
dedir. Hanefiler ile diğer bazı hukukçu
lara göre. afyon tedavi gibi mubah bir 
maksatla kullanılmışsa hüküm böyle
dir : keyif verici olarak kullanılması ha
linde ise hukuki işlemleri geçerli sayılır. 
Bu görüşü benimseyen hukukçular. akli 
dengeyi kaybetmenin genellikle aleyhte 
sonuçlar dağuracağı noktasından hare
ketle. afyon kullanan kimseyi haram bir 
fiili işlemesinden dolayı cezalandırmak 
ve bu durumu bir mazeret olarak kul
lanmasını önlemek gayesi gütmüşler

dir. 
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Afyon'da Gedik Ahmed Paşa 
Medresesi'nde kurulan müze. 

_j 

Günümüzde etnografya müzesi ola
rak kullanılan medrese, Gedik Ahmed 
Paşa tarafından Karaman seferi sıra

sında yaptırılan (877 1 14 72-73) külliyenin 
bir birimidir. Medrese ile birlikte cami, 
kütüphane. sıbyan mektebi, çeşme ve 
hamarnı da mevcut olan bu külliyenin 
mimarı. Gedik Ahmed Paşa'nın azatlı 

kölesi Ayaz Ağa'dır. İmaret Medresesi 
veya Taş Medrese adıyla da anılan 

medrese, külliyenin güneybatı köşesin-

de ve camiden iki metre kadar yüksek
likteki teras üzerinde yer almaktadır. 
Bugüne kadar çeşitli maksatlarla kulla
nılan ve birkaç tamir gören bina, ilk 
defa 1928'de Afyon Halkevi'nin müzeci
lik ve sergi kolu ile Asar-ı Atika Muhip
leri Cemiyeti tarafından taş eserler de
posu olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

1931 yılında müze müdürü olan Süley
man Hilmi [Gönçer] burayı bir müze 
şeklinde düzenlemiş, bu maksatla bina
da bazı tadilat ve tamirat yapılmıştır. 
Yazlık dershane olarak kullanılan eyva
nın önü bir duvarla kapatılmış, hücreler 
arasındaki duvarlarla kapılar kaldırıla

rak mekanlar birleştirilmiş , binanın 

üstü bakırla kaplanmış, dış kaplamanın 
bazı yerleri yenilenerek 1 933 yılında zi
yarete açılmıştır. 

Bu tarihten sonra gittikçe gelişen 

müze. 1970 yılına kadar arkeolajik ve 
etnegrafik eserlerin birlikte sergilendi
ği bir karma müze olarak hizmet ver
miştir. Ancak 1971 'de yeni bir m üze bi
nası yapılınca arkeolajik eserler oraya 
taşınmış, eski bina ise taş eserler depo
su olarak kullanılmaya devam etmiştir. 
1978'de etnegrafik eserlerin ayrı bir bi
nada sergilenmesine karar verilince, 
medrese yeniden tamire alınarak ikinci 
bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu 
sırada. bakır kubbe kaplaması yenilen
miş, dış cephede gerekli tamirat yapıl
mış, taban asiina uygun olarak imitas
yon altıgen tuğlalarla kaplanmış. bahçe 
tanzimi. iç avlu taban kaplaması. teşhir 
vitrinieri ve aydınlatma sistemi tamam
lanarak 1989 yılı başında ziyarete açıl

mıştır. Müzenin dış bahçesinde çeşitli 

dönemlere ait İ slami mezar taşları, mi
mari parçalar ve 19SO'Ii yıllara kadar 
yörede kullanılagelen topak ev (yörük 
evi) sergilenmektedir. İç bahçede re
vaklar altında İslami kitabeler. Türk-
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men mezar taşları, ahşap ve demir mi
mari parçalar teşhir edilmekte. doğu 
kanattaki hücrelerden bazılarında ta
rım araç gereçleri, orta hücrelerde İsla
mi sikkeler ve son iki hücrede ise çeşitli 
savaş aletleri yer almaktadır. Batı ka
nattaki hücrelerde bir Afyon evi ile 
bölgeye has tekstil örnekleri, kadın ve 
erkek takılan, süs eşyaları ve o yöreye 
mahsus elbiseler bulunmaktadır. Yazlık 
dershanede yazma eserlerle hat levha
ları. tekke eşyaları. yazı ve ölçme aletle
ri, kışlık dershanede ise keçecilik, ye
menicilik, demircilik gibi mahalli el za
naatlarından örnekler sergilenmekte
dir. Güney cephedeki hücrelerde idari 
bölümler yer almakta, Afyonkarahisar 
mutfağı ve bez dokuma atölyesi teşhir 
edilmektedir. 
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İçbatı Anadolu'da şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

_j 

Şehre adını veren koyu renkli volka
nik kayalardan oluşan ve üzerinde hisar 
bulunan dik yamaçlı tepenin eteğinde 
101 O m. yükseklikte kurulmuştur. 

Eski adı Karahisar-ı Sahib olup Kara
hisar ismi, şehrin ortasında yükselen 
kayalığın renginden ve üstünde bulu
nan hisardan gelir. Sahib ise. Anadolu 
Selçukluları'nın son devirlerinde yaşa
yan ve Moğol istilası sırasında buraya 
sığınan Sahib Ata Fahreddin Ali Bey'in 
adıyla ilgilidir. Bazı Osmanlı kaynakla
rında şehre Sahib'ün Karahisarı denildi
ği gibi C. Zeno da buradan Saibcarascar 
şeklinde bahseder. Sonraları şöhret bu
lan Afyon adı ise bu bölgede eskiden 
beri geniş ölçüde yapılan haşhaş ekimi
ne dayanır. Seyyah Tavernier şehrin is
mini Aphiom Carassar, diğer bazı Avru
palı seyyahlar Afiun şeklinde zikreder
ler. 

Eski çağlarda meskün bir yer olup 
olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. 
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