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Bursa Mevlevihanesi'nin 
kurucusu mutasavvıf- şair 

(ö. 1030/ 1621). 
_j 

XVI. yüzyılın ilk yarısında Karaman li
vasının Uirende kasabasında dünyaya 
geldi. İlk öğreniminden sonra Konya'ya 
gitti. Medrese ilimleri tahsil ettiği s ı ra

da hem ailesinden aldığı terbiye, hem 
de Konya'nın özelliği sebebiyle MevlevT
Iiğe meyletti. Merkez dergahta çilesini 
tamamladıktan sonra Bağdat MevlevT
hanesi'ne gönderildi. Bağdat'a ne zaman 
gittiği kesin olarak bilinemiyorsa da 161 O 
yılında orada olduğu anlaşılmaktadır (BA. 
MD, nr. 79. s. 264 / 9231 Hayatının son yıl

larını Larende'de geçirmek isteyen Cünü
nT bu tarihten bir müddet sonra Konya'
ya döndü. Ebü Bekir Çelebi kendisine 
Bursa MevlevThanesi'ni kurmasını teklif 
edince yaşlılığını ileri sürerek kabul et
mek istemedi. Birkaç gün sonra Laren
de'ye dönmek üzere Çelebi'ye veda zi
yaretinde bulunan Cününi onun. "Burc-ı 
evliya olarak bilinen bir yerde mevlevi
hanenin olmaması calib -i dikkat değil 
midir?" şeklindeki sitemkar ifadesi kar
şısında Çelebi Efendi'yi bu defa redde-

demeyip yeğeni Salih'i yanına alarak Bur
sa'ya gitti. Dergah yapılıncaya kadar Set
başı'nda Yakub Efendi Tekkesi'nde vazi 
fe gören Cününi, Hayli'nin "MevlevThane
yi Cününi Dede 1 Eyledi hü diye diye ih
ya" mısralarından anlaşıld ığı gibi 1024 
( 1615) yılında mevlevihaneyi tamamla
dı. Burada altı yıl süreyle postnişinlik ve 
mesnevihanlık yaptıktan sonra vefat et
ti. Beyanı. "Kıldı Cününi Dede teslim- i 
rüh" mısraını onun ölümüne tarih düşür
müştür. 

Cününi'nin Pınarbaşı 'nda inşa ettirdi
ği mevlevihaneden önce Çekirge ve Ulu
cami civarında bazı binaların mevlevTha
ne olarak kullanıldığı bilinmektedir (Sa
k ıb Dede. lll, 58-60) 

Sakıb Dede'nin ifadesiyle Bağdat Mev
levThanesi'nin "zaman-ı şeriflerinde muh
tasar zaviye bir mufassal hankah ve ma
hall-i icra-yi ayin" haline gelişi (Sefine, 
lll. 57) onun sayesindedir ( Bağdat Mevle
vihaııesi ' nin başkaları tarafından el konu
lan vakı f l arını geri almak için gösterd iği ça
balar için bk. BA, MD, ıır 79, s. 264 / 923). 
Cününi 1616 tarihinde biri Pınarbaşı Ve
ziri mahallesinde. diğeri kale duvarı bi
tişiğinde iki ev satın alarak mevlevfha
neye bağışlamıştır (bk. Bursa Şer'iyye Si· 
ci/leri, nr B 28 / 221, vr. 147"; nr. B 231 / 

Cününi Ahrr:ıed Dede Mevl evilıanesi ' nin vakfiyesi (Süleymaniye Kıp .. Laı., ismail . nr. 737) 
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·va Hazret- i Sultan Cününi" vazı l ı eeli-ta'lik bi r levha 
(Hüseyin Hüsnü h att ı , M. Kara özel koleksiyonu 

12. 37 / 231 . vr. J2b). Cününf'nin vakfiye
sine göre "her haftada iki gün dervişan-ı 
dil-rfşan mu"tad üzre aiT cem·iyyet idüp 
Meşnevf-i Şerif nakil ve kıraat olunup 
sema ve safa" edilmelidir. Vakfiyede yer 
alan dikkat çekici bir husus da şudur: 
Herhangi bir sebeple mevlevihanede der
viş kalmaz ve ayin-i Mevlevf icra edile
mezse vakıf gelirleri Medine'de ashab-ı 
Suffe demekle ma'ruf "fukara ve su leha
yi kirama" sarfedilecektir [bk. Süleymani
ye Ktp., Lala ismail. ıır. 737, vr. 81 b-86" ). 

Esrar Dede Cününi'yi divan sahibi bir 
şair olarak takdim ederse de bir ikisi 
dışında hiçbir şiiri günümüze ulaşmamış
tır. Şiirlerinin bir araya getirilmesini is
temediği rivayet edilir. 

Çok geniş bir alan üzerinde kurulan 
ve zaman içinde vakıflarla hizmet alan
larını genişleten mevlevfhanenin bütün 
binaları tarihe karışmıştır. Bugün su de
posu olarak kullanılan bu sahanın bir kö
şesinde Cününf Dede'nin kabri bulun
maktadır. Dergahın postnişinleri şun 

lardır: Zihni Salih Dede. Mehmed Sadık 
Dede, Ataullah Dede. Ahmed Dede. Sa
lih Dede, Mehmed Dede, Nizameddin De
de, Sabri Dede ve M. Şemseddin Dede 
(Ö 19301 . 
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