
HACI ARiF BEY 

Bey, Mustafa Servet Efendi, Santurl Ed
hem Efendi, Leon Hancıyan. Giriftzen 
Asım Bey ve Lemi Atlı gibi musikişinaslar 
da onun meşhur talebelerindendir. 

Şiirle de uğraşan ve bir kısım bestele
rinin güftesini bizzat yazmış olan Arif Bey 
1 OOO'i aşkın şarkı ile 1 OO'den fazla ilahi 
ve diğer formlarda eser bestelemiş. an
cak bunlardan yaklaşık üçte ikisi notasız
lık yüzünden unutulmuştur. Bir tesbite 
göre günümüze ulaşan eserleri kırk dört 
makamdan meydana gelmiş olup (Öztu
na, I, ı 03- 108) bunlar arasında en çok ni
Mvend, kürdlli-hicazkar. hicaz. suzinak, 
karcığar. uşşak. hicazkar, muhayyer. hüz
zam. rast. saba, ısfahan ve hüseynl ma
kamlarının tercih edildiği görülmektedir. 
Suphi Ezgi'nin Hacı Arif Bey külliyatı üze
rinde tamamlanmamış bir çalışması var
dır. 
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IMI BEKİR SıTKI SEZGİN 

L 

HACI ARiF BEY, Kanuni 
(1862-ı 91 1) 

Türk virtüozü ve bestekarı. 

ı 

_j 

istanbul Aksaray'da Hubyar mahalle
sinde doğdu. ilköğreniminden sonra gir
diği Koca Mustafa Paşa Askeri Rüşdiye
si'nden mezun oldu. 188S yılında Posta 
ve Telgraf Nezareti Muhasebe Müdürlü
ğü'nde katip olarak göreve başladı. Bu 
görevde iken 13 Kasım 1893'te kendisi
ne salise rütbesi verildi. 189S'te eyalet . 
Posta ve Telgraf Müdürlüğü başkatibi ola
rak Yemen'e tayin edildi. Hac faıizasını da 
yerine getirerek San'a'ya giden _Arif Bey 
burada altı yıl kaldıktan sonra istanbul'a 
döndü. Posta ve Telgraf Nezareti Tahri
rat-ı Ecnebiyye Kalemi'nde başkatip ola
rak çalıştı. S Mayıs 190S'te saniye rütbe-
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sine yükseltildi. 191 O yılında tekrar Ye
men'e gönderildiyse de oradaki isyan se
bebiyle kısa sürede istanbul'a dönmek 
zorunda kaldı. Nezaret muhasebesinde 
bir müddet başkatiplik, ardından Galata 
Postahanesi'nde veznedarlık yaptı. Bu 
sırada üçüncü defa Yemen'e gitti, ancak 
bu görevi de kısa sürdü ve Menaha'da ko
leradan öldü. 

Türk mOsikisinin önde gelen kanun vir
tüozları arasında yer alan Hacı Arif Bey, 
bestelediği eserlerle güçlü bir bestekar 
olduğunu da göstermiştir. Musikiye, me
muriyetinin ilkyıllarında aynı dairede bir
likte çalıştıkları kanuniSarı Talat Bey'den 
aldığı derslerle başladı. Birkaç yıl süren 
bu derslerin ardından kısa zamanda ken
dini tanıttı. Hacı Kirarni Efendi'den din 
dışı eserler meşketti. Yemen'de bulun
duğu sırada da sazı ile meşguliyetini de
vam ettiren Arif Bey kanunu mandalsız 
çalardı. Başlangıçta kolay olduğu için bu 
sazın mandaila çalındığını, ancak ilerle
me kaydedildikten sonra işin parmaklara 
dayandığını, bazı eserlerdeki seslerde ve 
özellikle şedlerde mandaim yetersiz kal
dığını. bu sesleri bulmak üzere mutlaka 
tırnağı perdelerde kullanmak gerektiğini 
belirtirdi. Zira mandallı kanunun başlan
gıçta kofay olmasına rağmen daha sonra 
zorlaştığını. ilk zamanlarda güç olan man
dalsız kanunun ise giderek kolayiaştığını 
söylerdi. Kanunu çok seri akort etmesi ve 
falsosuz sesler basması ile tanınan Arif 
Bey bu sazı icrada yeni bir ekol meydana 
getirmiştir. Ayrıca bu sazda önemli bir 
merhale kabul edilen "fıskeli icra" şekli
nin de ilk uygulayıcısı olduğu söylenmek
tedir. 

Zekai Dede, Bolahenk Nuri Bey, Kaşı
yarık Hüsameddin Efendi, Hacı Faik Bey, 
Yeniköylü Hasan Efendi, Lamekani Mus
tafa Efendi gibi musikişinaslarla aynı mec
lislerde bulunup onlardan faydalanrna 
imkanı bulan Hacı Arif Bey, ll. Meşruti
yet'in ilanından sonra Koska'da faaliyete 

Kanüni 
Hacı 

Arif 
Bey 

başlayan Darülmusiki-i Osmanl Cemiyetr
nin kurucuları arasında yer almış ve Tepe
başı Tiyatrosu'nda TanbOri Cemi! Bey, 
Santurl Edhem Efendi ve Üdl Nevres gi
bi ünlü virtüozlarla konserler vermiştir. 

Bu arada birçok talebe yetiştirmiştir. Bun
lar arasında kanuni İsmail Zühdü, kanu
ni Nazım. kanuni Reşad, kanuni Tahsin. 
kanuni Salim, kanuni Fethi beylerle Fahri 
Bey (Kopuz) ve kendi oğlu Zeki Arif Ata
ergin özellikle zikredilmelidir. 

Yılmaz Öztuna'nın tesbitine göre Hacı 
Arif Bey'den günümüze peşrev, saz se
maisi, beste, semai, marş. sirto ve şarkı 
formlarında doksanın üzerinde eser ulaş
mış olup bunlardan yetmiş tanesi şarkı
dır. Ayrıca bazı taksimleri plaklara alınan 
Hacı Arif Bey, o devirde unutulmaya yüz 
tutmuş makamlardan sultanlyegahı can
landırmaya çalışmıştır. Sultanlyegah peş
revi onun en tanınmış eserlerindendir. 
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~ NuRiÖZCAN 

HACI BAYRAM-ı VELi 
(ö. 833/1430) 

L Bayramiyye tarikatının kurucusu. _j 

Anadolu topraklarında doğup büyüyen 
bir Türk mutasawıfı tarafından kurulmuş 
ilk tarikat olan Bayramiyye'nin plri Hacı 
Bayram-ı Veli, XIV. yüzyılın ilkyarısında Or
han Gazi döneminde Ankara'da doğdu. 
Taşköprizade, Mecdl Efendi, Sarı Abdul
lah Efendi ve İsmail Hakkı Bursevl'nin 
verdiği bilgileri aktaran Sursalı Mehmed 
Tahir'in risalesi (Hacı Bayram-ı Veli, istan
bul ı 329) ve Mehmed Ali Ayni'nin Sursalı 
Mehmed Tahir'in eserindeki bilgileri aş
mayan hacimli kitabı ile (Hacı Bayram-ı 
Veli, istanbul ı 343). Fuat Bayramoğlu'
nun bu iki kitabı temel almakla birlikte 
daha çok Hacı Bayram ailesi adına vefa
tından sonra tesis edilen vakıftarla ilgili 
XVIII ve XIX. yüzyıl resmi belgelerini ihti
va eden ve dikkate değer bir gayret ürü
nü olan eseri (Hacı Bayram-ı Veli; Yaşamı
Soyu-Vakfı, 1-11, Ankara 1 983) dışında, hak
kında kaynakların tenkidine dayalı ciddi 
bir çalışma yapılmamıştır. Hacı Bayram-ı 



Veli'ye dair yazılan diğer kitaplar bu eser
lerdeki sınırlı bilgilerin tekranndan iba
rettir. 

Doğum tarihi, adı, ailesi ve hayatının di
ğer safhaları hakkında bilgi yoktur. Sur
salı Mehmed Tahir, Abdülkadir b. Yusuf el
isfahanl'ye ait 832 (1428-29) tarihli vak
fıyede Hacı Bayram'ın adının "Kutbü'l-ev
liya eş-Şeyh el-Hac Bayram b. Ahmed b. 
Mahmud ei-Ankaravı~ olarak geçtiğini ya
zar (Hacı Bayram-ı Velf, s. 4). MübarekGa
lib, Hacı Bayram'ın babasının ve dede
sinin adını tesbit açısından çok önemli 
olan bu vakfıyenin vaktiyle yandığını söy
ler. Ancak daha sonra, ölümünden iki yıl 
önce Ankara'da kurulan bazı vak.ıflara 

şahitlik ettiğine dair Ramazan 831 (Ha
ziran 1428) tarihli bir başka vakfıye daha 
tesbit edilmiştir. Ahmed Çelebi. ibn Meh
med Çelebi, Mecdüddin Ahmed b. Ab
dülhak, Abdülhak b. Ahmed ve Kadı Meh
med Celaleddin tarafından tesis edilen 
vakfın vakfıyesinin tesciline şahitlik eden 
on bir kişinin başında Hacı Bayram'ın adı 
"Kudvetü's-salikin, kutbü'l-evliyai ve'l-ari
fin. el-hadi ila tariki'I-Hakkı ve'l-yakin. va
kıf-ı esrari'l-vasılin ... Hacı Bayram b. Ah-

Abdurrahman ei-Askeri"nin Mir'atı1"1-ışk adlı eserinde 
Hacı Bayram-ı Veli hakkında bilgi veren bir sayfa (lsmau E. 
Erünsal özel kütüphanesi) 

med b. Mahmud ... " şeklinde geçmekte
dir (Bayramoğlu. ı. 12; Ateş. s. 21 ). Bu ifa
deden. Hacı Bayram'ın künyesi ve daha 
hayatta iken çok büyük manevi nüfuza 
sahip olduğu da öğrenilmektedir. 

Mehmed Ali Ayni, "Bursalı Mehmed Ta
hir'in ve Mecdl'nin verdiği malumata ve 
tahmine göre" Hacı Bayram'ın 753 (1352) 
yılında doğduğunu söyler (Hacı Bayram-ı 
Velf, s. 50) . Bu iki eserde böyle bir bilgi 
bulunmadığı halde bu tarih bazı yazarlar
ca (Gölpınarlı. s. 33) Hacı Bayram-ı Veli'
nin doğum tarihi olarak kabul edilmiştir. 

Fuat Bayramoğlu, soyundan gelenler ara
sında hazreti plrin doksan yıldan fazla ya
şadığına inanıldığını söyleyerek Hacı Bay
ram'ın 740 (1339-40) yılı dolayında doğ
muş olabileceğini ileri sürer (Hacı Bay
ram-ı Veli. ı. 12). Yakın zamanda ismail 
Erünsal tarafından ilim alemine tanıtı
lan. Bayrami Melamlleri'nden Abdurrah
man el-Askerl'nin 957 ( 1550) yılında telif 
ettiği Mir'atü '1-ışk adlı eserinde de Hacı 
Bayram'ın daksanı aşkın bir yaşta iken ve
fat ettiğinin bildirilmesi (vr. so•) Bayra
moğlu'nun tahminini teyit etmektedir. 
ismail Hakkı Bursevi, XVIll. yüzyıl başla
rında telif ettiği Silsile-i Celvetiyye'de 
Hacı Bayram'ın babasının Koyunluca Ah
med diye tanındığını, Safıyyüddin ve Ab
dal Murad adlı iki oğlu daha olduğunu be
lirtir (s. 74). Bu bilgi sonraki çalışmalarda 

. aynen tekrar edilmiştir. 

Aşıkpaşazade'nin, "Rum'dan Şeyh Ha
cı Bayram vaki oldu. Bunlar duaları mak
bul azizler idi" (Tarih, s. 20 ı) ifadesi dı-

. şında XV. yüzyıl kaynaklarında Hacı Bay
ram'ın hayatı hakkında bilgi yoktur. XVI. 
yüzyıl müelliflerinden Lamii Çelebi, Hacı 
Bayram-ı Veli'nin Ankara'da Çubuk suyu 
diye tanınan nehrin kenarındaki Solfasol 
(Zülfazl) köyünde doğduğunu, akli ve şer'! 
ilimleri tahsil ettiğini. Ankara'da müder
rislik yaptığını, daha sonra Samuncu Ba
ba'ya intisap ederek kemalatın en yük
sek derecesine ulaştığını, çok etkili olan 
sohbetinin bereketi sayesinde birçok kim
senin yüce mertebelere vasıl olduğunu ifa
de ederek bunlardan yedi kişinin (Ömer 
Dede, Akbıyık. Baba Nahhas. ince Bedred
di n, Kızıica Bedreddin. Selahaddin-i Bo
levi. Muslihuddin Halife) adını sayar (Ne

fehat Tercümesi, s. 684). Bu isimler dışın
da yukarıdaki bilgileri aynen tekrarlayan 
Taşköprizade Hacı Bayram'ın Ankara'da 
vefat ettiğini. kabrinin ziyaretgah oldu
ğunu, burada yapılan duaların kabul edil
diğini ilave eder (eş-Şe~a'i~. s. 55-56). Ha
yatı hakkında daha ayrıntılı bilgi, yine bir 
XVI. yüzyıl müellifi olan Mecdl'nin Şekilik 
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Tercümesi'nde bulunmakta olup (s. 77) 
Sursalı Mehmed Tahir, Mehmed Ali Ayni 
ve Fuat Bayramoğlu'nun Samuncu Ba
ba'ya intisabıyla ilgili verdiği bilgiler bu 
esere dayanmaktadır. Mecdl, Lamii ve 
Taşköprizade'deki bilgiye ek olarak Hacı 
Bayram'ın Ankara'da Melike Hatun'un 
yaptırdığı Kara Medrese'de müderris iken 
burayı terkedip Samuncu Baba'ya intisap 
ettiğini söyler. Mecöı'nin, "Tarikat mensu
bu güvenilir kişilerden rivayet edilmiştir" 
kaydıyla naklettiğine göre Samuncu Ba
ba, Şeyh Şücaüddin Karamanl'ye, "Anka
ra'da Hacı Bayram adlı bir müderris var
dır. onu buraya davet et" diyerek kendi
sini Ankara'ya göndermiş. emri yerine ge
tiren Şeyh Şücaüddin Hacı Bayram ile 
medresesinde ders verirken görüşmüş 
ve Şeyh Hamld'in (Sam uncu Baba) davetini 
bildirmiş. Hacı Bayram da, "Davete ica
bet lazımdır" deyip Şeyh Şücaüddin ile bir
likte Kayseri'ye gitmiştir. Şeyh Hamld, 
zahir ulemasının ve batın erbabının ölü
lerinin mertebelerini kendisine gösterip 
hangisini tercih ettiğini sormuş. Hacı Bay
ram da batın erbabının hallerini tercih et
tiğini söyleyerek müderrislikten ayrılıp ta
savvuf yoluna intisap etmiştir ( Şekaik 
Tercümesi, s. 77) . Hacı Bayram hakkında 
eser yazan adı geçen üç müellif bu olayı 
tartışmasız doğru kabul etmişlerdir. Mec
dl, "Bazı kitaplarda 833 senesinde fevt 
oldu deyü bulundu" diyerek ölüm tari
hine ışık tutar. XVI. yüzyıl kaynaklarında 
Hacı Bayram hakkında verilen bilgiler bun
lardan ibarettir. Bu kaynaklarda halifesi 
olarak tanıtılan müridlerine, Samuncu Ba
ba'ya ve Akşemseddin'e dair bilgi verilir
ken Hacı Bayram'dan da bahsedilmekte
dir. Hacı Bayram'la ilgili yayınlarda, bu üç 
eserle XVII. yüzyılda yazılan Sarı Abdul
lah Efendi'nin Semeratü'l-fuad ve XVIII. 
yüzyılda yazılan ismail Hakkı Bursevl'nin 
Silsile-i Celvetiyye adlı kitaplarında 

verilen bilgiler esas alınmıştır. Abdurrah
man ei-Askerl'nin yeni bulunan Mir'a
tü'l-ışk'ı Hacı Bayram'la ilgili çok önemli 
bilgiler ihtiva etmektedir. Ayrıca XV. yüz
yılın sonlarında veya XVI. yüzyıl başların
da yazıldığı tahmin edilen Vilayetname-i 
Sultan Şücaüddin ile XVI. yüzyılda telif 
edilen Menakıb-ı Burhaneddin Eğri
diri ve Menakıb-ı Akşemseddin'de de 
Hacı Bayram'a dair bazı bilgilere rastlan
maktadır. 

Çocukluk ve gençlik dönemi hakkında 
bilgi bulunmayan Hacı Bayram'ın müder
ris olduğu yukarıda adı geçen kaynak
larda tekrar edilmektedir. Yıldırım Baye
zid'in isfendiyaroğullan üzerine çıktığı se-

443 



HACI BAYRAM-ı VELI 

fere askerleriyle birlikte müttefik ve re
hine olarak katılan Bizans imparatoru ll. 
Manuel Palaiologos Ankara'da bir Türk 
müderrisin evinde bir ay misafir olarak 
kalmış. ev sahibi müderrisle aralarında 
yirmi altı oturum süren dini tartışmalar 

cereyan etmiş. imparator bu tartışma
ları diyaloglar şeklinde yazarak faydalan
ması için küçük kardeşi Mora despotu 
Theadar Palaiologos'a göndermiştir. Es
ki Yunanca metni Manuel li. Palaiolo
gos Dialage mit einem "Perser" (Wien 
ı 966) adıyla yayımlanan bu tartışmala
rın 1391 yılı kış aylarında yapıldığına ve 
Osmanlı kaynaklarında yer almadığına 
dikkat çeken Fuat Bayramoğlu, adı zik
redilmeyen bu müderrisin Hacı Bayram-ı 
verı olduğunu ileri sürer. Bayramoğlu. im
parator Manuel'in 1392 Şubatında Yıl
dırım Bayezid'in ordugahından kaçtıktan 
bir süre sonra. Yıldırım'ı beğenmeyen ve 
onu eleştiren rriüderrisin de görevinden 
uzaklaştırıldığın ı yazdığım bildirir ve Hacı 

Bayram'ın Mecdfnin anlattığı şekliyle Ha
mld-i Veli'ye intisabmm bu olaydan sonra 
gerçekleştiğini söyler. Ancak Yunanca kay
nakta müderrisin padişahı eleştirdiği için 
görevinden uzaklaştınldığı ifade edilirken 
Mecdl, Hacı Bayram 'ın davet üzerine Kay
seri'ye giderek Hamid-i Veli'ye intisap et
tiğini yazar. Bayramoğlu iki rivayet ara
sındaki bu farkı göz ardı ederek im para
tar Manuel'in adını vermediği müderri
sin Hacı Bayram olduğunda ısrar eder(Ha
cıBayram-ı Veli, I, I7-ı8) . 

Hacı Bayram-ı Veli'nin adı, müderrisliği 
ve Hamid-i Vefı'ye intisabı konusunda Ab
durrahman el-Askerrnin Mir'atü '1-ışk'ın
da orüinal bilgiler bulunmaktadır. Emir 
Sikklnl ve B ünyamin Ayaş!' den sonra Ha
cı Bayram'ın makamına geçen Pir Ali Ak
sarayl'nin mensubu olan müellif bir mec- . 
liste Pir Ali'ye. Hacı Bayram evladının. 
"Müderris idi. medreseden geldi, derviş 
oldu" dediklerini hatırlatarak görüşünü 
sorduğunda Pir Ali, "Beli, onların dahi 
sözü gerçektir. aşk medresesinin müder
r isidür; 've allemna min ledünna' ders
hanesinin kCışenişlnidir. Azizlerimiz bu fa
klre böyle takrlr ettiler deyü buyururlar
dı" diyerek (Erünsal, Ekrem Hakkı Ayver
di Hatıra Kitabı, s. 302) Hacı Bayram'ın za
hiri anlamda müderris olmadığını . açıkça 

ifade eder. Ayrıca bu dönemi inceleyen 
eserlerde (Ayverdi, Osmanlı Mi'marisi /; 
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler). 
Ankara'da Karamedrese diye bir medre
seden söz edilmediği gibi, böyle bir med
rese bulunmuş olsa bile Hacı Bayram'ın 
burada müderrislik yaptığı kanıtlanma-
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dıkça Pir Ali Aksarayi'nin verdiği bilgiye 
itibar edilmelidir. 

XVII. yüzyıl müelliflerinden Bayrami
Melaml tarikatına mensup Sarı Abdullah 
Efendi Hacı Bayram'ın müderris olduğu
nu. ayrıca Yıldırım'a kapıcıbaşılık yaptığına 
dair bir rivayet bulunduğunu söyler (Se
meratü 'l-fuad, s. 234). Mir'atü'l-ışk, hem 
bu konuda hem de Hacı Bayram'ın So
muncu Baba'ya intisabı konusunda önem
li bilgiler ihtiva etmektedir. Atidurrahman 
el-Askeri. Yıldırım Bayezid'in kapıcıbaşısı 
olan Hacı Bayram'ın asıl adının NCıman 
olduğunu belirttikten sonra Anadolu'ya 
gelip Yıldırım'ın askerini tarumar eden 
Timur'un Yıldırım'ı tutup hapsettiğini, So
muncu Baba'nın bu olaylar sırasında Bur
sa'dan göç ederek Adana'ya gidip Cey
han nehrinin kenarındaki Sis Kalesi'nin 
dağ yamacında bir köyde N ebi SCıfi adlı bir 
alemdarın evinde ikamet ettiğini bildirir. 
Samuncu Baba'yı önceden tanıyan Hacı 
Bayram onun nereye gittiğini araştırır, 

"Arab evi"ne gittiğini öğrenince sarayda 
önemli bir protokol görevlisi olan kapıcı
başı kıyafetini değiştirip tüccar kıyafeti
ne bürünür, yanına aldığı beş altı hizmet
karıyla birlikte Samuncu Baba'yı bulmak 
için Diyarıarab'a gitmek üzere yola çıkar. 
Adana'ya ulaşınca bir dostundan Samuncu 
Baba'nın yerini öğrenir. Hizmetkarlarıyla 

o köye varıp Nebl Sun'nin evini sorar ve 
nihayet şeyhle mülaki olur, elini öper. So
m uncu Baba Anadolu'nun durumunu so
rar; o da Yıldırım'ın öldüğünü haber verir. 
Şeyh Hamld ona, "Muradın nedir?" deyin
ce Hacı Bayram kendisine hizmet etmeye 
geldiğini, başka muradı olmadığını söyler. 
Hacı Bayram. bu fetret zamanında kendi
siyle birlikte bulunmasının zor olduğunu , 

dervişliğe hazırlanmak gerektiğini hatır

latan Samuncu Baba'ya. "Emrin neyse öy
le olsun. rıza senindir" der. Samuncu Ba
ba ona yanındakilerin kim olquğunu so
rar. Hacı Bayram bazılarının kulları . bazı

larının da arkadaşları olduğunu söyleyin
ce Adana'ya gitmesini. kullarının ve ar
kadaşlarının gönüllerini hoşnut ederek ge
ri göndermesini. üzerindeki elbiseleri de
ğiştirip dervişane kisve ile dönmesini tav
siye eder. Akşam köye dönünce Sornun
cu Baba ona. "Adını da tebdil edelim" der. 
Birkaç gün sonra kurban bayramı oldu
ğundan kendisine "Hacı Bayram" adını 
verir. Samuncu Baba bayram ertesi Hacı 

Bayram ile birlikte önce Şam'a, kısa bir sü
re sonra da Hicaz'a gider. Hac dönüşü 
Adana'ya uğrayıp N ebi SCıfi'yi de alarakAk
saray'a gelirler. Samuncu Baba bir yıl 

sonra Hacı Bayram'ı Ankara'ya gönderir 

(Erünsal, Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Ki
tabı, s. 300, 30 ı). 

Abdurrahman ei-Askerl'nin verdiği bu 
bilgiler ışığında Hacı Bayram'ın Samuncu 
Baba'ya, şimdiye kadar hiçbir delile dayan
madan ileri sürüldüğü gibi (Bayramoğlu, 
I, 2ı ) , 1394 veya 1397 yılında değil, Yıldı
rım Bayezid'in ölüm tarihi olan 13 Şaban 
80S'ten (8 Mart 1403) yaklaşık üç buçuk 
ay sonra (Haziran I403) intisap ettiği . ve
fatında yaşının doksan civarında bulun
duğu dikkate alınarak bu sıralarda alt
mış yaşlarında olduğu söylenebilir. Bu du
rumda Hacı Bayram'ın Samuncu Baba'
nın vefatının (8ı5/ı4ı2-ı3) ardından An
kara'ya geldiği (Bursalı Mehmed Tahir, s. 
3). o zamana kadar şeyhinin yanından hiç 
ayrılmadığı (Mehmed Ali Ayni. s. 67; Bay
ramoğlu, I, 22) şeklindeki görüşlerin doğ

ru olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Anadolu'da siyasi otorite boşluğunun 
yaşandığı ve halkın büyük sıkıntılar için
de bulunduğu Fetret döneminde Anka
·ra'ya dönen Hacı Bayram'ın kaynaklarda 
bu yıllardaki faaliyetlerine ışık tutacak bil
gi yoktur. Ancak mürşidi Samuncu Ba
ba'nın yanından ayrılırken, "Sultanım, ne 
amel üzerine olalım . sanat bilmem ne iş
leyelim?" deyince, "Ekin ek, burçak ek" ce-

. vabını alması ve "Ankara'ya varıp burçak 
ekmesi" (Erünsal, Ekrem Hakkı Ay verdi 
Hatıra Kitabı, s. 302), Ankara'ya dönünce 
tekke ve zaviye inşa etmeyip çiftçilikle 
meşgul olduğunu göstermektedir. Bu yıl
larda manevi şahsiyetinin insanları gide
rek etkilerneye başladığı ve çevresinde 
bir derviş grubunun oluştuğu söylene
bilir. Samuncu Baba'nın vefatı ve ertesi 
yıl Çelebi Mehmed'in Osmanlı tahtına ge
çişinin arç:lından bu etki daha da genişle
miş. ll. Murad devrinde devletLrahatsız 
edecek kadar büyük boyutlara ulaşmış ol
malıdır. XVII. yüzyıl müelliflerinden Sarı 
Abdullah Efendi Hacı Bayram'ın halkı da
lalete sevkettiği, saltanat davasına kal
kışma ihtimali bulunduğu ileri sürülerek 
padişaha şikayet edildiğini söyler ( Seme
ratü'l-fw1d, S. 235). Hacı Bayram'ın, ll. Mu
rad'ın tahta geçişinden bir yıl önce aynı 
gerekçeyle idam edilen Şeyh Bedreddin 
Simavi ile Konya'da buluşarak birlikte hal
vete giren Samuncu Baba'nın halifesi ol
ması (Halil b. İsmail , s. 87) bu şikayetin 
gerçek sebebi kabul edilebilir. 

Hacı Bayram'ın ll. Murad tarafından o 
dönemde devletin merkezi olan Edirne'
ye çağrılmasıyla sonuçlanan bu olayı men
kıbevl tarzda geniş olarak anlatan Sarı Ab
dullah Efendi (Semeratü'l-fuad, s. 235-

240) bunun hangi tarihte meydana gel-



diği konusunda bilgi vermez. Bir saray ça
vuşu Hacı Bayram'ı Edirne'ye getirmesi, 
muhalefet ederse tutuklanması tenbih 
edilerek Ankara'ya gönderilmiş, çavuş An
kara yakınlarına geldiğinde Hacı Bayram 
atma binerek çavuşu karşılamaya çıkmış, 

karşılaştıklarında ona nereye gittiğini sor
muş, çavuş, "Hacı Bayram derler bir müd
det varmış, bazı fesadatı sultana arzo
lunduğundan onu Edirne'ye götürmeye 
geldim" deyince Hacı Bayram çavuşa ara
dığı kişinin kendisi olduğunu söylemiş, bu 
sırada onun mübarek yüzünde "nur-ı Mu
hammedl"yi temaşa eden çavuş yaptığı

nın büyük bir küstahlık olduğunu aniaya
rak kendisinden özür dilemiştir. Hacı Bay
ram çavuşla birlikte Edirne'ye giderken 
Gelibolu'da Muhammediyye müellifi Ya
zıcızade Mehmed kendisine intisap et
miştir. 

Sarı Abdullah Efendi, Edirne'de Hacı 

Bayram'la görüşen ll. Murad'ın, hakkın

da söylenenlerin iftira ve dedikodu oldu
ğunu aniayarak kendisinden özür diledi
ğini ve büyük bir saygı gösterdiğini , ayrı

ca ondan Eskicami'de vaaz vermesini rica 
ettiğini, fakat Hacı Bayram'a yine de düş
manlık besleyenler olduğunu , hatta bir ve
zirin onu zehirlerneye kalkıştığın ı , vezirin 
kendisine sunduğu zehirli şerbeti, "Biz içe
lim, zararı başkasına olsun" diyerek içti
ğini ve vezirin o anda düşüp öldüğünü kay
deder (a.g .e., s. 236-237). 

Hacı Bayram'ın Edirne'ye gidişi muhte
melen ll. Murad'ın saltanatının ilk yılla
nnda ( 142 ı- ı 424) gerçekleşmiştir. Yanın

da Akşemseddin'in de bulunduğu, Hacı 

Bayram'ın II. Murad'a Akşemseddin'i kas
tederek İstanbul'un fethinin "köse"nin du
asıyla Şehzade Mehmed'e nasip olaca
ğını söylediği şeklindeki rivayet (Risale-i 
Beşir Çelebi, vr. ı6• ) doğru değildir. Çünkü 
Hacı Bayram vefat ettiğinde Fat ih Sultan 
Mehmed henüz doğmamış (d. 835/1 43 2, 
Danişmend, 1, 2ı2ı veya bir rivayete göre 
Hacı Bayram'ın vefat ettiği 833 (1430) yı
lında doğmuştu (ina( cık, s. 55-56) . Akşem
seddin'in menakıbını yazan Enisi de onun 
Hacı Bayram ile Edirne'ye gittiğinden sö
zetmemektedir. Fuat Bayramoğlu, hiç-

bir ciddi delil göstermeden onun Edir
ne'ye bir defa daha gittiğini ileri sürer. 
Sarı Abdullah' ın ve ondan naklen Meh
med Ali Ayni'nin , Akşemseddin'in İstan
bul'un fethinde askerin maneviyatını yük
seltmek üzere Hacı Bayram tarafından 
gönderildiğini söylemeleri de asılsız bir id
diadır ( Semeratü '1-fuad, s. 24 ı; Hacı Bay
ram-ı Veli, s . 55 ). 

Ankara'ya dönüşünden sonraki dönem
de Hacı Bayram'ın devletle ilişkileri konu
sunda bilgi yoktur. Ancak Bayrami der
vişlerinin vergiden muaf tutulduğuna ba
kılarak tarikatın faaliyetlerini daha güven 
içinde sürdürdüğü söylenebilir. Bayramiy
ye tarikatı bu yı llarda Ankara ve çevre
sinde büyük bir yaygınlık kazanmıştı. Bay
ramller'in vergiden muaf tutulmaları yü
zünden Ankara ve çevresinde vergi top
lanamaz hale gelindiğini öğrenen ll. Mu
rad'ın , Hacı Bayram'a kaç müridi oldu
ğunu kendisine bildirmesini istemesiyle il
gili meşhur menkıbe (Sarı Abdullah Efen
di, s. 240). Bayramiyye'nin bu yıllardaki 
yaygınlık derecesi hakkında fikir vermesi 
bakımından önemlidir. 

Orhan Gazi. ı. Murad, Yıldırım Bayezid, 
Çelebi Mehmed ve ll. Murad devirlerini 
idrak eden ve kurduğu Bayramilik tarika
tıyla Anadolu'nun manevi yapısının şekil
lenmesinde büyük katkıları olan Hacı Bay
ram-ı Veli Ankara'da vefat etti; vefatın
dan birkaç yıl önce yaptırılan ve kendi 
adıyla anılan caminin yanına defnedildi. 
" İrtihalü'l-insan" terkibi ölümüne tarih dü
şürülmüştür. Kabrinin üzerine daha son
ra inşa edilen türbe Ankara'nın en önemli 
ziyaretgahıdır. 

Eski kaynaklarda Hacı Bayram'ın evliliği 

ve çocuklarına dair bilgi yoktur. Sadece Ab
dullah b. Veliyyüddin'in Menakıb-ı Eşref
zade'sinde(s. 35) Eşrefoğlu'nun Hacı Bay
ram'ın müridi ve halifesi olduğundan, Hacı 
Bayram'ın kızı Hayrünnisa'yı onunla ev
lendirdiğinden bahsedilmektedir. Mir'a
tü'l-ışk'taki, "Sultanım, şimdi eviadı böyle 
demezler" (Erünsal , Ekrem Hakkı Ayver
di Hatıra Kitabı, s. 302), ifadesinden Hacı 
Bayram'ın evlendiği ve çocukları olduğu 
anlaşılmaktadır. Hacı Bayram'ın soyu hak-
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kında araştırmalarda bulunan Fuat Bay
ramoğlu'nun bu konuda "en eski belge" 
dediği , düzenleome tarihi belli olmayan, 
ancakSalih Baba'ya (ö. ı099/ ı687-88) ka
dar yürütüldüğünden XVII. yüzyılın son
ları veya XVIII. yüzyılın başla rında hazır

landığı anlaşılan şecerede Hacı Bayram'ın 

beş erkek (Ahmed Baba, Edhem Baba, 
Baba Sultan, ibrahim ve Ali) ve üç kız ço
cuğu olduğu görülmektedir. Ahmed Ba
ba'nın 941'de (1534) vefat eden oğlu Şeyh 
Edhem Baba vasıtasıyla devam eden şe
cere, daha sonra çeşitli tali koliara ayrı

larak günümüze kadar ulaştırılmıştır (Bay
ramoğlu.!, 85, 102-ı04) . 

Tarikat silsilesi mürşidi Samuncu Ba
ba, Ali Erdebili, Sadreddin-i Erdeblli vası

tasıyla Safeviyye tarikatının piri Safiyyüd
din-i Erdebill'ye ulaşan Hacı Bayram-ı Ve
li'nin ilk kaynaklarda halife tayin ettiğine 
dair bilgi bulunmadığı halde Akşemsed
din'in menakıbını yazan Enisi onun Ak
şemseddin'e kısa zamanda hilafet ver
diğini söyler (Menakıb-ı Akşemseddin, s. 
ı 31). Sarı Abdullah Efendi ise Hacı Bay
ram 'ın hayatta iken hiç kimseye hilafet 
vermediğini, vefatından sonra "altı ne
fer"in (ince Bedreddin. Kızıica Bedreddin, 
Uzun Selahaddin, Akbıyık, Akşemseddin, 
ömer Dede Bursevl) ortaya çıktığını ya
zar (Semeratü 'l-fuad, s. 143-144). Sarı Ab
dullah Efendi'nin "halife" yerine "nefer" 
ifadesini kullanması önemlidir. Çünkü 
müellifin de mensup olduğu Bayrami
Melami geleneğinde hilafet verme adeti 
yoktur. Bütün tasawufi neşveleri temsil 
eden deyimiyle bir " insan-ı kamil" olan 
Hacı Bayram-ı Veli vefat ederken kime 
tabi olacaklarını soran müridler ine, ken
disinden duydukları maarif ve vahdet sır
ları bütün kemalatıyla kimde t ecelli eder
se onun sohbetinde bulunmalarını tavsi
ye etmiştir ( Oğlanlar Şeyh i İbrahim Efen
di'den naklen Sun'ullah Gaybl, Sohbetna
me, vr. 39•). Onlara göre insan- ı kamilin 
hakikat i sadece bir kişide tecelli eder; ger
çek halife de odur (Sun'ullah Gaybt, Bfat
name, vr. 4•). 

Hacı Bayram ile Eşrefoğlu Rumi ara
sındaki münasebet, üzerinde durulması 

gereken önemli bir konudur. XVI. yüzyıl 

kaynaklarında bu hususta bilgi bulun
mamaktadır. Sarı Abdullah Efendi Eşre
foğlu Rumi'den bahsederken Hacı Bay
ram'ın, meşrebini zühd ve riyazet e mü
temayil gördüğü Eşrefoğlu'nu Kadiriyye'
den Hüseyn-i Hamevı~ye gönderdiğini ifa
de eder (Semeratü 'l-fuad, s. ı45). Sarı Ab
dullah Efendi ilk olarak yukarıda aktarı

lan bilgiyi verir. Eşrefoğlu'nun Hacı Bay-
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ram'a intisap ettiği, on bir yıl onun imam
lığını yaptığı, Hacı Bayram'ın, kızı Hay
rünnisa'yı Eşrefoğlu ile evlendirerek onu 
İznik' e halife olarak gönderdiği şeklinde
ki bilgiler sadece, 1228'den (1813) sonra 
telif edildiği anlaşılan Abdullah b. Veliy
yüddin'in Menakıb-ı Eşrefzade'sine da
yanmaktadır. Menakıbnamedeki bu bil
giler hiçbir tarihi tenkide tabi tutulma
dan Hacı Bayram ve Eşrefoğlu ile ilgili bü
tün yayınlarda tekrar edilmiştir. Eşrefoğ
lu'nun Müzekki'n-nüfıls, Tarikatname 
ve divanında, Hacı Bayram'la ilgili en kü
çük bir işaretin dahi bulunmaması, ara
larında şeyh-derviş ve kayınpeder-damat 
ilişkisinin mevcut olmadığı ihtimalini da
ha da güçlendirmektedir. 

Sadık Vicdani, adlarını vermeden Hacı 
Bayram'ın on dört halife bıraktığını söy
lerken Fuat Bayramoğlu, kaynaklarda Ha
cı Bayram mensubu olarak gördüğü her
kesi bu sayıya ilave ederek halifelerinin 
sayısını yirmi sekize çıkarmıştır (Hacı 

Bayram-ı Veli, 1, 48-57). Ancak bunlar
dan bir kısmının (ibnü'I-Mısrl, Elvan- ı Şi

razi, Abdülkadir-i isfahani, Bardaklı Baba, 
Baba YOsuf Seferhisari, Abdürrahim Ka
rahisar!, Şeyh Şam! gibi) Hacı Bayram'a 
mensubiyetleri bile şüphelidir. Son zaman
larda yapılan bir araştırmadan, Hacı Bay
ram'ın halifesi olduğuna dair yaygın bir 
kanaat bulunan Şeyhl'nin Emir Sultan'a 
mensup olduğu anlaşılmıştır (Bilgin, s. 
123-139). Kemal ümml ise Hacı Bayram'ın 
plrdaşıdır. 

ll. Bayezid devri kazaskerlerinden imam 
Ali Efendi'nin, Hacı Bayram'ın müridi olan 
babasından naklen Larnil'ye anlattıkları 
Hacı Bayram'ın kişiliğini tesbit açısından 
önemlidir. imam Ali Efendi'nin babası, Ak
şemseddin'e, intisap etmesi için Hacı Bay
ram'ı tavsiye etmiş, fakat Akşemseddin, 
Hacı Bayram'ın nefıslerini terbiye etmek 
için dervişleriyle birlikte halktan yardım 
toplamaya çıkmasını doğru bulmadığı için 
Zeynüddin ei-Hafı'ye intisap etmeyi ter
cih ederek Halep'e doğru yola çıkmıştı. An
cak rüyasında boynun da bir zincir bulun
duğunu, zincirin ucunun da Hacı Bay
ram'ın elinde olduğunu gören Akşem
seddin geri döner ve imam Ali Efendi'
nin babasına giderek rüyasını anlatır. Ak
şemseddin ile birlikte Hacı Bayram'ın bu
lunduğu yere gittiklerinde Hacı Bayram'ın 
köylüler ve birçok dervişle birlikte bur
çak imecesi yapmakta olduğunu görür
ler. Yemek vakti teknelerle yağurt ve buğ
day aşı getirilir. Hazret herkese bunu biz
zat dağıtır, köpeklere de bir miktar verir 
(Nefeha.t Tercümesi, s. 685) . Bu olay sc;m-
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raki kaynaklarda (mesela bk. Mecdi. s. 
240; Enis!, s. ı 30) daha farklı şekillerde 
anlatılır. Mecdl. Akşemseddin'in Hacı Bay
ram'ı müridleriyle birlikte orak biçerken 
bulduğunu, çarşı ve pazarda tabi, nak
kare, tuğ ve alemle dolaşarak fakirlere, 
muhtaçlara ve borçlulara yardım topla
dığını, onun maksadını anlamayan Akşem

seddin'in dilencilikyaptığını sanarak inti
sap etmekten vazgeçtiğini söyler. Bu ri
vayetlerden, mürşidi Samuncu Baba'nın 
"burçak ek" tavsiyesine uyan Hacı Bay
ram'ın çiftçilik yapıp elinin emeğiyle ge
çindiği, halkla birlikte yaşadığı anlaşılmak
tadır. Tabi, nakkare, tuğ, alemin fütüv
vet alametleri ve Ankara'nın o dönemde 
bir ahi merkezi olduğu, fütüwetin mela
metle yakın ilişkisi bulunduğu hatırlana
cak olursa Hacı Bayram'ın kişiliğini tesbit 
etmek daha da kolaylaşır. Hacı Bayram, 
melamet neşvesini Anadolu'ya getiren 
mürşidi Samuncu Baba gibi tekke kur
mamış. vakıf tesis etmemiş ve vakıf ge
lirleriyle geçinmemiştir. Tarikatlarda çok 
yaygın olan bu iki müesseseyerağbet et
memesi onun melamet neşvesine sahip 
oluşuyla ilgilidir. 

Seyyid Neslml'nin Hacı Bayram'ı ziya
rete gelmesi şahsiyetini tesbit açısından 
önemli bir olaydır. Oğlanlar Şeyhi İbra
him Efendi, bir dervişin, "Sultanım, Ne
sim! diye biri geldi, bazı kemalatı var, 
mesela 'ene'l-hak' deme!< ister" deyince 
Hacı Bayram'ın, "Ya beyim. bu oturan kel
le-i himar mı?" diye cevap verdiğini söy
ler (bk. Gaybl. Sohbetname, vr. 18•). Hacı 
Bayram'ın bu cevabından, onun "ene'l
hak" konusunda Neslml'den çok daha ileri 
noktalarda olduğu anlaşılmaktadır. İbra
him Efendi'nin yukarıdaki ifadesinden 
Hacı Bayram'ın Neslml ile görüşüp gö
rüşmediği pek anlaşılmıyorsa da Abdül
baki Gölpınarlı Neslml'nin Hacı Bayram 
tarafından kabul edilmediğini yazmış (Ne· 
simi, Usuli, Ruhi, s. 27), bu bilgi başka ya
zarlarca da tekrar edilmiştir (Nesfmi Di
vanı, hazırlayanın önsözü, S . 31 ). 

Vilayetname'de Hacı Bayram-ı Veli'
nin Sultan Şücaüddin'i ziyaret etmek is
tediği, müridierinden bazılarının Şücaüd
din gibi kaşı kirpiği yoluk bir kimseyi zi
yaret etmesinin doğru olmayacağını söy
lemelerine rağmen onları dinlemeyip ya
nında müridieri olduğu halde Ankara'
dan kalkıp Eskişehir tarikiyle şeyhin zaYi
yesine giderek Şücaüddin'in elini öptü
ğü, şeyhin Hacı Bayram'ı çok iyi ağırladı
ğı, Hacı Bayram'ın üç gün, üç gece Şeyh 
Şücaüddin ile sohbet ettikten sonra An
kara'ya döndüğü rivayet edilmektedir. 

Mecdl'nin, Şeyh Harold'in sohbetinde bu
lunduğunu, ll. Murad'ın hayatını kurtar
dığı için Edirne'de adına bir mescid ve 
zaviye inşa edildiğini söylediği ( Şekaik 
Tercümesi, s. 94) Şücaüddin Karamaniile 
Hacı Bayram'ı Ankara'ya davet etmek için 
gönderdiği Şeyh Şücaüddin'in aynı kişi ol
ması mümkündür. Müridierinin bile hoş 
görmediği "kaşı kirpiği yoluk" (kalende
r!) Şeyh Şücaüddin'in Samuncu Baba'nın 
Hacı Bayram'a gönderdiği kişi olması Hacı 
Bayram'ın meşrebini göstermesi bakımın
dan önemlidir. Vilayetname'de ayrıca 
Şeyh Şücaüddin'in Kemal Ümml ve Sey
yid Neslmi ile münasebetlerinden ;>öz edil
mektedir. Hacı Bayram'ın Şeyh Şücaüd
din ve Kemal ümml ile aynı mürşide men
sup bulunması yakın çevresini belirleme 
açısından ehemmiyetli bir husustur. 

Şeritizade Mehmed'in 1005 (1596) yı
lında· kaleme aldığı Menakıb-ı Burha
neddin Eğridiri'de, Şeyhülislam Serdel 
adlı bir sütinin Hay'dan Anadolu'ya gelir
ken önce Ankara'ya uğrayıp Hacı Bay
ram'ı ziyaret ettiği, Hacı Bayram'ın onun 
geleceğini önceden haber verdiği anlatıl
maktadır ki bu olay, onun Safeviyye tari
katının merkeziyle yakın ilişkisini sürdür
düğünü ve .o bölgelerde de tanındığını or
taya koymaktadır. 

Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili ilk kaynak
larda sohbetinin çok etkili olduğu söylen
mekteyse de bu sohbetlerin muhtevası 
hakkında bilgi verilmemektedir. Vahdet 
neşvesinin en yetkin örneklerinden olan 
Fahreddin-i lraki'nin Lema<at adlı eseri
ni Türkçe'ye tercüme eden müridierin
den ince Bedreddin eserin başında, Hacı 
Bayram'ın sohbetlerinde Lema<at'ın ru
muz ve esrarını anlattığını, dervişlerin bir
çoğunun Farsça ve Arapça bilmedikle
rinden dolayı üzülüp durumu kendisine 
bildirdiklerini ve eseri Türkçe'ye çevirmesi 
için kendisini zorladıklarını, bu durumu öğ
renen Hacı Bayram'ın ona "kudret vere, 
kudret vere" diye hitap ettiğini, böylece 
tercümeyi onun himmeti berekatıyla yap
tığını anlatır (Tercüme-i Lemeat, vr. 2•·bı. 

Hacı Bayram'ın sohbetleriyle ilgili bu ilk 
elden ve tek kaynağın verdiği bilgilerden 
onun Arapça ve Farsça bildiği, sohbetle
rinin yüksek bir ilim ve irfan meclisi oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Süleyman Kefevl, XVI. yüzyılın sonla
rında kaleme aldığı Keta,ibü a'ldmi'l-aO,
yar adlı eserinde Hacı Bayram'ın vefatı
nın ardından önde gelen iki müridi Ak
şemseddin ile Emir Sikkini arasında meş
rep farklılığından dolayı bir soğukluk or
taya çıktığını, Akşemseddin'in Emir Sik-



kini'ye, meclislerine katılmadığı takdirde 
Hacı Bayram'ın taç ve hırkasını kendisin
den alacağını söylemesi üzerine Emir Sik
kini'nin bir ateş yakarak içine oturduğunu. 
taç ve hırkanın yanıp kendisine bir şey ol
madığını anlatır (vr. 524b-526b). Bu rivayet 
daha sonra Sarı Abdullah Efendi ( Seme
ratü'l-fuad, s. 241 vd.) ve La'lizade Abdül
baki (Sergüzeşt, s. 18-19) tarafından da 
kaynak gösterilmeden bazı değişiklikler
le anlatılmıştır. M üstakimzade ise olayı Sü
leyman Kefevi'nin eserinden iktibas ede
rek yeniden ele almış (Risale-i Melamiy
ye-i Şüttariyye, vr. 4• vd.), Sadık Vıcdani de 
bu kaynaklarda verilen bilgileri kendince 
yorumlamıştır (Tomar-Melamllik, s. 35). 

Ketd~b'den daha önce kaleme alınan 
Mir'ôtü'l-ışk'ta bu konuda farklı bilgiler 
bulunmaktadır. Eserde olayın, Hacı Bay
ram'ın vefat ettiği gece bazı dervişterin 
Emir Sikkini'nin gönlünü kırmaları üzeri
ne meydana geldiği, taç ve hırkanın kül 
olduğu , ancak kendisine ve Hacı Bay
ram'ın ona verdiği "ak çuka"ya bir şey ol
madığı. bu olaydan sonra Emir Sikkini'
nin taç ve hırka giymediği anlatılmakta 
ve en önemli nokta olarak da hadisenin 
bir tarafı olduğu rivayet edilen Akşemsed
din'den söz edilmemektedir (vr. 8ot'-81 •ı. 

Hacı Bayram'ın vefatından sonra der
vişlerinin bir kısmı ilahi aşk. ceztie ve me
lameti temsil eden Emir Sikkini'ye; zühd, 
takva ve riyazete temayülü olanlar da Ak
şemseddin'e tabi olmuştur. 

Taç, hırka, tekke, evrad. ezkar ve vakıf 
müessesesini kabul etmeyip tam bir me
lamet kisvesine bürünen. sohbeti esas 
alan. vahdet-i vücCıd neşvesini ve Ehl-i 
beyt muhabbetini ön plana çıkararak Emir 
Sikkini yolunu takip eden sCıfilere Bayra
mi Metamileri adı verilmiştir. Bayrami Me
lamileri, Hacı Bayram'ın silsitesinin dev
letin önemli bir problemi haline gelmiş 
olan Safevı1er'e ulaşması. esnaf teşkilatıy
la yakın ilişkileri sebebiyle geniş halk kit
lelerini etkilemeleri tehlikesi, resmi-Sün- . 
ni düşünceyle bağdaşmayan mehdi ve ku
tub inancı, vahdet-i vücCıd ve Ehl-i beyt 
konusundaki görüşleri yüzünden XVI ve 
XVII. yüzyıllarda devletin sıkı takibatma 
uğramışlardır. 

Akşemseddin yolundan giden Şemsiy
ye tarikatı ise silsitelerinden Safeviyye'yi çı
kararak (Eni si, s. 140) devletle ittifak edip 
klasik Sünni bir tarikat haline gelmiştir. 
Ankara'daki pir makamını temsil eden 
şeyhler Şemsiyye hilafetine sahip olduk
ları için devlet tarafından desteklenmiş. 
Hacı Bayram adına tesis edilen zengin va
kıflar tasarruflarına verilmiştir. 

İsmail Hakkı Bursevi. Celvetiyye'yi Muk
'ad Hızır Dede vasıtasıyla doğrudan Hacı 
Bayram'a bağlar (Silsile-i Celvetiyye, s. 
7 6). Celveti şeyhlerinden Yakub Avfi de bu 
görüşü tekrar eder (Hediyyetü 's-sali kin, 
s. 4) . 

Sade bir dille ve hece vezniyle yazılmış. 
vahdet neşvesini terennüm eden dört şi
iri dışında Hacı Bayram'ın günümüze in
tikal eden eseri yoktur ( şiirlerin karşılaş
tırmalı metinleri için bk. Mazıoğlu, s. 103-

108). ömer b. Mezid tarafından 840'ta 
(1437) derlenen MecmCıatü'n-nezôir'
deki Bayram mahlaslı dört nazire gazeli 
Fuat Bayramoğlu bir hüküm belirtme
den kitabına almıştır (Hacı Bayram-ı Ve
li, ll, 234-237). Hasibe Mazıoğlu. Hacı Bay
ram-ı Veli'nin bunları zahir ilimleriyle uğ
raştığı sırada yazmış olabileceği görüşün

dedir (/. Hacı Bayram-ı Veli Sempozyu
mu Bildiri/eri, s. 109·113). Bu şiirlerin ve yi
ne Fuat Bayramoğlu'nun çok muahhar 
bir dönemde tertiptenmiş bir cönkte bu
lup yayımladığı tasawufi muhtevalı beş 
gazelin ona ait olması pek mümkün gö
rünmemektedir (a.g.e., s. 39-49). 

Hacı Bayram'a ait olduğu kaydıyla bazı 
yazma mecmualarda rastlanan (mesela 
bk. Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 619, 
vr. 205• -2Q6b; Hacı Mahmud Efendi, nr. 
267, vr. 169b-172•), dil ve üsiCıbundan XVII. 
yüzyılda veya sonrasında yazıldığı anla
şılan iki mektup (çevriyazı metinleri için 
bk. Bayramoğlu, ll, 238-241) kesinlikle 
ona ait değildir. 

Enisi'nin Akşemseddin'in eserleri ara
sında zikrettiği (Menakıb-ı Akşemsed

din, s. 131). adı Hacı Bayram'ın bazı söz
lerinin şerhi olduğu intibaını veren Şerh-i 

Akvôl-i Hacı Bayrom-ı Veli adlı eser. Ak
şemseddin'in lfall-i Müşkilôt adlı eseri
nin bazı bölümlerinden ibarettir. 
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