
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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezgi. Türk Musikisi, II , 8; lll, 63, 65·66; IV, 
2-3; a.mlf., Temcit-f'la 't-Sa latDurak, İstanbul 
1946, s. 13·14; Ergun, Antoloji, ı, 28; Öztuna, 
BTMA, I, 150. i:;w;:ı . .. 
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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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sına kadar geçen süre tarikatın kuruluş 
dönemi sayılabilir. Hacı Bayram ll. Mu
rad 'ın tahta çıkışından (824/ 1421) son
raki yakın bir tarihte Edirne'ye çağırıl

mış olabileceğine göre bu dönem 1412-
1422 olarak kabul edilebilir. 

Hacı Bayram ' ın Edirne'ye niçin çağı

rıldığı konusunda kaynaklarda bilgi yok
tur. Sarı Abdullah Efendi, mürid ve men
supları kısa sürede büyük bir artış gös
teren Hacı Bayram'ın halkı sapıklığa sev
kettiği öne sürülerek padişaha şikayet 
edildiğini söyler (Semeratü 'f.{uad, s. 235). 

Bu iddianın Hqcı Bayram'ın silsilesinin 
Erdebil safllerine ulaşıyor olmasından 

kaynaklandığını düşünmek mümkün
dür. Şeyh Hamldüddin'in Yıldırım Baye
zid devrinde hilafet alıp Anadolu'ya gel
diği bilinmekle birlikte Hacı Bayram-ı 

Veli ile aynı tarihlerde vefat eden (1429) 

Hace Alaeddin'in ve Erdebil safllerinin 
Şiilik temayOlleri göstermeye başladık
ları tarih belli değildir. Dolayısıyla bu 
söylentilerin gerçeklik derecesini ve Bay
ramiyye'nin bu dönemdeki fikri yapısını 
kesin olarak tesbit güçleşmektedir. Ay
rıca Şeyh Bedreddin ·in asılmasıyla so
nuçlanan olayların ( 1420) etkisiyle Hacı 
Bayram'ın da saltanat davasına kapıl

masından kaygı duyulması Edirne'ye ça
ğırılış sebepleri arasında gösterilir. Bu 
kaygı, herhalde yine Hamldüddin'in Ak
saray' dan Konya 'ya giderek Şeyh Bed
reddin ile görüşüp birlikte halvete girdik
lerinin (bk. Halil b. İsmail . s. 87) ve muh
temelen Hacı Bayram'ın da onlarla bir-
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likte olduğunun devlet tarafından bilini
yor olmasından kaynaklanmış olmalıdır. 

ll. Murad Edirne'ye getirilen Hacı Bay
ram-ı Veli ile görüşünce hakkındaki söy
lentilerin doğru olmadığını anlamış, bü
yüklüğünü kabul etmiş ve ondan özür 
dileyerek Ankara'ya dönmesine izin ver
miş, ayrıca Bayramiyye mensuplarından 
vergi alınmamasını emretmiştir. Edirne'
de Hacı Bayram adına bir mahalle ve za
viye ile çeşitli vakıflar da kurulmuştur 
(Gökbilgin, s. 36) 

Hacı Bayram, Hamldüddin Aksarayr
den giydiği on iki terkli (dilimli) kızıl ta
rikat tacını muhtemelen ll. Murad ile 
görüştükten sonra beyaz çuhaya çevir
miş (Müstakimzade, Risale-i Taciyye, vr. 
136b) ve bu şekilde kurduğu Bayramiy
ye tarikatının Erdebil sOfileriyle hiçbir 
ilgisi olmadığını vurgulamak istemişti. 

Hacı Bayram'ın Ankara'ya dönüşün
den ölümüne kadar geçen yaklaşık on 
yıllık süre Bayramiyye'nin devlet nezdin
de meşruiyet ve itibar kazandığı ve Sün
ni temeller üzerinde gelişmesini tamam
ladığı dönem olmuştur. Bayramller'in 
vergiden muaf tutulmaları yüzünden An
kara ve çevresinde vergi toplanamaz ha
le geldiğinin Il. Murad'a haber verilme
si. padişahın da Hacı Bayram· dan kaç 
müridi olduğunu kendisine bildirmesini 
istemesiyle ilgili meşhur menkıbe (bk 
Sarı Abdullah, Semeratü'l- {uad, s. 240) 

Bayramiyye'nin bu yıllardaki yaygınlık 

derecesi hakkında fikir verecek nitelik
tedir. 

Bavramivve 
tari katına 

ait mühür 
(Fuat Bayramo~lu 

arşivi) 

Hacı Bayram'ın vefat ettiği X:V. yüzyı
lın ilk yarısında Bayramiyye Ankara dı
şında Beypazarı ve Göynük'te Akşem
seddin ve ömer Sikklnl. Gelibolu'da Ya
zıcıoğlu Mehmed ve kardeşi Ahmed Bl
can. Balıkesir'de Şeyh Lutfullah, Bursa'
da Akbıyık ve Hızır Dede. Larende'de in
ce Bedreddin, İskilip'te Muslihuddin Ha
life. Bolu'da Uzun Selahaddin ve Molla 
Zeyrek. Kütahya'da şair Şeyh! adlı hali
feleri tarafından temsil ediliyordu. 

Hacı Bayram'ın vefatından sonra tari
kat mensupları. irşad göreviyle bulun
duğu Beypazarı'ndan Ankara'ya gelerek 
şeyhinin vasiyeti gereği onun techiz ve 
tekfinini yapıp cenaze namazını kıldıran 
Akşemseddin'e biat ettiler. Bayramiyye 
tarikatı daha sonra onun tarafından sür
dürülmüştür. Akşemseddin'in kurduğu 

Bayramiyye şubesine Şemsiyye-i Bayra
miyye adı verilmiştir. Bayrami- Şemsilik 
Akşemseddin ·den sonra halifelerinden 
Kayserili İbrahim Tennuri (ö 8871 1482) 

döneminde TennOriyye adını almış, bu 
şube Tennuri'nin Şeyh Ali, Şeyh Lutful
lah ve Şeyh Kasım adlı oğullarıyla Şey· 

hülislam EbüssuOd Efendi'nin babası is
kilipli Şeyh Muhyiddin Yavsl (ö. 920/ 1514) 

tarafından sürdürülmüştür. Şeyh Ka

sım'ın halifesi Mecdüddin Isa'nın müri
di İlyas Saruhanfye (ö. 9671 1559) Ten
nOriyye'nin Tseviyye şubesi nisbet edilir
se de bu şube devam etmemiştir. 

Tarikat silsilesi dört kişi vasıtasıyla 

Akşemseddin'in Hamza Şaml adlı hali
fesine ulaşan Bolulu HimmetEfendi (ö. 

. 1095 / 1684) Bayramiyye'nin Himmetiy
ye şubesinin kurucusudur. Bayramiyye 
son dönemlere bu şube vasıtasıyla ulaş
mıştır. 

Ataı. Hamldüddln-i Aksarayı ile Ana
dolu'ya gelip süiOkünü Hacı Bayram'dan 
tamamlayan ince Bedreddin'in Bursa ve 
Larende civarında pek çok müridi oldu
ğunu ve bunların "koyun zikri" dedikleri 
bir tür zikir usulleri bulunduğunu söy
ler (Zeyl-i Şekaik, s. 64) Atarnin verdiği 
bu bilgiden İnce Bedreddin mensupları
nın x:ı/11. yüzyılın ilk yarısında Anadolu'
da faal durumda oldukları sonucunu çı
karmak mümkündür. Ancak bu kol da
ha sonra devam etmemiş veya muhte
melen Himmetiyye şubesiyle birleşmiştir. 

Hacı Bayram-ı Veli'nin halifelerinden 
Hızır Dede'den feyiz alan Üftade'nin (ö. 
988/ 1580) halifesi Aziz Mahmud Hüda
yfnin (ö. 1038/ 1628) kurduğu tarikat da 
silsile itibariyle Bayramiyye'nin bir kolu 
olmakla birlikte müstakil bir tarikat ola
rak gelişmiştir (bk. CELVETİYYE). 



HarTrTzade, Hacı Bayram'ın damadı Eş

refoğlu Abdullah Rumi'ye nisbet edilen 
Eşrefiyye tarikatını Bayrarriiyye ·nin bir 
kolu olarak gösteriyorsa da (Tibyan, ı . 

vr. 173b) bu doğru değildir. Eşrefoğlu 

Hacı Bayram'a intisap etmekle birlikte 
bizzat onun tarafından H ama ·ya KadirT 
şeyhi Hüseyn-i Hamevi'ye gönderilmiş 
ve ondan hilafet aldıktan sonra Kadiriy
ye tarikatının Eşrefiyye kolunu kurmuş
tur (bk. EŞREFİYYE). 

Silsilesi nin Hacı Bayram · a ulaşması 

dışında Bayramiyye ile pek ilgisi kalma
yan. ancak geleneksel olarak bu tarika
tın bir kolu sayılan Melamiyye'nin kuru
luşuyla ilgili bilgiler. Ömer SikkTnT'nin 
ölümünden 100 yıl sonra Göynük'e gi
derek halktan duyduğu bilgileri aktar
dığını söyleyen Mahmud KefevT'nin (ö 
990 / 1582) Ketô. 'ibü a 'Idmi'l-a{J.ydr ad
lı eserinde verdiği bilgilere dayanmak
tadır. KefevT' nin aniartığına göre Hacı 
Bayram'dan sonra Bayramiyye postuna 
oturan Akşemseddin ile Ömer SikkTnT 
arasında meşrep farklılığı ortaya çıkar. 
Zikir meclislerine, kılık kıyafet ve tari
kata ait şekli unsurlara karşı olan Ömer 
SikkTnT Akşemseddin'in yönettiği zikir
lere katılmaz, meseldin bir köşesine gi
derek orada bekler. Bu durumdan ra
hatsız olan Akşemseddin Ömer SikkTnT'
ye zikir halkasına katılmasın ı , katılma

dığı takdirde Hacı Bayram'ın taç ve hır
kasını kendisinden alacağını söyler. O 
da, "Yarın cuma namazından sonra bi
zim eve gelirseniz Allah'ın izniyle size 
tacı ve h ırkayı teslim ederim" diye ce
vap verir. Ertesi gün evinin avlusunda 
büyük bir ateş yaktıktan sonra mescide 
gider. Namazdan sonra cemaat hep bir
likte Ömer SikkTnT'nin evine gelir. Ömer 
SikkTnT ateşe girerek oturur, taç ve hır
ka yanar, kendisine bir şey olmaz (Ke· 

ta, ibü a 'lfimi'l·al].yfir, vr. 450a vd.; ondan 
naklen Müstakimzade, Risale·i Melfimiy· 

ye· i Şettfiriyye, vr. 4a; Tomar·Melfimflik, 

s. 37-38) Döneme en yakın müellifler olan 
LarniT Çelebi, Taşköprizade ve MecdT'nin 
bahsetmedikleri bu menkıbeyi MelamT 
Sarı Abdullah Efendi Ketd'ibü a'ldmi'l
a{J.ydr'dan söz etmeksizin kendine gö
re bazı değişikliklerle ve yorumlar kata
rak nakleder (Semerfitü'l-{uad, s. 241 vd.) 
La'ITzade Abdülbaki de Mahmud Kefe
vi'nin Hacı Bayram'ın daha sağlığında hi
lafet sırrını Ömer SikkTnT'ye verdiğini is
patlamak için anlattığı ve yukarıdaki kay
nakların iktibas ettiği bir başka olayı (Ha
cı Bayram'ın ölürken su istemesi) Sarı Ab
dullah Efendi gibi kaynak göstermeden 
ve kendince ilaveler yaparak anlatır (Ser· 

güzeşt,s.l8-19) 

Mahmud KefevT'nin anlattığı ve Me
lam! müelliflerin kaynak göstermeden 
naklettikleri söz konusu iki olayın men
kıbe yanı bir tarafa Akşemseddin'le yü
rüyen Bayramiyye, yine onun dönemin
de taç, hırka, tekke ve zikir meclisi gibi 
tarikat geleneklerine rağbet etmeyip 
melametT bir anlayışı tercih eden Ömer 
SikkTnT'nin temsil ettiği Melamiyye ko
luna ayrılmıştır. Hüseyin Vassaf ilginç 
bir yaklaşımla Melamiyye'yi Akşemsed
din'den ayrılmış bir kol olarak gösterir 
(Se{fne, ll, 278) Aşk, cezbe ve sohbet esa
sına dayanan. vahdet-i vücudu benimse
yen, Ehl-i beyt'e aşırı muhabbet duyan 
Bayramı- MelamTler, tarikat gelenekleri
ne bağlı BayramT-ŞemsTler'den ayrılarak 
bağımsız bir tarikat haline gelmişlerdir. 
İkinci devre MelamTler'i denilen Bayrami 
MelamTler'in edebi, siyasi ve sosyoekono
mik açılardan Osmanlı tarihinde önemli 
tesirleri olmuştur (bk. MElAMİYYE). 

Tarikatın Özellikleri. Hacı Bayram'ın Yu
nus Emre tarzında yazılmış dört adet şi
iriyle ona ait olma ihtimali çok zayıf bir 
risale ve mektup dışında tarikatla ilgili 
görüşlerini. tarikatın adab ve erkanını 

anlatan herhangi bir eserinin varlığı bi
linmemektedir. Elde bulunan çok sınırlı 

bilgilere dayanarak tarikatın başlangıç 
yıllarındaki fikri yapısı hakkında bir gö
rüş belirtmek son derece güçtür. Ancak 
Hacı Bayram'ın Edirne'den dönüşünden 
sonraki dönemde tarikatın Sünni hüvi
yeti belirgin bir şekilde müşahede edil
mektedir. Hacı Bayram'ın çiftçilik ya
parak emeğiyle geçinmesi, müridleriyle 
imece usulü ekin kaldırması, esnaf ara
sında "AhT Baba" diye tanınması gibi bil-

Bayramiyye 
tarikatın ı n 

Himmetiyye 
kolunda 

biat sırasında 
okunan dua 

(Fuat Bayramo~lu 

arşivi) 
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giler onun sosyal hayatının canlılığını ve 
halkla bütünleşen bir tasawuf anlayışı
na sahip olduğunu göstermektedir. Çar
şı pazar dolaşarak dilenmesi, sadaka ve 
zekat toplayıp müridierine dağıtmasın
dan MelamT müellifler onun melameti 
benimsediği sonucunu çıkarmışlardır (bk. 
La'llzade Abdülbaki, s. 17). Onun döne
minde Bayramiyye daha çok köylü ve es
naf zümreleri arasında yaygınlık kazan
mıştı. "Şeyhü'r-Rum" diye de tanınan Ha
cı Bayram'ın ve devletin resmi SünnTlik 
politikası doğrultusunda hareket eden 
ilk Bayramı şeyhlerinin Anadolu halkı 

arasında birlik ve beraberliğin sağlan

ması ve manevi hayatın şekillenmesi ko
nusunda büyük katkıları olmuştur. Hacı 

Bayram, SünnTliği esas alan imparator
luğun manevi dünyasının mimarıdır de
nilebilir (Tanpınar, s. 10) . Akşemseddin 
ile Akbıyık ve Molla Zeyrek'in de arala
rında bulunduğu bir grup Bayramiyye 
mensubunun Fatih'le birlikte İstanbul'un 
fethine katılmaları tarikatın devlet nez
dindeki itibarını daha da arttırmıştır. 

MecdT, Bayrami dervişlerinin nefisle
riyle sürekli mücahede halinde oldukla
rını. gece gündüz ibadet edip "savm -ı 

visal" tuttuklarını, bunun sonucu olarak 
mazhar olacakları ilahi nimetlerle asıl 

bayramı ahirette yapacakları için kendi
lerine "Bayrami" denildiğini söyler (Şeka· 
ik Tercümesi, s. 7) . 

Menaklb-ı Akşemseddin müellifi Hü
seyin EnTsT, Akşemseddin'in kendi el ya
zısıyla Hacı Bayram ' ın irşad usulünü bir 
kitabın arkasına kaydettiğini bildirir. Eni
sT'nin nakline göre Hacı Bayram'ın uygu-
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ladığı irşad usulü şöyledir: On iki rek'at 
teheccüd namazı kılınır. Hacı Bayram'ın 

tertip ettiği uzun bir vird ile Bakara. See
de, Yasin, Duhan, Ha Mim (metinde hangi
si olduğu belirtilmiyor), Feth, Vakıa . Mülk 
ve Amme süreleri okunur. Zikir kelime-i 
tevhid zikridir. ibret almak için kainat
taki olağan üstülükleri düşünme anla
mına gelen ve "tefekkür fi acaibi'l-kud
re" ( •.;....ıı..,...: ~=. ı} _,>.<;) şeklinde ifade 
edilen düşünme tarzı da Bayramiyye'
nin esaslarındandır. "Allahümme ya nüre 
külli şey' in" ( :s;. J5 .;.i' ~ relJI ) diye baş
layan kısa bir münacat okunur. 

Halvetin ilk gecesi 1000 salavat, 1000 
kelime-i tevhid okunur. Hz. Peygamber'in 
şefaatine nail olma amacıyla (hacet-i şe
faat -i nebf) iki rek'at namaz kılın ır . ikin
ci gece 1000 ihlas. 1000 kelime-i tevhid 
okunur ve Allah ' ı görme dileğiyle (ha
cet-i dTdar) iki rek'at namaz kılınır. Üçün
cü gece 1000 Felak süresi. 1000 kelimeci 
tevhid ve kalpteki perdelerin kalkması 
için (ref'-i hicab) iki rek'at namaz kılınır. 
Dördüncü gece 1 000 N as süresi, 1000 
kelime-i tevhid okunup yine iki rek'at 
namaz kılın ır. Enisi'nin verdiği bu bilgi
nin metnini (Menalcıb·ı Akşemseddin, s. 
93-94) Haririzade (Tibyan, ı . vr. 174• ). 
Mehmet Ali Ayni (Hacı Bayram-ı Veli, s. 
136) ve Fuat Bayramoğlu (Hacı Bayram-ı 
Veli, ı. 65) aynen iktibas etmişlerdir. Ha
cı Bayram ' ın sabah namazından sonra 
okunan virdinin metni Menakıb ·da bu
lunmayıp yukarıda adı geçen kaynaklar
da yer almaktadır. 

Hacı Bayram'ın esma zikrine dayanan 
bu irşad usulü cehri zikri esas alan Bay
ramı- Şemsiler tarafından uygulanagel
miş, buna karşılık müsemma yolunu ter
cih eden Bayramı- Melamiler sı kal ( Jlı., ) 
veya "gönül bekleme" dedikleri bir hafi 
zikir usulü ihdas etmişlerdir. Sarı Abdul
lah Efendi bu usulün uygulanış tarzını 
Cevahir-i Bevahir-i Mesnevi'de (lV, 

208 vd .). La'lizade Abdülbaki de Sergü
zeşt'in "Keyfiyyet-i Cem'iyyet" bölümün
de (s . 115-117) anlatmışlardır. Abdülbaki 
Gölpınarlı ' nın asıl Bayramiyye'nin Şem
siyye kolu vasıtasıyla yürüdüğünü söy
ledikten sonra sadece Melamiyye kolu
nun görüşlerini ve adabını anlatması (İA, 
ll, 425) konuya yanlış ve eksik yaklaşım ı

nın bir sonucudur. 

Şemsiyye ve Melamiyye'nin zikir ko
nusunda tercihleriyle benimsedikleri sil
sileler arasında bugüne kadar üzerinde 
durulmamış çelişkili bir durum vardır. 
Cehri zikir usulü uygulayan Halvetf sil
silesini kabul eden Melamiler cehri zikri 
tercih edecekleri yerde haff zikri, silsi-
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lelerini haff zikri uygulayan Nakşibendi 
silsilesine bağlayan Şemsiler ise cehri 
zikir usulünü kabul etmişlerdir. Bu çeliş
kili durumun sebebi, Şemsiler'in Bayra
miyye'yi Sünni çizgiye sağlam bir şekil
de oturtma. tarikatı Nakşibendiyye ile 
Halvetiyye'yi birleştiren bir tarikat şek
linde tarif eden Melamiler 'in de Nakşi
bendiyye'nin desteğine sığınarak Safevi
lik ve dolayısıyla Şiilik şaibesinden ken
dilerini uzak tutma gayretleriyle açıkla
nabilir. Ayrıca haff zikrin Melamiyye ile 
Nakşibendiyye'nin ortak özellikleri oldu
ğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Tibyan ' ın Bayramiyye ile ilgili bölü
münün ilk yaprağının kenarında tarika
tın "cezbe", "muhabbet" ve " sırr-ı ilahi" 
adı verilen üç esasa dayandığını bildiren 
şairinin adı verilmemiş yedi beyitlik bir 
manzume yer almaktadır O. vr. 172• ).
Mehmet Ali Ayni, Tibyan ' ı kaynak gös
tererek Şemsi- Melami ayırımı yapmak
sızın Bayramiyye'nin bu üç esasa da
yandığını söyler. Metni Pakalın O. 181 ı ve 
Fuat Bayramoğlu'nda da (Hacı Bayram-ı 
Velf, I. 64) bulunan bu manzume Bay
rami Melamileri'nden meşhur Oğlanlar 
Şeyhi ibrahim Efendi'nin (ö 1065/ 1655 ) 

Müffd ü Muhtasar adlı eserinde yer 
alan Bayramiyye ile ilgili bölüm (b k. i ü 
Ktp .~ TV, nr. 698. vr. t6•-b ) olup ta rikatın 
sadece Melamiyye kolu mensuplarınca 
kabul edilen ilkelerdir. 

Akşemseddin ' in Risaletü'n -nuriyye'
si, bir Bayramı şeyhi tarafından kaleme 
alınan ilk eser (telifi 841 1 1437-38) olma
sının yanı sıra Bayramiyye'nin ilk dönem
lerine dair orijinal bilgiler vermesi açı

sından da büyük önem taşır. Bu bilgi
lerden. o dönemde Akşemseddin ' in "ta
ife-i nQriyye" dediği süfflerin. daha doğ
rusu açıkça belirtilmemekle birlikte Bay
ramiyye mensuplarının tutum ve davra
nışlarının sünnete aykırı ve bid'at oldu
ğu ileri sürülerek zahir ulemasınca çe
şitli tenkitlere uğradıkları anlaşılmak

tadır. Kendisi de eski bir müderris olan 
müellif tenkide konu olan hususları sa
yar; fıkıh , hadis ve tasawuf kitapların
dan deliller göstererek bunların sünne
te uygun olduğunu savunur. Eserden ay
rıca bu dönemde Bayramiler'in halka ha
linde cehri zikir yaptıkları , zikir sırasın
da Yunus Emre'nin şiirlerini okudukları. 
savm-ı visal tuttukları, vecde gelip hay
kırdıkları , taçlarının büyük ve uzun ol
duğu , kendileri veya başkaları için dilen
dikleri, asa kullandıkları; aba veya eski 
ve yamalı elbiseler giydikleri, halvete gi
rip kırk gün çile çıkardıkları. Allah'ın rü
yada görülebileceğine ve mi'racda Hz. 

Peygamber'in Allah'ı zahir gözüyle gör
düğüne inandıkları da öğrenilmektedir. 

Akşemseddin'in Muhyiddin ibnü'l-Ara
bi'yi savunan Defcu meta cini 'ş - şufiy
ye adlı bir eser yazması da Bayramiyye 
mensuplarının vahdet-.i vücüd anlayışı

na sahip olduklarını göstermektedir. ib
rahim Tennuri'nin Melamiler'ce de oku
nan (Sarı Abdullah, Semeratü'l-fuad, s. 
145) Gülzar-ı Ma'nevi'sinde bu durum 
daha açık olarak görülmektedir. 

Bayramiyye tarikatının tacı başlangıç

ta on iki terkli iken Hacı Bayram tara
fından altı terkli beyaz çuhaya dönüş
türülmüştü. Abdülbaki Gölpınarlı'nın. Ha
cı Bayram ' ın ilk zamanlarda giydiği on 
iki terkli kızı l tacı Şah isınail'in babası 
Şeyh Haydar' ın (d 864 / 1460) icat etti
ğini söylemesinin ( 100 Soruda Tür/ci ye '
de Mezhepler ve Tarilcatlar, s. 237) yanlış

lığı . Hacı Bayram'ın 833'te (1429 -30) öl
düğü dikkate alınırsa açıkça ortadadır. 
Tacın boyu başlangıçta namazda sütre
lik edecek kadar uzun iken (Akşemsed

din, Risaletü'n-nuriyye, s. 30) sonraları 

kısaltılmıştır. Tacın tepesinde birbirinin 
içinde bulunan gül denilen üç daire tev
hidin üç mertebesine (tevhid-i ef'al, tev
hid-i s1fat. tevhid-i zat) ve ayrıca Hacı Bay
ram'ın şeyhi Hamidüddin'in Şam ' daki 

lll. Mustafa' nın Ha cı Bayram - ı Veli' nin torunl arından 

Halil Baba' nın şeyhliğe tayin edildiğini bi ldiren fermanı 

(Fuat Bayramo9!u'ndan) 



Bayezidiyye Dergahı'na bağlılığının işa

retidir (Lamii, s. 684; Hüseyin Enisi, s. 
102) 

Tacın altı terki, tasawufun altı ilkesi
ne (az yeme, az uyuma, az konuşma, sü
rekli zikir, havatı n nefy, tefekkür) uyarak 
tevhid sırrına ulaşmayı , altı ciheti (üst, 
alt, sağ, sol, ön, arka), yani bütün kainatı 
kuşatmayı , imanın altı şartını, Allah'ın 

zati sıfatıarını (vücüd, kıdem, beka, vah
daniyet, kıyam bi nefsihi, muhalefetün li 'l 
havadis) simgeler. Altı terk ayrıca Allah'ın 
alemleri "ol" (kün ~ c?) emriyle yarat
masının ifadesi olarak da yorumlanmış
tır. Çünkü "kün" kelimesinde altı harf 
( w y ul5 ) bulunmaktadır. 

Bayrami Tekkeleri. Hacı Bayram'ın ölü
münden sonra Ankara'daki Bayrami Der
gahı'nın (asitane) şeyhliğine büyük oğlu 
Ahmed Baba geçmiştir. Ahmed Baba'nın 
sütükünü Hacı Bayram'dan mı. Akşem
seddin'den mi tamamladığı bilinmediği 
gibi ölüm tarihi de belli değildir. Ondan 
sonra Hacı Bayram'ın torunu Edhem Ba
ba (ö . 941 / 1534) şeyhlik makamına geç
miştir. Tekkelerin kapatıldığı 1925 yılı
na kadar ailenin "en büyük ve en layık" 
oğulları meşihatları padişah beratlarıy

la tasdik edilerek şeyhlik görevini sür
dürmüşlerdir. Asitane şeyhleri Şemsi
Himmeti kolunun tarikat anlayışını be
nimsemişlerdir. Dergahın yirmi yedinci 
ve son şeyhi Şemseddin (Bayramoğlu, ö. 
1945) Efendi'dir. 

Bayramiyye tarikatına ait Ankara dı

şında kurulan ilk tekke, ll. Bayezid dev
rinde vefat eden Bayrami halifesi Şeyh 
Ramazan Efendi'nin 875 (1470) tarihli 
vakfiyesi bulunan Edirne'deki zaviyesi
dir. Ramazan Efendi 887 (1482) ve 906 
( 1501) tarihli diğer vakfiyelerle ev, d ük
kan ve bağ gibi birçok mülkü bu tekke
ye vakfetmiştir. 1018 ( 1609) tarihli va
kıf tahririnde Edirne'nin Ayşekadın ma
hallesinde "Sultan Hacı Bayram" adlı bir 
zaviyenin mevcut olduğu görülmektedir 
( Gökbilgi n, s. 4 7, 355) 

Şeyh Bedreddin'in Varidat'ına Arap
ça bir şerh yazan Şeyh Muhyiddin Yav
si için ll. Bayezid'in Yavuz Sultan Selim 
Camii yakınlarında yaptırdığı tekke İs
tanbul'daki ilk Bayrami tekkesidir (Müs
takimzade, Risale-i Melamiyye-i Şettariy· 
ye, vr. sa)_ Zakir Şükrü'de Sivasi Tekkesi 
adıyla geçen bu tekke (Mecmaa -i Teka· 
ya, s. 60), Şeyh Yavsfnin oğlu ve tekkenin 
beşinci şeyhi Nasrullah Efendi'nin 974 
(1566) yılında ölümüyle Halvetiyye'nin 
Sivasiyye koluna intikal etmiş ve daha 
sonra bu adla anılmıştır. Şeyh Yavsi'nin 

halifelerinden Alaeddin Efendi'nin oğlu 
Cerrahzade Muslihuddin (ö 983 / 1575) 
Şeyh Şüca' Zaviyesi'nde irşad faaliyetin
de bulunarak Edirne 'de Bayramiyye'yi 
temsil etmiştir (Atai, s. 342). 

Akşemseddin ile birlikte İstanbul'un 
fethine katılan Bayramiyye mensupları 
fetihten sonra İstanbul'da kalmalarına 
rağmen tekke kurup irşad faaliyetinde 
bulunmamışlardır. Bayramiyye Şeyh Yav
sf tarafından İstanbul'a getirilmekle bir
likte XVII. yüzyılın ikinci yarısında Bolu
lu Şeyh Himmet Efendi döneminde yay
gınlık kazanmıştır. 

1840 yılında İstanbul ve civarında Bay
ramiyye'nin Himmetiyye koluna ait şu 
tekkeler bulunmaktaydı: Eyüp civarında 
Abdi Baba Tekkesi, Topkapı'da Kızlar 

Ağası Mehmed Ağa'nın inşa ettirdiği ca
mi içinde Bayezid Ağa Tekkesi, Üsküdar 
Salacak'ta Emekyemez (Etyemez) Tekke
si. Kağıthane'de Abdüssamed Ağa Tek
kesi, Üsküdar'da Divitçiler'de Bezcizade 
Muhyiddin Efendi Tekkesi, Şehremini Al
tımermer'de Tavil Mehmed Efendi Tek
kesi, Aksaray'da Cismilatff Tekkesi, Üs
küdar'da Nakkaşpaşa'da Himmetzade 
Tekkesi, Kasımpaşa· da Ha şimi Osman 
Tekkesi. Bu yapıların birkaçı 1840'ta bi
le arsa halinde bulunuyordu (bk. Asitane 
Tekkeleri) 1307' de ( 1889) yayımlanan 
Mecmıla-i Tekilyil'da İstanbul'da dört 
Bayrami tekkesinin (Emekyemez, Him
metzade, Himmet Efendi , Tavil Mehmed 
Efendi tekkeleri) faal halde olduğu kay
dedilmiştir. Tekkelerin kapatılmasından 
bir yıl önce ( 1924) yine dört Bayrami tek
kesi (Emekyemez, Himmetzade, Fatih Çar
şamba'da Mehmed Ağa Camii, Şehzade
başı Bozdoğan Kemeri'nde Helvayi Ya ku b 
tekkeleri) bulunmaktaydı (Hüseyin Vas
saf, V, 273) 

Kaynaklarda Anadolu'nun diğer şehir
lerindeki Bayrami tekketeri hakkında bil
gi yoktur. 

Hacı Bayram-ı Veli için düzenlenmiş ·va Hazret-i Hacı 

Bayram- ı Veli" yazılı bir levha (Ankara Etnografya Müzesi , En 

vanter, nr . 894, 15.361) 
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