ANADOLU'DA AH~ L~ K VE BUNUN KURUCUSU
AH~~EVREN
NE~ET ÇA~ATAY
GIRI~:
XIII. yüzy~l ba~lar~ nda Anadolu'da kurulan Ahi örgütü, yayg~n ve
etkin bir sosyo-ekonomik kurum olarak son 40-50 y~ld~ r yerli ve yabanc~~
yazarlar~ n ilgisini çekti.
Bu kurum, kurulu~undan, gedik haline dönü~tü~ü 1727 y~l~ na dek
geçen be~yüz y~ldan çok bir süre, Anadolu halk~ n~n sanat, ekonomi ve sosyal
düzenine yön vermi~tir.
Bu bölgedeki toplumun sosyal ve ekonomik yap~s~nda böylesine köklü
ve etkin bir rol oynam~~~bulunan bu örgütün kökenlerini arayanlar, ad ve
biçim benzerliklerine bakarak onu, Arap fütüvvetçili~inin bir kopyas~, X.
yüzy~l sonlar~ na do~ru Basra'da kurulan ~ hvan üs-Safa'n~ n ve benzeri
kurulu~lar~ n uzant~s~~ saym~~lard~ r. Bu konu üzerinde biraz daha ciddi duran
Franz Taeschner gibi ara~ t~ r~c~lar Ahili~in, ~ ran'dan al~ nma oldu~unu
yazm~~lard~ r.
Bugüne dek pek durulu~a kavu~mam~~~bulunan bu konuyu biraz
ayd~nlatmak için ~u ba~l~ klar üzerinde durmak istiyoruz:
Ahilik ve onun Anadolu halk~n~ n sosyo-ekonomik yap~s~ nda oynad~~~~
rol.
Ahili~in kökenleri: A- Fütüvvetle ilgisi, B- ~ ran kökenli olu~u
iddialar~.
Anadolu'da Ahili~i kuran Ahi Evren'in ya~am~~ve ki~ili~i.
AHILIK VE ONUN ANADOLU HALKININ
SOSYO-EKONOMIK YAPISINDA OYNADI~I ROL
XIII. yüzy~l~ n ba~lar~ na dek Anadolu'da sanat ve ticaretin büyük bir
bölümü, yerli gayr-i müslim halk~ n elinde idi. Askeri güç üstünlü~üne
dayanarak yönetimi elinde tutan Türklerin, bu durumlar~ n~~ koruyup
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sürdürebilmeleri için ekonomik dengeyi de sa~lamalar~, bu alanda da etkili
olmalar~~gerekli idi.
Bunun için, önce sanat ve ticareti geli~tirmeleri, bu alanda kalite ve
fiyat kontrolünü etkin olarak sa~lamalar~~gerekirdi.
Türkler 1015 y~l~ndanberi yani daha, Büyük Selçuklu imparatorlu~u
kurulmadan önce, Bizansl~lar~n do~u s~ n~ rlar~nda çarp~~m~~lar, bu tarihten
altm~~~ y~l sonra Anadolu'da Konya bölgesine dek gelerek buralarda,
Bizansl~lann Balkanlar'dan getirip Do~u Anadolu s~n~rlar~na yerle~tirdi~i
Türk as~ll~~Avarlarla ve Peçeneklerle ili~ki kurup yo~un bir Türk toplumu
olu~turmu~lard~.
XI. yüzy~l sonlar~nda Anadolu'yu ele geçirip buraya yerle~en Türklerin büyük bir ço~unlu~u göçebe idi; sanat ve ticaretle ilgili ihtiyaçlar~n~, o
s~rada çok yüksek bir oranda Türkle~mi~~bulunan Iran bölgesinden
sa~l~yorlard~.
Mo~ol hükümdar~~ Cengiz Han'~ n (1155-1227), 1220 y~llar~ nda
Harezm~ah Türklerinin ülkesine sald~rmas~~ üzerine, o bölge tüccar ve
sanatkârlanndan olu~an yüzbinlerce Türk halk~~ bat~ya yöneldiler. Bir
k~sm~n~n Iran topraklar~nda kald~~~~muhakkak olan bu göçmenlerin büyük
bir k~sm~~ da Anadolu'ya yerle~erek ticaret ve sanat alanlanndaki
u~ra~~lar~ n~~burada sürdürmeye ve aralar~nda örgütlenmeye ba~lad~lar.
~~te XII. yüzy~l ba~lar~nda Hoy ~ehrinden ç~k~p ~am, Ba~dat ve
Mekke'de dola~t~ktan sonra Anadolu'ya gelen Ahi Evren ~eyh Nas~ rüddin
Ebu'l Hakay~ k Mahmud b. Ahmet el-Hoyis ( ~~72-1262), XI. yüzy~ldanberi
~ran'a yerle~mi~~bulunan Türkmenlerdendi.
Ahi Evren 1206 y~l~nda, sonradan kay~npederi olan Evhadüddin
Kirmâni ile Anadolu'ya gelip Kayseri'ye yerle~erek debba~l~k (dericilik) ve
o alanla ilgili sanat dallann~~geli~tirmeye ba~lam~~~ ~~5-2o y~l sonra, yukar~da
sözünü etti~imiz Mo~ol sald~ r~s~~üzerine do~udan Anadolu'ya gelen esnaf,
sanatkâr ve tüccarlar~~ daha geni~~bir örgüt halinde, fütüvvetname denen
tüzük kurallar~~içinde birle~tirmi~tir.
XIII. yüzy~l~ n ilk yar~s~~sonlar~nda Türklerin yerle~ti~i bütün Anadolu
~ehir ve kasabalar~nda, birbirleri ile s~k~~yard~m ve dayan~~ma halinde
bulunan 32 esnaf ve sanatkâr birli~inden olu~an ve her alanda rol oynayan
bir örgüt kuruldu.
1243 y~l~nda Kayseri ~ehrini ku~atan Mo~ol ordular~na kar~~~ ~ehrin
korunmas~nda Ahi örgütünün savunmaya kat~lmalar~~ bunu aç~kça gösteriyor (bak~n~z: ~bn-i Bib~~ss. 527-53 ; Ebu'l-Ferec, Ömer R~za Do~rul çevirisi
ss. 542; Osman Turan, Selçuklular zaman~nda Türkiye ss. 440-441).
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Anadolu'da Ahili~i kurup yerle~ tiren Ahi Evren ve arkada~lar~ , bu
kurumun ahlak kurallar~n~, ~slam ülkelerinde ötedenberi bilinen ve teorik
olarak iyi insan olma kurallar~ n~~ kapsayan"fütüvvetnamelerden ald~lar.
Ahlak, sanat ve konukseverli~in bir bile~imi olan Ahili~in Anadolu'da
kökle~ip yay~lmas~~~u sonuçlar~~do~urdu: önce, Anadolu Türklerinin göçebe
hayattan yerle~ik hayata geçi~ini h~zland~ rd~. ~ kincisi, o zamana dek
ço~unlukla yerli gayr-i müslim halk~ n elinde bulunan sanat ve ticaret
hayat~na Türklerin kat~lmas~yla bu alanlarda canl~l~ k belirdi. Üçüncüsü,
Türk esnaf ve sanatkarlar~, aralar~nda s~ k~~i~birli~i, kar~~l~kl~~yard~m ili~kileri
kurdular, iyi ahlak kurallar~ n~~halka yayd~lar. Bunu Ahili~in bir yan kolu ve
uzant~s~~ olan "yaren örgütü" arac~l~~~~ile köylere dek götürdüler ki, bunun
ayr~nt~lar~n~~(Bir Türk kurumu olan Ahilik) adl~~ kitab~m~zda anlatm~~, bu
yaren kurulu~unun 40-50 y~l önceye dek sürdü~ünü, içinde ya~ad~~~m bir
köydeki örne~i ile belirtmi~tim. (Ad~~ geçen kitap ss. 159-17 ).
Ahili~in ve onun bir yan kurulu~u ve uzant~s~~ olan "yaren"örgütünün
sa~lad~~~~kolayl~klarla, ~~ oo y~ldan çok bir süre do~udan Türk ellerinden
gelen Türkler, Anadolu'da yabanc~l~k ve s~k~nt~~ çekmeden rahatl~kla
yerle~tiler.
Ahi Evren'in kurdu~u Ahili~e, bir meslek, sanat veya ticaretle ili~kisi
olmayanlar kat~lamazlard~. Bu kurulu~un, tekke ve zaviyelerde çöreklenip
halka el açarak ve din sömürücülü~ü yaparak geçinen asalak tarikatlardan
fark~~ burdad~ r. Ahi Evren, Anadolu Türküne, al~nteri ile geçinme, ba~~~dik,
kendine güvençli ve minnetsiz ya~ama yetene~i ve al~~kanl~~~~a~~lam~~t~r.
Ahi örgütünün sanatkarlara i~~yerinde yamak, ç~ rak, kalfa ve usta
hiyerar~ isi ile mesle~in incelikleri ve s~ rlar~~ ö~retilirken ak~amlar~~ topland~ klar~~Ahi konuk a~~ rlama ve toplant~~ salonlar~ nda ahlak e~itimi, haftan~ n belli
günlerinde de silah talimleri ve ata binme ö~retimi yoluyla askerlik e~itimi
yapt~ r~llyordu.
Kurumun erkek üyelerine "eline, beline, diline sahip ol" prensibi
benimsetilip uygulat~l~rken, i~birli~i yapt~ klar~~ ~üphesiz olan Anadolu
kad~ nlar~ na "baciyan-~~ Rum" örgütü "e~ine, i~ine, a~~ na sahip ol"prensibi
benimsetiliyordu.
~~te bu yollarda yeti~en Türk esnaf ve sanatkarlar~~ aralar~ nda güçlü bir
dayan~~ma ve yard~mla~ma kurmu~, hem de Türk Silahl~~Kuvvetleri askeri
yetenek ve beceri ile yeti~mi~~milis birli~ine kavu~mu~~oluyordu.
Ahilerin do~udan dalga dalga gelen soyda~lar~ na konukseverlikle,
içtenlikle yard~ m etmeleri, Anadolu'da Türk yo~unlu~unun olu~mas~ nda
önemli bir rol oynam~~t~ r. Çünkü güvenli~in, haber alma ve ta~~t araçlar~n~ n
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ilkel ve yetersiz oldu~u o ça~larda bu yeni gelen soyda~lar~na yi~itlikle ve
cömertlikle kucak açmalar~ , onlar~n kar~~la~acaklan s~k~nt~lar~~büyük ölçüde
azaltm~~, yeni yurtlar~ nda rahatça yerle~ip i~~güç sahibi olmalar~ n~~mümkün
k~lm~~t~r.
~~~
AHILI~IN KÖKENLERI
Bu kurumun (~ rilik ve Bat~nilik ile, Ihvan üs-Safa ile, Melamilik ile,
Masonlukla ili~kisi bulundu~u hakk~nda teoriler ortaya at~lm~~sa da
bunlardan ~srarla üzerinde durulan~ , flitüvvetle ve tasavvufla olan ili~ kisidir.
Fütüvvetle ili~kili görenler onun Iran'da geli~erek oradan Anadolu'ya
geldi~ini söylerler.
A)Ahili~in fiitüvvetle ili~kisi konusu:
Encyclopaedia of Islam'~ n ikinci Avrupa bask~s~ nda "filtüvvet"
maddesini yazm~~~olan Franz Taeschner "fütüvvetin halk aras~ nda yayg~ n
~ekli Ahilik" biçimindeki bir ba~l~ ktan sonra "Selçuklu Anadolusunda
~ehirlerdeki sanatkârlar aras~ nda fiitüvvet ilginç bir biçim ald~ ; çünkü
fütüvvet sahibi ki~i Ahi ad~ n~~ al~yordu."diyor. Bu görü~~ve konunun bu
aç~dan ele al~ nmas~~ bizce çok yanl~~t~ r. Ahili~in ahlaki ve terbiyevi
ilkelerinin ve baz~~ kurallar~ n~n, tasavvufçular~ n daha önce geli~tirip
formülle~tirdi~i fütüvvetnamelerden al~nd~~~~söylenebilir. Ama ne fütüvvetçilik geli~erek Ahilik haline gelmi~, ne de Ahilik, fütüvvetin halk aras~ ndaki
yayg~ n ~ekli olmu~tur. Zaten yi~itlik, cömertlik anlam~na gelen fütüvvetçilik
de tek bir ulusun mal~, icad~~de~ildir. Ta... dört halife devrindenberi Islam
dünyas~nda ahlakl~, yi~it ve eli aç~ k ki~iler, toplumun ideal ki~ileri olarak
ö~ülmekte örnek olarak da Tay Kabilesi'nden Hâtem gösterilmektedir.
Eski mutasavv~flar ve kelamc~lar, eserlerinde bu vas~flar~~fütüvvetin
temel ilkeleri olarak saymaktad~ rlar. Yaz~lar~nda fütüvveti öven ve onun
temel ilkelerine yer veren yazarlar ~unlard~ r: Ahmed b.Hadraveyh (ölümü:
854) bu, ayn~~zamanda filtüvvet vas~flar~ n~~ üzerinde toplam~§ ileri bir ki~i
olarak gösterilir.
Ebu Abdullah b. Hâris b. Esed el-Muhasibi (ya~am~: 781-857).
Cüneyd-i Ba~dadl (ölümü: 91o). Câhiz (Ebu Osman Amr b. Bahar: ölümü
869), devrinin büyük bir dü~ün adam~~ve mûtezile kelamc~s~d~r. "Kitab elfityan" adl~~bir eser yazm~~~ama bu eser bize kadar gelmemi~tir. Ku~eyr1
(Abdülkerim b. Hevazin b. Abdülmelik el-Ku~ eyri: 986-1072) onun
"Risale-i Ku~eyriye" adl~~eseri, tasavvuf ve filtüvvet kurallar~~bak~m~ndan
çok önemlidir. Unsur el-Meâll Keykâvus (ölümü: ~ o8o'den sonra). Bunun
"Kabusname" adl~~eseri de fütüvvet kurallar~~bak~m~ndan çok önemlidir.

ANADOLU'DA AHIL~~K

42 7

Suhraverdi (~ehabüddin Ebu Hafs Amr b. Abdullah el-Suhraverdi: ~~45~~234). Bunun, "Avarif el-Maarif" ad~ nda tasavvufa ait me~ hur bir eseri ile
iki fütüvvetnamesi vard~ r. (Bunlar hakk~nda geni~~bilgi için bizim "Bir Türk
Kurumu olan Ahilik" adl~~ kitab~m~za bak~ n~z).
Suhraverdi, Mevlana Celaleddin Rümi ile onun Belh'ten Anadolu'ya
gelirken u~rad~~~~Ba~dat'da ve Alaeddin Keykubad'a, Abbasi halifesi Nas~ r
Lidinillah'~n elçisi olarak yolland~~~~Konya'ya geli~inde olmak üzere iki kez
görü~mü~tür.
Hüseyin Vaiz Ka~ifi (ölümü: 1505) bu, Herat'l~d~ r ve "Ahlak-1
muhsini" "Envar-~~Süheyli ve "fütüvvetname-i Sultani" adl~~ eserleri vard~ r.
~slam âleminde fütüvvetten ve fütüvvet ehlinin güzel vas~flar~ ndan söz
eden eserlere IX. yüzy~l~n ba~lar~ nda rastlanmakta ise de daha sonra zaman
zaman ve yer yer birçok fütüvvetnameler düzenlenmi~ken fütüvvetçili~in,
Anadolu Ahili~ine benzer ya da onu and~r~ r bir biçimde kurumla~mas~ na,
~ekli dahi olsa örgütlenmesine ta.. halife Nas~ r zaman~na dek rastlam~ yoruz.
Abbasi halifesi Nas~ r Lidinillah (halifeli~i: ~~ 8o-1225), 1182 ya da 1183
y~l~nda, o s~ralarda Ba~dad çevresinde fütüvvetçili~in piri ve ~eyhi bulunan
Abdülcebbar b. Salih ad~ndaki bir ki~iden fütüvvet ~alvar~~giymi~~ve bu
kurumu kendi ba~kanl~~~~alt~ nda toplay~ p gençleri find~ k atma talimleri ile
örgütleyerek ona biraz da askeri mahiyet verip kom~u hükümdarlara kendi
elinden flitüvvet ~alvar~~ giydirerek, onlarla kendi aras~ nda manevi ba~~
kurmak istemi~tir.
Bu s~ rada, kendisini böyle bir giri~ime zorlayan nedenler vard~. Bir
yandan Salahaddin Eyyubi, M~s~ r Fat~ mileri Devleti'ne son verip ~~187
y~l~na dek ~am'~ , Haleb'i, Musul ve Kudüs'ü ele geçirip Yemen'i, M~s~ r'~~ve
Suriye'yi yönetimi alt~na al~ p s~ n~ rlar~n~~ F~ rat Nehri'nden Ni! Nehri'ne, Akdeniz k~y~lar~ na dayam~~ , öte yandan Anadolu Selçuklular~~Hükümdar~~ II.
izzeddin K~l~çarslan (saltanat~: ~~ 155-1192) yönetiminde büyük bir geli~meye ula~m~~, do~uda ise 1172 y~l~ nda karde~i Sultan~ah'~~ indirerek
Harezm~ahlar taht~ na oturmu~~olan Alaeddin Teke~, Kirman bölgesine
yürüyerek ~ rak Selçuklular~~ Hükümdar~~ II. Tu~rul'u (saltanat~: ~~ 177-1 ~~94)
ast~r~ p ülkesini ele geçirmi~~bulunuyordu. öte yandan Bât~ niler, Taberisten,
Mazenderan, Cürcan bölgelerine s~ k~ca yerle~mi~~olup çevreye yollad~klar~~
fedaileri ve davetçileri arac~ l~~~yla halk~~ kand~ r~p ayakland~ rmaya
çal~~~yorlard~.
Nas~ r Lidinillah, Abbasiler taht~ na geçti~inde devletin egemenlik alan~~
hemen hemen Ba~dad bölgesi ile Irak'~ n küçük bir parças~~ halinde
bulunuyordu.Ayr~ ca Abbasiler devletinin ekonomik dengesi, iç ve d~~~
güvenli~i de bozuktu.
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I~te halife Nas~ r Lidinillah bu zorluklar ve ko~ullar alt~ nda ve durumu
düzeltmede yard~mc~~ olur dü~ üncesiyle fütüvvetçili~i kendi ba~kanl~~~~
alt~ nda bir örgüt haline getirdi. O, her nekadar kom~u devletler hükümdarlar~ na, bu arada Anadolu Selçuklu hükümdar~~ I. Izzeddin Keykâvus'u
(saltanat~ : 1210-1219) 1214 y~l~ nda, I. Alaeddin Keykubad'~~ (saltanat~:
1 219- ~~ 236) 1 2 19 ya da ~~220 y~l~ nda, Suhraverdi arac~l~~~~ile fütüvvet ~alvar~~
giydirip bu örgüte sokmu~~ise de bu, kuru bir tören fütüvvetçili~inden öteye
gidemedi.
Nas~ r Lidinillah, Irak'ta kendisinden sonra bu görevi yerine getirmek
üzere Muayye ailesini görevlendirmi~ tir. Bu görevin-Abbâsiler'in 1258
y~l~nda Mo~ol sald~ r~s~~ ile y~ k~lmas~ ndan epey sonra-1292 y~l~ nda M~s~ r
Memlük Sultanlar~ ndan Melik ül-E~ ref Halil'e geçmi~~oldu~ unu görüyoruz.
Bunlar da çevrelerindeki Müslüman ülkeler beylerinden ve sultanlar~ ndan
isteyenlere fütüvvet berat~~ gönderdiler. Örne~in emir Alaeddin Hakküri,
fütüvvet ~alvar~m kendi yönetimi alt~ ndaki ileri gelenlere ve a~ iret beylerine:
bütün da~l~ k bölgesi halk~ na giydirmek iznini ald~ rmak üzere, ~eyh
Abdulhamid'i, M~s~ r Memlukleri Sultan~~ el-E~ref Halil b. Kalavun'a
göndermi~, Melik bu izni ve fütüvvet giysilerini, gümü~~kilitli bir sand~ k
içinde yollam~~ t~ r. Sand~ k içindeki bu giysiler misk ve amberle kokuland ~ r~l~ p, ipek bir iple ba~lanm~~~bulunuyordu. Bu emire ayr~ ca bir kal'i k~l~ nç,
sancak ve mühür ve mendil gibi fütüvvet ayg~ tlar~~ da verilmi~ tir.
Nüs~ r Lidinillah böylece fiitüvvetçilik ve f~nd~k at~c~l~ k örgütü ve
törenleri yoluyla içerdeki güvensizli~i önleme çabas~ na giri~mi~, kom~u
Müslüman hükümdarlar~~ da bu iki yolla ve halifelik yetkisi ile kendisine
zarars~ z bir duruma getirmeye çal~~ m~~, bunda da bir ölçüde ba~ar~~
kazanm~~t~ r.
Görüldü~ü gibi IX.y.y~ldan XIII.y.y~l ba~lar~na dek büyük
mutasavv~f, kelamc~~ ve bilginlerin fütüvvetten güzel insan huylar~~ ve
nitelikleri olarak söz etmelerine ra~men Anadolu Ahili~ine benzer hiçbir
örgüt kurulamam~~t~ r. Yani tezgâhta ve dükkânda çal~~an esnaf ve
sanatkârlar birli~i bunlar~ n, yamak, ç~ rak, kalfa ve ustadan olu~an meslek
hiyerar~ ileri, Ahi babalar ve Ahileri haftan~n belli günlerinde zaviyelerinde
toplamalar~ , bu zaviyelerde ahlaki, dini ve askeri bilgiler verilmesi gibi ~eyler
ne Nâs~ rdan önce, ne de Nas~r Lidinillah'~ n kurdu~u fiitüvvetçiler aras~nda
vard~. Bunduk atma ve ku~~avlama gibi göstermelik törenler Ahilikle
örneksenemez.
Bütün bunlar, Anadolu'da Türkler aras~ nda ahlak, sanat ve konukseverli~in bir kar~~~ m~~ olarak kurulan, toplumun sosyo-ekonomik yap~s~ nda,
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askeri alanda çok etkili ve yayg~ n bir rol oynam~~~bulunan Ahili~in,
tamamiyle Türk'e özgü bir kurulu~~oldu~unu aç~ k ~eçik ve hiçbir ku~ kuya
yer vermeyecek bir biçimde kan~ tlar.
B)Ahili~in Iran kökenli oldu~u iddias~:
Iranhlar~n Anadolu Türklerine etkileri iddias~~baz~~tarihçilerin konuyu
derinlemesine ele almadan, d~~~görünü~ e bakarak verdikleri bir hükmün
sonucudur.
Iran, Arap istilas~na u~rad~~~~635 y~llar~ ndan ~~5o2 y~l~ nda Safeviler
soyundan ~ah Ismail'in, Akkoyunlular~ n son hükümdar~~ Sultan Murad'~~
yenerek kurdu~u yönetime dek geçen 867 y~ l, milli bir devletten yoksun
olarak ya~am~~ t~ r. ~ah Ismail'in anas~~Alime Begüm, Akkoyunlu hükümdar~~
Uzun Hasan'~ n k~z~d~r. Ayr~ca ~ah Ismail, Hatayi takma ad~~ ile Türkçe
~iirler yazm~~t~r.
Iran bölgesi uzun sürede sadece milli hükümetten yoksun olmakla
kalmam~~, onuncu yüzy~l~ n ilk yar~s~ ndanberi yo~un bir Türkle~ me sürecine
maruz kalm~~t~ r. Gerçekten, Karahanl~ lar (932-1212), Gazneliler (9621 '87) ve Büyük Selçuklular (1040-1157) devirlerinde Iran topraklar~~
adamak~ll~~ Türkle~mi~tir.
Türkistan'dan Iran'~ n bat~s~ na büyük topluluklar halinde gelen O~uz
Türkleri daha, Büyük Selçuklular Devleti kurulmadan ~~o~ 5 y~l~nda Tu~rul
Bey'in karde~i Ça~r~~ Bey komutas~ nda Bizans'~n do~u s~n~ rlar~ n~~ güçlü
ak~nlarla zorlamaya ba~lam~~lard~ . Onlar bu ak~ nlarda üs olarak önce, Iran
Azerbaycan~'ndaki Hoy ~ehrini, daha sonra buran~ n 350 Km. kadar
bat~s~ ndaki Van Gölü'nün bat~~ kuzey k~y~s~ nda bulunan Ahlat ~ehrini
kulland~lar.
O~uzlarla Türkmenler 1015 y~l~nda Bizans'~ n do~u s~ n~ rlar~na yapt~ klar~~bu ilk ak~ ndan sonra sald~r~lar~ na ara verdiler; çünkü Selçuklular Kara
Hanl~lara ve Gaznelilere kar~~~özgürlük sava~~~veriyorlard~ . Nitekim ~~ o4o
y~l~nda yap~ lan Dandanakan Meydan Sava~~ 'ndan sonra büyük Selçuklu
Devleti kuruldu. Bugün Iran'~n ba~kenti Tahran'~ n bir d~~~mahallesi olan
Rey ~ehrini ba~kent yapt~lar. Art~k Iran'da Türk ço~unlu~u sa~lanm~~t~.
Bizans'a sald~ r~lar s~kla~t~~ ve etkinle~ti. 1048 y~l~ nda Tu~rul Bey, Musa
Yabgu'nun o~lu Hasan'~~ Bizans'a ak~ na yollad~ . Türk birlikleri bugünkü
s~mrlar~ m~z~ n içine ilk kez Van bölgesinden girdiler. Bizans ve Türk ordular~~
Büyük Zab Suyu k~y~s~ nda ~iddetli bir sava~a tutu~tular. Dü~ man yenilmi~~
görünerek çad~ rlar~n~~ ve e~yalar~ n~~ b~ rak~ p kaçt~. Türkler, Bizansl~lar~ n
yenildiklerini sanarak ya~maya koyuldular. Bu s~ rada sald~ r~ya geçen
Bizansl~lar, ba~ ta Prens Hasan olmak üzere birçok Türk'ü öldürdüler,
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Türkler kaçt~. Tu~ rul Bey bir y~ l sonra I o4.g'da Bizans'a sald~r~ya, karde~i
Ibrahim Yinal ile Arslan Bey'in o~lu Kutalm~~'~~ görevlendirdi. Türk ordusu
Erzurum'un Pasinler (Hasankale) ilçesinde dü~ man ordusunu yakalad~. Bu
sava~, Bizansl~ larla Selçuklu Türkleri aras~ndaki ilk önemli sava~t~.
Bizansl~lar a~~r yenilgiye u~rad~ . Türkler yüzbin tutsak, onbe~bin araba
dolusu ganimet ald~ lar. Tu~rul Bey yönetimindeki Türk ordusu, 1054 ve
055 y~llar~ nda olmak üzere iki kez, o zaman bir Ermeni ~ehri olan
Malazgirt'i ku~att~ larsa da alamad~ lar. Ama yine Tu~rul Bey komutas~ ndaki bir ordu bir koldan Bayburt'a öteki koldan Erzincan'a, bir ba~ka koldan
da Kars'a ula~t~. ~~o57 y~l~ nda emir Dinar komutas~nda yap~ lan bir ak~nda
~ebinkarahisar'a ve Malatya'ya var~ld~. ~~o59'da Emir Samuk komutas~ ndaki Selçuklu ordusu yine Anadolu'ya girerek Sivas'~~ ele geçirdi, Urfa'y~~
ku~att~~ ama alamad~.
o64 y~l~ nda çok sa~lam kaleler olan Ani ve Kars kaleleri ele geçirildi.
geçirmek üzere Halep'e
Türk komutan~~Af~in ~~ o67'de Kayseri'yi ald~, k~~~~
indi ve yaln~z bu ~ehirden yetmi~~be~~bin tutsak ald~.
o67'lerde Bizans taht~ na ç~ kan Romen Diyojen, do~uya yönelip
Türklerin ald~~~~yerleri geri almak istedi. Bu s~rada Af~in Konya'y~~ ele
geçirdi ve Çukurova yoluyla geri döndü.
~~ o7o y~l~ na do~ru, Selçuk Bey'in o~lu Yunus'un o~lu Elbasan,
hüld~ mete kar~~~ayaklan~ p Bizans'a girdi. Manuel Komnen, onun, ordusuyla Anadolu içlerine girmesine engel olunca, Elbasan ile Manuel Komnen
aras~ nda Sivas yörelerinde sava~~ba~lad~ . Elbasan, Bizans ordusunu yenip
Manuel'i tutsak etti. Fakat Elbasan, Manuel'in kendisini kay~nbiraderi
Alpaslan'a kar~~~koruyaca~~ n~~ vaad edince, Manuel'i ve bütün Bizans
tutsaklar~ n~~ b~ rakt~.
Alpaslan'~n Elbasan'~~yakalamak için yollad~~~~Af~in, Elbasan'~ n Bizans
Imparatoru Manuel ile birlikte Istanbul'a gitti~ini ö~renince çok öfkelendi
ve Anadolu'ya girip ba~ ta Denizli olmak üzere Marmara k~y~lar~ na dek
önüne gelen ~ehirleri yak~ p y~kt~~ ve bundan sonra 26 A~ustos 1071 günü
yap~lan me~ hur Malazgirt Sava~~~ ve onun arkas~ ndan Anadolu'nun
Selçuklular taraf~ ndan i~gali gerçekle~ ti.

Bu k~sa özetten anla~~laca~~~üzere X. yüzy~l ba~lar~ ndanberi do~udaki
Türk illerinden bat~ ya yap~ lan Türk göçleri ile ve ~~ ozto y~l~nda Büyük
Selçuklu Imparatorlu~ u, Iran'da kurularak Rey (Tahran) ~ehrinin ba~kent
yap~lmas~~ sonunda Iran bölgesi âdeta bir Türk yurdu haline geldi.
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~~(37 ~~'deki Malazgirt sava~~ ndan sonra Anadolu'nun büyük bir parças~ n~n ele geçirilmesi hele, XIII. yüzy~l ba~lar~nda Iran'~n do~usunda Türk
illerine yap~lan Mo~ol sald~ r~lar~~ ile h~zlanan Türk güçleri Iran'~~ 2. bir
Türkistan haline getirmi~ ti. Tarihi kaynaklar bize o zaman yaln~z Merv
~ehrinden yetmi~~bin Türk ailesinin bat~ ya, Iran bölgesine göç etti~ini
bildiriyor.
Türkistan'dan ba~lay~ p Iran'a ve Anadolu'ya uzanan bu göçlerle,
Iran'daki Türklerle Anadolu'ya yerle~en Türkler, iki bölge aras~nda iki
kom~u gibi gidip geliyorlard~ . Iran'dan Anadolu'ya gelenler, orada
oturduklar~~~ehirlerin ad~ yla Tebrizi, Hoyi, Râzi (Rey'li), Kurni (Kum'lu),
Urmevi (Urmiye yani ~imdiki R~ zaiyeli), Isfahani, Zencâni gibi tan~ mlamalarla an~ld~klar~ ndan bu ki~iler hep Iranl~~ soydan say~lm~~lard~ r. Bu
yanl~~~ de~erlendirme, ayn~~ ~ekilde Iran'dan zaman zaman Osmanl~~
~ehirlerine gelen Türk ustalara da uygulanm ~~t~ r. örne~in ~ 514'te Yavuz
Sultan Selim, Tebriz ~ehrinden bir defada '000 Türk as~ll~~usta getirmi~tir.
XI-XVI. yüzy~llar aras~ nda Iran'da ve Anadolu'da oturan Türkler, iki
bölge aras~ nda ortak bir sanat ve ticaret faaliyeti sürdürüyorlard~. XIII.
yüzy~lda Konyal~~me~hur bir ipek tüccar~~Ahi Ahmet ~ah'~ n, hem Konya'da
hem Tebriz'de dükkânlar~~ vard~.
Bundan sonra ele alaca~~m~ z üçüncü bölümde ayr~nt~lar~n~~ bildirece~imiz gibi Anadolu'da Ahi örgütünü kuran ünlü Türk bilgini, ekonomisti ve
sanatkâr~~ Ahi Evren de Hoy ~ehrinde yerle~mi~, oradan Anadolu'ya gelmi~~
bir Türktür.
ANADOLU'DA AHILI~I KURAN AHI EVREN'IN
YA~AMI VE KI~ILI~I
Ahi Evren ~eyh Nasirüddin Ebu'l-Hakay~ k Mahmud b. Ahmed elHoyi ( ~~~~ 72-1262), Hoy, Van'~ n Özalp ilçesine 70-80 km. uzakl~ kta bir Iran
~ehridir.
Ahi Evren bu ~ehirde do~mu~, sonra Harezm~ ahlar yönetimindeki
Herat'ta ders vermekte olan Fahrüddin Râzrnin (Ebu Abdullah Muhammed Râzi: 149-1209) derslerine devam etmi~~ve onun hizmetinde bulunmu~ tur. O, ilk tasavvuf terbiyesini, Horasan ve Maveraünnehr'de iken
Ahmet Yesevrnin (ölümü: ~~ o68) ö~rencilerinden alm~~t~ r. Daha sonra hac
için Mekkeye gitti~inde Evhadüddin Kirmani (Evhadüddin Ebu Hamid
Ebi'l-Fahr el-Kirmani: 168-1248) ile tan~~m~~~ve ona intisab etmi~tir.
Bu Evhadüddin, Menak~ bnamesine göre Kirman Selçuklular~~ sultan~~
Turan~ah'~ n o~ludur. 1206 y~l~ nda, Sadreddin Konevr nin (öl.: 1274)
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babas~~ Mecdüddin Ishak'~ n delaletiyle Evhadüddin ve Muhyiddin 1bn elArabi (Ebu Abdullah Muhammed: 1162-1240) lerle birlikte Anadolu'ya
gelen Ahi Evren 1207 y~l~ nda Kayseri ~ehrine yerle~mi~~ve burada bir deri
i~leme atölyesi kurarak debba~l~ k yapm~~t~ r. Bu nedenle de sanatkârlar
aras~ nda debba~larm piri olarak tan~ nm~~ t~ r.
Ahi Evren, kendisi gibi Türk olan Evhadüddin Kirmanrnin k~z~~ Fatma
bac~~(1207- ~~ 27o) ile evlenmi~tir. Bu Fatma bac~, Kad~ nc~ k Ana diye bilinen
ve Anadolu'da "bâciyan-~~ Rum" örgütünü kuran kad~ nd~ r.
Ahi Evren, hocas~~ Evhadüddin Kirmani ile Anadolu'da ~ehir ~ehir,
kasaba kasaba gezerek Ahi örgütünü kurmu~ tur.
Selçuklu Sultan~~ II. Alaeddin Keykubad zaman~ nda (saltanat~: 12191236) Konya'ya gelen Ahi Evren "Mür~id el-Kifaye" ve "Yezdan ~inaht"
adl~~ eserlerini bu hükümdara sunmu~~ve onun emriyle Ibn-i Sina'mn
"Risale fi'n Nefs en-Nât~ ka"s~ m Farsçaya çevirmi~ tir.
Muhaddis lakab~ yla da an~ lan Ahi Evren'in yirmi kadar eseri
bulundu~u Dr. Mikâil Bayram taraf~ ndan saptanm~~t~ r. Onun bu eserlerinden baz~lar~~~unlard~ r: "Metali'el-iman"," Tabs~ rat ül-Mübtedi ve Tezkiret
ül-Müntahi", "Menahic-i Seyfi (bu bir ~afii ilmihalidir). Yazar bu eseri,
Emir Seyfeddin Tu~rul'a sunmu~ tur. Emir Seyfeddin, I. Alaeddin Keykubad'~ n güvendi~i ki~ilerden olup Harput'un (Elaz~~) al~ nmas~~ s~ ras~ nda
Sultan~ n emri ile sanca~~~kale burçlar~ na dikmi~tir. ~ bn-i Bibi bunu, (Emir
Tu~rul) diye zikretmi~ tir.
Ahi Evren yukar~daki eserlerinden ba~ka "Medh-i fakr ve zemmi
dünya", "Risale-i ar~", "Mükâtebat (Sadreddin Konevrye K~ r~ehir'den
yazd~~~~mektuplard~ r)", "Cihadname", "A~az-~~ encam". Bu sonuncu
eserinden, Selçuklu Sultan~~ III. G~ yaseddin Keyhusrev taraf~ ndan mallar~n~ n musadere edildi~ini anl~ yoruz. "medh-i fakr ve Zemi Dünya" adl~~ eserinden de yine ayn~~ sultan taraf~ ndan be~~y~ l süre ile haspedildi~i anla~~ l~ yor.
Ahi Evren ayn~~ zamanda Baba Ishak çevresinde toplanan ve
"Babâiler" denen Türkmen ayaklanmalar~~ ile de ilgili idi.
Ahilerle Mevleviler aras~ ndaki sürtü~menin kökenleri ta... Türkistan'a
Harezm~ ahlar bölgesine dek gider. Bu, Ahi Evren'in Herat ~ehrinde
hocal~~~m yapm~~~olan Fahreddin-i Râzi ile Mevlânâ'mn babas~~ Bahaeddin
Veled'in bu ~ehirde aralar~ nda ba~gösteren anla~mazl~~~ n Anadolu'ya
gelmi~~bir uzant~s~d~ r.
Öte yandan Ahi Evren'in ~eyhi ve kay~ npederi Evhadüddin Kirmani
ile Mevlânâ'mn ~eyhi ~ems-i Tebrizi aras~ ndaki anla~mazl~ k da i~e kar~~~ nca
Anadolu'ya gelen Evhadüddin ve Ahi Evren ikilisi ile Mevlânâ ve
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yanda~lar~~aras~ ndaki görü~~ve dü~ünce ayr~l~~~~derinle~ti. Gerçekten ~ems-i
Tebrizi, Anadolu'ya gelmeden gitti~i Ba~dat'ta Evhadüddin'in derslerine
devam etmi~~ancak onun tasavvuf anlay~~~ n~n ~eriat çerçevesinde kald~~~ n~,
gerçekleri o aç~dan gördü~ünü kabul ederek yan~ ndan ayr~lm~~t~.
Anadolu'da Ahi örgütü alt~nda birle~en ve ekonomiye, ticarete çeki
düzen veren Türkmenler, Baba ~shak'~n dini ve politik görü~lerini
benimsemi~lerdi. Bunlar, babas~ n~~ zehirletip öldürerek Selçuklu taht~na
ç~kan büyük ~ehzade II. G~ yaseddin Keyhusrev'i beceriksizli~inden dolay~~
be~enmiyorlard~ . Bu hükümdar içki, e~lence ve kad~n dü~künü idi; geri
zekâl~~ idi; acaip tutkulan da vard~. örne~in vah~i hayvanlar yeti~tirmek,
onlarla oynamak, hatta onlar~~insanlar üzerine sald~ rtarak eziyet etmekten
zevk duyard~.
Böyle bir hükümdann yönetimin ba~~ na geçmesi, içte ve d~~ ta birçok
felâketlere neden oldu. O, veziri Saadettin Köpek'in etkisi alt~ nda idi. Bu'
vezirin etkisi ile Harezm emirlerinden Kay~ r Han'~~ hapsetti ve Kay~ r Han
hapiste öldü. Saadettin Köpek, hükümdann beceriksizli~inden yararlanarak, kendisinin, birinci G~ yaseddin Keyhusrev'in gayr-i me~ru o~lu
oldu~unu ileri sürerek Selçuk taht~ m ele geçirmeye çal~~t~; ama plan~~
anla~~l~p öldürüldü.
Harezmliler ve Türkmenler taraf~ ndan sevilmedi~ini bilen II. G~yaseddin Keyhusrev, kendini tahttan indirmek i~inde Saadettin Köpek ile i~birli~i
yapt~lar diye onlara k~z~ yor ve zulmediyordu. Bu arada ~~2000 kadar Ahiyi
Konya'da hapse att~rd~~ki bunlar aras~ nda Ahi Evren de vard~ . O, dört be~~
y~l hapiste kald~.
Baba ~shak, halk~~ tanr~n~n ve dört halifenin yolundan ayr~lan sultan~ n
aleyhine ayaklanmaya ça~~rd~. Türkmenler ona, bir veli de~il peygamber
gözüyle bakt~lar. Baba ~shak, halifelerini Sümeysat, Ad~yaman, Kâhta ve
Mara~~bölgelerine gönderdi. üzerlerine varan Selçuklu ordusundan
askerlerin bir k~sm~, Baba Ishak'a kat~ld~. Hükümdar, Franklardan yard~m
alarak 1242'de Baba ~shak taraftarlar~n~~ yenip, Baba ishak'~~ Amasya'da
tutsak etti ve öldürttü.
124.3 y~l~nda Anadolu'ya Mo~ol sald~r~s~~ yap~ld~ . Yüzbin ki~ ilik
Selçuklu ordusu, hükümdar~ n beceriksizli~i ve korkakl~~~~yüzünden k~ rkbin
ki~ilik Mo~ol ordusuna, Sivas'~ n seksen km. do~usundaki Köseda~'da sava~~~
kaybetti. Çünkü II. G~ yaseddin Keyhusrev sava~madan kaçm~~t~. Mo~ollar
buradan Sivas'a gidip ~ehre girerek onu üç gün ya~malad~lar. Buradan
Kayseri'ye geldiler. Kayseri'deki Ahiler, ~ bn-i Bibrnin anlatt~~~ na göre
~ehri savunmaya karar verdiler. Bu hususta ~ehirdeki kale muhaf~zlar~~ ile
Benden C. XL V~, 28
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i~birli~i yapt~lar. Sur içinde bulunan Debba~lar Çar~~s~~ esnaf~~ Mo~ollara
~iddetle kar~~~koydular. Bir k~s~ m Ahiler de Erciyes Da~~~ete~indeki Battal
Mescidi çevresinde pusu kurarak kale surunun önemli yerlerine yerle~tirdikleri manc~ n~ klarla, kale duvarlar~ nda gedikler açmaya çal~~an
Mo~ollara bask~n yap~yorlard~. Böylece ~ehri kahramanca korudular.
Mo~ollar~n umudu k~r~l~ p ku~atmay~~ kald~racaklar~~s~ rada, Kayseri muhaf~z~~ (I~di~ba~~s~ ) Ermeni as~ll~~ dönmenin, Mo~ol ordusu komutan~~ Baycu
Noyan ile gizlice anla~mas~~ üzerine Mo~ollar ~ehre girip Ahileri ve halk~~
k~l~nçtan geçirdiler, ~ehri yak~ p y~k~ p talan ettiler ve kad~n k~z dahil pek çok
ki~iyi tutsak edip götürdüler.
Bu olay Anadolu Ahili~i için bir felaket olmu~tur. Ahi Evren bu s~ rada
Konya'da hapiste oldu~undan, bu insan k~r~ m~ndan kurtulmu~~oldu.
Ahi Evren tarafindan toplanm~~~ olan Evhadüddin Kirmânrnin
menak~ pnamesine göre, Ahi Evren'in kar~s~~Fatma Bac~~ (Kad~nc~k Ana) bu
sava~tan sonra Mo~ollar taraf~ ndan tutsak edilip Iran'a götürüldü. öte
yandan II. G~ yaseddin Keyhusrev'in 1246 y~l~ nda ölümünden sonra yerine,
büyük o~lu II. Izzeddin Keykavus geçti (1238-1278) ve hemen, babas~~
zaman~nda tutuklanm~~~bulunan Ahileri ve Babâileri serbest b~ rakt~. Bu
hükümdar~n annesi Türkmen oldu~ undan Türkmenlere kar~~~özel bir
sempatisi vard~.
Ebu'l-Ferec tarihinde (Türkçe çeviri, II, 537) bu sal~ verilenlerin oniki
bin ki~i oldu~u bildirilir. Yaln~z, Ebu'l-Ferec'in bunlar~ n, G~yaseddin'in
ölümünden sonra de~il de, tahta geçince serbest b~ rak~ld~klar~ n~~ yazmas~~
yanl~~ t~ r. Çünkü G~yaseddin'in saltanat~~ zaman~ nda Bababi Isyanlar~~ ve
Saadettin Köpek olaylar~~yüzünden birçok Babâiler ve onlar~n i~birlikçileri
olan Ahiler tutuklanm~~ lard~. II. Izzeddin Keykavus tahta geçince bunlar~~
serbest b~rakt~.
Saltanat naibi olan de~erli devlet adam~~ Celaleddin Karatay, II.
G~ yaseddin Keyhusrev'in ölümünden sonra karde~lerin taht kavgas~ m, üçlü
saltanat formülü ile giderdi. Ancak Karatay'~ n 1254 y~l~ nda ölümü üzerine
IV. Rükneddin K~l~ çarslan, Kayseri'ye çekildi ve karde~i II. Izzeddin
Keykavus ile taht mücadelesine ba~lad~. Türkmenler ve Ahiler, o zaman
sekiz ya~~nda bulunan büyük o~ul II. Izzeddin Keykavus'u, Mevlana ve
çevresi ise be~~alt~~ ya~~ndaki IV. Rükneddin K~ llçarslan'~~ (öl:1266)
destekledi. Gürcü bir prensesten do~ma üçüncü karde~~II. Alaeddin
Keykubad ise henüz üç be~~ya~lar~nda idi. O s~ rada Mo~ol Han'~~Güyük
Han'~~ tahta ç~ karma törenlerinde bulunmak üzere ba~kent Karakurum'a
ça~~r~lan, karde~ lerin en büyü~ü Izzeddin Keykâvus gitmedi; kendi yerine
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ortanca karde~~IV. Rükneddin K~llçarslan'~~ gönderdi; o da törenden
dönü~ünde Mo~ollardan, a~abeyinin azline dair bir ferman getirdi ve 1260
y~l~nda tekba~~na Konya'da Selçuklu taht~na oturdu.
Bu Rükneddin, saltanat~~s~ ras~nda vezir M uinüddin Pervane, Beylerbeyi Hat~ro~lu ~erafettin ve Sahip Fahreddin Ali 1260 da Rükneddin'in tahta
ç~ k~~~ nda, te~ekkür için Iran'a Hülâgu Han'a (1217-1265) gittiler. Orada,
1243'ten bu zamana dek Mo~ollar elinde tutsak bulunan Türkleri ve bu
arada Ahi Evren'in kar~s~~ Fatma Bac~'y~~ kurtar~p Anadolu'ya getirdiler.
Fatma Bac~, Kayseri'de oturmak istedi~inden oraya yolland~. Beceriksiz hükümdar~ n tahta ç~kar~lmas~~ ve bunlar~n densizlikleri, Harezm~ahl~~
komutanlara haks~z yere kötü davranmas~~ve memleket zarar~ na daha birçok davran~~lar nedeniyle ç~kan Babâi Ayaklanmalar~~ ve bunun hemen
ard~ndan gelen Mo~ol sald~ r~s~na kar~~~yurdu savunmak için Ahilerle
Türkmenlerin elbirli~i, Ahi Evrçn'in kar~s~~Fatma Bac~n~n Mo~ollara tutsak
olmas~, Ahi Evren'in hapsedilmesi gibi olaylar, Ahilerle Mevlevilerin
aras~n~~iyice açt~.
Öte yandan Eflaki'nin "Menak~ b el-Arif-n-1"de yazd~~~~üzere Mevlânâ,
çevresindekilere Mo~ol komutan~~ Baycu'nun veli oldu~unu telkine
çalk~mas~, "Fih-i Mafih"deki kay~tlara göre Cengiz Han'~ n bir veli ~eklinde
hikâye edilmesi Ahileri çok üzüyor ve k~zd~ r~yordu. Mevlevilerin Türkmenlere kar~~~olduklar~ n~~ ilk kez Fuad Köprülü "Anadolu'da Islamiyet" adl~~
makalesinde ve "Osmanl~~ devletinin kurulu~u" adl~~ kitab~ nda tespit
etmi~tir. A~a~~daki nota bak~n~z.
Mevlânâ'n~n ve Mevlevilerin, Ahi örgütüne kar~~~olduklar~n~~da Franz
Taeschner "Türk Ahili~i ve Mevlana ile münasebetleri" ba~l~ kl~~makalesinde (Ça~r~~dergisi, Konya, 1967, say~: 113, ss. 2-5), (Mikâil Bayram, Diyanet
Dergisi, cilt: VIII, say~: 2, SS. 71, not 7) yazm~~t~r.
Mevlânâ'y~~ Türkmenler ve Ahiler aleyhine ~ems-i Tebrizi'nin de
k~~t~rtt~~~~yay~l~ yordu. Ayr~ ca Mevlânâ Celaleddin Rumi, ~ems ile ili~kisini
öyle s~kla~t~ rd~~ ki bu yüzden yak~nlar~n~~ve dostlar~n~~da ihmal eder oldu. Bu
nedenle, Mevlânâ'n~n en yak~nlar~~ bile ~ems'e dü~man oldular. Bu
dü~manl~k, ~ems'-i Tebrizrnin 1247 y~l~nda, Mevlânâ'n~n ortanca o~lu
Alaeddin Çelebi'nin de içlerine kat~ld~~~~yedi ki~ililik bir topluluk tarafindan
Not: Fuad Koprulu, (Osmanl~~ Devletinin Kurulu~u) Ankara, 1959, sayfa 92
vd.Omer Lütfi Barkan (Osmal~~ Imparatorlu~unda bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak
sürgünler), Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Mecmuas~, XI. cilt: say~: ~~-4,Istanbul, ss. 536
vd.
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öldürülerek bir kuyuya at~lmas~ na neden oldu. Bu öldürme i~inde o s~ rada
hapisten yeni ç~ km~~~bulunan Ahi Evren'in de parma~~~bulundu~u söylenir.
Bu olaydan hemen sonra Mevlânâ'n~ n o~lu Alaeddin Çelebi de Ahi Evren'le
birlikte K~ r~ehir'e gitti. Ahi Evren ~eyh Nas~ rüddin Ebu'! Hakay~ k Mahmut
b.Ahmet el-Hoyi, ömrünün bundan sonraki onbe~~y~ l~ n~ , Ahilerin ve
Türkmenlerin yo~un oldu~u K~ r~ehir'de geçirmi~tir. O, bu sürede karamsar, insanlara küskün bir durumda olup devlet adamlar~ n~ n zulmünden,
Islam~ n ruhunun de~il ~eklinin kald~~~ ndan üzgün bir durumdad~ r ki Sadreddin
Konevi ( I 208- ~~ 275), ~~255 y~l~ nda K~ r~ ehir'e gidip kendisini ziyaret etmi~ tir.
"A~az-~~ Encam" adl~~ eserinden, onun mallar~ n~ n da müsadere edildi~i
anla~~lmaktad~ r. Yine bu eserinde O, "~ eriat hükümleri büyük ölçüde kalkt~~
ve Islam~ n sadece ad~~ kald~ " demektedir. Ahi-Türkmen i~birli~inde Baba
Ishak'~ n halifesi Hac~~ Bekta~'~ n ( 210-127 ) da bulundu~unu görüyoruz.
Hac~~ Bekta~'~ n Ahi Evren'le, onun ölümünden sonra kar~s~~Fatma Bac~~
ile
yak~ n dostlu~u vard~ . Hac~~ Bekta~'~ n Mevlânâ'ya bir mektup yazd~~~ n~,
Menak~ b el-Arifin adl~~ eserden anl~ yoruz.
Buraya dek yapt~~~ m~z aç~ klamalarla, yerli Türk halk~~ ile Iran'dan
gelen Türkmenlerin kurduklar~~ Ahi örgütünün bölgede oynad~~~~sosyoekonomik rolü bu örgütü kuranlar~ n ki~iliklerini ve yapt~ klar~ n~, bu
konulardaki yerli bilgileri ve bulgular~~ ortaya koymaya çal~~t~ k; böylece Ahi
Evren'in ki~ili~i, gerçek ya~am~ , bilimsel ve politik yönü, Mevlevi-Ahi
sürtü~meleri, Baba ~shak, Ahi Evren ve Hac~~ Bekta~~gibi büyük Türk ayd~ n
ve bilginlerinin Selçuklu sultanlar~ n~ n ve yönetimlerinin politik tutum ve
davran~~lar~ na kar~~~tepkileri üzerinde yeni görü~ ler getirdi~imizi bunlar~ n,
ileride bu alanda çal~~acaklara ~~~k tutaca~~ n~~ san~ yoruz.

