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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 

530 

bütün esnafın Ahi Evran'ı pir kabul et
melerinden ve devletin bu bağlılığı teş

vik eden desteğinden ileri gelmiştir. 
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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 



yüzyılın başlarında eklenmiş olup resto
rasyon esnasında yeni kapı takımı inşa 
edilirken zaviyenin cephesinde aynen 
muhafaza edilmiştir. Minare kaidesinin 
sol yanındaki yine batı cephesine açılan 
kemerli bir kapıdan üstü sivri tonoz ör
tülü. müstakil divanhane*ye girilmek
tedir. Alt katı büyük bir pencere ile. ka
gir bir merdivenle çıkılan üst katı ise ey
van biçiminde bir açıklıkla methal bö
lümüne bakan divanhane. kuzey cephe
de yer alan alttaki büyük. üstteki kü
çük iki pencere ile ı şıkla ndırılmıştır. 

İki basamakla çıkılan bir sahanlıktan 
geçilerek gelinen cümle kapısından. pen
cereli bir kasnak ile yükseltilmiş, sivri 
kemerierin taşıdığı kubbeli methal bölü
müne girilmektedir. Kubbeyi taşıyan gü
neydeki kemer. karşılıklı üç basamakla 
çıkılan eyvan biçimindeki mescide açıl

maktadır. Mescidin üstü. doğu ve batı 

duvarlarının takriben ortasında bulu
nan karşılıklı iki gömme ayağa oturtut
muş bir takviye kemerinin desteklediği 
sivri bir tonazla örtülmüştür. Batı cep
hesine açılan iki küçük alt pencere ile 
güney duvarındaki küçük bir fevkanl 
pencereden ışık a lmaktadır. Güneyde. 
iki küçük dolap nişinin ortasında üstü 
kemertenmiş sade bir mihrap ile gü
neybatı köşede sade bir ahşap minber 
yer almakta. mihrabın yukarısında da 
bu zaviyenin Kanünl Sultan Süleyman'ın 
izni ile -ismi okunamayan- bir ahi tara
fından 968 ( 1560) yılında tamir ertirii
diğini bildiren iki satırlık bir kitabe bu
lunmaktadır. Methal kubbesini taşıyan 
karşı taraftaki kemer gözü de kuzeyde
ki divanhanenin duvarına kadar uzanan 
bir eyvana açılmaktadır. Burada. zemin
den birkaç basamakla çıkılan bir seki 
üzerinde bir ahinin mezarı. kuzeybatı 

köşede de minarenin kapısı bulunmak
tadır. 

Methal bölümünden türbe kısmına 

cümle kapısının karşısındaki. üstünde 
Dulkadıroğulları'ndan Süleyman Bey'in 
oğlu Alaeddin Bey' e ait 886 ( 1481) ta
rihli üç satırlık bir kitabe bulunan kü
çük bir kemerli kapıyla geçilmektedir. 
Türbe kısmı. orta sofa mahiyetindeki 
kubbeli bir merkezi mekan ile kuzey ve 
güneyde yer alan simetrik iki hücreden 
ve doğuya uzanan sivri tonozlu bir ey
vandan ibarettir. Yüksek ve geniş bir 
kemerle orta sofaya açılan kuzeydeki 
kubbeli hücre. Ahi Evran ' ın türbesidir. 
Türbe zemini birkaç basamakla çıkılan 
bir seki halinde yükseltilmiş ve buraya 
Ahi Evran'ın mezarını sembolize eden. 

büyük fakat sade bir ahşap sanduka 
yerleştirilmiştir. Ewelce bunun gerisin
de yer alan ve üzerindeki oyma yazıla r

dan Şeyh Erzurumiye ait olduğu anla
şılan müzeyyen ahşap sanduka halen 
Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'n
de muhafaza ed ilmektedir. Türbe. kuzey 
ve doğuya açılan alçı şebekeli birer fev-

. kani pencere ile aydınlatılmıştır. Benze
ri örneklerde de görüldüğü gibi ewelce 
zaviyenin mescidi olduğu ve alçı süsle
meli bir mihrabının bulunduğu anlaşı

lan doğudaki eyvana da aynı seviyedeki 
Ahi Evran Türbesi'nin basamaklarından 
çıkılmaktadır. Burada kime ait oldukları 
tesbit edilemeyen çok sade beş ahşap 
sanduka yer almaktadır. Eyvan doğudan 
kemerli bir üst pencere. diğer üç yön
den de küçük birer alt pencere ile ay
dınlatılmıştır. Güney duvarında. bu ima
ret-zaviyenin ahilerden Seydi Bey'in oğ
lu Hasan Bey'in emriyle 854 ( 1450) yı
lında inşa edildiğini gösteren üç satır

lık bir kitabe bulunmaktadır. Orta safa
nın güneyindeki kubbeli oda. zaviyeye 
bitişik evlerin istimlakinden sonra haf
riyatla meydana çıkarılan orijinal temel
leri üzerine yeniden yapılmıştır. Bu oda 
halen Ahi Evran'a ve ahilere ait belge 
ve eşyanın teşhir edildiği bir sergi ma
halli olarak kullanılmaktadır. Türbe kıs
mında yer yer XIX. yüzyılın basit nakış 
kalıntılarını ihtiva eden kemer. tonoz ve 
kubbeler restorasyon sırasında sembolik 
fıgürlü yeni kalem işleriyle süslenmiştir. 
Ayrıca zaviyenin orUinat örtü malzeme
si bilinmeyen tonoz ve kubbeleri bakır 
levhalarla kaplanarak türbenin piramit 
şeklindeki külahına da ejder figürlü ye
ni bir alem takılmıştır. 

Zaviyenin hizmetlerinin ve faaliyetle
rinin yürütülebilmesi için bir vakıf ku
rulduğu bilinmektedir. Burası evlatlık 

vakıf statüsünde olduğundan şeyhlik 

makamı babadan oğula intikal ediyor
du. Bu makam, Kırşehir kadısının arz*ı 
ile devlet merkezi tarafından berat ve
rilmek suretiyle tasdik olunmakta. ica
bında Ahi Evran evlatlarınca da "ber
vech-i iştirak" (ortaklaşa) tasarruf edil
mekte idi. Nitekim 1485'te Ahi Çelebi 
ile Ahi Sinan. 1584'te Hüseyin Çelebi, 
Çalapverdi ve Sadık. 1842'de ise Şeyh 
ömer ile Şeyh Müsa zaviyede müştere
ken tasarrufta bulunmuşlardır. Zaviye
ye vakıf olarak tahsis edilen çiftlik. köy 
ve mezraaların tamamı Kırşehir bölge
sinde yer alıyordu . Ancak köy ve mez
raaların gelirinin tamamı vakfa ait ol
mayıp sadece malikane• hissesi tahsis 

AHl SERAFEDDİN CAMi i 

ed il mişti. Vakıf gelirinden. zaviye şeyhi
nin ve yine Ahi Evran sütalesinden ge
len vakıf mütevellisi ile vakıf nazırının 
yevmiyeleri verildikten sonra geriye ka
lan meblağ. Ahi Evran makamını ziya
rete gelen misafirlerin ağırlanması için 
sarfedilmekte idi. Bu arada esnafın da· 
zaviyeye belirli bir aidat ödediği bilin
mektedir. 
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AHİ ŞERAFEDDİN CAMii 

Ankara'da 
Samanpazarı semtinde 
XIII. yüzyıla ait cami. 

_j 

Ewelce önünde ve etrafında pek çok 
arslan heykeli bulunduğu için halk ara
sında Arslanhane Camii olarak da anı
lan yapı, Ahi Şerafeddin mahallesi At
pazarı yokuşu üzerindedir. Ahşap min
berindeki birinci kitabede. Selçuklu ; Sul
tanı Mes'üd b. Keykavus (11. Mes'Qd) za
manında ahi kardeşler tarafından 689 
( 1290) yılında yaptınldığı belirtilmekte 
ise de caminin esasen daha eski olduğu 
ileri sürülmektedir. Cümle. kapısı yanın
daki diğer bir kitabede bani olarak ba
zı araştırıcıların "Şerafeddin" şeklinde 

okuduğu "Seyfeddin" ismi bulunmakta
dır. Bunun Emir Seyfeddin Çaşniglr ol
ması mümkün görüldüğünden · binanın 

yapım tarihi XIII. yÜzyıl başlarına kadar 
geri götürülebilmektedir. Araştırıcıların 

· çoğu aynı asrın sonlarına doğru harap 
duruma düşen caminin ahilerden Hüsa
meddin ve Hasan isimli iki kardeş tara
fından tamir ettirildiğini ve mihrabın da 
bu sırada yaptırıldığını kabul etmekte-
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