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Miil METiN TuNCEL 

KARACA AHMED 

Abdalan-ı Rum zümresine mensup 
L Türkmen dervişi ve halk hekimi. _j 

Orhan Gazi devrinde yaşadı (Aş ı kpaşa
zade, S. 200; All Mustafa . S. 62 ). Rivayete 
göre Acem diyarında hükümdarlıkyapan 
(Hoca Sadeddin , V, 9) Süleyman el-Hora
sanl'nin oğludur ( Uluçay, I, 19). Başlangıç-
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ta zevk ve safa içinde bir hayat sürerken 
bir vesileyle dervişliğe yönelmiş , Anado
lu'ya gelerek (Taş köprizade, s. 12; M ecd!, 
s. 3 3) Geyve Akhisarı' nın fethine katılmış . 

fetihten sonra da buraya yerleşmiştir 
( Baldırzade Mehmed Efendi, s. 28 1 ). 

Hacı Bektaş Vilayetnamesi'nde Ka
raca Ahmed'in Anadolu erenlerinin göz
cüsü ve Sivrihisarlı Şeyh NGreddin'in mü
ridi olduğu ifade edilmektedir. Vilayetna
meye göre Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'ya 
geldiğindeKaraca Ahmed Anadolu'da bu
lunuyordu ve Fatma Bacı 'nın uyarısıyla 

Hacı Bektaş'ın Sulucakarahöyük'te oldu
ğunu yanındakilere bildirmişti. Bazı kera
metierini gördükten sonra yanına gide
rek kendisine intisap eden Karaca Ah
med'in Hacı Bektaş ile karşılaşması sıra
sındaki olaylar, Orta Asya şam an gelene
ğinde yer alan olağan üstü güçlere sahip 
olma ve vahşi hayvanları itaat altına al
ma gibi motifleri yansıtması bakımından 
önemlidir (Ocak, Alevi Bektaşi İnançları
nın İslam Öncesi Temelleri, s. ı 4 1 vd. ). 

Saruhanoğulları'na ait bir vakfiyede Ka
raca Ahmed'in 1371 yılında hayatta oldu
ğu kaydedilmektedir (Uiuçay, ı. ı 39). Bu 
durumda onun Hacı Bektaş'la görüşme

si pek mümkün görünmemektedir. Ayrı
ca Hacı Bektaş'ın 1240'ta Baballer isyanı 
sırasında kardeşi Menteş ile birlikte Ana
dolu'ya geldiği düşünülürse (Aşı kpaşaza
de, s. 204; Ocak, Babailer İsyanı, s. ı 28) 
Karaca Ahmed'in ondan önce Anadolu'ya 
gelip Hacı Bektaş ' ın Anadolu 'ya gelişini 
haber verdiğine dair rivayetlere şüpheyle 
bakmak gerektiği ortaya çıkar. 

Orhan Gazi döneminde Bizanslılar'la ya
pılan Palekanon savaşından sonra Üskü
dar'a gelerek bugün kendi adıyla anılan 
türbe ve mezarlığın bulunduğu bölgeye 
yerleşen Karaca Ahmed burada kurduğu 
tekkede çok sayıda mürid yetiştirmiş . 

Karaca 
Ahmed 
Türbesi 
o'sküdar 1 
istanbul 

tekkesi Osmanlı - Bizans sınırında bir tam
pon bölge görevini üstlenmiştir. Dönemin 
önemli şahsiyetlerinden birinin gözlerini 
tedavi ettiği ve karşılığında birçok arazi
nin mülk olarak kendisine vakfedildiği ri
vayet edilmektedir. Osmanlı toprakların
da büyük şöhrete kavuşan ve tarihçi All 
Mustafa'nın ifadesiyle Rum abdallarının 
"kutb-ı namdar"ı haline gelen Karaca Ah
med (Künhü 'l-ahbtir, s. 55) Balkanlar'da 
çok defa Aziz George ile özdeşleştirilmiş. 
bunun sonucunda hıristiyan halk onu ve 
dolayısıyla islamiyet'i kolayca benimse
miştir. 

Karaca Ahmed, Rumeli'deki fetihlere 
katıldıktan sonra Anadolu'nun pek çok 
yöresini dolaşarak hem hastaları tedavi 
etmiş . hem de kurmuş olduğu tekkeler 
vasıtasıyla Anadolu'nun İslamiaşma'sına 
katkıda bulunmuştur. Osmanlı toprakla
rından geniş bir mürid kitlesiyle birlikte 
ayrıldıktan sonra ilk olarak Afyon'da bu
gün kendi adıyla anı lan bölgede yerleşen 
Karaca Ahmed' e, bu faaliyetleri esnasın
da Göynük'te türbesi bulunan Yargeldi 
Sultan ve Hasan Basri gibi arkadaşları re
fakat etmişlerdir. Bu bölgede beylerden 
birinin akıl hastası kızını tedavi etmesi 
onun şöhretini daha da arttırmış ve bu
rada kendisine geniş araziler vakfedilmiş

tir (Bayar, s. 67) . Ancak kendisi bir süre 
sonra Afyon'dan ayrılıp Saruhanoğulları'
nın hüküm sü rdüğü Manisa bölgesine 
yerleşmiştir. Karaca Ahmed Manisa'ya 
geldiğinde Saruhan Bey'in Manisa ve Ak
hisar ' ın fethiyle uğraştığı, Karaca Ah
med'in elli yedi bin müridiyle birlikte bu 
fethe katıldığı rivayet ediliyorsa da (a.g.e., 
s. 7 ı) bu bilgi şüphelidir. Tarihi kayıtlar
dan. onun Saruhanoğulları topraklarında 
bu beyliğin son hükümdan İshak Bey za
manında yaşadığı anlaşılmaktadır. Akhi
sar muhtemelen Karaca Ahmed'in son 
durağı olmuş (Köprülü , s. 259; Üner, Il li 
ı 2 1 ı 9741. s. ı 9), bundan sonra başka bir 
yere gitmeyip kurmuş olduğu tekkesin
de hem ruh hekimliği yapmış hem de 
mürid yetiştirmiştir. Saruhanoğulları'nın 

vakfiyelerinde 1371 yılında RevakSultan'a 
yapılan bir vakıf tahsisinde Karaca Ah
med'in şahit olarak adı geçmekte, 1390'
da Hoşkadem Mescidi ve Yengi'deki Ka
raca Ahmed evkafının Karaca Ahmed 
Tekkesi'ne vakfedilmesine dair belgede 
ise artıkyaşamadığı anlaşılmaktadır (Ulu
çay, I, ı 39 vd .). Bu durumda onun 1371 -
1390 yılları arasında vefat ettiği söylene
bilir. Mecdl, mezarının Akhisar'da kendi 
adıyla anılan köyde bulunduğunu kayde
der ( Şekaik Tercümesi, i 3 3). Kara ca Ah-



Karaca Ahmed'in sand ukas ı 

med'in ölümünden sonra şeyhlik ve ruh 
hekimliği vazifesini oğlu Eşref devam et
tirmiştir. Ayrıca HızırAbdal adında bir 
oğlunun daha olduğu bilinmektedir. 

Karaca Ahmed'in Bektaşlliğe intisabı ve 
daha sonra bu tarikatın en önemli şahsi
yetlerinden biri haline gelmesi Hacı Bek
taş'tan ziyade Abdal Musa ile ilişkisinden 
kaynaklanmaktadır. Karaca Ahmed'in Os
manlı topraklarında bulunduğu sırada 

bölgede yoğun bir şekilde Bektaşilik pro
pagandası yapan Abdal Musa kendisiyle 
Hacı Bektaş ocağının postnişini olması 

sıfatıyla görüşmüş olmalıdır. 

Onun İstanbul, Afyon. Manisa. Aydın. 
Sivrihisar. Göynük, Makedonya'da yedi 
türbesi; Akhisar Karaköy, Eşme-Karaca 
Ahmed ve Manisa Horoz köylerinde üç 
makamı bulunmaktadır. Üsküdar'daki 
türbenin yanında Karaca Ahmed'in Ho
rasan'da binerek Anadolu'ya geldiğine 
inanılan atının bulunduğu bir mezar daha 
vardır. Karacaahmet Mezarlığı da onun 
adına izafe edilmiştir. 

Karaca Ahmed'in ruh hastalarını teda
vi eden bir hekim olduğu inancı. "Karaca 
Ahmed ulu veli 1 Uslu olur gelen deli" bey
tiyle günümüzde de devam etmektedir. 
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Türbelerinde hasta tedavilerinin yapıl
makta olması halkın ona karşı sevgisini 
ve Türk tıp folklorundaki yerini göster
mesi bakımından önemlidir. 
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KARACABEY 
(ö . 754/1353) 

Dulkadıroğulları Beyliği'nin kurucusu 
(bk. DULKADIROGULLARI). 

~ 

1 
KARACAAHMET MEZARLIGI -, 

İstanbul Üsküdar'da 
şehrin en eski ve en büyük mezarlığı. 

L ~ 

Orha~ Gazi tarafından 753 ( 1352) yı
lında fethedilen Üsküdar'da müslüman 
mezarlığı 1. Murad devrinde oluşmaya 
başlamış. İstanbul'un fethinden sonra gi
derek genişlemiştir. Mezarlığa adı verilen 
Karaca Ahmed , Anadolu'nun İslamlaş-

KARACAAHMET MEZARLIGI 

masında önemli katkıları olan abdalan-ı 
ROm zümresinden menkıbevi bir şahsi
yettir. Bu kimliğinden dolayı çeşitli yerler
de yedi ayrı türbesi bulunmaktadır. Üs
küdar'da kabristan içindeki türbesi de 
bunlardan biridir. Evliya Çelebi'nin, "Ka
raca Ahmed Sultan Tekkesi mezaristan 
içindedir" şeklindeki ifadesinden burası
nın o dönemde bir türbe-tekke olduğu 
anlaşılmaktadır. Resmi olarak 111 O ( 1698) 
yılından itibaren Karacaahmet Sultan Me
zarlığı olarak adlandırılan mezarlığın bir 
diğer adı da Üsküdar Mekabir-i Müslimi
ni'dir. 

Şehireilik tarihi açısından da önem ta
şıyan Karacaahmet Mezarlığı'nın başlan
gıç noktası Menzilhane Yokuşu'nun (gü
nümüzde Gündoğumu caddesi) başı idi. 
Cumhuriyet döneminde yapılan imar fa
aliyetleri sonucunda kuzeydeki Tunusba
ğı caddesinin nihayeti ve burada halen 
mevcut olan 1092 (1681) tarihli Hacı Fa
ik Bey Çeşmesi mezarlığın başlangıcı ol
muştur. Karacaahmet Mezarlığı'nı, Men-

. zilhane Yokuşu başından başlamak üzere 
hepsi eski birer yerleşim yeri olan İnadi
ye. Tunusbağı , Çiçekçi. Talimhane, Hay
darpaşa. İbrahimağa. Seyitahmet dere
si, Harmanlık. Nuhkuyusu ve Aşçıbaşı 
mahalleleri ve semtleri çevreler. Günü
müzde içinde bulunan yollarla birlikte 
yaklaşık 750.000 m2 'lik bir araziyi kapla
yan mezarlık Miskinler, Saraçlar Çeşme
si, Şehitlik, Musaila ve Duvardibi adlı beş 
büyük bölgeye ayrılır. Mezarlık kuzeyde 
Tunusbağı'ndan güneyde İbrahimağa ça
yırına doğru eğimli bir arazi yapısına sa
hiptir. Seyitahmet deresi vadisi mezarlı
ğın en çukur kısmını teşkil eder. Güneyin
de İbrahimağa çayırının devamında Kara
caahmet Mezarlığı'ndan ayrı kabul edi
len Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı yer almak
tadır. 

Karacaahmet Mezarlığı . eskiden Ayrı
lık Çeşmesi'nden sonra Acıbadem cadde
sini aşarakyamaçtan aşağıya Söğütlüçeş
me'ye inmekte, buradan itibaren mezar
lığa Mahmutbaba Mezarlığı adı verilmek
teydi. Bu mezarlığın karşısında Söğütlü
çeşme Tren İstasyonu önünde bir bölüm 
daha vardı. Burada dereyi aşan Taşköp
rü 'den sonra mezarlık Fenerbahçe Stad
yumu arkasında devam ederdi. Karaca
ahmet'in son ucu. şimdi Ankara yolu sa
pağı başındaki Kalyonlar başhalifesi ve 
ailesinin sofasıyla az ilerideki Kızıltoprak 
Camii yanındaki hazire idi. 

Menzilhane'den başlayarak Karacaah
met Türbesi 'nin önünden geçen ve me-
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