
MENGÜCÜKLÜ LER 

hinşah'ın tarunu Ahmed Şah'ın inşa et
tirdiği ulucaminin mimarı Ahiatlı Hür
remşah'tır. Ulucami kaleye yakın bir yer
de olup on altıdan fazla tonoz görülür. 
Yalnız mihrabın üzerinde kubbe vardır. 

Taş mihrap, nişe geniş ölçüde yerleştiril
miş barak palmetler ve onu çevreleyen 
silmelerle Türkiye'de benzeri olmayan bir 
eser sayılmaktadır. Yüksek bir sanat de
ğeri taşıyan abonoz minber. rumiler ve 
kıvrık dallarla işlenmiş panoların hendesi 
yıldızlar halinde sıralanmasından meyda
na gelmiştir. Camiye bitişik darüşşifa sa
kin ve sürükleyici mekan tesiriyle daha 
başarılı bir mimari görünüştedir. Asıl yapı 

özelliğini koruyan darüşşifa da uzman
lara göre abidevi bir eserdir. Ahmed Şah 
ile 1\.ıran Melek Hatun'un darüşşifaya bi
tişik türbeleri ayrı bir güzelliktedir. Baş
tan başa çinilerle kaplı olan lahitler altın 
yaldızlı firOze çinilerle süslenmiştir. Külli
yenin her biriminin iç mimari ve süsleme 
bakımından birer şaheser olduğu, dış ya
pısının ise tesirli bir görünüşe sahip bu
lunmadığı kabul edilmektedir. Bununla 
beraber eşsiz güzellikte olan dört taçkapı 
ile bu görünüş giderilmiştir. Kendilerine 
has üsiOplar taşıdığı kabul edilen Men
gücüklü yapıları Anadolu 'daki en eski 
Türk eserleri arasında bulunmalarıyla da 
önemli bir değer taşır. Ulucami kale ca
misinden kırk sekiz yıl sonra yapılmış olup 
bu durum şehirde kalabalık bir Türk var
lığının teşekkül etmiş olduğunu gösterir. 
Bir taraftan tabii çoğalma, diğer taraf
tan Moğol istilası yüzünden Orta Asya ve 
iran'dan gelen göçler bunun başlıca arnil
lerini teşkil eder. Divriği'de Mengücüklü
ler'e ait bir medresenin görülmemesi 
hayret vericidir. Çünkü buralı olan, aynı 
zamanda Salur boyuna mensup değerli 
bir alimin Mısır'a göç ederek sultanlar 
katında büyük bir itibara sahip olduğu 
yukarıda kaydedilmişti. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'l-Kalanisi. Tari/] u Dımaşk (Amedroz). s. 
202; Süryani Mikhail. Chronique de Michel le 
syrien, patriarchejacobite d'Antioche: 1166-
1199 (nşr. ve tre. 1.-B. Chabot). Paris 1905, lll, 
204, 205, 253, 297; ibnü'I-Esir, el-Kamil, XII, 
478; ibn Ebü Usaybia. 'Uyünü'l-enba', Kahire 
1299, ll, 207, 212 vd.; ibn Bibi. Teuaril)-i Al-i 
Selcül): (nşr. M. Th. Houtsma). Leiden 1902, lll, 
57-60, 152-160, 373-382, 385-396; IV, 2, 21, 
67-71, 142-153,318; Ebü'I-Ferec. Tarih , ll, 389; 
Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani. Cami'u't-teua
ril) inş r. Ahmed Ateş ). Ankara 1960, s. 33-39; 
Gaffari. Cihanara, Tahran 1343 hş . , s. 134; Mü
neccimbaşı. Cami'u 'd-düuel, Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 2102, vr. 393b; M. Brosset, 
Histoire de la Georgie, Petersbourg 1849, I, 
462-463; Anili Samuel. Tab/es chronologiques, 
collections d 'historiens armeniens (tre . M . 

142 

Brosset) , Petersbourg 1876, ll , 471 ;Ahmed Tev
hid, Meskükat-ı Kadime-i islamiye Kataloğu, 
istanbul 1321 , IV, 76-80, 522 vd.; A. Gabriel, 
Monuments turcs d'Anatolie, Paris 1904, ll , 
169-172; M. Th. Houtsma. La dynastie des be
nu Mengucek, Keteti Szemle, Budapest 1904, 
V, 277 -282; Max van Berehem - Halil Edhem, 
Materiaux pour un corpus inscriptionum ara
bicarum lll: Asie mineure, Caire 1910, s. 56-
58,64-66,71,73 vd., 81,88 vd. , 107-110; S. 
L. Pool , Düuel-i islamiyye(trc. Halil Edhem jEl
demi). istanbul 1345/ 1927, s. 224-226; Ali Ke
mali, Erzincan, istanbul 1932, s. 241; Osman 
Turan, Doğu Anadolu Türk Deuletleri Tarihi, 
istanbul 1973, s. 55-79; Oktay Aslanapa, Türk 
Sanatı, istanbul 1989, s. 111-120; Faruk Sü
mer, Selçuklular Deurinde Doğu Anadolu'da 
Türk Beylikleri, Ankara 1990, s. 1-14; a.mlf .. 
"Mengücükler" , iA, VII , 713-718. 

~ FARUK SüMER 

D MiMARİ. Mengücüklüler XII ve XIII. 
yüzyıllarda inşa ettikleri eserlerle ilim, 
kültür. sanat ve medeniyetin gelişmesine 
hizmet etmişlerdir. Bu dönemde mey
dana getirilen eserlerden. 576 (1180-81) 
yılında Şehinşah b. Süleyman tarafından 
Meragalı usta Hasan b. FirOz'a yaptırılan 
Divriği Kale Camii, Mengücüklüler döne
mine ait en eski eser olması bakımından 
önemlidir. Bugün harap durumda olan 
yapı mihraba dik üç nefli bir plana sahip
tir. Mihrap ekseni n deki orta nef tonozla. 
yanlar ise pandantiflerle geçişi sağlanan 
üçer kubbe ile örtülmüştür. Avlusu bulun
mayan yapının kuzeybatı köşesinde basa
maklarla çıkılan özel bir mahfi! girişi var
dır. Taş malzemeden inşa edilen yapının 
kademeli taçkapısında firOze sırlı çinile
rio kullanılmış olması dikkat çekicidir. 

592'de (ı 196) yaptırılan Divriği Sitti Me
lik Kümbeti. Mengücükoğlu Emir Sey
feddin Şehinşah için yapılmış olup hanı
mının ölümünden sonra buraya gömül
mesi üzerine halk arasında Sitti Melik 
(Melike) Kümbeti olarak anılmıştır. Düz
gün kesme taş malzeme ile inşa edilen 
yapı sekizgen kaide üzerinde sekizgen 
gövdeli olup üzeri piramidal külahla örtü
lüdür. Türbenin cephesinde yer alan zen
gin geometrik geçmeler geleneksel süsle
meyi devam ettirmesi bakımından önem
lidir. Mengücüklüler'e ait 592 (1196) yılı
na tarihleneo diğer bir türbe de Hacib 
Kamerüddin Türbesi'dir. Hacı Uruz Aba 
(Ruzbe) oğlu. Mengücüklü hazinedan Ha
cib Kamerüddin'e ait olan yapı, düzgün 
kesme taş malzeme ile sekizgen plan 
üzerine sekizgen gövdeli olup üstü pira
midal külah ile örtülmüştür. Eskiden kü
lahın altında taşa gömülü olarak yerleş
tirilmiş firüze renkli çanaklar bulunuyor
du. Yapı, bu tip bir süsleme ile Anadolu'da 
erken bir örnek olması açısından dikkat 

çekicidir. Kemah'ta yer alan Melik Men
gücük Gazi Kümbeti XIII. yüzyılın başla
rına tarihlendirilmektedir. Tuğladan se
kizgen gövdeli yapının piramidal külahı 
yıkılmış ve yakın zamanda yenilen miştir. 
Bunun yanı başında yer alan diğer bir 
kümbet de XIII. yüzyılın ilk çeyreğine ta
rihlendirilmekte olup Behram Şah oğlu 
Selçuk Şah adıyla tanınmaktadır. Yanyana 
iki kare mekanın birleşiminden oluşan 
dikdörtgen planlı yapıda her birimin üzeri 
içten ku b be, dıştan piramidal külahla ör
tülmüştür. Divriği'de bulunan ve yanın
daki mescidin adından dolayı Kemankeş 
olarak da bilinen NCıreddin Salih Türbesi 
638'de ( 1240-41) hacibierden NCıreddin 
Salih b. Siraceddin Dündar adına yapıl
mıştır. Düzgün kesme taş malzeme ile 
inşa edilen yapı sekizgen kaide üzerinde 
sekizgen gövdeli ve üzeri piramidal kü
lahla örtülüdür. 

Mengücüklü döneminin günümüze ka
dar gelebilen en ihtişamlı yapısı Divriği 
Ulucamii ve Şifahanesi'dir. 626 (1229) yı
lında Şehinşah'ın tarunu Ahmed Şah ta
rafından şifahane ile birlikte külliye ola
rak Ahiatlı Hürrem Şah'a yaptırılan bina 
camisi. şifahanesi. türbesi. mimari me
kan. taş işçiliği ve minberinin ağaç iş
çiliğiy l e Anadolu Türk mimarisinde çok 
önemli bir yere sahiptir. Cami, mihrap du
varına dik uzanan beş nefe ayrılmış olup 
üst örtüsü -bugün on altı kadarı asıl şek
lini koruyan- yirmi beş çeşit tonoz ve 
kubbe ile örtülmüştür. Yapının mihrap 
önü kubbesi diğerlerinden farklı olarak 
dıştan kırık piramidal külahla kapatıl 

mıştır (ayrıca bk. ULUCAMİ) . 

Günümüzde orüinal yapısını muhafaza 
eden şifahane, güneyden camiye bitişik 
olup 626 (1229) yılında Fahreddin Beh
ram Şah'ın kızı ve Ahmed Şah'ın hanımı 
olan Melike Turan Melik tarafından yap
tırılmıştır. Sahip olduğu dört eyvanlı plan 
şemasıyla kubbeli medreseler düzenin
de olan binanın ortasında bir aydınlık fe
neri bulunmaktadır. Yapıda girişin karşı
sındaki eyvanın solunda yer alan türbe 
içten kubbe. dıştan piramidal bir külahla 
örtülüdür. içeride Süleyman Şah, Fatma 
Hatun. Ahmed Şah ve Turan Melik'in dı
şında on iki ka bir daha mevcuttur. Ahmed 
Şah ve Turan Melik'in lahitleri çinilidir. 

Külliyede caminin doğusunda Selçuk
lu, kuzeyinde barak, batısında tekstil. şi
fahanenin gotik olarak adlandırılan ve her 
biri farklı işçiliğe sahip dört muhteşem 
taçkapısı bulunmaktadır. Bunların dışında 

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keyku
bad'ın egemenliğini simgeleyen çift başlı 



kartal. doğan kuşu, sembolik insan başı 
figürleri süsleyici eleman olarak yapıya 
ayrı bir önem kazandırmaktadır. 
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Kuzeybatı Çin'in Kan-su, Ning-hsia ve 
Ch'ing-hai eyaletlerinde yaygın olan İslam 
tarikatiarına verilen menhuan adı. Çin'de 
aristokrat sınıfa mensup büyük aileler 
için kullanılan menfa kelimesindeki men 
ile aydın sınıfının adı olan huang -men 
kelimesindeki huangın birleşmesinden 
meydana gelmiştir. İlk defa 1890'h yıllar
da Kan-su valisinin eyalerteki müslüman 
isyancıları sınır dışı etmek için merkezi 
hükümete yolladığı resmi raporlarda gö
rülen bu kelimenin, tarikatların dini ve 
sosyal yapılarının Çin'in aristokrat ve ay
dın sınıfiarına benzemesinden dolayı ve
rildiği düşünülmektedir. 

Çin'de XVII. yüzyıldan itibaren yayılma
ya başlayan tarikatların İslam dünyasın
daki diğer tarikatlardan farklı özellikler 
taşımamakla birlikte Çin kültüründen et
kilendiği görülmektedir. Tarikatların baş

langıçta sade olan cemaat yapıları zaman
la bir tekkenin etrafında toplanılmasıyla 
düzenli bir hal almış . tekkeler tarikata 
mensup müridierin vakfettikleri geniş 
arazi ve zekat gelirleriyle zengin mülkiere 
sahip olmuştur. 

Kadiriyye (Ka-ti-lin-yeh) . Kübreviyye (K'u
pu-lin-yeh), Hafiyye (Hu-fei-yeh) ve Cehriyye 
(Che-ho-lin-yeh) tarikatlarının faaliyet gös
terdiği Çin'de Kadiriyye ve Hafıyye'nin bir
kaç alt kolu daha bulunmaktadır. XVII. 
yüzyıl ortalarında Çin'de yayılmaya başla
yan Kadiriyye menhuanı. Çin'in Mekke'
si diye meşhur olan Hezhou'da (bugün 
Linxia) Çin İslami rivayetlerine göre Hz. 
Peygamber'in yirmi dokuzuncu göbek so
yundan geldiği ileri sürülen Hace Abdul
lah adlı bir şeyh tarafından kurulmuş. ku
rucusunun ölümünden sonra beş kala ay
rılmıştır. Bunların en yaygını, İslami ismi 
Hilaleddin olan Chi Jing-yi tarafından te
sis edilen Da-gony-bei menhuanıdır. İlk 
iki şeyh döneminde Kadiriyye'nin temel 
prensiplerinden ayrılmayan bu menhuan 
üçüncü şeyhten itibaren değişmeye baş
lamış. Kadiriyye'nin diğer kolları da ana 
menhuandan ayrılarak kendi şeyhleriyle 
ayrı cemaatler halinde faaliyetlerini sür
dürmüşlerdir. 

Kübreviyye Çin'e, Hz. Peygamber'in 
soyundan geldiği rivayet edilen ve çeşitli 
zamanlarda bu ülkeye üç defa seyahat 
etmiş olan Muhyiddin adlı bir şeyh tara
fından getirilmiş. muhtemelen şeyhin 
büyük oğlu Ahmed ei-Keblr tarafından 
yaygınlaştırılmıştır. Dong-Siang bölgesin
deki Chung kabilesine mensup çok sayı
da Han Çiniileri bu tarikata intisap etti
ğinden tarikat Chang-men adını almıştır. 

Bu tarikatın temel özelliği halvetin süre
sinin 40, 70 veya 120 gün olmasıdır. Tari
katta Çin'in geleneksel ölü defnetme me
rasimlerinin etkisi açıkça görülür. Nite
kim ahung veya imam denilen şeyh def
nin yedinci günü Kur'an okuyup dua et
mesi için ölü evine davet edilir, bu davet 
her yedi günde bir on defa tekrarlanır. 

Menhuan gruplarının en önemlilerin
den biri. Nakşibendiyye tarikatına daya
nan. ancak sessiz zikir yapmayı tercih et
tikleri için Hafiyye ismini alan menhuan
dır. İmam Ali er-Rıza soyundan gelen Afak 
Hoca. babası Muhammed Yusuf'un vefatı 
üzerine 1672-1673 yıllarında Kuzeybatı 
Çin 'in Su -Chau bölgesine giderek tarikat 
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faaliyetine başladı . En meşhurları Ma- Tai 
Baba olan birkaç halife tayin eden Şeyh 
Hidayetullah'ın halifelerinden Ma-Laichi, 
Hua -Sha adıyla ilk Nakşibendiyye kolunu 
kurdu. Şeyh Ma Laichi'nin hacca gittiği, 
Yemen'de bir yıldan fazla bir süre ilim 
tahsil ettiği, Hindistan'ayaptığı uzun se
yahatleri sırasında Nakşibendl şeyhi Mev
lana MahdCım'a intisap edip kemale er
diği söylenir. Kuzeybatı Çin'de çok sayıda 
mürid toplayan Ma Laichi, Tibet sınırların
da yaşayan Salarlar arasında tarikatını 
yayınada büyük başarı sağladı. 1747'de 
tarikat Konfüçyanizm dünyasının düze
nini tehdit eden zararlı bir doktrin oldu
ğu gerekçesiyle King hanedanına şikayet 
edildi. Ancak muhalifleri bu girişimlerin
den bir sonuç alamadılar. 

Kendine özgü yapısıyla diğerlerinden 
açıkça farklı olan Cehriyye menhuanı Ma 
Ming-hsin ( ö. 1781) tarafından kurulmuş

tur. Şeyh Ma Ming, Mekke'de hac ibade
tini yerine getirdikten sonra Yemen'de ve 
Buhara'da tahsil görmüş, Şeyh Zeyn b. 
Muhammed Abdülbaki ei-Mizcacl'den 
Nakşibendiyye hilateti alarak 1761'de 
Çin'e dönmüş ve bir Türk kabilesi olan Sa
lar lar arasında Nakşibendlliği yaymaya 
başlamıştır. Ancak Ma Ming'in cehrl zikri 
benimsemesi, Hafıyye' nin tarikat anlayı

şına karşı çıkması . dini uygulamaların za
manla değişime uğramak zorunda oldu
ğunu söylemesi Hafiler'le arasının açılma
sına sebep oldu. 1781 ve 1784'te Kansu 
eyaletinde hükümete karşı ayaklanan 
Cehrller. Hafiler tarafından desteklen
medi. Cehrller. şeyh Ma Ming-hsin'den 
sonra şeyh Ma Hua-lung (ö. 187 1) zama
nında da birçok ayaklanmaya katıldılar. 

Kuzeybatı Çin'de geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de en önemli tarikat Nakşi
bendiyye'dir. Komünistler iktidarı ele ge
çirmeden önce tarikatın on ikisi Hafıyye, 

ikisi Cehriyye olmak üzere on dört kadar 
kolu bulunmaktaydı. Cumhuriyet ve ko
münizm dönemlerinde de en dinamik 
müslüman grup 1950'1i yılların sonuna 
doğru etkisi Hebei. Shaanxi, Gansu . 
Ningxia, Yunnan. Sincan ve Jilin'e kadar 
yayılan Cehriyye olmuştur. 1958'de komü
nist hükümet Cehrl şeyhi Ma Zhenwu'yu 
hedef alarak ona karşı çeşitli suçlama
larda bulunmuş, devletin baskısı ve asi
milasyon politikaları Çin'de tarikatların, 
dolayısıyla İslam ' ın yayılmasını engelle
miştir. 
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