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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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AH1 EVRAN 

müne kadar burada kaldı. XV. yüzyılda 
kaleme alınan Hacı Bektaş Vilôyetna
mesi'nde, menkıbevf şahıslarla münase
beti ve bu arada Hacı Bektaş- ı Veli (ö. 

1270) ile olan yakınlığı anlatılmaktadır. 
Bazı siyasi ve sosyal hadiseler, doksan 

·üç yıl yaşadığı rivayet edilen Ahf Evrarr'ın 
hem Hacı. Bektaş- i Velf. hem de Mevla
na Celaleddin-i Rümf (1207-1273) ile çağ
daş olduğunu göstermektedir. Çeşitli 

araştırmalarda ölümünün yahut öldü
rülüşünün 1262'de veya 1300-1317 yıl
ları arasındaki bir tarihte olduğu ileri 
sürülmüştür. Ancak, Ahi Evran'ın hayatı 
ve faaliyetleri hakkında son zamanlar
da yapılan bu araştırmalar ve kendisine 
izafe edilen eserler. dayanılan kaynak
ların iyi bir tenkit süzgecinden geçiril
memiş olması sebebiyle ihtiyatla karşı
lanmalıdır. XIV. yüzyılın başlarında Gül
şehri tarafından Ahf Evran üzerine ka
leme alınan mesnevide onun tipik bir 
süff dervişi olarak tasvir edildiği görül
mektedir. 

Ahf Evran' ın debbağlık mesleğini icra 
ettiğine dair an'ane. onun velT olarak 
anılmasından sonra debbağ esnafının 

piri sıfatıyla yüceltilmesine sebep ol
muştur. Bu bakımdan Türk debbağları
nın silsilenameleri kendisine dayandı

rılmış ve oradan da bütün debbağların 
pfri olan Zeyd-i Hindfye götürülmüş

tür. Osmanlı Devleti döneminde Ahf Ev
ran'ın esnaf zümresi arasında pfr ola
rak kazandığı itibar bütün Anadolu, Ru
meli. Bosna ve hatta Kırım'a kadar ya
yılmıştır. 

Şeyhlerinin ·Ahi Baba unvanını aldığı 

Kırşehir'deki Ahf Evran Zaviyesi. Osman
lılar'da Türk debbağlarının ve zenaat er
babının manevr merkezi durumunda idi. 
Ahf Baba ve onun salahiyet verdiği, di
ğer şehirlerdeki yine Ahf Baba unvanını 
taşıyan ahi teşkilatı reisleri, çıraklara 

şed bağlamak* hakkına sahipti. Zaviye 
şeyhleri. bu yetkinin kendilerine ait ol
duğunu zaman zaman devlete tasdik et
tirme ihtiyacını duymuşlardır. Bu du
rum daha çok bazı esnafın Ahi Evran 
makamı ile münasebetinin gevşemeye 
başladığı zamanlarda olmuştur. Nitekim 
1780, 1782, 1822-1823 ve 1842 tarih
lerinde bu gibi durumların ortaya çık

ması üzerine devlet· yetkililerine başvu
ran zaviye şeyhleri, bütün esnafın piri 
olduklarını bildiren beratlar almışlardır. 

Ahi Evran Zaviyesi, XX. yüzyılın baş
larına kadar esnaf zümresi üzerindeki 
manevi tesirini devam ettirmiştir. Bu 
durum, başta debbağlar olmak üzere 
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bütün esnafın Ahi Evran'ı pir kabul et
melerinden ve devletin bu bağlılığı teş

vik eden desteğinden ileri gelmiştir. 
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~ İLHAN ŞAHİN 

AHI EVRAN lAVİYESİ 

Kırşehir il merkezinde 
XIV: yüzyılda kurulmuş 

bir ahi zAViyesi. 
_j 

İlk inşa tarihi bilinmemekte ve muh
temelen XIV. yüzyılda basit bir zaviye 
halinde kurulmuş olduğu tahmin edil
mektedir. 14SO'de Seydi Beyoğlu Emir 
Hasan Bey türbenin üzerine bir bina 
yaptırmış, 1481 'de Dulkadıroğlu Alaüd
devle Bey bu binayı genişletmiş ve 968'
de ( 1560-61) Ahf Evran'ın ahfadından 
olan bir şeyh de mescidi ilave etmiştir. 
Zaviyenin mimari bakımdan geçirdiği 

safhalar, çevresinde inşa edilen yapılar
la birlikte onun küçük bir manzuriıe ha
lini almasına sebep olmuştur denilebilir. 

İl merkezinde kendi adıyla anılan ma-
. hallede 1972 yılında çevresi belediye ta
rafından istimlak edilineeye kadar ku
zey, doğu ve güneyden eski evlerin, ba
tıdan ise bir sokağın sınırladığı genişçe 
bir hazirenin ortasında yer alan zaviye, 
Ahi Evran'ın türbesi ile bazı ahilerin me
zarlarını da ihtiva eden yedi mekanlı tek 
bir yapıdan ibarettir. Değişik yerlerinde 
bulunan kitabelerden ve vakıf kayıtla
rında·n. en geç XIV. yüzyıldan başlayarak 

çeşitli devirlerde yapılan tamirat, tadilat 
ve ilavelerle varlığını koruduğu anlaşı

lan bu yapı, günümüzdeki görünüşünü 
1968-1972 yıllarında Vakıflar Genel Mü
dürlüğü'nün gerçekleştirdiği restoras
yon çalışmaları sonunda kazanmıştır. 

Anadolu'da pek çok örneği görülen za
viyeli veya tabhane*li cami tipinin plan 
şemasına uygun ve oldukça simetrik bir 
biçimde, çevredeki antik harabelerin 
malzemesinden de büyük ölçüde fayda
lanılarak inşa edilmiştir. 

iki kısımdan teşekkül eden zaviyenin 
birinci kısmı , kubbeli bir methal ile iki 
yanında yer alan mescid ve divanhane
den. ikinci kısmı ise bunlara bitişik ola
rak arkalarında inşa edilmiş bir orta so
fa ile çevresindeki iki hücre ve bir ey
vandan ibaret türbelerden meydana gel
mektedir. Zaviyenin batıya açılan XV-XVI. 
yüzyılların mimari üslübuna göre beyaz 
mermerden işlenmiş cümle kapısı son 
restorasyon sırasında yapılmış ve üzeri
ne daha önce zaviyenin bahçe kapısın
da bulunan kitabe konulmuştur. Basık 
bir kemer gibi işlenmiş lento taşı ile ke
mer alınlığı içine yerleştirilmiş olan bu 
elips kitabe, Sultan ll. Mahmud'un 1235 
( 1819-20) tarihli tuğrası ile Ahi Evran'ın 
adını taşımaktadır. Kapının hemen sol 
tarafında bulunan mina re .. binaya XX. 

Ahi Ev ran Zavivesi ·Kırşehir 


