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Bayramiyye -Şemsiyye tarikatının 
Tennı1riyye kolunun kurucusu, 

mutasavvıf-şair. 
_j 

Sivas'ta veya Amasya'da dünyaya geldi. 
Babası Sarrafoğlu Hüseyin Sivaslıdır. An
nesi Amasyalı olduğundan Sursalı Meh
med Tahir onun Amasya'da doğduğunu 
söylerse de (Osmanlı Müelli{leri, I. 49) di
ğer kaynaklarda Sivas'ta doğduğu kayde
dilmektedir (mesela Lamii, s. 688; Taşköp

ri zade, s. 232). İbrahim Tennuri aile çevre
sinde başladığı öğrenimine Konya'da de
vam etti. Müderris Sarı Yakub Efendi'
den icazet aldıktan sonra Kayseri'ye gide
rek bir süre Huand (Hunda) Hatun Med
resesi 'nde müderrislik yaptı. En{sl onun 
Şafii olduğunu . medresenin vaktiyesinde 
müderrislerin Hanefi mezhebinden olma
sının şart koşulduğunu öğrenmesi üzeri
ne müderrisliği bıraktığını söyler (Mena
kıb-ı Akşemseddin, s. 1 07- ı 08) . Bu yıllar
da tasawufa yönelen İbrahim kendisine 
manevi ilimleri öğretecek bir mürşid ara
maya başladı. Önceleri Safeviyye tarika
tının merkezi Erdebil Tekkesi'ne gitmeye 
niyetlenmişken Akşemseddin'in şöhreti

ni duyunca Beypazarı'na geçerek kendi
sini ziyaret etti ve onun dervişi oldu. Ak
şemseddin'in Hamza eş-Şaml, Abctürra
him Karahisart İskilipli Muslihuddin Ha
life gibi halifeleriyle birlikte halvete gir
di; seyrü sülukünü tamamlayarak hilafet 
aldı. Enlsl. İbrahim Tennuri'nin "Kara
man oğlu kavgası" zuhur ettiği sırada hi
lafet aldığını kaydeder. Menakıb-ı Ak
şemseddin'i neşreden Ali İhsan Yurd ise 
onun seyrü sütlikünü 847-848 (1444-
1445) yılları arasında tamamlamış olabi
leceği görüşündedir (Akşemseddin, s. 
Clll) . Hilafet aldıktan sonra Akşemsed 

din'in emriyle tekrar Kayseri'ye dönerek 
irşad faaliyetine başlayan İbrahim Ten
nurl887 (1482) yılı sonbaharında vefat 
etti. Türbesi, kendisinin yaptırdığı söyle
nen Şeyh Camii'nin batı tarafın dadır. Ölü
mü için, "Şüd hemişe merkad-i vey men
zil-i ruhaniyan" mısraı mücevher tarih 
olarak düşürülmüştür. 

İbrahim Tennuri'nin kurduğu Bayra
miyye-Şemsiyye tarikatının Tennuriyye 
şubesi oğulları Ali, Lutfullah ve Kasım ta
rafından sürdürülmüştür. Tarikat, XVI. 
yüzyılda İstanbul'da Ebüssuud Efendi'
nin babası İskilipli Şeyh Muhyiddin Mu
hammed Yavsl tarafından temsil edilmiş
tir. Şeyh Kasım'ın halifesi Mecdüddin Isa'-
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nın oğlu ve müridi İlyas Saruhanl'ye (ibn 
lsa) Tennuriyye'nin Iseviyye şubesi nisbet 
edilirse de tiu şube devam etmemiştir. 

Mürşidi Akşemseddin gibi İbrahim Ten
nuri'nin de hem ruhi hem bedeni hasta
lıkları tedavi ettiği. Tennuri lakabını. bir 
ara içine düştüğü "kabz" halinden kur
tulmak için şeyhinin himmetiyle geliştir
diği tedavi usulünden aldığı rivayet edil
mektedir. İbrahim Tennuri kabza düşen
leri sıcak bir tandıra (tennOr) oturtup ter
letiyor, bir taraftan da bol su içi rm ek su
retiyle tedavi ediyordu. Gerek menaklb
name metninde yer alan "kabz ve bast" 
kelimelerinden gerekse Akşemseddin'in, 
"Bu adeti terkeyleme ve dervişlere dahi 
ettir'' şeklindeki emri üzerine bunu der
vişlerine de uygulamasından , bu usulün 
manevi sıkıntıların giderilmesi için tatbik 
edild i ği manasını çıkarmak mümkünse 
de bunun tasawufun ruhuna uygun bir 
uygulama olmadığı açıktır. Menakıbna

medeki ifadeler, kabızlık hastalığına tu
tulmuş olanların bir tandır üzerine otur
tulup terietiirnek suretiyle şifaya kavuş
turulması şeklinde de anlaşılmış ve İbra
him Tennuri'nin tıp ilmiyle de meşgul ol
duğu ileri sürülmüştür. 

Akşemseddin'in İbrahim Tennuri'ye bü
yük değer verdiği ve kendisine başvuran 
bazı talipleri ona gönderdjği bilinmekte
dir. Akşemseddin 'i n vefatından sonra kü
çük oğlu Hamdullah Harndi de rüyasında 
babasından aldığı bir işaretle Kayseri'ye 
giderek İbrahim Tennuri'nin yanında sey
rü sülUkünü tamamlamıştı. 

Şiirle de meşgul olan İbrahim Tennürl, 
Yunus Emre tarzındaki manzumelerinde 
"Aşık" mahlasını kullanmıştır. Bu manzu
melerinden birkaçı ilahi şeklinde beste
lenmiştir. Mevlid merasimlerinde kaside 
olarak okunan, "Kahrın da hoş lutfun da 
hoş" nakaratlı ilahisi günümüzde de se
vilerek icra edilmektedir. "Hak bir gönül 
verdi bana 1 Ha demeden hayran olur 1 Bir 
dem gelir şadl bulur 1 Bir dem gelir giryan 
olur" dörtlüğüyle başlayan on sekiz kıta
lık ilahisi ise Ahmet Hatiboğlu tarafından 
bestelen miştir. 

Eserleri. 1. Gülzar-ı Ma'nevi. Enlsl'nin 
bildirdiğine göre Akşemseddin'in komşu

larından birinin tarunu kendisine mürid 
olmak istemiş . şeyh bu sırqda hayli yaşlı 
olduğundan onu Kayseri'ye İbrahim Ten
nuri'ye göndermişti. Tennuri de huzuru
na çıkan yeni dervişin eline eserin ilk cüz
lerini vererek keramet göstermişti. Aru
zun "mefallün mefallün feulün" vezniyle 
kaleme alınan kitap Yazıcıoğlu'nun Mu
hammediyye'si tarzında tertip edilmiş-

tir. Eserde abdest, namaz, zekat, oruç 
gibi ibadetterin dini ve tasawufi mana
ları açıklanmış , bunlarla ilgili ayet ve ha
disler nakledilerek yorumları yapılmıştır. 
5140 beyitten meydana gelen. Ali Rıza 
Karabulut ve Ramazan Yıldız tarafından 
Gülzar-ı Ma'nevi ve İbrahim Tennuri 
adıyla neşredilen (Ankara ı 978) eser üze
rine Semiha Kiraz yüksek lisans (Şey h İb
rahim Tennuri ve Gülzar-ı Manevl-İncele· 
me, Metin, Tıpkıbasım, 199ı, MÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü) ve Mustafa Fidan dok
tora çalışması (İbrahim Tennurl, Gülzar-ı 
Manevi-İnceleme, Metin, Sözlük, ı 995, EÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) yapmıştır. 2. 
Gülşen-i Niyaz.' Müellifin, İbrahim mah
lasının kullanıldığı yaklaşık 2500 beyit ih
tiva eden gayri mürettep divanıdır (Sü
leymaniye Ktp., Hac ı Mahmud Efendi, nr. 
3"79 ı ) . Eser, Rasim Deniz ve Ali Rıza Ka
ra bulut tarafından seçmeler yapılarak 
Şeyh İbrahim Tennuri Divanı Gülşen-i 
Niyaz'dan Seçmeler adıyla yayımlan
mıştır(Kayse ri 1983). 
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