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ÖZET

Şeyh İbrahim Tennûrî Sivas�ta doğmuştur. Çalõşma hayatõnõn hemen he-
men tamamõ Kayseri�de geçtiği için Kayserili diye bilinmektedir. Müderris ve mu-
tasavvõftõr. Yalnõz Kayseri�nin değil, aynõ zamanda Osmanlõ�nõn da çok tanõnmõş
bir şahsiyetidir. Yaşadõğõ dönem Osmanlõ�da millî dile, edebiyata ve tarihe dair
resmî bir eğilimin ortaya çõktõğõ ve benimsendiği yõllardõr. Şeyh İbrahim
Tennûrî�nin Hoca Ahmet Yesevî geleneğinin samimi bir izleyicisi olduğu, eğitim,
öğretim ve irşadõnõ Türk dili ile yapmasõndan anlaşõlõyor.

Şeyh İbrahim Tennûrî, Bayramiye Tarikatõ�nõn Akşemseddin koluna men-
suptur. Şeyh hazretleri insanlarõn her iki dünyada da rahata ermelerini sağlayacak
konularõ açõklayan bir �Kitab-õ Müstetâb� yani devrinde ve sonrasõnda hoş bulunan
bir kitap yazmõş ve ona �Gülzâr� adõnõ vermiştir. Şeyh İbrahim Tennûrî, Hicri 887
senesinde (M. 1482) sonbaharda bir Perşembe gecesi Kayseri�de vefat etmiştir.
Şerefli kabri dünya halkõnõn mezarõ ve cihan halkõnõn yardõmcõsõ olup, ihtiyaç sa-
hiplerinin kutluladõğõ bir yer olmuştur. Zamanõmõza kadar gelen bir soy ağacõnda
Şeyh İbrahim Tennûrî�nin beş çocuğunun ismi geçmektedir. Bunlar; Şeyh Kasõm,
Şeyh Lütfullah, Şeyh Ali Sultan, Hatice ve Zeynep�tir. Oğullarõ sõrasõyla Şeyh İb-
rahim Tennûrî�ye halife olmuşlardõr. Şeyh İbrahim Tennûrî�nin Kitab-õ Müstetâb,
ya da Gülzâr-õ Manevî isimli eserinden başka �Gülşen-i Niyâz� isimli bir eseri
daha bulunmaktadõr.

Anahtar Kelimeler
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HAYATI VE ŞAHSİYETİ
Şeyh İbrahim Tennûrî, Hoca Sadeddin Efendi�ye göre Amasya�da,

Mecdî Mehmed Efendi ile Gelibolulu Mustafa Âli�ye göre de Sivas�ta doğ-
muştur1. Hayatõnõn tamamõna yakõnõnõ Kayseri�de geçirdiği için, �Kayserili�
diye de bilinen bir ilim, hikmet ve tasavvuf adamõdõr. Yalnõz �Meşâhîr-i
Kayseriyye�2den değil, aynõ zamanda �Meşâhîr-i Osmaniyye�3den bilge,
erdemli ve mükemmel bir kimse olduğu anlaşõlõyor. Yaşadõğõ dönem, Os-
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manlõ Türkiyesi�nde millî dile, edebiyata, tarihe dair resmî bir eğilimin orta-
ya çõktõğõ ve kabul gördüğü bir dönemdir. Şeyh İbrahim Tennûrî, belki de,
Türk milliyetinin bânisi kabul edebileceğimiz, çağõnda �Hazret-i Pîr-i Tür-
kistan� adõ ile ünlenmiş, Hoca Ahmed Yesevî geleneğinin samimi bir takip-
çisi olmalõ ki sözlü ve yazõlõ irşadõnõ Türk dili ile yapmõştõr. O�nun bu yönü-
nü vurgulamak istediğimiz için, tebliğimizin başlõğõnõ �Türkçeci Bir Bilge
Önder: Şeyh İbrahim Tennûrî� koyduk.

Sarrafzâde adõyla da bilinen �Ârif Billah Şeyh İbrahim Tennûrî�,
başlangõç ilimlerini Sivas�ta bitirmiş, Konya�ya giderek, bu şehrin ünlüle-
rinden, akõllõ ve zeki insanlarõndan biri olan Mevlana Sarõ Yakup�tan zahiri
bilimleri öğrenerek 1438�de Kayseri�ye gelmiş, bu şehirde gördüğü saygõ ve
kabul üzerine orada yerleşmiş ve kalmõştõr4. Mevlana Sarõ Yakup, Sultan I.
Mehmed devri âlimlerindendir. Karamanlõ olup, 1438�de Konya�da vefat
etmiş ve kendi adõyla anõlan mahallede defnedilmiştir5.

Şeyh İbrahim Tennûrî, öğrenimini tamamladõktan sonra Kayseri�ye
gelmiş, Hunad Hatun Medresesi�ne müderris olmuştur. Selçuklu devri med-
reselerinin yalnõz ilmî ve idarî  özerkliğe sahip olmayõp, aynõ zamanda malî
özerkliğe de sahip olduğu bilinmektedir6. Medreselerin işleyişi, vakõflar
marifetiyledir. Diğer taraftan, birer eğitim ve kültür kurumu olan medresele-
rin İslâm dünyasõnda ilk defa olarak devlet eliyle kurulmasõ Selçuklular za-
manõndadõr. Bu medreseler, zengin vakõflarla da desteklenmiştir. Vakõfnâ-
melerde vakõf kurucusunun şartlarõ yer almaktadõr. Bu cümleden olmak üze-
re, Kayseri�deki Hunad Hatun Medresesi�nin vakfiyesinde, bu medresede
görev alacak müderrislerin vs. görevlilerin Şafi mezhebinden olmalarõ mad-
desi de yer alõyordu. Şeyh İbrahim Tennûrî�nin, ya bu vakfiyeden haberi
yoktu veya vakõf mütevellisinin Şeyhin Hanefi mezhebine mensup olduğuna
dair bilgisi bulunmuyordu. Durum ortaya çõkõnca genç müderris medresede-
ki görevinden ayrõlmak zorunda kalmõştõr. Onun medresedeki görevinden
ayrõlõşõ biraz da tasavvufa olan eğiliminden kaynaklanmõş olmalõdõr.

�Tacü�t-Tevarih� ten öğrendiğimize göre, medresedeki görevinden i-
radî olarak ayrõlan Şeyh İbrahim Tennûrî, bir köşeye çekilerek kendisini
tamamen ibadete vermiştir. Zaman ilerledikçe Allah sevgisi ile yanmaya,
güzel sesle okunan Kuran-õ Kerim�i dinlerken ağlamaya başlamõş, zaman
zaman da bayõlõp düşmüştür. Erdebil Şeyhlerine katõlmaya kesin olarak ka-
rar vermişken, bu kararõndan vazgeçmiştir. Onu kararõndan vazgeçiren ge-
lişme, Hacõ Bayram Velî�nin halifesi olan Şeyh Ak Şemseddin�i keşfetme-
sidir. Bu Bayramiyye Şeyhinin değerli özelliklerini öğrenince yanõna gitme-
yi yeğlemiştir. Ak Şemseddin, devrin sultanõ Sultan II. Mehmed�in de de-
ğerli şeyhlerinden biriydi. Şeyh İbrahim Tennûrî üzerinde etkili olan ve aynõ
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zamanda onu halife olarak belirleyen Ak Şemseddin hakkõnda da bilgi ver-
mek yararlõ olacaktõr.

Ak Şemseddin, 1390 yõlõnda Şam�da doğmuştur. Asõl adõ Şemseddin
Muhammed bin Hamza�dõr. �Ak Şemseddin� veya �Akşeyh� adõyla ünlen-
miştir. Nesebi �Hulefa-i Râşidîn�in birincisi olan Hazreti Ebubekir�e kadar
uzanan Şemseddin Muhammed, babasõ ile birlikte, henüz yedi yaşõnda iken,
Anadolu�ya gelerek o tarihlerde Amasya�ya bağlõ Kavak beldesine yerleşti-
ler. Şemseddin Muhammed, son derece mükemmel, dinî ve tõbbî tahsilden
sonra Osmancõk Medresesi�ne müderris olmuştur. Dikkat çekicidir ki, Ak
Şemseddin de ilmiyeden tasavvufa meyletmiştir. 25 yaşõnda iken Hacõ Bay-
ram Veli�ye bağlanmõş, kõsa bir zamanda ondan hilafet almõştõr. Ak
Şemseddin, sõrasõyla Beypazarõ�na, İskilib�e ve Göynük�e giderek yerleşmiş,
çocuklarõnõn ve dervişlerinin eğitim ve öğretimi ile meşgul iken Hacca da
gitmiş, 1429-1430�da Hacõ Bayram Veli�nin vefatõndan sonra onun yerine
irşat makamõna geçmiştir.

Bayramîlik, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali kollarõndan gelen Hal-
vetîlik ve Nakşõbendîliğin birleştirilmesinden doğan bir yoldur ve her ba-
kõmdan Türk olan, Ahmed Yesevî tarzõnda, öz Türkçe ile halka seslenen,
Horasan Erenleri yahut Anadolu�daki adõyla Rum Erenleri akõmõdõr. Men-
suplarõnõ tarõma teşvik eden, en helal lokmanõn oradan kazanõlacağõnõ söyle-
yen, devletin başõ olan hükümdarõn tarikata girmemesi gerektiğini, aksine
davranõşõnõn devlet işlerinin yüzüstü kalmasõna sebep olacağõnõ, herkesin
hayatõnõ sürdürmesi için bir iş tutarak çalõşmasõnõ, böylece din ve dünya
işlerini ahenkli bir şekilde yürütmesini isteyen Bayramîliğin, Anadolu coğ-
rafyasõnõn vatan yapõlmasõndaki rolünü kolayca anlamak mümkündür. Ni-
hayet Ak Şemseddin ile Akşeyh�in, Kostantiniyye�nin fethedilerek İstanbul
oluşundaki hizmetleri bilinmektedir7.

Bayramiye Tarikatõ�nõn, Ak Şemseddin tarafõndan temsil edilen kolu
devlete açõk idi. Ak Şemseddin, Hacõ Bayram-õ Velî�nin Sultan II. Murad
Han ile ilişkilerinde her zaman yanõnda bulunduğundan, adõ geçen sultanõn
oğlu Şehzade Mehmed ile de tanõşmõş, bunun tahta çõkmasõndan sonra da
Sultan II. Mehmed ile görüşmeye devam etmiştir. Fetih öncesinde iki defa
Edirne�ye giden Ak Şemseddin, birinci gidişinde Kazasker Çandarlõoğlu
Süleyman Çelebi�yi, ikinci gidişinde ise Sultan II. Mehmed�in kõzlarõndan
birini tedavi ederek sağlõklarõna kavuşturmuştur.

Sultan II. Mehmed 1453 yõlõ ilkbaharõnda Edirne�den,  İstanbul�u
fethetmek üzere, yola çõktõğõnda Ak Şemseddin ve diğer Şeyhler, müritleri
ile birlikte Sultan�a katõldõlar. Ak Şemseddin, kuşatmanõn en sõkõntõlõ anla-
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rõnda, gerek Padişahõn ve gerekse ordunun moral gücünün yükseltilmesine
yardõmcõ olmuştur. Yahya Kemâl Beyatlõ�ya göre, Ak Şemseddin �Gülbankõ
âsumânõ tutan Pîr�dir8.

İstanbul�un fethinden sonra camiye dönüştürülen Ayasofya�da kõlõ-
nan ilk Cuma namazõnda �Hutbe-i Muhammedî�yi9 Ak Şemseddin okuduğu
gibi, İslâm ordularõnõn daha önceki �Kostantiniyye� kuşatmalarõndan birin-
de şehit olan, Hazreti Muhammed�in yakõn arkadaşlarõndan ve aynõ zaman-
da sancaktarõ olan Ebu Eyyub el-Ensarî�nin kabrini de, Fatih Sultan
Mehmed Han�õn isteği üzerine, O keşfetmiştir. Fatih Sultan Mehmed�in fe-
tih sonrasõnda taç ve tahtõnõ terk ederek bütünüyle Şeyhe bağlanmak ve On-
dan tarikat hükümlerini öğrenmek istemesi üzerine, Ak Şemseddin büyük
bir dirayet göstererek Sultanõn bu arzusuna engel olmaya çalõştõ. Bunda ba-
şarõlõ olamayacağõnõ anlayõnca da Gelibolu üzerinden Anadolu yakasõna
geçerek Göynük�e döndü.10 Kaynaklarda, şeyhliği yanõnda �tabib-i ebdân�
olduğu, zamanõnõn iyi bir hekimi sõfatõyla da şöhret kazandõğõ, tõbba ait e-
serlerinin bulunduğu belirtilen Ak Şemseddin�in tõp tarihinde ilk defa mik-
rop meselesini ortaya attõğõ, hastalõklarõn bu yolla bulaştõğõnõ öne sürdüğü
açõklõkla ortaya konulmuştur11.

Hayatõnõn son yõllarõnõ Göynük�te geçirdiği tahmin edilen Şeyh Ak
Şemseddin, burada vefat etmiş, Gâzi Süleyman Paşa camiinin bahçesinde
defnedilerek üzerine klasik Osmanlõ tarzõnda bir türbe yaptõrõlmõş olup, bu
türbe halen ziyaret yeridir.

Şeyh İbrahim Tennûrî�nin, Ak Şemseddin�i görmek üzere Beypaza-
rõ�na gittiğine dair bilgiler, �Tacü�t-Tevarih� dõşõnda aynõdõr. Hoca Sadeddin
Efendi�nin verdiği farklõ bilgiye göre, Şeyh İbrahim Tennûrî, Göynük�e
gitmiş ve orada hizmetine girmiştir12.

Şeyh İbrahim Tennûrî, Beypazarõ�na vardõğõ zaman, Ak Şemseddin�i
bedenî rahatsõzlõklarõ sebebiyle gelenleri tedavi ve irşat eder bulmuştur.
�Şakayõk-õ Nu�mâniyye�de anlatõldõğõna göre, Müderris İbrahim yolculuğu-
nu bir merkeple yapmõş, oraya vardõğõnda bir köşeye oturmuş, Şeyhi ziya-
rete gelenlerin sadece bedenî rahatsõzlõklarõndan dolayõ soru sorduklarõnõ,
uygun cevaplar aldõktan sonra da ayrõldõklarõnõ görmüştür. Ziyaretçiler ay-
rõldõktan sonra Ak Şemseddin: �Ne garip, ruhsal hastalõklardan soru soran
yok. Ancak ...� Şeyh İbrahim Tennûrî, Mevlana Ak Şemseddin�in bu sözünü
duyunca kalkõp önüne varmõştõr. Şeyh Ak Şemseddin: �sen kimsin, efendim
sana kim derler, ne yerdensin, adõn nedir?� diye sorunca Şeyh İbrahim
Tennûrî de, Kayseriyye�de müderris olduğunu, ancak iç dünyasõnda büyük
bir endişe ve elem verici bir üzüntüsü bulunduğunu, binaenaleyh bunun te-



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayı : 11  Yıl : 2001  (39-60  s.)

43

davisi için  �tabib-i kulûb�a arz etmek için geldiğini söylemiştir. Şeyh Ak
Şemseddin: �bize nasõl bir armağan getirdin, getir görelim.� deyince müder-
ris İbrahim: �Bendeniz fakir durumdayõm. Hediye getirmeye gücüm yetme-
diğinden haya edip, şaşõrmaklõğõmdan haya göz yaşlarõmõ revan eyledim.�
diye cevap verince Şeyh Ak Şemseddin tam bir ön seziyle, müderrisin ziya-
desiyle utanmõş olduğunu anlamõş ve �Benim hediye dediğim rüyalar ve
durumlardõr, başka bir nesne değildir.� diyerek Müderris İbrahim�i teselli
etmiştir. Müderris İbrahim karşõlõklõ konuşma esnasõnda, iki kararmõş yü-
zünden ve bir tel olmuş gönlünden başka nesnesinin bulunmadõğõnõ söyle-
miştir. Bundan sonra Şeyh Ak Şemseddin kendisine halvet, yani yalnõz kal-
mayõ emretmiş, o gece dört yüz rüya görmüş, sabah olunca o rüyalarõn ön-
cekilerini kalemle numaralayarak tespit etmiş ve bu tespit ettiği rüyalarõ
ayrõntõlõ olarak sayarak anlatmõştõr. Günler geçtikçe unutma hali başladõğõn-
da, namaz esnasõnda okumaya kast ve niyet ettiği, bir mânâya taalluk etme-
yen ve belagat sahiplerini acze düşüren sureleri çoğu zaman unuturken,
şimdi bu kadar çok rüyayõ ezberlememin ve zaptetmemin Şeyh hazretlerinin
berekâtõndan olduğuna içtenlikle inandõm.

Şeyh Ak Şemseddin�in, kerametlerini gösterdiği tekkesinde diğer so-
filer ile bilinen düzende gönülleri dinlendirici konuya devam ve geceleri
ihyada Şeyhin emrinde Ona yoldaş oldu. Şeyh Ak Şemseddin�in müridi,
halvet zamanõnda tam bir riyazetle nefsini terbiye etmiş olup, ekmek ve su,
yemek ve uykudan tamamen kesilmiş iken bana her gece başka bir kase ye-
mek, bir ekmek ve bir miktar su gönderirdi. Bilinmeyen sofradan bir sonsuz
sofra irşadõyla ve saf su imdadõ ile seyrettiği gibi, görünürde de yemekle
doyurur idi. Uzun zamandan sonra hatõrõma bu mânâ layõk oldu ki, bu kadar
riyazet ve mücahede ortasõnda kir ve hayvanattan kurtulmayõp, yeme ve
içme ile mukayyet olmak, yüce makamõn gereklerine aykõrõdõr. Bundan son-
ra yemek yemeyeyim dedim. Beni bu konuya teşvik eden hal ile o gece ye-
mek yemeyip, açlõkla ibadet eyledim. Ancak geçmiş gecelerde görünen za-
hiri haller ve gücenmeler o gece görünmeyip, misal aleminden bir nesne
temessül ve teşekkül etmedi. Bu anlam Şeyh Ak Şemseddin hazretlerinin
temiz anma aynasõna aksedince, orada hizmet gören kimse Şeyh Ak
Şemseddin ağzõndan beni azarlayõp, �bilinen tavõr ve alõşõlmõş tarzõ çiğne-
mek sana uygun değildir. Tabib-i kulûb olan mürşid ve mürebbi senin ahva-
lini tõmar etmeyi, mizacõna göre söz söylemeyi senden daha iyi anlar ve bi-
lirken, O�nun rõzasõna aykõrõ bulunmayõ ve mizacõna uymamayõ iş edinmen
kötü bir önlemdir.� dedi.

Şeyh İbrahim Tennûrî, riyazet günlerinin 87. gecesinde, Berat Gece-
si�nde �Canõm yağõ bol, biberli pilav istedi. Akşam olunca Şeyh Ak
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Şemseddin hazretleri beni çağõrõp, adõ geçen yemekten bir çanak dolusu
yemeği önüme koyup, �Şeyh Ak Şemseddin�in burada bulunmadõğõnõ farz
ederek, iştahõn çektiğince ye� diye emreyledi. Emrine uyarak ben de o ye-
meği tamamen yedikten sonra Şeyh Hazretlerinin emriyle halvetten çõktõm.�

Şeyh İbrahim�in irşat yolu bu üslup üzere idi ki, kendisine emri geti-
ren müridi, çilesini bitirdiğine dair kapõ açõlõncaya kadar gündüzün istihdam
edip, geceyi O�na ihya ettirirdi. Ruhanî çabalarõnõn çokluğu ve nefsanî zor-
luklarõn bolluğu ile ilahî õşõklardan bir õşõk ve ilahî parõltõlardan bir parõltõ
ortaya çõktõğõnda, halvet emrederdi. Rivayet edildiğine göre, Şeyh Ak
Şemseddin hayatta iken Kayseriyye�de irşatla meşgul bulunan Şeyh İbrahim
Tennûrî, şiddetli kabõz hastalõğõna tutulmuş, bundan şifa bulmayõ başarama-
yõnca yönünü Ak Şemseddin�e çevirip, O�nunla mülakata gitti. Giderken bir
gece rüyasõnda Ak Şemseddin�i görür. Şeyh Ak Şemseddin, İbrahim�e sõcak
bir tandõr üzerine oturup terlemesini emretti. Ertesi gün Şeyh İbrahim emre
uyarak, bir tandõr üzerine oturdu ve baştan ayağa tere kapõldõ. Pekliği açõldõ
ve bu vartadan kurtuldu. Mülâkat esnasõnda Şeyh İbrahim bu rüya olayõnõ
Şeyh Ak Şemseddin�e hikaye edip, başõndan geçeni açõklayõnca Şeyh Ak
Şemseddin bunu güzel ve münasip bulmuş, �kabõzlõk zamanlarõnda bilinen
usulü kullanasõn� diye vasiyet eyledi. Gerçekten Şeyh İbrahim Tennûrî, irşat
eylediği kimseleri, kabza tutulduklarõnda sõcak tandõr üzere oturtup, bol su
içirip çokça terletir idi. Böylece onlarõ yumuşaklõk vadilerine düşürüp irşat
ederdi.

Rivayet edilir ki, Şeyh İbrahim hazretlerine çoğu zamanda dalgõnlõk
bulaşõp ilahî cezbeye mağlup olurdu. Zaman zaman kendi çocuklarõnõ dahi
tanõmayõp, �Bu kimdir?� diye sorardõ. Şeyh hazretleri insanlarõn her iki
dünyada da rahata ermelerini sağlayacak konularõ açõklayan bir �Kitab-õ
Müstetâb�, yani devrinde ve sonrasõnda hoş bulunan bir kitap yazmõş ve ona
�Gülzâr� adõnõ vermiştir. Şeyh İbrahim Tennûrî, Hicrî 887 senesinde (Mila-
dî 1482 yõlõnda) sonbaharda bir Perşembe gecesi Kayseriyye�de vefat et-
miştir. Şerefli kabri dünya halkõnõn mezarõ ve cihan halkõnõn yardõmcõsõ o-
lup, ihtiyaç sahiplerinin kutluladõğõ bir yer olmuştur13. Zamanõmõza kadar
gelen bir soy ağacõnda Şeyh İbrahim Tennûrî�nin beş çocuğunun ismi geç-
mektedir. Bunlar; Şeyh Kasõm, Şeyh Lütfullah, Şeyh Ali Sultan, Hatice ve
Zeynep�tir. Oğullarõ sõrasõyla Şeyh İbrahim Tennûrî�ye halife olmuşlardõr14.
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ESERLERİ

1) GÜLZÂRNÂME veya GÜLZÂR-I MANEVÎ
Mehmed Tahir Efendi�nin deyimiyle, Şeyh İbrahim Tennûrî�nin ke-

mâline en güzel kanõt olan �Gülzâr-õ Manevî� Katip Çelebi�nin eserinde
�Gülzârnâme�, Taşköprülü�de ve Gelibolulu Mustafa Alî�de sadece
�Gülzâr� olarak zikredilmektedir15. Eserin sonuç kõsmõndan anlaşõldõğõ gibi,
Gülzâr-õ Manevî 5140 beyitlik ve Mesnevî tarzõnda yazõlmõş olup,
Bayramiye Tarikatõ mensuplarõnca yüksek kabul ve itibar görmüştür.

Şeyh İbrahim Tennûrî, Gülzâr-õ Manevî�yi hazõrlarken Hz.
Mevlâna�nõn �Mesnevî-i Şerif�inden, Kõrşehirli Âşõk Paşa�nõn
�Garibnâme�sinden yararlanmõştõr. Eserinde Mevlevî âyinlerinin enstrü-
manlarõndan bahsedilmesi, çoğu yerde �Âşõk� mahlasõnõ kullanmasõ, Onun
adõ geçenlerle ilgisini göstermektedir. Diğer taraftan, bu ilginin Âşõk Pa-
şa�nõn olduğu kadar kendisinin de Hoca Ahmed Yesevî�nin samimi bir ta-
kipçisi olmasõndan kaynaklanmõş olabileceğini söyleyebiliriz. İster doğru-
dan �Hazret-i Pîr-i Türkistan� olan Hoca Ahmed Yesevî�ye ait bulunsun,
isterse müritleri tarafõndan sonradan ilave edilmiş olsun �Divân-õ Hikmet�16

Türk diliyle inşa edilmiştir. Türkçe konuşan halklara, mensubu olduklarõ
dinin esaslarõnõ konuştuklarõ dille anlatmak ve mensuplarõnõ irşat etmek
�Yeseviyye Tarikatõ�nõn temellerinden biriydi.

Ahmed Cevdet Paşa�ya göre17 �Gazi Sultan Osman Bey devrinin
meşâyihinden ve mazõnna-i kirâmõndan, keşfi açõk bir zat olup, 1272-1333
tarihleri arasõnda yaşayan� Kõrşehirli Âşõk Paşa, yaşadõğõ devirde Anado-
lu�nun nüfusunun % 85-90�õnõ oluşturan18 Türkler üzerinde Farsça�nõn ve
Arapça�nõn, hem de devlet eliyle, egemenlik kurmasõndan oldukça üzgün-
dür. Ünlü eseri, Şeyh İbrahim Tennûrî�ye de ilham kaynağõ olduğu tahmin
edilen �Garibnâme�19sini şu gerekçe ile yazdõğõnõ belirtmektedir:

�Türk Diline kimse ne bakmaz idi,
Türke hergiz gönül akmaz idi

Türk dahi bilmez idi bu dilleri
İnce yolu, ol ulu menzilleri�

Yukarõdaki gerekçeye katõlmamak mümkün müdür? Kendi dõşõnda-
kilerin bir millete ilgi duymasõ, gönül bağõ ile bağlanmasõ, her şeyden önce
o milletin dilinin saygõnlõğõ ile ilgilidir. Bir millet ki, kendi dilini dahi bil-
mez, kendi dilinde yazmaz, öyleyse insanõnõ, kâinatõ ve Tanrõ�yõ algõlamasõ
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da, �ince yolu� ve o yolun duraklarõnõ bilmesi de olmaz. Gülzâr-õ Manevî
işte bu nedenle çok önemlidir.

Kitap bir Giriş ile başlamaktadõr. Bu girişin kitap yazõldõktan önce
mi, yoksa sonra mõ yazõldõğõnõ tayin etmek zordur20. İslâm kültürünün bir
yansõmasõ olarak, Şeyh İbrahim Tennûrî, eserine Tanrõ�ya şükür ve elçisine
selam ile başlamaktadõr. Ele aldõğõ konularõn üstadõnõn Tanrõ olduğunu, çün-
kü dünyayõ ve içindeki canlõ cansõz varlõklarõ yaratanõn O olduğunu... Tanrõ-
nõn himmeti sayesinde bu kitabõ yazdõğõnõ, okuyanlarõn öğrendikleriyle dav-
ranmalarõnõ, böyle yaparlarsa önlerindeki engellerin ortadan kalkacağõnõ ve
onunla istikamet bulunacağõnõ söylemektedir21.

Gülzâr-õ Manevî toplum hayatõnõ ilgilendiren konularõ hem hukukî
hem de tasavvufî yönden ele almaktadõr. Ele alõnan konular okuyucularõn ve
dinleyicilerin kolayca anlayõp benimsemelerini sağlayan bir üslupla yazõl-
mõştõr. Konu başlõklarõ devrin ilim dili olan Arapça�dan, özellikle İslâm hu-
kuku terimleri içinden seçilirken, anlatõm hemen hemen yalõn bir Türkçe ile
yapõlmaktadõr. Böyle bir tercih, XV. Yüzyõlda söz konusu edilen Şeyh İbra-
him Tennûrî�nin öz güvenini, içinden çõktõğõ ve zamanla irşadõyla yükümlü
olduğu toplumuna karşõn sorumluluğunu, Türk diline olan sevgi ve saygõsõnõ
göstermektedir. Eserinin girişinde:

� Nice kim fitne aleme dolmuşken
Gönül andan mükedder olmuş iken

Onlarõn himmetinden erdi iyilik
Dua makbul olup, kalmadõ eksik

Bir ULU ŞAHI sen kõldõn MUZAFFER
O Şah�a fetholundu taht-õ Kayser

Mehmed Han Sultan ibn-i Sultan
Murad bin Mehmed nesl-i OSMAN

Kitabõ ben de ol Şah�õn katõna
Getirdim tuhfe kõldõm hizmetine

Kim okuna huzurunda nesayih
Gönüllere hidayet ola  lâyõk

Tutuben  Şer�in ahkâmõnõ gideler
O hüküm içinde aşk işin gideler

demekte, sonuç kõsmõnda ise:

�Beyan oldu ne ki varsa temamet,
Okuyalar, bulalar istikamet
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Beyan issin unutmaya duadan,
Şefaat ere ona MUSTAFA�dan

Sekiz yüz elli yedisinde ey yâr,
SAFER nõsfõnda hatmoldu bu güftar,

Keremden Hak Taala kõldõ yâr,
Ki beş bin yüz kõrk beyit oldu vâri

Okusun anõ tâlib tâ bula yol,
Nice tâliblere yol göstere ol

Kabul ola duâsõ Hak katõnda,
Çü el götüre anõn hazretinde
.....................
Münevver kõl ilâhi subh û şâmõn

Diyenin bu dua hakkõnda âmin,
Ki esbâb-õ kabûli her duanõn,

Münevverliğidir âmin diyenin�22

Gülzâr-õ Manevî adlõ eserin girişinde ve sonucunda yer alan bu ifa-
delerden, eserin 1453 yõlõ Safer ayõnõn ikinci yarõsõnda (25 Şubat) bitirildiği-
ne bakõlõrsa, bunun İstanbul�un fethinden üç ay önce tamamlanmõş olduğuna
hükmedilebilir. Giriş kõsmõ sonradan yazõlmamõş ise, Şeyh İbrahim
Tennûrî�nin fethi müjdeleyenler arasõnda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu
kanaatimizi destekleyen önemli bir kanõt da, eserini takdim ettiği Osmanlõ
Sultanõ Fatih Sultan Mehmed Han tarafõndan �Seyyid Şeyh İbrahim
Tennûrî�nin zapt ve tasarruflarõnda olan bağ ve bahçelerden, tarlalarõndan,
kovanlarõndan, öşür ve koyunlarõndan resim talep olunmayacağõna dair ve-
rilen ve sonraki sultanlar tarafõndan ipka edilen bir Muafname ile ahkâm-õ
şerif ve suret-i defterin verilmesidir .23

Gülzâr-õ Manevî�de 61 konu başlõğõ bulunmaktadõr. Konularõn yaza-
rõnõn yaşadõğõ çağõn ihtiyaçlarõna cevap verir mahiyette olduğu anlaşõlmak-
tadõr. Önce namaz, oruç, hac, zekat, temizlik, evlilik ve nikâh konularõ iş-
lenmekte, bazõ müzik enstrümanlarõndan; mesela Mevlevî âyinlerini ta-
mamlayõcõ öğeler arasõnda yer alan saz, ney ve deften bahsedilmektedir. Yol
kesenler, din tacirliği yapanlar, şahitlik, delikanlõlõk, boşanma, köleyi hürri-
yetine kavuşturma, yemin etme, gayr-õ meşru ilişki, içki, iffetli hanõmlara
zina iftirasõnda bulunmak, hõrsõzlõk ve haydutluğa uygulanacak cezalar, ci-
hat, iman, inkâr, haraç, irtidat, isyan, sokak çocuklarõ (Şeyh İbrahim Tennûrî
konuyla ilgili olarak, �İslam ülkesinde yaşayan bir Müslümanõn bir çocuğu
oldukta onun giyimini ve yiyimini sağlamalõdõr. Çocuğa bakmaya gücü
yetmiyorsa bir müminin yanõna koymalõ, bir kafirin eline düşürmemelidir.
Çocuğu bir müminin yanõna koymazsa kötülük erbabõ, o çocuğa yol bulmuş
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olur. Bir kafirin eline geçerse, kafir olur, küfür ile esarete düşer� dedikten
sonra:

�Nedir halinde gel bul ol yetimi,
Pula satma sen ol dürr-i yetimi

Nedir aş, don ona, iste bul onu,
Bulamazsan, bulanlardan al onu�

tamamlamaktadõr). Bundan sonra �Lukata� başlõğõ altõnda, yolda bulunan
para ve eşyadan bahsetmektedir. Şu sözler Onundur, �Yerden alõrken bir
tanõk bulundur, sahibini bulmak için ilânda bulun. Sahibi bulunduğunda,
tanõkla birlikte götürüp vermelidir. Vermezlerse ondan doğan zararõ ödeme-
lidirler�. Bunu yapmayanlar için de:

�Dilindedir lafz-õ Kur�an,
Gönüllerinde yoktur nur-õ iman

Okuduğu, okur onlara lânet,
Kapudan red ide onlarõ himmet�

demektedir. Müteakiben efendisini terk edip kaçan köle, yaşayõp yaşamadõğõ
belli olmayan kimse konularõ işlenmektedir. Böyle bir kimse için:

�Nice kim dediler ehl-i şeriat,
Belirsiz olana oldur tarikat:

Anõn malõnõ tasarruf kõlmayalar,
Ve dahi anõn avratõnõ almayalar

Anõn hõfz eyleye malõnõ Kadõ,
Tasarruf kõlana olmaya razõ

Ta ki akranõ anõn ölmeyince,
Anõnla mevti malûm olmayõnca�

diye anlatmaktadõr.  Şirket, vakõf, alõş-veriş, kefillik, sipariş verme, yargõ
ahlakõ, şahitlik, vekillik, iddianame, ikrar ve barõş konularõ ele alõnmaktadõr.
Barõşõn hükümlerin efendisi olduğunda şüphe yoktur. Şeyhimize göre, savaş
belasõnõ isteyenler, Tamu�da, yani cehennemde canlarõnõ hapsedenlerdir.
Cengi kesenler, yani savaşõ durduranlar, iyilik ve dirlik yoluna girerler. Ba-
rõşõn sonu asla savaşa dönüşmemelidir. Dava nedir, barõş nedir, savaş nedir?
Nedir bu kavga ile gönüldeki pas? Göze göz, onu hiç kimse görmemiştir,
akõllar buna bir nişan vermemiştir. Binlerce delil söylemişlerdir amma, kim-
se de bu müşkülü çözümleyememiştir. Her zaman için ihtiyaç duyduğumuz
güzel düşüncelerdir bunlar. Bundan sonra, eserde emek sermaye işbirliği
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demek olan ve Osmanlõ sosyo-ekonomik düzeninde yaygõnca görülen
�Mudaraba�, emanetle karşõladõğõmõz �Vedia�, bir ihtiyaç gidermek için
geçici olarak alõnan veya verilen şey demek olan �Ariyet� konularõ işlen-
mektedir. Vedia ile ilgili olarak:

�Emanet ne ise sende bilesin,
Onu saklamakla kulluk edesin

Sahibine tamamen veresin,
Yük altõndan esenliğe eresin

Gece gündüz sakladõğõn emaneti
İstediğinde sahibine veresin�

Ariyet ile ilgili olarak da:

�Ya mülkünden çõkara ol kumaşõ,
Ki elden almayalar pişmiş aşõ

Bunlar olsa dahi, issi olmak olmaz,
Dönüp anda  tasarruf kõlmak olmaz�

demektedir. Kira sözleşmesi, borçlar, bu arada senet veya noterlik, zor kul-
lanarak yaptõrma, malõnõ kullanmakta men etme, ruhsat verme, zorla alma
veya gasp, şüf�a yani bir mal veya mülkün satõşõnda tercih hakkõ, bölüşümde
adalet, ekin ortaklõğõ, bağ ve bahçe sahibinin ağaçlarõnõ õslah etmek ve mey-
ve ürünlerinin taksimiyle ilgili ortaklõk, hayvan kesimi, kurban, bir işten
hoşlanmama veya tiksinme demek olan kerahet, �mevat arazi� yani sahibi
bulunmayan boş arazinin diriltilmesi (bununla ilgili olarak, Şeyh İbrahim
Tennûrî, ihya edilecek arazinin sahiplenilmesi için, o arazinin menfaatsiz,
bakõmsõz, sahipsiz olmasõ, yörede şenlik olmamasõ, nihayet sultanõn izninin
bulunmasõ şartlarõnõ belirtmektedir). Avcõlõk, rehin, suç ve ceza, vasiyetler
ve eşcinseller konularõ ile ilgili açõk ve anlaşõlõr bilgiler verilmektedir.

2) GÜLŞEN-İ NİYÂZ

Şeyh İbrahim Tennûrî�nin, bir tasavvuf şairi olarak kaleme aldõğõ
2.500 beyitlik bir divan olup, Katip Çelebi�nin eserinde yer almamakta, Ali
Rõza Karabulut�un araştõrmasõna göre tek nüshasõ Süleymaniye Kütüphane-
si, Hacõ Mahmud Efendi Kõsmõnda 3791 numarayla kayõtlõdõr24. Gülşen-i
Niyâz�da yer alan ve seçmeler içinde yayõnlanan şiirlerinde Şeyh İbrahim
Tennûrî�nin kişiliği ve tercihleri, Türk diline ve İslâm dinine ait telakkileri
daha rahat anlaşõlmaktadõr. Şeyh İbrahim Tennûrî�nin kurucusu olduğu
�Tennûriyye Tarikatõ�, Bayramiyye Tarikatõ�ndan, onun Ak Şemseddin tara-
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fõndan temsil edilen kolundan türemiş ve Şeyh İbrahim Tennûrî Ak
Şemseddin�den hilafet almõştõr. Gülşen-i Niyâz�da bulunan ve �Münâcât-õ
İbrâhîm�de, onun duasõnda tanõk tuttuğu varlõklar da önemlidir.

�Hac yolunda susuz ölenler için
Kerbelâ�da şehit olanlar için

Yere akan şehit kanõ için
Onun o pak cismi ve canõ için

Cümle mazlûm olanõn  âhõ için
Hazrete gönül içre râh için

Ol kişiler ki olalar yoksul
Kimseden dilemeyeler bir pul

Anlarõn açlõk ile sabrõ için
Dillerinde hemişe şükr için

Zulm ile yõkõlan virane için
Cevr ile yapõlan imaret için

Boyun eğer yetim başõ için
Karnõ acõktõkta gözü yaşõ için

Tõfõl iken anasõz kalanlar için
Doğmadan atasõ ölenler için

Kafiristan içinde tutsak için
Doğmadan atasõ ölenler için
..................
Yüzümüz karasõnõ ak eyle
Gönlümüz illetini  sağ eyle

Sana döndür bu gönlümüz yüzünü
Sana baktõr bu canõmõz gözünü

İkilik ğussasõndan azâd et
Birliğiyle bizi eyle dilşad et�
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Şeyh İbrahim Tennûrî�nin, daha önce Yunus Emre ve Süleyman
Çelebi�de tanõk olduğumuz, duada �ben� yerine �bizi� yani toplumun ta-
mamõnõ koyduğunu görüyoruz. Yukarõdaki mõsralar Süleyman Çelebi�nin
duasõnõ andõrmaktadõr:

�Yâ ilâhî kõlma bizi dâllîn,
Bu duaya cümlemiz diyelim âmîn,
Ümmetinden razõ olsun ol mu�in,
Rahmetullahi aleyhîm ecmaîn�

Şeyh İbrahim Tennûrî�nin �Bergüzâr�da yer verilmiş birtakõm şiirleri
de bulunmaktadõr25. En tanõnmõşlarõndan birinde şöyle:

�Câna cefâ yâ kõl vefâ
Kahrõn da hoş lutfun da hoş
Yâ derd gönder yâhud devâ
Kahrõn da hoş lutfun da hoş
.....................
Gelse Celâl�inden cefâ
Yâhud Cemâl�inden vefâ
İkisi de câna safâ
Kahrõn da hoş lutfun da hoş
.......................
Ey Pâdişâh-õ lem yezel
Zât-õ ebed, hayya ü ezel
Ey lutfõ bol, kahri güzel
Kahrõn da hoş lutfun da hoş
.....................
Gerek ağlat gerek güldür
Gerek dirilt gerek öldür

Bu ÂŞIK hem Sana kuldur
Kahrõn da hoş lutfun da hoş�

demektedir. Yine diğer bir şiirinde de :

Hakk bir gönül verdi bana
Hâ demeden hayrân olur
Bir dem gelür şâdân olur
Bir dem gelür giryan olur
....................
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Bir  dem gelür söyleyemez
Bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dürr döker
Dertlilere derman olur
...................
Bir dem gelür asî olur
Hakk zikrini yâvî kõlur
Bir dem gelirkim yoldaşõ
Hem zühd ü hem îmân olur
....................
Bir dem günâhõn fikreder
Dosdoğru Tamu�ya gider
Bir dem görür Hakk rahmetin
Uçmaklara rõdvân olur
...................
ÂŞIK bu gönül hâline
İremedin ahvaline
Bu mânâya ol ire kim
Akõl ana kurban olur
...................
Nice biline bu gönül
Kim pâdişahlar ana kul
Âlemlere boy virmeyen
Işk işine fermân olur�

demektedir26.

CAMİSİ, TÜRBESİ, ÇEŞMESİ VE VAKFIYLA
İLGİLİ BELGELER

1) CAMİSİ:

Şeyh Camii adõyla bilinen cami, Sivas  Kapõsõ yakõnõnda, Emir Sul-
tan Mahallesi�ndedir ki, bu mahalle şimdi Cumhuriyet Mahallesi adõnõ taşõ-
maktadõr. �Mir�at-õ Kayseriyye�de caminin bânisi olarak Şeyh İbrahim
Tennûrî gösterilirken, Kayseri�de XV. ve XVI. Yüzyõllardan kalma ilk Os-
manlõ yapõlarõ üzerine yapõlan bir araştõrmada ise caminin XVI. Yüzyõldan
itibaren Kayseri�de görülen ahşap örtülü, cami-mescidlerden biri olduğu ve
Şeyh İbrahim Tennûrî�nin vefatõndan bir asõr sonra torunlarõndan
Abdurrahim Efendi tarafõndan 1576�da yaptõrõldõğõ yazõlõdõr27. Ahmed Nazîf
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Efendi�nin verdiği bilgiye göre, 1473�te inşa edilmiş olan cami 1816�da
3.000 kuruşluk bir harcamayla onarõlmõştõr. Daha önce cümle kapõsõnõn üze-
rinde bir Sõbyan Mektebi ve altõnda abdest musluklarõ varmõş. Cami avlusu
1903�te genişletilmiş ve kullanõma açõlmõştõr. Caminin bir dizi vakõfname-
lerle derc edilmiş vakfiyeleri olduğu anlaşõlmaktadõr ki belgelerimizde bunu
açõkça görmek mümkündür28.

İçkapõ üzerindeki tamir kitabesinin tarihi 1309(1893)�dur. Kitabe şu
şekilde tanzim edilmiştir:

�Oldu bu cami çeşme ile güzîn
Sebeb eyle mesrûr-õ HUDA
Geldi ÜÇLER dedi Tarih temâm
Neyyir tersime sebeb MİRLİVA

            (1309)29.

2) TÜRBESİ:
Ünlü gezginimiz Evliya Çelebi, Kayseri hakkõnda bilgi verirken, bu

şehirde bulunan büyük evliya kabirleri arasõnda Şeyh Hazreti İbrahim
Tennûrî�yi de saymaktadõr30. Türbe, klasik Selçuklu devri kümbetlerinin son
örneklerindendir. Camiye bitişik olan türbede Şeyhin yanõnda oğullarõ  Şeyh
Lütfullah ile  Şeyh Ali Sultan  da yatmaktadõr. Kümbet altõgen kaide üzerine
oturmakta ve altõgen bir külahla örtülüdür. Yedi penceresi olup, üçü alt se-
viyede dördü üst seviyede bulunmaktadõr. Kitabenin altõnda bulunan pence-
renin sağ üst köşesinde sekizgen, sol üst köşesinde altõgen yõldõzlar hak e-
dilmiştir31.

Türbeye cami içinden girilmektedir. Türbe içinde tezyinatsõz üç ah-
şap sanduka bulunmaktadõr. Girişte sağdan sola doğru Şeyh İbrahim
Tennûrî (1482), Şeyh Lütfullah Tennûrî (1508), Şeyh Ali Sultan (1515) yer
almaktadõr.

Mermer kitabesinde bu türbenin Sultan Mehmed Han oğlu Sultan
Bayezid Han tarafõndan 889 (1484) yõlõnda bina edilip şereflendirildiği ya-
zõlmaktadõr32. Sultan II.Bayezid Han, Türbe�yi yaptõrõrken, Kayseri�de mev-
cut Selçuklu, Danişmedli ve Eratnalõ hatõralarõna saygõlõ olarak Selçuklu
mimarî üslubunu tercih etmiş görünmektedir.

Türbe içinde hüsn-i hatt ile yazõlmõş Kur�an ayetleri bulunmakta-
dõr33. �İyi biliniz ki Allah�õn dostlarõna korku yoktur ve onlar üzülmeyecek-
lerdir de. Onlar Allah�a inanmõş ve O�na karşõ gelmekten sakõnmõşlardõr.
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Dünya hayatõnda da Ahiret hayatõnda da müjde onlaradõr. Allah�õn sözlerin-
de hiçbir değişme yoktur. Bu büyük başarõdõr�.

3) ÇEŞMESİ:
Çeşme sokağa nazõr, cami avlusunun sağ köşesinde olup fonksiyonel

değildir. Kesme taştan yapõlan çeşmenin alnõnda �Maşaallah� yazõsõ ve tam
üzerinde kuşluk bulunmaktadõr. Kuşluk çeşmenin maksadõna uygun olarak
yapõlmõş olmalõdõr.

Ahmed Remzî Mevlevî yukarõda söz edilen manzumesinde:

�Ravza-i cennet bu cami ayn-õ Kevser çeşmesi
Bak şu divar-õ mezâristanõ evlâ eylemiş
Abdest al kõl namaz eyle ziyaret türbeyi
Ehl-i hayra kim dua ettiyse a�lâ eylemiş
Sâl-i ta�miri bin üç yüz yirmi dört olmuş idi
Mevlevî Remzî bu nazmõ hoşca imlâ eylemiş�

diye söylemektedir ki bundan da cami ve türbesi yanõnda bir de çeşmenin
bulunduğu anlaşõlmaktadõr.  1324 (1906)�te tamir gördüğüne bakõlõrsa çeş-
menin bizzat Şeyh İbrahim Tennûrî tarafõndan yaptõrõldõğõ da söylenebilir.
Çeşmenin kitabesi şöyledir:

�Himmet-i merdân olup ihyasõna bu çeşmenin
Bezl-i malõnda ahali etmedi taksîr hiç
Hüsniya tarihin âb-õ şîr et i�tasõn iste
Avn-i Hak ile ayn-õ Tennûrî�de âb-õ zemzem iç�

1324 (1906).
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maktadõr. Osmanlõ Arşiv Daire Başkanlõğõ'ndan temin ettiğimiz belgelerden sonuncusu
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Kayseri Şer�iyye Sicillerindeki  belgelerden biri şu şekildedir: Defter No: 84, Sayfa
No: 48, Belge No: 98, Belge Tarihi: H.1087-M.1676, Davacõ: Kayseri Mutasarrõfõ
Seyyid Mehmed Paşa'nõn kaymakamõ   Ömer Ağa, Davalõ: Kutbu'l-arifîn Seyyid Şeyh
İbrahim Tennûrî'ni  evladõndan Seyyid Muhammed oğlu Seyyid Hasan Çelebi, Dava
Konusu: Mirliva Has arazisinden öşür talebi ile bu talebin davalõ taafõndan reddi ile il-
gilidir. Tarihi 1676 olup, Sultan IV.Mehmed Han Gazi devrine aittir. Davacõ Ömer Ağa,
Seyyid Hasan Çelebi'nin zapt ve tasarrufunda olan Mirlivâ Has arazisinden elde edilen
ürünlerin öşrünü talep ettiğini, ancak adõ geçenin bundan imtina ettiğini söylemiş, davalõ
Seyyid Çelebi de cevabõnda: "Merhum ve mağfur Fatih Sultan Mehmed Han ve Sultan
Bayezid Han'õn, Şeyh İbrahim Tennûrî'nin zapt ve tasarruflarõnda olan bağ ve bahçele-
rinden, ellerindeki tarlalarõndan ve kovanlarõndan öşür ve koyunlarõndan resim alõnma-
masõ ile ilgili olarak çocuklarõnõn eline, bunlarõn "Avârız-ı Dîvâniye ve Tekâlif-i
Örfiyyeden Muaf ve Müsellem" olduklarõna dair bir "Ahkâm-õ Şerife" ve "Sûret-i Def-
ter" verdiğini,  Tennûrî'nin "dâr-õ fenâdan  dâr-õ bekâya intikâl ve irtihâl"inden sonra
çocuklarõnõn bu ahkâm-õ şerifeyi, "Cennet-mekân ve Firdevs-aşiyân" Sultan Selim
Han'a götürdüklerini, O da "öşür talep olunmaya" diye bir "Hükm-i Şerif" verdiğini,
bundan sonra O hükm-i şerifi Sultan Süleyman Han'a , Sultan İkinci Selim Han'a, Sul-
tan Üçüncü Murad Han'a, Sultan Birinci Ahmed'e, Sultan İkinci Osman'a ve Sultan
Dördüncü Murad Han Gazi'ye götürdüklerini, bunlarõn da birincisini esas alarak
"Muafnâme-i Hümâyûn" verdiklerini, bu muafnâmelerin halen "Seccâde-nişîn" olan
Şeyh Kasõm Efendi tarafõndan devrin Padişahõ olan Sultan Dördüncü Mehmed Han
Gâzi'ye götürüldüğünü, bu Padişahõn da bunlarõ mukarrer bilip, "Sûret-i Defter-i
Cedîd"de adlarõ yazõlõ olanlar için "avârõz-õ dîvâniyye ve rûsûm-õ örfiyye bağ ve bahçe-
lerimizden, ellerimizde bulunan yerlerimizden ve kovanlarõmõzdan öşür ve koyunlarõ-
mõzdan resim talep olunmamasõyla ilgili" yeniden "Muafnâme-i Hümâyûn" ve gereğin-
ce "Fermân-õ Şerif-i âlî-şân" verildiğini söylemiş. Sonuç: Belgeler okunduktan sonra da
Kaymakam Ömer Ağa'nõn öşür ve resim talebi reddolunmuştur.  Yine Başbakanlõk Os-
manlõ Arşivi Cevdet-Evkaf�ta yer alan bir belge de şu şekildedir: Belge Tarihi: H.1141-
M.1729, Belge Konusu: Kayseri'de medfûn "kutbu'l-ârifîn ve zuhru'l-vâsilîn" Seyyid
Şeyh İbrahim Tennûrî'nin zaviyesinde meşihat, camisinde imamet görevlerinin "evlâd-õ
evlâd-õ evlâdõna meşrût" olduğu, bu şarta göre "Seccâde-nişîn" ve imam olan Seyyid,
Şeyh Mehmed Fazlu'llah vefat ettiği,  boşalan bu görevlere "Şeyh'in evlâdõndan derece-
de önde gelini", icrâ-yõ rûsûm-õ tarika sâî, âyîn ve erkanõ râî ve evlâdõn aslahõ ve cümle-
sinin muhtarõ olan Seyyid, Şeyh Fethullah Efendi Sultan'õn berâtõ ile bu göreve getiril-
miştir. Der-devlet-i mekîne arz-õ dâi-i kemine oldur ki; Medine-i Kayseriye'de âsûde,
kutbu'l-ârifîn, zuhru'l-vâsõlîn, Şeyh İbrahim Tennûrî, -kuddise sõrrehu'l-azîz- evlâdõndan
halen Seccâde-nişîn olan bâis-i arz-õ 'ubudiyet Seyyid, Şeyh, Hacõ Fethullah Efendi
dâileri Meclis-i Şer'de takrîr-i kelâm edip, bundan akdem ecdâd-õ emcâd-õ 'izâm-õ
şehriyârîden merhum ve mağfurunleh Sultan Mehmed Han ve Sultan Bayezid Han -
aleyhimu'r-rahme ve'l-gufran- hazretleri Şeyh-i müşarunileyhin evlâdlarõ avârõz-õ
dîvâniyyeden muaf ve müsellem olmalarõ için yedlerine Ahkâm-õ Şerife verip, bâdehû
Şeyh dâr-õ bekâya intikâl etmekle evlâdlarõ ol Ahkâm-õ Şerifeyi cennet-mekân Sultan
Selim Han, -tâbe serâhu-ya getirip, ol dahi mukarrar tutup avârõz-õ dîvâniyyeden muaf
ve müsellem olup bundan gayri mezîd-atûfet izhâr edip, evlâdlarõnõn bağlarõndan ve
bahçelerinden ve ellerinde tasarruf eyledikleri yerlerinden öşür kovanlarõndan ve ko-
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yunlarõndan dahi öşür ve resim talep olunmaya deyü Hûkm�i Şerif verip bâdehu ol
Hükm-i Şerif Sultan Süleyman Han ve Sultan İkinci Selim Han, Sultan Üçüncü Murad
Han ve Sultan Birinci Ahmed Han ve Sultan İkinci Osman Han ve Sultan Dördüncü
Murad Han Gâzi, -aleyhimu'r-rahme ve'l-gufrân- zaman-õ şeriflerinde mukarrar tutulup,
evlâdlarõ yedlerin Muafnâme-i Hümâyûnlar verilip, bâdehû merhûm ve mağfûrunleh
Sultan Dördüncü Mehmed Han ve Sultan İkinci Süleyman Han ve Sultan İkinci Mustafa
Han -aleyhimu'r-rahme ve'r-rõdvan- bâdehû Sultan Üçüncü Ahmed Han mukarer tutup
ilâ yevmina hâza düstûru'l-amel ve halen cülûs-õ Hümâyûn-õ meymenet-makrûn vâki' ve
umûmen tecdid-i berevât fermân olunmağõn ol Muafnâme-i Hümâyûn  bu dâileri ismine
tecdid buyurulmak recasõna der-i devlet-medara i'lâm edilir deyû iltimas edip,
yedlerinde olan Muafnâme-i Hümâyûnlar min kûlli'l-vûcûh takrîr-i meşrûhuna mutabõk
olmakla vâkiu'l-hâl pâye-i serîr-i âlâya arz olundu. Bâki fermân men lehu'l-emrindir.
Hurrire fi'l-yevmi's-sâmîn ve'l-õşrîn min Recebi'l-mürecceb li-senetin selâse ve erbâîn ve
mi'e ve elf. El-Abdu'd-dâiFazlullah El-Kadõ Be-Kayseriyye ( BOA, Cevdet-Evkaf, No:
15635).

24 Ali Rõza Karabulut-Rasim Deniz, Şeyh İbrâhim Tennûrî Divânõ Gülşen-i Niyâz�dan
Seçmeler, Kayseri�de Müzeleri, Eski Eserleri ve Turizmi Sevenler Derneği Yayõnõ,
Kayseri 1983, s. 43-44.

25 Ahmet Remzi Mevlevî (Akyürek), Bergüzar, Kastamonu Vilayet Matbaasõ�nda tab�
olunmuştur, Kastamonu 1329 (1913),  s.34-37. Söz konusu eser Erciyes Üniversitesi İ-
lahiyat Fakültesi Kütüphanesi�nde 5868 numara ile kayõtlõdõr. Ahmed Remzî Mevlevî,
Bergüzâr�õnda �Tecellîgâh-õ Tennûrî� başlõğõ altõnda Şeyh İbrahim Tennûrî�nin hayatõnõ
manzûm olarak anlatmaktadõr. 36. sayfada �Eski bir mecmuada birkaç parça manzûme-i
âşõkâneleri müteala ve ÂŞIK tahallus buyurduklarõ anlaşõlarak, ber vech-i atî iki
sanihalarõ teberrüken derc edilmiştir.� demektedir.

26 Burhar Toprak, Yunus Emre Divanõ, İnkõlap ve Aka yayõnõ, 6. Baskõ, İstanbul 1982, s.
58. Şeyh İbrahim Tennûrî�nin bu şiirinde yer alan bazõ dörtlüklerin Yunus Emre�ye ait
olduğu görülmekte, sonuçta Şeyh İbrahim Tennûrî�nin kaynaklarõ arasõnda Yunus Em-
re�nin de bulunduğu anlaşõlmaktadõr.

27 Ahmed Nazîf Efendi, Mir�at-õ Kayseriyye, Yayõnlayan: Mehmet Palamutoğlu, İl Özel
İdaresi Yayõnõ, Kayseri 1987, s. 28; Mehmet Çayõrdağ, �Kayseri�de Kitabelerinden XV.
ve XVI. Yüzyõllarda Yapõldõğõ Anlaşõlan İlk Osmanlõ Yapõlarõ�, Vakõflar Dergisi, C.
XIII, 100. Yõl Armağanõ, Vakõflar Genel Müdürlüğü Yayõnõ, Ankara 1981, s. 531-581.

28 Kayseri Şer'iyye Sicillerinde cami vakfõyla ilgili olarak geçen belgelerden bazõlarõ şu
şekildedir: Defter No: 84, Sayfa No: 8, Belge No: 11, Belge Tarihi: H.1087-M.1676,
Vâkõf: Seydî Ali Çelebi oğlu Halid Ağa,Vakfedilen: 170 esedî kuruş, Vekil: Süleyman
Beşe oğlu Ebubekir Çelebi, Vekilin Şahitleri: Süleyman Beşe oğlu Mustafa Çelebi ve
İbrahim Dede   oğlu Hacõ Kalender, Vakfõn Mütevellisi: Tarsuslu Vaiz Ali Efendi
Vakfõn Şartlarõ: 1- 100 kuruşu Kayseri'deki Şeyh İbrahim Tennûrî Camisi'nin hatibi
olanlara, her gün adõ geçen camide Kur'an-õ Kerîm'den bir cüz, Şeyh İbrahim
Tennûrî'nin kabrinde her cuma "Yasin-i Şerif" okumak ve hem vâkõfõn hem de Şeyh'in
ruhuna hediye etmek şartõyla, 2-  50 kuruşun nemasõndan adõ gecen camide müezzinlik
yapanlara, her namazda Kur'an-õ Kerîm'den 1 cüz okuyup vâkõf Halid'in ruhuna hediye
etmek şartõyla, 3- 20 kuruşun nemasõndan adõ geçen camiye "Berât Gecesi"nde kandil-
liklerin 2'şer batman yağ ile doldurulmasõ ve mihrabõn her iki yanõna konmasõ şartõyla,
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4- adõ geçen  170 esedî kuruşa, adõ geçen camide hatib olanlar karşõlõksõz Mütevelli, el-
de edilen nemayõ belirtilen şartlarda harcayõcõ olacaklar, Camide "Seccâde-nişîn" olan
Şeyhler de karşõlõksõz olarak vakfõn Nazõrõ olacaklardõr. Belirtilen meblağ yõllõk %15 o-
ranõyla nemalandõrõlmak üzere mütevelli eliyle teslim ediliyor. Mahkeme, bu vakõf iş-
leminin sahih olduğuna hükmediyor. Başka bir belgede de; Defter No: 138, Sayfa No:
94, Belge No: 238, Belge Tarihi: H.1162-M.1749, Berât-õ Hümâyûn: Kayseri'deki
Şeyh İbrahim Tennûrî camisinde günlük 1 akçe ücret ile cüzhanlõk yapan Hafõz Ahmed
Halife'nin azlini gerektiren hali yokken dõşarõdan Hafõz Halil'in bir şekilde kendini tayin
ettirmesi, böylece haksõzlõk yapmasõ üzerine görevinden uzaklaştõrõlõp, Hafõz Ahmed
Halife'nin yeniden görevine iade edilmesi için Mevlâna Seyyid Abdullah durumu mer-
keze arzetmesiyle bu berât-õ hümâyûn verilmiştir. Berât-õ Hümâyûn'da Hafõz Ahmed
Halife'den camideki görevini yaptõktan sonra "vâkõfõn ruhu ve devâm-õ ömr-i devlet i-
çin" duaya devam etmesi istenmektedir. Yine diğer bir belgede; Defter No: 138, Sayfa
No: 94, Belge No: 239, Belge Tarihi: H.1162-M.1749, Berât-õ Hûmayûn: Kayseri'de
bulunan Hurşit Hatun Vakfõ'ndan günlük 1 akçe alõp Çardak Mescidi'nde, Abdurrahman
Çavuş Vakfõ'ndan da günlük 1 akçe ile Şeyh İbrahim Tennûrî Camisinde cüzhanlõk gö-
revinde bulunan Seyyid Ömer adlõ kimse 20 yõldan beri Kayseri dõşõnda olup, görevini
ifa etmemektedir. Mevlâna Seyyid Abdullah Hafõz Ahmed Halife'nin bu göreve her ba-
kõmdan lâyõk ve müstehak olduğundan bahisle, Seyyid Ömer'in yerine tayin edilmesini
arzetmekle bir "Berât-õ Hümâyûn" verilmiştir. Berât-õ Hümâyûn'a göre Hafõz Ahmed
Halife gerekli hizmetini yerine getirecek, vâkõfõn ruhu ve devam-õ ömr-i devlet için du-
ada bulunacak. Başbakanlõk Osmanlõ Arşivi Cevdet-Evkaf�da yer alan diğer bir belgede
de; Belge Tarihi: H.1173-M.1759, Belgenin Konusu: Kayseri'de Şeyh Abdurrahim
Tennûrî  Camisi'nde günlük 1 arçe ile hatiplik yapan Seyyid Nashuh oğlu Seyyid
Abdurrahman Halife hakkõnda telhistir: Telhis'de Kayseri'de mevcud Şeyh Abdurrahim
Tennûrî Camisi'nde  günlük 1 akçe ile hatiplik görevi yapan Seyyid Nasûh'un oğlu
Seyyid Abdurrahman Halife'nin tecdid-i berât için İstanbul'a geldiğinde vefat ettiğinden,
kendisinden boşalan görevin bu işe müstaid ve müstehak olan oğluna verilmesiyle ilgili
Seyyid Derviş Süleyman'õn talebinden bashedilmektedir (BOA, Cevdet-Evkaf, 16528).

29 Ahmed Remzî Mevlevî, adõ geçen eserde Mirlivanõn adõ olarak Dusukî-zâde Haydar
Bey�in adõnõ vermektedir.

30 Evliya Çelebi (Mehmed Zõllîoğlu), Seyahatnâme, C.III, Yayõna Hazõrlayanlar: Tevfik
Temel Kuran-Necati Aktaş-Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1973, s.840.

31 19-27 Mayõs 1997�de Uluslararasõ bir toplantõ münasebetiyle Kazakistan�a gittiğimizde,
Türkiye tarafõndan  o tarihlerde mükemmelen onarõlmakta olan Hoca Ahmed Yesevî
Türbesi�nde de gördüğümüz bu yõldõzlarõ, Şeyh İbrahim Tennûrî�nin türbesinde de  gö-
rünce, bunun bir tesadüf olamayacağõnõ, mutlaka bir anlamõ olmasõ gerektiğini düşün-
düm ve cami, türbe ve çeşmenin görüntülemesini yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü Araştõrma Görevlisi Başak Burcu Tekin bu sembollerden sekizgen yõldõ-
zõn sekiz cenneti, altõgen yõldõzõn da dünyamõzõn Allah tarafõndan altõ günde yaratõlõşõnõ
sembolize ettiğini söylemiştir. Bu vesileyle kendisine de teşekkür ediyorum. Hayatõn
her iki dünyayõ da içerdiğini bu sembollerden anlamaktayõz. Diğer taraftan Türkistan ile
Anadolu arasõndaki kültür köprüsünün, ortak duyuş ve sezişlerin varlõğõna güzel bir ka-
nõt teşkil etmektedir.
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32 �Büniye ve şurife hazihi�t-türbe fi eyyami�s-Sultan Bayezid Han bin Mehmed Han fi
tarihi sene tis�a ve semanîn ve semanimie (889)�. Şeyh Camii�nin İmam-hatibi Mahmud
Uma, Caminin tavan, mihrab ve türbe kõsmõnõn orijinal halini koruduğunu iç yüzeyinin
sõva ile kapatõldõğõnõ söylemiştir.

33 Kur�an-õ Kerim, Yunus Suresi, 62., 63., 64. ayetler . Kur�an-õ Kerim ve Türkçe Anlamõ,
Diyanet İşleri Başkanlõğõ Yayõnõ, Ankara 1988, s. 215.


