
AHT ŞERAFEDDİN CAMii 

Ahi 
Serafeddin 
Camii 
minare ve 
tackapıs·ı

Ankara 

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

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


