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GÜLPAYİG.~Nİ 
( .;~ys ) 

Seyyid Muhammed Rıza 
b. Muhammed Bakır 

(1899- 1993) 

Kum ilmi Çevrelerinde 
büyük nüfuz sahibi olan 

ve İran İslam devrimini destekleyen 
Şii müctehidi. 

_j 

20 Mart 1899'da Orta iran 'daki Gül 
payigan şehrine 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 tamamladı. Hairi. beş yıl sonra Kum 
medreselerini canlandırmak amacıyla 

oraya geçince Gülpayigani de onun da
vetine uyarak Kum'a taşındı ve hocası-

nın tavsiyesi üzerine Feyziye Medrese
si'nde sutüh derslerini vermekle görev
lendirildi. Hairi'nin 1937'de vefatı üze
rine bu medresede fıkıh ve usul öğreti
mine başlayan Gülpayigani kısa zaman
da büyük bir şöhret kazandı; Kum'un en 
büyük camii olan Mescid-i A'zam'daki 
derslerine 800 kadar öğrenci devam edi
yordu. Yedi yıl süren bir aradan sonra, 
Hairi'nin yerine Kum medreselerini yö
neten Ayetullah Burücirdi'nin 1961'de 
ölümüyle Gülpayigani'nin nüfuz ve et
kinliğ i daha · da arttı. İran lı Şiiler'in bir 
kısmı tarafından "merci-i taklid" olarak 
seçilip Ayetullah Seyyid Şehabeddin Mar
' aşive Ayetullah Kazım Şeriatmedari ile 
beraber Kum medreselerinin idaresini 
üstlendi ve bütün ülkede sözü dinlenen 
bir alim oldu. Yeni öğretim metotları uy
gulamaya çalıştı ve bütün Kum medre
selerine sözlü ve yazılı imtihan usulünü 
getirdi. Kum dışında da birkaç medre
senin kurulmasını sağladı. 1965 'te hac 
yolculuğu esnasında Şiiler ile Sünniler 
arasında birlik ve yakınlık kurma yolun
da çaba sarfettiği söyleniyorsa da Se
nendec ve Merivan gibi halkı tamamen 
Sünni olan bazı şehirlerde Şii medrese
leri kurmaktan da geri ka lmadı. Ayrıca 

Avrupa'da oturan iranlılar'ın dini ihtiyaç
larını karşılamak 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 si
yaset alanına girmiş oldu. Ertesi yıl Aye
tullah Humeyni'nin liderliğinde başlayan 
ve on beş yıl sonra saltanat rejiminin 
devrilmesiyle sonuçlanan harekete bü
yük bir azim ve coşkuyla katıldı. 22 Mart 
1963'te bir komando birliği Feyziye Med
resesi 'ne hücum edince Gülpayigani an
cak talebelerinin gayretiyle askerlerin 
elinden kurtulabildi; damadı Hüccetü'l
İslam 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 Gülpayi
gani. Humeyni'nin önce Türkiye 'ye, daha 
sonra lrak'a sürgün edilmesinden son
ra da rejim aleyhtarlığından taviz verme
di. Çeşitli vesilelerle şahın güttüğü siya
sete karşı çıktı . Mesela Temmuz 1971 ·
de hükümetin kontrolündeki vakıf ara
zinin 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-
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vim başlangıcının Hz. Peygamber'in hic
retinin yerine İran İmparatorluğu · nun 
kurulması olarak değiştirilmesinin İsla
miyet'e aykırı olduğunu vurgu ladı (a.g.e., 
VI, 288) . 

Ocak 1978'de Kum 'daki gösteriler ve 
çatışmalarla başlayan İ ran İslam devri
mini tutarlı bir şekilde destekleyen Gül
payigani, halkı teşvik etmek ve moralini 
yükseltmek için bazan tek başına, ba
zan Ayetullah Mar'aşi ve Ayetullah Şeri
atmedari ile birlikte yıllar boyunca bil
diriler yayım la dı. 9 Mayıs 1978 ·de. kırk 
gün önce Yezd şehrinde öldürülenleri 
anmak için Kum'da gösteri yapan tale
beler askerlerden kaçarak Gülpayiga
ni'nin Çeharmeydan sokağındaki evine 
sığınınca askerler evi yağmaladılar. Bu 
olay üzerine Gülpayigani kalp krizi ge
çirdi. 

Ayetullah Humeyni'nin iran'a dönüşü
nün beklendiği ve saltanat rejiminin son 
anlarını yaşadığı günlerde Gülpayigani or
duyu darbe yapmaması için uyardı (a.g.e., 
IX, 263 -265) 11 Şubat 1979 'da devrim 
gerçekleşince İran halkına bir tebrik 
mesajı yayımiayan Gülpayigani. 2 Ara
lı k'ta yapılan referandumda halka İran 
İslam Cumhuriyeti 'nin kurulmasına oy 
vermesini tavsiye etti (a.g.e., X. 299). Ye
ni düzenin kurulmasından sonra ortaya 
çıkan siyasi ihtilaflara açık bir şekilde 
karışmamasına rağmen bazı konularda 
muhafazakar olarak nitelendirilebilecek 
görüşlerini açıklama gereğini duydu. Ara
ları açılan Şeriatmedari ile Humeyni'yi 
barıştırmak için kendi evine davet et
tiyse de bu yoldaki teşebbüsleri sonuç
suz kaldı (Momen. s. 29 1-292 ) Şeriatme
dari gibi, daha çok genç ve radikal alim
leri temsil eden Hizb-i Cumhüri-i İsla 
mi'nin yükselişinden rahatsız olduğu hal
de Gülpayigani'nin adı Şeriatmedari'ye 
atfedilen kampiolara karışmadı. "Vela
yet-i fakih" konusunda Humeyni'den 
farklı düşü nen Gülpayigani'ye göre bu 
teori en yüksek rütbeli müctehidlerin, 
hükümetin günlük icraatına bizzat ka
rışmalarını değil onun umumi gidişatı
na nezaret etmelerini gerektiriyordu. 
Humeyni'nin Ocak 1988'de, velayet-i fa
kih teorisinin sonucu olarak hükümetin 
bütün emirlerine itaat etmenin şer'an 
vacip olduğu yolundaki beyanatını Gül
payigani'nin tamamen yanlış bulduğu 

söylenmektedir. Bu görüş farklılıklarına 
rağmen hayatının sonuna kadar İslam 
cumhuriyeti nizamma sadık kalan Gül
payigani 10 Aralık 1993'te Kum 'da ve
fat etti ve orada defnedildi. 
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Gülpayigani'nin el- Vesô.'il ve el- cUr
vetü'l- vüş~a üzerine yazdığı muhtelif 
haşiyeleri yanında en meşhur eseri. fık
hın hemen bütün konularındaki fetva
larını ihtiva eden Farsça Taviilfu '1- me
sô.'il'dir (Kum, ts .). Eserin bazı bölüm
leri Şirali Bayat tarafından Türkçe'ye çev
rilerek Özet ilmihal adıyla yayımlanmış
tır (İstanbul 1992). 
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GÜLŞEHRI 

((.SP ı 
(ö. 717 / 1317'den sonra) 

Mutasawıf şair. 
_j 

Kaynaklarda hayatına dair pek az bil
gi vardır. Hakkında bilinenler, kendi eser
lerindeki bazı kayıtlarla kendinden son
ra yaşamış Ahmedi (ö. 815 / 1412-13), Ha
tiboğlu (ö. 838/ 1435'ten sonra) ve Kemal 
Ümmi (ö. 880/ 1475) gibi birkaç şairin 
şiirlerinde rastlanan birtakım sözlerden 
ibarettir. 

717'de (1317) kaleme aldığı Mantı

ku't-tayr'daki bazı beyitlerden (nşr. Agah 
Sırrı Levend, s. 172, 173) onun Kırşehir'
de (Gülşehri) zaviye sahibi, müridi çok ve 
bütün şehir halkınca tanınan, evinde her 
gece sema yapılır, saygıyla eli öpülür 
meşhur bir şeyh olduğu öğrenilmekte
dir. Harizm'den gelip Kırşehir, Eskişehir 
ve Ankara dolayianna iskan edilmiş Oğuz 
boylarından birine mensup olduğu sanı
lan Gülşehri'nin Kırşehir'e ne zaman yer
leştiği belli değildir. Mevlana Celaled
din-i Rümi'nin ölümünden sonra Sultan 
Veled'in, kendisini Mevlevi tarikatını yay
mak ve bir zaviye kurmak üzere Kırşe
hir'e göndermiş olması ihtimalfnden söz 
edilirse de (Mantıku't-tayr, naşirin önsö-
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zü. s. 1 O) bu husus henüz açıklık kazan
mamıştır. 

Yerleştiği yerin adını kendine mahlas 
olarak alan şairin asıl adının Ahmed veya 
Süleyman olabileceği ileri sürülmektedir. 
Bazı araştırmacılar, Mantıku't- tayr'ın is
tanbul Arkeoloji M üzeleri Kütüphanesi'n
de bulunan nüshasının (nr. 1360) baş ta
rafındaki "Kitô.bü Mantıkı't-tayr min 
kelami şeyhi'l-muhakkıkrn mürşidi't-ta
libin el-alimü'l-fazıl eş-Şeyh Ahmed ei
Gülşehri" ibaresine dayanarak şairin adı
nın Ahmed olması gerektiği düşüncesin
dedirler (Köprülü, İlk Mutasavvı{lar, s. 240; 
Kilisli Muallim Rifat, s. 14). Fakat Gülşeh
ri'nin gerek kendi eserlerinde gerekse 
hakkında bilgi veren diğer eserlerde Ah
med ismine rastlanmadığı gibi Kırşehir'

de Şeyh Ahmed adında bir kimsenin tür
besi de mevcut değildir. öte yandan 
Mantıku't- tayr'da Süleyman adının sık 
sık geçmesi ve Kırşehir'de de Şeyh Sü
leyman adında birinin türbesinin bulun
ması. araştırmacılardan bazılarını şairin 

adınlil Süleyman olabileceği kanaatine 
götürmüştür (Mantıku 't-tayr, naşirin ön
sözü, s. 10-11 ). Kitapçı Raif Yelkenci de 
Gülşehri'nin, Sultan Veled'in halifelerin
den olup 697 Muharreminde (Kasım 1297) 
Kırşehir'in doğusuna düşen bir yerde bir 
Mevlevi zaYiyesi kurmuş olan Şeyh Sü
leyman-ı Türkınani ile aynı kişi olduğu
nu ileri sürer (bk. Gölpınarlı, s. 45) . An
cak Mantıku't-tayr'da geçen Süleyman 
isimlerinin hemen tamamı doğrudan 

doğruya Süleyman peygamberle ilgili 
olup hiçbir yerde Gülşehri mahlasıyla bir
likte zikredilmemektedir. Ayrıca Şeyh Sü
leyman'ın 710'da (1310) Sultan Veled'in 
ölümünden iki yıl önce vefat etmiş ol
duğu da anlaşılmaktadır (a.g.e., a.y.). Gö
rüldüğü gibi şairin adı hakkındaki bilgi
ler kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Gül
şehri'nin Mantıku't-tayr'ı 717'de (1317) 
tamamlamış olmasına ve eserin sonun
daki, "Şükr ol bir Tanrı'ya ki bu kelam 1 
ömrümüzden ilerü oldu tamam· beytine 
(s. 298) bakılırsa onun Kırşehir'de 717'
den sonraki bir tarihte ve epeyce ilerle
miş bir yaşta vefat ettiği anlaşılır. 

Eserlerinden Gülşehri'nin İslami ilim
ler yanında matematik, mantık ve fel
sefeye de vakıf olduğu anlaşılmaktadır. 
Birçok seyahat yaptığını. kendinden ön
ce yaşamış ve kendi zamanındaki şair
lerio şiirlerini okuduğunu söyleyen Gül
şehri (b k. Sad ed din Kocatürk. s. 31, 32 1-
323) en çok Mevlana, Attar, Senai, Sa'di 
ve Nizami'nin tesirinde kalmıştır. Özel
likle Mevlana'dan çok etkilenmiş olması 

onun Mevlevi olabileceğini akla getirir
se de gerek Mevlevi kaynaklarında ge
rekse silsilenamelerde bunu doğrula

yan bir kayda rastlanmamaktadır (a.g.e., 
s. 32). Buna karşılık geniş bir tasawuf 
kültürüne sahip olan Gülşehri'nin Ahi 
Evran 'ın talebelerinden olması muhte
meldir. 

701'de (1301) Farsça olarak yazdığı 
Pelekname'den sonra şöhret kazanan 
Gülşehri kendisini Senai. Attar, Nizami, 
Sa'di, Mevlana ve Sultan Veled gibi bü
yük şairlerin takipçisi saymakta ve on
larla aynı daire içinde görmektedir. Onun 
hem şeyh hem de şair olarak kendini 
tasawuf ve edebiyat aleminin en büyük 
simaları arasında zikretmesi dikkati çek
miş ve bu yönü bazı şairlerce tenkit edil
miştir. Bunlar arasında Ahmedi, Gülşeh
ri gibi başka şairleri taklit etmediğini, 
yazdıklarının doğrudan doğruya kendi
sine ait bulunduğunu, Gülşehri gibi ken
dini beğenmiş bir kimse olmadığını söy
leyerek onu eleştirmektedir. Fakat Ah
medi'nin edebi şahsiyetinin teşekkülün
de ve eserlerinde Gülşehri'nin tesiri açık
ça görülmektedir (/A, I, 220; Mantıku 't
tayr, naşirin önsözü, s. 5) . Bu durum, Gül
şehri'nin dönemin en mühim şahsiyet
lerinden biri olarak anılmaya değer bir 
şair olduğunu gösterdiği gibi, Mecmıl
atü'n-nezô.ir ve Cô.rrıiu'tı-nezô.ir gibi 
sonraki asırların tanınmış bazı şiir mec
mularında manzumelerinin yer alması. 
onun şöhret ve tesirinin XVI. yüzyıl baş
larına kadar devam ettiğini ortaya koy
maktadır (Köprülü, Millf Edebiyat Cere

yanının İlk Mübeşşirleri, s. 12). 

Devrindeki birçok şairin, Türkçe'nin 
Arapça ve Farsça'ya nisbetle kaba ve ifa
de bakımından kabiliyetsiz olduğu yo
lundaki görüşlerinin aksine fikir yürü
ten hemen hemen tek şair Gülşehri'dir. 
Feridüddin Attar'ın Manp~u't- tayr'ını 

Türkçe'ye aktarırken alelade bir tercü
meden ziyade, Türkçe'nin bütün imkan
larını kullanarak adeta orijinal bir eser 
ortaya koyduğunu ve Türk dilinde daha 
önce bu kadar güzel bir eser meydana 
getirilmediğini söyleyerek övünmesi (s. 
296), onun şuurlu ve idealist bir kişi ol
duğunu göstermektedir. Ayrıca eserleri 
didaktik ve süfiyane bir mahiyet taşıdı
ğı halde dilinin sade ve temiz, üslübu
nun itinalı ve canlı, nazmının ise devrine 
göre oldukça pürüzsüz oluşu, onun sa
nat kabiliyeti hakkında yeterli bir fikir 
verir. Gülşehri'nin, Yünus Emre'den son
ra zamanının duyguca kuwetli olduğu 
kadar usta bir şairi olarak da çağdaş-


