ANADOLU SELÇUKLULARI DEVR~NDE
ANADOLU BACILARI (Baciyan-i Rum) ÖRGÜTÜNÜN
KURUCUSU FATMA BACI KIMDIR?
Dr. M~KA~L BAYRAM
A~~k Pa~a-Zade (886/1481) "Tarih-i Ali Osman" adl~~eserinde
Anadolu Selçuklular~~devrinde Türkmenler aras~ ndaki sosyal zümreleri
"Gaziyan-i Rum" (Anadolu Gazileri), "Ahiyan-i Rum" (Anadolu
Ahileri), "Abdalan-i Rum" (Anadolu abdallar~) ve "Baciyan-i
Rum" (Anadolu Bac~lar~ ) diye dörde ay~ rm~~t~r 1. Burada üzerinde
duraca~~m~z "Baciyan-i Rum" tabirinden Anadolu Selçuklular~~
devrinde Türkmen erkeklerin mensup oldu~u, Ahi Te~kilat~~diye
bilinen ve A~~k Pa~a-Zade 'nin "Ahiyan-i Rum" 2 olarak adland~rd~~~~te~kilât~n yan~nda gene A~~k Pa~ a-Zade'nin "Baciyan-i Rum"
diye adland~rd~~~, o günün toplumunda Türkmen kad~nlar~n kurdu~u
bir ba~ka te~kilât~ n bulundu~u anla~~lmaktad~r.
A~~k Pa~a-Zade'nin "Baciyan-i Rum" diye adland~rd~~~~bu zümre
üzerinde ilk defa Alman müste~rik Franz Taecshner durmu~tur.
Franz Taeschner o günün toplumunda kad~nlar~n bir te~kilat kurmu~~
olmalar~n~~o kadar imkans~z görmü~ tür ki, bunun bir istinsah hatas~~veya bir yanl~~~anlama sonucu A~~ k Pa~a-Zade taraf~ ndan ortaya
Ad~~geçen eser (~stanbul ~~332, S. 205). Burada Ahi ve Bac~~kelimeleri Türkçe,
Abdal ve Gazi kelimeleri Arapça olup, Farsça olarak ço~ul k~l~nm~~lard~r.
2 Ahi kelimesi yaz~l~§ ve kullan~l~~~bakun~ndan Arapça olup, "Karde~
ini" demektir. Ahi Te~kilât~ 'run erkek olan mensuplar~~birbirlerine Ahi (Karde~im) diye
hitapettikleri için te~kilat mensubu ki~ilere "Ahi" dendi~i bilinmektedir. Fakat
son zamanlarda Ahilik üzerinde yap~lan ara~t~ rmalarda bu kelimenin Ka~garl~~
Mahmud'un (467/1074) "Divanu lugat it-Turk"unde (~stanbul 1933, s. 84) "Cömert ve Yi~it" anlam~na gelen "Ak~" kelimesinden gelmi~~olabilece~i öne sürülmü~ tür. Bk. F. Taeschner, Islam Ortaça~~nda Fütuvvet, Iktisat Fak. Mec., ~stanbul 1955, XV, 18; C. Cahen, Sur les Traces des Premiers Akhis, Köprülü Arma~an~, ~stanbul 1953, s., 81-9 . Gerçekten de "31" ve "jj" ~eklinde imlâ
edilen bu kelimenin Arapça'da bu te~kilat mensuplar~n~~ifade eden "Feta" (Cömert
ve Yi~it) kelimesine kar~~l~k olarak kullan~lm~~~olmas~, sonralar~~yerini Arapça'n~n
‘‘,..?:.T" (Karde~ im) kelimesine b~rakm~~~olmas~~ mümkün görünmektedir.
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at~lm~~~oldu~unu kabul etmi~tir. Ona göre "Haciyan-i Rum(Anadolu
Hac~lar~) veya "Bah~iyan-i Rum" (Anadolu Sihir-bazlar~~veya
Ruhanileri) tabirleri 3 bir istihnsah hatas~~sonucu "Baciyan-i Rum"
olarak yaz~lm~~~olabilir. 4 Böyle olunca o devirde Anadolu'da hac~~
olmu~~Türkmenlerin bir örgüt kurmu~~olmalar~~ve bunlara "Haciyan-i Rum" denmi~~olmas~~veya çok eskiden beri Türkler aras~nda
Sihirbazhkla me~gul olan ve kendilerine "bah~~" 5 denilen kimselerin
Anadolu'da faaliyet göstermi~~ve bir örgüt olu~turmu~~olmalar~~imkan
dahilinde görülmü~~oluyor. Zeki Velidi Togan da F. Taeschner'in
bu iki görü~ünden ikincisini benimsemi~tir 6.
Ilk defa Fuad Köprülü A~~k Pa~a-Zade'nin "Baciyan-i Rum"
diye adland~rd~~~~zürnre hakk~ nda verdi~i bilgileri Bekta~i rivayetlerle ve ba~ ka kaynaklarla da teyid ederek F. Taeschner'in öne sürdü~ü iddalar~n hiçbir suretle varid olmayaca~~n~~ve gerçekten Anadolu
Selçuklular~~devrinde ve Osmanl~~Devleti'nin kurulu~u döneminde
Türkmen kad~nlar~n mensup olduklar~~bir te~kilât~n mevcudiyetine
dikkatleri çekmi~tir 7. Ancak Fuat Köprülü bu te~kilât~n mahiyeti ve
faaliyetleri hakk~nda aç~k bir görü~~ortaya atmam~~t~r. Bu ismin
üyeleri kad~nlardan müte~ekkil olan bir soff zürnresinin (Kad~nlara
mahsus bir tarikat) ad~~olabilece~i ihtimali üzerinde de durmalda
beraber bu konuda daha kuvvetli bir ihtimal olarak da ~öyle demektedir : "Acaba A~~ k Pa~a-Zade Baciyan-i Rum ismi alt~nda Uc Beyliklerindeki Türkmen kabilelelerin müsellah ve cengaver kad~nlar~n~~
m~~kasdediyor? ~imdilik akla en yak~n gelen te'vil bu görünüyor" 5 .
"Bah~~" Türkçe veya Mo~alca bir kelime olup, burada Hac~~kelimesi gibi
bu kelime de farsça ço~ul eki ile ço~ul k~lmm~~t~r.
4 F. Taesclmer, Futuvva - Studien, ~slamica, V, 1932, s. 294-295.
~slâm'dan önceki ça~larda Türkler aras~ndaki Ruh5 "Bah~i" Gst;c.
d~r. Kendilerinden birtak~m
banlar~~ifade eder. Arapças~~"Murtaz"
harikuladelilder zuhur eden bu Bah~iler, bu san'atlar~~ile halk~~kendilerine ba~lamaktayd~ lar. Cendli Muayyed ud-Din'in (700/1300) anlatt~~~na göre VI (XII).
as~rda Hitay'dan Maveraünnehr'e gelen bir Bah~~~Müslüman halk üzerinde de
etkili olmu~, me~hur saf Mecd ud-Din-i Ba~dadi (613/1215) ve etraf~ndakiler o
bah~i ile mücadelede acze dü~mü~lerdir. Geni~~bilgi için bk. Nafl~at ur-ruh ve
Tuhfet ül-futuh, Bursa Eski Eserler Ktp. (Hüseyin Çelebi K~sm~), nr. 1183, yp
3

401 421'.
Istanbul 1970, s. 496.
5 Z. Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giri~,
u,
Ankara
1972, s. 159-161.
Kurulu~
7 Osmanl~~Imparatorlu~unun
Ayn~~Eser, s. x6o-16~ .
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Merhum Fuad Köprülü'nün bu incelemesinin üzerinden Lio y~ ldan
fazla bir zaman geçmi~~olmas~na ra~men 9 "Baciyan-i Rum" hakk~nda
bugüne kadar hiçbir ara~t~rma yap~lamam~~~ve F. Köprülü'nün
bu konuda yazd~klar~na hiçbir ~ey ilave edilememi~tir. Anadolu
Ahi Te~kilât~'mn kurucusu olarak bilinen ve tam ad~n~n ~eyh Nasir
ud-Din Ebu'l-Hakay~ k Mahmud b. Ahmed el-Hoyi (659/1261)
oldu~unu tesbit etti~imiz Ahi Evren üzerinde yapt~~~m~z ara~t~rma
ile hakk~nda efsanevi ve menkibevi bilgilerin d~~~nda hiçbir ~ey bilinmemesine ra~men gerçek ~ahsiyetini ve zo kadar Farsça eserini
ortaya ç~karm~~~bulunuyoruz". ~~te bu çal~~mam~z esnas~nda Anadolu
Bac~lar~~Te~kilât~'mn Ahi Evren'in zevcesi ve hocas~~Evhad ud-Din
Hamid el-Kirmani'nin (635/1238) k~z~~Fatma taraf~ndan kuruldu~unu ve bu te~kilât~n mahiyetini büyük ölçüde vuzuha kavu~ turdu~umuz
gibi, baz~~s~nai, askeri, sosyal ve kültürel faaliyetlerini de ayd~ nlatm~~~
bulunuyoruz. Ancak burada bu te~kilât~n kurucusu oldu~unu tesbit
etti~imiz Fatma Bac~'y~~tan~tmay~~hedef edindik.
FATMA BACI

A~~k Pa~a-Zade Anadolu Selçuklular~~devrinde Anadolu'daki
sosyal zümrelerden birinin de kendi tabiriyle "Baciyan-i Rum",
yani Anadolu Bac~lar~~oldu~unu haber verdikten sonra Hac~~Bekta~'~n (669/1271) Bac~lara yak~nl~~~ndan ve bu bac~lar~n ileri gelenlerinden oldu~u anla~~lan "Hatun Ana"ya ba~l~l~~~ndan da söz
etmektedir. Eczcümle Hac~~Bekta~'~n gizli ilim ve kerametlerini
bu Hatun Ana'ya gösterdi~ini, nesi varsa ona emanet etti~ini bildirmektedir. Abdal Musa ile de ilgisi bulundu~unu belirtti~i Hatun
Ana'n~n Hac~~Bekta~'~n ölümünden sonra mezar~n~~yapt~rd~~~n~~da yazmaktad~r n. Hac~~Bekta~'~n Menak~b-name'si olan "Velayet-name"de
9 Fuad Köprülü, Anadolu Bac~lar~~meselesini ortaya att~~~~"Osmanl~~Imparatorlu~unun Kurulu~u" adl~~eserini ilk defa 1934 y~l~nda Fransa'da konferans olarak irad etmi~tir. 1935 y~l~nda da kitap halinde ne~redilmi~ tir. 1059 da Türkçe'ye
tercüme edilerek Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~aras~nda yay~nlanm~~t~r.
1° Henüz ne~retme imkan~~bulamad~~~m~z Ahi Evren ~eyh Nas~r ud-Din
Mahmud el-Hoyi ve hocas~~Evhad ud-Din Hamid el-Kirmant hakk~ndaki çal~~mam~z~n özetini Türk Kültürü dergisinde (Say~, ~ g~ , s. 658-668) ne~retmi~~bulunuyoruz. Ayr~ca Ahi Evren ile Sadr ud-Din Konevrnin birbirilerine yazd~klar~~
mektuplar hakk~ ndaki malcalemizi de (Tarih Der~isi, Istanbul 1979, S. 1-28)
ne~retmi~~bulunuyoruz.
11 Tarih-i
Osman, s. 205.
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de bu Bac~'n~n ad~~"Fatma Bac~", "Fatma Ana", "Kad~nc~k Ana ve
"Kad~nc~ k" olarak s~k s~k geçmi~tir. 12 Vilayet-name'de Fatma Bac~~
veya Kad~nc~ k Ana hakk~nda A~~k Pa~a-Zade'nin söyledikleri aynen
geçmekte, fazla olarak ~u bilgiler de bulunmaktad~ r: Fatma Bac~~erenler ve dervi~lerin sayg~~gösterdi~i, Hac~~Bekta~'~n s~k s~k ziyaret etti~i ve
sayg~~duydu~u ya~l~~bir kad~nd~ r. Bu yüzden de kendisine Kad~n
Ana dendi~i muhakkakt~r. Bu ya~l~~Ana'n~n Erenler meclisine
Bazan Erenlere sofra düzdü~ü, misafirleri a~~rlad~~'~, Sivrihisar'll
Nur ud-Din'in k~z~~olup, bilahare Sulucakarahöyük'e yerle~ti~i, babas~ ndan kalan servetini Erenler yolunda harcad~~~, fakir dü~ünce de
Hac~~Bekta~'~ n kendisine para mal verdi~i, sonradan Idris ad~nda
biriyle evlenerek bu evlilikten yedi o~lanun dünyaya geldi~i anlat~lmaktad~r. Ayr~ca K~r~ehir Emin Nur ud-Din Caca ile siyasi mücadelesi de —mahiyeti aç~klanmaks~z~n— hikâye edilmektedir.
~üphesiz burada Fatma Bac~~hakk~ nda verilen bilgilerin baz~lar~~hayal mahsulü ~eylerdir. Ezcümle babas~n~n Sivrihisar'll NurudDin olmas~, son evlili~inden yedi erkek çocu~unun olmas~~gibi...
Fakat gerçek olan ~u ki, Hac~~Bekta~'~n Menak~b-name'si, Hac~~
Bekta~'tan zoo küsur y~ l sonra derlenmi~~olmas~na ra~men " Fatma
Bac~'n~n hat~ras~~Bekta~ i menkibelerinde ya~am~~~ve hürmetle
yadedilmi~tir. Hac~~Bekta~~ve çevresi ile ilgisi anlat~lan bu Fatma
Bac~'n~n —Fuat Köprülü'nün de anlatt~~~~gibi 14— A~~k Pa~a-Zade'nin
bahsetti~i "Hatun Ana" oldu~u gayet aç~kt~r. Bekta~i geleneklerinde
daha çok "Kad~nc~ k Ana "diye an~ lan ve esas ad~n~ n Fatma oldu~u
anla~~lan bu Bac~~kimdir? Burada bu Bac~'n~n hayat~~ve kurmu~~oldu~u
Bac~lar Te~kilat~~üzerinde durmam~z imkans~zd~ r. Bu bak~mdan
burada sadece bu Fatma Bac~'n~n Ahi Te~kilat~'n~n kurucusu Ahi
r.
12 Firdevsi-i Rumi, Menak~b-~~ Hac~~ Bekta~-i Veli (Velâyet - name), N~
ve Trc. A. Gölpmarl~, Istanbul 1958.
13 Menak~b-~~ Hac~~Bekta~-i Veli'yi ne~r ve tercüme eden Abdülbaki Gölp~narl~~gayet müdellel bir ~ekilde bu Menak~ b - name'nin Firdevi-i Rumi ad~nda
biri taraf~ndan 1481-1501 milâdi tarihleri aras~nda te'lif edildi~ini tesbit etmi~tir.
Biz bu Menak~b - name'nin ba~lang~çtan itibaren birbiriyle mücadele halinde
bulunan Bekta~iler ile Mevlevileri bar~~t~ rmak ve aralar~ndaki münazaay~~gidermek maksad~yla Firdevsi-i Rumi'ye yazd~r~ ld~~~n~~tahmin ediyoruz. Bu ise, Mev'evi mefkuresinin Osmanl~ lara hululunun ba~lang~c~d~ r. Fatma Bac~~hakk~nda
Osman'~n kayna~~n~n Bekta~ i gelenek ve rivayetVelâyet - name ile Tarih-i
leri oldu~unu da burada kaydetmi~~olal~m.
14 Osmanl~~Imparatorlu~unun Kurulu~u, s. ~ 6o.
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Evren ~eyh Nasir ud-Din Mahmud el-Hoyi'nin zevcesi oldu~unun
isbat~na çal~~~lacakt~r.
FATMA BACI K~MD~R?
~eyh Evhad ud-Din Hamid el-Kirmani'nin (635/1238) VII
(XIII). asr~n son çe~re~i içinde te'lif edilen "Menak~b-name”sinden
de 15 ö~rendi~imize göre, bu Türk as~ll~~seyyah sofinin küçükken
15 Tam ad~~Evhad ud-Din Hamid b. Ebi'l - Fahr el-Kirmani'dir. (Bk. Ibn
ül-Arabi, Futuhat ül-mekkiye, Bulak 1893, I, 165). Menak~b - namesi'ne göre
Kirman Selçuklulan sultan! Turan ~ah'~n o~lu olup, 563 (1168) de do~mu~tur.
Tahsilini Ba~dad'ta ikmal ettikten sonra bir süre "Hakkakiye" medresesinde
müderrislik yapm~~t~ r. Ba~dad me~ayihinden Rukn ud-Din-i Sucasi'ye (608/121 )
intisab ederek Tasavvuf yoluna girmi~ tir. Seyyah bir sofi olarak tan~nan Kirmani,
Iran, Kafkasya, Anadolu, ~rak, Suriye, M~s~r ve Hicaz'~n birçok ~ehir ve kasabas~nda bulunmu~tur. Birçok yerlerde Devlet adam~~ve Sultanlardan hürmet gören
Evhad ud-Din, Anadolu'da da I. Giyas ud-Din Keyhusrev ve o~ullar~~izz ud-Din
Keykavus ve Ala ud-Din Keykubad ve bu sultanlar~ n birçok emirlerinden sayg~~
görmü~tör. Gitti~i her herde co~kun va'z ve ~iirleri ile müessir olmu~~ve etraf~na
müritler toplanm~~t~r. Birçok ~ehir ve kasabaya temsilci (Halife) koymak suretiyle
meslek ve me~rebini yaym~~t~r. Türkçe olarak sohbet etti~i için Türkmenler aras~nda
çok müessir olan Kirmânrnin Anadolu'da yayg~ n bir nüfuzu vard~. Anadolu'da
Ahi Te~kilât~n~n kurucusu olarak bilinen Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din Mahmud'un
hocas~~ve ~eyhi olan Evhad ud-Din (Bk. Metali'ul - iman, Konya Yusufa~a Ktp.
nr. 4866, yp. la) Abbasi Halifesi en - Nasir li-Dinillah taraf~ ndan damad~~ olan
Ahi Evren ile birlikte Anadolu'ya gönderildi~i anla~~lmaktad~r. 635 (1238) y~lu~da
Ba~dad'da ölen ~eyh Evhad ud-Din'in (Bk. Kazvini, A~ar ul-bilad, Beyrut 1389/
1956, s. 248; Hidayet, Riyaz ül-arifin, Tahran 1344, S. 47-48) bilinen tek eseri
Ruballer olup ölümünden sonra damad~~ Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din taraf~ndan
tasnif edilerek ne~redilmi~~oldu~unu tesbit etmi~~bulunuyoruz. (Bk. Fevaid-i ~eyh
Evhad ud-Din-i Kirmâni, Ayasofya Ktp. nr. 2910, yp. 6).
Evhad ud-Din, kendisine muhalif olanlar taraf~ndan "Ibahi" ve "~ahidbaz" diye tan~t~lm~~t~r. Ona Muar~z olanlar~n ba~~nda Mevlana Celal ud-Din
ve Hocas~~ ~ems-i Tebrizi gelir. (Bk. Eflaki, Menak~b el-arifin, Ankara 1959-1961,
I. 439-440; Cami, Nafahat ül-üns, Istanbul 1279, s. 660-663 ve 671-674; H. Mustavfi Tarih-i güzide London 1328/1910, I, 788). Sadr ud-Din Konevrnin talebelerinden Mueyyed el-Cendi, Nafhat ur-ruh ve tufhet ul-futuh adl~~eserinde (Bursa
Eski Eserler Ktp. —Hüseyin Çelebi K~sm~— nr. 1183, yp. 122) Kirmânrnin kendisine
itiraz edenlere verdi~i cevab~~ nakletmektedir.
Evhad ud-din-i Kirmani hakk~nda geni~~bilgi için bk. Menak~b-i ~eyh Evhad
ud-Din Kirmâni. B. Feruzanfer, Evhad ud-Din hakk~nda geni~~bir önsözle bu eseri
Nafiz Pa~a (Süleymaniye) Ktp. ~~199'daki nüshas~na dayanarak ne~r etmi~tir.
Yazar~~bilinmeyen bu eserin Gelibolulu Muhyi-d-Din taraf~ndan yap~lan tercümesinin bilinen tek nüshas~~ Konya Izzet Koyuno~lu Ktp. nr. 20I6'dad~r.
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çok yaramaz olan, bu yaramazl~~~~ile babas~na sab~ r riyazeti yapt~ran
Fatma ad~nda bir k~z~~ vard~ r". 640(1243) Köseda~~yenilgisinden
sonra Sivas Mo~ol Ordusuna teslim edilmi~ti 17. Sivas'~~ ald~ktan
sonra Kayseri'yi ku~atan Mo~ollar'a kar~~~Kayseri'deki Ahiler (Futuvvet ehli) ~ehri müdafaaya karar vermi~lerdi. ~bn Bibi'nin anlatt~~~ na
göre, ~ ehri, sur içinde bulunan Dabba~lar çars~s~ ndaki Ahiler koruyordu. Bu yüzden sava~~n ~iddeti Dabba~lar çar~~s~~taraf~ ndaki sur çevresinde toplanm~~t~. Bir k~s~ m Ahiler de Erciyes Da~~~ete~indeki
Battal mecidi civar~nda pusu kurmu~, sur çevresine yerle~tirdikleri
manc~n~ klarla surlarda gedik açmaya çal~~an Mo~ol Askerlerine
ak~ nlar düzenliyorlard~~15 gün kahramanca ~ehri müdaafaa ettiler.
Mo~ollar~n ku~atmay~~kald~racaklar~~bir s~ rada, Kayseri ~~di~ba~~'m
(Muhaf~z) Ermeni as~ll~~mühtedinin Mo~ol Ordusu komutan~~Baycu
ile gizlice anla~mas~~ve ~ ehrin durumu ve müdafaa takti~ini dü~man
taraf~na bildirmesi sonucu Mo~ollar ~ehre girme~i ba~ard~ lar. Kayseriyi koruyan Ahileri kâmilen k~l~ çtan geçirdiler. Çok say~da genç k~z
ve kad~nlar~~tutsak edip götürmü~ler, ~ehri de yak~p y~km~~ lard~~".
~ste bu olay Anadolu Ahili~i için bir felaket olmu~tur.
Yukar~ da bahsi geçen "Menak~b-i ~eyh Evhad ud-Din-i Kirmani'
den ö~rendi~imize göre, Evhad ud-Din-i Kirmani'nin k~z~~Fatma
bu sava~ta Mo~ollar'a esir dü~mü~tür 19 . Evhad ud-Din-i Kirmani'nin
ölümünden be~~sene sonra vuku bulan bu olay esnas~nda Kayseri'de
ikamet etmekte oldu~u anla~~lan bu Fatma'n~n, Anadolu'da Dabba~lar~ n piri olarak bilinen Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din Mahmud'un
zevcesi oldu~u baz~~karinelerle ortaya ç~ kmaktad~ r. ~öle ki:
Menak~b-~~~eyh Evhad ud-Din Kirmâni, s. 68. Kirmâni'nin Amine ad~nda
bir k~z~~da Ahlat'da Vezir Imad ud-Din'in o~lu ile evli idi. Daha sonra kocas~ndan
bo~anan Arnine Hatun ~am'da yerle~mi~ tir. (Bk. Ayn~~eser, s. 58-64). Huseyn-i
Kerbelâ1 (996/1588) "Ravzat ul-cinan"~nda (Tahran 1349, s. 6o) Evhad ud-Din-i
Kirmâni'nin Nahcivan'da bir o~lu bulundu~unu bunun, soyundan bilginlerin
kendi zaman~ nda mevcud olduklar~n~~bildirmektedir.
17 Ibn Bibi, el-Evamir ul-alâiyye (T~pk~bas~m), N~r. A. Sad~k Erzi, Ankara
1956, s. 527-528; Anonim Selçuk Tarihi (T~pk~bas~m), N~ r. F. Nafiz Uzluk Ankara
1952, s. 49 Ayr~ca Kr~. O. Turan Selç~~klular zaman~nda Türkiye, Istanbul, 1971,
16

s• 438-440.
Ankara
18 Ibn Bibi, s. 527-531; Ebu'l-Ferec, Tarihi, Trc O. R~za Do~rul,
1950, s. 542; Selç~~klular Zaman~nda Türkiye, s. 440-441.
19 Menak~b-~~ ~eyh Evhad ud-Din-i Kirmâni, s. 71. Evhad ed-Din 635 (1238)
de Ba~dad'da öldü~ü halde (Asar ul-bilad, s. 248) k~z~~Fatma'n~n 640 (1243)'da
Kayseri'de ikamet edi~i, onun burada evli oldu~unu gösterir.
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Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din Mahmud'un 602(1205) y~l~nda
Hocas~~Evhad ud-Din-i Kirmani ile birlikte Anadolu'ya geldi~ini
tesbit etmekteyiz 20. Gene baz~~kay~tlar onun 603 (12°6) y~l~nda da
Kayseri'ye yerle~erek burada bir Dabba~~(Dericilik) atölyesi kurdu~unu
ortaya ç~karmaktad~r 21 . Yukar~da ~bn Bibi'nin, Kayseri'nin Mo~ollar taraf~ndan muhasara edilmesi s~ras~nda ~ehrin, surlar içinde
bulunan Dabba~lar çar~~s~ndaki Ahilerle, Erciyes Da~~~ete~indeki
Battal Mescidi civar~nda pusu kuran Ahiler taraf~ndan müdafaa edildi~ini haber verdi~ini kaydetrni~tik. I~te "Menak~b-i ~eyh Evhad
20 I. Giyas ud-Din Keyhüsrev 6o~~(1204) y~l~nda ikinci defa tahta geçince,
Sadr ud-Din Konevi'nin babas~~olan hocas~~Mecd ud-Din ishak'~~Cülusunu bildirmek için Ba~dad'a göndermi~tir. Bu Sultan'~n ~slam Dünyas~nda Futuvvet
Te~kilât~m yeniden organize eden en-Nas~r li-Dinillah ile siyasi ittifak kurdu~u
geli~en olaylardan anla~~lmaktad~r. Mecd üd-Din ~shak o y~l Hacca da gitmi~,
Ba~dad üzerinden 602 (1206) de Anadolu'ya dönü~ünde ba~da Muhyi'd-Din
~ bn ül-Arabi ve Evhad üd-Din Kirmani olmak üzere birçok bilgin ve mutasavv~flar~~
Anadolu'ya getirdi~i o~lu Sadr ud-Din'e intikal eden kitaplarm "K~raat ve Sema"
kay~tlarmdan anla~~lmaktad~r. Nitekim Ebu Ca'fer Muhammed el-Berzai (Ravzat
ul-muridin'in sahibi ve Baba ilyas'~n hocas~) de bu tarihte Anadolu'ya gelmi~tir.
(Bk. Dumenba' berayi Futuvvet, Rahn~~ma-i kitab, XVI, 413. Ayr~ca Bk. Nafahat
ül-üns, s. 409-410; N. Keklilk, Muhyiddin ~bn ül-Arabi, ~stanbul 1966, s. 152;
A. Ate~, ~bn ül-Arabi, ~slam Ansiklopedisi, V, 538-540). Ebu Bekr Niksarrnin de
bu tarihte Anadolu'ya geldi~ine dair bir haber vard~r. (Bk. Fustad ul-adale fi kavaid
is-saltana, N~r. O. Turan, Köprülü Arma~an~, ~stanbul 1953, s. 559). Anadolu'ya
gelmeden önce hocas~~Evhad ud-Din ile Ba~dad'da tan~~an Ahi Evren'in de 602
(1205) y~l~nda hocas~yla birlikte Anadolu'ya geldi~i kuvvetle muhtemeldir. Çünkü
Ahi Evren 618 (~~22 ~ )'de Konya'da ölen Fakih Ahmed'i tan~maktad~r. (Bk. Ahi
Evren'in Konevrye Mektubu, Mevlana Müzesi Ktp. nr. x 13a) Onun taraf~ndan
kuruldu~u bilinen Ahi Te~kilât~'~un 613 (1216) y~l~ndan önce Kayseri'de mevcut
olmas~~(Bk. C. Cahen, Sur les Traces das Premiers Akhis, Köprülü Arma~an~,
s. 83). Ahi Evren'in. 602 (1205) y~l~nda hocas~~Evhad ud-Din Hamid el-Kirmani
ile Anadolu'ya geldi~i rahatl~kla kabul edilebilir.
21 Baz~~Ahi ~ecere - name'lerinde Ahi Evren'in 803 (2400) y~l~nda K~r~ehir'de
Dabba~~atölyesi kurdu~u yaz~l~d~r. (Bk. K~r~ehir Turizm Deme~in'deki 5
nolu ~ecere - name) Ahi Evren'in 659 (1261) öldü~ü kesin oldu~una göre, 803
(1400) tarihinin 603 (1262) den tahrif edilmi~~olmas~~ihtimal dahilindedir. Ayr~ca
~bn Bibi'den (s. 527-528) de bu ilk Dabba~~atölyesinin K~r~ehir'de de~il, Kayseri'de oldu~u anla~~lmaktad~r. Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din K~r~ehir'e yerle~mesi
~ems-i Tebrizrnin öldürüldü~ü tarih olan 645 (1247) y~l~ndan sonrad~r. Di~er
taraftan 613 (1216) y~l~nda hayatta olan Kayserili Ahi Emin ud-Din diye birinin
ad~n~n (Bir Vakfiyeye imza atm~~~olarak) bize ula~mas~, (Bk. Sur les Traces des
Premiers Akhis, Köprülü Arma~an~, s. 83) Ahi Te~kilatfrun bu tarihten önce
Kayseri'de kurulmu~~oldu~unu ortaya koymaktad~r.
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ud-Din-i Kirmani"den de ö~rendi~imize göre, Evhad ud-Din-i
Kirmani, Anadolu'da bulundu~u dönemlerde ço~unlukla Kayseri'de
22
bulunur ve s~k s~k Erciyes Da~~~ete~indeki Battal Mescidi'ne gider, Külah-duzlar Mahallesi'nde Dabba~lar Ça~~smdaki mescid
ve zaviyeye biti~ik; bir kap~s~~mescide, bir kap~s~~ da d~~ar~ya aç~lan
evde (ehl-i haremi bulundu~undan) ikamet ederdi 23.
Bu bilgileri veren ad~~geçen menak~b-namenin yazar~~ ya o
dönemde (VII/XIII. asr~ n sonlar~ ) Türkmenlere kar~~~sürdürülen
siyasi bask~lardan dolay~~ veya bilemedi~imiz ba~ka sebeplerden
ötürü eserinde Türkmen ~eyhlerin ad~n~~zikretmemi~tir 24. Bu
sebeple Debba~lar çar~~s~ ndaki bu ev ve zaviyenin kime ait oldu~unu
da belirtmemi~tir 25 . Yazar~n bu tutumundan ad~~geçen ev ve zâviyenin bir Türkmen ~eyh'e ait oldu~u ortaya ç~k~yor. Evin, Debba~lar
çar~~s~ndaki tekkeye biti~ik olmas~~(ki bir kap~s~~da mescid ve tekkeye
aç~lmaktad~ r) ev ve zâviyenin as~ rlarca Debba~lar~ n piri ve Anadolu
Ahili~i'nin kurucusu olarak bilinen, esas ad~~ ~eyh Nasir-ud-Din
Mahmûd b. Ahmed el-Hoyi olan Ahl Evren'e ait; evde bulunan
22 Dani~mend O~ullar~~zaman~nda yap~lm~~~olan bu Mescid, halen mevcut
olup, Erciyes Da~~~ete~inde Hac~ lar Nahiyesine giden eski yolun üzerindedir.
Evhad ud-Din-i Kirmâni burada rtikâfa çekilirdi. Türkmenler aras~nda Kâmil-i
Tebrizi diye an~lan ~ems-i Tebzihizi ile bu mescidde bulu~mu~lard~ . (Bk. Menakib-i
Evhad ud-Din-i Kirmani, s. 265). Gene bu mescidde rtikâfa çekilmi~~olan bir
Türk ~eyh — ki, baz~~karinelerle Hac~~ Bekta~-i Veli oldu~u anla~~lmaktad~ r — ile
görü~mü~~ve bu Türk ~eyh Kirmanrden tefeyyüz etmi~tir. (Ayn~~eser s. 81-82)
Eratna O~ullar~~zaman~nda Kayseri'deki Kö~k Medrese'nin Evhad ud-Din'in
müridlerine tahsis edilmesi (Bk. Halil Edhem, Kayseriyye ~ehri, s. ~~~~~ , Istanbul,
1928), IX (XV). as~ rda da Kayseri ve çevresinde Kirmanrnin müridlerinin yayg~n
oldu~unu göstermekte dir.
23 Menâk~b-~~ ~eyh Evhad ud-Din, s. 158.
24 Ayn~~Eser, s. 81-82'de zikredilmeyen Türk ~eyhinin Hac~~Bekta~~oldu~u
anla~~lmaktad~r. Ayn~~eserde (s. 132-135) gene ad~~ verilmeyen bilgin (Dâni~mend)
Ahl Evren ~eyh Nasirud-Din'dir. Çünkü burada anlat~ld~~~na göre Fahrud-Din'i
Razrnin (606/12o9) talebelerinden Tc ud-Din Muhammed el-Urmevi (Bk. Asaru'l-Bilâd, s• 494-495; Ibn Ebl Useybia, Tabakat ül-Etibbâ, M~s~r, 1 399/ 1882,
II, s. 30) Ba~dad'da bu Anadolu'lu bilgini Evhad ud-Din Kirmâni ile tan~~t~rm~~t~r. Hayat~~boyunca Evhad ud-Din'e ba~l~l~~~~devam eden Ahl Evren de Fahrud-Din
Râzrnin talebesi ve bu zat~n hem~ehrisi (Azerbeycanl~) olmas~~itibar~yla tan~~~yor
olmalar~, dolay~s~yla ad~~verilmeyen bu bilginin Ahl Evren oldu~u kuvvetle muhtemel görünüyor. Gene ayn~~eserde (s. 76-79) göçebe bir Türkmen ~eyhin ad~~verilmemi~tir.
25 Ayn~~eser, s. 158.
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Evhad-ud-Din Hamid el-Kirmânrnin ehl-i haremi ise, k~z~~Fatma
olup, Ahi Evren'in kar~s~~ oldu~unda ~üpheye mahal kalmamaktad~r 26. Hele Ahi Evren'in —yukar~ da belirtti~imiz gibi— Debba~~
oldu~u ve debba~lann piri kabul edildi~ine dair tevatür derecesine
varan haberler yan~ nda 603 (12°6) y~l~ nda Kayseri'ye yerle~ti~ine
dair baz~~belirtilerin bulunu~u bu iddiam~z~~kuvvetlendirmektedir.
Mo~ollar Kayseri'yi i~gal ettikleri zaman Fatma bu evde bulunuyordu
ve bu evde Mo~ollar'a esir dü~mü~~olmal~d~r 27. Ahi Evren ise, 637
(1240) de vuku bulan Sa'd ud-Din Köpek olay~~ile, II. Giyas ud-Din
Keyhüsrev'in ölüm tarihi olan 642 (1245) y~llar~~aras~nda be~~sene
müddetle Konya'da tutuklu bulunuyordu 28. Bu yüzden Mo~ollar'~n
Kayseri'ye girdikleri tarih olan 640 (1243) y~l~nda Kayseri'de de~ildi.
Böylelikle Mo~ollar'~n k~l~c~ ndan kurtulmu~tur. ~üphe yok ki, Debba~lar Çar~~s~nda k~l~ çtan geçirilen ve esir-edilen Ahiler, Ahi Evren'in
müritleri ve arkada~lar~, esir dü~en genç k~z ve kad~nlar, kendi
kans~yla arkada~lar~n~n k~z ve kanlar~, y~k~lan ve yak~lan yerler
Ahilerin evleri ve imalat atölyeleri, ya~ma edilen mallar onlar~n
mallar~~idi.
Bu ac~kl~~tablo Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din Mahmud'u derin
bir üzüntüye gark etmi~ tir. Bunun sonucu olarak karamsar, insanlardan özellikle zaman~n insanlar~ndan küskün, can~ ndan bezgin
bir bilgin haline getirmi~ tir. I. Ala ud-Din Keykubad'a (618-634/
r 221-1237) sundu~u eserlerde gayet itibarl~ , müreffeh, Sultan'~n ihsan
ve iltifatlar~na mazhar iken 29 hapisten ç~kt~ ktan hemen sonra Celal
28 Abi Evren'in Evhad ud-Din-i Kirmânrnin ~idi oldu~u ve ona ~iddetli
ba~l~l~~~~bulundu~una dair eserlerinde muhtelif kay~ tlar bulunmaktad~r. (Bk.,
Metali' el-Imân, Konya Yusufa~a Ktp., nr. 4866, yp. ~ a; Menâhic-i Seyfi, Bursa
Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1184, yp. 64.b) Ayr~ ca Evhad ud-Dinin vefat~ndan sonra
~iirlerinin Ahi Evren taraf~ndan ne~redilmesi onunla Ahi Evren aras~nda akrabal~k
bulundu~unu göstermektedir.
27 Evhâd ud-Din-i Kirmani 635 (1238) y~l~nda Ba~dad'da öldü~ü halde k~z~~
Fatma'n~ n 640 (1243) da Kayseri'de ikâmet etmesi onun burada evli oldu~unu
göstermektedir. "Menâk~b-~~Sadr ud-Din-i Konevrnin yazar~~Musâ Sadrrnin Evhâd
ud-Dinin mezar~n~~Konya'da göstermesi (Esad ef. Ktp., nr. 1153, yp. 20b), Evliya
Çelebi'nin de Kayseri'de göstermesi (III, 179, 186) ~üphesiz hayal mahsulüdür.
28 Medh-i Fakr u zernm-i Dünyâ, Bursa, Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1184, yp.
18ob).
29 Ahi Evren, Mur~ id ül-kifâye, Fatih (Süleymaniye) Ktp., nr. 5426, yp.
/30b, 31Ahi
-a.
Evren, Yezdân - ~inaht, Ayasofya (Süleymaniye), ktp. nr. 4819,
yp. ~~8b.

Belleten C. XLVI2, 3o
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ud-Din Karatay'~n iste~i üzerine yazd~~~~"Medh-i fakr ve zemm-i
dünya" 30 adl~~eserinin önsözünde ~öyle demektedir: "Onun (Karatay'~n) bu emrini uyulmas~~gerekli bir vecibe olarak kabul ettim.
Fakat dü~ündüm ki, be~~seneden beri bir günah ve hatam olmaks~z~n fele~in okundan alm~~~oldu~um yara ve zaman~n insanlar~ndan
gördü~üm zulüm ile iradem elden ç~km~~, fikir hayat~m y~k~lm~~,
peri~an bir gönül ve da~~n~k bir dü~ünce ile gönül sahipleri taraf~ndan sevilen bir zorlukta ve zevk-i selimi olanlar~n be~enece~i bir
üslupta bir eser yazmay~~imkans~z gördüm. Az kals~n azmim y~k~lacak ve te~ebbüsüm neticesiz kalacakken Allah'a yalvarmam ile
ilahi inâyet imdad~ma yeti~ti. Onun yard~m~na nail olunca bu i~i
ba~ard~m" 31. Öteki eserlerinde de bazan insanlar~n dedikodusundan
çekinmekte 32 ve Allah'a s~~~nmakta 33 bazan sab~rs~zl~kla Mehdi'ryi
beklemekte 34 bazan da devrinin yöneticilerinin zulüm ve adaletsizliklerini dile getirmektedir". Bu yüzden ölünceye kadar Mo~ol
Emperyalizmi ve Mo~ol yanl~s~~yönetimle mücadele etmi~tir. Karaman, Denizli, Ni~de, K~r~ehir'deki Türkmen hareketlerinin, hatta
Osmanl~~devletinin ortaya ç~k~~~n~n temelinde AM Evren ~eyh
Nasir ud-Dn Mahmud'un mücadele azmi ve ihlas~~bulunmaktad~r.
Konuyu da~~tmamak için bu meseleyi k~sa kesiyor ve gene Fatma
Bac~'ya dönüyoruz.
AM Evren ile Evhad ud-Din Kirmani aras~nda ~eyh ve mürid
ilgisini a~an bir yak~nl~k —ki, bir dâmâd ve kay~npeder ilgisidir —bulundu~-'u ~undan da bellidir. Evhad ud-Din-i Kirmanrnin vefat~ndan
sonra yak~nlar~ndan biri onun da~~n~k halde bulunan rubâilerini
toplay~p, "Fevaid-i ~eyh Evhad ud-Din-i Kirmani" ad~~ alt~nda
konular~na göre tasnif ederek bölümlere ay~rm~~~oldu~u (~~2 bab)
ad~~geçen eserin ~~~~ ~evval 730 (28 Temmuz 1330) tarihinde Burhan
30 Mehd-i Fâkr u Zemm-i Dünya, yp. 18ob. Bu eser 'asl~nda Sühreverdi elMaktul'ün (587/11910" Vasiyye"si olup Ahi Evren Celâl ud-Din Karatay'~n
iste~i üzerine ve kendi haline de uygun dü~tü~ü için tercüme etmi~~ve esere bu ad~~
vermi~tir.
31 Ahi Evren, Tabrisat ul-Mübtedi, Nuruosmaniye ktp., nr. 2286, yp. 30a.
32 Eserin bir nüshas~~ Bursa, Hüseyin Çelebi Ktp., nr. 1184, di~eri Fatih
(Süleymaniye) ktp., nr. 5426 dad~r.
33 Tabs~ra, yp.
34 Ahi Evren, Metali ul-~man, Konya Yusuf a~a ktp., nr. 4866, Y13. 4-a•
35 Abi Evren Agâz u Encâm, Bursa, Hüseyin Çelebi, ktp., nr. 5584, yp. 198°.
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b. Ömer el-Hâf~z taraf~ndan Aksaray'da istinsah edilen nüshas~ndaki
önsözden ö~renilmektedir 36. Bu uzun önsöz dil ve üslüb bak~m~ndan
AM Evren'in eserlerini ok~ad~~~~gayet rahat farkedilmekle beraber,
Evhad ud-Din'in rubaileri "Fevaid" ad~yla maruf ve mütedavil
Olmad~~~~halde AM Evren "Menahic-i Seyfi" adl~~eserinde: "~u
iki beyit Fevaid-i ~eyh Evhad ud-Din-i Kirmânrden al~nm~~t~r" 37
diyerek Kirmânt'nin rubailerini, Fevaid ~eklinde adland~ rm~~t~r.
Bu durum da Evhad ud-Din'in ölümünden sonra onun rubailerini
toplay~p tasnifederek bir önsözle ne~reden zat~n Ahi Evren ~eyh
Nasir ud-Din oldu~unu ortaya koymakta ve bu iki zat aras~nda ~eyh
ve mürid veya talebe ve hoca münasebetini a~an bir yak~nl~k bulundu~unu göstermektedir. Bu yak~nl~k da — yukar~da belirtti~imiz
gibi — ancak damad ve kay~npeder akrabal~~~~olabilir.
Ayr~ca Ahi Evren eserlerinde bazan Evhad ud-Din'i "tek ~eyh" 38,
"yegâne ~eyh" 39 ~eklinde anarak ona a~~r~~ba~l~l~~~n~~göstermesi yan~nda, muhtelif eserlerinde Evhad ud-Din'den ~ahid olarak kulland~~~~ ~iirlerin miktar~~yüzleri a~maktad~r. Bu da onlar aras~ndaki yak~nl~~~~gösteren ba~ka bir delildir.
~imdi gene devrin baz~~siyasi olaylar~n~~ hat~rlatarak Fatma
Bac~'mn esaretten dönü~ünü ve K~r~ehir'e, yani Ahi Evren'in yan~na
gidi~ini görelim:
Ikinci Giyas ud-Din Keyhüsrev'in ölümünden sonra yerine
büyük o~lu ikinci Izz üd-Din Keykâvus geçti. Izz üd-Din tahta
geçer geçmez babas~~zaman~nda tutuklanm~~~bulunan Ah'ileri ve
Babâi'leri serbest b~rakt~ ". Nâib üs-Saltana olan büyük devlet
adam~~Celâl ud-Din Karatay, karde~lerin taht kavgas~n~~üçlü
saltanat formülü ile giderdi. Ancak Karatay'~n 652 (1254) de ölümünden sonra IV. Rukn ud-Din K~l~caslan Kayseri'ye çekildi ve
Ayasofya (Süleymaniye) Ktp., nr. 2910, yp., ~ b-6b.
Hâlet Ef. ilâvesi (Süleymaniye) ktp., nr. 92, yp. 78.
38 Tabs~ra (~ahsi kütüphanemdeki nüshas~), yp. 9b.
38 Menâhic-i Seyfi, yp., 88.
4° Ebu'l-Ferec, tarihinde (II, 537) bu serbest b~rak~lanlar~n 12000 ki~i olduklarnu bildirir. Ancak Ebu'l-Ferec'in bunlar~n Giyâs üd-Din ölünce de~il de
tahta geçince serbest b~rak~ld~klar~n~~yazmas~~tabii yanl~~t~r. Çünkü Giyâs üd-Din'in saltanat~~zaman~nda Bâbâi isyanlar~~sebebiyle Bâbâiler, S. Köpek olay~~sebebiyle de Ahilerden çok say~da insan tutuklanm~~~ ~kinci ~zz üd-Din tahta geçince bunlar~~serbest b~rakm~~t~r.
38
37
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karde~i II. Izz ud-Din Keykâvus ile taht mücadelesini ba~latt~. Türkmenler ve Ahiler Keykâvus'u 41 Mevlânâ ve çevresi ise, K~l~caslan'~~
destekliyorlard~~42 . Mo~ollar'dan destek ve yard~m gören K~l~caslan
658 (1260) de Konya'y~~alarak tek ba~~na tahta oturdu". Keykâvus'ta önce Antalya'ya oradan da deniz yolu ile Istanbul'a gitmek
zorunda kald~ ".
"Menak~b-i ~eyh Evhad ud-Din-i Kirmani" de bildirildi~ine
göre, IV. Rukn ud-Din K~l~caslan'~n saltanat~~zaman~nda Vezir
Muin ud-Din Pervane, Beylerbe~i Hat~ro~lu ~eref ud-Din ve Sahib
Fahr ud-Din Ali sulh için Hulagü Han'a gittikleri zaman Mo~ollar
nezdinde esir bulunan Evhad ud-Din'in k~z~~Fatma'n~n serbest b~rak~lmas~~hakk~nda te~ebbüste bulunmu~lard~r. Kendisini ve soyunu
tan~tan Fatma'y~~al~p Kayseri'ye getirmi~lerdir. Kayseri'de kendisine
nerede ikamet etmek iste~i sorulmu~, o da: "babam~n arkada~lar~n~n
ikamet etmekte olduklar~~kulubede ikamet etmek isterim" demi~~
ve oraya gönderilmi~tir 45.
~imdi yukar~da adlar~~geçen devlet adamlar~n~n hayatta olduklar~~bir s~rada bu bilgileri veren "Menak~b-~~ ~eyh Evhad ud-Din'in
yazar~~olaylar~~yakinen bilmekte ve verdi~i bilgiler tarihi olaylara da
uygun dü~ürmektedir. Buna göre 640 (1243)'de Mo~ollara esir dü~en, Fatma'n~n IV. K~llçarslan'~n Mo~ollar'~n deste~i ile tek ba~~na
Konya'da Selçuklu taht~na oturdu~u tarih olan 658 (1260) da esaretten döndü~ü anla~~lmaktatad~ r. Adlar~~geçen komutanlar da bu
tarihte Mo~ollar'dan askeri yard~m sa~lamak için te~ebbüste bulun41 Ahi Evren'in Sadreddin Konevl'ye yazd~~~~mektuplardan birinde Tarih
Dergisi, ~stanbul, 1979, s. 18-21) bu iki bilginin ikinci ~zz ud-Din'i destekledikleri
görülmektedir. Ayr~ca Ahl Evren'in 655 (1257) de Keykavus'a "Letâif-i Hikmet"
adl~~bir eser sunmas~~ da bunu belgeler.
42 Mevlana ba~lang~çta Rükn ud-Din K~l~çarslan'~~desteklemi~~ve onu kendine o~ul ediruni~ti. (Sipehsalar, Menak~b-i Hz. Hudavendigar, Istanbul, 1331,
s. 117-119; Menak~bu'l-Ykrifin, I, 146-147). Ancak Rükn ud-Din'in Mevlana'n~n
müridi olan veziri Muin ud-Din Pervane ile aras~~ aç~l~nca Türkrnenlere yak~nl~k göstermek zorunda kald~. Sultan~n bir toplant~da Türkmen bir ~eyh olan Baba
Merendi'ye hurmet edip onu kendisine baba edinmesi Mevlana'y~~ gücendirmi~~
ve "biz de kendimize ba~ka birini o~ul ediniriz" diyerek toplant~y~~ terketmi~tir.
43 Anonim Tarih-i al-i Selçuk'a göre (s. 52) bu tarih Ramazan 659 (1261) dir.
44 Ibn Bibi, S. 608-615; Müsameret ul-Ahbar, s. 71-77; Eb ul-Ferec, II, 559563; Anonim, s. 53, 54.
Mehalc~b-~~ ~eyh Evhad ud-Din, s. 71.
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mu~lard~~46. Ne gariptir ki, Fatma'y~~esaretten kurtaranlar bir sene
sonra onun kocas~n~~öldüreceklerdir. Burada ~eyh Sa'di'nin Kurdun
pençesinden kurtard~~~~koyunu keserken b~çak alt~nda inleyen
koyunun hal lisani ile söyledi~i: "Seni kurtar~c~m sanm~~t~m, me~er
hakiki kurdum sen imi~sin" sözünü hat~rlamamak mümkün de~ildir.
Öte yandan Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din, 645 (1247) y~l~nda
~ems-i Terizi'nin öldürülmesinden sonra Mevlana'n~n o~lu Ala
ud-Din Çelebi ile K~r~ehir'e gidip, oraya yerle~mi~tir 47. ~ems-i Tebrizi'nin AM Evren taraf~ndan öldürüldü~ünü veya en az~ndan bu
i~te parma~~~bulundu~unu tesbit etmekteyiz. Ayr~ca AM Evren ile
Mevlana'n~n o~lu Ala üd-Din Çelebi'nin de 659 (~ 26~ ) y~l~nda K~r~ehir Emini Nureddin 'Caca taraf~ ndan öldürüldüklerini tesbit etti~imizi burada kaydedelim. Bu konuyu ayr~~bir makalede yazm~~~
bulunuyoruz. Burada sadece Fatma Hatun'un esaretten döndükten
iki sene kadar sonra e~i Ahi Evren'in Nur ud-Din Caca taraf~ndan
~ehit edildi~ini kaydetmi~~oluyoruz. Böylece Velayet-nâme'de ad~~
geçen Fatma Bac~'n~n, Nureddin Caca ile mücadelesi ve Caca taraf~ndan takibata u~ramas~~ve bu bask~lara dayanamayarak bugünkü
ad~~Hac~bekta~~olan Sulucakarahöyük'e göçmek zorunda kald~~~na
~ bn Bibi, s. 635-640 ; Müsâmeret ul-Ahbâr, S. 66-72.
Eflâki, Menâk~ b ül-Arifin'inde (3/412. hikaye) Ala tid-Din Çelebi'ye K~r~ehri (K~r~ehirli) demesi onun K~r~ehir'e yerle~mi~~olmas~ndand~r. Nitekim gene
Eflâki'den (8/58. hikaye) Ala üd-Din'in o~lu ve torunlarm~n da K~r~ehir'de ikamet
etmekte oldu~unu ö~reniyoruz. Bu sahan~n ara~t~r~c~lar~~bu güne kadar Eflâkrnin
Alâ üd-Din'e K~r~ehri deyi~ine bir anlam verememi~lerdir. ~ems-i Tebrizi'nin öldürülmesinden bir süre sonra Mevlana, o~lu Ala üd-Din'e üç ayr~~mektup yazm~~~
(Mevlânâ Mektuplar, trc. A. Gölp~narl~, ~stanbul, 1963, s. 16-17, 40-42, ~~o ~- o2)
ve bu mektuplarda o~luna kendisini affetti~ini aile oca~~na dönmesini yazm~~t~r.
Hatta bu mektuplar~n birinde o~lunun dönmesini sa~lamas~~için Emir Seyf ud-Din'e
yüz suyu dökmeye katland~~~n~~yaz~yor. A. Gölp~narl~~ile (Mektuplar, aç~klamalar k~sm~ , s. 221) F. Nâfiz Uzluk'un. (Mevlana, Mektubât, ~stanbul, 1356/1937
Indeks k~sm~) kimli~ini tesbit edemedikleri Emir Seyf ed-Din K~r~ehir emini olup,
Ahi Evren'in "Menâhic-i Seyfi" adl~~eserini sundu~u emir Seyf üd-Din Tu~rul'dur.
(Bk. Bursa Hüseyin Çelebi, ktp. nr. 1184, yp. 6ob). Birinci Alâ üd-Din Keykubâd'~n
haslar~ndan idi. Harput'un fethi s~ras~nda Keykubad'~n emri ile burçlara sanca~~~
diken bu zat~~/bn. MM eserinin bir yerinde (s. 44o) Emir Tu~rul diye anm~~t~r.
Bu zat için ayr~ca Bkz., /bn ül-Enceb, Cami ül-Muhtasar, s. 148). ~~te Mevlânâ'n~n yukar~da belirtilen mektuplarm~~ne~redenler Mevlânâ'n~n bu mektuplar~na
nereye gönderdi~ini de dü~ünmemi~lerdir.
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dair haberlerin" anlam~~anla~~lm~~~oluyor. Yani Fatma Bac~~ e~i
AM Evren'in Nureddin Caca ile mücadelesini sürdürdü~ü görülmektedir.
Bu durum "Velâyet-nâme"de ad~~geçen Fatma Bac~'n~n (Kad~ne~k ana) "Menâk~ b-~~Evhad ud-Din"de Evhad ud-Din'in k~z~~oldu~u
belirtilen Fatma ile ayn~~ki~iler oldu~unu göstermektedir. Velâyetnâme'de Fatma Bac~'n~ n Sivrihisar'll Nur ud-Din'in k~z~~olarak
gösterilmesi" ya y~ k~~t~ rma veya manevi evlad~~oldu~u kastedilmi~tir. Nitekim A~~k Pa~a-Zâde de Hac~~Bekta~'~ n Fatma Ana'y~~kendine
evlât edindi~ini yazmaktad~ r. Gene Velâyet-nâme'de anlat~ld~~ma
göre, Hac~~Bekta~~Anadolu'ya geldi~i zaman Fatma Bac~~ henüz
genç k~z imi~~ve Hac~~Bekta~'~ n, Diyar-~~ Rûm'a kadem bast~~~n~~
erenler meclisinde bulunanlara Fatma Bac~~haber vermi~tir 5°. Bu
haberle hem Hac~~Bekta~'~ n Anadolu'ya geldi~i tarihi on senelik
zaman içerisinde s~n~rlamam~z mümkün olmakta 51 hem de Menak~ b-i Evhad ud-Din-i Kirmani'de, Kayseri'de Evhad ud-Din'in
hizmetinde bulundu~u belirtilen ve fakat ad~~aç~ klanmayan Türkmen
~eyhin de Hac~~Bekta~~oldu~unu anlamaktay~z 52 . Ayr~ca Hac~~Bekta~~
ile Fatma Bac~~ aras~ndaki yak~nl~~~ n men~ei de anla~~lm~~~oluyor.
Evhad ud-Din-i Kirmani'nin Menak~ b-nâme'sinde belirtildi~inc
göre, esaret dönü~ ü nerede ikamet etmek istedi~i Fatma'dan sorulmu~~o da: "Babam~n arkada~lar~n~ n ya~ad~~~~kulübede" diye cevap
vermi~~53. Babas~n~n arkada~~~olan bu kulübenin sahibi Fatma Hatun'
49 Bk. Cevad Hakk~~ Tar~m, K~r~ ehir Tarihi üzerine ara~t~rmalar, K~r~ehir,
1938, S. go; Tarih-i al-i Osman, s. 204-205.
49 Velâyet - Name, s. 18.
50 Velâyet - nâme, s. 18.
50a Târih-i Ali Osman, S.
ald~~~~
51 Fatma Bac~ , Evhad üd-Din'in Kayseri'deki Bak~rc~lar Çar~~s~ndan
göre
~ine
tur.
Evhad
ud-Din
602
(1205)
de
Anadolu'ya
geldi
cariyeden do~mu~
Fatma, en erken 603 (1206) veya 604 (12437) do~umlu olabilir. Vilayet - name'de
Hac~~Bekta~, Diyar-i Rum'a geldi~inde Fatma Bac~~henüz genç k~z imi~~ve erenlere
sofra düzmekle me~gul imi~. Bu haber Hac~~Bekta~'~n en erken 620 (1223) y~l~nda
Anadolu'ya geldi~ini göstermektedir. Ayr~ ca Kayseri'de Battal Mescidi'nde Evhad
ud-Din ile görü~meleri, (Ad~~ geçen Menak~ b - name, s. 81-82). Evhad üd-Din
de son olarak 631 (1234) de Anadolu'dan ayr~lmas~~(Bk. B. Feruzanfer, Menak~ b-i
~eyh Evhad üd-Din'in Onsöz'', s. 33) Hac~~Bekta~ -i Veli'nin bu iki tarih aras~nda
Anadolu'ya geldi~ine kat'iyet kazand~rmaktad~r.
52 Menak~b-~~Evhad ud-Din, s. 81-82.
52 Ayn~~ eser, s. 71.
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un —karde~i, day~, amuca gibi— mahremlerinden olmad~~~na göre,
kocas~~olmak laz~m gelir. Aksi takdirde Fatma Hatun'un bu kimse
veya kimselerin yan~nda ikamet etmeyi istemesi dinen caiz de olmazd~. Dolay~siyle Evhad ud-Din-i Kirmani'nin k~z~~Fatma bu sözüyle
kocas~~Ah! Evren'in K~r~ehir'deki evini kasdetti~i birçok karinelerle
anla~~lmaktad~r. Burada entresan olan bir durumu belirtmekte
yarar görüyoruz. Yukar~da belirtildi~i gibi Menak~b-i ~eyh Evhad
ud-Din-i Kirmani'nin yazar~, devrin ~iddetli siyasi bask~lar~ndan
dolay~~olacak Türkmen ~eyhlerin ad~n~~zikretmemi~tir. Yukar~da
sundu~umuz cümlede de ketum davranarak Fatma'n~n ikamet etmek
istedi~i kulübenin nerede ve kime ait oldu~unu aç~klamaktan sarf~~
nazar etmi~tir. Yani bir i~aret zamiri ile kulübenin sahibi —ki iddiam~za göre Ahi Evren'dir— belirtmi~~oluyor. Nitekim ayn~~mülahazalar sonucu devrin ba~ka yazarlar~~da Ahi Evren'in ad~n~~vermekten
kaç~nm~~lard~r ". Bunlardan biri de o devrin tarihçisi Aksarayl~~
Kerim ud-Din Mahmud'dur. Bak~n~z Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din
Mahmud ve Mevlana'n~n o~lu Ala ud-Din Çelebi'nin öldürülmeleri
olay~n~~55nas~l anlat~l~yor: "K~r~ehir Emirli~i Nur ud-Din Caca'ya verildi. Ordu ile onun üzerine geldi. Bir süre muhasara edildi. Onu kaleden
söküp att~lar. Hariciler (Türkmenler) ki, ona uymu~lard~~kâmilen
öldürüldüler" 56.
Burada dikkati çeken bir ~ey daha var. Menak~b-~~ ~eyh Evhad
ud-Din'in yazar~~Evhad ud-Din-i Kirmani'nin k~z~~Fatma Hatun'un,
esaretten döndükten bir müddet sonra ~eyh Emin ud-Din Ya'kub'un
müritlerinden olan Bedr ud-Din ile evlendirildi~ini 57, Menak~b-~~
Hac~~Bekta~-i Veli'de de Fatma Bac~'n~n sonradan Molla ~dris adl~~
biri ile evlendirildi~ini yaz maktad~r 58. Görüldü~ü gibi her iki Menak~b-nâme'nin yazar~~Fatma'n~n ikinci evlili~inde kocas~n~n ad~n~~
kaydettikleri halde, daha önce kiminle evli oldu~u hakk~nda bir
aç~klamada bulunmu~lard~r. Menak~b-~~Hac~~Bekta~'~~yazan FirAhi Evren'in öldürülmesi ve ölüm Tarihinin tesbiti" adl~~ makalemizi
IX. Türk Tarih Kongresi'ne (Ortaasya ve orta ça~~Türk Tarihi Seksiyonu) bildiri
olarak sunmu~~bulunuyoruz.
55 Bu konuyu "Ahi Evren'in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti" adl~~
makale.mizde aç~klam~~~bulunuyoruz.
56 Müsameret ül-ahbar, S. 75.
57 Ad~~geçen eser, s. 71.
58 Velayet - na~~-~e s. ~~'o.
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devsi-i Rumi, bu eseri Fatma Bac~'dan 200 kusur y~l sonra Bekta~i
rivayetlere dayanarak yazd~~~~için Fatma Bac~'n~n ilk kocas~n~~ bilmiyebilir. Fakat Menak~b-i ~eyh Evhad ud-Din'in yazar~~ki, eserini
Fatma Hatun hayatta iken yazm~~t~ r Fatma'n~n ilk kocas~n~~bilmemesi imkans~zd~r. Üstelik Fatma csaretten dönünce falanca ile
evlendirildi demiyor. Bir müddet sonra evlendirildi diyor. Bu demektir ki, bu yazar, Fatma Hatun esaretten döndü~ü zaman kocas~n~n
sa~~oldu~unu, Fatma'n~n dönü~ünden bir y~l sonra kocas~~öldürülünce
Bedr ud-Din ~dris 59 ile evlendi~ini biliyor. Dolay~s~yla bu yazar~n
Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din Mahmud'un ad~n~~anmay~~~~—yukar~da da belirtti~imiz gibi— tamamen Ahi Evren ve çevresindekiler
üzerindeki siyasi ve fikri bask~lar sebebiyledir. Hatta bu yazar~n
eserinde kendi ad~n~~belirtmeyi~i de gene bu siyasi ve fikri bask~~ile
ilgilidir. Ahi Evren ve 20 kadar eserinin günümüze kadar meçhul
kalmas~~da tamamen bu siyasi terörün ve bask~n~n eseridir. Tabii
bunda ~ems-i Tebrizi'yi öldürtmesi ve devlete isyan esnas~nda (Yani
ba~i olarak) öldürülmü~~olmas~n~n pay~~da büyüktür.
Buraya kadar Anadolu Bac~lar~~ Te~kilât~'n~n kurucusu veya
ilk lideri oldu~unu tesbit etti~imiz Fatma Bac~~ile, ~eyh Evhad udDin Hamid el-Kirmani'nin k~z~~Fatma Hatun'un ayn~~ ki~i olup,
Ahi Te~kilât~'mn kurucusu Ahi Evren ~eyh Nasir ud-Din Mahmud'un
zevcesi oldu~unu belirtmeye çal~~t~ k. As~l önemli olan bu kad~nlar
te~kilat~n~n tan~t~lmas~d~ r. Sosyal, s~nai ve siysi faaliyetleri ile ilgili
—çok az olmakla beraber— baz~~önemli kay~tlar mevcuttur. Bu kay~tlar~n de~erlendirilmesi ile dünyada e~ine pek az raslanan, bu Kad~nlar Te~kilat~~hakk~ nda sa~lam bir fikir edinilmektedir. Bu konuda
Fatma Bac~'n~n Hayat~~ve Bac~lar Te~kilat~~ adl~~bir makaleyi ne~re
haz~rlam~~~bulunuyoruz.

59 Menak~b-~~ ~eyh Evhad ud-Din'de Fatma Bac~'n~n sonradan evlendi~i
zat~n ad~, Bedr ud-Din, Velayet - name'de ise, Idris olarak geçiyor. Muhtemelen
bu iki isim ayn~~ ~ahsa aittir. Yani Bedr ud-Din adam~n künyesi Idris ise, ad~d~r.

