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HACI

Hacı Bayram-ı

Veli
{ö. 833/1430)
L tarafından Ankara'da kurulan külliye. _j
Ankara'nın

en muteber ziyaretgahı olan
Veli'nin türbesini de bünyesinde barındıran bu tarikat külliyesi.
zaman içinde çeşitli onarımlar geçirip ek
binalarla donatılan yapı topluluğu tarikatın asitanesi ve pir makamı olarak varlı
ğını sürdürmüştür. Asitanenin meşihatı
Hacı Bayram-ı Veli'nin neslinden gelen
postnişinlerin tasarrufunda bulunmuştur.
Külliyenin vakıfları ve iradı padişahlar, hanedan mensupları ve devlet ricali tarafından yapılan ilavelerle arttırılmış, Osmanlı Devleti'ndeki emsali içinde en geniş kapsamlı olan vakıflar arasına katıl
Hacı Bayram-ı

mıştır.

Külliyenin bünyesinde yer alan Roma
dönemine ait Augustus Tapınağı'nın (Augusteum) Bizans çağında kiliseye, Türk
döneminde Akmedrese adıyla eğitim yapısına dönüştürüldüğü bilinmektedir.
1554 yılının Mart ayında Ankara'yı ziyaret eden Hans Dernschwam tapınağın
içinde on hücre bulunduğunu kaydetmektedir. 1832 dolaylarında yapıyı görmüş olan Charles Texier'nin seyahatnamesinde yer alan gravürde tapınağın birtakım binalarla kuşatıldığı, girişin iki yanında yükselen sofalarda da Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının bulunduğu
dikkati çekmektedir. XX. yüzyıl başlarına
ait fotoğraflarda yapının içinde de bazı
mezarların mevcut olduğu görülür. Bu
tapınak, Hacı Bayram-ı Veli'nin hemen
yanı başında kurduğu tekkenin haziresiyle kuşatılmış ve tesisin bir parçası haline gelerek günümüze kadar kısmen de
olsa korunabilmiştir.
Külliyenin merkezini teşkil eden ve aynı zamanda tekkenin tevhidhanesi olarak
kullanılan caminin kaynakların çoğunda
831 'de (1427-28). bazılarında ise 828'de
(1425) inşa ettirildi ği ileri sürülmektedir.
Ancak binanın zemini altındaki halvethiinelerin, caminin inşasından önce 1393
dolaylarında Ankara'ya dönerek irşad faaliyetine başlayan Hacı Bayram-ı Veli ile
ilk dervişleri tarafından kullanılmış olması kuwetle muhtemeldir. Bu durum, aynı yerde bugünkü camiye göre daha ufak
boyutlu bir mescid-tevhidhanenin bulunması gerektiğini düşündürmektedir. Külliyenin özünü teşkil eden tekkenin kuruluşu da Hacı Bayram-ı Veli'nin Ankara'ya
dönüşü ve "neşr-i tarik"a başlaması ile
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bağlantılı olmalıdır. Altında halvethiinelerin bulunduğu bir mescid-tevhidhane
ile bunun çevresinde zaviye ölçeğinde
mütevazi bir tekkeyi oluşturan birtakım
birimlerin Hacı Bayram - ı Veli tarafından
XY. yüzyılın ilk çeyreği içinde yaptırılmış
olduğu kabul edilebilir. Daha sonra aynı
yüzyılın ikinci çeyreğinin başlarında inşa
edilen bugünkü cami ile birlikte. bu dönemde Hacı Bayram-ı Veli'nin çevresinde
oluşan kalabalık mürid topluluğunu hesaba katarak geniş kapsamlı bir tarikat
merkezinin mimari programında yer alması gereken derviş hücreleri, selamlık,
mutfak-kiler-taarnhane birimleri, misafirhane, harem, hamam gibi diğer yapıla
rın da tasarlanmış olduğu söylenebilir.
Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından sonra kabrinin üzerine bir türbe inşa edilmiş,
zaman içinde türbe ile caminin doğu yönünde ·Augustus Tapınağı'nın içinde ve
çevresinde, bir de külliyenin kuzeybatı yönünde iki hazire teşekkül etmiştir. Türbenin kıble yönünde yer alan ve en azın
dan Osmanlı döneminin sonlarında muvakkithiine görevini ifa ettiği bilinen yapının hangi tarihte, kimin tarafından ve
ne amaçla inşa etiirildiği tam olarak belli
değildir. Söz konusu yapı günümüzde
. Hacı Bayram Camii'ni Yaşatma Derneği
olarak kullanılmaktadır. Külliyenin bünyesinde yer alan medresenin de kuruluş
tarihi bilinmemektedir. Bu tesis, bir zamanlar Augustus Tapınağı'nın içinde faaliyet gösteren Akmedrese'nin devamı
olmalıdır.
Hacı Bayram-ı

Veli Külliyesi'nin kuruluCumhuriyet dönemine kadar geçirmiş olduğu değişimler ve onarımlar henüz bütünüyle aydınlatılamamıştır. Ancak mevcut kitabelerden, birtakım mimari ve süsleme özelliklerinden, ayrıca
kaynaklardan bazı bilgiler elde edilebilmektedir. Evliya Çelebi caminin Mimar
Sinan'ın eseri olduğunu söylemekte, aynı
iddia Ch. Texier tarafından tekrar edilmektedir. Ernest Mamboury ile M. Orhan
Bayrak ise yapının XYI. yüzyılda Sinan tarafından onarıldığını ileri sürmekte, Mamboury minarede gözlenen zarif oranları
da ona mal etmektedir. Ancak caminin
Mimar Sinan tarafından tasarlanmış ya
da XVI. yüzyılda yenilenmiş olması imkansızdır. Çünkü hemen bütünüyle tuğladan
inşa edilen cami Ankara'ya has mahalli
bir mimari geleneğe bağlanmaktadır. Ayrıca tasarımının ana hatları XY. yüzyılın
ikinci çeyreğinin başlarında, yani Sinan'ın
doğumundan en az elli yıl önce. mihrapla
minber ve kalem işi bezemeleri ise XYIII.
şundan

yüzyıl başlarında şekillenmiştir.

Bu arada ·
Ankara'da Mimar Sinan'ın günümüze
ulaşmış tek eseri olan ve döneminin klasik üstübunu yansıtan 973 ( 1565-66) tarihli Cenabi Ahmed Paşa Camii ile Hacı
Bayram - ı Veli Camii arasında hiçbir benzerlik bulmak mümkün değildir. Mimar
Sinan'ın eserlerinin dökümünü veren tezkireterde Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin adı
geçmediği gibi bu iddiayı destekleyen
hiçbir belge de bulunmamaktadır. Diğer
taraftan Ankara'nın Türk dönemine ait
bütün kitabelerini deriemiş olan Mübarek Galib'in kısmen okunabilen metnini
verdiği Arapça bir kitabede, yalnızca minarenin Muhammed b. Ebü Bekir ei-Hemedani adında bir mimar tarafından yenilendiği belirtilmekte, ancak bu yenilenmenin tarihi tesbit edilememektedir. Kitabenin tarihsiz olması ya da tarih ibaresinin okunamamış olması söz konusudur.
Günümüzde nerede bulunduğu bilinmeyen bu kitabe Mamboury, Akok ve Bayrak gibi bazı müellitıerce yanlış yorumlanmış. bütün caminin tasarımı kitabede adı
geçen mimara mal edilmiştir. Cami kitlesinden tamamen bağımsız olarak türbenin güneydoğu köşesinde yükselen minarenin. camiden kısa bir süre sonra inşa edilmiş olan türbeden bile daha sonra
yaptınldığı anlaşılmaktadır. Bu arada Ekrem Hakkı Ayverdi'nin işaret ettiği gibi
söz konusu minarenin sadece seliitin camilerinin minareterine has bir ayrıcalık
olan iki şerefe ile donatılmış olması dikkat çekicidir. Bu husus, Osmanlılar'ın Hacı
Bayram-ı Veli'ye duydukları büyük saygı
ile açıklanabileceği gibi minarenin bizzat
bir padişah tarafından ilave etiiriimiş olması ihtimalini de hatıra getirmektedir.
Caminin geçirmiş olduğu iki önemli onarımdan ilki lll. Ahmed döneminde, tek-

kenin o tarihteki postnişini Şeyh Mehmed Baba tarafından 1126 (1714) yılın
da gerçekleştirilmiştir. Harimin batı yönünde çıkıntı yapan fevkani mahfilin kı ble cephesindeki iki kitabe tarafından belgelenen bu onarımın oldukça geniş kapsamlı tutulduğu söylenebilir. Bu sırada
harimin kuzeyindeki fevkani mahfilin kemerler üzerinde batıya doğru genişletil
diği, ayrıca mihrabın, minberin ve harimdeki süslemenin de yenilendiği anlaşıl
maktadır. Külliyenin tarihçesiyle ilgili kaynakların bir kısmında caminin lll. Mustafa devrinde de { 1757- ı 774) bir onarım geçirdiği ileri sürülmektedir. Ancak bu husus ne belgeler ne de yapının mimari ve
süsleme özellikleriyle kanıtlanabilmiştir.
İkinci onarım ise 1940-1941 yıllarında Va-
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kıtlar

Genel Müdürlüğü tarafından ve mimar Alaeddin Bey eliyle gerçekleştiril
miştir. Bu onarımda yapının planı ve üst
yapısı büyük ölçüde korunmuş, ancak son
cemaat yerinde ve batı cephesinde deği
şiklikler meydana gelmiş, ayrıca cephelerdeki doku ve ayrıntılar aslı na sadık kalın maksızın yenilenmiştir. Daha sonra
1960'larda vuku bulan diğer bir onarım
da da caminin giriş (kuzey) cephesinde
yapının mimari kimliğine ters düşen oldukça bilinçsiz değişiklikler yapılmıştır.
Külliyenin

diğer binalarının geçirmiş

oltesbitler yapılabilmektedir: Texier'nin seyahatnamesinde yer alan bir gravürde, caminin batı yönünde tekke müştemilatı 
na ait yapının tepe pencerelerinde, aynı
yöndeki fevkanl mahfi! çıkmasını taşıyan
kaş kemerierin benzerlerinin kullanıldığı
dikkati çekmekte, bu husus binanın 1126
(1714) onarımı sırasında inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Diğer taraftan bugün mevcut olmayan cümle kapısının özellikleri ll. Mahmud döneminin
( 1808-1839) sonlarında veya Abdülmecid
döneminin başlarında yenilendiğini gösterir. Tekke şeyhlerinin ikamet ettiği, halk
arasında "şıh konağı" olarak anılan harem
binasını en son lll. Mehmed Tayyib Baba
XX. yüzyılın başlarında yeniden inşa ettirmiş, ayrıca annesi Nezihe Hanım için
bir çeşme yaptırmıştır.
duğu onarım

Hacı Bayram·ı

ve

değişimlere ilişkin şu

Veli Külliyesi'nin Cumhuriyet döneminin ilk
çekilen bir fotoğrafı <Ankara Ankara, Istanbul
1994, s. 871

yıllarında

Türbenin bünyesinde, asıl türbenin batı
yönünde yer alan çatı ile örtülü bölümde
küçük bir kütüphanenin teşekkül ettiği
bilinmektedir. Tekkelerin kapatıldığı 1925
yılını takip eden dönemde caminin batı
sındaki tekke birimlerinden harem binası, cümle kapısı, Nezihe Hanım Çeşmesi,
medrese ve hazlre ortadan kaldırılmış,
mezar taşları Ankara'nın diğer hazirelerine nakledilmiştir. Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde bulunan değerli ahşap kapılar
1932'de Ankara Etnografya Müzesi'ne taşınmıştır. Türbe 1947'de, M üzeler Genel
Müdürlüğü ve Türkiye Anıtlar Derneği tarafından arkeolog Mahmut Akok'un denetimi altında esaslı bir onarıma tabi tutulmuş . içindeki ahşap aksam ve kalem
işleri tamamen yenilenmiştir. Bu arada
türbenin batı yönünde yer alan ve zamanla içi Hacı Bayram-ı Veli neslinden gelen
postnişinlerin kabirleriyle dolan çatılı giriş bölümü de yıktırılmıştır. Böylece bir
yandan külliyenin en önemli iki binası olan
cami ile türbe ihya edilirken söz konusu
yapı topluluğunun diğer birçok unsuru tarihe karışmış, ayrıca son yıllarda gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri sırasında
külliyeyi kuşatan eski mahalle dokusunun son izleri de silinmiştir. Bugün Hacı
Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi ile muvakkithane tarihi çevrelerinden tamamen soyutlanmış bulunmaktadır.

Külliyenin Yerleşimi. Hacı Bayram - ı
Veli Külliyesi'ni oluşturan yapıların. Os. manlı mimarisinin erken dönemine ait
hemen bütün külliyelerde olduğu gibi herhangi bir simetri eksenine riayet etmeksizin ancak aralarındaki fonksiyon ilişki
leri doğrultusunda arsaya dağıldıkları göz. lenmektedir, Fonksiyon şeması açısından
bu yapı topluluğunun merkezini oluşturan
cami arsanın doğu sınırında yer alır. Binanın güneydoğu köşesi, yaklaşık 40 derecelik bir açı ile Augustus Tapınağı'nın
"pronaos"unu (ön revak) batı yönünde sı
. nırlayan "ante" (köşe ayağı) duvarına sapIanmaktadır. Hacı Bayram-ı Veli Türbesi
caminin mihrap duvarına bitişiktir. Kubbeli olan asıl türbenin batı cephesi boyunca uzanan ve bugün mevcut olmayan
ahşap çatılı bölüm de kuzey yönünde caminin mihrap duvarı ile sınırlıydı . Aynı
bölüm, asıl türbenin güney duvarından
sonra bir miktar daha ilerlemekte, bu
yönde teşkil ettiğ i çıkıntı ile türbenin güneydoğu köşesinde yükselen minare arasında kalan saha bir duvarla güney yönünde sınırlandırılmış bulunmaktaydı. Cenazelik olarak kullanılan bu kesimde tekke
şeyhlerinin ve mensuplarının naaşlarının

yıkandığı

bilinmekt1:!dir. Cenazeliği sınır
Iayan duvarın hizasında doğu yönünde.
minarenin kaidesine bitişik küçük boyutlu bir müezzin meşrutası yer almakta,
bu hattı takip eden dar bir sokağın diğer
(güney) yakasında da medrese bulunmaktaydı. Yine bu kesimde yaklaşık Hacı
Bayram-ı Veli Türbesi ile aynı eksen üzerinde muvakkithane, bunun da güney yönünde Nezihe Hanım Çeşmesi yer almakta, çeşmeden sonra medreseyi batı yönünde sınırlayan avlu duvarı uzanmaktaydı. Muvakkithane ile çeşmenin önünde
külliyenin cümle kapısının açıldığı küçük
bir meydan uzanı'nakta, bu meydanın
karşı (batı) yakasında ise harem binası
yükselmekteydi. Daha önceki harem binasının bu yapının batısında yer aldığı ve
külliye arazisinin bu yönde Hükümet caddesine kadar uzandığı bilinmektedir. Haremin kuzey yönündeki bahçeyi sınırla
yan duvarla Hacı Bayram - ı Veli Tür besi'nin önündeki çatılı bölüm arasına külliyenin cümle kapısı yerleştirilmişti.
Cümle

kapısından girildiğinde sağda

Hacı Bayram-ı

Veli Türbesi ile cami, karcaminin kitlesinden batıya doğru taşan fevkanl mahfilin altındaki kemerli
geçitle solda (batıdan) buna bitişen , külliyenin imareti olması muhtemel yapı
görülmekteydi. Fevkani mahfilin altında
ki kemerli geçitten caminin kuzeyindeki
avluya ve hazireye ulaşıldığı gibi, imaret
olması muhtemel yapının arkasında yer
alan ve batıya doğru ilerleyen üstü açık
diğer bir geçide de varılmaktaydı. Bu geçidin üzerinde imaretin sırasında tekkenin selamlık dairesiyle birlikte muhtemelen dervişler ve misafirlere mahsus ikamet birimleri sıralanmaktaydı. Şadırvan
da bu yöndeydi. Külliyenin haziresi iki bölüme ayrılmıştı. Daha büyük olan ve daha
eski tarihli mezarları barındırdığı anlaşı
lan bölüm cami ile Hacı Bayram -ı Veli Türbesi'nin arkasında (doğusunda) , Augustus Tapınağı'nın çevresinde ve içinde yayılmakta, nisbeten yakın tarihli mezarların bulunduğu diğer bölüm ise caminin
kuzeyinde yer almaktaydı.
şıda

Cami ve Halvethaneler. Caminin mimari özellikleri incelenirken 1940-1 941
onarımından önceki durumu esas alın
malıdır. Duvarların alt kesimi moloz taş,
üst kesimi ahşap hatıllı tuğla örgü ile
meydana getirilmiş, yapı alaturka kiremit kaplı bir kırma çatı ile örtülmüştür.
Binanın kuzeyinde enine dikdörtgen planlı (I 3,45 x 3.10 m.) kapalı bir son cemaat
yeri bulunur. Üst katı fevkanl mahfıl tarafından işgal edilmiş ve yapının kitlesiy-
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H a c ı Bay ram - ı

Veli Camii
ve Türbesi'nin
planı

(Ayverdi ,
Osmanlı

Mi 'miirisi/1,
rs. 391)

le

kaynaşmış

olan son cemaat yerinin
bir kapı , doğu duvarında
caminin altındaki halvethanelere geçit veren diğer bir kapı . kuzey duvarında da
sivri kemerli dört pencere bulunmaktadır. Sivri kemerli pencereler 1940-1941
onarımına aittir. Daha önce bu cephenin
nasıl olduğu tesbit edilememekte; ancak
Texier'nin gravüründe bu yönde yuvarlak
kemerli bir revak seçilmektedir. Son cemaat yerinin doğu kesimindeki merdivenlerden biri fevkanl mahfile, diğeri halvethanelere aittir. Son cemaat yerinin güney duvarının ekseninde harime açılan
dikdörtgen kapı . bunun yanlarında da
aynı şekilde iki pencere yer alır.
batı duvarında

sivri kemerli gösterilmiştir. Fakat sonradan bunlar da dikdörtgene dönüştürül
müştür.

nişe dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

Kuzeydeki mahfillerin üzerinde yer
alan fevkani mahfiller hem son cemaat
yerinin üstünde devam etmekte, hem de
batı yönüne doğru dikdörtgen planlı
( 16, 15 x 6,68 m.) büyük bir çıkma ile genişletilmiş bulunmaktadır. Ayrıca zemindeki mahfillerin arasındaki kesintiye (giriş ekseni) isabet eden küçük boyutlu bir
çıkma daha yapılmıştır. Mahfiileri taşı
yan kare kesitli ahşap dikmeler nakışlı
Bursa kemerleriyle kirişlere bağlanır.
Batı yönündeki çıkma . cümle kapısıyla
son cemaat yerinin bağlantısını sağlayan
geniş kaş kemeriere oturur. Fevkani mahfilin güney ve doğu duvarlarında ikişer
adet. batı duvarında dört, kuzey duvarında da yedi adet ikili pencere grubu
teşhis edilir. Bütün bu pencereler dikdörtgen açıklıklı olup ahşap pervazlarla
kuşatılmıştır. Batıdaki çıkmanın avluya
bakan güney cephesinde çıkmayı taşıyan
geniş kemeri n iki yanında , caminin 1126
(1714) yılında Hacı Bayram-ı Veli'nin neslinden Şeyh Mehmed Baba tarafından
tamir ettirildiğini gösteren iki kitabe levhası konmuştur. Sülüs hattı ile yazılmış
olan manzum kitabelerden sağdaki Türkçe. soldaki Arapça'dır. Kitabeler tuğladan
sivri kemerlerle taçlandırılmış. bu kemerIerin arasına tuğla bir çerçeve içine mermerden yuvarlak bir " maşallah" levhası
yerleştirilmiştir. Daha yukarıda yer alan
pencere sıralarının arasında yeşil çiniyle yazılmış cell-sülüs bir kelime-i tevhid
çı kmanın bütün cephesi boyunca devam
etmekte, alt sıradaki iki pencerenin arasında da aynı türde yazılm ı ş olan " ya veliyyellah" ibaresi bulunmaktadır.

Texier'nin gravüründe bu cephedeki tepe pencereleri diğerlerinden farklı olarak

Camide 1940-1941 onarımı sırasında
ve daha sonra meydana gelen değişiklik-

Kıble
planlı

ekseninde

gelişen

dikdörtgen

(20,25 x 13,45 m.) harim, çatılı ca-

milerde emsaline az rastlanan geniş ve
ferah bir mekandır. Harimi son cemaat
yerinden ayıran kuzey duvarının önünde
girişin iki yanında, zemini bir seki ile yükseltilmiş ve ahşap korkuluklarla sınırlan
dırılmış bulunan iki mahfıl uzanır. Batı
daki müezzin mahfili olarak kullanılmak
tadır. Doğu ve batı duvarlarının alt kesiminde dörder pencere ile birer yan giriş
vardır. Alt sıradaki pencereler kesme taş
sövelerle çerçevelenmiş, demir parmaklıklarla donatılmış ve tuğladan sivri hafifletme kemerleriyle taçlandırılmıştır.
Güneyelen kuzeye doğru batı duvarında
ilk iki pencerenin. doğu duvarında da ilk
üç pencerenin üzerine ahşap pervazlı dikdörtgen tepe pencereleri yerleştirilmiş
tir. Güney duvarında mihrabın yanların
da da aslında aynı düzende ikişer pencerenin tasarlandığı . ancak türbenin inşa
edilmesi üzerine soldaki (doğudaki) pencerelerden alttakinin iptal edilerek bir
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ler şöyle özetlenebilir: Cephelerin malzemesi ve dokusu hemen tamamıyl a değiş
tirilmiş. duvarların alt tarafı kesme taşla
örülmüş, cephelerdeki bütün tuğlalar
yenilenmiş. bu arada ahşap hatıllar iptal
edilerek harimin güney ve batı cepheleriyle fevkani mahfi! çıkmasının güneye
bakan cephesine üç sıra yeşil sırlı tuğla
dan meydana gelen hatıllar konulmuş
tur. Kitabelerin üzerindeki kemerlerle
bunların arasındaki "maşallah " levhası

da ortadan kaldırılmıştır. Bütün tepe
pencereleri sivri kemerli ve alçı revzenli
olarak yenilenmiştir. En önemli değişik
lik ise fevkani mahfi! çıkmasının altındaki
kemerierin örülmesi ve bu kesimin harime katılmasıdır. Yapının dış görünümünü olumsuz yönde etkileyen bu tadilat
sırasında kemerierin içine örülen duvarlarda birer dikdörtgen pencere açılmış
tır. Ayrıca kuzey cephesine, kapalı son
cemaat yerinin önüne sivri kemerli ve
kırma çatılı bir revak eklenmiş. doğu
cephesindeki girişler de kesme taştan ve
basık kemerli olarak yenilenmiştir. Gerek
kuzeye eklenen revakta gerekse bu girişlerde birinci ulusal mimarlık üslfıbu
nun izleri farkedilir. 1960'larda fevkani
mahfi!, 1940-1941 onarımına ait sivri kemerli revakın üzerine doğru genişletil
miş. söz konusu revak cephe boyunca
devam etmediğinden köşelere betonarme kolonlar dikilerek yapının kuzey cephesine son derece çirkin bir görünüm
verilmiştir.

Güney ve kısmen batı cephelerine
1940-1941 onarımında konmuş olan sırlı
tuğla hatıllar dışında caminin cephelerinde teşhis edilebilen bezerne unsurları ,
mahfil çıkmasındaki çini yazılarla kitabelerin arasında bulunan "maşallah"levha
sından ibarettir. Cephelere hakim olan.
bu sadeliğe karşılık harimde oldukça zengin bir süsleme programı uygulanmıştır.
Harimdeki süslemeleri tavanlarda, kapı
larla pencerelerin çevresinde ve minberde bulunan kalem işleri, alt sıradaki pencerelerin üst hizasına kadar duvarları
kaplayan çiniler ve mihraptaki alçı bezeme olarak üç grupta toplamak mümkündür.
Harimin ve mahfillerin tavanları ince
karelere bölünmüş, harim tavanındaki karelerio köşelerine birer çiçek
· motifi barındıran küçük kareler konmuş .
kuzey yönündeki mahfi! çıkmasının tavanındaki karelerio merkezine de yaldızlı
küçük yarım küreler oturtulmuştur. Alt
sırada yer alan pencereler. harim tavaçıtalarla
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nıyla kuzeydeki çıkmanın tavanı, ayrıca
harimin, kuzey mahfilinin ve batıdaki
mahfi! çıkmasının tavanlarındaki göbekler son derece itinalı kalem işlerinin süslediği pervazlarla kuşatılmıştır. Lacivert.
patlıcan moru, koyu yeşil, koyu sarı ve
kırmızıyla renklendirilmiş, ayrıca yer yer
yaldızlanmış olan bu bezemelerde hançer yaprağı, şakayık, hatayi, karanfil ve
birbirine düğümlenmiş rumili şemse gibi
klasik Osmanlı üslubuna bağlanan motifler kullanılmıştır. Harim tavanıyla kuzey
mahfilinin tavanındaki göbekler altıgen,
batıdaki mahfi! çıkmasının tavanındaki
göbek ise dikdörtgen biçimindedir. Bunların içi kesişen kırık çizgilerin meydana
getirdiği, çeşitli yıldızlardan ve çokgenlerden oluşan geometrik kompozisyonlarla doldurulmuştur. Kapılar ve pencereler sülüs hatlı zerendud kelime-i tevhid ve ayet panolarıyla taçlandırılmıştır.
Bazı kaynaklarda caminin kalem işleri
XV. yüzyıla, bazılarında da XVI. yüzyıla
tarihlenir. Herhangi bir kaynak gösterilmeden bunların, Mimar Sinan'ın dostu
olan Ankaralı Nakkaş Mustafa'nın eseri
olduğu ileri sürülmektedir. 1714 onarı
mında ekl end i ğ i anlaş ı lan batıdaki m ahfi! çıkmasının tavan göbeği söz konusu
bezernenin aynı onarım sırasında yapıl
dığına işaret eder. Bunların yanı sıra tepe pencerelerinin çevresinde 1940-1941
onarımına ait diğer kalem işleriyle yaklaşık aynı üslupta, ancak işçiliği çok daha basit olan kalem işleri bulunur. Aynı dönemde bu pencereler alçı revzenlerle donatıl
mış, ahşap kapı ve pencere kanatlarıyla
mahfi! korkulukları da yenilenmiştir.

Ahşap

minber, _
klasik üslubu yansıtan
ve kalem işleriyle harimin süslemesine uyum sağlamaktadır. Sivri kemerli kapısı, üçgen yan yüzeyleri, dilimli

tasarımı

kemerleri ve sivri külahı olan köşk kısmı,
köşkün altında kalan sivri kemerli geçit
ve bunun üzerindeki dikdörtgen pano,
tavanlarda ve pencerelerde bulunanların
eşi olan nakışlı pervazlarla çerçevelenmiştir. Pervazların kuşattığı yüzeylerde
yalancı kündekari tekniğiyle meydana
getirilmiş geometrik kompozisyonlar görülür. Kapının lentosunda sülüs hatlı zerendud bir kelime-i tevhid, ajurlu palmetlerin kuşattığı yarım daire biçimindeki
alınlığın ortasında da tuğra şeklinde istiflenmiş bir ayet bulunmaktadır. Köşkün
altındaki geçitle dikdörtgen panonun
üstlerinde kırık kaş kemerli kartuşlar
içinde, beyaz zemin üzerine siyahla sülüs
hatlı çeşitli dualar yer almakta, korkuluklar geometrik şebekelerden meydana gelmektedir.
Harimin duvarları, alt sıradaki pencereleri taçlandıran ayet panolarının üst hizasına kadar sır altı tekniğinde kare çini
Ievhalarla kaplıd ır. En altta üç sıra lacivert çini süpürgelik kısmını meydana getirmekte, bundan sonraki çinilerde içieri
lalelerle dolgulanmış dilim li şemseler görülmektedir. Kirli beyaz zemin üzerine soluk mavi ile resmedilen bu motifler, levhaların merkezine ve birleşme noktaları
na gelecek şekilde yerleştirilmiştir. En
yukarıda ise yine çiniden yapılmış lacivert zemin üzerine beyazla sülüs hatlı
bir ayet kuşağı uzanır. Bu çinilerden, harimin kuzeybatı köşesindeki müezzin
mahfilinde yer alanların 1714 onarımı sı
rasında Kütahya'da imal edildiği anlaşıl
makta, diğerlerinin Cumhuriyet dönemi
onarımına ait olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim söz konusu mahfildeki çini
yazı kuşağının sonunda , 1714 yılında camiyi tamir ettiren Şeyh Mehmed Baba'ya ait olması muhtemel "ketebehu el-fakir eş-şeyh Mehmed" imzası okunmaktadır. Ayrıca İbrahim Hakkı Konyalı, "Hasan Geliboluvi" şeklinde bir çini ustası
i mzasının da b ul unduğun u kaydeder.
Alçı kalıplama tekniğiyle yapılmış ve
pastel renklerle boyanmış olan mihrabın
malzemesi, abidevi boyutları, oranları ve
süsleme ayrıntılarıyla Ankara'ya has özellikler sergilemekte, buna benzer örneklere Ankara'da XVII ve XVIII. yüzyıllara
ait başka camilerde de rastlanmaktadır.
Tavana kadar yükselen mihrap yanlardan
ve üstten dört adet kuşakla çerçevelenmiştir. En dıştaki kuşakyanlarda mukarnaslı, üstte ise palmetlidir. İkinci ve dördüncü kuşaklarda kırık kaş kemerli kartuşlar içinde sülüs hatla kelime-i tevhidler, ikincisinde on köşeli yıldız geçmeler

sıralanmaktadır.

Çokgen mihrap nişi dört
mukarnas dolgulu kavsara ile son
bulur. Nişin üzerinde kalan büyük boyutlu dikdörtgen yüzey, birbiri ardınca sıra
lanan palmetli kuşaklar ve ayet panoları
ile doldurulmuştur.
sıra

Caminin zemini altında yer alan halvethane (çilehilne) birimleri, hariminin tasarımı ve süslemeleriyle tamamen cami
mimarisinin çerçevesine giren bu yapı
nın tekke mimarisiyle olan bağlantısını somutlaştırmaktadır. Son cemaat yerinin
doğu kesiminde yer alan merdivenlerle
önce bir tür mescid niteliğindeki mekana
inilir. Bu mekanın batı duvarından abdest
alma mahalline, küçük bir mihrabın bulunduğu güney duvarından bu yönde uzanan dar bir koridora geçilmekte, koridorun solunda da (doğusunda) dört adet
halvethane sıralanmaktadır. Bunlar, kenarlarının uzunluğu 1,10-1 ,20 m. arasın
da değişen, 1,30 m. yüksekliğinde, içinde ancak bir kişinin oturarak ibadet edebileceği küçük birimlerdir. Söz konusu
halvethaneler, toprak katunun altında
yer alan ve en erken örneklerine Batı Türkistan'da Ahmed Yesevi'nin tekkesinde
rastlanan "tahtani" halvethanelerin geleneğine bağlanmaktadır.
Hacı Bayram-ı

Veli Türbesi, Kütüph a-

Veli'nin yanı
kendisinden sonra gelen şeyhlerden
sekiz kişinin gömülü olduğ u asıl türbe
kare planlı (içten 6,70 x 6.70 m.) ve kubbeli bir birimdir. Kuzey yönünde caminin
mihrap duvarına bitişen mekan, diğer
üç yönde yaklaşık 1 m. kalınlığındaki duvarlarla kuşatılmıştır. Girişin ve hacet
penceresinin yer aldığı batı duvarı beyaz
Afyon mermerinden, güney duvarı ise
aynı renkteki kum taşından kesme iri
bloklarla örülmüş, doğu (arka) cephesinin alt kesiminde moloz taş örgü, 2
metreden itibaren de iki sıra tuğla ile bir
sıra m oloz taştan ol uşan al ma şık ör gü
ku lla nı lmıştır. K u rşun kap lı kubbe, iki sı
ra tuğla ve bir sıra kesme taşla örülmüş
olan sekizgen bir kasnak üzerinde yükselmektedir. Kare mekandan kubbeye
geçiş mukarnas dolgulu üçgen pandantiflerle sağlanmış , kasnağın içi prizmatik
üçgenler kuşağı şeklinde değerlendiril
miştir. Kubbenin ağırlığı kuzeyde caminin mihrap duvarına bitişik olan bir sivri
kemerle, diğer üç yönde duvarların içine
gömüİmüş olan aynı türde kemerlerle
zemine aktarılmaktadır. Mahmut Akok
kuzeydeki kemeri, caminin yenilenmesinden önce cami harimiyle türbe arasında
mevcut bir açıklığın izi olarak yorumlane ve Minare.

Hac ı Bayram-ı

sıra

451

HACI BAYRAM-ı VELf KÜLLiYESi

Hacı Bayram-ı

Veli Türbesi'nin
batı cephesi

mıştır.

Nitekim birçok başKa tarikat yada ibadet hacimleriyle türbeler
arasında. dervişlerin verilere olan bağlılı
ğından kaynaklanan bu tür doğrudan
ilişki lerin kurulmuş olduğu bilinmekte,
mihrap duvarının hemen arkasındaki sandukanın H acı Bayram-ı Veli'ye ait olması
da bu ihtimali desteklemektedir. Ancak
mihrap duvarının doğu kesiminde .yer
alan ve türbenin inşa edilmesi üzerine
iptal edilerek nişe dönüştürüldüğü anlaşılan pencerenin riıevcudiyeti, ayrıca mihrap duvarının ekseniyle söz konusu açık
lığın eksenlerinin çakışmaması, gerek
teknik gerekse estetik açısından bu var
pısında

sayımı imkansız kılmaktadır.

Türbenin batı cephesi asimetrik tasaile dikkati çeker. Giriş cephenin sağına kaydırılmış, Mcet penceresi de girirımı

şi n simetriğini oluşturmayacak şekilde

cephenin soluna yerleştirilmiştir. Girişi
kuşatan dikdörtgen çerçeve cepheden
hafifçe taşırı l mış ve üç dilimli bir kemer"
le taçlandırılmıştır. Bu kemer, dört adet
mermerle bunların arasında yer alan beş
adet ok ucu biçiminde kırmızı taştan
meydana gelir. Kapının basık kemerini
teşkil eden dokuz adet mermerle kırmızı
taş da geçmeli olarak örülmüştur. Türbenin girişinin ayrıntılarında birtakım tasavvufı sembolleri ifade eden üç, beş, dokuz
gibi sayıların kullanılmıŞ olması büyük bir
ihtimalle tesadüf eseri değildir. Hacet
penceresinin dikdörtgen açıklığı mukarnaslı sövelerle çerçevelenmiş, mukarnasların arasındaki küçük yüzeylere birbirinden farklı yuvarlak rozetler ve yıldız motifleri kondurulmuştur.
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. Batı duvarının iç yüzünde girişle Mcet
penceresi arasında bir niş, güney duvarının ekseninde dikdörtgen planlı mihrap
nişi, aynı duvarın batı kesimiyle kasnağın
batı , güney ve doğuya bakan kenarların
da sivri kemerli ve al çı revzenli tepe pencereleri yer almaktadır. Mihrabın beş sı
ra mukarnasla dolgulu kavsarası onarımda yenilenmiştir. Ahşap sandukalar
zeminden SO cm. kadar yükseltilmiş olan
bir setin üzerinde sıralanır. Ön sıradaki
dört sanduka arasında diğerlerinden daha yüksek tutulmuş ve bir Bayrami tacı
ile donatı lmış olan en soldaki Hacı Bayram-ı Veli'ye aittir. Aynı sırada en sağda
yer alan sandukanın baş ucunda, köşele
ri mukarnaslar ve helezon! rozetlerle süslü, sütun başlığı görünümünde olan bir
şahidenin üzerindeki sülüs hattı ile yazıl
mış "tarih-i vefat-ı Edhem Baba, 941"
(1534-35) ibaresinden, burada Hacı Bayram-ı Veli'nin torun u ve tekkenin postnişini Şeyh Edhem Baba'nın gömülü olduğu anlaşılmaktadır. Sandukaların baş uçlarında duran levhalar tekke ve türbelerin kapatılmasının ardından kaldırılmış.
türbede kimlerin gömülü olduğunu bilenler de vefat ettiğinden sandukaların
sahipleri unutulmuştur. Ancak Fuat Bayramoğlu. ön sıradakilerden birinin Hacı
Bayram-ı Veli'nin oğlu Şeyh Ahmed Baba'ya, diğerinin de müridierinden birine
ait olduğUnu nakletmektedir.
Asıl türbenin önünde (batı yönünde)
yer alan ve son ananmda ortadan kalkan
bölüm, gerek Texier'nin gravüründe gerekse eski tarihli fotoğraflarda kısmen
görülmektedir. Yaklaşık 3,70 m. derinliğinde olduğu anlaşılan bu birim türbenin
batı (giriş) cephesi boyunca uzanmakta
ve güneye doğru bir miktar ilerlemekteydi. Gravürde kesme taş örgülü olduğu
görülen duvarların fotoğraflarda ahşap
kaplama ile örtülmüş bulunduğu dikkati
çeker. Batı ve guney yönlerinde dikdört- .
gen açıklıklı ve parmaklıklı geniş penterec
ler bulunmaktadır. Alaturka kiremitlerle
kaplı olan ahşap çatısı kubbenin eteğİn
den başlamakta ve mihrap duvarının hi-.
zasına kadar ilerleyen geniş bir saçakla
sona ermekteydi. Aslında türbenin giriş
bölümü olarak tasarlanmış olması gereken bu mekana daha sonra, muhteme- ·
!en asıl t ürbe hariminin dalmasını müteakip Hacı Bayram-ı Veli soyundan gelen
asitane şeyhleri defnedilmiş, zaman içine
de burası da türbeye dahil edilmiştir. Son
olarak III. Mehmed Tayyib Baba'nın (ö.
ı 920) defnedildiği bu bölümdeki kabirler
onarım sırasında başka yerlere taşınmış
tır. Türbenin kapısı ile Mcet penceresinin

süslemesine gösterilmiş olan itina dikkate alındığında yapının giriş cephesini tamamen gizleyen bu bölürnün sonradan
eklendiği ortaya çıkar. Türbenin ahşap kanatlarına dair aşağıda temas edilen bazı
gözlemler bu bölümün II. Bayezid dönemine ait olduğunu düşündürmektedir.
Türbenin en ilginç bezerne unsurları,
halen Ankara Etnografya Müzesi'nde teş
hir edilen ahşap kapı kanatlarıdır. Bu kanatlardan biri batıdaki giriş bölümüne
açılan dış kapıda, diğeri türbe harimine
açılan iç kapıda yer almaktaydı. Dış kapı
ya ait olan kanatlarda düz yüzeyli derin
oyma tekniğiyle, XII ve XIII. yüzyıllardaki
Selçuklu ahşap oymacılığının özelliklerini
devam ettiren bezerneler yapılmıştır.
Türbenin mimarisi gibi Il. Murad dönemine ait olduğu anlaşılan bu kanatlarda ·
rumili kuşakların çerçevelediği yüzeylerin ortasına, rCımllerle dolgulanmış ve
sa'lbeklerle donatılmış yuvarlak şemse
ler konmuş , bunların üstündeki dikdörtgen panolar içine Selçuklu neshiyle Hz.
Peygamber'e ithaf edilen Arapça bir
beytin mısraları yazılmış, şemselerin al~
tında kalan dikdörtgen panolara da kCıfı
hatlı mısralar yerleştirilmiştir. Gerek hat
panolarının gerekse binilerin zeminleri rCı
m'ilerle bezeiidir. Ahşap bezernenin ara-

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin iç kapı kanatları (Ankara Etnografya Müzesi, Envanter, nr. 80/4)
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dövme demirden mamul kabaralar ve pullar bulunmaktadır.

iç kapıda duran kanatlar ise yalancı
kündekari ve ahşap üzerine kakma teknikleriyle meydana getirilmiş olup son
derece ince bir işçiliğe sahiptir. ll. Murad
döneminden ziyade ll. Bayezld döneminin özelliklerini sergileyen, Amasya'da ll.
Bayezid'in 891 (1486) yılında tamamlanan camisinde benzerlerine rastlanan bu
kanatların yüzeyi bezernesiz kayıtlarla üç
panoya ayrılmıştır. Üstte yer alan enine
dikdörtgen panolarda, içieri ahşap kakmalarla bezeli dik hatlı küçük parçalardan oluşan bir çerçeve içinde, "İyi bilin ki
Allah dostları için korku yoktur ve onlar
asla üzülmeyeceklerdir" mealindeki ayet
(YOnus 10/62) sülüs hattıyla yazılmıştır.
Ortada yer alan dikey konumdaki panolar kompozisyon un en girift ve bezemenin en yoğun olduğu bölgelerdir. Merkezdeki on köşeli yıldızlardan dağılan hatların kesişınesi sonucunda baklavalardan,
beş kollu yıldızlardan ve kaz ayağı motiflerinden oluşan geometrik bir taksimat
elde edilmiş. parçalardan bazıları ahşap
kakma, bazıları da kemik kakma ile bezenmiştir. Bezernesiz olan kemik kakmaların merkezlerine küçük yeşim taşları
kakılmıştır. ROmili bezerne dolgularının
yanı sıra baklavalardan dördüne ahşap
kakma tekniği ve ma'kıli hatta kelime-i
tevhid yazılmıştır. En altta kalan kare
panolar diğerlerine oranla daha yalın
olup bunların yüzeyi, merkezdeki sekiz
kollu yıldızdan dağılan bir geometrik kompozisyonla doldurulmuştur. Düşey çubuktarla bezeli biniler de oldukça sadedir.
Yatay kayıtlarda helezoni yivlerle süslü
üçer adet bronz kabara görülür.
Türbe ile çağdaş olduğu anlaşılan kasonradan eklenen giriş bölümünün kapısında, 'R-i. yüzyıl sonlarına veya
XVI. yüzyıl başlarına tarihlenebilen kanatların ise türbenin asıl girişi olan iç kapıda
yer alması ancak şöyle açıklanabilir: Büyük bir ihtimalle ll. Bayezid döneminde
türbenin batısına malum giriş bölümü
eklenmiş. bu arada türbe ile çağdaş olan
kapı kanatları ek bölümün kapısına (dış
kapıya) taşınmış. yerlerine yeni yaptırılan
kanatlar konulmuştur. iç kapıya konan
kanatların ihtişamı bunların ancak bir
padişah tarafından hediye edilebileceği
ni düşündürmektedir. Ayrıca türbenin güneydoğu köşesinde yükselen ve selatin
camilerinin minareleri gibi iki şerefeli olması ile dikkati çeken minarenin bu sıra
da ll. Bayezid tarafından inşa ettirilmiş
olması da muhtemeldir. Bu hükümdarıo
natların

tasawufa olan meyli ve tarikat ehline
gösterdiği yakınlık bu ihtimali güçlendirmektedir.
Türbenin içinde görülen kalem işleri
1947 onarımında, Konya'da Mevlana Türbesi ile Bursa Yeşilcami'deki kalem işleri
esas alınmak suretiyle tamamen yenilenmiştir. Kubbeyi taşıyan kemerler yalancı
sornakl boyama ile bezelidir. Ortasında
m ihrabın bulunduğu güney duvarı dışın
da kalan duvarların ekseninde stilize çiçeklerle dolgulu serviler, yanlarda rOmi
dolgulu kandil motifleri yer alır. Prizmatik
üçgenler kuşağındaki yüzeyler çerçeve
içine alınarak içieri rOmili ve çiçekli küçük
süsleme unsurlarıyla doldurulmuştur.
Kubbenin eteğinde alttaki çiçekli, üstteki rOmili olmak üzere iki kuşak arasında
birbirine düğüm motifleriyle bağlanan
yuvarlak madalyanlar ve uçları yarım daire kemerlerle son bulan dikdörtgen kartuşlar birbiri ardınca sıralanır. Kartuşla
rın içine sütüste "La ilahe illallahü'l-melikü'l-hakku'l-mübin" ve kOfi ile" Muhammedün ResOluilah sadıku'l-va'di'l-emin"
ibareleri yazılmış. madalyanların içine ise
kOfi ile altı defa tekrar edilen "Allah" ve
"Muhammed" kelimelerinden oluşan bir
kompozisyon konmuştur. Kubbenin yüzeyinde, aralarında palmetler meydana
getiren tahrirli rOmiler, irili ufaklı şaka
yıklar ve küçük çiçeklerden oluşan oldukça girift bir kompozisyon görülür. Kalem
işlerinde kullanılmış olan başlıca renkler
kırmızı. lacivert, mavi ve beyazdır.
Külliyenin küçük kapsamlı kütüphanesi için bağımsız bir binanın tasarlanmadığı, kitapların türbenin batısındaki bölümde yer alan ahşap dotaptarda muhafaza edildiği bilinmektedir.
Kesme taş örgülü çokgen minare kaidesinin beş kenan türbenin kitlesinden
dışarı taşmaktadır. Kaş kemerli minare
girişi batıya bakan kenardadır. Kaideden
silindir biçimindeki gövdeye geçiş tuğla
örgülü üçgen yüzeylerle sağlanmıştır.
Gövdenin tuğla örgüsü içinde, bir tanesi
iki şerefe arasında olmak üzere toplam
dört adet kesme taş hatıl görülür. Alttaki ikisinin yüzeyi üçgenlerle bezelidir. Kesme taştan yalın korkulukların çevrelediği
şerefeterin altında tuğladan testere dişi
dolgular bulunmaktadır. Koni biçiminde,
kurşun kaplı ahşap bir külahla son bulan
minarenin ilk şerefeden yukarısı geç tarihli onarımlarda yenilenmiş olsa gerektir.
Diğer Birimler. Caminin batısında
yer alan tekke birimleri içinde yalnızca

camiye en yakın o•an bir tanesi, gerek
Telder'nin gravüründe gerekse XIX. yüzyılın sonlarına ve xx, yüzyılın ilk çeyreği
ne ait fotoğraflarda görülebilmektedir.
Kuzeydoğu köşesi, fevkani mahfi! çıkma
sını taşıyan geçidin güneybatı köşesin
deki payeye bitişen bu yapının asıl fonksiyonu kesin olarak tesbit edilememiştir.
Ancak son postnişin Şeyh Şemseddin
Efendi'nin kardeşi olan Fuat Bayramoğ
lu, bu yapının tekkenin son faaliyet yılla
rında tahıl arnbarı olarak kullanıldığını.
Hacı Bayram-ı Veli evkafından olan Hasanoğlan köyünden gelen hububatın burada depolandığını belirtmiştir. Bu bilgiden
hareketle söz konusu binanın mutfak,
kiler, ambar ve yemekhane birimlerinden
oluşan imaret bölümü olduğu ileri sürülebilir.
Telder'nin gravüründe bu binanın kesme taş duvarlı ve üzerinin alaturka kiremit kaplı bir kırma çatı ile örtülü olduğu
görülür. Düşey ekseniere ikili gruplar halinde yerleştirilmiş pencerelerden camiye bakan doğu cephesinde dört, güney
cephesinde iki adet mevcuttur. Alt sıra
daki pencereler almaşık örgülü sivri kemerler. daha dar olan tepe pencereleri
ise kaş kemerlerle taçlandırılmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin yayımiadı ğı 192S'lere ait bir fotoğrafta ise yapının cephesinde, zaman içinde vuku bulan onarım
lar sonucunda olumsuz değişimler meydana gelmiş olduğu dikkati çeker. Alt sı
radaki pencerelere ahşap pervazlar kooarak kemer aynaları örülmüş. tepe pencereleri de bütünüyle örülerek iptal edilmiş ve cephe sıvanmıştır.
Bu yapinın batısında kalan diğer tekke
birimlerinin mimari özelliklerini aydınla
tacak herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bunların. Ankara'nın geleneksel si-.
vii mimarisinde kullanılan kerpiç ve ahşap gibi malzemelerle inşa edilmiş mütevazi yapılar olduğu tahmin edilebilir.
Muvakkithane dsınail Fazıl Paşa Türbesi).
türbelerinin özelliklerini yansıtan muvakkithane sekizgen planlı ve kubbeli bir yapıdır.
Sekizgenin .kenarları dışarıdan yaklaşık
2,50 m. uzunluğundadır. Duvarların kasetli almaşık örgüsü bir sıra kesme taşla
üç sıra tuğladan oluşmakta, taşlar dikey
konumdaki tuğlatarla kuşatılmış bulunmaktadır. Batı cephesinin eksenindekl
basık kemerli giriş sivri kemerli bir nişin
içine alınmıştır. Kıbleye bakan kenarda
sivri kemerli mihrap, bunun sağındaki (güney) kenarda bir dolap nişi. geriye kalan
Planı ve kitlesiyle tamamen Osmanlı
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beş kenarda ise duvarların alt kesiminde
· dikdörtgen açıklıkları mermer sövelerle
çerçevelenmiş. demir parmaklıklarla donatılmış ve sivri hafıfletme kemerleriyle
taçlandırılmış birer pencere yer alır. Hafif! etme kemerleri iki renk mermerle
örülmüştür. Girişin bulunduğu kenarla
bunun yanlarındaki kenarlar dışında kalanlarda sivri kemerleri içeriden kubbe
eteğine teğet olan revzenli birer tepe
penceresi bulunmaktadır. Kasnaksız,
doğrudan duvarlara oturan basık kubbe
dışarıdan kurşunla kaplanmış. içeriden
duvarlarla birlikte sıvanmıştır. XX. yüzyılın başlarına ait fotoğraflarda kubbenin alaturka kiremitlerle kaplı, basık sekizgen prizma biçiminde bir çatı altına
alınmış olduğu görülmektedir. Bu çatı
muhtemelen XIX. yüzyıla ait bir onarım
da konulmuştur.

Muvakkithanenin mimarisi ve özellikle
içinde bir mihrap bulunması buranın aslında türbe olarak tasarlanmış olabileceğini. ancak bilinmeyen bir sebepten ötürü sonradan muvakkithaneye dönüştü
rüldüğünü düşündürmektedir. Bazı araş

XVIII. yüzyıla tarihlenen bu yapının başlangıçta devlet ricalinden, Bayramiyye tarikatının mensubu
veya muhibbi bir kişinin türbesi olmak
üzere inşa ettirilmesi de ihtimal dahilindedir.
Medrese. Hakkında hiçbir belge bulunmayan medrese Fuat Bayramoğlu'nun
hatırladığı kadarıyla açık avlulu, basit bir
yapı idi. Avlunun çevresinde ahşap dikıneli bir sundurma, bunun gerisinde
de duvarları kerpiç ve üstleri çatı ile örtülmüş hücreler sıralanmaktaydı.
Cümle Kapısı. Doğu yönünde Hacı
Bayram-ı Veli Türbesi'nin önündeki ahŞap ek bölüme, batı yönünde ise harem
bahçesini külliyenin ana avlusundan ayı
ran duvara yaslanmakta ve cami-tevhidhanenin batısındaki fevkanl mahfilin altındaki keinerle yaklaşık aynı eksen üzetırmacılar tarafından
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rinde yer almaktaydı. Kapıyı yanlardan
kuşatan kare kesitH ahşap . dikinelerin
üzerinde bir ahşap lento, bunun da üzerinde kavisli ve dalgalı bir saçak bulunmaktaydı. Açıklığın üst köşeleri çeyrek
güneş motifleriyle dolgulanmıştı. Cümle
kapısının saçağı. istanbul'da Bab-ı Seraskerl'nin günümüzde mevcut olmayan
1827 tarihli Nizarniye Kapısı ve Babıali'
nin Alay Köşkü'ne bakan 1259 (1843) yı
lında yenilenen kapısındaki saçaklarla
büyük benzerlik göstermekteydi. Ancak
Hacı Bayram-ı Verı Külliyesi'nin cümle kapısı istanbul'daki bu örneklere göre boyutları ve ayrıntıları ile çok daha mütevazidir. Gerek bu benzerlik gerekse köşe
lerdeki güneş motifleri, söz konusu kapı
nın ll. Mahmud döneminin sonlarında
veya Abdülmecid döneminin başlarında
nihai şeklini almış olduğunu kanıtlamak
tadır.

Harem. Son dönem Ankara konakları
nın

özelliklerini gösteren harem binası.
duvarları kesme taş örgülü bir zemin kata oturan hımış duvarlı iki kattan oluş
maktaydı. Eski fotoğraflarda yapının ancak doğu cephesi görülebilmekte, simetrik bir tasarımın hakim olduğu bu cephenin gerisinde iç safalı (karnı yarık) bir
plan şemasının bulunduğu tahmin edilmektedir. Zemin katın köşeleri çıkintılı
taşlarla örülmüş. doğu cephesinin eksenine dikdörtgen açıklıklı kapı ile bunun
yanlarına basık kemerli ikişer pencere
yerleştirilmiştir. Pencerelerin alt hizasın
da bulunan silme, kapı sövesine saplanmakta, kapının üzerinde, muhtemelen
zemin katın eksenindeki taşlığı aydınla
tan enine dikdörtgen bir t epe penceresi
bulunmaktadır. Birinci katın ortasında sofaya tekabül ettiği anlaşılan bölüm içerlek tutulmuş . yanlarına çıkmalı odalar
yerleştirilmiş. bu kattaki dikdörtgen giyotin pencereler sürme kafeslerle donatılmıştır. Çıkmalar taştan konsonara oturmakta, cephe kısa bir saçakla son bulmaktadır. Duvarları sıvanmamış olan ve
tavan arası gibi kullanıldığı bilinen ikinci
kat yalnızca birinci kat safasının üzerine
isabet eder.
Nezihe Hanım Çeşmesi. Eski fotoğ
raflardan görülebildiği kadarıyla arnpir
(empire) üslubunu yansıtan bu çeşmenin
cephesi iki yandan pilastrlarla kuşatılmış
ve basık kemerli bir alınlıkla taçlandırıl
mıştı. Yüzeylerinin karelere bölündüğü,
pilastrların üzerinde korint veya kompozit türde başlıkların yer aldığı, alınlığın iki
yanında da üstlerinde küreler bulunduğu, kupa biçiminde süsleme unsurlarının

yükseldiği

seçilmektedir. E. Mamboury
cephesinde çini bezernenin bulunduğunu kaydetmiştir. Bunlar büyük
bir ihtimalle. birinci ulusal mimarlık üsIObunun gelişmesine paralel olarak XX.
yüzyılın ilk çeyreğinde Kütahya'da üretilen ve klasik dönem Osmanlı çinilerinin
motiflerini tekrar eden çinilerden olmaçeşme

lıdır.
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