
İBRAHiM GÜLSENI 

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 Gül
şenl, Karabağ mollalarına Fuşuşü'l-J:ıi

kem'in önemli meselelerini açıklamış, 
mecliste bulunanlardan Mevlana Abdül
ganl Tardü'l-lüşuş 'an {J.uşuşi'l-Fuşuş, 
Mevlana İsmail Reddü 'n-nuşuş 'ani'l
Fuşuş adlı eserleri onun açıklamaların
dan faydalanarak kaleme almışlardır. Bu 
bilgilerden, Gülşenl'nin İbnü'I-Arabl'yi an
layacak yüksek irfan seviyesine sahip ol
duğu anlaşılmaktadır. İbrahim Gülşe
ni'nin etkilendiği diğer bir sufi de İbnü'I
Farız'dır. Arapça divanını onun et-Ta'iy
yetü'l-kübra'sına nazlre olarak yazmış
tır. 

Eserler i. Türkçe , Arapça ve Farsça 
75.000 beyitlik şiir yazmış olan İbrahim 
Gülşenl'nin başlıca eserleri şunlardır: L 
Ma'nevi. Mevlana'nın Meşnevi'sine na
zlre olarak yazılan bu Farsça eser 40.000 
beyit olup Diyarbekir'de on ayda tamam
lanmıştır. İbrahim Gülşenl, İstanbul'da 
iken eseri Şeyhülislam Kemalpaşaza
de'ye inceletmiş, Kemalpaşazade zahir 
ehlinin bunun manasma vakıf olamaya
cağını. eserin birçok ilahi sırrı ihtiva et
tiğini 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-

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; H alet 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 (Sü
leymaniye Ktp., Fatih , nr. 3866Jistirısahı 
931/15251; Millet Ktp., Farsça, Manzum, nr. 
4!8). 3. Kenzü'l-cevahir. Tasawufi ko
nulara dair rubal ve tuyuğlardan meyda
na gelen bu Farsça eser, 7500 beyit ih
tiva 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 (Sü
leymaniye 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 (Süleyma
niye Ktp., Esad Efendi , nr. 3543) İbrahim 
Gülşenl'nin İbnü'l-Farız'a ait et-Ta'iyye
tü'l-kübra'nın etkisi altında yazdığı şiir
lerden oluşan 5000 beyitlik Arapça diva
nının tek nüshası Ankara'da Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi'ndediL 
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ilk iki sayfası 
(MilletKtp. , 
Ali Emlri Efendi , 

Manzum , 
nr. 379) 
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IBRAHIM GULŞENI KULU YESI 

Osmanlılar' ın Mısır'ı fethinden sonra 
Kahire'de yaptıkları ilk dini eser. 

L ~ 

Babüzzüveyle'de Tahterrab' mahalle
sinde yer almakta olup 1 S 1 9-1 524 yılları 
arasında Halvetiyye tarikatının Gülşeniy
ye kolunun plri İbrahim Gülşenl adına in-



şa edilmiştir. Dış görünüş itibariyle Kahi
re'de daha önce benzeri bulunmayan yapı 
Memlüklü mimarisinin özelliklerini taşı
maktadır. Gülşeniyye tarikatının asitane
si olan ve sadece bazı bölümleri günümü
ze ulaşan tekkeye ait binalar yüksekçe bir 
seti üç yandan kuşatır. Bu binalar içinde 
en iyi durumda bulunan İbrahim Gülşe
ni'nin türbesidir ve üst katları tamamen 
yıkılmış olan tekkenin harabesiyle çevrili
dir. Kuzeyde bir sıra dükkan üzerinde yük
selen külliyenin ön cephesinin ortasında 
taç kapı yer alır. Yandan merdivenli bir 
platform ile ulaşılan kapı, üç dilimli ke
merli niş içine alınmış olup üstte bir dizi 
mazgal ile son bulan tepeliğe sahiptir. 
Girişin solunda yer alan cami dikdörtgen 
planlıdır. Cami, üstündeki tekke şeyhleri

ne ayrılmış bölmelerle irtibat halindeydi. 
Avlu ortasında diktörtgen bir platform 
üzerinde kare planlı kubbeli türbe binası 
bulunmaktadır. Tamamen kesme taştan 
inşa edilen binada kübik alt yapının kuzey 
cephesi üç, diğer cepheleri ikişer nişle ha
reketlendirilmiştir. Kuzey cephede ortada 
üç dilimli kemerli niş içinde dikdörtgen 
açıklıklı kapı yer alır. Yapıyı aydınlatan 
pencereler cephedeki nişlerin içine yer
leştirilmiş olup iki sıra halinde düzenlen
miştir. Alt sıradakiler dikdörtgen, üst sı
radakiler ise yuvarlak kemer li ikiz pence
re şeklinde yapılmıştır ve üstlerinde bi
rer yuvarlak pencere vardır. Yüksek tu
tulan kasnağın dört yönünde üçer yuvar
lak kemerli pencere yer alır. Kubbenin 
eteğinde de toplam on altı pencere gö
rülür. Türbe içinde kı b le yönünde bir mih
rap nişi ile bunun karşısındaki duvar or
tasında dikdörtgen bir dolap nişi bulun-
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maktadır. Memlüklü tarzında tamamen 
taştan yapılmış olan sivri ku b be~- yüz
yılın sonunda inşa edilen sultan ve emir 
türbelerine benzemektedir. Türbenin do
ğu ve batısında dervişler için yapılmış iki
şer katlı hücreler mevcuttu. Bunların üst 
katları tamamen. alt katları da kısmen 
yıkıktır. Güneyde türbenin arkasında bir 
bahçe vardı. Tekkenin vakfiyesinden. bah
çede de ibadet edilebilmesi için set üze
rinde bir mihrap yapıldığı anlaşılmakta
dır. Türbenin mimari manzume içindeki 
yeri Kahire için alışılmamış bir durum
dur. İdeal yerleşim planı, türbenin cami
nin bir yanında ve sokağa yukarıdan ba
kan bir mevkide bulunması iken burada 
türbe sokağa hakim olmayıp avlu içinde 
ele alınmıştır. İbrahim Gülşenl Tekkesi'n
de bir diğer özellik de caminin üstünde 
yaşama birimlerinin bulunmasıdır. 

Türbenin ana kuzey cephesi binaya 
Fenk vermek için rastgele yerleştirilmiş. 
farklı devirlerden İznik çinileriyle kaplı
dır. Bu çiniler muhtemelen XIX. yüzyılda 
ilave edilmiştir. Cephede kapının solunda 
yer alan pencere altına 1258 ( 1842) tari
hinde İbrahim b. Ali tarafından bir sebil 
yaptırılmıştır. Binanın girişindeki kitabe 
de banisinin binayı tesis ederken bazı 
zorluklarla karşılaştığını göstermektedir. 
Mahalledeki bazı bina ve dükkanlar tek
kenin vakıf gelirleri olarak belirtilmiştir. 
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Iii DoRIS BEHRENS ABOUSEIF 

İBRAHiM HAKKI ERZURÜMI 

1 İBAAHİM HAKKI ERZURÜMİ 1 

(ö . ll 94/1 780) 

L 

Ma'rifetnfime adlı 

eseriyle tanınan alim, 
sufi ve şair. 

_j 

2 Muharrem 111 S'te ( 18 Mayıs 1703) 
Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğdu. 
Babası Derviş Osman Efendi, aralıklarla 
otuz yıl kadar süren iyi bir eğitim görmüş
tü (Ma 'rifetname, s. 521 ). Annesi, Hasan
kale'nin ileri gelenlerinden Dede Mah
mud'un kızı Şerlfe i-lanlfe Hanım'dır. İb
rahim Hakkı'nın "Haklrullah" diye andığı 
ve "hilm ü haya madeni" olarak tanıttığı 
babası (a.g.e., s. 5 ı4), bazı maddi ve ruhi 
problemler sebebiyle sıkıntılı bir dönem 
yaşamış, İbrahim Hakkı'nın doğumuyla 
bir ferahlık hissetmekle birlikte sıkıntısı 
devam etmişti.1 119'da (1707) Erzurum'a 
yerleşen Osman Efendi burada yörenin 
ileri gelen ilim ve tasawuf erbabıyla ta
nışmış ve 1122'de (171 O) hac niyetiyle yo
la çıkmışken Siirt'e yaklaşık 7 km. uzaklık
ta bulunan Tillo'ya (bugünkü Aydınlı) uğ

ramış, yörenin tanınmış mürşidlerinden 

İsmail Faklrullah'a intisap ederek buraya 
yerleşmiş, böylece yıllardır aradığı huzura 
burada kavuşmuştur. 

Babasının isteği üzerine dokuz yaşında 
iken amcası Ali tarafından Tillo'ya götü
rülen İbrahim Hakkı babasıyla karşılaştı
ğında şeyhi İsmail Faklrullah ' ı da orada 
gördüğünü, içinde ona karşı derin bir sev
gi ve hayranlık duygusu uyandığını ifade 
eder (a.g.e., s. 5ı6). Bundan sonra İsmail 
Faklrullah'ın babası için yaptırdığı, günü
müze kadar ayakta kalan (İbrahimhakkı
oğlu, s. 42) hücrede yaşamaya başlamış, 
İsmail Faklrullah'ın ilim ve irfanından is
tifade etmesi yanında Ma'rifetname'de
ki ifadesiyle (s 5ı6) "peder-i azizi kendi
sini hücredaş edip hilm ü rıfk ile ilim öğ
retip lutufla terbiye kılmıştır". İbrahim 
Hakkı'nın ilk tasawuf zevkini babasından 
aldığı anlaşılmaktadır. 

On yedi yaşında iken babasını kaybeden 
(Re ce b ı ı 321 Mayıs ı 720) İbrahim Hakkı, 
muhtemelen öğrenimini sürdürmek ama
cıyla aynı yıl Erzurum'a dönerek büyük 
amcası Molla Muhammed'in evine yerleş

ti. Burada, özellikle Arapça ve Farsça ko
. nusunda kendisinden faydalandığı söyle
nen Erzurum müftüsü şair Hazık Meh
med Efendi dışında kimlerden ders oku
duğu hususunda bilgi bulunmamakta
dır. Ma'rifetname'deki bir beyitten (be
yit 514) bu ikinci tahsil döneminin sekiz 
yıl kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. 
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