örnek ve
rilebilir. Ayrıca dini sahada Ahmet Ir
soy'un evsat usulünde. "Masivayı terke
dip geldik bu bab-ı tahire" mısraı ile baş
layan cumhur ilahisi de bu makamın ör
neklerindendir. 
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Klasik kaynaklarda genellikle. "sevin
cin veya psikolojik açıdan rahatlamanın 
bir ifadesi olarak dişler görünecek bi
çimde yüzün gerilmesi" şeklinde tarif 
edilen gülmenin hafif derecede olanına 
tebessüm, yüksek sesle olanına kahka
ha denildiği belirtilir (Ragıb el-isfahanT. 
el·Müfredat, "dhk" md; et·Ta'rf{at, "dıhk" 

md.; Tacü ' l · 'aras, "dhk" md.). Kindi, gül
meyi tabii bir fiil olarak göstermiş ve 
hem fizyolojik hem de psikolojik teza
hürlerine göre tarif etmiştir (Resa' U, 1, 
126) İbn Sina'ya göre gülme, natık nef
sin arneli gücünden doğan tepkisel bir 
durum olup insan türünü ifade eden bir 
özellik taşır. Mesela, "İnsan gülen bir 
varlıktır " denildiğinde "gülen" kavramı 
bütün insanlar için ortak ve ayrılmaz bir 
özelliği gösterir (en-Necat, s. 330-331) 

Kur'an-ı Kerim'deki bazı örneklerden. 
insanın sevindirici bir haber, ilginç bir 
gelişme karşısında gülmesinin tabii ol
duğu anlaşılmaktadır (b k. Hud ll 1 71; 
en-Nemi 271 18-191 Güldürenin de ağ
latanın da Allah olduğ.unu ifade eden 
ayet (en-Necm 53 / 43) hem gülme ve ağ
lamanın tabiiliğini , hem de aynı varlıkta 
zıt tabiatları yaratan kudretin büyüklü
ğünü belirtmektedir. Gülmenin bir alay 
ve aşağılama ifadesi olduğuna işaret 

eden ayetler de vardır (el-Mü'minün 23/ 
109- 110; ez-Zuhruf 43 / 47; en-Necm 53 / 
59-60) Dünyada müşrikler alaycı tavır
larla müminlere gülmüşlerdi ; ahirette 
ise gülme sırası müminlere gelecek (el
Mutaffifin 83129- 36) ve o gün bazı yüz-
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seyir örneğ i ~ Q Bl 'r:i Utt) 
ler gülerken bazı yüzleri keder kaplaya
caktır (Abese 801 38-41 ) 

Gülme. insana has bir davranış ola
rak aynı zamanda insan karakterini be
lirleyici bir nitelik ve beşeri ilişkilerde 

sıkça görülen bir tavır olmasından dola
yı İslam ahlakıyla ilgili kaynaklar bu kav
ramı inceleme konusu yapmıştır. Hz. Pey
gamber'in nükteli sözler. ilginç çelişkiler. 
sürpriz gelişmeler ve diğer bazı hareket
ler karşısında tebessüm ettiğine ve gül
düğüne dair hadisler vardır (bk Wensinck, 
el-Mu'cem, "bsm", "9-hk" md. leri; Abdül
hay el-KettanT, I, 118-119 , ın. 162-167) Bu 
hadisler. onun yumuşak tabiatının yanı 
sıra hoşgörüsünü de yansıtmaktadır (me
sela bk. Buhari, "Edeb", 68, "Feza'ilü asJ::ı.a
bi'n-nebi", 6; Müslim, "Feza'ilü's-sahil.
be", 22) Ancak söz konusu hadislerde 
ResOl-i Ekrem'in gülmesinin tebessüm 
şeklinde olduğu, ayrıca güler yüzlü olu
şuyla yanındakilere sevinç ve huzur ver
diği belirtilir (BuharT, "Edeb", 68; "Tefsir", 
46/2; Müslim, "Feza'ilü's-sahil.be", 134 ; 
Tirmizi, s. 120-124) Konuyla ilgili hadis
leri de dikkate alan İslam ahlakçıları. gül
menin hem insan tabiatma hem de ah
laka ve edebe uygun olduğunu belirtir
ler. Ragıb el- İsfahani. ahlak konularını 
oldukça gerçekçi bir yaklaşımla incele
diği e?-?.eri'a ilii mekdrimi'ş-şeri'a 
adlı eserinde (s. 285) bazı ilginç olaylar 
karşısında insanın gülmesini ona ait te
mel bir özellik sayar. Modern açıklama
lara da uygun düşen bir yaklaşımla böy
le durumlarda gülmenin zihnin düşün
me faaliyetinin ortaya çıkardığı bir tep
ki olduğunu . nitekim düşünme gibi gül
menin de yalnız insanda görüldüğünü, 
fakat mizah gibi gülmede de dengeyi 
korumanın güç olduğunu belirtir. Bun
dan dolayı ahlakçılar, normal şartlarda 
gülmemenin veya gülme eğilimini bas-

tırmanın insanı sevimsizleştirdiğine. an
cak çok gülmenin de kişinin şahsiyet ve 
vakarını zedelemek, önemli meseleleri 
ciddiye almamak, gaflete yol açmak gi
bi sonuçlar doğurduğuna . özellikle ağır 
şakalar yaparak, alay ve gıybet ederek 
gülmenin insanlar arasında düşmanlığa 
yol açtığına dikkat çekmişlerdir (bk. Ma
verdi, s. 302; GazzalT, lll, 127- 132, 147) 

Tasawufi kaynaklarda gülme kalbi ka
tılaştıran. ahireti unutturan bir davra
nış olarak değerlendirilmiş, ağlayarak 

göz yaşı dökme veya hüzünlü görünme 
ruh selameti için gerekli kabul edilmiş
tir (bk AGLAMA) 
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Türkler' e dostluğu 
ve İslamiyet' e saygısı ile 
Türkiye'de çok sevilmiş 

Rus şarkiyatçısı. 
_j 

1854'te doğdu. Kazan'a yerleşmiş, bü
yük arazi ve emlak sahibi bir asilzade 
ailesine mensup olan, bu şehrin bir süre 
belediye başkanlığında bulunmuş Fran-
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sız asıllı Kont Lebedev ile evliliğinden do
layı Olga de Lebedev diye anılan Gülnar 
Hanım ' ın asıl adı Olga Sergeevna Lebe
deva'dır. Türkçe'deki yayınlarında kul
landığı Gülnar takma adının yanı sıra 

öbür ismi Olga de Lebedef yahut Olga 
dö Lebedef şekillerinde geçer. Kontes 
unvanını taşıyan Olga Lebedeva. Türk
ler'in çok beğendiğ i kültür ve faziletle
rine sevgisi dolayısıyla Gülnar adını be
nimsemiş, ilk zamanlar Türkiye'de yal
nızca bu ad altında tanınmak istemiş, 

daha sonra okuyucu önüne gerçek adıy
la çıktığında da Türkçe eserlerinde Gül
nar ' ı daima baş adı olarak muhafaza 
etmiştir. Mektuplarında ve bazı Türk ya
zarlarının eserleri için kaleme aldığı ön
sözlerde ise ismini tek başına Gülnar di
ye göstermiştir. Bu ismi seçişinde, yetiş
tiği bölgedeki Tatar kadınları arasında 
yaygın olan Gülbahar. Gülnisa gibi isim
lerden gelme bir tesir sezilir. 

Kazan'da Tatarlar'ın çoğunlukta oldu
ğu bir çevre içinde yetişmesi , arazi ve 
mülklerinde çalışan çok sayıda Tatar ile 
devamlı münasebet içinde bulunması 

dolayısıyla erken yaşta Tatarca'yı öğren
diği gibi 1877-11878 Türk- Rus Savaşı'n
da esir düşen Türk subayları ile. zaman 
zaman gittiği ve bazı yazı denemelerini 
kendilerine gösterdiği Petersburg'daki 
Türk elçiliği mensuplarından gördüğü 

yardımlarla Türkiye Türkçesi 'ni yazı dili 
seviyesinde öğrenmeye çalışmıştır. Ka
zan Üniversitesi'ni bitirmiş olan Gülnar 
Hanım'ın şarkiyatçı formasyo/ıu kazan
masında Kazanlı alim ve müe)lif Kayyum 
Nasıri'nin önemli bir rolü vardır. Onun 
bu yoldaki kültüründe. Kazan Üniversi
tesi'ne bağlı Arkeoloji, Tarih ve Etnog
rafya Cemiyeti 'ne devamının da ayrıca 

bir payı bulunmaktadır. Burada tanıştı
ğı alim ve münewer şahsiyetler arasın
da tarihçi Şehabeddin-i Mercani'yi özel
likle zikretmek gerekir. Ana dili dışında 
sekiz dokuz yabancı dil öğrenmiş olan 
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Olga de Lebedef. Türk kültürüne ve is
lami değerlere karşı ilgisinin sevkiyle 
esasında kendi kendini yetiştirmiş sayı
lır. Almanca, İngilizce, fevkalade yazıp 
konuştuğu Fransızca , bir de İtalyanca 
ve Rumca yanında Tatarca. Osmanlıca, 
Farsça ve Arapça'yı bilmesi, kendisine 
devrinde her şeyden önce bir "polyglot" 
olma unvanını kazandırır. Onun Sanskrit
çe'yi dahi öğrendiği kaydedilmektedir. 
Ayrıca altı çocuk annesi olmak gibi ailevi 
durumuna mukabil seçkin bir yazar ola
rak gösterdiğ i varlık, Batı edebiyatı ya
nında İslam edebiyatları alanındaki kültü
rü, onun kendi kendini yetiştirmekteki 
kabiliyet ve iradesini ortaya koymakta
dı r. Üzerinde ilk Rus kadın şarkiyatçısı 
olmak gibi bir sıfat ve şeref de taşır. 

1886'da Kabusnôme'nin Rusça ter
cümesini yayımiayarak adını şarkiyat ale
minde duyurmaya başlayan Gülnar Ha
nım'ın Türkiye'de tanınması ve şöhret 
bulması. 1889'da Stockholm'de toplanan 
VIII. Milletlerarası Müsteşrikler Kongre
si 'nde Ahmed Midhat Efendi'nin kendi
siyle tanışması sayesinde olur. En ve
rimli devresine bu tarihten sonra giren 
Gülnar Hanım , kongrenin Stockholm'den 
sonra Norveç'in başşehri Christiana'da
ki (Osl o) safhasından başlayarak bera
berce kararlaştırdıkları üzere Avrupa'nın 
belli başlı merkezlerini içine alan ve 1 
Ekim 1889'da Paris'te ayrılışiarına kadar 
dört hafta süren seyahat boyunca birlik
te gezip dolaştığı Ahmed Midhat Efen
di'yle Doğu ve Batı medeniyeti, bu iki 
alem arasındaki ahlak ve kültür farkları. 
İslamiyet ile diğer dinlerin karşılaştırılma
sı gibi konular üzerinde görüş alışverişin 

de bulunUr. Türk aydın çevresi, gönlü 
Türk sevgisiyle dolu bu bilgin kadının var
lığını Ahmed Midhat Efendi'nin kongre 
vesilesiyle kaleme aldığı Avrupa'da Bir 
Cevelôn adlı eserinden öğrenir. 

Eser henüz tefrika halinde iken (Ter· 

cüman · ı Hakikat, nr. 3463, 2 Cemaziye
lewel 13071 25 Kanunuewel 1889). çıkan 

kısmından itibaren Türk okuyucusunun 
ilk defa tanıştığı Gülnar Hanım. tefrika 
bir yandan ilerleyip 1890'da ayrıca ki
tap haline geldiğinde artık bütün sima
sı ile belirir ve az bir zaman içinde ilgi 
merkezi olur. ·Birbirlerinden ayrılmala

rından bu yana mektuplaşmaları sürdü
ğü sırada İstanbul'u ziyaret edeceğine 
dair çıkan haberler dolayısıyla merakla 
beklenen Gülnar Hanım . tefrika daha 
devam etmekte iken bütün bir kışı ge
çirmek üzere 13 Ekim 1890'da Odesa 
üzerinden İstanbul'a geldi ( Tercüman - ı 

Hakikat, nr. 3679, ı Rebiülahir 1308/ 15 

Teşriniewel 1890). İstanbul 'da özellikle 
Türk aile hayatını ve Türk kadınının ya
şayışını yakından tanımak. bunun için 
seçkin çevrelerle temas kurmak isteyen 
Gülnar Hanım. gelişinden üç hafta ka
dar sonra Ahmed Cevdet Paşa'nın aile
sini ziyaret etti. Cevdet Paşa ' nın. edebi
yat ve basın dünyasında esas adını gizli 
tutarak yeni yeni görünmekte olan kızı 

Fatma Aliye ile tanıştı. Fransızca olarak 
yaptıkları bu ilk görüşmede Gülnar Ha
nım 'ın söylediklerini Fatma Aliye baba
sına naklettiğinde Cevdet Paşa bunları 
çok dikkate değer bulduğu için kızından 
bu konuşmayı yazıya dökmesini isteyip 
Mabeyn'e arzetti (BA. Yıld ı z Tasnifi . Ks . 
18, Evr. nr. 553 / 540, Zrf. nr. 93, Kar. 38, 

25 Rebiülewel 1308 [8 Kasım 18901 tarihli 
ariza) Daha sonra yıllarca bir dostlukla 
sürecek bu ilk tanışıklığın ardından. Gül
nar Hanım'ın kaldığı otelde Cevdet Pa
şa ailesini kahvaltıya davet etmesi mü~ 
nasebetiyle Cevdet Paşa ' nın bunu haber 
verdiği ve bu hususta hükümdardan ge
reken müsaade için Mabeyn'e yazdığı arz 
tezkiresi de eldedir (BA, Yıldız Tasnifi. Ks. 
3 1. Evr. nr. 271 5, Zrf. nr. 27. Kar. 79). 

Gülnar Hanım. bazı hazır tercüme ve 
yazılarını gelişinin hemen haftasından 

itibaren Tercüman-ı Hakikat gazete
siyle, tanındığı takma adı yanında artık 
Madam Olga de Lebedef adı da yer al
mış olarak ilkin tefrika, ardından da ki
tap şeklinde peş peşe ortaya koymaya 
başladı (hal tercümesi hiı.kkındaki bütün 
yazılarda bu eserlerden çoğunun daha ken
disi gelmeden önce İstanbul'da yayım i an

mış olduğunun söylenınesi tamamen yan
lıştır ; bunların, aşağıda tarafımızdan ayla
rı ve günleriyle tesbit edilen yayın tarihle
ri bu iddiaların asılsızlığını kesinlikle gös
termektedi r). 

Bir süreden beri Batı medeniyetine 
yönelmiş komşu milletler oldukları hal
de Osmanlılar ile Ruslar'ın fikir ve ede
biyat alanında birbirlerini tanımamala

rını ve bu bakımdan aralarında alışveriş 
bulunmamasını iki taraf için de mühim 
bir eksiklik sayan Gülnar Hanım işe Rus 
edebiyatını tanıtacak eserler vermekle 
başlamıştı. İstanbul'da geçirdiği yedi ay 
kadar bir zaman esnasında yoğun bir 
çalışma içine giren Olga Lebedeva ' nın 

yaptığı iş , Puşkin ve Lermentof tercü
meleri yanında küçük bir Puşkin monog
rafisi kaleme almak gibi yalnız Rus ede
biyatı ile sınırlı kalmaz. aynı zamanda 
Batı'da İslamiyet aleyhindeki yanlış yar
gı ve zanlara karşı yazılmış reddiye ve 



müdafaanameleri Türk okuyucusuna ka
zandırmak gayretini de beraberinde ta
şır. Bu maksatla, Rusya'daki İslami oto
ritelerden Kazan müslüman cemaati 
müftüsü müderris Ataullah Bayezidof'un 
Batı efkarıumumiyesini muhatap tuta
rak Rusça kaleme almış olduğu iki ese
rinin de ardı ardına tercümelerini orta
ya koyar. 

Onun, bir yabancı olduğu halde Türk
çe'yi kullanmaktaki mahareti daha ba
şından dikkatleri çekmişti. Basılan ilk üç 
kitabı ile birlikte daha sonrakine de bi
rer önsöz yazan Ahmed Midhat, ifade 
bakımından gerekli düzeltmeleri yap
ması ricasıyla bunların birkaçını daha 
Stockholm'de bulundukları sırada ken
disine verdiğinden bahsettiği Gülnar Ha
nım'ın Türkçe'sinin üzerinde fazla ka
lem oynatmaya pek de ihtiyaç göster
mediğini belirtir. Eserden esere gittik
çe daha açıldığını kaydettiği ifadesinin, 
kendi okumuş yazmışlarımızda dahi gö
rülebilecek bazı hataları üzerinde yaptı
ğı müdahale ve düzeltmeleri birer rö
tuş kabilinden sayar. İstanbul'daki ika
meti sırasında kendisinden Osmanlıca 
dersi aldığı, Rusça'dan olan tercümele
rinin bazılarında müşterek imzası görü
nen Tercüman-ı Hakikat muharriri Ah
med Cevdet'in yaptığı işin, ona yazı di
lindeki Arapça ve Farsça unsurlar etra
fında şive ve üslGp bakımından bir yar
dım olduğu bellidir. Hasib Efendi'den 
Farsça görmüş olması için de aynı şey 
söylenebilir. 

Gülnar Hanım, sırf Türk okuyucusuna 
hitap eden bu yayım faaliyetini devam 
ettirirken bir yandan da 1891 Eylülün
de Londra'da toplanacak IX. Müsteşrik
ler Kongresi için geniş bir hazırlık ve ça
lışma içine girmişti. İslamiyet ve Türk 
sosyal hayatıyla ilgili bazı tebliğierin ya
nı sıra kongrenin tedkikine sunmak üze
re Anthologie orientale adında büyük 
bir çalışmayı sürdürdüğü de o günlerin 
havadisleri arasındadır. Belirtildiğine gö
re, Osmanlı edebiyatından başka eski 
ve yeni Fars ve Arap edebiyatlarından 
seçme parçaları bir araya getiren, me
tinlerin Arap harfleriyle verilmesi yanın
da Latin harflerine çevrilmiş olarak ter
cüme ve açıklamalarını da içine alan ese
re Ahmed Midhat Efendi de katkıları ile 
yardımcı olmaktaydı. Bütün bu faaliye
ti arasında Gülnar Hanım, Fatma Aliye 
Hanım'ın önce tefrika, sonra kitap ola
rak yayın sahasına yeni çıkmış Nisvan-ı 
İslam adlı eserinin de Paris'te basıtmak 
üzere Fransızca'ya tercümesini hazırlar. 

Hakkında basında çıkan haberler ve 
Türk ailelerinden başka Beyoğlu'nun seç
kin çevreleriyle olan temasları vasıtasıy
la şöhreti ve etrafındaki alaka gittikçe 
genişleyen Gülnar Hanım'ın çalışmaları, 
Türkiye'deki muhabirieri vasıtasıyla Av
rupa basınında da akis bulmakta gecik
memişti. Bu cümleden olarak Belçika'
da çıkan L 'Opinion gazetesinin Türkiye 
haberleri kısmında kendisinden övgü ile 
bahsedilirken konuşup yazacak derece
de on yabancı dil bilmesi yanında Türk
çe'de mükemmel yazılar ve eserler ka
leme aldığı, Rus edebiyatını Türkler' e ta
nıtması kadar Avrupa'nın her tarafında 
meçhul kalmış Osmanlı edebiyatını da 
kendi ülkesine tanıtmak gibi bir vazife 
üstlenmiş olduğu belirtilen Olga de Le
bedef'in sahip bulunduğu meziyet ve ka
biliyetleriyle hayret verici bir sima oldu
ğu ifade edilir ("Gülnar Harnın ve Opi

nion Gazetesi'ne Lazime-i Teşekkür", 
Tercüman-ı Hakfkat, nr. 3815, 24 Şaban 
I 308/4 Nisan 1891). 

Üzerine topladığı ilgi Batı basınında 
daha da artan Gülnar Hanım'ın ününün 
Amerika 'ya kadar uzandığı, kendisin-

. den Tercüman-ı Haki'kat vasıtasıyla ora
daki bir mecmua için bir yazı istendiği 
de devrin havadisleri arasında görülmek
tedir. Fakir çocuklara yardım gayesiyle 
çıkan bu mecmuaya "Bir Vetimin Şükra
nesi" adıyla İngilizce yazdığı makalede, 
kimsesi olmayan çocuklar Batı aleminde 
düşkün ve himayesiz kalırken öksüzler ve 
yetimler hakkında Kur'an-ı Kerim'in buy
ruğunca İslam'da böyle çocukların nasıl 
himaye ve şefkat gördüğünü belirtme
si dikkati çeker (Tercüman-ı Hakfkat, nr. 
3867, 1 Zilkade I 308/7 Haziran 1891). 

Gülnar Hanım'ın tatlı Türkçe'siyle kı
sa bir müddet içinde meydana koyduğu 
eserler ll. Abdülhamid'e takdim edile
rek kendisine sultan tarafından ikinci 
rütbeden .<;efkat nişanı verildi. 

Ahmed Midhat Efendi ile tanışmadan 
ewel Gülnar Hanım'ın daha önce 1881'
de İstanbul'a gelmiş olduğu ve tanınmış 
Rus yazarların eserlerinin Türkçe tercü
melerini meydana getirmek gayesiyle 
geniş bir yayın programı gerçekleştirmek 
istemişse de o vakit sansürün buna mü
saade etmemesi yüzünden bu teşebbü
sün neticesiz kaldığı yolunda Rus kay
naklarında yer alan bir rivayet vardır. 
Rus İlimler Akademisi'nin "Yerli Türko
loglar" (Otoçestvennil] Tyurkologov) adlı 
biyografi sözlüğünün "Lebedeva" mad
desinde de onun o tarihte Puşkin'den 
yayımlamak istediği tercümelere, siya-
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si ve dini Rus düşünceleri bakımından 
propaganda hizmeti görebileceği şüp

hesiyle neşir izni verilmediği kaydedilir. 
Ancak daha sonra Gülnar Hanım' ın, baş

ta Puşkin olmak üzere muhtelif Rus ya
zarlarından yaptığı tercümeterin gaze
tede tefrikası yapıldıktan başka ayrıca 
kitap olarak da basılması, üstelik yayım
lanan bu eserleri dolayısıyla kendisinin 
sultan tarafından madalya ile taltif edil
mesi bu rivayeti zayıflatır gibi görünür. 
Yahut burada, 1877-1878 Türk- Rus Sa
vaşı'nın acılarının çok taze olduğu o de
virden bu yana geçen zaman içinde de
ğişen bir tutum bahis konusudur. Bu 
rivayet ihtiyatla karşılansa da gerçek
leştirdiği Puşkin, Lermentof ve Tolstoy 
tercümeleri üzerinden birkaç sene geç
tiği sıralarda onun Tolstoy'a 1 Ağustos 
1894 tarihli bir mektubunda İstanbul'
daki sansürün müdahalelerinden şika
yet edişi (A Şişman, Lev Tolstoy i Vas

tok, Moskva ı 960, s. 407) göz ardı edil
memelidir. Gülnar'ın eserlerini gazete
sinde yayımlaması, onu kadın olarak yü
celtişi ve kendisiyle olan yakın dostluğu 
sebebiyle Ahmed Midhat Efendi'nin o 
vakitler Rus casusu diye jurnallenmiş ol
duğuna dair bilgi de (Ahmed Rasim, Mu

harrir, Şair, Edib, İstanbul I 924, s. 208-209) 
bu bakımdan manalı gözükür. 

1891 yılı Mayısı ortalarında ülkemiz
den ayrılıp Kazan'a dönen Gülnar Hanım 
beş ay sonra 12 Ekim 1891 'de İstanbul'a 
tekrar geldi. Gelişiyle ilgili haberde, onun 
sağlık sebebiyle kışları mutedil memle
ketlerde geçirme ihtiyacında olduğunun 
özellikle belirtilmesi dikkat çekicidir (Ter

cüman-ı Hakfkat, nr. 3975, lO Rebfülevvel 
I 3091 14 Teşrinievvel I 89 I) . Altı buçuk 
ayı bulacak olan bu defaki ikametinde, 
daha önce başlamış olduğu Puşkin ter
cümelerine bir yenisini daha ilave etmek
le beraber çalışmalarının ağırlığını ha
yatta olan bir yazar olarak Tolstoy'un 
eserlerine verdi. 

Osmanlı Türklüğü'nün dil ve edebiya
tına, maddi ve manevi faziletlerine hay
ran olduğu devrin basınında her fırsat
ta ifade edilen Gülnar Hanım'dan Türk 
yayın organları kendilerine yazı "lutfet
mesi"ni beklemişler, onu yazar kadrola
rı içinde görmeyi arzulamışlardır. Önce
ki gelişinde İstanbul'dan ayrıldığı sıra
lar kendisine, bir nüshasının en başında 
resmiyle birlikte övücü bir yazı ayıran 
Servet-i Füm1n mecmuası, onun bu mü
nasebetle Kazan'dan yolladığı "Haziran 
1307" (1891) tarihli teşekkür mektubu
nu koyarken göndereceği yazıları sayfa-

245 



GÜLNAR HANlM 

larında yayımlamanın kendileri için bir 
şeref olacağını ifade eder (SF, nr. 19, 18 

Temmuz ı 307, s. 220-22 ı). Gülnar Hanım 
çeşitli meşgaleleri arasında bu ricayı, Rus 
edibi Vasili Andreiviç Jukovskiy'den mec
mua için yaptığı "Hakikaten İyi ve Me
sud Adam Kimdir?" adlı tercümeyle ce
vaplandırır (SF, nr. 56, 26 Mart 1308, s. 
50-52). Sonraki yıllarda da bu ricalardan 
birine daha muhatap olan Gülnar Ha
nım, içinde bulunduğu zihnf yorgunluk 
dolayısıyla bunu karşılayacak durumda 
olamadığı için özür diler (Hanımlara Mah

sus Gazete, nr. 16, 12 Teşrinievvel 131 1, s. 
3-4). istanbul'daki yayın hayatının ta
kibini ihmal etmeyen Gülnar Hanım, bu 
arada Ahmed Hikmet'in [Müftüoğlu] Ma
dame La Baranne Staffe'dan kısmen ter
cüme, kısmen adapte ettiği TuvaJet ve 
Letaif-i A 'za adlı kitaba (istanbul 1309, 

s. 3 -7), eserin Türk kadıniarına faydalı 
olacağı düşüncesiyle bir takriz yazmak 
gibi cemnelerden de geri kalmaz. 

Gülnar Hanım, bu defaki gelişinde ar
kasında geniş bir sevgi çemberi, mek
tuplaşmalarla sürecek dostluklar ve hay
ranlıklar bırakarak 2 Mayıs 1892'de İs
tanbul'dan ayrıldı (Tercüman-ı Hakikat, 

nr. 4144, 6 Şevval 1309/3 Mayıs 1892) 

Haberde onun on-on beş günlüğüne Pa
ris'e gittiği bildiriliyordu. 

Gülnar Hanım'ın hayatında 1890 yılın
dan bu yana akademik faaliyetler gittik
çe ön plana geçer. 29 Şubat 1890'da Pe
tersburg'da Şarkiyat Cemiyeti'ni (Ob
şestva Vostokovedennia) kurmuş, Batı'da 
Societe Russe des Etudes Orientales, biz
de de Tedkfkat-ı Şarkiyye Cemiyeti adıy
la tanınan bu kuruluşun fahrf başkanlı

ğına getirilmişti. 1905'te Petersburg'a 
yerleşen Gülnar'ın burada özellikle Türk 
dili ve edebiyatı öğretim ve öğrenimi ya
pılması için teşebbüslerde bulunduğu 

Avrupa gazetelerinde haber verilir ("Gül
nar Hanım", İkdam, nr. 538,6 Şaban 1313/ 

21 Kanunusani 1896). 

Rus gazetelerindeki bazı haberlere ba
kılırsa Gülnar Hanım sonraki senelerde 
de Türkiye'ye birkaç defa daha gelmiş
tir. 1893 Aralığı başında Türkiye'den dö
nüşüyle ilgili haberler arasında, kendi, 
siyle Odesa'da yapılmış "Türkler Arasın
da Bir Rus Kadını" adlı bir de röportaj 
yer almaktadır. Rus basınında 1895 Ka
sım'ı sonu ile 1896 Şubat'ı başında da 
yine onun Türkiye dönüşlerine dair ha
berler görülür (Novoe Vremya, 18 130] 
Oktyabrya 1895 ; Sankt-Peterburskie Ve
domosti, 20 Janeri ll Febrali] 1896. Bk. Ab-
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rar Karımullin, s. 251, 300, not 16). öte yan
dan Kononov'un belli bir kaynağa da
yanmadan Gülnar Hanım'ın Türkiye'ye 
ilk gelişini 1881 yılında göstermesine 
mukabil 22 Kasım (3 Aralık) 1893 tarihli 
Novoe Vremya gazetesi bunu 1888 ola
rak kaydetmektedir (a.y., s. 300, not 7) . 

Rus kaynaklarında 1893'te Tatarca 
bir gazete çıkarma teşebbüsünden de 
bahsedilen Gülnar Hanım'ın 1894'te İs
tanbul'da Rus Edebiyatı adlı çalışma
sı yayımlanır. Hintli Seyyid Emfr Ali'nin 
Ruh-ı Mezheb-i İslam-yahud - Fahr-i 
Kainat Efendimizin Zamanı ve Ta 'li
mat-ı Dini ve Dünyevisi'ni Rusça'ya 
çevirmek üzere ele aldığı, Rusya müs
lümaniarına büyük bir istifade sağlaya
cak bu eserden başka Tolstoy'dan Efen
di ile Uşak'ı da Türkçe'ye tercüme et
mekle meşgul bulunduğu, onun faali 
yetlerinden 1896 yılı başında basma ak
seden haberler arasındadır. 

üzerinde ısrarla durduğu haftalık Ta
tarca gazete çıkarma, Tatar çocukları 
için modern eğitim veren okul açma te
şebbüsleri, Rusya müslümanlarının eği
tim seviyesini geri bırakma politikasını 
güden çarlık idaresi tarafından devamlı 
engellenmiş, bunda Ortodoks kilisesi ve 
misyonerlerinin de ayrıca bir tesiri ol
muştur. Öte yandan sansür de onun Rus
yalı okuyucuya Türk edebiyatını tanıt

ma yolunda yaptığı tercümelerin yayım
lanmasına izin vermemekteydi. Kurucu
su olduğu Şarkiyat Cemiyeti ise çarlı

ğın kontrolünde tutulmak istendiğinden 
önce veliaht Mihail Nikolaeviç'in, sonra
ları da Çariçe AlekSandra Federovna'nın 
himayesi altında bulundurulup kendi
si sadece fahrf başkan konumunda bı

rakılmıştı. 

Çalışmalarını şarkiyat alemine duyur
mak isteyen Gülnar Hanım sırasıyla 1897 
Paris Xl., 1899 Roma XII., 1902 Hamburg 
XIII. ve 1905 Cezayir XIV. milletlerarası 
müsteşrikler kongrelerine katıldı. Ara
da Puşkin 'in Bahçesaray Çeşmesi ad
lı ünlü eserinin Türkiye Türkçesi ve Ta
tarca bir arada tercümesini yayımiadı
ğı gibi, Gaspıralı İsmail Bey'in Kırım'da 
çıkardığı Tercüman gazetesine de za
man zaman bazı yazılar ve tercümeler 
verdi. 

1890'daki gelişinde Tepebaşı'nda Hô
tel de Bellevue, 1891 -1892'dekinde Hô
tel de. Landres'daki dairesinde belirli ka
bul günleri düzenleyerek devrin edebi
yatçıları, istanbul'un seçkin aile ve mü
nevverleriyle dostluklar kurmuş olan Gül-

nar Hanım'ın hatırası kolay kolay unu
tulmamış, etrafında topladığı ilgi sade
ce istanbul'a geldiği vakitlerle sınırlı kal
mayıp hakkında zaman zaman çıkan 

övücü yazı ve haberlerle ll. Meşrutiyet 
yıllarında da devam etmiştir. Kendisi de 
Türk yaşayışını, aile içi hayatını yakın-

. dan öğrenmek, kaleminde Türkiye Türk
çesi'ni çok daha ileri ve kusursuz bir se
viyeye çıkarmak arzusu ile geldiği istan
bul'dan ayrıldıktan sonra bura ile temas
larını ve dostluklarını mektuplaşmala

rında sürdürmüştür. Onun, kültür ve za
rafetleriyle münewer Türk kadınlığının 
seçkin birer temsilcisi kabul ettiği edi
be ve yazar Fatma Aliye, şair Nigar Ha
nım ile yazışmaları özellikle kayda de
ğer. Hayranlarından şair ve edip Musta
fa Reşid'in, onun tavsiyesi üzerine mey
dana getirdiği Muharrerat-ı Nisvan ad
lı eserini kendisine ithaf için yazdığı öv
gü dolu önsözünde (İstanbul 1313, s. 3-8), 

Türk aydın çevresinde Gülnar Hanım'ın 
nasıl bir iz bıraktığının çok parlak bir ifa
desi görülmektedir. 

Ahmed Midhat, Batı medeniyetinin ya
rattığı çeşitli kültür ve sanat müesse
selerini birlikte gezerken sahip olduğu 
yüksek resim ve mOsiki terbiyesiyle de 
kendisine rehberlik eden, öte yandan 
onun kendininkilere olduğu kadar ken
disinin de onun görüşlerine tesir ettiği 
ve aralarında büyük bir fikir dostluğu 
doğan Gülnar Hanım'ın hatırasını Av
rupa'da Bir Cevelan'ı ile "kulüb-i asma
niyanda Helebed yaşatmak" istediğini 

bu eserinde ilan etmişti. Avrupa'da gör
düğü insanlar, Stockholm VIII. Müsteş
rikler Kongresi'nde karşılaştığı yüzlerce 
şarkiyatçı içinde en fazla değer verip bir 
roman kahramanı imişçesine şahsını, 

onunla kendisi arasında sürüp giden di
yalogu sayfalar boyunca anlatarak ese
rinde baş yere oturttuğu, 600'ü aşkın 
sayfasının onunla dolu olduğu kitabına 
nerdeyse "Gülnarname" dedirtecek olan 
Ahmed Midhat'ın kalemiyle tanıttiışından 
bu yana Türk seçkinleri ve münevverleri 
Gülnar Hanım 'da kadınlığın ilim ve kül
türde yükselişinin ileri bir temsilcisini 
görmüş, onun kendi kadınımız için de bu 
yolda bir örnek olmasını düşünmüştür. 

Şahsına duyulan büyük sevgi ve say
gıda onun yüksek kültür seviyesi kadar 
Türklüğe karşı beslediği samimi duygu
larla islami değerlere olan sıcak bakışı
nın önemli bir payı vardır. Ana dilinden 
bile üstün sayılmış mükemmel bir Fran
sızca'sı olduğu halde Türk dostları ile 



daima Türkçe konuşmaya ve yazışmaya 
değer vermek, kendi ev içi hayatında 

Türk kıyafetiyle olmak, bunu fotoğraf
ları ile de her fırsatta öğünerek belirt
mek, çocuklarını da bu şekilde giydir
mek gibi Türkler' e yakınlığını ifade eden 
bir tutum göstermiştir. 

Bir devir boyunca ülkemizde kendini 
tanımış olan yazarların "fazıla-i müs
teşrika Gülnar Hanımefendi", "müsteş
rikin-i meşhüreden", "fazıla - i ali-nihad", 
"danişver- i irfan ü kemal, nihrire-i bi
hemal", "ekmel-i nisvan", "kalbinde ma
habbet-i İslamiyye ve Osmaniyye cay
gir mükemmel kadın", cehle, zulme kar
şı mücadelede "zamanımızın fevkalade 
muhtaç olduğu kahramanlardan biri" . 
"Gülnar Hanım nam-ı ulvisi", "Gülnar 
Hanım nam-ı mübecceli", "nezd-i üsta
daneleri" gibi sözlerle yücelttiği Olga de 
Labedeff'in hayatının 1909'dan sonraki 
yılları hakkında ulaşılabilen kaynaklar bir 
şey söylememektedir. 

Eserleri. 1. Kiibusname (Kazan 1886). 
Kayyum Nasıri'nin Farsça aslından kı

saltılmış olarak 1882'de Tatarca'ya yap
tığı tercümenin Rusça'ya çevrilmiş met
nidir (krş. Osmanlı Müelli{leri, lll, 154). Z. 
Kar Fırtınası (Puşkin'den tercüme. istan
bul 1307; Tercüman-ı Hakfka~ nr. 3683, 
6 Rebiülewel 1308/20 Teşriniewel1890-
nr. 3691, 15 Rebiülewel 1308/ 29 Teşrini
ewel 1890). 3. Şair Puşkin (İstanbul1308 ; 
Tercüman-ı Hakfka~ nr. 3745, 31 Cema
ziyelewel 1308/ 12 Kanunusanİ 1891-nr. 
3752, 6 Cemaziyelahir 1308/20 Kanunusa
ni 1891). Gülnar Hanım'ın Puşkin'in ha
yatı ve eserleri hakkında hazırladığı tah
lili bir monografıdir. 4. Lermentorun İb
lis'i (İstanbul 1308; Tercüman-ı Hakfka~ 
nr. 3800. 7 Şaban 1308/ 18 Mart 1891-nr. 
3824, 6 Ramazan 1308/ 15 Nisan 1891). 
Müellifın Dernon adını taşıyan büyük 
poeminin seçme kısımları ile mensur ter
cümesi olup başında Gülnar Hanım'ın 
eserin tahlil ve değerlendirmesini ya
pan önsözü yer almaktadır. 5. Redd-i 
Renan. İslc1miyet ve Fünıln (Ataullah 
Bayezidof'tan tercüme, Ahmed Cevdet ile 
birlikte, İstanbul 1308 ; Tercüman-ı Hakf· 
kat, nr. 3789,23 Receb 1308/ 4 Mart 1891-
nr. 3795, 30 Receb 1308/ ll Mart 1891; 
tercümesinden yıllar önce gazete bu ese
ri ilk çıktığında Türk okuyucusuna haber 
vermişti, Tercüman-ı Hakfka~ nr. 1693, 
25 Rebiülewel 1301 / 24 Kanunusani 1884). 
6. İslc1miyet'in Maarife Tatbiki ve Na
zar-ı Muanzinde Tebyini (Ataullah Ba
yezidof'tan tercüme, Ahmed Cevdet ile bir
likte, İstanbul 1308 ; Tercüman-ı Hakfka~ 

nr. 3825, 7 Ramazan 1308/ 16 Nisan 1891-
nr. 3849, 7Şewall308/16Mayıs 1891).7. 
İlyas- yahud-Hakikat -ı Gına. (Tolstoy'
dan tercüme, İstanbul 1309; Tercüman-ı 
Hakfkat, nr. 4041, 28 Cemaziyelewell309/ 
30 Kanunuewel 1891-nr. 4054, 13 Cema
ziyelahir 1309/ 14 Kanunusani 1892). Gül
nar Hanım. Tolstoy'un Başkırt Türkü Ufa
lı İlyas'ın macerasını anlattığı bu küçük 
eserin, Türkçe'yi öğrendiği sıralarda yap
tığı ilk tercüme denemesi olduğunu kay
deder. 8. "Familya Saadeti" (Tolstoy'dan 
tercüme, İstanbul 1309; Tercüman-ı Hakf· 

kat, nr. 4069, 2 Receb 1309/ 1 Şubat 1892-
nr. 4146, 29 Şewal 1309/ 26 Mayıs 1892). 
9. "Kont Tolstoy'un A vama Mahsus 
Hikayeleri: İki Pir", Tercüman -ı Haki
kat (nr. 4133, 18 Ramazan 1309/ 15 Ni
san 1892-nr. 4146,8 Şewal 1309/ 15 Ma
yıs 1892). Buna yine Tolstoy'dan ivan İl
yiç'in Ölümü ve İnsan Ne ile Yaşar ad
lı tercümeleri de ilave edilmelidir. 10. Ka
ğıt Oyunu (Puşkin'den tercüme, istanbul 
1309). Puşkin'in Maça Kızı adıyla bilinen 
eserinin tercümesidir. 11. Rus Edebiya
tı (İstanbul 1311 ). Gülnar Hanım'ın telif 
eseri olan bu kitap, Rus edebiyatının ilk 
devreleri hakkında umumi bir girişten 
sonra Simeon Polotski'den başlayarak 

Tolstoy'a kadar en önde yer tutmuş yir
mi şahsiyetin ayrı ayrı edebi portresinin 
verildiği bir edebiyat tarihidir. 12. Les 
femmes musulmanes (Paris, ts.). Fat
ma Aliye Hanım'ın Nisvan-ı İslam adlı · 
eserinin Gülnar Hanım tarafından not
lar ilavesiyle Fransızca'ya yapılmış tercü
mesidir. 13. De l'emancipation de la 
!emme musulmane (Lisieux, ts .). Gülnar 
Hanım 'ın 1899 Roma XII. Müsteşrikler 
Kongresi'nde verdiği tebliğin küçük ba
zı ilavelerle genişletilmiş şeklidir. İsla
miyet'in. müslüman kadınının tahsil gör
mesine ve içtimai hayatta yer almasına 
engel olduğu yolundaki yaygın kanaatin 
asılsızlığını İslam tarihinden delillerle or
taya koymaya çalışan tebliğde ayrıca 

müslüman kadınının fikri ve içtimal se
viyece yükselme şartları üzerinde duru
lur. Büyük bir ilgiyle karşılanan bu kü
çük hacimli eserin çeşitli baskıları ve bir
çok tercümesi yapılmıştır. 1900'de Pe
tersburg'da Ot Emansipaçii Musul
manskoy Jençini adıyla Rusça'sının ar
dından, aynı yıl yine Petersburg'da Ta
tarca olarak Moselman H atın- Kızlan
nın Tormış Hele Tunndağı adı altında 
kongreye sunulan ilk şekliyle yayımlan
dığı gibi, daha sonra yeniden ele alınmış 
Fransızca versiyonundan Bakülü Emine 
Batiriş tarafından Rusça'ya yapılan ter-
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cümesinin 1905 yılında Rusça Baku ga
zetesinde basılmasının yanı sıra, 1906'
da Rakib Rakibi tarafından Rusça'dan 
Tatarca'ya yapılan tercümesi Kazan'da 
Kazan Muhbiri gazetesinde tefrika edil
miş, ayrıca Müslimeler Hürriyeti - İslam 
Kızının Evvelki ve Hazırki HaJi adı al
tında 1907' de Petersburg'ta yayımlan
mış, Kahire'de basılan diğer bir tercü
mesinin de A[li] Ulvi imzası ile bir tef
rikası yapılmıştır ("İs1a.m Kadınlarında 

Hürriyet", Kadın, Selanik, nr. 12, 29 Kanu
nuewell324-nr. 15, 19 Kanunusanİ 1324). 
Daha sonra Rakı"b Rakı"bi'nin Tatarca ter
cümesi üzerinden Kaya Nuri tarafından 
1919'da Türkiye Türkçesi'ne yapılan bir 
tercümesi çıkmıştır: Müslimeler Hürri
yeti. İslam Kızının Evvelki ve Şimdiki 
Hali (İstanbul 1335). Rusça'sı ilk defa 
1900'de yayımlandığında tebliği Rusya'
da Ortodoks çevresi ve misyonerlerce 
sert bir tepkiyle karşılanan Gülnar Ha
nım. 1902 XIII. Hamburg ve 1905 XIV. 
Cezayir Müsteşrikler kongrelerinde de 
aynı konu üzerinde tekrar tekrar dur
maktan geri kalmaz: "Les nouveaux dro
its de lafemme musulmane" (Verhand· 

lungen des X/11. Internationalen Orienta· 

listen·Kongresses, Sektion VI. islam, Leiden 
1904, s. 314-319 ve Actes du XIV• cangres 

international des orientalistes, Paris 1906-
1908, III , 14-16). 14. Abrege de l'histoire 
de Kazan (Rome 1889). Tatar halkının 
tarihini Volga Bulgarları'ndan başlaya

rak Kazan Hanlığı ve sonrasıyla geniş bir 
çerçeve içinde ele alan bir çalışmadır. Bu 
eser de Roma XII. Müsteşrikler Kongre
si'ne sunulmuş ve geniş bir takdir gör
müştür. Gülnar Hanım. ilgi duyduğu Vol
ga Bulgarları konusunu şu çalışmasın

da da ayrıca işler : "Metallspiegel von Bul
gar" (Globus, nr. 17, 1899, s. 293-294). 15. 
Notice au sujet d'un manuscrit arabe 
sur l'histoire de la canversion de la 
Georgie. Gürcistan'da İslamiyet'in yayıl
ma ve yerleşmesine dair 1905 XIV. Ce
zayir Müsteşrikler Kongresi'nde verilmiş 
tebliğdir. 16. Recits de voyages d'un 
ara be. Traduit de 1 'ara be par Olga de 
Lebedew (Paris 1905). Rusya'ya ilk seya
hatinde 16S2'de İstanbul'a uğramış olan 
Antakyalı Patrik Makarius'un. daha son
ra yaptığı ikinci Rusya seyahatinden dö
nüşte 1669'da bir süre kaldığı Gürcis
tan hakkında, seyahatnamesinin 28- 31. 
fasıllarında anlattıklarının Arapça met
niyle bunun Fransızca'ya tercümesidir. 
Metni basılmamış olan eserin burada 
17S6'da istinsah edilen Vatikan nüsha
sı esas alınmıştır (eser hakkında etraflı 
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bilgi için bk. Kraçkovsk.iy, "Arabskaya Ge
ografi çeskaya Literatura", İzbranniya So
çinen ia, Moskva- Leningrad 1958, IV, 703 -
704; a.mlf., Tarrtıu ' l- edebi'l- cogra{f fi ' l
'Arabf (itre.- Salahaddin Osman Haşim L 
Kahire 1965, Il , 722-723). Çetin bir Arap

ça ile yazılmış olan eserin adı Neb~etün 

if al]bô.ri'l- Küre olarak verilmektedir 
(Serki s. f\llu' cem, l l, 1782-1783). 
BİBLİYOGRAFYA : 
Hakkında etraflı ve ciddi herhangi bir araştır

ma yapılmamış olan Gülnar Hanım' ın özellikle 
istanbul'a ge l iş leri ve buradaki çeşitli faaliyetle
riyle ilgili , başka kaynaklarda bulunmayan bilgi
ler, maddede doğrudan doğruya devrin basının · 

dan elde edilmek suretiyle verilm i ştir . Metinde 
gösterilenler dışında b k. Ahmed Midhat, Av
rupa'da Bir Cevel an, istanbul 1307 11 890 1, s. 
173-787 ; "Gülnar Hanım, Nam- ı Diger Ma
dam Olga De Lebedef", SF, nr. 15 (20 Hazi
ran 1307), s. 170-1 73 ; "Gülnar Hanım. Gas
poja Lebedeva", İkdam, nr. 343, Istanbul 18 
Muharrem 1313/10 Temmuz 1895; [Abdullah 
Cevdet], "Gülnar Hanım. M adam Olga Dö 
Lebedef", Kadın, nr. 16, Selanik 26 Kanunu· 
s ani 1324, s. 7-9; VI. Gordlevskiy, Oçerki Po 
1'/ouoy Osmanskoy U teratur, Moskva 1912, s. 
72, 84 ; İsmail Ha bi b Sevük, Avrupa Edebiya
tı ve B iz, istanbul 1941, ll, 267-268, 275- 276, 
282-283, 602 (bu eserde Gülnar Hanım'ın sa
dece Rus edebiyarı ndan tercümeleri ve Rus 
Edebiyatı adlı kitabı pek amiyane bir tarzda 
bahis konusu edilir); B. M. Dançig, Blij niy Vas
tok u Russkoy 1'/auke i Uterature, Moskva 1973, 
s. 280, 371 ·372 ; "Lebedeva, Olga Sergeev
na", Biob ibliogra{içeskiy Slouar. Otoçestuen
n i!J. Tyurkologou (nşr. A. N. Kononov), Moskva 
1974, s. 204· 205 (burada Rus kaynakları ndan 

istifade edi lm iş bazı bilgilere mukabil. Gülnar 
Han ı m'ın istanbul'a geliş l eri ve buradaki faali 
yetleri hakkı nda ola nl arın mühimce bir k ısm ı 
düzeltilmeye muhtaçtır); Türk Ansiklopedisi'n· 
den (XVI II, I 970, s. 152 - I 53) Türk Dili ve Ede
biyatı Ansiklopedisi'ne kadar (lll, 1979, s. 306) 
söz konusu edildiği çeşitli Türkçe ansiklopedi· 
lerde Gülnar'a dair birbirin in tekran veya hula
sas ı olmaktan ileri gitmeyen bilgiler çok yeter· 
siz olduğu kadar, daha doğum tarihinin 1865 
olarak gösterilmesinden baş l ayarak birçok yan
lışla doludur ; Abrar Karimullin, Knigi i Lyudi, 
Kazan 1985, s. 243-262 (içindeki, Rusya bası

nı ve baz ı akademik kuruluş ların arşivle ri nden 

fayda lanrlm ı ş yeni bilgilere mukabil bu ça lı ş

ma, Türk kaynaklarına tamam ıyla yabancı kal
mak gibi mü him bir eksiğinden başka kronolo
jik intizamsız lığ ı ve birtakım irtibatsız lı kl arı, Ah
med Midhat Efendi 'yi Ahmed Midhat Paşa ile 
karıştırıp paşaya dair bir eseri referans gös
termek çeş i dinden hata l arı dolay ı sıyla ihtiyat
la kullanı l malıdır); Nazar.ı,Bekiroğlu, "Unutul
muş Bir Müsteşrik: Olga Dö Lebedeva/Ma
dam Gülnar", Dergiih, nr. 46, İ stanbul 1993, 
s. 8· 10 (bu yazı, bel irtilen çerçevenin kısmen 
d ı şına çıkabi l m iş olmakla beraber, verilen kont
rolsüz ve çelişki li bilgiler yan ı nda birçok yaniı

şı da beraberinde taşıd ı ğ ı gibi yeni malzeme
ler getirecek kaynaklardan uzak kald ığı için ay
nı zamanda yetersizdir). 
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GülnOs 
Emetullah 
Sultan' ı n 

yağ l ı boya 
portresi 
(TSM, Portre!er, 

nr. 17 /144) 

GÜLNÜŞ 
EMETULlAH SULTAN 

(ö. 1127/ ı 715) 

Osmanlı Padişahı 
IV. Mehmed'in zevcesi, 

ll. Mustafa ve III. Ahmed'in annesi. 
_j 

Venedikli Verzizzi ailesinden olup 1640'

lı yıllarda Girit'te doğduğu sanılmakta
dır. Rabia Emetullah Gülnüş ve Emetul
lah Gülnüş adlarıyla da anılır. Gir it ser
dan Deli Hüseyin PaŞa' nın Resmo'yu fet
hi sı rasında esir düşerek istanbul'a gö
türülmüş ve saraya takdim edilmiş, ken

disine güzelliği dolayısıyla Gülnüş adı ve
rilm iştir. 

Gülnüş Emetullah, kısa zamanda IV. 
Mehmed 'i kendisine bağlayıp sarayda 
başkadın oldu. 1664'te Şehzade Musta

fa'yl , 1673'te Şehzade Ahmed'i dünyaya 

getirmesi onun saraydaki mevkiini iyice 
kuwetlendirdi. Tahta kendi oğullarının 
oturmasını sağlamak için bir ara saray 
entrikalarına girerek Şehzade Süleyman 
ile Şehzade Ahmed'i bertaraf etmek is

tediyse de Valide Hatice Turhan Sultan 
buna imkan vermedi. Gülnüş Sultan, va-

GülnOs 
Emetullah 
Su ltan 'ı n 

mezarı 

ve kendi 
ad ıy la an ıl a n 

çeşmesi 

Üsküdar 1 
istanbul 

!ide sultanla iyi geçinmeye dikkat etmiş, 

onun 1683 'te ölümü üzerine haremin 
tek hakimi olmuştur. Av meraklısı IV. 
Mehmed sık sık gittiği ve uzun süre kal
dığı Balkan şehirlerine onu da ber abe
rinde götürmüştür. Günlerini genellik
le Edirne Sarayı 'nda geçiren Gülnüş Sul
tan'ın mevkii kocası IV. Mehmed'in 1687'
de tahttan indirilmesiyle sarsıldı , Top
kapı Sarayı ' ndan alınarak Beyazıt ' taki 

Eski Saray'a nakledildL ll. Süleyman ve 
Il. Ahmed'in saltanatları sırasında bura
da mütevazi bir hayat süren Gülnüş Sul
tan, oğlu ll. Mustafa 'nın 1695 'te tahta 
çıkması ile valide sultan olarak tekrar 
nüfuz kazandı ve padişah olan oğlunun 
bulunduğu Edirne'ye gitti (28 Cemaziye
lahir l l 06/ 13 Şubat 1695 ı öteki oğlu lll. 
Ahmed'in saltanatında da devam eden 
valide sultanlığ ı 9 Zilkade 1127'de (6 Ka
sım 171 5), Silahdar'a göre ise 8 Zilkade'
de (5 Kasım ) Edirne'de vefatma kadar 
aralıksız yirmi yı l sürdü. Naaşı istanbul'a 
getirilerek Üsküdar 'da yaptırdığı Yeni 

Valide (Valide -i Cedid) Camii önündeki tür
besine defnedildi. 

Sağlam mevkiine rağmen genellikle 
siyasetten ve nisbeten de saray entri
kalarından uzak kalan Gülnüş Valide Sul
tan'ın muhtemelen bu tutumundan do

layı Osmanlı kroniklerinde hayratıyla il
gili kayıtların dışında faaliyetlerine pek 
yer verilmemiştir. Gülnüş Sultan ' ın hay
ratı arasında , hasekiliği esnasında Mek

ke'de yaptırdığı Hasekiye imareti, hac 
yolundaki çeşme ve kuyular, büyük oğ
lu Sultan Mustafa zamanında Galata'da 

yanmış olan eski bir kilisenin yerinde in
şa ettirdiğ i Yenicami ve çeşmesiyle kü
çük oğlu Sultan Ahmed 'in saltanatı sıra

sında Üsküdar iskelesi'nin sağında yap
tırdığı cami, sebil. çeşme , imaret sıb
yan mektebi ve medreseden oluşan kül-


