
AH] BABA 

pılırdı. Ahi baba ölünce yerine bu hiz
meti yürütebilecek bir oğlu varsa o ge
tirilir, yoksa esnafın oy birliğiyle kendi 
aralarından dindar. dürüst, tecrübeli. 
işinin erbabı bir kimse seçilir ve esnaf 
tarafından gösterilen bu aday. kadının 
arzı üzerine padişahın beratıyla tasdik 
edilirdi (bk. Adana Şer 'iyye Sicilleri, nr. 
43. s. I 3) Ahi baba son dönemlere ka
dar. Kırşehir ' deki Ahi Evran Tekkesi'n
de postnişin bulunanlara bağlı idi. Ni
tekim 1279 ( 1862) tarihli bir ferman
da ahi babaların icazet ve inabelerinin 
Kırşehir'deki Ahi Evran Tekkesi şeyhle
rince verild iği belirtilmektedir (Adana 
Şer 'iyye Sici lleri, nr. 76, s. 346). 

Ahi babalar. reisieri bulundukları bü
tün esnaf teşekküllerinin sistemli şekil
de çalışmasını temin etmek, şikayetleri 
devlete iletmek ve mesleğe yeni giren
lere " şed bağlatmak" gibi yetkilere sa
hipti. Osmanlı ülkesindeki bütün müs
lüman sanatkarlar, ahi babalardan ve 
onların yetki verdiği kişilerden aldıkları 
izin belgesiyle iş görür. sanat icra eder 
ve satış yapabilirlerdi. Ayrıca ahi baba
lar. emirler indeki idareciler vasıtasıyla 
esnaflığa aykırı hareketlerde bulunan
Iarı kontrol eder ve cezalandırırlardı (ay

rı ca bk. AHİLİK) 
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Türk bestekarı ve icracısı . 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
istanbul'da doğdu . Devrin tanınmış ilim 
adamlarından Kadı Hasan Efendi'nin oğ 

ludur. MOstakimzade onun Üsküdarlı ol
duğunu kaydetmekte ise de Esad Efendi 
Kadıköy'de doğduğunu ve babası ile bir
likte oraya yerleştiğini bildirmektedir. 

MOsikide ilk derslerini Kadıköylü Gev
rekzacte Mustafa Efendi'den aldı. Daha 
sonra zamanın diğer mQsikişinasların
dan da faydalanarak kendini yetiştirdi. 
Sultan IV. Mehmed devrinin tanınmış 
sanatkarları arasında yer aldı. Kaynak
larda çoğu din dışı yirminin üzerinde 
beste yaptığı belirtilirse de günümüze 
biri dini olmak üzere üç eseri ulaşmıştır. 
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Fatih, ll. Bayezid, Yavuz ve Kanuni 
devirlerinde yaşayan ve iki defa 

hekimbaşılık yapan bir Türk tabibi. 
L ~ 

835 (1432) yılında doğdu. Adı kay
naklarda Ahmed ve Mahmud olarak da 
geçmektedir. Daha çok Ahi Çelebi is
miyle şöhret bulmuştur. Babası Tabip 

Ahi Baba 
tayinini 
gösteren 
1194 11780l 

y ı lında 

yazı lmış 

bir berat 
(Adana 

Şer'iyye 

Sicifferl. 

nr. 43 , s. 13 ) 

Kemaleddin aslen Tebrizli olup Kasta
monu'da Candaroğlu ismail Bey'in hiz
metinde iken bu beyliğin Fatih Sultan 
Mehmed tarafından Osmanlı Devleti 'ne 
ilhakı ( ı 46 ı) ve i smail Bey'in de Rume
li 'de kendisine verilen yere gitmesi üze
rine istanbul'a geldi ve Mahmutpaşa'da 
açtığı bir yerde mesleğini devam ettir
di. ilk tıbbi bilgileri babasından öğrenen 
Ahi Çelebi. onun ölümünden sonra dev
rin büyük hekimleri Kutbüddin ile Altu
nizade'den ders alıp kısa zamanda mes
leğini ilerietti ve önce Fatih Darüşşifa
sı ' na hekim. sonra da başhekim oldu. ll. 
Bayezid'in saltanatı sırasında hüküm
ctarın teveccühünü kazanarak mutfak 
eminliğine. arkasından da hekimbaşılı

ğa getirildi. Dört buçuk yıl bu görevde 
kalan Ahi Çelebi. Sultan Bayezid'in ölü
mü üzerine geleneğe uyularak aziedildL 
Bir müddet sonra Yavuz onu tekrar he
kimbaşılığa getirdi ve Mısır sefer ine be
raberinde götürdü. Yavuz'un ölümün
den sonra hekimbaşılıktan tekrar azie
dildi (25 Şewa l 926/ 8 Eki m ı 520) Kay
nakların belirttiğine göre. yaşı doksanı 
geçmiş olduğu halde. hacdan dönerken 
Kahire'de ölmüş ve imam Şafii'nin kab
ri civarına defnedilmiştir. 

Ahi Çelebi'nin en önemli eseri. ll. Ba
yezid devrinde Türkçe olarak kaleme 
aldığı. böbrek ve mesane taşlarına ait 
on bölüm halindeki Risiile-i ha sa tü '1-
kilye ve'J-mesane'dir. istanbul kütüp
hanelerinde çeşitli yazmaları bulunan 
eseri Akil Muhtar .Özden. hakkında yaz
dığı bir makalede incelemiş, Saim Erkun 
da Türkçe ve ingilizce olarak neşretmiş
tir (i stanbu l ı 948). Ahi Çelebi 'nin bun
dan başka Farsça yazdığı el-Fevadü 's
sultaniyye fi'l-~ava cidi't-P.bbiyye ile 
RisaJe fi't-tıb ve M esnevf fi't-tıb adlı iki 
Türkçe eseri daha tesbit edilmiştir. Sur
salı Mehmed Tahir, Ahi Çelebi'nin ibnü'n
Nefis'in Mı1cez'ini Türkçe'ye çevirdiğini 
yazıyorsa da bu konu tartışmalıdır. 

Ahi Çelebi, babasından miras kalan 
ve kendisinin elde ettiği Çorlu. Edirne. 
Hayrabolu ve Şile 'de kırktan fazla köy 
ile istanbul'da bir hamam ve çok sayıda 
dükkandan meydana gelen büyük bir 
servete sahipti. Bu serveti. Edirne'de 
yaptırdığı medrese ve mektep ile istan
bul'da Yemiş iskelesi'nde yaptırdığı . 
Kanlı Fırın Mescidi diye de tanınan ca
miine vakfetmiş, ayrıca vakıflarının ge
lir fazlasının da (zevaid-i evkaf) Medine 
fakirlerine gönderilmesini vasiyet et
miştir. Bugün istanbul'da bir mahalle. 
Edirne'de bir köy ve Bulgaristan'da bir 
yayla Ahi Çelebi 'nin adını taşımaktadır. 



Ahi Çelebi Mehmed'in yaptırdığı Kan lı F ı rın Camii
Yemiş iskelesi/ istanbul 
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~ ALi HAYDAR BAY AT 

AHI ÇELEBİ, Yôsuf 

(bk AHizADE YÜSUF EFENDI). 

AHI ELVAN CAMii 

Ankara'da 
Koyunpazarı semtinde 
XIV. yüzyıla ait cami. 

_j 

_j 

Caminin inşa kitabesi olmamakla be
raber minberde görülen kitabelerden 
tarihçesi hakkında bilgi edinilmektedir. 
Bu yazılardan birinde caminin Nizamed-

din Zehrab soyundan Hacı Elvan b. Meh
med Bey tarafından yaptınldığı bildiril
mektedir. Hacı Elvan b. Mehmed'in XIV. 
yüzyıl sonlarında yaşadığı bilindiğine gö
re cami de o sıralarda yapılmış olmalı
dır. Yine minberindeki diğer bir kitabe
den 816 (1413-14) yılında ı. Mehmed 
Çelebi tarafından "tecdid ve tamir olun
duğu" öğreniliyor. Bazılarına göre bu ta
mirde caminin sol tarafından bir sahn 
kaldırılarak bina daraltılmıştır; E. Hak
kı Ayverdi ise aksi görüştedir. Cami son 
yıllarda da büyük ölçüde tamir görmüş
tür. 

Ahi Elvan Camii, dış mimarisi bakı

mından son derece sade ve gösterişsiz, 
üstü düz dam ile örtülü bir yapıdır. Du
varların alt kısımları taştan, yukarıları 
kerpiçtendir. Haremi dikdörtgen biçi
minde olup her bir sırada dörder olmak 
üzere üç sıra ahşap direkte uzunlaması
na dört sahna ayrılmıştır. Direkterin üs
tündeki mermer başlıklar Roma ve Bi
zans . harabelerinden devşirilmiştir. Ta
van ahşap konsollar ve kirişlerle yapıl

mış, ayrıca yine ahşaptan mahfiller inşa 
edilmiştir. Mihrap binanın tam ekseni 
üstünde olmadığından bir sahnın kal
dırılmış olması ihtimali kuwet kazan
maktadır. 

Ahi Elvan Camii'nin sanat bakımın
dan en zengin kısımları mihrabı, min
beri ve pencere kanatlarıdır. Bu sonun
cular bugün yerlerinde yoktur. Mihrap . 
stalaktitli nişli, tamamen alçı kabartma 
tezyinatla kaplanmıştır. Ahşap minber 
ise, ağaç işçiliğinin güzel ve değerli ör
neklerinden sayılır. Minberin bazı par
çaları kaybolmuş, kapı kanatları da An
kara Etnografya Müzesi'ne taşınmıştır. 

Bu kanatlara caminin banisi ve tamiri 
hakkındaki kitabeler işlenmiş, minberin 

Ahi Elvan 
camii'nin 
kapı ve 

pencere 
kanatları 

( İstanbul 

Vak ı f 

İnşaat 

Eserleri 

Müzesi) 

AH[ EVRAN 

sol korkuluğuna da ustası Harputlu 
Mehmed b. Bayezid adı yazılm ıştır. Ahi 
Elvan Camii. gerek plan ve mimarisi, ge
rekse içindeki ahşap aksam bakımından 

Ahi Şerafeddin Camii'nin çok yakın bir 
benzeridir. 
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AHİEVRAN 

Ahilik teşkilAtının 
Anadolu'daki kurucularından ve 

debbağ esnafının piri. 
_j 

Asıl adı Şeyh Nasirüddin Mahmüd Ahi 
Evran b. Abbas olup Ahi Evran (Evren) 
adıyla tanınır. Tarihi bir hüviyete sahip 
bulunmasına rağmen gerçek kişiliği 

menkıbeler içinde kaybolmuştur. "Gök, 
ka inat" ve "yılan. ejderha· anlamlarına 

gelen Evran ismi, efsanevi kişiliğinin bir 
işareti sayılabilir. 

Asya içlerinden Anadolu'ya gelen mll
tasawıflardan biri olan Ahi Evran, bir 
müddet Denizli. Konya ve Kayseri'de ika
met ettikten sonra birçok şehir ve ka
sabayı gezerek ahilik teşkilatının kuru
luşunda ve yayılışında önemli bir rol oy
nadı. Sonradan Kırşehir' e yerleşti ve ölü-
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