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GüNAY Kur

Tasavvufi Şahsiyeti. Aşık Paşa, kurucusu Baba İlyas-ı Horasanf olan büyük ve
nüfuzlu bir şeyh ailesinin XIV. yüzyılın
ilk yarısındaki en önemli temsilcisidir.
Onun, zamanında Anadolu'da Vefaiyye
tarikatının başı sıfatıyla tanınmış bir
mutasavvıf olduğu muhakkaktır. Küçük
yaştan itibaren adı geçen tarikat çevresinde, bu çevreye mensup mühim şah
siyetlerden iyi bir tasavvuf terbiyesi aldı
ğı, oğlu Elvan Çelebi'nin bizzat kendi ifa-

delerinden anlaşılmaktadır (Menakıbü'l
kudsiyye, s. ı 03)
Aşık Paşa kendi tarikat çevresinde olduğu kadar, o devirde Kırşehir ve yöresinde yayılmış bulunan Hacı Bektaş-ı Veli. Şeyh Süleyman-ı Türkmanf ve Ahi Evran geleneklerine bağlı önemli kişile rle
de münasebet kurmuş olmalıdır. Bilhassa Mevlana ve Sultan Veled 'e ve bunların eserlerine büyük bir hayranlık duyduğu görülen Aşık Paşa'nın Mevlevfler'le de ilişkisi bulunduğu rahatça söylenebilir (iA, I, 703) . Onun Kırşehir gibi XIII.
yüzyıldan beri kuvvetli ilmi, fikri ve edebi gelişmelere sahne olmuş bir merkezde yetişmiş bulunmasının tasavvuff şah
siyeti üzerindeki rolü şüphesiz büyüktür. Aşık Paşa burada, "muhtelif mahiyette dervişlik cereyanlarının ve fütüvvet prensiplerinin çok canlı ve kuvvetli
bulunduğu bir sahada " fiki rlerini yayarak hatırı sayılır bir müridier zümresi
edindi (iA, ı. 702-703) Bütün bunlara rağ
men bir müddet sonra Aşık Paşa · nın bir
taraftan Hacı Bektaş müridleri, diğer
yandan da Şeyh Süleyman-ı Türkffianf
ve Ahi Evran taraftarlarıyla rekabet etmek zorunda kaldığını düşünmek lazım
geliyor. Çünkü oğlu Elvan Çelebi bu baba yurdunu bırakıp sütalenin kurucusu
Baba İlyas-ı Horasanf'nin mekanı olan
Çorum ve Amasya arasındaki Mecitözü
bölgesine yerleşmek zorunda kalmıştır.
Aşık Paşa , Xlll. yüzyılda en büyük temsilcisi Baba İlyas-ı Horasanf olan Türk
"heterodoks" islam anlayışının propagandacısı bir şeyh ailesinin Muhlis Paşa· dan sonra çeşitli siyasi ve kültürel sebepleri n tesiriyle tedricen Sünnfleşme
yoluna girdiği bir devirdeki en önemli
üyesidir. Kendisinin tasavvuff düşünce
leri konusunda bir ölçüde en iyi belge,
hiç şüphesiz Garibname adındaki meş -

hur·mesnevisidir. ilk anda bu esere bakarak Aşık Paşa'nın tıpkı Mevlana gibi
vahdet-i vücüd* mektebine bağlı Sün. ni bir mutasavvıf olduğu gö rüşüne sahip olunmaktadır. Nitekim F. Köprülü bu
yüzden onun. kendi zamanında Anadolu'da çok çetin bir tarzda sürüp giden
Sünni ve gayri Sünni mutasavvıflar arasındaki mücadelede birincilere dahil bulun duğunu ve Garibname'yi bu yolda
yazdığım söyler (iA, I, 704) Bu görüş genelde doğru olmakla birlikte, Aşık Paşa'nın. ayet ve hadislerle. çeşitli tasavvuff eserlerden alınmış ahlaki ve tasavvuff öğütleri ihtiva eden bu eserinin. içinde birtakım heterodoks kalıntıların bulun ması ihtimalini ileri süren görüş (bk.
E/ 2 (Fr.), I, 720) karşısında sistemli ve
derinlemesine tahliline gerek vardır.
Elvan Çelebi'nin, Aşık Paşa ' nın oğlu oltasavvuff yönünü salahiyetle ve en iyi anlatması gereken birinci elden bir kaynak vazifesi
göreceğini düşünmek elbette tabiidir.
Ancak onun. adı geçen eserinde babasın 
dan büyük bir hayranlıkla bahsetmesine ve fevkalade nefis mısralarla mistik
bir tablo içinde onu tasvir etmesine rağ
men, yukarıdaki meselenin aydınlanma
sına yarayacak bir ipucu vermediğini belirtmek gerekir. Bununla beraber Elvan
Çelebi, çizdiği bu mistik tablo ile velilik
mertebesinin en üst basamağına ulaş
mış büyük bir velfyi anlatmak istemektedir (Me nakıbü 'l - kudsiyye, s. ı 00- ı 32 ).
Bu ise bir evladın babasına, bir müridin
şeyhine olan bağlılık ve saygısının ifadesi olarak değerlendirilebilir.
ması dolayısıyla, babasının
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Türk fetihlerinin işaret taşı gibi birkaç
türbesi olan Sarı Saltuk'un da makamı
bulunuyordu. Herhalde bu makamın yanında bir de zaviye yapılmış olmalıydı.
Cami eskiden beri, türbesi Kırşehir ' de
bulunan tanınmış şair ve mutasawıf Aşık
Paşa'nın adıyla bilinmekte ise de doğ
rudan doğruya onunla bir ilgisi yoktur.
Diğer taraftan caminin kimin tarafın
dan ve hangi tarihte yaptınldığı da çapraşık bir mesele halindedir. 953 ( 1546)
tarihli İstanbul Vakıflan Tahrir Defteri'nden öğrenildiğine göre. Saray-ı Atik
ağalarından Hüseyin b. Abdullah Ağa 898
Muharreminde (Kasım 1492) burada bir
cami yaptırarak bu hayrata çeşitli yerlerde pek çok mülk ile Unkapanı civarında Üsküplü mahallesinde bir de çifte
hamam vakfetmiştir. Sonradan 908 Cemaziyelahirinde (Aralık 1502), 909 Rebiülewelinde (Eylül 1503) ve 909 Recebinde (Ocak 1504) bu vakıf. aynı kişinin yeniden bağışladığı mülklerle zenginleş
miştir. Vakfiyeden anlaşıldığına göre caminin yanında bir de zaviye bulunuyordu.
Ayvansarayi ise Aşık Paşa Mescidi'nin
(veya camii) her ne kadar bu adla şöhret
bulmuş ise de gerçek kurucusunun Şeyh
Ahmed Efendi olduğu nu bildirir. Şeyh
Ahmed Efendi, Xı/. yüzyı l içinde yaşamış
olan ve Aşıkpaşazade adı ile bilinen. tanınmış tarih yazarı Derviş Ahmed Aşı
ki' den başkası değildir. Fethin hemen
arkasından, eski ve yaygın geleneğe uyularak bir Bizans kilise harabesinin yerinde, Haliç'e hakim bir yamaçta, Sarı
Saltuk Baba adına bir makam ve bir zaviye kurulmuş olması muhtemeldir. Hatta belki de bu ilk basit tesis Derviş Ahmed Aşıki'nin hayratıdır. Xı/. yüzyıl sonlarına doğru yap ılan cami, Ayvansarayi'nin Mecmua-i Tevôrih 'inde belirttiği
ne göre Enderun ağalarından Tavaşi Hüseyin Ağa tarafından yeni baştan inşa
ettirilmiştir. Minberini ise Kanuni Sultan Süleyman ile Sigetvar Seferi'ne katılan ve padişahın öldüğü günlerde (7
Eylül 1566) Peç'te (Peçuy) vefat ederek
oradaki Kasım Paşa Camii haziresine gömülen Nişancı Eğri Abdizade Mehmed
Efendi koydurmuştu r. Yine Ayvansarayi'den öğrenildiğine göre Hüseyin Ağa
"müceddeden mescid-i şerifi bina eylemiştir". Ancak bütün bu bilgiler bu caminin tarihçesinin aydınlanmasına yetmemektedir. Çünkü Hüseyin Ağa'ya ait
olması gereken türbenin kitabesinde
1783 gibi çok geç bir tarih vardır. Bunun 1782 yangınından sonra yaptırılan
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tamir ile ilgili olabileceği bir ihtimal olarak düşünülebilir. Hüseyin Ağa tarafın
dan cami yeniden yaptırılırken belki Aşık
paşazade ile Seyyid Velayet'in türbeleri
de şimdi görüldükleri biçimde inşa edilmiştir. Aşık Paşa ailesinden pek çok kişinin gömüldüğü bu manzumenin zaviyesine bağışlanan vakıflar arasında 907
Cemaziyelahirinde (Aralık 1501) yapılan
bir tanesi dikkate değer. Bu, İstanbul'
dan başka Dimetoka, Hayrabolu, Tire ve
Denizli· den buraya gelirler ayıran Fatma Sultan'ın bağışıdır. Mezarı Bursa'da
bulunan ve Süfi Sultan Hatun olarak tanınan Fatma Sultan ise Padişah ll. Bayezid'in kızı ve Güzelce Hasan Bey'in zevcesidir. Bu hanım sultanın Aşık Paşa Zaviyesi'ne yaptığı bağışla ilgili bazı geç
tarihli belgeler Topkapı Sarayı Arşivi ' n
dedir. Aşıkpaşazade ailesinden Şeyh Seyyid Velayet, Muharrem 928 (Aralık 1521)
tarihli vakfiyesiyle bu zaviyeye pek çok
vakıf bıraktığı gibi Rabia Hatun ·un 934
Cemaziyelahirindeki (Mart 1528) vakfİ
yesinde Aşık Paşa Zaviyesi'ne ilave ettirdiği sekiz hücrenin Mimar Sinan tarafından yapıldığ ı belirtilmiştir. Bu kayıt da şaşırtıcıdır. çünkü o tarihte Sinan
henüz mimarlık çalışmalarına başlamış
bile değildi.
Cami ve zaviyenin yanına. Aşıkpaşa
zade'ye ait olarak bilinen bir türbeden
başka , 874'te (1469-70) kızı Rabia Hatun ile evlenerek damadı olan müridierinden Seyyid Velayet için de bir türbe
yapılmıştır. Aşıkpaşazade tarihini yayım
Iayan Ali Bey'e göre Rabia Hatun, Seyyid Velayet'in zevcesi değil müridelerinden bir hanımdır. 1633 ve 1782 yangın
la rında büyük ölçüde zarar gören manzume, sonuncu yangının hemen arkasından ihya edilmiş ve bu tamiri belirten 1198 ( 1783-84) tarihi caminin kapısı üstündeki bir ayetin altına konulmuştur. Son cemaat yerinin sol tarafına
eklenen kare planlı küçük bir mekan ise
Hüseyin Ağa'nın türbesi olmuştur. Mezar taşında yine 1198 tarihinin bulunması şaşırtıcıdır. Ayvansarayi, Hüseyin
Ağa · nın " ... vefatında camii n taşrasında
dergahı kurbunda defn olunmuştur" dediğine göre, 1782 yangınında zarar gören bu kabir, bir yıl sonra yapılan büyük tamirde caminin bitişiğine eklenen
bir türbeye konulmuş ve mezar taşına
da tamir tarihi işlenmiş olmalıdır. Bütün manzume 1918'de büyük Cibali-Fatih yangınında bir kere daha yanmış,
1970'li yıllarda cami ve türbeler restore
edilmiştir.

Aşıkpaşazade manzumesinin merkezi
olan cami. kare bir plana sahip, kurşun
kaplı tek kubbe ile örtülü basit bir yapıdır. Önceleri üç bölümlü olduğu sanı
lan son cemaat yeri bugün mevcut değildir. Caminin beden duvarları muntazam iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taş
tan olmak üzere inşa edilmiş, sonraki
tamirlerde üst kısmı değişen minaresi
de tamamen kesme taştan yapılmıştır.
Yangınlar yüzünden caminin içinde ilk
yapılışma ait hiçbir şey kalmamıştır.
Caminin kıble tarafında tek kubbeli
kare bir mekan halinde muntazam kesme taş cepheli türbe binası. tarih yazarı Derviş Ahmed Aşıki'ye ait kabul edilmektedir. Bitişiğinde, üstü bir aynalı tonozla örtülü küçük türbede ise iki sanduka bulunmaktadır. Caminin önünden
geçen dar sokağın karşı tarafında ise
yine kubbeli kare bir bina biçiminde olan
Seyyid Velayet Türbesi bulunmaktadır.
Bu da öteki gibi muntazam kesme taş
tan inşa edilmiş klasik Türk mimarisi
üslübunda bir yapıdır.
Caminin etrafında ve Seyyid Velayet
Türbesi'nin yanında geniş hazireler vardır. Caminin etrafındaki arazide bulunan
ve bağışlanan vakıflardan çok saygı duyulan bir tesis olduğu anlaşılan zaviyetekkeden ise bugün görünürde bir iz
yoktur. Dahiliye Nezareti'ne ait bir nüfus
sayımındaki kayıtla rdan Emirler, Seyyid
Velayet Hazretleri, Seyyid Velayet adları ile anılan tekkede 1301 'de (1883 -84)
biri erkek, üçü kadın olmak üzere dört
kişinin oturduğu anlaşılmaktadır. Tekkenin en azından XX. yüzyıl başlarına
kadar marnur ve faal olduğu düşünü
lebilir. Büyük bir ihtimalle tekke de bu
çevreyi harap eden 1918 yangınında
yok olmuş, bir daha da ihya edilmemiş
tir. Caminin avlusunu sokaktan ayıran
duvarda istanbul'un en eski ve esas mimarisini koruyabilmiş nadir çeşmelerin
den biri bulunmaktadır. Çeşme Aşık Paşa sülalesinden Şeyh Ahmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. Üzerindeki Arapça kitabesinde 972 ( 1564-65) tarihi vardır. Kemerin iki yanındaki birer mısra
dan ibaret Türkçe kitabede ise rakamla
tarih olmadığından ebcedi değişik biçimlerde hesaplanabilmektedir. i. Hilmi
Tanışık bunu 987 ( 1579) olarak çözmüş,
R. Ekrem Koçu ise tarihin ta'miye * li ve
mücevher bir tarih olduğuna işaretle
976 (1568-69) rakamını çıkarmış, Fahri
Derin ve Vahit Çabuk ise 978 (1570-71)
tarihini bulmuşlardır. Tamamen kesme
taştan yapılan, kemerinin kilit taşındaki

ASIK PAŞA TÜRBESi
ile cephesinde üç rozet süslemesi olan
bu küçük eser İstanbul'un en eski çeş
melerinden biri olarak ayrıca değerlidir.
Aşık Paşa Camii ve manzumesi Osmanlı devri Türk tarihinin önemli adlarının hatırasını yaşatan tarihi bir eser
olarak İstanbul'u süslemekte, fakat oldukça çapraşık tarihçesi ile de bunu
tam olarak aydınlatacak bir araştırıcıyı
beklemektedir.
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Aşık Paşa'nın Kırşehir'deki türbesi.

~

Şehrin dışında, kuzeye doğru uzanan
bir tepenin yamacında kurulmuş geniş
bir mezarlığın içinde bulunan türbe. yan
cephesindeki kitabeden öğrenildiğine göre. 13 Safer 733 'te (3 Kasım 1332) vefat
eden Aşık Paşa için yaptırılmıştır. Kitabede Aşık Paşa, Şeyh Bace olarak anıl-

mış, doğum ve ölüm tarihleri ise bazı kelimelerin ebced* değerlerinden çıkarıl
mıştır. O tarihlerde Kırşehir Eretnaoğul
ları'nın (veya Ertena) arazisi içinde bulunduğundan. bu türbenin de Eretnaoğulla
rı'nın veziri ve Aşık Paşa'nın yeğeni Alaeddin Ali Şah tarafından yaptırılmış olabileceği bir ihtimal olarak ileri sürülmüş
tür. Saim Ülgen'e göre, türbe kubbesinin şekil olarak Kırgız çadırını andırma
sı. bu eserin mimarının Horasan erenleriyle Anadolu'ya gelmiş Orta Asyalı bir
Türk olabileceğini akla getirmektedir.
Türbenin yanında Aşık Paşa ailesinden
bazı kişilerin de mezarları bulunuyordu.
Bunlardan birinin Aşık Paşa'nın babası
Muhlis Paşa'nın bir hanımına ait olduğu
ileri sürülmüş, bu mezara ait kırık ve
eksik bir halde bulunan taş müzeye kaldırılmıştır. Yine türbenin dışındaki baş
ka bir taşın da Aşık Paşa'nın oğlu Can'a
ait olduğu ileri sürülmekte ise de buradaki tarihi 4 Şewal 764 ( 17 Temmuz
1363) olarak okuyanlar olduğu gibi tarihin 964 ( 1557) olduğu da H. Baki Kunter tarafından ileri sürülmektedir. Kita bede Can b. Aşık Paşa adı okunduğuna
göre ikinci görüşe katılmak zordur. Burada ayrıca Aşık Paşa'nın zevcesi Hace
Hatun'a ait olduğu iddia edilen bir mezar
taşı daha görülmüştür. Anadolu Türklüğü bakımından çok değerli olan Aşık Paşa Türbesi ve çevresi uzun süre bakım
sız kalmış ve etrafındaki hazire geniş
ölçüde tahribe uğramıştı r. Türbe 1935'te ufak bir tamir görmüştür.
Bazı

vakıf

kayıtlarından

Kırşehir' de

Aşık Paşa adına bir de zaviye olduğu anlaşılmaktadır. Halkın

büyük saygı göserenterin türbeleri yanında zaviyeler kurulduğu düşünülecek olursa bu
tesisin türbe yakınında bulunması gerekir. Ancak bugün çevrede bu hususu
destekleyecek herhangi bir iz yoktur. C.
Hakkı Tarım daha aşağıda mahalle içindeki bazı işlenmiş kalınttiarın zaviyeye
ait olabileceğini yazmaktadır.
terdiği

Aşık Paşa

Türbesi ve türbenin 733
besi - Kırşeh ir

<13321

tarihli

inşa

kita-

Aşık Paşa Türbesi'nin yan cephesi şeh
re bakacak bir biçimde yamaca yerleşti
rilmiştir. Tamamen mermerden olan yapının ön mekanını teşkil eden giriş holüne bu yan cephedeki süslü bir kapı
dan girilir. Bu mekanın yan tarafında
bulunan bir kapı, kubbeli esas türbeye
geçişi sağlamaktadır. Türbe. her bir kenan 5.35 m. ölçüsünde bir kareden ibarettir. Aşık Paşa'nın sandukası tam ortada değil giriş duvarının yanındadır.
Türbenin altında bir mezar odası olması gerekirse de bu husus araştırılma-

mıştır. Sekiz köşeli olarak yapılan sağı r
kubbe de mermerden olup burada çok
eski bir Asya geleneğine uyularak bindirme tekniği kullanılmıştır. Türbe mekanının dört köşesine yerleştirilen dört
sütun üstüne dört kemer atılmış, bunların arasındaki pandantiflerle sekiz dilimli kubbeye geçiş sağlanmıştır.
Türbenin içinde bulunması muhtemel
hiçbir tezyinat günümüze gelmemiştir.
Dışta ise üç cephenin son derece sade
olmasına karşılık şehre bakan güney
cephesi ve bilhassa buradaki giriş itina
ile süslenmiştir. Cephenin kenarında bulunan taçkapının üst kısmı bir zencerek
motifi ile bezenmiş, bunun içine sivri kemerli bir niş oyulmuştur. Nişin yarım
kubbesi dilimli olarak işlenmiştir. Bu nişin alt kısmında yayvan kemerli esas giriş bulunur. Cephelerin ortasındaki pencereler ise birer sivri kemer içinde açıl
mıştır. Esas türbe binasının dışında mahya hattı profilli bir silme ile belirtilmiş
tir. Güney cephede tam ortada bu silme
dikdörtgen bir çerçeve meydana getirmekte olup bunun içinde kitabe bulunmaktadır. 1965 yılında Kırşehir' de yaptığımız incelemeler sırasında Aşık Paşa
Türbesi' nin ön mekanında yere döşen
miş iki parça halinde mermer bir levha
bulmuştuk. Yere saplanacağı kısmı iş
lenmeden bırakıldığına göre herhalde
bir mezar taşı olan bu levhanın üst kıs
mında rümi motiflerle bezenmiş bir madalyon. alt bölümünde ise bir pars veya
dişi arslan resmi görülüyordu.

Aşık Paşa Türbesi, simetriden kaçınan
çok değişik bir mimari anlayışın eseridir. Orta Asya eski Türk geleneklerine
bağlı özellikleriyle Anadolu· da İslam
Türk yapı sanatının değerli bir örneğidir.
Değişik plan düzeni, ölçülü fakat zarif
süslemesi ile içinde yatan büyük Türk
mutasawıfı ve Anadolu Türk edebiyatı
nın kurucularından biri olan Aşık Paşa' 
nın şanına uygun bir mahfaza teşkil etmektedir.
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