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A. Yap ~ lar
I. Cact Bey Medresesi:
K~ r~ehir'in, ~stanbul - Ankara - Ba~dat - ~am ve M~s~ r merkezlerini birbirine ba~layan eski bir kervan yok üzerinde kurulu
bulunmas~, geli~me imkânlar~~ bulma bak~m~ ndan bu ~ehire müsait
bir mevki temin edegelmi~tir. Bu kervan yolu, K~z~l~ rmak nehrinin
güneye do~ru olan kavisini iki noktada keser ; ve her kesim
noktas~ nda da muazzam ve eski birer köprü vard~ r. ~~te K~ r~ehir,
bu iki eski köprü aras~ nda ve Ankara'n~ n takriben 190 kilometre
güney - do~usunda olmak üzere, K~ z~ l~ rmak kollar~ ndan K~ l~çözü
irma~~~boyunca 20 kilometre kadar bir sahay~~ kaplayan bir vaha
içerisinde bulunmaktad~ r. ~ehir bu mevkii ile eski kervan yolcular~~
için en elveri~li bir istirahat mahalli idi. Ankara'dan hareket eden
bir yolcu K~ r~ehir'e geldi~i zaman, buradan Ni~de'ye do~ru
seyahat~ na devam edebildi~i gibi, kuzey - do~uda Kayseri veyahut
güneyde Koçhisar - Konya istikametine de yolunu çevirebilirdi.
K~ r~ehir, bu iki esas caddenin birbirini kat'etti~i noktada kurulmu~tur ; K~l~çözü irma~~~ile di~er iki kuvvetli derenin birle~tikleri
yerde bulunan ve hâlâ eski Yunanca ismini muhafaza etmekte olan
(Therme) s~ cak su menba'~~ ~ehirin yan~~ ba~~ndad~ r. Ayr~ ca K~ r~ehir'in etraf~ n~~ kavakl~ klar, meyve bahçeleri ve ba~lar çevirmektedir. ~ehirin orta k~sm~ nda, eskiden bir müstahkem mevki
oldu~undan ~üphe etmedi~imiz bir tepe vard~ r. Tepe sun'i bir
~ekilde meydana getirilmi~tir. Yap~~ malzemesi bak~m~ ndan bu
bölgenin zengin oldu~unu görmekteyiz: s~cak menba sular~ n~ n
teressübat~ ndan meydana gelen travertin'le, K~ r~ehrin kuzeyine
dü~en Naldöken da~~yamaçlar~n~ n bembeyaz mermerleri pek
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mebzul miktardad~ r. O~uz Türklerinin 1050 y~llar~ ndaki istilâlar~~
s~ ras~ nda, ~ehrin Bizansl~lardan Türkler taraf~ ndan al~ nm~~~oldu~u
anla~~l~yor. Fakat ~ehirdeki yap~ lar~ n tarihleri daha sonraki, yâni
K~ r~ehir'in Türkler eline geçmesinden ancak 200 y~ l sonraki
devirlere aittir; bu yap~ lar Cengiz Han'dan sonra, yâni Mo~ollar'~ n Konya Selçuklar~ na kar~~~kazand~ klar~~ zaferden (1244) bu
tarafa meydana getirilmiye ba~lanm~~t~~°.
K~ r~ehir bu s~ ralarda Selçuk valilerinden birisi taraf~ ndan idare
edilmekteydi. Ve ~ehirin o zamanki sava~lardan aslâ te'sir görmemi~~oldu~u, ve adetâ bir sulh adas~~ halini muhafaza etmi~~
bulundu~u anla~~ l~ yor. Ahi te~kilat~ n~ n kurucusu say~lan Ahi
Evran'a ait türbeyi bugün bile K~ r~ehir'de ziyaret etmek mümkündür. Ahi Evran'dan ba~ka K~ r~ehir'e gelenlerden, Mevlâna
Celâlettin Rumf'nin arkada~lar~ ndan Süleyman-i Türkmani ve keza
onunla gelen Aksaray'll Mehmet Çelebi de vard~ r. Bunlar~ n ikisi
de K~ r~ehir'de, son y~ llara kadar ya~am~~~bulunan birer mevlevt
imâretinin müessisi olmu~lard~. Bugün K~ r~ehir'de bu iki zâta ait
olmak üzere mü~terek bir türbe mevcuttur. Hac~~ Bekta~'~n da
K~ r~ehir'den pek uzakta olmad~~~ n~~ görüyoruz. ~ lyas Baba'n~ n torunu olan A~~ k Pa~a'n~ n K~ r~ehir'de do~mu~~olmas~~ veyahut ta
oraya sonradan gelip yerle~mi~~bulunmas~~ pek muhtemeldir. K~ r~ehir'de onun da ad~ na izafetle bir türbe in~a edilmi~tir. Bunlar
bize, K~ r~ehir'in bu s~ ralarda zengin bir fikir adamlar~~ muhitine
be~iklik etmi~~oldu~unu ispat ediyor. Bu büyük simalar~ n yan~ ba~~ nda K~ r~ehir'de, di~erlerine nisbetle daha sonra gelen di~er birtak~ m ~ahsiyetler de ya~am~~lard~ . Mesela Kalender Baba bunlardan
birisidir. Bugün K~ r~ehir'in 12 kilometre kadar bat~s~ nda kalan ve
fazla s~cak su menba'lar~~ ile ~öhret kazanm~~~bulunan Karakurt'taki Kalender Baba türbesini ve medresesini ziyaret etmek mümkündür: maalesef bu yap~ lar bugün çok harap bir durumdad ~rlar.
Bundan ba~ka K~ r~ehir'de, Nasuh Dede ve Kaya ~eyhi gibilerin
de mezarlar~~ vard~ r ki, bu mezarlar~ n bulunduklar~~ bu mahalleler
bu adla an~lmaktad~ rlar. K~ r~ehir'lilerin anlatt~ klar~ na bak~ l~ rsa bu
K~ r~ehir tarihi hakk~ nda yaz~ lm ~~~olan önemli eserlerden birisi de Cevat Hakk~~ Tar~ m'~ n ~u eseridir: K~ r~ehir tarihi, K~ r~ehir 1938. Saim elgen,
«K~ r~ehir'de T~irk Eserleri' adl~~ resimli makalesini haz~ rlarken (Vak~ flar Dergisi
Il, Ankara; 1942 253 - 61) tarihi malzemeyi bu kitaptan alm~~t~ r.
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zâtlar da yukar~da adlar~n~~ and~~~m~z kimselerle birlikte Horasan'dan buraya gelmi~lerdir.
Selçuk'lar, 1228 de Erzincan'dan koyduklar~~ Mengüç hanedan~~
hükümdarlar~ndan sonuncusu Muzafferuddin'i K~r~ehir'e yerle~tir~ni~lerdi. Muzafferuddin sonradan burada bir medrese yapt~rd~.
Onun ölümünü müteakip te kar~ s~~ona bir türbe in~a ettirdi. Bu
türbe bugün de ayaktad~ r. Muzafferuddin'den kalma saray binas~n~~ gördükten sonra, vaktiyle K~r~ehir'in ne kadar debdebeli günler ya~am~~~oldu~u hakk~nda daha kolayca hüküm vermek kabil oluyor.
K~r~ehir'in eski zamanlar~na ait durumu i~te bu hatlarla tasvir
ye tesbit edilebiliyor. Bu zamanlarda Ingiltere ve Fransa'da müstebit krallar en ~a'~aal~~ günlerini ya~amaktayd~lar. Ingiltere'deki,
Italya ve Belçika'daki ~ehirlerde en muazzam ve muhte~em yap~lar
bu devirlerde yap~lmaktayd~ . Almanya'da Habsburg, Wittelsbach
ye Hohenzollern hanedanlar~~ bu zamanda iktidar mevkiini ellerine
geçirebilmi~ lerdi. Paleolog bir imparator taraf ~ ndan idare edilmekte olan Bizans bu s~ ralarda son devirlerini ya~amaktayd~; ve Osmanl~lar~, Bizans'~~ istilâ etmek emelinden al~koyan Mo~ol ak~n~~ da
bu zamana tesadüf etmektedir. Bir taraftan Kahire ~ehri Memlük'
ler taraf~ ndan en muhte~em yap~~örnekleriyle imar ve tezyin
edilip dururken, bir taraftan da di~er bir Türk hanedan~~ Delhi
hükümranl~k taht~n~~ i~gal etmekte ve orada, Baban'dan ba~lamaküzere Hindistan'daki fütuhat hareketlerini tamamlamaktayd~. Hindistan'daki bu hanedan en ha~metli devrini Mehmet Tu~luk
(öl. 1350) zaman~nda idrak etmi~~bulunuyordu. Ortaca~~n "~övalyelik Devri„ ad~n~~verdi~imiz k~sm~~böylece sona ermi~~oluyordu'.
Marco Polo 1271 y~l~nda Anadolu'yu geçerek Mo~ol imparatorunun saray~na gelmi~, onu ziyaret etmi~ti. Onun ancak bu seyahat~ndan sonra idi ki Avrupal~lar~n, Asya'n~n çok zengin hazinelerini görebilmek için gözleri dört aç~lm~~t~. Ve bu, Do~u'ya hasret
günümüze kadar devam etmektedir. Ortaça~~felsefesi bu s~ralarda
yükseli~inin en zirve noktas~na eri~m~~~ve gerek Avrupa, gerekse
Hind ~ehirli i~çilerinin fazlasiyle benimsedikleri Mistik, felsefe ~ek2 Bu h~~susta daha tafsilatl~~ male~mat elde etmek için Indisches Mittelalter
(Istanbuler Schriften Nr. 3 1944, s. 133.) adl~~eserimize bak~ n~z.
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lini alm~~tr'. Ahi Evran ve A~~ k Pa~a gibilerin, K~ r~ehir'de Türkçe
konu~mak, Türkçe vaazlar vermek ve dualar~~ Türk diliyle okumak
suretiyle, milli ~uuru (çünkü Osmanl~lar~ n dini mevzuat için kabül
ettikleri dil Farsça ve Arapça idi) mistik felsefe ve içtimai te~kilâtç~l~~~~birle~tirmi~~olmalar~na muvazi olmak üzere, bu zamanlarda,
Avrupa ve Hindistan'da ayni fikri cereyanlar mevcut bulunuyordu.
I~te Orta Anadolu'nun, bir vaha içerisinde kurulan, muhte~em yap~lar~~ ve misti~i ile birlikte idilik bir ~ehrinin tarihi ile dünya
tarihi aras~ ndaki münasebet bunlardan ibârettir.
1251 y~l~ nda Kony'da, fevkalade güzel olan lnceminareli medresesi, 1271 de Sivas'ta Gök medresesi yap~l~rken, K~ r~ehir'in
Selçuklar devri valilerinden olan Cac~~ Bey ve belki de onun o~lu
Nureddin Cibril taraf~ndan K~r~ehir'deki Cac~~ Bey medresesi ve
Cac~~Bey türbesi in~a ettirilmi~ti. Cac~~ Bey türbesi K~r~ehirin en güzel binalar~ ndan birisidir. O zamanki medrese hayat~~hakk~nda bize
en sarih malumat~~ verecek bir vesika olan bu binan~n vak~f~lamesi
bugün de mevcuttur. Ve K~ r~ehir'de bugün, bu devir hocalar~~ t~pinde
hocalar vard~r. Yaln~z ~u kadarla ki bugünkü hocalar daha ziyade
dünyevi say~lacak olan i~lerle i~tigal ederler. Cac~~Bey türbesinin
cephe k~sm~n~~ üçe bölecek olursak, sol k~s~ mda esas türbe, ortada
büyük kap~~ ve sa~~k~s~mda ise tahkim edilmi~~hissini veren ve sar~~
travertin den yap~lm~~, penceresiz bir duvar gözeçarpar. Kap~ daki
burmall iki büyük sütûn dikkate de~er. Içeriye girilince de bir çift sütanla kar~~~kar~~ya gelinir. Bunlar da kendi üzerlerine dikkat nazar~ m~z~~ çekmekten geri kalm~yorlar. Binan~ n içi gayet basit bir
tarzda yap~ lm~~t~r. Yaln~z ( vaktiyle aç~ k kubbeli bulunan) orta
bo~lukla, minber ve mihrab~n bulundu~u ve arka taraf~~ örülü olan
arka bo~luk aras~nda, sa~l~~ sollu olmak üzere iki tarafta gayet
enteresan ve nevi ~ahs~na mahsus iki sütün vard~r. Bu sütünlar
bildi~imiz di~er sütûnlar gibi heyeti umumiye itibariyle bir dire~i
and~ rmaktan daha ziyade bir tesbih ~eklini iraa etmektedirler
( ~ekil 1 ): t~pk~~ bir tesbih tanelerinin bir ipe ~dizili bulunu~u gibi,
bu sütünlarda da dört küre ve alt~~ tane mahruti nâkis ~eklinin
yanyana gelmi~~oldu~u görülmektedir. Her sütûnun üst üçte bir
k~sm~nda, üzeri zengin motiflerle süslü ve boyca daha büyük bir
3 Bu bususta daha fazla maliimat edinmek için Do~uda ve Bat~da Ortaçag
Felsefesi (D. T. C. F. Dergisi II, 4 1944 s. 577.) adl~~ makalemize bak~ n~ z.
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küre daha vard~ r. Bu sütün tipinin daha sistematik bir ifade ile
tarifini yapmak laz~m gelirse ~öyle demek icabeder : bir küre ile
iki mahruti nâkis yanyana gelerek bir k~s~ m te~kil etmi~lerdir.
Sütûn bu k~s~mlardan üç tanesinin bir araya gelmesiyle meydana
gelmi~~bulunuyor. Sütünun en alt üçte bir k~smiyle orta üçte bir
k~sm~n~~ yine bu kürelerden bir tanesi, ve orta üçte bir k~smiyle
en üst üçte bir k~sm~ n~~ boyca daha büyük ve üzeri zengin motiflerle süslü di~er bir küre birbirine rapteder 4.
Gerek Islam ve gerekse di~er mimari san'at eserleri içerisinde,
bu tip sütûnlara, rastl~ yamad~k. Ancak, bu tip sütûnlarla, a~a~~da
zikretti~im tipler aras~ nda bir mukayese yapman~ n yerinde bir i~~
olaca~~n~~ tahmin etmekteyim :
Eski Bitinya'da kurulmu~~küçük bir ~ehir olan ve bugün bir
Çerkes ~ehri olarak kabül edilen Düzce'de, Bolu üzerinden
Ankara'ya giden otobüs yolu üstünde, bir evin önünde bulunan
bir çift ah~ap sütûnun foto~raf~ n~~ takdim etmekteyiz (~ek. ). Ev
nihayet yirmi veya otuz y~ ll~ kt~ r. ~ ki sütûnun alt~nda da kaide
olarak, iyonya devrine ait birer sütün ba~l~~~~yerle~tirilmi~tir. Bu
ba~l~ klar~ n üzerine de, mikap ~eklinde birer ta~~parças~~oturtulmu~~
vaziyettedir. K~ r~ehir'deki sütûnlarda bulunan ve bir küre ile bu
küreye tepelerinden biti~ik bir vaziyette duran iki nak~s mahruttan ibaret motif, burada üç defa tekrarlanm~~t~ r :1) en alt k~s~mda,
2) sütünun en tepesinde ve bir nevi küre olan ba~l~~~n hemen
alt~ nda, ve bir de 3) ortada; yaln~ z orta küre k~sm~~ çok yass~la~t~ nlm~~t~r. Sonra bu üç bölüm aras~ nda, sütûnun üstüvan1 biçimi
iki parça halinde devam etmektedir.
Diez, K~ r~ehir'deki sütûnlar~ n tip itibariyle Ortaça~~Gürcü
kiliselerinden rnen~e ald~~~ n~~ ileri sürmektedir 4 . Bu ah~ap sütünlarda da ayni motif üç defa tekrar edilmi~tir; demek oluyor ki
bir Ortaça~~sütün tipi bugün bile, ve Anadolu'nun orman~~ bol
m~ntakalar~nda ah~aptan yap~lm~~~ olarak, ya~amakta devam
etmektedir.
Yine ayni zat~ n ileri sürmü~~oldu~una göre, bu motifin sütün
kaidelerinde de bulunu~ u tâ Etiler'e kadar geri gider. Biz Diez'in
bu fikrine ~u k~sm~ n da ilave edilmesini pek arzu ederdik : çok
4

Saim Ülgen'in 9 numaral~~ resmine bak~ n~ z.
Felsefe Arkivi Il, Istanbul 1947 s. 229

4a
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muhtemeldir ki, bu motifin ayni zamanda sütf~ n ba~l~klar~ nda da
i~lenmi~~olmas~~ üzerinde, Hind-Ahamani~~tarz~~ mimarisinin mü~terek mal~~ olan çan biçimli sütûn ba~l~ klar~ n~ n tesiri olmu~tur.
K~ r~ehir sütûnlar~ n~~ bu binlerce y~ll~ k eski sütun tipindea
ay~ran taraf, onlar~n berikiler gibi, üç kere tekrarlanan üç parçal~~
motifler aras~ ndaki üstüvani k~s'~ mlara malik olmay~~lar~~ ve buna
mukabil, ortalar~nda en büyük bir küreyi ta~~makta bulunmalar~d~ r.
Bir hindolog olmak hasebiyle, bizi burada her ~eyden önce
Hindistana ait malzemenin ilgilendirece~i pek tabiidir :
Caynalar, Racputâna bölgesindeki Abu da~~~üzerinde kala
ve saf beyaz mermerden meydana getirilmi~~olan fevkalade güzel
ve bir o kadar da muhte~em mabetlerini M. s. XIII. yüzy~lda
in~a etmi~lerdi. Bunlardan birisi olan Tecapâla mâbedi içerisinde en san'atkârane yap~lm~~~süslü sütunlar vard~ r 5. Biz e~er
buradaki sütûnlar üzerinde bulunan ve büyük bir itina ile i~lenmi~~olan süslerden ve tasvirlerden sarf~~ nazar edecek olursak
geri kalan k~sm~ n, az miktarda dahi olsa, K~ r~ehir'deki sütûnlarla
mukayese edilebilecek tipler olduklar~n~~ görmekte gecikmiyece~ia :
burada da sütûnun, en ve boy bak~m~ ndan gittikçe küçülen 5
k~sm~ n bir kaide üzerine ve üst üste vaz'edilmesiyle vüdit buldu~unu aç~ kça görmekteyiz. Ve keza burada da sütûn, heyeti umumiyesi itibariyle bir üstüvane ~eklini arzetmekten uzakt~ r. Yaln~ z bu
Cayna sütûnlar~ nda, K~ r~ehir'in Cac~~ Bey medresesindeki sütûnlarda oldu~u gibi, muntazam bir yuvarlakl~ k ve ölçü yoktur; ve onlar
gibi bir tesbih tanesi manzaras~ n~~ arzetmezler (~ekil 3).
XII. yüzy~ ldan kalma Belur (Maisor) mabetlerinden birisinin de,
t~ pk~~ oyma tahtadan yap~lm~~~hissini veren ve heyeti umumiye
itbariyle bir üstüvâni biçim arzetmekten uzak kalan sütû'n örnekleri vard~ r. Bunlar~ n orta k~ sm~ nda dairevf bir ~i~kinlik ve bu ~i~kin k~sm~ n alt ve üst taraflar~ nda da birtak~ m girintilerle birbirinden ayr~ lan ba~ka çemberler vard~ r 6. Bu sütûnlardan baz~lar~,
bir kuyumcu taraf~ ndan dikkat ve itina ile i~lenmi~~kadar zarif ve
5 Hürlimann'~ n (Indien, Berlin 1928) 249 ; Smith'in (History of fine art in
India and Ceylon, Oxford 1930) 67 numaral~~ resimlerine ve Konow'un (India,
Oslo 1944) s. 67 bak~ n~ z.
6 Mâbedin d~~~ ndaki sütân için Nawrath'a (Indien-China, Wien 1938, 121);
içindeki sütün içinse Diez'e (Die Kunst Indiens, Potsdam, V. levha); Belur'daki
sâtiin için Glasenepp'a (Heilige Staetten Indiens, München 1928, 70) bak~ n ~ z.
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san'atkâranedirler 7. Ayni ça~a ve ayn~~ yere ait olmak üzere,
Hoysale~vara mâbedinde de bu nevi ~ahâne süttinlar vard~ r
Hindistan'da en eski sütün örnekleri, veyahut daha emniyetle
söylemek lüz~ m gelirse, ta~~sütûnlar, Ahamenid Persleri zaman~ ndan kalma sütûnlard~ r. Fakat sütünlar~ n üstüvâni biçimini örtecek
veyahut üstüvâneliklerin ikaybettirecek kadar tezyinat k~sm~~ üzerinde durmay~~ ilk olarak Hind'li mimarlar ak~ l ettiler. Besnagara'dag
ve Milâttan önceki yüzy~ llara ait olan Amarâvati tasvirlerinden birisinde °(> bunu aç~ kça görmek mümkündür. Hind mimârlar~ n~ n bu
yoldaki meraklar~~ sonradan, sütünlar~ n reliyeflerden, süslerden ve
hattâ türlü sahneleri canland~ ran plâstik san'at eserlerinden ibâret
olarak meydana getirilmesine kadar ileri gitti. Yunan tarz~~ mimârisine öteden beri al~~m~~~olan gözlerimiz için bu, barbarlara
has bir tarz olarak görülmekte ve bize al~~k~n~~ bulunmad~~~ m~z,
Hindülar~ n fantazi yapmak ve lüks merak~~ hakk~ nda bir fikir vermekten ba~ka bir i~e yaramamaktad~ r ".
Hindistan'~ n Pencâb m~ntakas~ nda Milâttân sonra birinci yüzy~ lda
do~mu~~olan ve kuvvetli bir Yunan ve Bakteriyan tesiri alt~nda
kald~~~~ ~ üphe götürmez olan Gandhâra 12 san'at~ na ait olmak üzere bir Buddha reliyefi vard~ r. Bizce bu reliyefin men~e itibariyle
öz Hind mal~~ olmas~~ icabeder. Reliyef üzerinde, K~ r~ehir'dekine
benzer bir sütûn tasviri vard~ r (~ekil 2). Bu da heyeti umumiye
itibariyle bir tesbihi veya bir gerdanl~ k' and~ r~ r; yaln~z ~u farkla
ki buradaki sütûn muntazam küreciklerden meydana getirilmi~~ve
K~ r~ehir'dekinde oldu~ u gibi kürelerin aras~ nda nakis mahrutlar
ve süs1ü, hacim itibariyle daha büyük bir küre yoktur.
Bu mü~ ahedelerden edindi~imiz kanaata göre, bütün bu nevi
sütünlar~n, ön Asya'n ~ n çok eski ah~ap mesken tiplerinden men~e
almakta olmalar~~ icabeder. Ve Akdeniz'le Hinduku~~da~~silsilesi
aras~ nda kalan da~l~ k ülkelerde bu mesken tipinin vaktiyle mü~Nawrath 125.
Nawrath 119. Hoysala hakk~ nda Indisehes Mittelalter adl~~ eserimize ha1. 0 Smith 22. levha.
9 Smith 29. levha.
k~ n~ z.
" Mesela Indrasabhâ : Hürlimann 98 ; Delhi: ayni eser 205 ; Palampet v.s.
Nawrath 140, 145, 192, 196. Diez (s. 96.) ve Masson-Qursel (L'Inde antique,
L'evolution de l'humanite Paris 1933, s. 498). Hindistan'daki sütt~ n tiplerini
ele alarak eserlerinde bunlar~~ ineelemi~lerdir.
12 Smith 27. levha.
7
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terek olarak bulundu~unu ve binaenaleyh, bu tip sütûnlar aras~ nda
herhangi bir akrabal~~~ n mevcudiyetini pek muhtemel görüyoruz.
Üzerine durmadan geçmiyece~im noktalardan birisi de ~udur:
Istanbul'daki Süleymaniye Camii'nin hocalar~ ndan birlzaç~,
orada bulunan ve porfirden yap~lm~~~iki sütûnunun Hindistan'dan
getirtilme oldu~unu anlatm~~lard ~ . Bu sütunlardan bir tanesi, camiin bat~~ duvar~ ndaki galeri k~sm~ na alttan dayakl~ k etmekte ve
ikincisi ise cami avlusunda, büyük d~~~kap~n~ n önünde dikili bir
vaziyettedir. Birinci sütûnun üzerinde vaktiyle yaz~~ bulundu~u anla~~l~ yor; okunamad ~~~ ndan dolay~~ bu yaz~~ sonradan silinmi~tir. Ve
yaz~ n~ n izleri, bugün bile ta~~n üzerindedir.
Eski Kapadokya, yani bugün Kayseri ve K~ r~ehir'in bulundu~u yer olan bölge ile Hindistan aras~ nda vaktiyle birtak~m
münasebetlerin mevcût oldu~una dair bundan 100 y~l kadar önce
Mordtmann eserinde bilgi vermi~ti. Mordtmann eserinde '3 Zile'de
(Amasya ve Tokat aras~ ) kurulan y~ll~ k pazarlara Hind'Ii tüccarlar~ n Hindistan'dan mal getirdiklerini kaydeder. XII. yüzy~ l Türk
minyatürcülü~üne ait olarak elimize geçmi~~bulunan bir resim albümündeki birtak~ m Hind fakir tasvirleri '. Bu tipik insanlar~ n
bu s~ ralarda san'atkâ-lar~ n nazar~~ dikkatini celbettiklerini ve binaenaleyh, kend~ si.le oldukça s~ k s~ k tesadüf edilmekte oldu~unu
göstermektedir.
K~r~ehir'de bulundu~umuz s~ ralarda oran~ n Ortaokul Müdürünün müzahereti ile okulun HI a s~ n~f~ na bir ders saati için girmi~~
ve ö~rencilerden K~ r~ehir'in tarihi hakk~ nda bildiklerini, bir efsâne, masal veyahut ta hikâye varsa yaz~ p vermelerini rica etmi~tik.
Toplad~~~ = ödevlerden bir tânesini oldu~u gibi a~a ~~ da veriyoruz:
Ye ~ il Yelpaze: Zaman ~ n birinde bir padi~ah varm~~ . Bu
adam~ n üç k~ z~~ olmu~. Üçü de 7, 6, 5 ya~~ ndaym~~. Hoca e~er k~z~= biri be~, birisi alt~ , birisi de yedi ya~~ na gelirse Hindistana
gidip istediklerini getirece~im diye niyet etmi~. Bunun üzerine
k~zlar~~ bu ya~ a gelince yan~ na ça~~ r~ p ~ormu~. Çocuklar~ m, ben
Hindistan'a gidece~im, ne istersiniz? deyince k ~zlar ~a~~rm~~lar ve
demi~ler ki, kad~ m~ za soral~ m da ondan sonra söyleriz. Gidip ka13
166. s.

A. D. Mortmann (aeltere), Anatolien, ad. F. Babinger, Hannover 1925

na Franz Taesehner, Alt-Stambuler Hof- und Volksleben, Hannover 1925,
I. Tafelband No. 43.
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d~ya sormu~lar, kad~~ büyük k~za sen memleketimizin imar edilmesi
için heykelt~ ra~~mimar getirmesini iste. Orta k~za da sen de içi
s~ rlarla dolu ve oldukça bilgi, yeni yeni ilim ö~renice~in Hind
y~ld~z~~ kitab~n~~ ve esrarl~~ bir tarak iste deyip küçük k~za sende
ye~il yelpazeyi iste demi~. Bunlar~~ k~zlar gelip babas~ na aynen
söylemisler. Hoca sabahleyin kalk~ p erkenden gemiye binmi~. Az
gitmi~~uz gitmi~~dere tepe düz gitmi~. Nihayet Hindistana var~ p
inmi~~Hemen 5 heykelt~ ra~~4 tane mimar bulup. Derhal Hint
y~ ld~ z~~ kitab~ n~~ buldurup 1 tane de esrarl~~ tarak al~ p cebine koymu~. ~imdi i~ler ye~il yelpazeye kald~~ diyerek aram~ya ba~lam~~~
i~te bu arad~~~~ ~ey bir adam olup Cace Beyin u~a~~~imi~. Bu adam~~ da al~ p memlekete gelmi~. I~te buras~~ da K~ r~ehirdan ba~ka yer
olmay~ p bu hoca Cace beymi~. Bu getirdikleri adamlar Selçuklardan 671-1272 tarihinde yapt~ r~ lan bu medrese Selçuki mimari tarz~ n~ n en güzel emeklerindendir. Çinilerle süslüdür ve ~ehrimizin
ortas~ nda bulunmakla beraber mezarl~ klar~~ sol tarafta yap~ lm~~~ve
hocan~ n mezar~~ burada mermerle yap~ lm~~t~ r.
Ödevi yazan, Saliha Taslak adl~~ bir k~z ö~rencidir. Saliha
Taslak, K~ r~ehir'in Selgah ad~~ verilen k~sm~ nda yerle~mi~~olan ve
efrad~~ bakkal v. s. gibi esnaftan veyahut küçük memurlardan
müte~ekkil bulunan küçük bir ailenin k~z~d~ r. Aileye mensüp ve
fakat istanbul'da ve Izmir'de ya~amakta olanlar da vard~ r. Anlatt~~~~hikâyeyi Saliha ninesinden dinlemi~ tir. Ve hikâye tamamiyle
~ehirci bir an'anenin mahsülüdür. Ve orta derecede bir ~ehirli
zümre taraf~ ndan muhafaza edilmi~tir.
Hikayeyi tahlil etmek pek o kadar güç olmasa gerektir. Bir
baban~ n uzun bir seyahata ç~ kaca~~ n~~ söyliyerek çocuklar~ ndan,
dönü~ünde getirmek üzere üç ~ey dilemelerini istemesi motifi
ötedenberi malümumuzdur '4. Baban~n esrarl~~ birtak~m ~eyler
getirmek üzere, mucizeler diyar~~ say~lan Hindistan gibi bir yere
gitmesi de pek tabiidir. Hele ortanca k~z~ n babas~n~ n Hindistan'dan
sihirli ve her istenen ~eyi derhal içinde bulabilece~i bir "Hint
Y~ld~z~„ kitab~~ getirmesini arzu etmesi keyfiyeti ile; Cac~~ Bey
medresesinin in~a ettirilmesinden biraz önce, yâni 1260 y~llar~~
s~ ralar~ nda Kanii mahlesiyle ~air Ahmet bin Muhammet AttusVnin
14 Grimm 88 ; Aarne-Thompson Nr. 74, Helsinki 1928 : Typ 425c ; Motiv
229. s ; Bolte-Polivka, Anmerkungen zu den Maerchen der Brüder Grimm 11,
219. s.
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Horasan'dan gelmesi ve Selçuk hükümdarlar~ ndan ~ zzettin Keykâvus'a, Hind masal kitab~~ olan Pançatantra'n~ n mesnevi ~eklinde
bir tercümesini takdim etmesi aras~ nda herhangi bir münasebet
aramamak elde de~ildir. Kanii bu kitab~ n~~ haz~ rlarken, Pençatantra'n~ n Abülmaali Nasrullah bin Muhammet bin Abdülhamit taraf~ ndan 1144 y~ l~ nda, Behram ~ah zaman~ nda yap~ lan Farsça tercümesinden istifade etmi~tir 15. Pançatantra'n~ n ilk olarak Farsça'ya
nas~l tercüme edilmi~~oldu~u hakk~ nda ~u ~ ekilde bir rivayet anlat~ lmaktad~ r : Sasani hükümdarlardan Husrev Anu~irevan, ~ahsi
tabibi Borzue'yi (Büzürgmühr), ölmezlik suyu getirmek için Hindistan'a gönderir. Dirayetli hekim Hindistan'dan hükümdar~na,
hakiki hayat tesiri olan ve Hindlilerce hayat bilgisi kitab~~ olarak
kabül edilen Pançatantra kitab~ n~~ getirir 16 . Saliha Taslak taraf~ndan anlat~ lan hikâyenin son k~ sm~~ da böyle bir rivayetten men~e
alm~~~olsa gerektir. Tabii çocu~un anlatt~~~~hikâye, bize gelinceye
kadar çok de~i~tirilmi~~ve k~salt~ lm~~t~ r. Hikayenin ilk ~eklinde,
~ üphesiz ki sihirli Hind kitab~~ ile tar a~~ n ve "Ye~il Yelpaze„ u~ak~l~m nerelerde kullan~ laca~~~aç~ kça izah ediliyordu.
Acaba hikâyenin daha bozulmam~~~olan ~eklinde: en büyük
k~z tara~~, ortancas~~ kitab~~ ve en küçü~ü ise yelpazeyi mi babalar~ ndan istemi~ lerdi ; ve sonradan sihirli kitab~ n yard~ miyle medreseyi in~a edebilen mimar bu ye~ il yelpaze mi olmu~ tu? Bunda~~
Cac~~ Bey'in Selçuk mimarlar~ n~~ getirmi~~oldu~unu -ki masalda
Hindistan'dan getirilmi~~gösteriliyor- ç~ karabilmemiz için de tabii
elimizde kuvvetli deliller yoktur. Ve ~ayet böyle bir ~ey bahis
mevzuu ise, o zaman, K~ r~ehir halk~ n~ n daha önceden böyle binalar~~ görmemi~~olduklar~ na ve bu çapta büyük yap~lar~ n sihri kabiliyetler sahibi telâkki edilen Hind mimarlar' taraf ~ ndan meydana
getirildiklerine inan~ ld~~~~için, bu gibi masallar~ n ortaya ç~ kt~~~ na
hükmetmek laz~ m gelir.
Veyahut ~u ~ekilde dü~ ünebiliriz : mademki bu hikâye böyle
bir zihniy etten do~mad~ r, o zaman mimar~ n hakikaten Hindistan'dan getirilmi~~oldu~unu kabul etmek için bir mecburiyet yoktur.
Demek ki yukar~da anlatt~~~ m~ z Borzue hikâyesi ile medresenin
W. Ruben, Tercüme inc. I. cild. 5. say ~~ 480 s.
Penzer'in The Ocean of story (V, London 1926) adl ~~ eseri içerisinde
Sir Denison Ross ; Christensen, L'Iran sous les Sassanides. Copenhague 1936,425.
15
16
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in~a ettirilmesi hadisesi yekdi~eriyle birle~tirilmi~~ve uzak ülke
olarak ta Borzue hikâyesindeki Hindistan seçilmi~tir.
Öyle ise, sütunlar~ n böyle karakteristik bir ~ekilde, üç parçadan ibaret birtak~ m motiflerin yanyana eklenmesiyle meydana
getirilmi~~bulunmalar~~ ve böylelikle esas üstüvaneliklerini kay bederek bir gerdanl~ k.' and~ rmakta olmalar~~ keyfiyetini do~rudan
do~ruya Hindistan'la alakal~~ görmek acaba do~ru mudur? Bu sütunlar acaba, Hindistan seyahat~ ndan dönen bir Selçuk mimar taraf~ ndan m~, yoksa Anadolu'yu ziyaret etmi~~bulunan bir Hindli
san'atkar eliyle mi meydana getirilmi~tir ? Veyahut da, bunlar~n ikisi de, eski önasya ah~ ap mimarisinin birer kolu olarak hem Hindistan'da ve hem de Anadolu'da ça~da~~ve fakat birbirinden ayr~~
ya~ amakta devam eden mimari tarzlar~ n birer mahsülümüyd~ller ?
IL Lâle Camii:
Lale Camii, Cac~~ Bey medresesinden takriben 200 metre kadar
uzakta bir yerdedir ". Camiin eskiden Lala Camii ad~yla an~ld~~~~
ve Mengüç'lere ait bir türbe ile bir medresenin, camiin arka taraf~ ndan biti~ikte bir yerde bulundu~u nazar~~ itibara al~ narak onun
Mengüç hanedan~~ hükümdarlar~~ nezdinde lalal~ k yapm~~~birisi taraf~ndan in~a ettirilmi~~oldu~u anlat~ lmaktad~ r. Cami esas itibariyle üç k~s~ mdan ibaret olup, sol k~sm~~ maalesef bundan 45 y~l
kadar önce y~ k~lm~~~ve ortadan kald~r~lm~~t~ r. Orta bölümün önünde, kare ~eklinde ve dört kal~ n sütün üzerine oturtulmu~, küçük
kubbeli bir veranda k~sm~~ vard~ r. Verandadan sonra yine kare
~eklinde ve arka arkaya yap~ lm~~, üstleri kubbeli iki bo~luk daha
gözümüze çarpar. Veranda k~sm~~ da dahil oldu~u halde, binan~ n
derinli~ine do~ru dizilen bu üç höcrenin büyüklükleri yekdi~erinden farkl~d~ r: veranda 450, orta bo~luk 635 ve en gerideki bo~luk ise 728 santimetre karelik bir yer i~gal etmektedir. T~ pk~~ bo~luklar~ n bizzat kendileri gibi, üzerlerindeki kubbelerde de bu derinli~ine gittikçe büyüme hususiyeti vard~ r. Camiin gerek ortadan
kalkan sol bölümünün ve gerekse sa~dakinin üzerlerinde kubbe
yoktur. Biz tabii bugün ancak onun sa~~bölümünü görebiliyoruz.
Saim Olgen'in 15 numaral~~ resminde camiin orta bölümünü görmekteyiz. Yine bu resimde camiin sol bölümünün y~ k~lmas~ ndan
17

()Igen, 15-16. resimler: iç ve d~~~görünü~.
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sonra binan~ n ana duvar~~ olarak ve geli~igüzel yap~lm~~~duvar~~
görmek mümkündür. Camiin sa~~bölümünün tavan k~sm~~ kemerli,
dam~~ ise düzdür. Iki k~ s~ mdan ibâret olan bu bölümün hücreleri,
boyca orta bölümün hücrelerine ayr~~ ayr~~ uymakta ve ence 350
ve 380 santimetredirler. Hücrelerin kö~elerde birle~ tilderi noktalarda, her höcrenin ayr~~ ayr~~ biçimine ve eb'ad~ na göre ~ekil alm~~~bulunan ve bizim için garip olan birtak ~ m direk tipleri göze
çarpmaktad~ r ".
Bu ~ekilde birbirinden farkl~~ höcrelerden müte~ekkil ve bu
sistemde bir dam~~ bulunan bir camii ben daha görmedim. Binan~n
eskiden cami de~il, bir han oldu~u hakk~ nda dola~an baz~~ rivayetler vard~ r. Baz~ lar~~ da onun uzun zaman bir darphane olarak
kullan~lm~~~oldu~unu söylerler. Fakat di~er taraftan da camiin
arka duvar~ n~n k~ ble taraf~ na çevrili oldu~unu görüyoruz. Ve bu da
buras~ n~ n bu maksatla, yani cami olarak in~a edilmi~~oldu~una
~ahittir. Bunlar~ n hepsine ra~men binada bizim için çözülmemi~~
bir muamma halinde kalan taraflar da yok de~ildir. Mesela binan~ n güney taraf ~ na olan duvar~~ üzerinde, vaktiyle bu cephede birtak~m bas~ k kap~ lar mevcut oldu~-unu ilham eder mahiyette baz~~
izler vard~ r. Birtak~ m ta~~parçalar~ ndan ibaret olan bu kal~ nt~ lar,
duvar~ n d~~~yüzündedir. Duvar~ n iç taraftan s~ vas~n~~ kald~ rarak
bu izler üzerinde daha inceden inceye ara~t~ rmalar yap~l~ rsa
belki de bu hususta daha isabetli hükümler vermek mümkün
olacakt~ r.
Bunlardan maada binada dikkatimizi en fazla üzerine toplamakta olan bir cihet dana vard ~ r: Bir defa, gerek orta bölümle
veranda k~sm~ n~~ birbirinden ay~ ran ve üzerinde camiin kap~s~~ bulunan duvar~ n ve gerekse bugün mevcut olan sa~~bölümün ön
duvar~ n~ n, eskiden aç~ kken sonradan kapat~ lm~~~oldu~una ~üphe
etmek için elde hiçbir sebep yoktur. Muhakkak ki bu k ~s~ mlar da,
t~ pk~~ veranda k~sm~ n~ n d~~~üç taraf~~ ve camiin iç k~sm ~~ gibi, uçta
sivrilen aç~ k kemerler halinde in~a edilmi~lerdi. Bu k~s~ mlar~n ta~larla ve hem de kaba ve üstûnkörü bir tarzda örülmü~~olmas~~
ancak son zamanlarda olmu~tur. Güney duvar~~ ile bat~ya dü~en
duvardaki i~çilik oldukça üstün ve ba~kad~ r. ~imdilik mevcut
olm~ yan sol bölümün ön duvar~~ da herhalde ayn~~ ~ekilde aç~ k bir
18
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vaziyet arzediyordu. Demek ki, önünde uçta sivrilen kemerli üç
aç~ k gözden ibaret duvar~ ; iki yan~nda düz daml~~ iki bölmesi ve
ortada üç kubbesi bulunan bir cami tipiyle kar~~~kar~~ yay~z. Bu
ise, bizim Anadolu'da e~ini görmedi~imiz bir cami tipidir. Binaya
arka cepheden bak~ nca bir Yunan tarz~~ mimarisi tesiri b~rak makta
ise de, üç kemerli gözden ibaret aç~ k bir ön duvar~~ olan cami
örne~ini ancak Hindistan'daki bu çe~it binalarla mukayese etmek
daha yerinde olur zann~ nday~ z. Hindistan'da da Lale camiine tamamen benzeyen camilerin bulunmad~~~~pek tabiidir. Hindistan'
daki önü aç~k camilerin ön k~sm~ nda, t~ pk~~ Arabistan'da v. s.
oldu~u gibi sütunlardan mütesekkil bir avlu vard~ r. Tabii bu tip
aç~ k cami tipleri s~ cak memleketlere mahsus bir tiptir. Ve K~ r~ehir'deki bu aç~ k camiin bulunmas~n~~ ancak ~u ~ekilde izah etmek
mümkün olacakt~ r : ihtimal ki vaktiyle K~ r~ehir'de yerli halk~n al~~k~ n' bulunmad~ klar~~ uslC~pta bir bina in~a etmek istiyen bir usta, ve
velinimeti bulunan efendisine kafas~ nda ta~~d~~~~Hind tarz~~ mimarisini sevdirebilmi~~bir heykeltra~~türemi~~ve gördü~ümüz bu eserleri
meydana getirmi~tir. Acaba, Cac~~ Bey'in hakikaten Hindistan'dan
bir usta getirtmi~~oldu~una ve ona yaln~ z Cac~~ Bey medresesindeki iki sütünu yapt~ rmakla kalmay~ p, Lale camiinin aç~ k ön duvar~n~ n da in~as~n~~ ondan istemi~~olmas~ na ihtimal verilemez mi?
~ ki binada da Hint tesiri ancak bu iki noktada görülüyor: hele
medresenin di~er taraflar~~ tamamiyle Selçuk tarz~~ mimarisindedir.
Lale camiinde ise daha ziyade Yunan tesiri kendisi göstermektedir.
Maalesef bu hususta halk aras~ nda mevcut herhangi bir an'aneden istifade etmenin imkan~~ olm~ yor. Lale Camiinin in~as~~ hakk~ nda ö~renci Saliha Taslak'tan dinledi~im hikâyeyi aynen a~a~~ da
veriyorum:
Lale : Zaman~ n birinde bir hoca varm~~. Medresede ders okuturmu~. Aradan bir müddet geçtikten sonra medreseye yeni bir
talebe gelmi~. Bu çocuk her gün elinde bir çiçekle dershaneye
girermi~. Bu, hocan~ n nazar~~ dikkant~ n~~ celbederek çocu~a sormu~.
Sen niçin bu çiçe~i her gün ta~~ yorsun diyerek çocu~un elindeki
çiçe~i al~ p, bir kanad~n~~ koparm~~. Çocuk:, bu zaman a~layarak
ben onu 2300 liraya ald~m diyerek ç~rp~ nmaya ba~lam~~. Bu sefer
hoca çiçe~i vermiye mecbür olmu~~ve çiçe~i verirken çiçe~in
tohumlar~~ eline gelmi~. Hoca bunlar~~ alarak evine gelip tohumlar~~
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avluya saçm~~. 15 - 20 gün sonra tohum ye~erip yaprak ve tomurcuk haline gelmi~. Hoca medreseye gitti~i zaman o talebe çiçe~i
kopar~ld~~~ nrlan dolay~~ müteesir oldu~u görüp üzûlüyormu~. Hoca
eve geldi~i vakit çiçeklerle me~gul oluyormu~. 3 - 4 gün sonra bir
sabah hoca pencereden bakarken çiçe~in birinin açt~~~n~~ görünce
ko~arak çiçe~i kopar~p medreseye ko~mu~, ve o talebeden bu
çiçe~in ismi ne diyerek sormu~~ve çocuk lale diye cevap vermi~.
Birkaç gün sonra aç~ lan bütün çiçekleri topl~ yarak Malatya'ya
götürüp lalenin bir tanesini 5000 liraya vererek birçok para alm~~~
ve K~r~ehir'e dönmü~ ; paralarla bir cami yapt~ rarak Lale camisi
ismini koydurmu~tur. ölürken çe~me yap~ lmas~ n~~ istemi~. Caminin
3 metre uza~~nda bir çe~me yapt~ r~lm~~~ve Lale çe~mesi ismini
alm~~.
Lale camisi: Binan~ n methalinde aç~ k kemerler üzerinde tutturulmu~~bir kubbe bunun alt~ nda sofadan sonra ayn~~ kemere istinat eden üç kubbe ve sofa vard~ r. Sol taraftaki sofa y~ k~lm~~t~r.
Bina üç kubbeden ibaret kalm~~ . Sonradan kemerler örülerek kap~~
ve mihrap ilavesiyle cami çevrilmi~tir.
Kap~~ ve mihrap beyaz mermerdendir. I~ lentisi çok güzeldir.
Lale camisinin üzerinde hiçbir kitabe yoktur. Biraz ilerisinde 982
tarihli bir çe~me vard~ r. 45 sene evvel kalede bulunan ortaokul
yap~l~ rken emsali gibi Lale camisi yapt~r~ larak ta~lar~~ al~ nmak
istenilmi~se de halk~n müracaat ve ~ikayeti üzerine geri b~rak~ lm~~t~ r.
III. Ahi Evran Türbesi:
K~r~ehir'de bulunan Ahi Evran türbesi, üzerinde etrafl~~bir
~ekilde durulmaya de~er, önemli bir tetkik mevzuudur. Vak~ a estetik bak~mdan binan~n göz al~r taraf~~ yoktur. Ve Cevat Hakk~~
Tar~ m ile Saim Olge'nin, eserlerinde bu türbe hakk~nda fazla taf:Hat vermemi~~olmalar~~ da bu cihettendir. Fakat di~er taraftan
Rus türkologlar~ ndan V. A. Gordlevski, Bulletin de l'Academie des
Sciences d'USSR (1171-94. s.) de 1927 y~l~ nda yazd~~~~"Türkiye'de
Ahi Evran müridi Dervi~ler ve lonca te~kilat~~(Ueber die Derwische
Achi Evrans und die Zünfte in der Türkei)„ adl~~ makalesi içerisinde, K~ r~ehir'de ~ahsen yapm~~~oldu~u tetkiklerin sonuçlar~n~~ vermekte ve ad~~ geçen türbenin bir taraftan tasvirini yaparken bir
di~er taraftan da bu türbe hakk~ nda bugün halk a~z~ nda dola~znakta olan rivayet ve haberleri bir arada kaydetmektedir.
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a. Ahi'lerin tarihi bahsi " :
Türklerde lonca te~kilat~ n~ n kurucular~~ olan Ahi'lerin uzun ve
çok eski bir tarihleri vard~ r. Bir nevi lonca te~kilat~, tâ Eskiça~danberi de mevcuttu. Eski Yunanl~'lar, iptidai kabile hayat~ ndan
s~yr~l~ p ta birtak~m devletçikler ve ~ehirler tesis etme~e ba~lad~ klar~~ s~ ralarda, eski kabile ve klan te~kilat~~ yerine bu sefer mahalli birtak~m esnaf cem'iyetleri ve baz~~ kommünal ( Communal )
birlikler meydana getirerek, bu yeni te~ekküllerin adât ve an'aneleriyle eski kabile geleneklerini ya~atma~a çal~~~ yorlard~. Sonralar~~
Romal~ 'lar ve daha sonra da Bizans'lar bu eski müesseseyi devam
ettirdiler, en nihayet onlardan da, bilhassa M~ s~ r ve Istanbul 20
müslümanlar~ na bu intikal etmi~~oldu. Bir di~er taraftan da, Islamiyetin ilk ça~lar~ ndanberi, Antik kültürden kaynak alan ve
fakat sonradan soysuzla~t~ r~lm~~~bulunan birtak~ m küçük cem'iyet
tiplerinin, ~ehirlerde kurulan baz~~ kulüpler ~eklinde ya~amakta devam ettiklerini görmekteyiz. Içinde kurulan içkili ve raksl~~ sofralarda mükellef yemekler yenen bu nevi kulüplerin esas gayeleri
cem'iyet içindeki toplulu~u elden geldi~i kadar muhafaza etmekten
ibaretti. Bu tip kulüplerde, eski Arap literatürü içerisinde Iran ve
Irak'ta da mevcC~diyetine i~aret edilen 2' bir nevi Frans~z eski
19 A~a~~ da adlar~ n~~ s~ ra ile verdi~imiz yaz~ lar, müteakip ayak notlar~ nda
alacak bas~ lm~~~olduklar~~ seneler~e zikredileceklerdir :
1913 : Hermann Thorning, Beitraege zur Kenntnis des islamischen Vereinswesen, Türkische Bibliothek Bd. XVI, Berlin.

1929: Franz Taeschner, Beitraege zor Geschichte der Ahis in Anatolien,
Islamica IV, 1 ff.
1930 : Ayn~~müellif, Ein Mesnevi Gülschehris auf Ahi Evran, Hamburg.
1932a: Ayni müellif, Das Fütuvvetname des persischen Dichters Hâtifi,
Festschrift G. Jacob zum 70. Geburtstag, Harrassowitz.
193213: Ayn~~ müellif, Das Fütuvvetkapitel in Gülschehris altosmanischer
Bearbeitung von Attars Mantiquttayr. Berliner Sitzungsberichte 1932 XXVI.
1932c: Ayn~~ müellif, Futuwwa-Studien, Islamica V 285 ff.
1933 : Ayn~~ müellif, Die islamischen Frtuwwabünde' ZDMG XII, 6 ff.
1937 : Ayn~~ müellif, Der Anteil des Sufismus an der Formung dee Futuwwaideals, Der Islam XXIV,', 43 ff
1938 : Ayn~~ müellif, Islamisches Ordensrittertum z. Zt. d. Kreutzzüge,
Die Welt aIs Geschichte, 382 ff.
Bu kitaplar~~ bizden esirgemiyen ve halen Istanbul'da bulunan say ~n bilgin
Helmuth Ritter'e, bu iyiliklerinden dolay ~~ burada te~ekkür etmeyi bir borç biliriz.
20 1913 78 v. d.; 1933, 44:_lonca te~kilât~ n~n çok eski oldu~u gösterilmi~tir.
21

1933, 12.
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jeunesse dore spor talimleri de yap~ lmaktayd~ . Ortaça~~bat~~ Avrupa's~~ lonca te~kilat~ n~ n kabile ve ziplerden men~'e ald~~~ n~~ kesin
olarak ispata imkân bulunamam~~sa da Hind kast te~ kilat~ n~n eski
kabile hayat~ ndan intikal etmi~~oldu~unda art~ k ~üphemiz kalmam~~t~ r 22.
~~ te bu genel mülâhazalardan sarf ~ nazar edecek olursak, Ahi'ler hakk~ nda a~a~~ daki hususlar~~ tesbit etmek imkan~ n~~ bulabilmekteyiz
1. Devre, Milattan sonra 550-800 aras~~ 23.
Müslümanl~~~ n mücadeleci ve muazzam bir hareket halinde
bir taraftan Ispanya'ya kadar yay~l~ rken, di~er bir taraftan da Hind
kap~lar~ na dayand~~~~ s~ ralarda, Müslümanlar aras~ nda nev'i ~ahs~na münhas~ r, ideal bir kahramanl~ k tasavvur ve dü~ üncesi vard~.
Böyle bir dü~ ünce Islâmiyetten önceki Arap kültürünün mal~~ olsa
gerektir: Ideal kahramanda, ölçü ve s~ n~ r tan~ mayan bir sahavet
ve bir o kadar da, ba~kalar ~~ u~runda kendini feda edebilmek
meziyeti aran~yordu 24 . Bunlar~ n en me~hurlar~ ndan olan~~ Hatem
Tâi'dir. Ondan sonraki zamanlarda ya~am~~~olan Elbire~ ni, kitab~ nda 25, Hatem Tâi'nin kendi elindeki m~ zra~~ n~~ dü~man~ na teslim
etmi~~olmas~n~~ ifrata var~lm~~~bir cömertlik olarak ve hem de zemle kaydeder. Hatem Ti bu hareketiyle, öldürülmü~~askerlerini
tekrar diriltebilece~i ve elinde ta~~d~~~~sihirli ilâci az~ l~~ dü~man~~
indra'ya veren Hind kahraman ~~ Namuçi'yi hat~ rlat~ r. Bu efsanenin
anlat~ ld~~~~devir de, a~a~~~yukar~~ El bire~ ni'nin ya~amakta oldu~u
devirdi 26. Di~er taraftan Hatem Tâi tipi, Ortaça~~Hind efsanesinin hükümdar Vikrama ve Hind epi~inin Ghatotkaça gibi kahramanlar~ n~~ da insana hat~ rlatmaktad~ r. Bir rivayete göre, Hatem
Tâi bir gün misafirlerinden birisine kendi kafas~ n~~ keserek
hediye etmi~ ti; ayni ~ey, yukar~ da bahsi geçen Ortaça~~Hind efsaneleri içerisinde bilgin Nagarcuna hakk ~ nda da anlat~ lmaktad~ r 27.
Burada hem Hindistan'da ve hem de ~~ nasya Müslüman âleminde,
22

W. Ruben, Eski Hind Tarihi, Ankara 1944. E. W. Hopkins, Ancient and
modern Hi~~ du guilds, Yale-Review, May-August 1898.
23 Bu devir içerisinde dünya tarihinin ayr ~ ld~~~~bölümler hakk~
nda. Indisches Mittelalter adl~~ eserimize (Istanbuler Schriften 1944) bak~ lmal~ d~r ;
yaz~n~ n devam~ nca, ayak notlar~ nda bu eserden sadece (orta çak) adiyle
bahsedilecektir.
24 1933, 9 v. d.
25 1937, 73.
26 Ortaçak 127.
27 Ortaçak 73.
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Ortaça~~ba~lang~çlar~nda, birbirine benzer ve a~~r~~ fedakarl~klara
katlanan kahraman tiplerinin paralel bir ~ekilde ya~amakta oldu~u
nazar~~ dikkat~m~z~~ çekmektedir. Hindistan'da bu ideal kahraman
tiplerinin, tâ Eskiça~~n ilk as~rlar~ndanberi ya~amakta oldu~u
anla~~l~ yor. Çünkü Buddhist'ler ve Brahman'lar, eskinin mal~~ olan
ve fakat varyantlar halinde Ortaça~~masal mecmualar~~içerisinde
ya~amakta devam eden efsânelerinde 28, ~ibi adl~~ bir hükümdar~n
katlanm~~~oldu~u ibretâmiz fedakarl~klar~~ överek anlata anlata
bitiremiyorlar. Hükümdar ~ibi, kendisine s~~~nm~~~bulunan bir
güvercin misafirinin hayat~n~~ sat~n almak maksadiyle kendi vücudundan etler keserek bir atmacay~~ doyurmu~tur. ElbirC~ni de kitab~nda, misafiri bulunan çekirgeleri dü~manlar~ ndan sakl~yarak
himaye eden asil ruhlu bir e~kiyan~ n bu hareketini a~~r~~ cömertlik
diye tavsif etmekte ve yine zemmetmektedir. H~ristiyan camias~~
içindeki Martin ve di~er azizlere fedakarl~klar yapt~ran da yine
ayni zihniyettir. Netice olarak aç~kça görülüyor ki karakter bak~m~ndan birbirine benzer as~rlar Bat~da nas~lsa, ta uzak Do~uda
da ayni ~ekilde boyuna ak~p gitmi~tir; yaln~z ~u kadarla ki, bu
ak~ p giden zaman nehirlerinin kaynak ald~ klar~~ yerleri tesbit
etmek bizim için imkan haricinde kal~yor 29.
Burada bahis mevzuunu te~kil eden birtak~ m te~ekküller de~il, daha ziyade münferit ~övalye tipleridir. Ve bu tiplere maledilen üstün cömertlik ve asalet ideali ile, mesela eski Yunan veyahut ta Hind epik kahraman tipleri aras~ nda bir z~ddiyet göze
çarpmaktad~ r. Kullan~lan isim f e t 'd~r. Daha sonralar~~ ~övalyeler birli~ine ve bu birlik üyelerine de f et denmeye ba~land~. Ve arada tarihi bir münasebetin mevcudiyeti de böylelikle
ortaya ç~km~~~bulunuyor.
Hindistad'da bu nevi ideal kahraman tipleri, ister ~ivait'lerde
(mesela hükümdar Vikrama gibi) ve isterse Buddhistlerde olsun
yaln~z olarak de~il, mistik dü~ünce tarz~~ ile, bu dünyan~n fanili~ini ve ancak ~zt~raplar kayna~~~oldu~unu, buna mukabil mitik
bir tasavvurla "kurtulu~„ mertebesi olarak tavsif edilen ve saadetler alemi olan bir öbür dünyan~n mevcudiyetini kabul eden
fikirlerle daima münasebettar bir ~ekilde kar~~m~za ç~kar. Böyle
bir mistik dü~ünce tarz~n~n ilk köklerini, Buddha'dan daha önceki
"8 W. Ruhun, Buddhizm Tarihi Ankara 1947.

29 1938, 382.
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Upanishad'Iara kadar geri götürmek mümkündür. Ve daha ilk
ba~lad~~~~ s~ralarda bile bu fikir tarz~, devrinin hükümdarlar~~ ve
asil muharipleri taraf~ndan fazlasiyle müzaheret görmü~~ve bu
asilzade tabaka taraf~ndan halk aras~nda yay~lm~~t~. Nitekim, mistisizme müstenit birer din müessisi say~lan Buddha, Krishna ve
Mahavira'lar da, ayni ~ekilde asil muharip s~n~f~na mensup kimselerdi. Muharip mütefekkirler, canl~~ birisini öldûrmenin büyük bir
günah say~lm~yaca~~~gibi, herhangi birisi taraf~ndan öldürülmü~~
olman~n da pek o kadar mühim bir zarar olmad~~~n~~ hocalar~ndan
ö~reniyor ve talebelerine ö~retiyorlard~ . Çünkü, diyorlard~, ortada
zarar gören tek bir~ey varsa o da, esasen fani olan bedendir;
yoksa ebedi olan ruhta hiçbir de~i~iklik vuku bulmamaktad~r.
Ruh, diyorlard~, maddeden ba~ka ve ulvi bir varl~k oldu~una
göre bir Tanr~~ ve netice olarak en son hakikattir; böyle yüksek
ve ulvt bir varl~ k için ne günahkâr olmak ve ne de ba~kas~~ taraf~ndan ziyan görmek ve ortadan kald~ r~lmak bahis mevzuu olabilir. Böyle mücadeleci bir mistik felsefe tipini biz ne eski Yunanl~'larda ve ne de eski Yahudi'lerde görebilmekteyiz. Ancak, Ortaça~~H~ristiyanl~~~ndaki ecclesia militans ve justum bellum tipleri
ve bir de Müslümanl~ ktaki cihad'Ia 3° bunun aras~nda herhangi bir
münasebet aramak belki daha uygun dü~er. ilk olarak Hindistan'da
izlerine raslan~ld~~~na göre, bu memlekette do~mu~~olmas~~ da pek
muhtemeldir. Böyle bir Hind as~ll~~ dü~ünce tarz~n~n vaktiyle,
Ortaça~da Basra körfezi üzerinden Önasya'ya gelip yerle~mi~~olmas~~ ihtimal dahilindedir. Esasen islâmiyetteki sofizmie Hind
mistisizmi aras~nda ne gibi bir milnasebetin mevcut oldu~u meselesi de uzun zamandanberi ihtilafl~~ bir mesele olarak kalmakta
devam etmektedir 81.
2. Devre, Ortaça~~800-1050 aras~ :
Ortaça~~n bu ikinci devresinde Sofiler de, yukar~da bahsini
etti~imiz ~övalyelerin, fazilet timsali kahramanlar için dü~ündük'erinin ayn~n~~ dü~ünmekte ve bu ideal kahraman tipleri hakk~nda
uzun uzun bahisler yazmaktayd~lar 82. Tabii bu yaz~larda, kahramanlar~n silahlarla çarp~~malar~~ de~il, onlar~n göstermi~~olduklar~~
üstün dürüstlük, arkada~a kar~~~sadakat, cömertlik ve bir de her
türlü suçtan münezzeh olma ideal hasletleri övülürdü 33. Bazan
" 1938, 383.

32 Ortaçat.

32 1933, 23 v. d.

" Ayui eser 26.
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bunlar~ n ölünceye kadar dövü~ tükleri de tasvir edilirdi. Yaln~ z
çarp~~~ rken bile kahraman mertli~ini elinden b~ rakmaz. Halbuki
Krishnait Hind kahramanlar~~ misti~inde muharebede ~erefe ve
mertlik gibi seylere pek okadar büyük bir ehemmiyet verilmemektedir : Krishnait Hind kahramanlar~, mensubu bulunduklar~~
kast~ n vazifesi çarp~~ mak oldu~ u için harbederlerdi. Fakat buna
mukabil, ~ahs~ n kendisini büsbütün Tanr~ ya vermi~~olmas~~ veya
soyu sopu büsbütün yüzüstü b~ rak~ p gitmesi 34 , Krishnait'lerdeki
târiki dünya tipleri, ve yamalardan elbise nev'i ise Buddhist'lerin giydikleri ile akraba olsalar gerektir. Ayni zamanda Sofiler
üzerinde Stoiqu'lerin tanzim etmi~~olduklar~~ meziyet ve kusur
kataloglar~ n~ n da büyük tesir icra etmi~~olmas~~ muhtemeldir ; bu
do~rudan do~ruya olabildi~-i gibi H~ ristiyanlar~ n vas~ tasiyle de
olmu~~olabilir u Yaln~ z kullan~ lan fütüvvet kelimesinin asl~, eski
Araplar~ n kahramanl~ k mefhumundan ne~'et etmi~~olmas~~ laz~md~ r. Ve bu mistik dü~ünce tarz~~ ile muhariplik unsurunun muhtelif kaynaklar~ n~~ ayr~~ ayr~~ ele al~ p incelemek laz~ md~ r. Yaln~ z, bu
iki unsurun birbiriyle s~ k~~ bir ~ekilde alakal~~ bulundu~unda hiç
bir ~üphemiz yoktur : ~övalye kahramanlar mistikçi mütefekkirlerden misti~i ve Sofi'ler de muharip s~ mftan kahramanl~ k idealini alm~~lard~ r
Bu felsefii cereyanlar~ n yan~ ba~~ nda, münevver tabakan~ n d~~~ nda ve felsefe ile ilgisi bulunmayan bir nevi ~övalyeler topluluklar~~ vard~~ ki bunlar eski Arap kahramanl~ k devri an'anelerini
devam ettirmekte ve s~ n~ rlarda çarp~~an bir zümre olarak Gazi
ad~yla an~lmaktad~ rlar ". Bu nevi Gazi tiplerine de her iki tarafta
rastlamak mümkündür: Arap âleminde Battal Gazi'nin ya~amakta
oldu~unu ve Bizans'ta ise Digenes Akrites'i 33 görüyoruz. Cermen'
lerin Bat~ da, ~slam ak~ n~ na kar~~~mücadele etmi~~olan Roland ve
Cid hakk~ nda destaniar tanzim etmi~~olduklar~~ gibi, Türkler de,
Trabzon'da ve Bizans'lara kar~~~gösterdi~i kahramanl~ klardan
dolay~~ kahraman Salur Kazan hakk~ nda, destanlar yazma~a ba~lam~~lard~~ 40.
35 1937, 56.
1937, 62.
36 1913, 190.
37 1937.
1937, 68 ve 51, 1. not : Köpriilü'nün Les Origines de l'empire Otto~nane. Paris 1935 adl~~ eseri, 102 v.d. ; 1938, 384 v. d.
40 Ayni eser 127.
39 Ortaçag 67.
34

38
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Emevi halifelerden Halife Abdülmelik'in, firar etmi~~olan kölelerden müte~ekkil ve bu nevi bir hudilt muhaf ~z~~ k~t'as~~ meydana
getirmi~~oldu~u rivayet edilmektedir. Ve yine bu habere göre,
bu k~ t'aya o zaman gençler derneklerinden birisinin ad~~ verilmi~ti 41. Bu gibi askeri k~ t'alar~ n Antik devir trup te~kilat~~ bakiyeleri mi oldu~u, yoksa Arap'lardan m~~kald~~~~hakk~nda kesin bir
~ey söylemek mümkün de~ildir. Yaln~ z gençlik derne~i unvan~,
Ortaça~~ n bu 2. devresi boyunca daima fevkal'ade, ihtilalc~~ ve
sava~kan te~ekküller için kullan~lm~~t~ r. Bu nevi te~ekküller, has~mlar~~ taraf~ ndan hakir görülmekte ve ba~~~ bo~~serseriler, ç~plaklar gibi tabirlerle vas~ fland~r~lmaktayd~lar : ellerindeki m~ zraklarla sava~makta olduklar~~ halde üzerlerine z~ rh v.s. giymezlerdi ;
ve fakat buna mukabil ak~ llara durgunluk verecek kadar cesür
bir o kadar da gururlu idiler. Bu te~ekküllerin önüne geçebilmek ancak zaptiye ve askeri kuvvetle ve çok seyrek olarak da
içlerinden birisinin kendi derne~ine kar~~~ i~leyece~i bir ihanetle
mümkün olabiliyordu. Mülk bak~m~ ndan olan ferdi servetlerin
mümkün mertebe muvazeneli bir hal almas~ n~~ bir gaye olarak
kabül etmi~~olduklar~~ için, ~ehir halk~ n~n bir k~sm~~ da onlar~n
taraf~n~~tutmaktayd~~ 42. Malüm oldu~u üzere bu s~ ralarda gerek
Do~uda ve gerekse Bat~da 43 türlü sosyolojik cereyanlar vard~ ;
fakirler hesab~ na mücadeleye giri~mi~~olan Türklerdeki Köro~lu
ile, bir taraftan Hind'Iilerin Apaharavarman'~~ ve di~er taraftan
Goethe'nin Götz'u ve Schiller'in Rauber'i hep birbirinin akrabasiydiler. Has~mlar~~ taraf~ndan e~kiyalar güruhü tabiriyle an~lan bu
te~ekküller, Sofi'lerin fedakarl~ k, sadakat v.s, gibi ideallerine çok
büyük k~ymet atfediyorlard~~ ". M~s~r'da elimize geçmi~~ve ahlakiyat~~ alâkadar eden yaz~ lar içerisinde bugün bile, bu nevi yankesici, e~kiya ve alel'ade h~rs~ z derneklerinin tasvirlerine rastlamak
mümkündür 45. Hiç ~üphe yok ki bunlarla bu eski te~ekküller aras~ nda herhangi bir münasebet meveüttür.
Hindistan'da Thag tipleri 46 en a~a~~~M. s. XII. yüzy~ldan
beri mevcutturlar. Yaln~ z bunlar sosyal zaruretleri dolay~siyle
bu mesleke intisap etmi~~de~illerdir. Çünkü (modern Ingiliz
muharrirlerin verdikleri bilgilere inanmak laz~m gelirse) bunlar ayn~~
1938, 388 not k~sm~.
42 1938. 390 - 2.
Ortaçag 81.
1933, 31.
45 1933, 49.
46 Garbe, Beitraege zur indischen Kulturgeselliebte, Berlin 1903, 187.
41

44
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zamanda hükümdarlarla dahi ayn~~ çat~~ alt~nda " kalabilmektedirler ; ve sonra bunlar bir dernek halinde de~il, bir k a s t't~rlar.
Binaenaleyh adam öldürmek ve adam soymak bir meslek halinde
babadan okula tevarüs suretiyle geçmektedir 48 . Insan öldürmek
bu insanlar göre, bir nevi dini icâp ve korkunç tanr~ça Durga'ya
kar~~~edas~~ laz~m olan bir kurban borcu ~eklinde kabul edilmekte
ise de, haddi zat~ nda ideal bir gayeleri yoktur. Bu böyle olmakla
beraber, bunlar~n hep çama~~rc~lar~, çöpçüleri, hânende ve rakkaslar~, müzisiyenleri, ya~~tüccarlar~n~, cem'iyetin tardetti~i cüzaml~~
ve miskin kimseleri, birtak~m Brahman talebelerini, s~~~rtmaçlar~,
(dülgerler s~n~f~~ ile kar~~~k olmakla beraber) demirciler ve Ganfdan
mukaddes su ta~~yan sakalar tabakas~n~~ himâye etmekte olduklar~~
nazar~~ itibara al~ n~rsa 49 , bunlarda da bir dereceye kadar sosyal
bir taraf aramak mümkündür. Ve keza, bunlar~ n vaftiz s~ras~nda,
(öldürmek için alet olarak kullan~lacak olan) bir kemend ipi hediye
etmeleri 50 ve bu merasimin din, karakter ta~~mas~~ ile; Müslümanlardaki gençlik dernekleri seremonileri aras~ nda bünye itibariyle
s~ k~~ bir akrabal~ k vard~r: ve çok muhtemeldir ki, Ingilizlerin ezici
imha siyasetine mahiz kalmadan önce bu . Thaglar da ~imdikine
nisbetle daha asIldiler.
Müslümanlar bu devrede, dervi~lik tarikat~n~n da temelini atm~~~
bulunuyorlard~. Çok yaz~k ki, dervi~li~in nereden ne~'et etmi~~
oldu~unu henüz tesbit etme~e imkân bulunmam~~t~r. Dervi~lik bir
taraftan sofizm ile münasebettar olmakla beraber, di~er taraftan
da bir nevi dernek tipini arzetmekte ve yegâne ideal olarak sadakat pe~inde ko~maktad~r; ve binaenaleyh, Islâmiyetteki muharip
te~ekküllere veyahut ta H~ristiyanlar~ n ~övalye s~n~flar~na nisbetle,
H~ristiyanlar~n ve Buddhist'lerin ruhban s~n~flar~na daha ziyade
yak~nl~k ve benzerlik gösterir. Yaln~z, bu camiaya mensC~p olan
dervi~~kimseler her ~eyden elini aya~~n~~çekmi~~ve rahipligi kendisine meslek edinmi~~tipler de~ildi; bilâkis bunlar birtak~m tüccarlar ve zanaat sahibi esnaf olarak ya~amaktad~rlar. Ve birbileriyle bulu~malar~~ da ancak küçük misafirhanelerde ve âyinler
s~ras~nda olurdu.
47 Ayni
49 Ayni

eser 192.
eser 196.

4e Ayni eser 196.
e° Ayni eser 197.
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3. Devre, Ortaça~~1050 - 1250 aras~ :
Türklerin, bilhassa Selçuk? Türklerin istilâ hareketleriyle, bu
hareketlerin saikasiyle meydana gelmi~~olan Haçl~~ Seferler, Abbas!
Halifeleriyle Ba~dat'ta kar~~la~m~~lard~ ; bizzat Selçuki'lerin kendileriyle de burada bulu~ulmu~tu. Haçl~lar~ n te~vikiyle yürüyüp gelmekte olan Selçuklara kar~~~Halife Nas~ r ( 1180 - 1225 ), elindeki
kuvvetini ~slah etmeye ve bunun için de o zamana kadar muntazara
bir te~kilat sahibi olm~ yan " e~kiya „ gençler derne~ini yeniden
te~kilatland~ rmaya karar vermi~ti. Tam bu s~ ralarda, bu derneklerden bir tanesi, (yine bu derneklerden di~er birisi olarak kabul edebilece~imiz) Assasin'lerle 51 mücadele halindeydi ; demek oluyordu
ki bu nevi terror gruplar~ na mübrem ihtiyaç vard~. Bunun üzerine
Halife Nas~ r bizzat kendisi ba~a geçerek, o zamana kadar daha ziyade
ihtilalci olarak faaliyette bulunan bu derneklerin idaresini eline ald~.
Bundan sonra onlar~~ bir merkeze ba~layarak, devrin di~er birçok
prens ve ~övalyelerini de kendisini takibetmeye mecbur b~ rakt~.
Halife bizzat kendi eliyle, yeni te~ekkül etmi~~olan birlik azalar~ na,
birli~in ~eref libas~~ olan pantalonlar da~~tt~~ ve hazar zaman~~ me~galesi olarak birlik mensuplar~ na mektup güvercinleri yeti~tirme
ve okla at~~~talimleri yapt~ rtt~. Böylece o, e~kiyalar gürühundan,
H~ ristiyanlarda mevcut olan örne~e uygun olarak, bir muharip
~övalye s~ n~ f~~ meydana getirmi~~oluyordu.
Afganistan amiri Mahmut Gort de, bu zamanlarda te~ekkülüa
azalar~ ndan biriydi 52. Mahmud Gori, do~u s~ n~ r~ nda Müslümanlarla
kendisinden en çok korkulan s~ n~ r kahramanlar~ ndand~. O, Hindistan'a üst üste birkaç defa sefer yapm~~~ve orada Râçput hükümdarlar~ n~n en asil ve en me~hurlar~~ olan kahraman Prithvirac'~~
kendi hâkimiyeti alt~ na alm~~t~. Oyelerden bir di~eri de Bat~da,
M~s~ r emin i 54 kürd Salâhaddin'in karde~i idi. Haçl~ lara kar~~~giri~ilen
çetil] sava~ta, Filistin'i müdafaa eden bu kumandand ~. Ve Halife
Nas~ r'~ n bu sava~ta ona hiçbir yard~m~~ dokunmam~~t~~ ; onun yeni
te~ekkül etmi~~bulunan ~övalye s~ n~f~~ d~~~politikadan daha ziyade,
iç politikay~~ ilgilendiren gayeler için yeti~tirilmi~~bir te~ekküldü 5i.
51 1938,

390.
1938, 393 v. d. ; 1933, 32 v.d. ; 1932 e, 294 ; 1913, 205 v.d.; 209,
53 Ortaça~~
87.
54 1938, 394.
'5 Ayni eser 402.
52
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4. Devre, Ortaça~~1250-1500 aras~ :
Mo~ol ak~ n~~ önünde Selçuk'lar 1244 de, Ba~dat halifeleri ise
1258 de art~ k ink~ raz bulmu~lard~ . Son Abbas! halifesi M~s~ r'a
kaçt~ ktan sonra, bu muharip s~ n~f halifenin yan~ ba~~ nda bir müddet
daha ya~amakta devam edebilmi~se de, eski ~a'~aas~n~~ art~k kaybetmi~ti 56. Mo~ol istilâ hareketi ve dolay~siyle Konya Selçuklar~ n~n
ink~ raz bulmalar~~ile Anadolu'daki Türkler için de yeni bir devir
aç~lm~~~oluyordu. Bütün Beylik'ler aras~ nda mahalli çarp~~malar
ba~~göstermi~ti. Buna mukabil ~ ehirli tabaka ise, ticaretin ve beldeler aras~~ yolculuklar~ n emniyetle cereyan edebilmesi ve geli~mesi
için bar~~ çi bir zihniyetle u~ra~~p durmaktayd~ lar ; ve bunun için
bir te~kilat kurmay~~ istiyorlard~ . Ahi Evran K~ r~ehir'de Ahi te~kilat~ n~~ o zamanlarda kurmu~tu 58 . Ahi te~kilat~, Antik kültür ve Bizans devrinden kalan lonca ve esnaf te~ekkülleriyle (yukar~ da da
buna i~aret etmi~ tik ) islamiyetteki dernekler tipinin, Türklerin
elinde ald~~~~karma ~eklidir. Halife Nas~ r zaman~ ndan daha önce
de Suriye ve Mezopotamya'da Türkler aras~ nda Ahi kelimesi kullan~lmaktayd~~ ". Eski Gazi'lerin Osmanl~ lar devrindeki halefleri
say~ lan Yeniçeri'lerle Ahi'ler aras~ nda da herhangi bir münasebetin mevcut olmas~~ laz~md~ r ; fakat Ahi'lerdeki lonca te~kilat~~
tamamen bahsini etti~imiz devre aittir. Ahi'ler aristokrat ve
muharip s~ n~fa de~il, bilâkis halk taraftar~~ ve asâlet necabetiyle
~öhret bulmu~~tabakaya mensup kimselerdi 6'. Kuvvetli prensler
taraf~ ndan idare edilmiyen ~ehirler içerisinde, bu nevi lonca te~kilat~~ önderlerinden baz~ lar~, f~ rsattan istifade ile, i~ i pek ilerletmi~~
ve bir hükümdar derecesinde kuvvetli bir otorite teminine muvaflak olmu~lard~ ; nitekim Osmanl~~ hükümdar Murad'a teslim olmaya
mecbtir kald~~~~zaman Ankara ~ehri bu vaziyetteydi62.
Bunlar~ n hepsine ra~men, Ahi'li~in bünyesi içerisindeki ihtilalkarakter
devam edip gitti. Devlet memurlar~~ te~kilâta al~nm~c~~
.
Memlekette
türeyen zorba kimselere veyahat ta polis hayorlard~
1938, 407; 1933, 38 v.d.
Onlar~~ Bat~~ Avrupa'daki Ortaçak ~ehirler aras~~ birlikleri. Buddnist'ler,
Pitastoriyen~ er ve daha muahhar zaman ~ n, (Almanya'da Freimaurer) Mason'lar
ve Fehme ad~ n~~ alan te~ ekkülleriyle bir arada mütalaa etmek yerinde olur.
67 1933, 43.
60 1933, 44.
59 1933, 42.
58 1933, 41 v. d.
62 Witteck, Zur Geschichte Angoras im Mittelter, Festschrift für G. Jacob,
56

57

Leipzig 1932, 348 v. d.
Belleten C. XI, F. 40
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fiyelerine kar~~~mücadeleye geçmek, ve hatta bu gibileri öldürüp
ortadan kald~ rmak i~i bu te~ kilâta ait oldu~u gibi, d~~ ardan gelecek yabanc~~ misafirleri kar~~ lamak ve a~~ rlamak da Ahi'lerin vazifelerinden say~ lmaktayd~~ ". Böyle bir misafirperverli~in bilhassa
seyyar tüccarlarla zanaat sahibi i~ çiler için çok büyük ehemmiyeti vard~ . Ali Evran kendisi de, lonca te~kilat~~ an'anesinin birinci
derecede mensuplar~ ndan say~ lan tabaklar s~ n~ f~ na mensuptur.
".
~ nsan öldürmü~~veya e~ kiyal~ k etmi~~kimseleri himaye edebilmek
hakk~~ ancak tabaklara verilmi~ti". Do~u Iran m~ ntakas~~ ~airlerinden Hatifi (öl. 1521), Ahi'ler için yazd~~~~ahlak kodeksinde bilhassa bu nevi bir himaye 66 ~ekline i~aret etmektedir. Ahi'likin
ortadan kalkmas~~ için dua eden ve 1440 tarihini ta~~yan bir yaz~~
içerisinde, Ahi'lerin çalmak, ç~ rpmak, yol kesmek, adam öldürmek,
asayi~i temine memur kuvvetlere ve devlet te~kilat~ na kar~~~isyanlar haz~ rlamak için kurulmu~~bir e~kiya ~ ebekesi olduklar~~ hassatan tebârüz ettirilmektedir"7. Bu te~ kilata köle tabakas~n~ n gayet kolayl~ kla al~ nm~~~olmas~ na mukabil6', falc~ lar~ n fazla içki içenlerin, tellâklarla tellallar~ n, dokumac~ lar~ n, kasaplar~ n, cerrahlar~ n, avc~ lar~ n,
ginnrükçülerin ve erzak istifi yapan f ~ rsatç~lar~ n kabul edilmemi~~
olmalar~~6" da te~kilât ~ n ihtilalc~~ zihniyette ve eski bir sosyalizm
esaslar~~ üzerine kurulmu~~oldu~una bir delil te~ kil eder. Sonra,
te~ kilâta intisap eden esnaf ustalar~ na kar~~~dini bir bakla ba~l~~
bulunuyorlard ~. Avrupa'da da ayn~~ ça~larda mevcut bulunan benzerleri gibi, ustalar loncas~ na kar~~~haklar~ n~~ müdafaa etmek maksadiyle ayr~ ca esnaf ta kendi aras~ nda Mil birtak~ m birlikler kurmu~~de~ildi. Ve sosyal esaslar üzerine kurulmu~~bulunan bu te~kilat~~ H~ ristiyan'lar~ nkinden daha ziyade Hindli'lerinkine yakla~t~ran cihet te budur: Çünkü Hind kast te~kilat~~ içerisinde de ihtilafl~~ meseleler gayet muslihâne ve dindarâne bir ~ ekilde halledilir.
Ve kast te~kilat~~ içinde müc adele edildi~i asla i~itilmemi~ tir.
Türklerdeki bu lonca te~kilat~ n~ n en çok me~gul oldu~u ~ey,
gerek yeni usta unvan~~ vermek (ki bunlar ihtisas ve kabiliyet
cierecesini ölçen imtihanlar neticesinde de~il de, daha ziyade birtak~ m merasimle yap~ l~ rd~ ) , gerekse esnaf te~kilât~ n~~ meydana ge1913, 214 Ibni Batuta'ya göre.
64 1932 e, 301.
1932 a, 306 Evliya Çelebi seyahatnamesine göre : 1, 594.
66 Ayni yerde 59. beyit.
67 1913, 51.
68 Ayni yerde 49 ; 1932 e, 328.
69 1932 e, 299.
63

65
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tirmek gibi i~lerde rakip ustalar aras~ nda zuhur eden ihtilafl~~ meseleleri ortadan kald~ rmaktan ibaretti. Ve gayet san'atkârane haz~rlanm~~~bir de cemiyet nizamnameleri vard~~70 ; dervi~lerinkine
benzer bir nevi raks~~ olan bir tarikat halinde ya~ama~a dikkat
ediliyordu. Cemiyet içerisinde en itibarda olan s~ n~f Abdal'Iar~ n
te~kil ettikleri s~ n~ ft~~ 7°. Anadolu'nun baz~~ m~ ntakalannda (mesela
K~ r~ehir'in Ya~murluköyü'nde) bugün bile bu Abdal'Iar çalg~c~ l~ k
yaparak geçinirler ; bu çalg~c~~ s~ n~f~~ da, üzerinde incelemeler yapmaya de~er konulardan biridir. Loncaya giren her esnaf ç~ ra~~,
K ebir unvan~ n~~ ta~~ yan" ustalardan birisine intisap eder ve onu
kendisine manevi önder olarak kabul ederdi. Kebir ayn ~~ zamanda
Benares'te ya~am~~~ve ~ slam-Hinda aleminin büyük mistikçisi olan
bir fikir adam~ n~n da ad~d~ r. Kebir, Hindistan'da islarniyetin Allah'~~ ile Hindalar~n Rama's~ n~~ birle~tirmi~~olan bir kimseydi". Bir
dokumac~~ olan Kebir, Ortaça~~n sonlar~ na do~ru Hindistan'da, önasya'da ve Avrupa k~t'as~ nda ~ehirli halk tabakas~~ aras~ nda yeti~en ve mistik dü~ünce ile milliyet dü~üncesini birle~tirmesini bilen
büyük mistikçi fikir adamlar~ndan biridir.
Ahi'lerin bu topluluk zihniyeti ve merasimlerinde verilen umumi ziyafet tipleri k~ smen çok eski zamanlardan, yani tâ Prehistorik ça~larda nümunelerine rastlad~~~m~z cemi birtak~m ritlerden
kaynak alsalar gerektir. Bu nevi ritler Eskiça~~ n Yahudi peygamberleri zaman~ nda ve Yunannistan'da Ispartal~'larda da vard~. Ahi
te~kilat~ na mensap olan bekâr üyeler, bir gün içerisinde ne kazan~ rlarsa onu ba~l~~ bulunduklar~~ Ahi ~eyhine getirip teslim ederler
ve sonra o ~eyhin idaresi alt~ nda ya~arlard~~ ". Anla~~ld~~~ na göre,
Ahi'ler ayn~~ zamanda köylerde de su alabilen arazi parçalar~ n~,
umumi menfaat icab~~ bir nizam dahilinde, ve her 4-5 y~ lda bir
defa olmak üzere, aile efrad~~ adedi ve ihtiyac~ na göre, yeniden
çiftçi ailelerine taksim ediyorlard~~75. Böyle, bir arazinin yeniden
çiftçiler aras~ nda taksimi âdetinin de köklerini yine eski Neolitik
ça~da ve en eski köy tiplerinde aramak do~ru olur.
Ahi Evran'~ n kendisi keramet sahibi bir insan olarak tan~nmaktad~ r. Ve bugünkü halk an'anesi içerisinde efsanevi bir ~ah7°
75
75

72 1913, 195.
71 1932 e, 293.
Ayni yerde 302 ; 1932 b. 10.
Batuta
:
1913,
214
v.d.
74
~bni
Ortaçak 135.
W. Ruben, Anadolu Islam Tarihini ilgilendiren baz ~~ görü~ler ( D. T. C.

F. Dergisi V/4 1947).
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siyet ~eklinde ya~ amaktad~ r. Onun muakiplerinden ve ayn~~ zamanda talebelerinden say~ lan Gül~ehrt'nin anlatt~~~ na göre, Ahi Evran,
kendisi K~ r~ehir'de bulundu~u bir s~ rada Mekke'de k~l ~ nan bütün
namazlar~~ da bizzat idare etmi~ tir. Bu, ruhun bedenden ayr~ larak
uzaklara gidebilmesi tasavvuru eski ~aman'larda da mevcüttu 76.
Evran hiç evlenmemi~ ti ve münzevi bir hayat tarz~~ ya~~yordu"
(Evran ad~~ da bize biraz garip ve yabanc~~ geliyor). Üyelere de
bu dünyadan el ayak çekmek ve aile mevcudiyetini ortadan kald~ rmak tavsiye edilmekteydi 78; yâni gençler de, H~ ristiyan, Buddhist ve Son azizlerinin ya~ad~ klar~~ hayat tarz~ n~~ intihap etmeye
davet ediliyorlard~ . Yak~ n y~llara kadar, K~ r~ehir'deki Ahi Evra~~
türbesinin biti~i~inde bir de bir tekke meveüttu '9 ; ve devri~lere
ait tekkelerde, oldu~u gibi Ahi'lerin ikamet ettikleri yerlere de
zaviye ad~~ verilmekteydi
Ahi'lerde mevcût olan milliyetçi karakteri gösteren hususlardan bir tanesi de yukar~ da bahsini etti~imiz Gül~ehri'nin, Ira~~
mistikçilerinden Attar'~ n bir eserini Türkçeye tercüme veyahut
da serbest olarak adapte etmi~~olmas~ d~ r. Ayn~~ bu s~ ralarda
Hindistan'da eski ve dini Sanskrit metinler o zaman~ n halk
lehçelerine çevriliyor ve Avrupa'da Ekkehard ve di~er mistikçi
mütefekkirler münevver tabaka dili olan Latince yerine halk
diliyle yaz~~ yazma~a ve söz söylemeye ugra~~ yorlard~~81. Gül~ehrrnin meydana getirmi~~oldugu eser (Farsça veya Arapça olmamakla beraber 82) eski Osmanl~~ lehçesiyle yaz~ lm~~t~ ; fakat Yahya
bin Halit, 1365 y~l~ ndan biraz sonra kaleme alm ~~~oldu~u ve
lonca te~kilat ~~ ahlakiyat~ n~~ Sofist bir felsefe ile izaheden eserini
eski Türkçe ile yazm~~t~ ". 1300 y~llar~ nda K~ r~ehir'de A~~k Pa~a
da Ahi Evran'la bir arada ya~amaktayd ~. A~~ k Pa~a bililtizane
Türkçe ile yaz~~ yazar ve camide namaz~~ Türk dili ile k~lard ~.
Bugün K~ r~ehir'de halk, A~~ k Pa~a'dan, Ahi Evran'dan ve Hac~~
Bekta~'tan gururla bahsetmektedir.
Lonca te~kilat~~ Iran'a ve bir taraftan da Türkistan'a kadar
yay~ lm~~~bir vaziyettedir; ve buralarda ufak de~i~ikliklere u~ra76

W. Ruben, Acta Orientalia XVIII.

77

1930, 28 v.d. ; 16 ; 1932a, 310 : Ahillerin çocuk sahibi olmak istemedikleri görülmektedir.
78 1930, 125, 130.
81 Ortaça~~
141.

79 1932b, 17.
82 19326, 3.

80 Ayni yerde 16.
83 1932c, 300.
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makla beraber, bugüne kadar ya~amaktad~r 84. Fakat K~r~ehir'deki
son Ahi ~eyh'inin o~lu art~ k ticaretle i~tigal etmektedir; ve eski
an'anevt rakslar~ n~~bazan gizli bir ~ekilde devam ettiren ihtiy arlardan ancak alt~~tane vard~r.
Ni~de'nin Dündarl~~köyünde, eski Gençler Derne~i bakiyelerinin bugün bile ya~amakta oldu~unu i~itmekteyiz 85; bunlar~ n da
köy içerisindeki vazifeleri köyün sosyal geleneklerini muhafaza
etmek ve d~~ ardan gelecek yabanc~~misafirleri kar~~l~ yarak a~~rlamakhr. Böyle bir etnik bakiye üzerinde etrafl~~bir ~ekilde incelemelerde bulunmak, ilim alemine ne kadar büyük bir hizmet olacakt~r.
b. Ahi Evran türbesi:
Cevat Hakk~~ Tar~m'~ n yeni bast~rd~~~~bir vak~fnâmeler kopyesinde 86, adlar~n~~ a~a~~ da verdi~imiz ve birçoklar~~da bugün art~k
mevcut olm~ yan köy ve yerlerin vakfiyeleri de bulunmaktad~r (Bugünkü köylerin kar~~s~ na nida i~areti koyuyoruz): K~z~lcal, Baranl~dak
'daki ah~r, Çar~ k, Lodran, Kulpakl, Karahalil, Umur, inceyir, Yaziyemer, Gökcelir, Koçak, K~z~ lkaya, Akçagil!, Mikael, Bügdürl,
Karslan, Aslantumu~, Yaz~ k~ n~ kl, Ahibozlar, Gülücül, Gökgün, Inmelik, Gökçehüyük, K~r~ehir'de bir mülk parças~ , bir yap~, bir
de~irmen, bir bahçe v. s.
Ahi Evran türbesi, K~r~ehir'de yine ayn~~ ad~~ ta~~makta olan
bir mahalle içinde kâindir. Büyük bahçe kap~s~ n~ n üzerindeki
1235-1819 tarihi, binan~ n bu tarihte bir tamir görmü~~oldu~unu
bize ö~retiyor. Burada bundan eski tarihe rastlan~lmamakla beraber,
binan~n k~s~mlar~n~~tahlil ederek ~u noktalar~~ tesbit etmenin imkan~~
vard~r: Binay~~ te~kil etmekte olan k~s~mlar~ n en eskisi, 4,50 m.
içeriye ve 6,50 m. d~~ar~ya do~ru olmak üzere, takriben murabba
maktail~, ve Cac~~ Bey'le Lale camilerinde oldu~u gibi üstünde
yuvarlak ve ta~tan bir kubbe ta~~ yan, yüksek, esas türbe k~sm~d~r. Kubbe bas~k, ve ortas~ndan ç~k~nt~l~~bir çemberle çevrilen bir
üstüvanemsi k~s~ m üzerinde durmaktad~r. Bugün üzeri teneke ile
kapl~~bir vaziyettedir. Türbenin kuzey, bat~~ ve do~u duvarlar~nda
not k~ sm~ na bak~n~ z) 24
84 1933, 45; Taescbner (yukar~da 13a numaral~~
mevnumaral~~levbada «Bir ç~ ra~~ n esnaf cemiyetlerinden birine kabül edili~i»
~~
na
ait
olmas
Ahi
te~kilat~
~r
zulu bir resim göstermektedir; bu resmin 17. as
pek muhtemeldir.
de Halkevi yay~ nlar~ ndan).
85 Z. Oral, Akp~ nar Mecmuas~ , say~~ 17 (Ni~
86

174. s. v.d.
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yüksekte olmak üzere, ve sivri uçlu kemerleri bulunan bir pencere
vard~ r. Yaln~ z güney cephe 3 m. geni~li~
inde bir kemerle aç~ k
bulunmaktad~ r. Türbenin taban~ ndan takriben 2 m. k ~sm~~
bugün
oradaki mezarl~~~ n alt~ nda kalmaktad~ r; taban~ n kendisi tekrar 1
metrelik bir tahta k~s~ mla yükseltilmi~ tir. Duvarlar orta boyda ta
~larla örülmü~~ve fakat d ~~~taraftan, 25 sm. kal~ nl~~~nda sar
~~ travertin
ta~~~levhalariyle kaplanm~~t~ r. Bu travertin ta~lar~ , ~
ehrin çok eski
zamanlardan kalma s~ cak su menbalar~~ olan Therme mevkiinden
getiriliyor. Bir kuleyi and ~ ran biçimi ve ta~~d~~~~kubbesiyle bu türbe Selçukiler zaman~ ndan kalma türbelere nazaran, Iznik'teki Yakub Çelebi türbesi 87, Ak~ ehir'deki Türabi türbesi ve Bursa'da
Osmanl~ lar devrinden kalan birçok türbe tiplerine daha ziyade
yak~ nl~ k ve benzerlik göstermektedir. Bundan ba~ka
binan~ n güneyine bir sundurma k ~ sm~~ ve do~u k~sm ~ na ise ikinci bir türbe
binas~~ ilave edilmi~ tir. Bu sundurma k ~sm~~ da murabba
~eklinde
ve boyca kuzeydeki türbe kadard ~ r; yaln~ z sundurman~ n üzerinde
türbeninkinden daha büyük ve tu~la ile örtülü bir kubbe vard ~ r.
Daha sonraki zamanlarda, türbenin bat ~~ cephesine bir tekke ve
sundurma k ~sm~~ bat~s~ na da bir mescit ilâveten in~a edilmi~tir.
Tekkenin, ây~ nlerin yap~ lmas~ na mahsus a~a~~ da bir gözü ve daha
ziyade idari maksatlar için kullan ~ lm~~~olan, daha küçi~ k ve yukar~ da iki odac~~~~vard~ r.
Kuzeydeki eski türbe duvarlar~ n~ n, hem ikinci türbe ve hem
de tekke duvarlar~~ içerisine kadar devam edip gitti~i aç~
kça
görmek mümkündür. Kuzey türbesi pencerelerinin eskiden, o
zamanlarda aç~ kça meydanda bulunan iki d ~~~duvar~ n orta k
~sm~ na yerle~tirilmi~~olduklar~~ muhakkakt~ r ; fakat bügün ilave binalardan dolay~~ bunu göremiyoruz. Ilave türbenin de duvarlar
~~ travertin levhalariyle d~~ardan kapl~~ bir vaziyettedir ; fakat sundurma k~sm~~ öyle de~ildir. Bundan maada tekkenin do~u
duvar~~
ile kuzey duvar~ n~ n alt k~sm~~ ve bir de mesçidin güney ve do
~u
duvarlar~~ büyük ta~larla örülüdür. Fakat tekkenin bat~~
duvar~~
ile kuzey duvar~ n~ n üst k~ sm~~ ve mescidin bat~~ duvar~~
kayad~ r.
Henüz k~ rm~z~ mtrak rengini muhafaza etmekte olan ve sararmann
~~
bulunan travertin ta~lar~ ndan in~a edilen minare de sonradan eklenmi~ tir. Istanbul'daki Lale Camii minaresinin alemiyle bu mina87

E. Diez, Türk San'at Tarihi, ~ stanbul 1946, 139. resim.
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renin armut biçimli alemi aras~ndaki s~ k~~ benzerlik nazar~~ itibare
al~ nacak olursa, minarenin yukar~da bahsini etti~imiz 1819 tarihine
ait oldu~unu kabül etmek icâbeder.
Bugün halk aras~ nda mevcût olan bir an'aneye göre: vaktiyle
bu tekkede oturmakta olan bir ~eyhin maiyetinde birçok dervi~leri varm~~ ; bu dervi~ler Balkan'lara ve Güney Rusya'ya kadar
uzak seferlere ç~ kar ve oralarda ikinci derecede merkezler te~kil
ederek ~eyhin fikirlerini yayma~a ve orada meveût olan esnaf ve
lonca te~kilât~~ aras~ nda zuhûr edecek ihtilâflar~~ bertaraf etmeye
u~ra~~rlarm~~. Tekkede kaynat~lan kazanlardan bütün fakirler
gelip çorba içerler ve dervi~lerin rak~slar~ n~~ idare etmek için say~s~z Abdal'Iar burada çalg~~ çalarlarm~~. Uzun y~llar tekkede ustalar~ ndan ders gören dervi~ler, bir gün gelip herkesin içinden ne
dü~ündü~ünü ve ne diledi~ini bir bak~~ta ke~fedecek ve bütün
dertlere ~ifa olacak derecede, "ermi~„ kimseler olarak ortaya
ç~ karlarm~~. Yine anlat~ld~~~ na göre, bu ~eyhlerin önünde usta
unvan~~ tevcih etme seremonileri yap~l~ rd~. ~eyhin önünde cereyan
eden bu gibi seremonilerde ustal~ k payesini kazanam~yan ve binaenaleyh :bu derecenin sembolü olan ~ah ku~anamayan zanaat
sahibi kimse, Türk ~ehirlerinin hiç birinde kendisine müstakil bir
atölye veya tezgâh açamazd~. '
Ba~ka bir yerden ö~renmi~~oldu~umuza göre, Ahi Evran, Hac~~
Bekta~~Veli'nin hem muas~ n ve hem de. arkada~lar~ ndan biriydi.
Ahi Evran'~ n esnaf tabakas~~ aras~ ndaki büyük itibar~~ kadar, K~r~ehir'den pek o kadar uzakta ya~amam~~~olan Hac~~ Bekta~~Veli'nin de köylü tabakas~~ aras~ nda itibar~~ ve k~ymeti vard~. K~ r~ehir'
de halk~ n bize anlatt~~~na göre Ahi te~kilât~ na mensûp dervi~ler
ve Bekta~iler, ga~y haline geldikten sonra sivri uçlu ~i~leri kendi
yanaklanna saplad~ klar~~ halde yanaklar~ nda bir damla dahi kanlar akmazd~.
Tabii ki dervi~li~in bundan ba~ka gayeleri de yok de~ildi.
Münevver bir K~ r~ehir'linin bize hikâye etti~ine göre, bir zamanlar dervi~ler bir nevi be~inci kol rolü oynam~~lar ve Islam hakimiyetinin henüz yerle~memi~~oldu~u ülkelere gizlice sokularak oralar hakk~ nda kendi ba~l~~ bulunduklar~~ merkezleri haberdar etmi~~
ve Türklere müstakbel seferleri için müsait zemin ve zaman haz~ rlam~~lard~ r. Dervi~li~in ilk kayna~~~Horasan olsa gerektir ; dervi~lerin en büyük ~eflerinden biri olan Ahmet Yesevi de Hora-
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san'da ya~am~~t~ . Bütün tekkelerde ve her seremonide bu zata da
hususi bir yer ayr~ l~ rd~.
Ahi Evran türbesinik yan~ nda bir de çe~me vard~ r. Bu çe~filenin yan~ ndan itibaren ba~ layan Selgâh soka~~n~ n sonunda
ve "Tahta Köprü„ sünün yan~ nda, bir bahçe d~ var~~ içerisinde,
üzeri ince ç~ talarla örtülü ve küçük bir pencere vard ~ r. Pencerenin arkas~ ndaki küçük bahçede Günasir Dede ad ~ nda bir aziz
yatmaktad~ r. Günasir Dede'nin Ahi Evran'~ n hizmetçisi oldu~unu
ve her gün onun odas~ n~~ silip süpürdü~ünü söylerler. Ayn~~ zamanda azizin yabanc~~ oldu~u tebarüz ettirilmektedir. Tekke ve türbelerde bu ~ekilde hizmet gören dindarlar~ n dervi~lik pâyesine "ermi~„ say~ lmalar~~ için en az 15 y~l~ n bu gibi mahallerde geçirilmi~~
olmas~~ lâz~ md~ . Ve bundan sonra bu gibi insanlar ancak memleketlerine dönebiliyorlard~ . Mevzuu bahis olan evde oturan kirac~~
ve keza kom~ular~, azizin ad~ ndan ba~ ka bu hususta bir ~ey bilmiyorlard~. Nezir olarak yak~lm~~~mumlar~ n k~ r~ nt~ lar~~ aras~ nda
kalan 30 sm. yüksekli~inde bir mezar ta~~ ndan ba~ ka yerlilerin bize
gösterdikleri olmad~ . Azizin s~ tma hastal~ klar~ n~~ iyi etti~ine de inan~ hyordu. Yine yerlilerin söylediklerine göre, bir metre kadar ilerledikten sonra küçük bir k~ z mezar~ na daha tesadüf edilecekti. Bu
iki mezar aras~ nda sar~~ bir gül fidan~~ vard~ ; ve solan bir gülü
hemen müteakip di~er bir gül açmakta idi 8s. Bahçe etraf~ ndaki
duvarla o küçük pencereyi oran ~ n sahibi bu mezarlar~ n muhafazas~~
için yapt~ rm~~t~ . Küçük pencere üzerinde birkaç bez parças~~
gördükse de, kirac~~ kad~ n~ n anlatt~~~na göre, art~ k oraya bez
parças~~ ba~lanm~ yordu ; kad~ n~ n ilâve etti~ine göre, aziz bir gece
bir kad~ n~ n rüyas~ na girmi~~ve art~ k kendisi için yas tutulmamas~ n~~ istemi~ ti. Bu nevi yat~ rlar~ n say~s~~ pek çok olsa gerektir.
Ahi Evran mahallesinin en büyük caddesi üzerinde bulunan
de~irmenin üstünde ve ~imdiki K~ r~ ehir hapishane müdürünün
oturdu~u evin bahçesinde aziz Günasir Dede'nin bir mezar~~ daha
vard~ r. Bundan 20 y~ l kadar önce, yâni ev yap~ l~ rken buradan
ç~kan kemikler A~~ k Pa~a mezarl~~~ na nakledilmi~ tir. Ve bundan
4-5 y~ l kadar önce ayn~~ evde ikamet eden bir fazla içki dü~künü
adam da, Günasir ,Dede'nin türlü k~ yafetlerle geceleri kar~~ s~ na
ç~ kt~~~n~~ ve onu gece yanlar~ nda sokaklarda kovalad ~~~n~~ hikâye
88
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etmi~tir. Bundan ba~ ka daha birçok üzerinde durulma~a de~er
~ahitlerle de, azizin yan~ nda bir gece yatanlar~ n mutlaka onu gördükleri teyit edilme~e u~ra~~ lmaktad~ r. Rivayete göre, türbenin
bahçesindeki elmalardan çalmak niyetiyle bahçe duvar~n~~ atlay~ p
içeri giren 15 ya~lar~ nda bir çocuk, bir metreden daha fazla yüksek olm~ yan duvar~~ tekrar a~~ p evine dönmemi~~ve çald~~~~elmalar~~ bahçeye b~ rakma~a mecbur kalm~~t~ r. Bu nevi azizlerin umum1
mezarl~ ka de~il de böyle yerlere defnedilmeleri maksad~~ mahsusa
ile yap~ l~ rd~ ; her gelen giden yolcunun onlar~~ ziyaret edebilmesi
ve dolay~siyle sevaba girmesi dü~ünülmü~tü.
Yukar~da zikretti~imiz çe~menin yan~ ndaki Selgâh soka~~n~ n
ba~~nda Salih Efendi ad~ nda birisinin evi vard~ r. Salih Efendi,
Ahi Evran soyundan ve son ~ey hlerden birisi olan. Said'in o~lu
say~l~ yor. Fakat kom~ular~ n anlatt~ klar~ na göre Salih Efendinin
ailesi bir dervi~~soyundand~ r. Ve bu dervi~ in de Günasir Dede
kadar yüksek bir ~ahsiyet olmad~~~~ilâve ediliyor. Dervi~ler ~eyhlerin bir nevi habercileri idiler, ve ~eyh Said ise türbeyi ziyarete
gelenlere önderlik ederdi. Türbenin bir anahtar~~ ~eyh Said'in
elinde ise de bir di~eri, türbenin kar~~s~ nda bir yerde oturan
ba~ka bir ihtiyar~ n elinde bulunuyordu. Ihtiyar da elindeki anahtarla türbeyi açabiliyordu. Anlat~ ld~~~ na göre, ~eyh Said'in kendisi
Bulgaristan'a kadar gitmi~ti. Bugün onun o~lu, elektrik malzemesi
v. s. satmakta ve ticaretle geçinmektedir ; eski an'ane ile hiçbir
alâkas~~ yoktur. Bununla beraber vaktiyle babas~ n~n hem dostu ve
hem de meslekda~~~bulunan ihtiyar Haf~ z'la yine eski dervi~lerden
Ömer Efendi'ye çok hürmetkâr davranmaktad~r.
Bir dervi~~soyundan geldi~i kabul edilmekte olan di~er birisi
de ~eyh Musa ve iki o~lu Enver'le S~ rr~~ karde~'tir. Bundan on
y~l kadar önce, S~ rr~, K~ r~ehir gazetesine yazd~~~~89 makalelerin
alt~ na, Ahi okullar~ndan S~ rr~, imzas~ n~~ atm~~t~ r. Maalesef bu zat~n
kendisinin Ahi'lerden geld ~ini nas~l ispat etti~ini ö~renme~e f~rsat bulamad~ k ; çünkü Eski~ehir'de oturdu~unu ö~rendik.
1. Ahi Evran'~ n as~l ad~~ Nimetullah't~ r ve kendisi bir tabakt~.
Kundurac~l~ k ve saraçl~ kla u~ra~an esnaf tabakas~~ aras~nda tabaklar daha büyük bir nüfuz sahibi olduklar~~ için zanaat sahibi i~çi4-11-1932 tarih ve 330 say ~ l~ s~~ etik ve din üzerinde; 17-1X-1931 tarih ve
310 say~l~s~~ bir F~rans~ z sa~l~ k kitab~~ ve 16-VII-1931 tarih ve 301 say~ l~ s~~ ise
kendisinin Cebeli Bereket'e olan seyahati hususunda yaz~ lm~~t~r.
89
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lerin piri de bu tabaklar aras~ ndan seçilmi~~bulunuyordu t'°. Ahi
Evran'~ n kendisi hakk~nda vak~a yaz~ lm~~~eski yaz~ lar varsa da"
biz burada onun hakk~ nda halk aras~ nda dola~an rivayetleri
tesbit etmeye daha ziyade önem vermekteyiz. Evran'~n nereden
ne~'et etmi~~oldu~u bizce meçhuldür. O, K~r~ehir'e yabanc~~ bir
yetim olarak gelmi~~ve Ahmet Usta 92 ad~ nda birisine giderek
ç~ rak olmak istemi~ti 93. O s~ralarda ~ehrin Medrese semtinde 8-10
kadar tabakhâne vard~~ 94. Ahmet Usta i~~kesatl~~~n~~ ileri sürerek
Evran'~~ ç~rak alam~yaca ~~n~~ söyledi ise de yabanc~~ genç kendisinin
ona çok faydalar sa~l~yaca~~n~~ vadetti.
Ustas~ n~ n Mekke'ye gitmi~~bulundu~u bir s~ rada, ustas~n~n
kar~ s~~ helva pi~irmi~ti. Daha ç~ rak olan Evran, ustas~na da bu helvadan biraz götürebilmesi için kad~ n ricada bulundu. Kad~ n onun bu
sözüne güldü. Fakat ç~ rak yine bildi~i gibi helvadan bir bak~ r
tas alm~~~ve ayn~~ anda, Mekke'de diz çökmü~~bulunan ustas~~
kendisine helva takdim etti~ini hissetmi~ti. Usta, helva tas~n~~
ç~ra~~n~ n elinden ald~ ktan sonra bir daha da onun yüzünü gc3rememi~ti. Ahmet Usta hayretler içerisindeydi. Yava~~yava~~ç~ra~~n~ n keramet sahibi birisi oldu~unun fark~ na vard~ . Ve haçtan
dönüp de dostlar~~ ve akrabalar~~ taraf~ndan kar~~ land~~~~zaman
helva tas~n~~ onlara göstermi~~ve kendisinin de~il, as~l ç~ra~~n~n
hac~~ oldu~unu onlara söylemi~ti 95.
Bir gün Ahi Evran'la A~~k Pa~a ve bir de Cac~~ Bey, bugünkü Ahi Evran mahallesi de~irmeninden 20 metre kadar yukar~ da bulunan de~irmenin yan~ ndaki çimenlikte oturmu~~konu~uyorlard~ . Fakat oradaki kurba~alar~n ç~ kard~ klar~~ gürültüden müthi~~rahats~ z olmaktayd~ lar. Bunun üzerine Ahi Evran kurba~alara
dönerek "Siz susmazsan~z biz susaca~~ d„ dedi. O gündür bugündür buran~ n kurba~alar~~ art~ k hiç ötmez olmu~lard~ r. Ve buraya
gelen yeni kurba~alar da ya 24 saate kadar ortadan kaybolmakta
90 Turgal'~ n 21-X11-1935 tarih ve 456 say ~ l~~ K~ r~
ehir gazetesinde ç~ kan bir
makalesine göre.
91 Cevat Hakk~~ Tar~ m, 115-125.
92 Bu ad~~ tan~ yan pek azd~ r. Ve rivayete göre onun yatt
~~~~yer de Abi
Evran'~ n türbesidir.
93 Veyahut da Horasan'dan gelen onun babas ~~ ~
eyh Muhammed'dir.
94 Fakat onun ustas ~ n~ n tabakhanesi, Ahi Evran Mahallesi'ndeki çe
~menia
yan~ ba~~ ndayd~ .
95 Hac~~ Bekta~~Veli hakk~ nda da buna benzer bir hikâye anlat~ lmaktad~
r.
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ve yahut da ölüp gitmektedirler. Tabii buradaki havuzun etraf~nda birçok evler vard~ r; kurba~alar~~ da bu evde oturanlar~n
buradan koyup atm~~~olduklar~~ akla gelmiyor de~il.
Ayn~~üç büyük ~ahsiyet yine ba~ka bir gün A~~ k Pa~a türbesinin bulundu~u yerde bir araya geldiler ve kendilerine daimi
istirahat yeri olacak mevkii tayin etmek istediler. Üçü de geceyi
sabaha kadar namaz k~lmak ve dua etmekle geçirdi. Sabah olup
ta güne~~ufuktan do~unca A~~ k Pa~a eline bir ok alarak havaya
att~ ; ok gelip, ilerde Ahi Evran türbesinin in~a edilece~i yere
dü~tü. At~lan ikinci ok ta, Cac~~ Bey camiin oldu~u yere ve üçüncüsü ise A~~k Pa~a'n~n kendi türbesinin yap~laca~~~yere sapland~.
Bir gün Ahi Evran, Hac~~ Bekta~'~~ ziyarete gitmek istemi~~
ve bunun için de bir horozun (veyahut bir y~lan~n) s~rt~na binerek
yola ç~km~~t~. Bu haberi i~iten Hac~~ Bekta~~ta, örmekte oldu~u
kerpiç duvar~ n üzerine atl~yarak onu kar~~lamak üzere harekete
geçti. Bir rivayete göre de, o zaman~n âdeti oldu~u üzere, Hac~~
Bekta~'~n arkada~lar~~ atlar ve develerle Mekke'ye gitmi~~olduklar~~
halde, onun kendisi, bir kerpiç duvar üzerine atlam~~~ve 20 dakikada Mekke'ye varm~~t~.
Bugün ~ehirin Medrese Mahallesinde oturmakta olan ve Karaman'~ n i~çi ailelerinden birisine mensup bulunan bir çocuk, a~a~~da aynen verdi~imiz varyant~~bir köylü a~z~ndan i~itmi~~ve bize, yaz~l~~ bir ~ekilde vermi~tir:
"Hazret-i Muhammet zaman~nda K~r~ehir'de Ahi Evran ad~yla
bir vali bulunuyor. Halk bunun valili~ini tan~m~yarak kendisine
~u hitaplarda bulunuyorlar:
Kervansarayda yeni türeyen ejderi öldürmelisin! sözleri üzerine yaya olarak ejderin yan~ na var~yor. Ejder Ahi Evran'~~ görünce ehli bir hayvan gibi yan~na yakla~~yor ve Ahi'yi üzerine alarak
~ehre yakla~t~ klar~~ bir s~rada Hac~~ Bekta~-~~ Veliye tesadüf ediyorlar; Ahi Evran
Ey Veli nereye gidiyorsun! sözüne kar~~l~k, viran bir duvar~ n üzerine atl~yarak.
Ahi, Ahi ejderi yürütmek kolay, fakat benim gibi duvarla
beraber bu gördü~ün yalan dünyada da arkamdan geliyor. O anda yer gök Veli'nin arkas~~ s~ra harekete geçiyorlar. Ahi, Veli'ye
yalvararak nihayet bunun önüne geçebiliyor. I~te o yürüme esna-

636

W. RUBEN

s~ nda da~lar denizler meydana geliyor. Çünkü evvelce bu dünya
bir tepsi gibi dümdüz farzediliyordu.
Ahi bir gün adamlar~~ ile otururken, bir ejderha olarak bir
ta~~n dibinde kayboluyor. O ta~~ n bulundu~u yere bugünkü Ahi
Evran türbesini, o asr~ n insanlar~~ bize bu an~d~~ b~ rakarak, o devrin hünerlerini, bu devrin aç~ kl~ klar~n~~ kar~~la~t~rm~~~oluyoruz.,,
Ahi Evran'la Hac~~ Bekta~~Veli bir gün Kaya ~eyhi'nin yan~na gelmi~lerdi (K~r~ehir'in Kaya ~eyhi mahallesinde bu zat~ n
mezar~~ bügün de vard~r). Kaya ~eyhi'nin as~l ad~~ Mehmet Sall'd~ r. Bu s~ rada Mehmet Sal~~ oduna gitmi~ti. Onun fena kar~s~~ bu
iki büyük adama hürmet etmesini bilmiyerek ancak kocas~n~n oduna gitmi~~oldu~unu söylemekle iktifa etti; ve onlar~~ evin içine
almad~. Bunun üzerine Ahi Evran'la Hac~~ Bekta~~Veli, Kaya ~eyhi'ni kar~~lama~a gittiler. Onu bulduktan sonra toplam~§ oldu~u
odunlar~~ ortakla~a eve getirdiler. Kaya ~eyhi yolda "Kar~ m~n olüsü bu odunlarla ~s~t~lacak s~cak suda y~kanacakt~ r„ dedi~i için eve
geldikleri zaman kad~n~~ ölü buldular 96.
Bir gün, elindeki derileri tabaklamak üzere bir tüccar çok
uzak yerlerden K~ r~ehir'e gelmi~ti. Çünkü o s~ rada Kayseri'de ve
di~er civar ~ehirlerde henüz tabakl~ k yapan ustalar yoktu. Tüccar~n
fakir Ahmet Usta'ya pek o kadar itimad~~ olmad~~~~gibi, Ahmet Usta'n~n kendisi de ç~ra~~n~n fazla ~srar~~ üzerine ancak bu büyük i~in
mes'uliyeti alt~ na girmi~ti. Zaman dolup ta tüccar derilerini alma~a
geldi~i zaman, Ahmet Usta'n~n ç~ rak' 5000 haz~r köseleyi yüklemeye haz~ r bir vaziyette ona teslim edecekti. Tüccar~n üç arabas~~
vard~ ; arabalar ç~ra~~n önüne getirildi. S~ ra ile üç araba a~z~ na
kadar doldu~u halde o hala kösele at~yordu; nihayet mal sahibi
" yeter ! „ diye ba~~ rma~a mecbür kald~. Ve arabac~~ bu kadar
paray~~ödeyemiyece~ini söyledi. Bunun üzerine keramet sahibi
ç~ rak, Emirburnu ile Kervansaray 9' aras~ndaki bo~lu~u kâmilen
köseleyle doldurdu. Di~er tabaklar ~a~~rm~~lar ve hatta Ahmet
Usta'n~n kendisi de dahil oldu~u halde hepsi, ç~ ra~~n bukadar
köseleyi ba~kalar~ ndan çalm~~~oldu~una hüküm verdiler 99 ve bunu
Bu rivayeti yaln~ z, Kör A~a ailesinden olan Seyid A~a bilmekteydi.
~ehirin dokusunda ve bat~ s~ nda, ~ehirden takriben birer saatlik bir uzakl~ kta bulunan iki da~.
98 Veyahut da ustas~~ onu orada ok~ar ve kendisine "sakin on> tavsiyesinde
bulunurdu. Ve güya bu s~ rada ç~ ra~~n üze rinde birtak~ m k~ v~ le~ mlar görünmeye
ba~lam~~.
96
97
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aç~ kça söyleme~e ba~lad~ lar. Keramet sahibi ç~ rak bu iftira üzerine
bir y~ lan ~ ekline inkilâberek yerin içine girdi ve ortadan kayboldu.
Ahmet Usta, kazan~ lan büyük miktarda para ile onun için bir
türbe yapt~ rd~. Ve a~l~ yarak " yaz~ klar olsun, demek bir y~lan
oldun ! „ dedi~i için ç~ ra~~n ad~~ sonradan Ahi Evran oldu ( Evran'~ n y~lan manas~ na geldi~ini söylerler ; baz~lar~~ da ona Ervan
diyorlar )
Hikayenin son k~sm~~ ba~ka bir ~ekilde daha anlat~ lmaktad~ r :
Bir gün tabak ç~ ra~~~ba~ ka gençlerle birlikte zar oynamaktad~ rlar;
derken aralar~ nda blr münaka~a ç~ kar ve ç~ rak bu arada bir y~lan
~ ekline girerek ortadan kaybolur. Veyahut : Ahi Evran bir gün
Hac~~ Bekta~~Veli ve bir de, türbesi Ankara'da bulunan Hac~~ Bayram'la K~ r~ehir'deki Ahi Evran de~irmeninde bulu~ urlar. Bu arada
burada kad~ nlar toplanm~~~ ve bu~day y~ kamakla me~guldürler.
Ayn~~ suya çocuklar aptes bozduklar~~ için Ahi Evran y~ lan olup
ortadan kaybolur.
Ahi Evran'~ n kayboldu~u bu yerden, üzeri yaz~ l~~ bir ta~~kitabe
yerden kendili~inden ç~ kar ve sonradan onun üzerine türbe in~a
edilir. Di~er bir rivayete göre: tabak ç~ ra~~n~ n kayboldu~unu
A~~ k Pa~a haber al~ r ve gelip ona bir türbe yapt~ r~ r. Veyahut da
( yukar~da yaz~s~ n~~ nakletti~imiz çocu~un da bildirildi~i gibi) :
bir gün Ahi Evran, arkada~lariyle bir arada bulundu~u bir s~ rada
bir ejderha ~ekline girmi~~ve hemen bir ta~~ n alt~ na kayarak
gözden kaybolmu~ tu. Bugünkü türbe bu ta~~ n bulundu~u yerde
yap~ lm~~t~ r.
Minare daha in ~a edilmeden önce, iç kap~ n~ n bulundu~u yerde,
bazan y~ lan hareketleri gibi hareketler yapan bir ta~~ n görüldü~ü
de hikaye edilmektedir. Yine anlat ~ ld~~~na göre, Ahi Evran'~ n
ölümünden sonra K~ r~ehir'de tabakl~~a da art~ k son verilmi~ti.
Bugün onun türbesi kaz~ lacak olursa dahi kemiklerine tesadüf
cdilmiyecekti ; çünkü o normal bir insan gibi ölmü~~de~il, birdenbire gözlerden kaybolmu~tu.
Böylece aç~ kça görülüyr ki, bugün bile, Ahi Evran halk~ n
a~z~ nda mitolojik bir ~ahsiyet olarak ya~amaktad~ r. Biogarafisinde
99 Ankara'da ad~ na bir cami in~a ettirilmi~~olan Ahi Elvan ad ~~ da buna
benzer : halk~ n izah~ na göre « Elvan » rengarenk boyanm~~~veya türlü renklerde
tabaklanm~~~deri ve kösele demektir. Ve yine, halk~ n söyledigine göre Evran'la
Elvan ayr~~ ayr~~ ~ahsiyetlerdir.
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kendisinin vaktiyle lonca ve esnaf te~ kilâtiyle alâkal~~ olup olmad~~~~hakk~nda hiçbir i~arete rastlam~ yoruz. Mevcut mezar~~ içerisinde yatmakla beraber hakiki ad~~ ve men~'ei de meçhulümüzdür.
Ancak ö~renebildi~imiz onun 20 ya~lar~ nda, bekâr ve fakir bir
i~çi ç~ rak' olu~udur. ~eyhler soyunun da do~rudan do~ruya Abi
Evran'dan ne~'et etti~i yollu iddiam~ z~~ kabul etmekte yaln~z A~a~~~
Pazar yerindeki çok ya~l~~ bir saraç ustasiyle, son ~eyhlerden birisinin o~lu olan Salih Efendi tereddüd gösterdiler. - Bugün Ahi
Evran, çok sad~ k, k~ ymeti takdir edilmemi~, bilinmez yollarla ustas~na çok iyilikleri dokundu~u halde insanlar~ n fenal~~~~yüzünden
ortadan kaybolup gitme~e mecbur kalan efsanevi bir ç~ rak tipi
olarak takdis edilmektedir. Böyle ç~ rak tipleri di~er kültler içerisinde de takdis edilmektedir; ve her yoksul zanaatç~ n~ n hayalinde
bu nevi ideal bir ç~ rak tipi daima ya~ar. Hind'in iptidai demirci
kabilelerinden Asurlar da, Barnda ad~ nda böyle bir ç~ rak tipinin
üstün fedakârl~ klar~~ hakk~ nda uzun uzun menkabeler anlatmakta
ve onu tanr~l~ k mertebesine yükselterek takdis etmektedirler. Bunlar, birtak~ m prehistorik f edâ t tiplerinin °"" daha genç varyantlar~ ndan ba~ka bir ~ ey olmasalar gerektir. Ve çok muhtemeldir ki,
Abi Evran'~ n bu ~ekilde mitik bir k~ l~~a giri~i tasavvurunun ilk
kaynaklar~n~~ prehistorik ça~~ n Yavruy~ lan kültüne kadar geri
götürmek ve eski Önasya Temmuz'u nevinden f edai tipleri içinde
aramak mümkün olacakt~ r.
/ V. Çar~~~Camii
K~ r~ehir'in en enteresan camilerinden birisi de Çar~~~camii'dir. Cami, maalesef 1938 y ~l~ nda y~ kt~ r~lm~~~olan eski Selçuklar'dan
kalma bedestan~ n yerine yap~ lan modern beton dükkânlar~ n kenar~ ndad~ r. K~ r~ehirli'lerin anlatt~ klar~ na göre, buras~~ 1280=--1864 y~l~ nda
Hüseyin Bey ad~ nda birisi taraf~ ndan yapt~ r~lm~~t~ r; ve buran~n vak~ fnâmesi de halen mevcuttur. D~~~taraftan pek o kadar göz al~c~~
olm~ yan bina, kaim zaviyeli ve minaresizdir. Ekseni Anadolu köy
camilerinde usülden oldu~u gibi bu camiin ön k~sm~ nda da sütunlu bir sundurma k~sm~~ vard~ r ". Yaln~z camiin iç k~sm~~ çok enBu tipte fedai insanlar hakk~ nda, halen bas~ lmakta olan (Francke taraf ~ ndan, Bern) Upanishad'Iar mevzulu eserimize bak~ labilir.
1°1 Bat~~ tarafta, üzerinde ~u yaz~ lar bulunan bir ta~~kitâbe vard~ r: .
samet lem yelid velem yuled velem yekun lehu kufuven ahad.
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teresandir : 13 metrelik bir kutru olan k ~ r 1 ang ~ ç tavan tipi,
~ imdiye kadar bizce malûm olan örnekleri içerisinde en büyü~üdür: bir üstte bulunanlar~ n ba~~k~s~mlar~, altlar~ ndakilerin ortalar~ na do~ ru gelmek ve böylece üst üste vaz'edilmi~~çok kenarl~lar
meydana getirmi~~suretiyle, 15 s~ ra halinde, tahta kiri~ler üst üste
konulmu~tur. Zirveye yakla~t~ kça bu çok kenarl~ lar boyca küçüldükleri için, tavan~ n makta~~ tam bir kubbe makta~ n~~ veriyor ".
Bu çat~~ tipini ormana yak~ n yerlerde bulunan Türk köylerinde
umumiyetle görmekte oldu~ umuz gibi, Kastamonu ve Do~u köylerinde de küçük mikyasta böyle çat~lar vard~ r ". Gerek Anadolu'nun eski ça~lar~ na ait olarak ele geçen kubbeli mezarlarda, ve
gerekse Türkistan'da Buddhist'lere ait olarak buldu~umuz makara mâbetlerinde, bu çe~it bir çat~~ tipinin ta~~üzerine kaz~ lm~~~
taklitlerini görmekteyiz. Tabii bu mâbetler Ortaça~a aittirler 104.
Anla~~ lan bu çat~~ tipi vaktiyle geni~~bir saha üzerinde yay~ l~~ bir
vaziyetteydi. Bütün san'at tarihi kitaplar~ nda daima ayni ve M. A.
Stein'~ n Hindukush'daki bir evin çat~ s~ n~ n resmi olarak getirdi~i foto~raf bas~ lmaktadir. Bu çat~~ tipi de eski Önasya
a~aç mimarisinin bakiyelerinden olsa gerektir ; nitekim Cac~~
Bey medresesindeki sütünlar~~ da bu mimarlye maletmek en uygun
görülmü~ tü. Eski Eserleri Koruma müessesesinin Çar~~~Cami'ye hemen el koymas~~ pek yerinde olur; meselâ buras~~ mükemmel ve
gayet de pratik bir kütüphane ve mütalaa yeri haline getirilebilir.
V. Aldeddin Camii:
Selçuki hükümdarlardan II. Alâeddin, K~ r~ehir'in ortas~ nda bulunan kalenin üzerinde 644-=1242 y ~l~ nda bir cami in~a ettirmisti.
--1893 y~l~ nda yap~lm~~t~ r. HeBugünkü cami onun yerine ve 1312-=yeti umumiye itibariyle binaya bir Roma tarz~~ mimârisi hâkimdir;
102 Binaenaleyh arzani makta itibariyle bunu, Osmanl ~ lar devrinden kalma
kubbeli camilerle mukayese etmek mümkündür.
103 Bu çat~~ tiplerinden bir tanesinin resmi, Arkitekt Y~ ll~ g~ 'n~ n (1947 ~stanbul) XVII. say~~ ve 1 - 2. sahifeleri içerisinde mevcuttur. 28. sahifede de gürül~s~ ekte oldu~u gibi, bu nevi çat~ lar~ n ortas~~ aç~ kt~ r (impluvium).
104 Arif Müfid Mansel, Trakya ve K~ rklareli Kubbeli Mezarlar ~ , Ankara
1942, 53, 39, 46 ve 48. sahifeler (Türk Tarih Kurumu, VI. seri Nr. 2). Ve yine
Le Coq, Auf Helles Spuren in Ost-Turkistan, Leipzig 1926, 79 s. 46. levhadaki
resimle, Sir A. Stein'~ n Hindukush'u aras~ nda bir mukayese yapmak faydal~~

olur.
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ve bugünküne nisbetle bu te'sir birkaç y~l kadar öncesi daha
kuvvetliydi. Çünkü o zaman camide yaln~ z yuvarlak kemerli pençereler de~il, ayn~~ zamanda bir de bir saat kulesi vard~ . Hayat
Ansiklopedi'sinde K~ r~ehir maddesi izah edilirken, camiin bu haliyle
bir foto~raf~~ vard~ r. Bugün kulenin ta~la örtülmü~~ve binan~a
çat~s~~ hizas~ na kadar olan k~sm~~ ancak görülebilmektedir; kulenia
buradan üst taraf~~ tahtadand~~ ve bir de pençeresi vard~. Ayr~ca,
her taraf~ nda birer tane olmak üzere, dört büyük saatla da süsli
bulunuyordu. Bize anlat~ld~~~ na göre, böyle bir saat kulesinin çok
faydal~~ olaca~~n~~ camii in~a ettirenlere hat~ rlatan Yusuf ad~ nda
bir Ermeni saatç~~ ustas~~ olmu~tur. Ve yine söyledei~ine göre,
sonradan bu saatlar~~ tamir edecek ve i~letecek kimse bulunmad~~~~
için kule y~ kt~ r~lm~~t~ r. Anadolu kasabalar~ nda saat kulelerine pek
fazla rastlanmakta ise de, bu ~ekilde bir camiye s~ k~~ b~ r ~ekilde
yap~~~ k bulunan ba~ka bir saat kulesine daha raslamad~ k.

