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Hakkında etraflı ve ciddi herhangi bir ar aştır
ma yapılmam ış olan Gülnar Hanım ' ın özellikle
istanbul'a ge l iş leri ve buradaki ç eşitli faaliyetleriyle ilgili, b aş ka kaynaklarda bulunm ayan bilgiler, maddede d oğrud a n d oğ ruya devrin bas ının ·
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72, 84 ; İsmail Ha bi b Sevük, Avrupa Edebiyatı ve B iz, istanbul 194 1, ll, 267-268, 275- 276,
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1974, s. 204· 205 (burada Rus kaynakla rı nda n
istifade edi l m i ş bazı bilgilere mukabil. Gülnar
H an ı m'ın istanbul'a geliş l eri ve buradaki faaliyetleri hakkı nda ola nl arın mühimce bir k ı sm ı
düzeltilmeye muhtaçtır); Tü rk Ansiklopedisi' n·
den (XVI II, I 970, s. 152 - I 53) Türk Dili ve Ede b iya tı Ansiklopedisi' ne kadar (lll, 1979, s. 306)
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şı da beraberi nde taşıd ı ğ ı gibi yen i malzemeler getirecek kaynaklardan uzak kald ı ğı için aynı zamanda yetersizdir).
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Ö~ER FARUK AKÜN

!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 kaldığı Balkan şehirleri ne onu da ber aberinde götürmüştür. Günlerini genellikle Edirne Sarayı ' nda geçiren Gülnüş Sultan'ın mevkii kocası IV. Mehmed'in 1687'de tahttan indirilmesiyle sarsıldı , Top-
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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 serdan Deli Hüseyin PaŞa' nın Resmo'yu fethi sı rasında esir düşerek istanbul'a götürülmüş ve saraya takdim edilmiş, kendisine güzelliği dolayısıyla Gülnüş adı verilm i ştir.
Gülnüş Emetullah, kı sa zamanda IV.
Mehmed 'i kendisine bağlayıp sarayda
başkadın oldu. 1664'te Şehzade Mustafa'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 istediyse de Valide Hatice Turhan Sultan
buna imkan vermedi. Gülnüş Sultan, va -
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Eski Saray'a nakledildL ll. Süleyman ve
Il. Ahmed'in saltanatları sı rasında burada mütevazi bir hayat süren Gülnüş Sultan, oğlu ll. Mustafa 'nın 1695 'te tahta
çıkması ile valide sultan olarak tekr ar
nüfuz kazandı ve padişah olan oğlunun
bulunduğu Edirne'ye gitti (28 Cemaziyelahir l l 06/ 13 Şubat 1695 ı öteki oğlu lll.
Ahmed 'in saltanatında da devam eden
valide sultanlığ ı 9 Zilkade 1127'de (6 Kasım 171 5), Silahdar'a göre ise 8 Zilkade'de (5 Kasım ) Edirne'de vefatma kada r
aralıksız yirmi yıl sürdü. Naaşı istanbul'a
getirilerek Üsküdar 'da yaptırdığı Yeni
Valide (Valide -i Cedid) Camii önündeki türbesine defnedildi.
Sağlam mevkiine rağmen genellikle
siyasetten ve nisbeten de saray entrikalarından uzak kalan Gülnüş Valide Sultan'ın muhtemelen bu tutumundan dolayı Osmanlı kroniklerinde hayratıyla ilgili kayıtların dışında faaliyetlerine pek
yer verilmemiştir . Gülnüş Sultan ' ın hayratı arasında , hasekiliği esnasında Mekke'de yaptırdığı Hasekiye imareti, hac
yolundaki çeşme ve kuyular, büyük oğ
lu Sultan Mustafa zamanında Galata'da
yanmış olan eski bir kilisenin yerinde inşa ettirdiğ i Yenicami ve çeşmesiyle küçük oğlu Sultan Ahmed 'in saltanatı sıra
sında Üskü dar iskelesi'nin sağında yaptırdığı cam i, sebil. çeşme , imaret sıb
yan mektebi ve medreseden oluşan k ül-
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Kum ilmi Çevrelerinde
büyük nüfuz sahibi olan
ve İran İslam devrimini destekleyen
Şii müctehidi.

_j

20 Mart 1899'da Orta iran 'daki Gül payigan şeh rine 6 km. uzakta bulunan
bir köyde doğdu . Dokuz yaşında iken.
imam Müsa ei - Kazım ' ın neslinden olan
ve bölgede saygı gören babası Seyyid
Muhammed Bakır vefat etti. 191 Tde ,
dönemin en büyük alimlerinden Şeyh
Abdülkerim Hairi'nin sayesinde bir nevi
merkeziyet kazanmış olan Erak şehrine
giderek dini öğrenirnin "sutüh" denilen
birinci düzeyini Hairi'nin gözetimi altın
da tamam l adı. Hairi. beş yıl sonra Kum
medreselerini canlandırmak amacıyla
oraya geçince Gülpayigani de onun davetine uyarak Kum'a taşındı ve hocası-

nın tavsiyesi üzerine Feyziye Medresesi'nde sutüh derslerini vermekle görevlendirildi. Hairi'nin 1937'de vefatı üzerine bu medresede fıkıh ve usul öğreti
mine başlayan Gülpayigani kısa zamanda büyük bir şöhret kazandı; Kum'un en
büyük camii olan Mescid-i A'zam'daki
derslerine 800 kadar öğrenci devam ediyordu. Yedi yıl süren bir aradan sonra,
Hairi'nin yerine Kum medreselerini yöneten Ayetullah Burücirdi'nin 1961'de
ölümüyle Gülpayigani'nin nüfuz ve etkinliğ i daha · da arttı. İran lı Şiiler'in bir
kısmı tarafından "merci-i taklid" olarak
seçilip Ayetullah Seyyid Şehabeddin Mar' aşive Ayetullah Kazım Şeriatmeda ri ile
beraber Kum medreselerinin idaresini
üstlendi ve bütün ülkede sözü dinlenen
bir alim oldu. Yeni öğretim metotları uygulamaya çalıştı ve bütün Kum medreselerine sözlü ve yazılı imtihan usulünü
getirdi. Kum dışında da birkaç medresenin kurulmasını sağladı. 1965 'te hac
yolculuğu esnasında Şiiler ile Sünniler
arasında birlik ve yakınlık kurma yolunda çaba sarfettiği söyleniyorsa da Senendec ve Merivan gibi halkı tamamen
Sünni olan bazı şehirlerde Şii medreseleri kurmaktan da geri ka l madı. Ayrıca
Avrupa'da oturan iranlılar'ın dini ihtiyaçlarını karşılama k amacıyla Londra'ya bir
temsilcinin gönderilmesini temin etti.
Eyalet meclisleri seçim kanunlarından ,
adayların erkek ve müslüman olması şar
tının çıkarılmasını öngören bir tasarıyı
şaha yolladığı bir telgrafta protesto eden
Gülpayigani, Ekim 1962'de ilk defa siyaset alanına girmiş oldu. Ertesi yıl Ayetullah Humeyni'nin liderliğinde başlayan
ve on beş yıl sonra saltanat rejiminin
devrilmesiyle sonuçlanan harekete büyük bir azim ve coşkuyla katıldı. 22 Mart
1963'te bir komando birliği Feyziye Medresesi 'ne hücum edince Gülpayigani ancak talebelerinin gayretiyle askerlerin
elinden kurtulabildi; dama dı Hüccetü'lİslam Alevi ise ağır şekilde yaralandı (Ali
Devvani. lll, 265-266). Kum'da ve diğer şe
hirlerde meydana gelen toplu öldürme
olaylarını sert bir dille eleştiren Gülpayigani. Humeyni'nin önce Türkiye 'ye, daha
sonra lrak'a sürgün edilmesinden sonra da rejim aleyhtarlığından taviz vermedi. Çeşitli vesilelerle şahın güttüğü siyasete karşı çıktı . Mesela Temmuz 1971 ·de hükümetin kontrolündeki vakıf arazinin özel kişilere satılmasının haram
olduğunu ilan etti (a.g.e., IV, 49-50) . Mart
1976 ·da senato başkanına çektiği bir
telgrafta. iran'da kullanılan resmi tak-

vim başlangıcının Hz. Peygamber'in hicretinin yerine İran İmparatorluğu · nun
kurulması olarak değiştirilmesinin İsla
miyet'e aykırı olduğunu vurgu l adı (a.g.e.,
VI, 288) .

Ocak 1978'de Kum 'daki gösteriler ve
çatışmalarla başlayan İ ran İslam devri-

mini tutarlı bir şekilde destekleyen Gülpayigani, halkı teşvik etmek ve moralini
yükseltmek için bazan tek başına, bazan Ayetullah Mar'aşi ve Ayetullah Şeri
atmedari ile birlikte yıllar boyunca bildiriler yayım la dı. 9 Mayıs 1978 ·de. kırk
gün önce Yezd şeh rinde öldürülenleri
anmak için Kum'da gösteri yapan talebeler askerlerden kaçarak Gülpayigani'nin Çeharmeydan sokağındaki evine
sığınınca askerler evi yağmaladıla r. Bu
olay üzerine Gülpayigani kalp krizi geçirdi.
Ayetullah Humeyni'nin iran'a dönüşü
nün beklendiği ve saltanat rejiminin son
anlarını yaşadığı günlerde Gülpayigani orduyu darbe yapmaması için uyardı (a.g.e.,
IX, 263 - 265) 11 Şubat 1979 'da devrim
gerçekleşince İran halkına bir tebrik
mesajı yayımiayan Gülpayigani. 2 Aralı k'ta yapılan referandumda halka İran
İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasına oy
vermesini tavsiye etti (a.g.e., X. 299). Yeni düzenin kurulmasından sonra ortaya
çıkan siyasi ihtilaflara açık bir şekilde
karışmamasına rağmen bazı konularda
muhafazakar olarak nitelendirilebilecek
görüşlerini açıklama gereğini duydu. Araları açılan Şeriatmedari ile Humeyni'yi
barıştırmak için kendi evine davet ettiyse de bu yoldaki teşebbüsleri sonuçsuz kaldı (Momen. s. 29 1- 292 ) Şeriatme
dari gibi, daha çok genç ve radikal alimleri temsil eden Hizb-i Cumhüri-i İsla 
mi'nin yükselişinden rahatsız olduğu halde Gülpayigani'nin adı Şeriatmedari'ye
atfedilen kampiolara karışmadı. "Velayet-i fa kih" konusunda Humeyni'den
fa rklı düş ü n en Gülpayigani'ye göre bu
teori en yüksek rütbeli müctehidlerin,
hükümetin günlük icraatına bizzat karışmalarını değil onun umumi gidişatı
na nezaret etmelerini gerektiriyordu.
Humeyni'nin Ocak 1988'de, velayet-i fakih teorisinin sonucu olarak hükümetin
bütün emirlerine itaat etmenin şer'an
vacip olduğu yolundaki beyanatını Gülpayigani'nin tamamen yanlış bulduğu
söylenmektedir. Bu görüş fa rklılıklarına
rağmen hayatının sonuna kadar İslam
cumhuriyeti nizamma sadık kalan Gülpayigani 10 Aralık 1993'te Kum 'da vefat etti ve orada defnedildi.
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