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İBRAHiM b. EŞTER
( ~Y I 0-1 ~'Y.!)
Ebu Nu' man İbrahim b. Malik b. Haris
b. Abdiyegüs ei-Eşter en-Nehai
(ö. 72/691)
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Neha' kabilesine bağlı Cisroğulları ' na
mensup olup Hz. Ali'nin kumandanların
dan Malik b. Haris ei-Eşter'in oğludur. Bazı eser lerde, genç yaşta babasıyla birlikte
Hz. Ali'nin tarafında Sıffin Savaşı'na katıldığı kaydedilmektedir. İbrahim b. Eş
ter'e kaynaklarda. Kerbela'nın intikamını
almak isteyen Muhtar es-Sekafi'nin faaliyetleriyle ilişkisi dolayısıyla yer verilmiş
tir. Muhtar es-Sekafi KCıfe'de planlar yaparken bölge eşrafı ona cesareti ve zekası ile tanınan İbrahim b. Eşter'i safları
na alması gerektiğini söylediler. Muhtar
es-Sekafi de İbrahim'e haber göndererek
kendisine katılmasın ı teklif ettiyse de İb
rahim işin idaresini bizzat üzerine almak
istediğini bildirince davet sonuçsuz kaldı. Daha sonra Muhtar bir heyetle birlikte İbrahim'in evine giderek kendisine Hz.
Ali'nin oğlu Muhammed b. Hanefıyye'den
bir mektup getirdiğini söyledi. Bazı kaynaklara göre "M uhammed ei-Mehdl'den
İbrahim ei-Eşter'e" (mesela bk. Taberl. ı ı.
611 ). bazılarına göre ise "Muhammed b.
Ali'den İbrahim b. Eşter' e" (mesela bk.
Dlneverl. s. 289) diye başlayan mektupta
Ehl-i beyt'in kanını dava etmek ve intikamını almak üzere gönderilen Muhtar'a
yardım etmesi isteniyordu. İlk rivayeti
doğru kabul edenler İbrahim'in. daha önce Muhammed b. Hanefiyye ile mektuplaştığını. ancak hiçbir zaman onun kendisini mehdi olarak takdim etmediğini söyleyerek, ikinci rivayeti benimseyenler de
başka karinelerden yola çıkarak mektubun ona ait olup olmadığı konusunda tereddüt gösterdiği görüşündedir. Amir
eş-Şa'bl hariç orada bulunanların hepsi

mektubun Muhammed b. Hanefiyye tarafından yazıldığına şahitlik ettiği , İb

rahim'in bunların isimlerini bir kağıda
yazarak kendilerine imzalattıktan sonra
Muhtar es-Sekafi'nin saflarına katıldığı
belirtilmektedir. Muhtar es- Sekafı ile İb
rahim b. Eşter. 14 Reblülewel 66 (19 Ekim
685) tarihinde Hz. Hüseyin'in intikamını
almak ve KCıfe'yi ele geçirmek üzere ayaklanmaya karar verdiler_Ancak İbrahim'in
karşılaştığı bir olay yüzünden bir kişiyi öldürmek zorunda kalması üzerine bir gün
önce başlayan . bu arada halktan da büyük destek gören isyan başarıyla sonuçlandı ve KCıfe ele geçirildi.
Muhtar es-Sekafı KCıfe'de hakimiyetini
güçlendirmeye çalışırken onun Musul valisi olan Abdurrahman b. Said, Emevl kumandanlarından Ubeydullah b. Ziyad'ın
bölgeye geldiğini, bu yüzden 11krlt'e çekilmek zorunda kaldığını bildirdi. Ubeydullah, Muhtar es-Sekafı'nin Yezld b. Enes
kumandasında Musul'a gönderdiği kuvvetleri bozguna uğratınca (10-11 Zi lhi cce 6618-9 Temmuz 686) Muhtar es-Sekarı. İbrahim b. Eşter kumandasında bir orduyu Ubeydullah b. Ziyad'ın üzerine gönderdi. Ancak onun şehirden ayrılmasını
fırsat bilen KOfeliler ayaklanma girişimin
de bulunduğundan İbrahim'i geri çağır
dı. İbrahim isyanı bastırdıktan (24 Zi lhi cce 66/22 Temmu z686) sonra tekrar Ubeydullah ' ın üzerine yürüdü . Hazir ırmağı
kıyısında geçen çetin savaşta İbrahim 'in
mahareti sayesinde kesin bir zafere ulaşıldı: başta Ubeydullah b. Ziyad ve Husayn
b. Nümeyr olmak üzere birçok kişi öldürüldü (9 Muharrem 6715 Ağ u stos 686) Bu
başarılardan sonra Muhtar es-Sekafı giderek kendi başına hareket etmeye baş
layınca İbrahim'in ondan ayrılarak Cezlre'deki bazı bölgeleri hükmü altına aldığı
rivayet edilmektedir. Ramazan 67'de (Nisan 687) Muhtar es-Sekafı'yi öldüren Abdullah b. Zübeyir'in kardeşi Mus'ab İbra
him'e, idaresi altına girdiği takdirde baş
ta Suriye olmak üzere fethedeceği yerlere
bizzat sahip olacağını bildirdi. Öte yandan Halife Abdülmelik de ona bir mektup
göndererek kendisine biat etmesi durumunda lrak'ı tamamen ona vereceğini
söyledi. Ancak İbrahim. Mus'ab'ın saflarına katıldı. Daha sonra Mus'ab b. Zübeyr'in Basra'daki Haricller'e (Ezrakiler)
karşı harekete geçmesiyle onların KCıfe
taraflarında katliama kalkışmaları üzerine İbrahim b. Eşter. Mus'ab'dan Ezrakller'Ie mücadeleye memur edilmesini istedi: fakat diğer kabile reisierinin muhalefetiyle karşılaştı. Mus'ab da bu görevi

Musul'a gönderdiği Mühelleb b. EbCı Sufre'ye verdi: İbrahim'i de onun yerine Musul'a tayin etti. Ardından beraberindeki
kuvvetlerle birlikte Emevller'e karşı mücadeleye başlayan İbrahim Halife Abd cilmelik'in ordusu ile karşılaştı. Deyrülcaselik civarında cereyan eden savaşta İbra
him'in daha savaşın başında öldürülmesi
(Cemaziyelevvel 721 Ekim 691) M us' ab b.
Zübeyr'in mağlCıbiyetini hazırladı. İbra
him b. Eşter. bazı kaynaklarda KOfeli muhaddis ve fakih Ebu İmran İbrahim b. Yezld b. Kays en-Nehai ile karıştırılmıştır.
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HASAN ÜNAT

İBRAHiM GÜLŞENi
(ö. 940/1534)
Halvetiyye -Gülşeniyye tarikatının
kurucusu, şair.

_j

Amid 'de ( Diyarbakır) dünyaya geldi.
Serdea (Barda) şehrinde
doğduğu ileri sürülmekteyse de (M . Ali
Terbiyet. s. 318) babasının Arnidi nisbesini
taşıması ve türbesinin Diyarbakır'da bulunması (Ali Emir!, vr. I 6') bu iddianın
doğru olmadığını göstermektedir. Hayatı hakkında bilinenler. geniş ölçüde oğlu
Ahmed Hayall'nin halifesi Muhyl-i Gülşe
ni'nin Menfıkıb-ı İbrahim Gülşeni adlı eserine dayanmaktadır. Ancak Muhyl
onun nerede doğduğuna dair bilgi vermemiştir. İbrahim Gülşenl'nin doğum tarihi de tartışmalıdır. Muhyl. onun 940'ta
(1534) vefat ettiğinde 114 yaşında olduğunu söyler. Bu durumda 826'da (1423)
doğmuş olmalıdır. Yine Muhyl'nin verdiği bilgiye göre babası Muhammed Ami-

Azerbaycan'ın
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di. Akkoyunlu Sultanı Hamza dönemine
( ı 434- ı 444 ı yetişmiş ve İbrahim iki yaşında iken ölmüştür. Buna göre onun en
erken 836 'da (1433) doğmuş olması gerekir. Muhyl başka bir yerde İbrahim'in
on beş yaşında iken Tebriz' e gittiğini, orada Uzun Hasan ' ın kazaskeri Molla Hasan
ile görüştüğünü ve Molla Hasan'ın bazı
görevlerini kendisine devrettiğini kaydeder. Ancak onun bu sırada on beş yaşın
çok üzerinde bulunması gerekir. Zira bir
kazaskerin, görevlerinin bir bölümünü bu
yaştaki bir çocuğa bırakması mümkün
değildir. Uzun Hasan ' ın Tebriz'i alışı ve
başşehir yapışı 873 (1468) yılına rastlar
ki önceki ihtimaller göz önüne alındığın
da İbrahim Gülşenl bu tarihte otuz sekiz- kırk yaşlarında olmalıdır. Nev'lzade
Atalise onun 830 ( 1427) yılı civarında
doğduğunu kaydede r. Muhyi. İbrahim
Güışenl'nin kendi soyunu yedi kuşakla
Oğuz Ata'ya ulaştırdığını söyler (Menakıb,
s. ı 3) . Onunl;:ı aynı dönemde yaşayan
Uzun Hasan ' ın (ö. 883/ ı47 8 ) soyunun da
elli ikinci (GaffarT. s. 25 ı) veya elli dördüncü (EbGBekr- i Tihranl , 1, 25) kuşakta Oğuz
Ata'ya dayandırtldığı bilinmektedir. İbra
him GüiŞenl'nin kendi soyunu Hz. Peygamber'e veya bir sahfıbeye değil Oğuz
Ata'ya bağlaması. Akkoyunıuıar'da kavmiyetçi duyguların canlanması sürecinin
başlamasıyla ilgili görülmüştür (Sümer,
S. 148- 149)
Kültürlü bir aileye mensup olan İbra
him Gülşenl'nin babası Muhammed Arnidi fıkıh . kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislikyapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkü 'l-mugla]r. adlı bir kitabın ve tasawufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali
de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti.
İki yaşında iken babası ölünce İbrahim
Gülşenl'nin bakımını ve yetiştirilmesini
amcası üzerine aldı ; öğrenimine de onun
yanında başladı. Mu hyi. onun dört yaşı
na geldiğinde kendi başına Kur' an ' ı hatmettiğini, Türkçe kitaplardan tefsir ve
hadis okumaya başladığını. on yaşlarında
iken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiğini, oyun ve eğlenceye itibar etmediğini. on beş yaşında. tahsil için kimseye haber vermeden Maveraünnehir'e
gitmek üzere yola çıktığını söyler. Yine
Muhyl'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e
vardığında Uzun Hasan ' ın kazaskeri Molla Hasan ile karşılaşmış. onun kabiliyetini
keşfeden Molla Hasan. tahsil için Maveraünnehir 'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna
etmiş ve yanına alarak evlat edinmiştir.
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Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimi gören İbrahim Gülşenl
burada Molla İbrahim olarak tanınmaya
başlamıştır.

Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni. Tebriz Kadısı Şerefeddin ile aralarında geçen bir
olay vesilesiyle Uzun Hasan 'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan. her an
huzuruna girip çıkabilmesi için ona "tarhan" unvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara ile yapılan barış antlaşma
sında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü sGfi Abdurrahman-ı Caml ile tanıştı. Uzun Hasan. Şlraz ' a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptı
ğı zulmü önlemesi için onu Şlraz'a gönderdi. Bu iki olaydan. Gülşenl'nin Uzun
Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu
anlaşılmaktadır. Muhyi onun bu dönemde maddi durumunun oldukça iyi olduğunu. amcasına SOO altın gönderdiğini
yazar.
Muhyi. Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiyye tarikatının ikinci plri Seyyid Yahya-yı Şirvanl'nin halifelerinden Dede
Ömer HOşeni'nin (ö. 892/ 1487 ) müridi
olan Üveys'in derviş kıyafetiyle Tebriz' e
geldiğini, sultan kardeşine başındaki tacm hangi tarikata ait olduğunu sorunca.
" Dede Ömer RGşenl'nindir" diyerek bu
şeyhten övgüyle bahsettiğini , Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim'i
onu davet için Karabağ ' a gönderdiğini
anlatır. Karabağ ' a gidip RGşenl ile görüşen İbrahim bu sırada ondan etkifenerek
kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer,
İbrahim'e Sultan Hasan ' ın davetini kabul
ettiğini . ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz' e yazın gelebileceğini söyler.
İbrahim bir süre daha orada kaldıktan
sonra Tebriz' e döner. Bunun ardından sıkı
bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya baş
layan İbrahim Gülşeni. seyrü süiGkünü
ertesi yıl Tebriz' e gelen Dede Ömer'in gözetiminde sürdürdü. Dede Ömer RGşenl.
Uzun Hasan döneminde Tebriz' e geldiği ~
ne göre İbrahim Gülşenl ona 1478 yılın
dan önce intisap etmiş olmalıdır. İbrahim
Gülşeni. bu dönemde şiddetli bir cezbe
haline girerek elinde şarap şişesiyle çarşıda dolaşmaya başlamıştır. Muhyl'nin
ifadelerinden, onun bu cezbe halinin
uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmak
tadır. Dede Ömer RGşenl vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti.
Mürşidinin ölümünden sonra irşad faaliyetine başlayan İbrahim Gülşenl'ye Sultan Yakub da büyük değer vermiş . askerin maneviyatını yükseltmek için bazı sa-

vaşlara

onu da yanında

götürmüştür.

Bu

yakınlığın oluşmasında . İbrahim Gülşe

ni'nin Uzun Hasan'a oğlu Yakub için hoca
olarak tavsiye ettiği Kadı isa'nın da rolü
olmuştur. Gülşeni. Tebriz'i anlattığı bir
gazelinde Sultan Yakub'dan övgüyle söz
etmiştir. Gülşenl ile Kadı lsa birbirlerine
· Farsça ve Türkçe şiirler yazmışlardır.
Sultan Yakub'un ölümünden (896/ 1490)
sonra Akkoyunlu ailesi içinde meydana
gelen taht kavgaları sırasında sıkıntılı
bir dönem geçiren İbrahim Gülşenl 900
(1495) yılında çoksayıda müridiyle birlikte hacca gitti. Mekke'de bazı Mısırlı alimlerle tanıştı ve daha sonra Tebriz'e döndü. Siyasi istikrarsızlığın son haddine vardığı bu dönemde Akkoyunlu tahtı sık sık
el değiştiriyordu . İbrahim Gülşeni. Şah ismail 907'de (1502) Sultan Elvend'i mağ
IGp ederek Tebriz'e girince ailesiyle birlikte şehirden ayrılıp Diyarbekir'e gitti.
Ma'ne v i adlı eserini burada yazmaya
başladı. Muhyl, gayri müslimlerden bile
ona intisap edenler olduğunu, ancak devletin cizye gelirlerinde azalma olur endişesiyle şeyhin onları dervişliğe kabul etmesinin yasaklandığını kaydeder. Tebriz
elinden çıktıktan sonra 912'ye (1507) kadar Diyarbekir'i hakimiyeti altında bulunduran Elvend Bey ikinci defa yenilince
şehir Musullu Türkmen Beyi Emir Bey'e
verildi. Emir Bey'in Dulkadırlı Alaeddin
Bey'den çekinerek Safevller'e yaklaşma
sı İbrahim Gülşenl'yi rahatsız etti. Bunun
üzerine Kudüs'e gitmek için izin istediyse
de isteği kabul edilmedi. Emir Bey, Şah
İsmail ' le görüşmek için şehirden ayrıldı
ğında yerine bıraktığı kardeşi Kayıtmaz'a
da aynı isteği ileten İbrahim Gülşenl yine
olumsuz cevap aldı. Ardından Alaüddevle'nin daveti üzerine Maraş'a gitti ve oradan Kudüs'e gitmek için yola çıktı. Kudüs'te kırk gün kalıp erbaln çıkardıktan
sonra Mısır'a geçmeye karar verdi. Mısır'a
ulaşınca Kahire civarında Birketülhac denilen yerde kısa süre konakladı. Dede .
ömer RGşenl'nin daha önce Mısır'a yerleşen halifesi Timurtaş vasıtasıyla Memlük Sultanı Kansu Gavri kendisine Kubbetü'I-Mustafa adlı zaviyeyi tahsis etti. Buraya gelip Gülşenl'yi ziyaret eden sultan
onu Kahire'ye davet etti. Kahire'de bütün
camileri dolaşan şeyh, Babü Züveyle semtinde bulunan Müeyyediyye Camii'nde bir
hücrede erbaln çıkardı. Daha sonra buraya yerleşti. Kahire'de irşad faaliyetini
sürdüren İbrahim Gülşenl'nin şöhreti kısa
zamanda etrafa yayıldı. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedip Kahire'ye girdiğinde
onu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadı-
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ğını sormuş, Gülşenlde Müeyyediyye Camii yanında bulunan arazinin kendilerine
bağışlanarak bir dergah yapılmasını istemiş ve bu isteği yerine getirilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında
Valisi Hain Ahmed Paşa'nın isyanı
bastırıldıktan sonra 931 ( 1525) yılında
Sadrazam İbrahim Paşa geniş yetkilerle
bölgeye gönderildi. İbrahim Paşa'yı pek
çok ileri gelen kişinin yanında bazı şeyh
ler de ziyaret etmiş. İbrahim Gülşenl ise
kendi gitmeyip oğlu Ahmed Hayall'yi göndermişti. Bunu bir saygısızlık kabul ederek şeyh hakkında soruşturma başlatan
İbrahim Paşa, beylerden ve yeniçerilerden çok sayıda kimsenin şeyhin müridi
olduğunu ve şeyhin, oğlu Ahmed'i Memlük Sultanı romanbay'ın dul eşiyle evlenMısır

dirdiğini öğrendi. İstanbul'a döndüğün

de şeyhin bu durumunu padişaha arzederek bir isyan çıkarmasından endişe ettiğini ve İstanbul'a eelbedilmesi gerektiğini söyledi, padişahtan bu hususta bir
irade çıkarmaya muvaffak oldu. Muhyl ve
ondan naklen Cemaleddin HuM'ye göre
İbrahim Paşa, İran'dan gelen bir cifr uzmanının İbrahim adında birinin Kanuni
Sultan Süleyman'ın saltanatma göz diktiğini söylemesini fırsat bilmiş ve bu şah
sın İbrahim Gülşenl olduğunu ileri süre-

rek şeyhi İstanbul'a getirtmiştir. İbrahim
Gülşenl'nin İstanbul'a 935 (1528-29) yılı
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şına şeyhin

kaydedilmektedir (Ata!,
s. 67; Hüseyin Vassaf, III, ll 0); ancak Koca
Mustafa Paşa Dergahı'nda Merkez Efendi ile görüştüğü dikkate alınırsa onun bu
tarihten sonra İstanbul'a gelmiş olması gerekir. Zira Merkez Efendi'nin Koca
Mustafa Paşa Dergahı'na şeyh oluşu Sünbül Sinan Efendi'nin vefatından (ö. 936/
ı 529) sonradır.
İbrahim Paşa, Gülşenl'nin, oğlu Ahmed
Hayall ve iki halifesiyle birlikte İstanbul'a
geldiğini padişaha arzetmeyip onu itharn
edebilmek için somut deliller araştırdı,
bu amaçla Şeyhülislam Kemalpaşazade,
Fenarizade Muhyiddin Efendi ve Kadirl
Efendi'yi görevlendirdi; ayrıca bazı alimleri tebdilikıyafet meclisine göndererek
sohbetlerini dinletti. Muhyl, İbrahim Paşa'nın altı ay sonra Kemalpaşazade'ye bir
adamını gönderip şeyhin bir kusurunu
tesbit edip etmediğini öğrenmek istedi-

gözlerini tedavi etmesini emgözleri açılmıştır (Muhyl-i Gülşenl, s. 417). Mı
sır'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılacağı
zaman padişah Gülşeni şerefine ulema
ve meşayihe sarayda bir ziyafet vermiş,
bu ziyafetin ardından Beyazıt Camii'nde
bir veda konuşması yapmıştır. Hulvl, Kanuni'nin şeyhe İstanbul'da kalmasını teklif ettiğini, ancak onun çok yaşlandığını
ileri sürerek bu teklifi kabul etmediğini,
bunun üzerine padişahın İstanbul'da bir
halife bırakmasını rica ettiğini, şeyhin de
Hasan Zarlfi'yi halife olarak bıraktığını
söyler. İbrahim Gülşeni'nin İstanbul'a getirilmesi ve Kanuni ile görüşmesi Hayrullah Efendi'nin yazdığı Türk Tiyatrosu'nun
ilk piyesine konu olmuştur (Danişmend,
II/8 1istanbul 19391, s. 73-91 ). Mısır'a döndükten sonra yaklaşık beş yıl daha yaşa
yan İbrahim Gülşeni 9 Şewal 940'ta (23
Nisan 1534) vefat etti. Ölümüne "mate
kutbü'z-zaman İbrahim" ibaresi tarih dü-

ğini, Kemalpaşazade'nin şeyh hakkında

şürülmüştür.

olumlu cevap gönderdiğini, bunun üzerine paşanın şeyhi padişahla görüştürme
den Mısır'a göndermeyi düşündüğünü
kaydeder. Fakatİbrahim Gülşenl daha
sonra Kanuni ile görüşme imkanı bulmuş,
padişah ona saygı göstermiş , kehhalba-

Gülşenl'nin tarikat silsilesi, Halvetiyye'nin ana kollarından Ruşeniyye'nin piri Dede Ömer Rfışeni vasıtasıyla tarikatın ikinci
piri Yahya-yı Şirvanl'ye ulaşır. Mürşidi Dede Ömer Ruşenl'nin kendisine bir gül vererek, "Sen ol bağ-ı bekanın gülşenisin"
demesi üzerine mahlası Heybetl'yi değiş
tirerek Gülşenl'yi kullanmaya başladığın
dan kurduğu tarikata Gülşeniyye denil-

civarında ulaştığı

retmiş

ve

ilerlemiş yaşına rağmen

miştir.

İbrahim Gülşenl'nin öğrenim durumu
ibrahim Gülseni'nin Ma'neufsinin Ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2080, vr. Sb · 6')

hakkında

kaynaklarda bilgi yoktur. Abdülvehhab eş-Şa'rani onunla birçok defa
görüştüğünü, kendisini beğendiğini, fakat dili tutuk bir üm mi olduğunu, maksadını fasih olarak anlatamadığını söyler.
Ancak oldukça geniş hacim li Arapça, Farsça ve Türkçe manzum eserleri Şa'ranl'nin
bu sözlerinin doğru olmadığını göstermektedir. Nitekim Muhyi, onun aynı anda üç ayrı katibe üç dilde irticalen şiir yazdırdığını kaydeder.
Gülşeniyye

ve Mevleviyye tarikatları
bir yakınlık meydana gelmiş.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Didem
ruh-ı h ub-i Gülşenira 1 An çeşm-i çerağ-ı
Ruşeni ra" (GülşenT'nin güzel yüzünü gördüm,
o ROşenT'nin gözünün IŞiğtdlr) beytiyle Gülşe
ni'nin geleceğini müjdelediğine inanılmış
tır. Nitekim Muhyi de Ma'nevi adlı eserine bu beyti ihtiva eden gazelle başla
mıştır. Mevlana'nın torunlarından Divane
Mehmed Çelebi'nin Kahire'ye gelerek zindanda bulunan İbrahim Gülşeni'yi kurtarmasına dair menkıbe de bu yakınlığın
oluşmasında etkili olmuştur (Sakıb Dede,
arasında
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I, 34; Selahaddin-i Mevlevl, s. !4). Esasen
Mevlana'nın Meşnevi'sine nazlre olarak
yazdığıMa'nevi adlı eseri de Gülşenl'nin
Mevlana'ya olan ilgisini göstermektedir.
İbrahim Gülşenl üzerinde etkili olan bir
şahsiyet de Muhyiddin İbnü'I-Arabl'dir.

Uzun Hasan devrinde Tebriz'de

bazı

zahir

uleması İbnü'I-Arabl'nin aleyhinde bulu-

nunca araya girerek onu savunmuştur.
Sultan Yakub Karabağ'da kışladığında
sultanın maiyetinde olan İbrahim Gülşenl, Karabağ mollalarına Fuşuşü'l-J:ıi

kem'i n önemli meselelerini açıklamış,
mecliste bulunanlardan Mevlana Abdülganl Tardü'l-lüşuş 'an {J.uşuşi'l-Fuşuş,
Mevlana İsmail Reddü 'n-nuşuş 'ani'lFuşuş adlı eserleri onun açıklamaların
dan faydalanarak kaleme almışlardır. Bu
bilgilerden, Gülşenl'nin İbnü'I-Arabl'yi anlayacak yüksek irfan seviyesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. İbrahim Gülşe

ni'nin etkilendiği diğer bir sufi de İbnü'I
Farız'dır. Arapça divanını onun et-Ta'iyyetü'l-kübra'sına nazlre olarak yazmış
tır.

Eserleri. Türkçe , Arapça ve Farsça
75.000 beyitlik şiir yazmış olan İbrahim
Gülşenl'nin başlıca eserleri şunlardır: L
Ma'nevi. Mevlana'nın Meşnevi'sine nazlre olarak yazılan bu Farsça eser 40.000
beyit olup Diyarbekir'de on ayda tamamlanmıştır. İbrahim Gülşenl, İstanbul'da

iken eseri Şeyhülislam Kemalpaşaza
de'ye inceletmiş, Kemalpaşazade zahir
ehlinin bunun manasma vakıf olamayacağını. eserin birçok ilahi sırrı ihtiva ettiğini söylemiştir. Hulvl. İbrahim Gülşe
ni'nin eserin bir nüshasinı Kemalpaşaza
de'ye verdiğini, bu nüshanın Kemalpaşa
zade'nin türbesinde muhafaza edildiğini
söyler. Meşnevi'den alınma çeşitli hika-

!1
1

y);ıc.t,;:.~;ı:;;~~

yeleri ihtiva eden kitabın hemen hemen
hepsi müellifi hayatta iken yazılan, ayrı
ca ciltleri de değerli olan pek çok nüshası
vardır (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr.
2080 Jistinsahı 927/I 52 ı 1; Halet Efendi ,
nr. 272 Jistinsahı 927/!5211; Esad Efendi ,
nr. 2908Jistinsahı936/!530J) . Eserin ilk
SOO beyti La'll Mehmed Fena! tarafından
şerhedilmiştir (istanbul 1289). 2. Divan.
1 7.000 beyitten meydana gelen Farsça
divanda şairin Mevlana ve Yunus Emre'nin etkisinde kaldığı görülmektedir (Süleymaniye Ktp., Fatih , nr. 3866Jistirısahı
931/15251; Millet Ktp., Farsça , Manzum, nr.
4!8). 3. Kenzü'l-cevahir. Tasawufi konulara dair rubal ve tuyuğlardan meydana gelen bu Farsça eser, 7500 beyit ihtiva etmekte olup tek nüshası İstanbul
Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (FY, nr.
1233). 4. Simurgname. Muhyl eserin
30.000 beyit olduğunu söyler (Menakıb,
s. 239) . s. Divan . 1700 beyitten oluşan
Türkçe divanda Yunus Emre ve Neslml'nin şiirlerinin etkisi belli olmaktadır. En
iyi nüshası Ankara'da Dil ve Tarih- Coğraf
ya Fakültesi Kütüphanesi'nde (Mustafa
Çan. nr. 982). başka bir nüshası da İstan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde (TY, nr.
890) kayıtlıdır. Gülşenl'nin diğer Türkçe
eserleri de şunlardır: Pendname (Süleymaniye Ktp ., Hacı Mahmud Efendi , nr.
1042) ; Çobanname (Süleymaniye Ktp.,
Uşşaki Tekkesi, nr. 26) . Manzum olan bu
iki eserden başka Tahkikat-ı Gülşeni
adlı mensur bir Türkçe eser de İbrahim
Gülşenl'ye nisbet edilmektedir (Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi , nr. 3543) İbrahim
Gülşenl'nin İbnü'l-Farız'a ait et-Ta'iyyetü'l-kübra'nın etkisi altında yazdığı şiir
lerden oluşan 5000 beyitlik Arapça divanının tek nüshası Ankara'da Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Kütüphanesi'ndediL
ıı'r; ,

(/"'

L_._

~:ı.:i,ts;~.>i~;,; '
• \.'~' v.·<(•: · I'" ','Aı·
ı:.~y..:li~V-1t:.i>J.".ı~.ıf.' ~ ı

BİBLİYOGRAFYA:

Ebu Bekr-i Tihranl, Kitab-ı Diyarbakriyya
Necati Lugal- Faruk Sümer) , Ankara ı993,
ı, 25; Şa'ranl. et·Tabak:at, ll, ı33; Gaffarl, Cihil.·
nara, Tahran ı 353 h ş . , s. 25 ı; Latlfi, Tezkire, s.
52-54; Muhyl-i Gülşenl, Menakıb, s. ı3, 4ı7;
ayrıca bk. tür.yer.; Atal, Zeyl-i Şekaik, s. 6768; Gazzl. el-Kevakibü 's·sa'ire, ll, 84 ; Cema. leddin Hulvl, Lemezfıt·ı Hulviyye, Süleymani·
ye Ktp. , Halet Efendi, nr. 28ı , vr. 249'-257';
Evliya Çelebi, Seyahatname, 1, 320, 335, 389;
X, 243-246; Sakıb Dede, Sefine, 1, 34; ibrahim
Nazira, Beyan- ı TarTkat-ı Gülşenf, Millet Ktp.,
Ali Emlrl, Şer'iyye, nr. 888; Salih, Menakıb·ı
Evliya-yı Mısr, Bul ak ı262, s. 80· ı ı 7; La 'll
Mehmed Fenarl, Şerh·i Ma'nevf-yi Şerff, istan·
bul ı 289; Ali Paşa Mübarek, el·fjıtatü 't· Tevfik:ıy·
ye, Bulak 1306, IV, 54; Hocazade Ahmed Hilmi, İbrahim Gülşenf, istanbul ı 322, s. 4-8; Hüseyin Vassaf, Sefine, lll , ı 06· ı 20; Osmanlı Mü·
ellifleri, 1, ı 9; Tomar-Halvetiyye, s. 48-50; Ali
Em iri, Diyarbekirli Bazı Zevtıtın Terceme-i Hal·
leri, Millet Ktp ., Ali Emiri, Tarih , nr. 750, vr. ı6'
vd.; a.mlf .. Tezkire-i Şuara-yı Amid, istanbul
1328, ı, 297-304; M. Ali Terbiyet, Danişmen·
dan-ı k;erbaycan, Tahran ı3ı4 hş . , s. 3ı8320; TYDK, 1, ıo2-ı03; Tahsin Yazıcı. Şeyh İb
rahfm·i Gülşen i: Hayatı, Eserleri, Tarikatı (doktora t ezi. 1951). AÜ DTCF;a.mlf., "Gulffiani",
EP ( Fr.) , ll, ı 162· ı ı 64; Abdülbaki Gölpınarlı,
Mevlana 'dan Sonra Mevlevflik, istanbul ı 953,
s. 322-328; a.mlf., IOOSoruda Türkiye'de Mez·
hepler ve Tarikat/ar, istanbul ı 969, s. 206-207;
Şevket Beysanoğlu, Diyarbakır/ı Fikir ve Sanat
Adamları, istanbul ı 957, 1, 55· 77; U. Trimingham. The Su [i Orders in Islam, Oxford ı 97 ı , s.
76; Faruk Sümer, Oğuz/ar: Türkmenler, istan·
bul ı 980, s. ı48· ı49 ; M. Ertuğru l Düzdağ, Şey·
hülislam Ebussuud Efendi Fetvaları lşığında
16. Asır Türk Hayatı , istanbul ı 983, s. ı 92·
ı 93; Selahaddin-i Mevlevi, Terceme-i Hal·i Haz·
ret·i Pir İbrahim Gülşenf, istanbul ı 989, s. ı4;
Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dı·
şındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Ankara
ı993 , ll, ıo5-ı ı5; Reşat Öngören, XVI. Asırda
Anadolu'da Tasavvuf(doktora tezi , 1996). MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 69· 73; Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve
Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), istanbul ı 998, s.
3ı3-3ı8; Hikmet Konur, İbrahim Gülşenf: Ha·
yatı , Eserleri, Görüşleri (doktora tezi, 1998). Do·
kuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;
i smail Hami Danişmend, "Türk Tiyatrosunun İlk
Piyesi", Türklük, 11/8, istanbul ı939, s. 73-9ı;
Hellmut Ritter, "Die Persischen Dichterhandschriften der Fatih-Bibliothek in Istanbul" (n ş[
Benedikt Re i nert). Oriens, XXIX-XXX ( 1986). s.
233-234; Doris Behrens-Abouseif, "al-Kulshani
in Ca i ro ", Muqarnas, V, Le iden ı 988, s. 43-60;
Kasım Kufralı, "Gülş enl", İA, IV, 835-836.
(n ş r.

!il

~~~w.:;J01;:ı~
.:i~J;1i1X.;ı,;~

~;lf~i·fııi!.~~'?

\j;*~& :ıı--.;;;;: .,

~ ~! ·~. -:";'/! nA~-? ; • ' Y.•I
,i;"l/"..5, td~>' ~-IJ'-?.

~ -

ı:ı~-;:;:ı~~):J.;,;il} ·~;.~;..~~~ô.:~;
~ - 0.:e;>~~,;;ı <iil

A

,

IBRAHIM

ibrahim
Gülseni'nin
Türkçe

••

Osmanlılar ' ın Mısır 'ı

L

Kahire'de

A

GULŞENI

N iHAT AZAMAT

••

•

•

KULU YESI

fethinden sonra
ilk dini eser.

yaptıkl arı

~

~

divanının

ilk iki

sayfası

(MilletKtp. ,
Ali Emlri Efendi,
Manzum ,
nr. 379)
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Babüzzüveyle'de Tahterrab' mahallesinde yer almakta olup 1S1 9-1 524 yılları
arasında Halvetiyye tarikatının Gülşeniy
ye kolunun plri İbrahim Gülşenl adına in-

