
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 
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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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dir. Bu iki kardeş, caminin yakınında 
türbesi bulunan Ahi Şerafeddin' in (ö . 
75 ı 1 1350-5 ı) babası ile amcasıdır. 

Cami bir dikdörtgen biçiminde olup 
kıble duvanna dikey dört ahşap direk 
dizisi ile beş sahna ayrılmıştır. Orta 
sahn yaniara göre daha geniş olduğu 
gibi tavanı da daha yüksekçedir. Cami
nin esas girişi olması gereken kesme 
taştan yapılmış ve bir taçkapı hüviyetini 
taşıyan kuzey kapısı, ahşap kadınlar 

mahfiline çıkmakta, doğu ve batı du
varları üzerinde bulunan iki kapı ise ca
mi harimine açılmaktadır. Caminin ya
pımında moloz taşlarla arasında Roma 
ve Bizans devirlerine ait pek çok işlen 

miş devşirme parça da kullanılmıştır. 

Direk başlıklarının devşirme olmasına 

rağmen tavan çok itinalı bir işçilikle iş
lenerek ahşap konsol ve kirişlerle düz 
olarak yapılmış ve üzeri kiremitle örtül
müştür. Anadolu'daki Selçuklu mihrap
larının en güzellerinden olan mihrabın 
stalaktitli bir nişi olup yüzü mozaik çi
nilerle kaplanmış, süslemesinde alçı da 
kullanılmıştır. Caminin ceviz ağacından 
yapılmış minberi de aynı derecede de
ğerli ve muhteşem bir güzelliktedir. 
Üzerindeki diğer kitabeden öğrenildiği
ne göre 689. ( 1290) yılında Mehmed b. 
Ebu Bekir adında bir neccar tarafından 
yapılmıştır. Minberin kapısı, tacı, iki yan 
aynalıkları ve korkulukları zarif oyma
larta bezenmiştir. Minaresi sekiz köŞeli 
bir pabuç kısmı üzerinde yükselen kalın 
yuvarlak gövdeli olup yer yer gök mavi
si lacivert çinilerle süslenmiştir. Cami-
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nin dışında bir hazire ile Ahi Şerafeddin 
Türbesi bulunmaktadır. Bu cami sade
ce Ankara'nın değil, bütün Anadolu'nun 
asli karakterini ve kıymetli unsurlarını 
günümüze kadar koruyabilmiş en de
ğerli Türk eserlerinden biridir. 
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AHİ ŞERAFEDDİN TÜRBESi 

Ankara'da 
Samanpazarı semtinde 
XIV. yüzyıla ait türbe. 
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Arapça kitabesine göre 731'de (1330-
31) Ahi Hüsameddin için yapılmıştır. 

İçindeki yedi kabirden biri onun, bir di
ğeri 751'de (1350-51) vefat eden oğlu 
Ahi Şerafeddin Mehmed'indir. Ayrıca bu
rada Ahi Şerafeddin'in kızı Devlet Ha
tun (ö. 763 / 1361-62) ile Ahi Hüseyin'in 
kızı Ayşe Hatun'un (ö . 833 / 1430) san
dukaları da bulunmaktadır. Diğer üç 
sandukanın ise Ahi Hüsameddin'in so
yundan gelen kimselere ait olduğu tah
min edilmektedir. 

Ahi Şerafeddin Türbesi sekizgen bir 
plana göre yapılmış olup alt kısmı kare
dir. Üstünü dıştan sekiz, içten on altı di
limli kagir bir sivri külah örter. Böylece 
kareden on altıya geçiş, ustalıklı bir bi
çimde tromplar, köşe üçgenleri ve ufak 
nişlerin yardımıyla sağlanmıştır. Türbe 
değişik ölçülerde ve cinslerde devşirme 
taşlardan yapılmıştır. içerisindeki yedi 
sandukadan bir tanesi alçı kabartma
larta süslüdür ve Ahi Hüsameddin'e ait
tir. Sahibi belli olmayan diğer bir san
duka da yine alçı tezyinatlı olup üzerine 
kelime-i tevhid işlenmiştir. İki sanduka 
ise altıgen mavi renkte çinilerle kaplan
mıştır. Devlet ve Ayşe hatunların san

. du kaları mermerden dir. 

Ahi Şerafeddin'e ait kabrin ise bugün 
sadece sanduka eteği yerinde durmak
tadır. 1933'te Ankara Etnografya Müze
si'ne götürülmüş olan ceviz ağacı san
duka üzerinde ölünün adından başka, 
Ayetü'l-kürsi ve başka ayetler yazılıdır; 
ayrıca zengin bir oyma süsleme de görü
lür. Türk ağaç işçiliğinin en güzel eserle
rinden olan ve tabut biçiminde bir san
duka ile altı kare, üstü çokgen sivri kü
lahlı küçük bir türbeye benzer başlık 

kısmından meydana gelen bu sanduka
nın Nakkaş Abdullah b. Mahmud tara
fından yapıldığı kitabesinde belirtilmiş
tir. Ahi Şerafeddin Türbesi ve ona ait 
sanduka, Ankara'nın Selçuklu devrine 
ait en başta gelen tarih ve sanat abide
lerindendir. Ewelce etrafında yer alan 
ve içinde pek çok eski mezar taşı bulu
nan hazire bozulmuş, taşlar başka yerle
re taşınmıştır. Yalnız bunlardan, 781 'de 
(1379-80) vefat eden Ali Hüsameddin . 
Hüseyin b. Yusuf un mezar taşı kalmıştır. · 
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Çeşitli ilimlerde 
farklı anlamlarda kullanılan bir terim. 

L _j 

Ahd, masdar olarak, "bir şeyin yeri
ne getirilmesini emretmek, talimat ver
mek; söz vermek" manalarına geldiği 

gibi, isim olarak, "emir, talimat, taah-


