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EYH  HACI BAYRAM-I VELÎ

Ali Çavu o lu
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Kültür tarihimizde yazd klar  eserlerle de il de yeti tirdikleri insanlarla ölüm-
süzle mi  büyük ahsiyetler vard r. Bunlardan biri Somuncu Baba (?-1412) ad yla
an lan Hâmidü’d-din-i Aksarayî1; di eri ise bir bayram günü bulu tuklar  için o gün-
den sonra hocas  taraf ndan “Bayram” lâkab yla an lacak olan ö rencisi ve halifesi
Numan’d r.

Hac  Bayram (1348-50/1429-30)’ n tasavvufî, edebî ki ili i ve ailesiyle ilgili
yaz l  belgenin yeterli olmamas ndan hareketle, onun tasavvufî ki ili ini anlamam za
yard m edece i dü üncesiyle Yûsuf’un eserlerinde onunla ilgili olan metinleri de er-
lendirmeyi dü ündüm. Hac  Bayram’ n di er halifelerinin eserleri de ayn  anlay la
incelenerek eyhleri ile ilgili dü ünce ve duygular  tespit edilirse Hac  Bayram’ n
tasavvufî ki ili ini daha aç k bir ekilde ortaya ç karmak kolayla r. Hem Türk dü-
ünce hayat nda Bayramîli in etkilerinin sa l kl  bir ekilde ortaya konmas  aç s n-

dan da böyle bir çal ma gereklidir.

Hac  Bayram-  Velî’nin halifeleri aras nda nce Bedreddin, K z lca Bedreddin,
Ak emseddin, brahim-i Tennurî, Akb y k, Emir S kkînî (B çakç  Dede, Ömer Dede),
Yaz c -zâde  Ahmed ve Mehmed Efendiler, E refo lu Rûmî ve Yûsuf-  Hakîkî2 gibi

ahsiyetler bulunmaktad r3. Bunlardan Yûsuf, babas  Hâmidü’d-din-i Aksarayî’nin
m.1412’de ölümü üzerine, ya n n küçük olmas  münasebetiyle, Hac  Bayram’ n
terbiyesiyle yeti mi  ve daha sonra Aksaray’da da Bayramîli in temsilcisi olmu
de erli bir mutasavv ft r4. Yûsuf, eyhine olan ba l l n adl  divan nda

1 Dedesi Musa’n n Horasan’dan gelip Kayseri’ye yerle mi  olmas  dolay s yla Hâmidü’d-dîn-i Kayserî
olarak da an lmaktad r. (Bkz. Ali R za Karabulut, Me hur Mutasavv flar, Seyyid Burhaneddin Vakf
Yay., Kayseri 1994, s.111.)

2 Müjgan Cunbur, , Hac  Bayram-  Velî Sempozyumu Bildirileri,
Kültür Bakanl , Ankara 2000, s. 43

3 Di er halifeleri de unlard r: eyh Baba Nehhâsi-i Ankaravî, eyh Bedreddin-i Ahmer, eyh Muslihiddin
Halife, eyh Selâhaddin-i Bolevî, eyh Lutfullah, Akb y k Meczub, eyh nce Bedreddin, Mevlanâ ey-
hî, Molla Zeyrek, Ahmed Baba bin Hac  Bayram (Bkz. Ethem Cebecio lu, Hac  Bayram-  Velî, Kültür
Bak. Yay., Ankara 1991, s. 54.)

4 Hakk nda daha fazla bilgi için Bak. Ali Çavu o lu, Yûsuf-  Hakîkî’nin Mahabbetname’sinin Tenkitli Metni
ve ncelenmesi (Doktora tezi), Erciyes Ü. Sosyal Bil. Enst., Kayseri 2001.
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her f rsatta dile getirir. isimli eserinde de, gerek kendi babas ,
gerekse eyhi Hac  Bayram’  iki yerde söz konusu eder.

Yûsuf-  Hakîkî’nin Türkiye kütüphanelerinde bulunan biri tercüme, üçü telif,
dört eseri; ya da 5, 6, 7,

8 üzerinde yapt m inceleme sonucu Hac  Bayram’dan
’nde ve ’ nda söz edildi ini tespit ettim. imdi bu hususu görelim.

’nde kâmil eyhin nitelikleri, ke if ve keramet konular ndan
söz edildi i yerde ondan u ekilde bahsedilmektedir:

“ eyhin makbullerinden olan Kösece Ömer9 der ki: Nice zamand r eyhin
hizmetinde bulundum, dolay s yla art k ir at etmeye lây k hâle geldi imi dü ündüm.
Böylece pek çok ki iyi ir at etmek için halvete soktum. Ans z n Hac  Pa am10 geldi;
s rt mdan bast r p gö sümden s y r verdi. Bende dervi likten bir eser kalmad . Bana
hâlimi bildirdi, yeniden ba a dönüp i e ba lad m.11”

Burada ir ada liyakatin ancak eyhin izni ile olabilece i söz konusu edilmek-
tedir. Mahabbetname’de de gerçek eyhe ba lanman n lüzumundan söz eder ve
ir ad n ancak bu gerçek er arac l  ile olabilece ini, eyhine sayg s  olmayanlar n
ancak eyhlik taslayan cahiller oldu unu ifade eder:

Mürîdi dîn-i slâm içre teslîm
düp Hak kullug na nefsi ta‘lîm

El almakdur hanum bir girçek erden
Görüp ir âd  ol sâhib-nazardan
Giden yolsuz yire yolda a yitmez
Bilâ-mür id begüm i  ba a yitmez
Ne hizmet k ld  ne var ihtirâm

üyûha kald  cehl ile o ‘âmî12

5 Konya nüshas : Mevlana Müzesi Nr. 2430.
6 1. Manisa Muradiye Ktp. nr. 1296; (h. 894); 185x135 (140-90), 175 yk.:  2. Konya l Halk Ktb., Uzluk,

Nr. 6968’de kay tl  Divan-  Hakîkî ad  verilen bir eserin 152. yapra ndan itibaren ba lamaktad r.
245x160 (192x120) ebad nda, 152b-302a yapraklar aras .

7 Süleymaniye, Hac  Mahmud, 2974.
8 Süleymaniye Ktp., Hac  Mahmud nr. 2974.
9 Bu ki i, B çakç  Dede, Ömer Dede adlar yla an lan Emir S kkînî olmal d r. Bilindi i üzere Köse ya da

Kösece Ak emseddin’in lâkab d r. Buradaki Kösece Ömer ba ka biri de olabilir.
10 Bayram-  Velî’nin mutasavv flar aras nda yayg n olarak kullan lan ünvan Hac  Pa a’d r.10 Kamer, 55:

..kudret sahibi melikin yannda s dk meclisindedirler..
11 Tasavvuf Risalesi, Süleymaniye Ktp., Hac  Mahmut Bl. Nr: 2974, v. 48a.
12 Ali Çavu o lu, Yûsuf-  Hakîkî’nin Mahabbetname’sinin Tenkitli Metni ve ncelenmesi (Doktora tezi),

Erciyes Ü. Sosyal Bil. Enst., Kayseri 2001, s. 35.
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Burada Ak emseddin ile Ömer (Emir) S kkînî aras nda, Hac  Bayram’ n vefa-
t ndan bir süre sonra ortaya ç kan ir atta metot farkl l  meselesi ve bunun ard n-
dan olu an ubele me dü ünülme e de er. Bilindi i üzere Ömer S kkînî’nin temsil
etti i Melâmiyye-i Bayramiyye mensuplar n n bir k sm  “vahdet-i vücut” telakkîlerini
ulu orta söyledikleri için, ya idam edilmi ler ya da takibata u ram lard r. 13

Yukar daki al nt dan anla ld  kadar yla Hac  Bayram, ö rencilerinden Köse-
ce Ömer’in durumunu bat n gözüyle görmü  ve ikaz ederek onun kendisine çeki
düzen vermesini sa lam t r.

A a daki metinde de Hac  Pa a ünvan yla an lan Hac  Bayram’ n, Somuncu
Baba’n n bu yöndeki ikazlar yla kemale ula t  bildirilmektedir:

“Künci Sinan, Hac  Pa am hazretlerinden rivayetle der ki: eyh buyurdu ki,
eyh hazretlerinin ir attaki kemaline üç kez iman getirdim. Bir anda beni bir maka-

ma ula t rd  ki “ 14 , ondan ibârettir. Bir kez
o olmaks z n mü ahede etmek istedim ve beni geri döndürüp eyhinle gel dediler.
Bir keresinde de on sekiz bin âlemi pamuk torbas  gibi koltu umun alt nda gördüm.
Bu hâlde iken bir el omzuma dokundu, eyh hazretleri idi. “Monla Hac  sak n ma -
rur olma hâ!” dedi. Kendime gelince eyhin kemâline inand m.15 ”

Hac  Bayram, burada Künci Sinan’ n rivayetiyle, ir at makam na yükselen ki-
inin, ula t  manevî hâllere ma rur olmamas  gerekti ini kendi hayat ndan bir
örnekle vurgulam t r. Hac  Bayram’ n, eyhinin kemâli konusunda önceden bir üp-
he içinde oldu u, fakat sonradan bu üphesinin ortadan kalkt  anla lmaktad r.
Bilindi i üzere, tasavvuf risaleleri ve tarikatname gibi eserlerde, talibin kâmil bir
eyhi bulup ba land ktan sonra onun hiçbir hâlinden üpheye dü memesi gerekti i

hususu mühim bir tarikat adab  olarak nakledilir.

Yûsuf’un Divan nda ise do rudan Hac  Bayram’la ilgili olarak, biri Farsça ikisi
Türkçe yaz lm  üç methiyesi bulunmaktad r. Hakîkîname’nin Konya nüshas nda yer
alan “Rumûz-  der-Medh-i Sultân-  Me âyih-  eyh-i âh” ba l kl  iiri, Hac  Bay-
ram’ n;

Noldu bu gönlüm noldu bu gönlüm
Derd ü gam ile told  bu gönlüm
Yand  bu gönlüm yand  bu gönlüm

13 Bkz. Ethem Cebecio lu, Hac  Bayram-  Velî, Kültür Bakanl Yay., Ankara 1991, s. 129.
14 Kamer, 55: ... Kudert sahibi melikin yannda s dk meclisindedirler.
15 Tasavvuf Risalesi, 48b.
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Yanmada dermân buld  bu gönlüm16

dörtlü üyle ba layan murabba na yazd  ve Hac  Bayram’ n methine dair olan bir
nazîredir. Yûsuf a a da verdi imiz nazîreyi “müstef’ilâtün, müstef’ilâtün” vezniyle
yazm t r ve Hac  Bayram’ n murabba nda kulland , hecenin 5+5=10 kal b na kar-

l k gelmektedir.

Âyîneyem men âyîneyem men17

Mende görün ol rûy  çü mâh
Dîde-i cânum dîde-i cânum
Göreliden ol çe m-i siyâh

Ayn-  hayâtem ayn-  hayâtem
Gevher-i zâtem nûr-  necâtem
Mendedür ol mendedür ol
em’-i yakînün tâc u külâhun

Old  bu gönlüm old  bu gönlüm
Cennet-i me’vâ bâg-  temâ â
Ural  ‘ kun ural  ‘ kun
Rav a-i dilde çetr-i sipâh

Nûr-  yakîndür nûr-  yakîndür
Gayret-i dindür bu ne zemîndür
Hilm ü hayâdur hilm ü hayâdur
Zühd ü tukâdur ki t ü giyâh
Dikdi livây  dikdi livây
Gör bu atây  nûr-  likây
Taht-  gönülde taht-  gönülde
Nusret ile ol k ili âh

Bürc-i velâyet bürc-i vilâyet
Old  mü eyyed bakî vü sermed
Olal  eyhüm olal  eyhüm
Kal’a-i dînün pü t ü penâh

Tâ sübühât  tâ sübühât
Vech ü vücûd  berk-  ühûd
Yahd  tamâmet yahd  tamâmet
Gör bu k yâmet h rmen-i kâh

Fânî-yi mutlak fânî-yi mutlak

16 Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat, Akça  Yay., s. 302, Ankara, ts.
17 Hakîkîname, Mevlana Müzesi Nr. 2430, v.320a.
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Old  muhakkak açd  yol n Hak
Verne kimesne verne kimesne
Kendüligile varmad  râh

I k-  Hakîkî  k-  Hakîkî
Men ne zelîlem erh idebilem
S rr n  ‘ kun s rr n  ‘ kun
Bilmedi hergiz kimse kemâhî

Bu murabbada Yûsuf-  Hakîkî;

“ eyhini gördükten sonra onun âdeta kendisinin can gözü hâline geldi ini ve eyhi-
ni aksettiren bir ayna gibi oldu unu;
Zât n cevheri, kurtulu  nuru, yakîn mumu, tâc ve külâh n kendisinde oldu unu;
Gönül bahçesinde a k askerinin çad r kurdu u zamandan beri gönlünün seyredile-
cek bir ba  ve bir me’va cenneti hâline geldi ini;
Onun ekin ve bitkisinin yakîn nuru, din gayreti, hilm, haya, zühd ve takva oldu u-
nu;
O a k ülkesinin ah n n gönül taht nda likâ nurunun sanca n  dikti ini;
eyhinin, din kalesinin arkas  ve s n lacak yeri oldu undan beri velayet burcunun

sa lam ve bakî oldu unu;
Onun görünü  im e inin, saman harman n  yani evreni, k yameti and r r bir biçim-
de tamamen yakt n ;
Ki inin kendi benli ini ortadan kald rarak yola girmesi hâlinde Hakk’ n onun yolunu
açt n  ve bu yolda mutlak fani oldu unu;
Ve kendisinin hakîkî a k  (burada Hakîkî’nin a k  manas nda tevriye yap lmaktad r.)
erh edemeyecek kadar zelîl oldu unu; a k n s rr n  oldu u gibi, kimsenin asla bi-

lemeyece ini” söylemektedir.

Günümüz Türkçesiyle anlam n  vermeye çal t m z dörtlüklerde Yûsuf bir
müridin eyhine duymas  gereken sayg , sevgiyi duymakta ve ona olan ba l l n
göstermenin yan  s ra bir eyh olarak onun sahip oldu u baz  özellikleri s ralamak-
tad r. Bu iirdeki dü ünceleri u ekilde maddeler hâlinde özetleyebiliriz:

1. Yûsuf eyhinde fani olmu , onu gösteren bir ayna gibi olmu tur.
2. Böylece hayat n kendisi, zat n cevheri, kurtulu  nuru ve yakîn cevheri olmu tur.
Tâc ve külâh sahibidir.
3. Gönlünü cennet bahçesi haline getiren, a k askeri olan eyhi Hac  Bayram’d r.
4. eyhinin biçti i ekin; yakîn nuru, din gayreti, hilm, haya, züht ve takvad r.
5. O, din kalesinin muhaf zlar ndand r ve velayet burcunu sa lamla t rm t r.
6. O, görünü üyle evreni kendisine â k eden bir özelli e sahiptir.
7. Allah, benli ini ortadan kald rarak yola girenin yolunu açar; böylece o ki i de bu
yolda fani olur.
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8. Yûsuf, gerçek a k  anlatacak bir güce sahip olmad  gibi; a k n s rr n  da tam
manas yla kimse bilemez.

A a daki “Fâ’ilâtün, mefâ’ilün, fe’ilün” vezniyle yaz lm Farsça manzume
k t’a naz m ekliyle yaz lm  bir methiyedir. Beyitlerin Türkçe kar l klar n  altlar nda
parantez içerisinde verdik.

V’ân diger nîz eyh-i âlem bûd
Muktedâ-y  cihân u em-i safâ

(O, âlemin eyhidir; ba kas  de il; O, cihan n tâbi oldu udur ve safa mumu-
dur.)

Server-i dîn ü âh-  taht-  yakîn
Menba’-  lutf u bahr-  cûd u sehâ

(O, dinin önde geleni ve yakîn taht n n sultan d r; lütuf kayna  ve cömertlik,
eliaç kl k denizidir.)

Rûy-  û her ki dîd od bende
Pî -i dergâh-  âliye  ebedâ

(Onun yüzünü gören ki i sonsuza kadar yüce dergâh n n önünde kul olur.)

Zâyir-i û odend ekâbir-i dîn
Hâyir-i hâl-i o heme budelâ

(Onu ziyaret edenler dinin büyükleri oldu; onun aline hayran olanlar n hepsi
abdâl oldu.)

ode âlem heme Hakîkî nîst
Ki esîrî mahabbete  tenhâ

(Ey Hakîkî bütün âlem yok olmu ; yaln z ona esirlik kalm t r.)

Pâd âhâ garîk-  rahmet kün
Rûh-  pâk-i me âyih-  küberâ

(Ey padi ah büyük eyhlerin temiz ruhlar n  rahmete gark et.)

Himmet-i âlîyi heme merdân

18 Hakîkînâme, Mevlana Müzesi Nr. 2430, v.22a.
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Saatî hem mekün tu dûr ez-mâ

(Bütün mert insanlar n yüce himmetlerini bir saat de olsa bizden ay rma.)

Yûsuf’un bu iirdeki, eyhi Hac  Bayram’la ilgili dü üncelerini de maddeler hâ-
linde u ekilde özetleyebiliriz:

Cihan ona tâbi olmu tur; o bir safa mumudur.
Dinde önde gelen bir ki idir; yakîn taht n n sultan d r ve cömerttir.
Yüzü insanlar  kendine ba lamaktad r.
Din büyükleri onun ziyaretine gelmekte; Onun hâline hayran olanlar da abdâl ol-
maktad r.

Yûsuf a a daki methiyesini, musammat kaside tarz nda ve “Müstef’ilün,
Müstef’ilün, Müstef’ilün, Müstef’ilün” vezniyle eyhinin ölümünden sonra yazm t r.

y din yol nun rehberi eyhum yoluna cân fidâ
y hâs erenler serveri eyhum yoluna cân fidâ

Mellâh-  deryâ-y  yakîn s rr-  huden li’l-müttekîn20

Gavvâs  vü iy âh-  dîn eyhum yoluna cân fidâ

Sultân vilâyet taht na yagmac  gönlüm raht na
Pîrûz-  ‘âlem baht na eyhum yoluna cân fidâ

y fahr-i erbâbu’t-tukâ emmâ men a‘tâ ve’t-takâ21

Na‘tundur iy kân-  sehâ eyhum yoluna cân fidâ

Lutf u sehâvet kân s n ‘â klarun sultân s n
Derdlilerün dermân s n eyhum yoluna cân fidâ

Cânda sevün pinhân senün kurbânun olsun cân senün
Derdün bize dermân senün eyhum yoluna cân fidâ

Ir lmad  senden gözüm ayr lmad  senden özüm
Sensin bu ‘âlemden bizüm eyhum yoluna cân fidâ

19 Hakîkînâme, Mevlana Müzesi Nr. 2430, v.22b.
20 Bakara, 3-4: “O müttekîler ki..” (Ayetin devam  u ekildedir: ...gayba inan rlar, namaz  dosdo ru

k lar, kendilerine verdi imiz r z ktan harcederler, sana inzal olunana da senden evvel inzal olunanlara
da inan rlar, ahireti yakînen bilirler).

21 Leyl, 5-6: “...Veren ve saknan...” (Ayetin devam  u ekildedir: ... sözün en güzeli olan kelime-i
ehadeti tasdik eden yok mu!).
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Gönlümde sen gözümde sen fikrüm eb ü rûzumda sen
Derdümde sen sözümde sen eyhum yoluna cân fidâ

y ark-  devlet hâveri iy ehl-i millet mefhar
y ibh ü übhetden berî eyhum yoluna cân fidâ

y milk-i vahdet reh-revi iy taht-  ma‘nî Husrev’i
em‘-i hidâyet pertevi eyhum yoluna cân fidâ

‘I kun esrâr-  cân u dil yoluna varl klar sebil
S rruna irmez kâl u kîl eyhum yoluna cân fidâ

Lutfun delîm ü himmetün ‘âlî çü kadrün rütbetün
Pâyende ‘izz ü devletün eyhum yoluna cân fidâ

Dîn içresün çâlâk u cüst kalbün safâ kavlün dürüst
Diler gönül ide nuhust eyhum yoluna cân fidâ

Kim sana k ld  iktidâ old  bu halka pî vâ
y em‘-i cem‘-i evliya eyhum yoluna cân fidâ

Old  sana olan mürîd cümle kemâlile ferîd
Mânend-i iblî Bâyezid eyhum yoluna cân fidâ

Geldün cihâna âhvâr sevgün gönüllerde karâr
K ld  vü sen oldun süvâr eyhum yoluna cân fidâ

Gitdün civâr-  hazrete müstagrak olup rahmete
Yahdun cihân  hasrete eyhum yoluna cân fidâ

y mak’ad-  s dk içre s r
Âsûde olan ehl-i birr eyhum yoluna cân fidâ

Ol ravza-i pâke yüzin uran Hakîkî eksüzin
Kurtard  her gamdan özin eyhum yoluna cân fidâ

Bu kaside de Yûsuf; eyhinin din yolunun rehberi ve seçkin erenlerin ba  oldu u-
nu;
Yakîn denizinin kaptan  ve söz konusu ayetin s rr na mazhar oldu unu;
Velayet taht n n sultan , gönüle gerekli olan eylerin ya mac s , âlemin gelece inin
kutu oldu unu;

22 Kamer, 55: “Güçlü, kuvvetli, mülkü gayet geni  olan Allah’ n huzurunda bulunacaklard r.”
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Takva ehlinin övüncü oldu unu; “veren ve sak nan” ayetine mazhar bir cömertlik
madeni oldu unu;
Â klar n sultan , dertlilerin derman  oldu unu;
Gönülde onun sevgisinin gizli oldu unu, onun derdinin derman oldu unu;
Özünün ve gözünün bu âlemde eyhinden ayr lmad n ;
Gece gündüz; gözünde, gönlünde, fikrinde ve derdinde hep eyhinin oldu unu;
Devletin do du u yön ve milletin övüncü oldu unu; bir benzerinin olmas ndan ve
üpheden berî oldu unu;

Vahdet ülkesinin yolcusu, mana taht n n sultan  ve hidayet mumunun  oldu u-
nu;
Onun a k n n gönül ve can n s rlar  oldu unu, onun yoluna bütün varl n sebil ol-
du unu; onun s rr na dedikodunun ula amayaca n ;
K ymet ve derecesi gibi lütfunun çok, himmetinin yüce oldu unu; izzet ve devletinin
sürekli olaca n ;
Dinde çevik ve ara t r c  oldu unu; kalbinin saf, sözünün ise do ru oldu unu; gön-
lün ilk onu diledi ini;
Ona uyan n halka ba  oldu unu ve onun evliya toplulu unun  oldu unu;
Ona mürit olan n t pk  iblî ve Bayezit gibi bütün olgunluklarla seçkinle ti ini;
Onun cihana bir sultan gibi geldi ini ve sevgisinin gönüllerde karar ederek âdeta
gönüllerin süvarisi oldu unu;
Nihayet Allah’a ve onun rahmetine kavu tu unu, fakat cihan  da ayr l k ate iyle
yakt n ;
Onun, takva ehlinin cennette bulu acaklar  yerde söz konusu ayete mazhar ihsan
ehli ve mesut biri olarak bulunaca n ;
Ve onun temiz bahçesine yüz süren Hakîkî’nin de her türlü kederden kendisini kur-
tard n ; böyle bir eyhin yoluna can n n feda oldu unu anlatmaktad r.

Yûsuf’un bu iirdeki, eyhi Hac  Bayram’la ilgili dü üncelerini de maddeler hâ-
linde u ekilde özetleyebiliriz:

O; din yolun rehberi, erenler ba ;
Yakîn sahibi ve muttakî;
Velayet taht n n sultan ;
Takva ehlinin övüncü, cömert;
Â k ve dertlilere derman;
üphe edilmekten uzak, övünülecek bir ki i;

Vahdet ülkesinin yolcusu, mana taht n n sultan , hidayet kayna ;
A k , gönül ve can s rr ; Onun s rr na dedikodu ula amaz.;
Lütuf, himmet, izzet ve devlet sahibi;
Dinde çevik, ara t r c , saf ve do ru sözlü;
Kendisine uyanlar  Bayezid ve ibli gibi olgunla t ran bir ki idir.

Yûsuf-  Hakîkî’nin, eyhini methetti i yukar daki iirlerinin d nda hem
Mahabbetname’de hem de Hakîkîname’de tarîkat yolunu, evliyay  ve mür itleri övü-
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cü pek çok manzumeleri bulunmaktad r. Bu manzumelerde de dolayl  olarak hem
eyhine hem de eyhinin eyhine övgülerinin yer ald n  söyleyebiliriz.

Bu al nt larda ilk gözümüze çarpan unsur; tarikat kurumu çerçevesinde olma-
s  gereken eyh-mürit ili kileri, eyhte bulunmas  gereken nitelikler ve müridin ey-
hine kar  olan görevleridir.

Sonuç olarak bu iirlerden ve Tasavvuf Risalesi’nden yapt m z al nt lardan
hareketle bir Hac  Bayram-  Velî profili çizecek olsak öyle söyleyebiliriz:

Hac  Bayram-  Velî; uzak görü lü, çevresindeki insanlar n hâllerini anlayan
büyük bir eyhtir ve kendi eyhine de gösterdi i itaatle k sa zamanda manevî ma-
kamlarda yükselmi , fakat bununla ma rur olmam  mütevazi bir ki idir. Hac  Bay-
ram, sadece bir tarikat eyhi olmakla kalmam , er’î konularda da din adamlar n n
müracaat etti i bir ki i olmu  ve derin sayg  görmü tür. Çünkü dinî konularda hem
çok gayretli hem de çok ara t r c d r.

O; ilâhî a k konusunda oldukça ilerilere gitmi , kendisine ba l  oalnlara da i-
lâhî a ka ula ma zevkini tatt rm , halifelerinin hepsi bu alanda Bayezid ve iblî gibi
seçkin konumlara gelmi ler ve birer gönül erleri olmu lard r. O, büyük bir â k,
büyük bir velî ve büyük bir müttakîdir.

Hac  Bayram, kap s n  ve gönlünü herkese açm ; himmet, izzet, devlet ve
s rlar da tm  cömert bir ki idir. Onun a k ve s rlarla dolu gönül dünyas n n güzelli-
i yüzüne de aksetmi  ve onun yüzünü görenler bütün kederlerden ar narak ona

ba lanm lard r. Sonuçta Hakîkî de tac ve külah giyerek ba lanmaktan onur duydu-
u böyle bir eyhin yoluna can n n feda oldu unu söyleyerek ona olan derin sevgi

ve sayg s n  belirtmektedir.


