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radan örülmüş sivri kemerli bir açıklık lerde tutularak türbenin hareketli ve 
vardır. Girişin önündeki basarnakli sa
hanlığın aslında tevhidhane duvarı ile 
iki adet sütuna oturan ahşap bir sayvan
la örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Tev
hidhanenin, girişin yer aldığı kuzey ke
nan ve mihrabın bulunduğu güneydoğu 
kenarı dışındaki diğer kenarlarında alt
lı üstlü ikişer pencere vardır. Alttakiler 
dikdörtgen açıklıklı ve demir parmak
lıklı, üsttekiler ise sivri kemerli ve alçı 

pencerelidir. Yarım sekizgen hücresi ve 
dilimli kavsarası ile mihrap sade görü
nümlüdür. Yapının iç köşeleri mihrap ile 
aynı biçimde, ancak çok daha ufak bo
yutlu nişlerle hafifletilmiştir. Kuzey, ku
zeybatı ve batı kenarları boyunca de
vam eden fevkani kadınlar mahfilini ta
şıyan ahşap eliböğründelerin alt kesim
leri küçük mukarnaslar, alınları da za
manla silikleşmiş, klasik üslüpta kalem 
işleri ile süslüdür. 

Birbirleriyle bağlantılı bir bütün oluş
turan türbe ile sebil, arsanın kuzeydo
ğu köşesinde cadde ile sokağın kavşa
ğında yer alırlar. Türbe, kare planlı, kub
besi tromplarla donatılmış bir merkezi 
sofa ile girişin bulunduğu kuzeybatı ke
narı dışında, diğer üç kenarın ortasında, 
bunların üçte biri genişliğinde düz örtü
lü birer eyvandan oluşmaktadır. Türk-is
lam mimarisinde sivil mimariden kay
naklanan ve. en erken dönemlerden iti
baren medreselere, tarikat yapılarına ve 
harnarnlara da uygulanan bu ünlü tasa
rım şemasının XVII. yüzyılda bir türbe
de karşımıza çıkması, ayrıca söz konu
su türbenin aynı özelliğe sahip Revan ve 
Bağdat köşklerinin çağdaşı olması dik
kat çekicidir. Sekizgen kasnakli merke
zi kubbe, kare planlı orta mekanın be
den ve eyvan duvarları farklı yükseklik-
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plastik bir dış görünüme sahip olması 
sağlanmıştır. Tevhidhanedekiler gibi iki 
sıra pencere ile aydınlanan türbenin gi
rişi, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yeni
lendiği anlaşılan, barok üslüpta kalem 
işleriyle süslü, ahşap direkli bir revakla 
donatılmıştır. Buna karşılık içeride dev
rinden kalma kalem işleri dikkati çek
mektedir. Ana yönlerden kaydırılmış ek
senlere oturan türbe ile doğu-batı doğ
rultusunda uzanan ve türbeye iki nok
tada teğet olan çevre duvarı arasında 
üstü açık üçgen şeklinde bir alan kal
makta, sokaktan buraya açılan geniş bir 
ziyaret penceresinden türbe pencereleri 
aracılığı ile iç mekana bakılabilmekte
dir. Türbenin kuzeydoğu yönündeki ey
vanına bitişen sekizgen planlı ve kub
beli sebilin beş kenan dışarı açılmakta
dır. Bu kenarların köşelerine yerleştiril
miş olan sütunlar baklavali başlıklar ve 
sivri kemerlerle taçlandırılmıştır. Tezgah
larla donatılmış olan kenarlarda sivri ke
merlerin altında , açıklığı geometrik tak
simatlı tunçtan şebekelerle kapatılmış 
dilimli kemerler görülmektedir. Sivri ke
merlerin aynaları alternatif olarak rümili 
ve geometrik yıldız motifli mermer şebe
kelerle zenginleştirilmiş, ayrıca kemer
Ierin arasındaki alanlar rümi kabartma
ları ile doldurulmuştur. Mukarnaslı sa
çak silmesinin altında Bayram Paşa Kül
liyesi'nin, 1044 (1634-35) tarihini veren 
yegane kitabesi uzanmaktadır. Haseki 
caddesi üzerinde sebilin biraz batısında 
yer alan çeşme, türbenin çevre duvarı
na bitiştiği noktada inşa edilmiştir. Ka
val silmeli çerçeve içinde yer alan sivri 
kemeri, kırık kaş kemerli ayna taşı ve 
bugün ortadan kalkmış olan kurşun kap
lı ahşap saçağı ile bu çeşme XVII. yüzyı
lın geç klasik üslübunu yansıtır. 
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BAYRAM SALASI 

Dini mOsikide 

L salil. formunun bir çeşidi. _j 

Arapça "dua" manasma gelen sala (sa
ıat ü~). dini müsikide Hz. Muhammed' e 
Allah'tan rahmet ve selam temenni eden. 
belli bestesiyle okunan çeşitli güttelere ve
rilen genel addır. Cami müsikisi formları 
arasında yer alan ve sözleri Arapça olan 
salalar okundukları yer ve zamana göre 
sabah salası, cenaze salası, bayram sala
sı, salat-ı ümmiyye gibi adlarla anılırlar. 

Bayram salası aynı zamanda cuma 
günleri de okunduğundan "bayram ve 



cuma salası" adıyla da anılır. Bu sala bay
ram namazları ile cuma namazından ön
ce müezzin mahfelinde okunurdu. Sub
hi Ezgi, Hatib Zakiri Hasan Efendi tara
fından bestelendiğini kaydettiği Bayatı 

makamındaki bu eserin güfte ve nota
sını Türk Musikisi ve Temcit-Na't-Sa
ldt-Durak adlı eserlerinde neşretmiştir 
(bk bibl). Güftesini kimin yazdığı bilin
meyen bu salanın metni şöyledir: 

-':!~\cr.! oJ ~lrd 
~}l.r ul> o..ı ~14.; 1 

L.\hJic,S.; oJ ~ird 
~\bdl.!l_; oJ ~ll.;\ 
.1.L..,JI~ oJ ~ird 

.1.l_,.....lluk j_ı~ oJ ~ll.;\ 
\:.'.ıli;;_;,,_;; (}..:;; oJ ~lrd 

..sjWI~I_i.! ~j;;; oJ ~ll.; \ 

ul_,l':ilt.lfl _,b oJ ~lrd 
.;ıl.> )IJl-.- _,b oJ ~l l..; i 

Camilerde sa la şu şekilde okunurdu: 
Müezzinler tarafından hep birlikte "Ya 
Mevla Allah!" dendikten sonra bir mü
ezzin "~ " ile başlayan bir cümle okur. 
ardından yine birlikte "Ya Mevla!..." kıs
mı okunurdu. Bu şekilde cümleler bit
tikten sonra bir müezzin tarafından 

" .;ı,L_,..ı~.~':il~ .;_,; u;;~ ....... ı Js- rL.ı J-.ı" 
ibaresi terennüm edilir ve bunu müez
zinlerin " ~Wk.,.,y.iı~~ " demesi takip 
ederdi. Böylece sona eren salanın ardın
dan da bir dua yapılırdı. Öztuna, Büyük 
Türk Musikisi Ansiklopedisi'nde bu 
salanın ayrıca minarede de okunduğu
nu kaydetmekte, ancak icrası hakkında 
bilgi vermemektedir. 

Günümüzde bu şekliyle bayram ve cu
ma günleri cami içerisinde sala okuma 
adeti kalkmış olup sadece bazı camiler
de bu salanın dışında, değişik güfte ve 
bestesiyle minareden okunan bir sala ic
rasına şahit olunmaktadır (bk. SALA). 
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Hacı Bayram-ı Veli 
(ö. 833/1429-30) 

tarafından Ankara ve çevresinde 
kurulan bir Türk tarikatı. 

Anadolu topraklarında doğup büyü
yen bir mutasawıf tarafından kurulmuş 
ilk Türk tarikatı olan Bayramiyye daha 
kurucusunun sağlığında Ankara ve çev-

resinde büyük bir yaygınlık kazanmıştı. 
Tarikat hakkındaki bilgiler sadece Türk 
kaynaklarında yer alır. Kaynaklarda soh
beti gayet müessir olduğu ve birçok ki
şiyi "zirve-i velayet"e eriştirdiği (Lamii. 
s. 684; Hüseyin Enis!, s. 103) bildirilen 
Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından son
ra Bayramiyye, Akşemseddin'e (ö 863 / 
14591 nisbet edilen Şemsiyye ve Ömer 
Sikkini'ye (ö 880 / 1475) nisbet edilen Me
lamiyye adlı iki büyük asli kola ayrılmış, 
esas Bayramiyye adı geçen kollardan il
ki tarafından sürdürülmüştür. 

Silsilesi. Bayramiyye'nin silsilesi konu
sunda iki ayrı görüş vardır. Hacı Bayram-ı 
Veli'nin şeyhi olan Hamidüddin Aksa
rayi'nin (Ö 815 / 1412) mürşidinin kimli
ği ve mensup olduğu tarikat Bayramiy
ye'nin silsilesindeki farklılığın temel se
bebini teşkil eder. Haf(1Idüddin'in tari
kat silsilesi, Erdebil'de intisap ettiği Ha
ce Alaeddin Ali Erdebili (ö 832/14291 ve 
Sadreddin-i Erdebili (ö 794/13911 vası
tasıyla Safeviyye tarikatının kurucusu Sa
fiyyüddin-i Erdebili'ye (ö 735 / 13341 ula
şır. Silsile Safiyyüddin'den sonra İbrahim 
Zahid-i Geylani'de (ö 690 / 12911 Halve
tiyye (Harlrlzade, 1, vr. 343a; Tomar· Hal· 
uetiyye, s. I 8), Kutbüddin-i Ebheri'de Eb
heriyye (Harfrlzade, 1, vr. 33b), Ebü'n-Necib 
es-Sühreverdi'de Sühreverdiyye (a.g.e., 
Il, vr. 149a) silsilesiyle birleşir; Cüneyd-i 
Bağdadi ve Hasan-ı Basri vasıtasıyla Hz. 
Ali'ye varır. 

Safiyyüddin'den itibaren "Erdebil sO
fileri" diye anılan, ilk Osmanlı padişah

larının da saygı duydukları ve "çerağ ak
çesi" adıyla her yıl değerli hediyeler gön
derdikleri bu safi aile ve tarikat başlan
gıçta Sünni ve Halveti iken Hace Alaed
din ile Şeyh Şah diye anılan oğlu İbra
him (ö. 85 1/ I447l dönemlerinde Şiileş
meye başlamış, Hace Alaeddin'in taru
nu Şeyh Cüneyd zamanında ise tam an
lamıyla Şii - Batıni bir hüviyet kazanmış
tı (Hinz, s. 7-9). Bayramiyye'nin Melamiy
ye kolu mensupları Hacı Bayram-ı Ve
li'nin şeyhi Hamidüddin Aksarayi'nin Ha
ce Alaeddin Erdebili yoluyla yürüyen bu 
Halveti silsilesini benimsemiş ve Anado
lu'ya velayet sırrını ilk olarak onun ge
ti rdiğini iddia etmişlerdir (Sarı Abdullah, 
Semeratü'l-{uad, s. 230). 

Öte yandan Lamii Çelebi (f'le{ehat Ter· 

cümesi, s. 683) ve ondan naklen Hüseyin 
Enisi (Menakıb·ı Akşemseddin, s. 96), Ha
midüddin'in tarikatı zahiren Hace Alaed
din'den almakla birlikte Üveysi olduğu
nu ve Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetin
den feyiz aldığını söylerler. Enisi Bayra-
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miyye'nin silsilesini Hacı Bayram-ı Veli, 
Hamidüddin Aksarayi, Şadi-i Rumi, İbra
him el-Basri ve Ebü'l-Hasan el-Haraka
ni vasıtasıyla Bayezid-i Bistami'ye ulaş
tırır. Silsile Harakani'de Bayezid'in tem
sil ettiği tarik-i TayfOriyye ve dolayısıyla 
Nakşibendiyye silsilesiyle birleşir. Enisi, 
Bayezid'den sonra Nakşibendiyye'nin Hz. 
EbO Bekir'e ulaşan ve daha yaygın olan 
Bekri silsilesini değil Hz. Ali'ye ulaşan 

Alevi silsilesini kaydeder (Menakıb-ı Ak
şemseddin, s. 82-83) Bayrami silsilesi
ni veren bir başka belgede Bayezid'den 
sonra Bekri silsilenin de verildiği görül
mektedir (Bayramoğlu, ll, belge nr. I44) 
Enisi'nin kaydettiği silsile La'lizade Ab
dülbaki'nin Sergüzeşt'inde (s I 51 ve Tib
yan'da (1, vr. 172b) bazı küçük farklarla 
yer almaktadır. 

Hamidüddin'in Hace Alaeddin'e inti
sabından önce Şam'da Hankah -ı Baye
zid'de uzunca bir süre kalarak burada 
kimliği tesbit edilemeyen bir şeyhten 
feyiz aldığı bilinmektedir. Bu şeyh eğer 
Enisi'nin naklettiği silsilede adı geçen 
ve Bahaeddin Nakşibend'in halifelerin
den olması muhtemel bulunan Şadi-i RO
mi ise bu durumda Hamidüddin'in Nak
şibendiyye ile ilgisi ortaya çıkar. Nitekim 
Sarı Abdullah Efendi Bahaeddin Nakşi
bend'in halifelerini sayarken bu adı da 
zikreder (Semeratü'l-{uad, s. I 3 I). Hami
düddin ayrıca babasından Ebheriyye hi
lafeti almış ( Tibyan, I, vr. 172a) ve meş
hur Molla Fenari'ye bu tarikattan icazet 
vermiştir ( Tibyan, I, vr. 33b). 

Enisi'nin Hace Alaeddin'in adını dahi 
anmadan Bayramiyye ·nin silsilesini Ba
yezid-i Bistami'ye bağlamasına karşılık 
Sarı Abdullah Efendi Hamidüddin'in asıl 
feyiz kaynağının Hace Alaeddin olduğu
nu söyleyerek Bayramiyye'yi Safeviyye'ye 
bağlamış (Semeratü 'l-fuad, s. 227) ve Nak
şibendiyye ile Halvetiyye'yi birleştiren bir 
tarikat olarak tarif etmiştir ( Ceuheretü '/
b idaye, vr. 273b). Torunu La' lizade Ab
dülbaki de aynı ifadelerle Sarı Abdul
lah'ı tekrar eder (Sergüzeşt, s. 16) Hari
rizade Bayramiyye'yi Safeviyye'nin bir 
kolu olarak gösterir ve yukarıda anlatı
lan her iki silsileyi de zikreder ( Tibyan, 
I, vr. I 72b vd ). Bu silsilelerden ilki Mela
miyye, ikincisi Şemsiyye kolu mensupla
rınca muteber kabul edilir. 

Tarihçesi. Hacı Bayram-ı Veii'nin, şey
hi Hamidüddin'in Aksaray'da vefatın

dan sonra Ankara'ya dönüp irşad faali
yetine başladığı 815 (1412) yılını Bayra
miyye'nin kuruluş tarihi olarak kabul et
mek mümkündür. Bu tarihten itibaren ll. 
Murad tarafından Edirne'ye çağırılma-
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