
Caca Bev 
Medresesi'nin 
ana eyvanının 
kösesindeki 
süslü sütun 

yeri ve her şeyin fani olduğu" ifade edil
mektedir. Pencere nişinin iki yanında 
korint üstübunu andıran başlığıyla bir 
çift sütunçe yer alır. Fakat türbenin en 
ilgi çekici süslemesi. iç duvarlardaki çini 
yazı kaplamasıdır. Burada lacivert çini
lerden kesilmiş harfler beyaz alçı zemi
ne mozaik tekniğinde yerleştiriterek Aye
tü'l- kürsf işlenmiştir. 

Medresenin kıble duvarı dışında, bina 
bedeninden ayrı olarak A. Saim Ülgen'in 
ölçüsüne göre 22 cm. açıkta ve 21 m. 
yükseklikteki minarenin gövdesi de kah
verengi ve firüze renginde çinilerle be
zenmiştir. Minarenin kürsü kısmı kare 
biçiminde ve taştandır. Yuvarlak gövde
de tuğlalar altta daire şeklinde sıralanır
ken belirli bir yükseklikten sonra zikzak 
motif dizileri meydana getirirler. Bu mi
narenin aslında medreseye bitişik ayrı 

bir cami binasına ait olabileceği ileri sü
rülmüştür. Mordtmann'ın ifadesinden 
de burada bir cami olduğu anlaşılabilir. 
Ancak böyle bir camiden bugün en ufak 
iz bulunmadığı için bu iddianın doğru
luk derecesi tesbit edilememekle birlik
te medresenin bu tarafında yapılacak 
bir kazı bu konuya ışık tutabilir. Mina
renin kaidesinde bulunan ve ancak ek
sik olarak okunan bir beyit, benzerine 
Aif'nin Münşeat'ında lAÜ, DTCF Ktp., nr. 
38.7 18, vr . 64" 1 rastlanarak tamamlan
mıştır. Burada; "yapının kurucusuna rab
bin inayeti istenmekte ve sesi daha gö
ğe erişmeden bu dileğin iyi kabul göre
ceğine inanıldığı" bildirilmektedir. 

Kırşehir'de Caca Bey Medresesi, Ana
dolu'da Türk mimari tarihinin başta ge
len eserlerinden biridir. Hakkında bu
güne kadar pek çok yayın yapılmış olma
sına rağmen Anadolu'nun çok bunalımlı 
bir döneminde inşa edilmiş olan bu eser 
mimarisi, süs unsurları ve kitabeler iyle 
daha etraflı ve dikkatli bir araştırmayı 
beklemektedir. 
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CACAOGLU NÜREDDİN 

(ö. 676/1277'den sonra) 

Anadolu Selçukluları devri 
Kırşehir emiri. 

_j 

Babasının adı Bahaeddin Caca'dır. Ca
caoğlu Nilreddin Cebrail'in Kırşehir emi
ri olmadan önceki hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Caca (cece. çaça, çeçe) kelimesi
nin Türkçe veya Moğolca olduğu hakkın
da farklı görüşler ileri sürülmektedir. 
İbn Blbf'de geçen "cem'iyyet-i püser-i 
Ca ca" ve Osmanlılar devrinde Kırşehir 

civarındaki "Ceceli" aşireti. muhtemelen 
Nilreddin ·in emir olarak zikredilen ba
basından itibaren onların etrafında olu
şan topluluk ve bakiyeleri idi. 

Cacaoğlu 

Nureddin'in 
Caca Bev 

Med resesi'ne 

bitisi k olan 
kümbeti-

K ı rse hir 

CACAOGLU NÜREDDiN 

Kaynaklarda adına ilk olarak IV. Kılı

carslan'ın tek başına sultan olmasından 
(659 1 1261 ı sonra rastlanmaktadır. İbn 
Bfbf'ye göre Nüreddin bir deveci iken Muf
nüddin Süleyman Pervane'nin dikkatini 
çekmiş ve onun himayesinde Kırşehir 

emirliğine kadar yükselmiştir. Nitekim 
Emfrahur Esed'in isyanı . bu sırada Kırşe

hir emfri olan Nilreddin tarafından bas
tırıldı, Aksaray ve civarında beş ay sü
ren karışı klıklar önlendi. Sultan IV. Kılı

carslan'ın 664'te ( 1266) öldürülmesiyle 
sonuçlanan olaylarda ise Nilreddin Kır

şehir vilayetindeki askerleriyle birlikte 
Mufnüddin Süleyman Pervane- Hatfroğlu 
Şerefeddin ittifakı içinde yer aldı. 67S'te 
( 1276-77) Anadolu'daki Moğol hakimi
yetine başkaldıran Hatfroğlu Şerefeddin 
ve kardeşi Ziyaeddin'e mukavemet ede
rneyerek onlara katılmak zorunda ka
lan devlet ricali arasında Nilreddin de 
vardı . isyan bastırılınca bunlar Moğol 
kumandanları ve Mufnüddin Pervane ta
rafından sorguya çekildilerse de bağış
landıla r. Memlük Sultanı Baybars. Sel
çuklu beylerinin teşvikleriyle giriştiği 

Anadolu seferinde İlhanlılar'ı Elbistan 
ovasında yenince (Nisan 1277). Moğol or
dusu saflarında yer alan esirler arasın
da Nilreddin ve kardeşi Siraceddin is
mail de vardı. Baybars bunları Suriye'ye 
götürdüyse de ölümünden önce hepsini 
serbest bıraktı (676 / 1277). Hatta yeri
ne geçen oğlu el-Melikü's-Safd tarafın
dan kendilerine bazı yerler ikta* edild i. 
NQreddin'in bundan sonraki hayatı hak
kında bir kayda rastlanmamaktadır. Tür
besi Kırşehir'de bulunduğuna göre. Me
nô.kıb-ı Hacı Bektô.ş-ı Veli'de anlatıl

dığı gibi, belki de Kırşehir d ışında (Suri
ye'de) ölüp cenazesi Kırşehir'e getiril
miştir. Türbenin kitabesi bugüne ulaş
madığından ölüm tarihi de bilinmemek
tedir. 

Eflakf, Nüreddin'in önceden Hacı Bek
taş-ı Veli'nin hizmetinde bulunduğunu. 
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daha sonra Mevlamrya bağlanıp onun 
yakınları arasına girdiğini anlatır. Mevla
na·nın. bir yakınının kusurunu bağışla
ması ve ona yardım etmesi için Nüred
din'e hitaben yazılmış iki mektubu bu
lunmaktadır. 

Nüreddin'den sonra da Cacaoğulları'n
dan bazı isimlere rastlanmaktadır. Vak
fiyesine göre erkek kardeşi ismail'den 
başka Devlet Hatun adlı bir kız kardeşi 
ile, Ef!aki'ye göre Gazan Han'ın yakın
larından olan ve Arif Çelebi Merend şeh
rine gittiği zaman maiyetinde bulunan 
Polat Bey adlı bir oğlu vardır. Kaynak
larda 696 (1297) veya 717'de (1317) Ha
lep emirlerinden Cacaoğlu Alaeddin ku
mandasında bir ordunun Amid'i zaptet
tiğinden ve yine Halep'te ei-Melikü'z-Za
hir Hoşkadem tarafından yaptırılan bir 
Cacaoğlu zaviyesinden bahsedilir. Bun
lar Baybars'ın, Nüreddin ve kardeşi is
mail'i esir olarak Dımaşk'a götürdükten 
sonra Cacaoğulları'ndan bazılarının Su
riye'de yerleştiğini göstermektedir. Hü
seyin Hüsameddih ise kaynak belirtme
den iskilip kazasında eeceliler aşireti
nin emiri olarak Yahya Bey'in adını zik
reder. 

Cacaoğlu Nüreddin. daha çok 670 
( 1272) tarihli vakfiyesinin özelliği dola
yısıyla tanınmıştır. Asıl Arapça metnin 
özeti olan Moğolca kısım, Anadolu' da 
Uygur harfleriyle yazılmış ilk eser olma
sı dolayısıyla önem kazanmıştır. Ahmet 
Temir vakfıyenin metnini ve tercümesi
ni 1959'da yayımlamıştır. Ancak devri
nin sosyal ve iktisadi tarihi bakımından 
zengin bir kaynak durumunda olan bu 
vakfiye üzerinde henüz bir inceleme ya
pılmamıştır. 

Nüreddin, vakfiyesine göre Kırşehir, 

Sultanüyüğü (Eskişehir). Kayseri ve iski
Hp'te toplam üç medrese. beş mescid, 
bir darüssuleha, bir han. bir hankah, bir 
zaviye, bir mektep, iki türbe vakfetmiş 
ve on yedi mescid ile bir zaviyeyi de ta
mir ettirmiştir. Bütün bunların masraf
larını karşılamak için de arazi, köy, dük
kan, ev, han, değirmen , fırın, hamam vb. 
gelirini vakfetmiştir. Bu eserlerinden ki
tabeleriyle birlikte ancak üçü, Eskişe

hir'deki minare (666/ 1267-68), Kırşe

hir' in 18 km. güneyindeki Kesikköprü 
Hanı (667 1 1268-691 ve Kırşehir'deki med
rese (67 ı 1 12731 günümüze ulaşabilmiş
tir. Şifahi rivayetlere ve medresede ya
pılan kazılara göre burasının vaktiyle ra
sathane olduğu ve astronomi öğretimi 
yapıldığı ihtimalleri üzerinde duru!mak
tadır (bk. CACA BEY MEDRESESİ). 
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CACERM 

( r.r.-~ ) 
İran'ın kuzeydoğusunda bir şehir. 

_j 

Horasan eyaletindedir: Nişabur, Cüveyn 
ve Cürcan arasında, Tahran - Nişabur -
Meşhed tren yolu üzerinde yer alır. ismi 
"sıcak yer" anlamını taşıyan Farsça ca
germ kelimesinden gelmektedir. X ve Xl. 
yüzyıllarda otuz burçlu daire şeklinde 
surlarla ve üç zira genişliğinde bir hen
dekle çevrili önemli bir ticaret merke
ziydi. Şehirde yedi mahalle, yedi cami ve 
çevresinde de bakımlı bahçeler bulunu
yordu. Makdisi (ö. 381 / 991 1?11 cuma ca
miinin çok güzel olduğunu söylemekte
dir. Ifudildü'l- -=alem 'de (yazılış tarihi 
372/982-831 şehir Cürcan, KÜmis ve Ni
şabur'un ticari merkezi olarak gösteri
lir. Cacerm'in Nişabur'dan batıya doğru 
Cüveyn'e, oradan da düz ovaya inerek 
Hazar kıyılarına uzanıp Dinar Sarı geçi
dini takip eden eski bir kervan yolunun 
üzerinde olduğu bilinmektedir. Gazneli 
Mesud 1035 yılında Taberistan ve Cür
can'ın Ziyari emiri Felek el-Meali Minü
çihr b. Kabüs'a karşı yaptığı seferde bu 

yolu kullanmıştı. Bu yol Cengiz Han ve 
ilhanlılar dönemlerinde de önemini kıs
men korumuştur. Ortaçağ coğrafyacıla
rından Hamdullah Müstevfi (ö 750 / 1350) 
şehrin etrafında zehirli otlar bulundu
ğunu ve insanların sağlık endişesiyle bu
rada oturmayı pek istemediklerini bildi
rir. Müellif ayrıca kale dibinde bulunan 
ve kabukları diş ağrısına ilaç olarak kul
lanılan iki çınar ağacından bahsetmek
tedir. 

Safevi ve Kaçar sülaleleri dönemlerin
de eski önemini kaybeden Cacerm, XIX. 
yüzyılın sonlarında SOO evli küçük bir 
yerleşme merkezi halini almıştır. Bugün 
Horasan eyaletinde Bucnurd vilayetine 
bağlı k_üçük bir kasaba olan Cacerm'in 
başlıca gelir kaynağını bölgede yetiştiri
len pamuk teşkil eder. 1986 sayımına 
göre nüfusu 7235 idi. 

Cacerm'de birçok şair ve alim yetiş
miş olup bunların en meşhurları, şair
lerden Bedreddin Cacermi (XIII. yüzyıl) 

ile oğlu Muhammed b. Bedr ve alimler
den de Ebü Kasım Abdülaziz b. ömer 
Cacermi (ö 440 / 1048~491 ile Ebü ishak 
ibrahim Cacermi'dir (ö. 544 / ı 149-501 
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CA'D b. DİRHEM 

( {"'.;J ı)! .wıJ I ) 
(ö. 124/ 742 [?]) 

Tabiin neslinden olup 
ilAhi sıfatlar, halku'I-Kur'iln ve 

insanların fiilieri gibi 
itikadi konuları ilk defa 

tartışmaya açan iilimlerden biri. 
_j 

ibn Dirhem diye de tanınır. Hayatının 
ilk dönemleri hakkında bilgi yoktur. As
len Horasanlı veya Harranlı olduğu ileri 
sürülmüştür. Akaid konularını akılcı bir 
yaklaşımla ele aldığına göre eski felsefi 
kültürlerin merkezlerinden biri sayılan 

Harran'da doğmuş ve yetişmiş olması 
kuwetle muhtemeldir. Süveyd b. Gafele 
el-Küfl veya Beni Mervan'ın meviili*sin-


