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Ahmet Temir.

:

Kırşehir

Emiri Nur el-Din'in
1272 Tarihli Arapça-Mogo/ca Vakfiyesi, Anka·
ra ı959; Ankara Vi layeti Salnilmesi, Ankara
ı325; A. D. Mordtmann. Anatolien, Skizzen
und Reisebriefe au s Kleinasien (1850- 7859)
(nşr.

F. Babinger). Hannaver

ı925 ,

s.

5ıı;

Ce-

Hakkı Tarım . Kırşehir Tarihi Üzerinde Araş·
tırmalar, Kırşehir ı938, s. 58-74; a.mlf.. Tarih 'te Kırşehri-Gülşehri ve Babailer-Ahi/er- Bektaşi/er, istanbul ı948 , s. 42-55; Aydın Sayılı.
The Observatory in Islam , Ankara ı960, s. 253-

vat

Caca Bev
Medresesi'nin
ana

eyvanının

kösesindeki
süslü sütun
yeri ve her şeyin fani olduğu" ifade edilmektedir. 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 çinilerden kesilmiş harfler beyaz alçı zemine mozaik tekniğinde yerleştiriterek Ayetü'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 kahverengi ve firüze renginde çinilerle bezenmiştir. Minarenin kürsü kısmı kare
biçiminde ve taştandır. Yuvarlak gövdede tuğlalar altta daire şeklinde sıralanır
ken belirli bir yükseklikten sonra zikzak
motif dizileri meydana getirirler. Bu minarenin aslında medreseye bitişik ayrı
bir cami binasına ait olabileceği ileri sürülmüştür. 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 birlikte medresenin bu tarafında yapılacak
bir kazı bu konuya ışık tutabilir. Minarenin kaidesinde bulunan ve ancak eksik olarak okunan bir beyit, benzerine
Aif'nin Münşeat'ında lAÜ, DTCF Ktp., nr.
38.7 18, vr . 64" 1 rastlanarak tamamlanmıştır. Burada; "yapının kurucusuna rabbin inayeti istenmekte ve sesi daha göğe erişmeden bu dileğin iyi kabul göreceğine inanıldığı" bildirilmektedir.
Kırşehir'de Caca Bey Medresesi, Anadolu'da Türk mimari tarihinin başta gelen eserlerinden biridir. Hakkında bugüne kadar pek çok yayın yapılmış olmasına 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.

254 ; a.mlf.. "Bir Cacabey Medresesi Kitabesi", TTK Belleten , XXIX/ ıı3 (1965). s. 7ı ve lv.
ı Iminaredeki yaz ı hak .): Semra Ögel. Anadolu Selçuklulannın Taş Tezyinatı, Ankara 1966,
s. 7ı, rs. ı14 , ayrıca tür. yer..; a.mlf.. Der Kup·
pelraum in der türkisehen Architektur, istanbul ı 972, s. 36, rs. 34; Enver Behnan Şapolyo ,
Kırşeh ir Büyükleri, Ankara ı967 , s. 5-ı2 ; Aptu Ilah Kuran. Anadolu Medrese/eri, Ankara
ı969, 1
, 55-57, şekil 25-26, rs. ıı3-ı2ı; Metin
Sözen, Anadolu Medrese/eri, istanbul ı972, s.
15-20, 279-282 (resimler) : Şerare Yetkin, Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, istanbul 1972, s. 94; M. Meinecke. Fayencedekora ·
tionen se/dschukischer Sakralbauten in K/ei·
nasien; Tübingen ı976, 1, bk. indeks; ll, ı96 ·
200, lv. 21 ; ilyas Sürmeli, Kırşehir Tarihi, Kır
şehir ı977,

s.

4ı-42,

53, 55; Rahmi Hüseyin

Osmanlı Öncesi Anadolu· Türk Mimarisinde Ta çkapı lar, iz mir ı982, tür. yer.; Orhan
Cezmi Tuncer. Anadolu Kümbetleri: 1 Selçuklu Dönemi, Ankara ı986, s: 175-178; Hasan
Fehmi Turgal. "Kırşehir'de Bir İlhani Kitabesi", Kırşehir, sy. 473, ı Ocak 1937; A. Sa im Ülgen. "Kırşehir' de Türk Eserleri", VD, ll (19421.

Ünal,

s. 254-256, rs. ı-13; Halim Baki Kunter. "Kitabelerimiz", a.e., s. 432-434, rs. 3-8; W. Ruben,
"Kırşehir'in Dikkatimizi Çeken Sanat Abi deleri", TTK Belleten, Xl/ 44 119471. s. 603-6ı3;
a.mlf. - Aydın Sayılı. "Türk Tarih Kurumu
Adına Kırşehir'de Cacabey Medresesinde
Yapılan Araştırmanın İlk Kısa Raporu", a.e.,
s. 673-68ı, lv. CXXXV-CXLIV; E. Diez. "Endosmos'lar", Felsefe Arkivi, ll, istanbul 1947, s.
221-229; W. Hinz. "Ortaçağ Yakın Şarkına ait
Vergi Kitabeleri", TTK Belleten , Xll / 52 119491.
s. 778-780.
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CACAOGLU NÜREDDİN
(ö. 676/1277'den sonra )

Anadolu

Selçukluları

Kırşehir

L

Babasının adı

emiri.

devri
_j

Bahaeddin Caca'dır. CaNilreddin Cebrail'in Kırşehir emiri olmadan önceki hayatı hakkında bilgi
yoktur. Caca (cece. çaça, çeçe) kelimesinin 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 babasından itibaren onların etrafında oluşan toplulu k ve bakiyeleri idi.
caoğlu

Cacaoğlu

Nureddin'in
Caca Bev
Med resesi'ne

bitisi k olan
kümbetiK ı rse hir

Kaynaklarda adına ilk olarak IV. Kılı 
tek başına sultan olmasından
(659 1 1261 ı sonra rastlanmaktadır. İbn
Bfbf'ye göre Nüreddin bir deveci iken Mufnüddin 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 bastırıldı, Aksaray ve civarında beş ay süren karış ı 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 hakimiyetine başkaldıran Hatfroğlu Şerefeddin
ve kardeşi Ziyaeddin'e mukavemet ederneyerek onlara katılmak zorunda kalan devlet ricali arasında Nilreddin de
vardı . isyan bastırılınca bunlar Moğol
kumandanları ve Mufnüddin Pervane tarafından sorguya çekildilerse de bağış
landıla r. Memlük Sultanı Baybars. Selçuklu beylerinin teşvikleriyle giriştiği
Anadolu seferinde İlhanlılar'ı Elbistan
ovasında yenince (Nisan 1277). Moğol ordusu saflarında yer alan esirler arasın
da Nilreddin ve kardeşi Siraceddin ismail de vardı. Baybars bunları Suriye'ye
götürdüyse de ölümünden önce hepsini
serbest bıraktı (676 / 1277). Hatta yerine geçen oğlu el-Melikü's-Safd ta rafın
dan kendilerine bazı yerler ikta* edild i.
NQreddin'in bundan sonraki hayatı hakkında bir kayda rastlanmamaktadır. Türbesi Kırşehir'de bulunduğuna göre. Menô.kıb-ı Hacı Bektô.ş-ı Veli'de an latıl
dığı gibi, belki de Kırşehir d ışında (Suriye'de) ölüp cenazesi Kırşehir'e getirilmiştir. Türbenin kitabesi bugüne ulaş
madığından ölüm tarihi de bilinmemektedir.
carslan'ın

Eflakf, Nüreddin'in önceden Hacı BekVeli'nin hizmetinde bulunduğunu.

taş-ı
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daha sonra Mevlamrya

onun
Mevla-

na·nın.

bir yakınının kusurunu bağışla
ve ona yardım etmesi için Nüreddin'e hitaben yazılmış iki mektubu buması

lunmaktadır.

Nüreddin'den sonra da Cacaoğulları'n
dan bazı isimlere rastlanmaktadır. Vakfiyesine 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. Kaynaklarda 696 (1297) veya 717'de (1317) Halep emirlerinden Cacaoğlu Alaeddin kumandasında bir ordunun Amid'i zaptettiğinden ve yine Halep'te ei-Melikü'z-Zahir Hoşkadem tarafından yaptırılan bir
Cacaoğlu zaviyesinden bahsedilir. Bunlar Baybars'ın, Nüreddin ve kardeşi ismail'i esir olarak Dımaşk'a götürdükten
sonra Cacaoğulları'ndan bazılarının Suriye'de yerleştiğini göstermektedir. Hüseyin Hüsameddih ise kaynak belirtmeden iskilip kazasında eeceliler aşireti
nin emiri olarak Yahya Bey'in adını zikreder.
Cacaoğlu

Nüreddin. daha çok 670
( 1272) tarihli vakfiyesinin özelliği dolayısıyla tanınmıştır. Asıl Arapça metnin
özeti olan Moğolca kısım, Anadolu' da
Uygur harfleriyle yazılmış ilk eser olması dolayısıyla önem kazanmıştır. Ahmet
Temir vakfıyenin metnini ve tercümesini 1959'da yayımlamıştır. Ancak devrinin sosyal ve iktisadi tarihi bakımından
zengin bir kaynak durumunda olan bu
vakfiye üzerinde henüz bir inceleme yapılmamıştır.

Nüreddin, vakfiyesine göre Kırşehir,
Sultanüyüğü (Eskişehir). Kayseri ve iskiHp'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 tamir ettirmiştir. Bütün bunların masraflarını karşılamak için de arazi, köy, dükkan, ev, han, değirmen , fırın, hamam vb.
gelirini vakfetmiştir. Bu eserlerinden kitabeleriyle 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 medrese (67 ı 1 12731 günümüze ulaşabilmiş
tir. Şifahi rivayetlere ve medresede yapılan kazılara göre burasının vaktiyle rasathane olduğu ve astronomi öğretimi
yapıldığı ihtimalleri üzerinde duru!maktadır (bk. CACA BEY MEDRESESİ).
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bağlanıp

yakınları arasına girdiğini anlatır.

646·647;

a.mlf.. Muataşar Setcü~name (nşr. M. Th.
Houts ma). Leiden 1902, s. 301 ·302; Yazıcıza
de Ali. Tarih·i Al·i Selçuk, TSMK, Revan nr.
1391 , vr. 3809; Mevlana. Mektuplar (tre. ve
haz. Abdülbaki Gölpınarlı), İstanbul 1963, s.
39·40, 42·43, 80·81; İbn Şeddad. Tarit:Ju 'I·Me·
liki'z·Zahir (nşr. Ahmed Hatit), Beyrut 1403/
1983, s. 163, 173, 337; a.e.: Baybars Tarihi
(tre. Şe refeddin Yaltkaya). İstanbul 1941 , s. 80,
86, 157; Aksarayi. Müs~meretü'l·ahbiir, s. 74·
75; Eflaki. Ariflerin Menkıbeleri, 1~ 155, 345;
ll, 178·179, 196·197; Tarih·i At·i Selçuk (n şr.
ve tre. F. N. Uzluk), Ankara 1952, s. 56·57 (tre.
s. 37); Kalkaşendi, Şub!Ju'l·a•şa, XIV, 149, 160 ;
Menakıb·ı Hac1 Bektaş·ı Veli: Vilayet-name
(haz. Abdü lbaki Gö lpın arlı). istanbul 1958, s.
28·30, 32, 113·114; İbrahim b. Muhammed İb
nü'ş-Şihne. ed·Dürrü'l·müntehab fi tarihi mem·
teketi !:fa/eb (nşr. Yusuf b. S;rkis ed-D~maşkı).
Beyrut 1909, s. 235; Amasya Tarihi, lll, 10·11;
Cevat Hakkı Tarım. Tarihte Kırşehri·Gü/şehri
ve Babailer · Ahiler · Bektaşi/er, istanbul 1948,
s. 42·55; Aydın Sayılı. Th e Observatory in ls·
lam, Ankara 1960, s. 253·254; Nejat Kaymaz.
Perv§ne Muinüddin Süleyman, Ankara 1970,
bk. İndeks ; Ahmet Temir. Kırşehir Em iri Ca ca
Oğlu Nur ei·Din'in 1272 Tarihli Arapça·Mo·
ğolca Vakfiyesi, Ankara 1989; Mikail Bayram.
Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı'nın Kuruluşu, Kon·
ya 1991 , bk. İndeks; T. Özgüç - M. Akok. "Üç
Selçuklu Abidesi, Dolay Han, Kesik Köprü
Kervansarayı ve Han Camii", TTK Be//eten,
XXII/86 (1958), s. 256; Mükrimin H. Yınanç,
"Diyarbekir", İA, lll, 618·619.

!jJ SADİ S.

KucuR

CACERM

( r.r.-~ )
L

kullanmıştı.

yolu

İbn Bibi, ei-Evamirü'f.<ata'iyye, s.

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 cagerm kelimesinden gelmektedir. X ve Xl.
yüzyıllarda otuz burçlu daire şeklinde
surlarla ve üç zira genişliğinde bir hendekle çevrili önemli bir ticaret merkeziydi. Şehirde yedi mahalle, yedi cami ve
çevresinde de bakımlı bahçeler bulunuyordu. Makdisi (ö . 381 / 991 1?11 cuma camiinin çok güzel olduğunu söylemektedir. Ifudildü'l- -=alem 'de (yazılış tarihi
372/982-831 şehir Cürcan, KÜmis ve Nişabur'un ticari merkezi olarak gösterilir. Cacerm'in Nişabur'dan batıya doğru
Cüveyn'e, oradan da düz ovaya inerek
Hazar kıyılarına uzanıp Dinar Sarı geçidini takip eden eski bir kervan yolunun
üzerinde olduğu bilinmektedir. Gazneli
Mesud 1035 yılında Taberistan ve Cürcan'ın Ziyari emiri Felek el-Meali Minüçihr b. Kabüs'a karşı yaptığı seferde bu

Bu yol Cengiz Han ve

ilhanlılar dönemlerinde de önemini kıs
korumuştur. Ortaçağ coğrafyacıla

men

rından Hamdullah Müstevfi (ö 750 / 1350)
şehrin etrafında

zehirli otlar bulunduburada oturmayı pek istemediklerini bildirir. Müellif ayrıca kale dibinde bulunan
ve kabukları diş ağrısına ilaç olarak kullanılan iki çınar ağacından bahsetmektedir.
Safevi ve Kaçar sülaleleri dönemlerinde 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 alimlerden de Ebü Kasım Abdülaziz b. ömer
Cacermi (ö 440 / 1048~491 ile Ebü ishak
ibrahim Cacermi'dir (ö. 544 / ı 149-501
ğunu

ve

insanların sağlık endişesiyle
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Dihhuda. Lugatname, "Cacerm" md.; Makdisi, Arysenü 't·te~asim (tre. Ali Nakı Münzevi),
Tahran 1361 hş., ll, 466 ; l:fududü'f.ca/em (Minorsky), s. 102; Sem'ani. ei·Ensab, lll, 152·153;
Yaküt, Mu '-cemü'l·büldan, ll, 92; Müstevfi.
Nüzhetü'l·~ulüb (Strangel. s. 150; Muhammed
Takı Han Hekim. Genc·i Daniş (nşr. Muhammed Ali Süti - Cemşid Keyafer). Tahran 1366
hş . , s. 466·467, 532·536; G. Le Strange. The
Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge
1966, s. 392, 430; Muhammed Hasan Han.
Matta•u·ş·şems, Tahran 1362·63 hş., ll, 114·
llS; C. E. Bosworth. "Qiaf!jarm", E/ 2 Supp/.
(ing .), s. 235.

liJ

RızA KuRTULUŞ

CA'D b. DİRHEM
( {"'.;J ı)! .wıJ I
(ö.

L

)

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. Aslen 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-

