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başkandan...

Şehir’imizden Selamlar

Kayseri ilmin ve âlimlerimizin merkezi
olduğu gibi ahîliğin ve ahîlerimizin de merkezidir. Başta Ahî Evran olmak üzere pek çok ahî,
şehrimizde ikamet ederek ticari faaliyetlerde
bulundular. Bir bakıma ahîliğin zeminini bu
topraklarda kurdular. Ahîliğin ne olduğunu
hayatları ile burada pekiştirdiler. Bir insanın,
bir Müslüman’ın ticari hayatının ve ahlakının
nasıl olması gerektiğini burada öğrettiler ve
binlerce ahî yetiştirdiler. İslam ahlakının ticari
eksenini burada somutlaştırdılar. Şehrimiz bu
anlamda makarr-ı ulema olduğu
kadar aynı zamanda da ahîler
şehridir. Nitekim Kayseri, ticaret
geleneğini birinci derecede
ahîliğe borçludur. Pek çok
etkinlikle andığımız Ahî Evran
ve ahîlerimizi ayrıca dergimizle
de analım istedik. Bu anlamda
dergimizin bu sayısını Ahî Evran
Özel Sayısı yaptık. Birbirinden
önemli konuları, hocalarımızın
yazıları, analizleri ve tahlilleri
ile masalarınıza, kütüphanelerinize taşımış olduk. İlgiyle
okuyacağınızı umuyorum. Ahî Evran ve benzeri
alimlerimizin sadece belirli gün ve haftalarda
değil hayatımızın her anında anılması ve bize
öğrettikleri düsturların sürdürülmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Ekim ayı yalnızca hazan ve hüzün ayı değil
aynı zamanda ekin ayıdır da. Kültürel ve sanatsal
faaliyetlerin hüzünle ve hazanla direkt ilgisi var
mı bilinmez lakin sonbahar mevsimi belki de
okulların da hayatımıza dahil olmasıyla birlikte

gerçekten de tam bir eğitim, öğretim, kültür,
sanat hasılı ekin ayı haline geldi. Bir yanda
okullarımızın cıvıltısı şehrimizi kuşatırken öbür
yandan biz de Büyükşehir Belediyesi olarak
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki BÜSAM Şehir Akademi’miz, KAYMEK
etkinliklerimiz, Bilim Merkezi’ndeki faaliyetlerimiz ve kütüphanelerimizle ekin ayına katıldık.
Kütüphanelerimizdeki öğrenci sesleri daha da
anlamlı hale geldi. Kayseri kitabevlerindeki
insan hareketliliği bizi gelecek adına daha da
çok sevindirdi.
Başta da belirttiğimiz gibi
dergimizin bu sayısı Ahî Evran
Özel Sayısı… Dosyamızda birbirinden önemli yazılar var:
Atabey Kılıç, Dursun Çiçek,
Mehmet Çayırdağ, Halit Erkiletlioğlu, Mehmet Karaarslan,
Muammer Yılmaz, Osman
Eravşar ve Erkan Küp ana
dosyamızın yazarları. Dosya
ile ilgili söyleşiyi ise Mustafa
İbakorkmaz, Kayseri Esnaf
Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ile yaptı.
Birbirinden önemli yazıları ilgiyle okuyacağınızı
umuyorum.
Ana dosya dışında ‘‘Kaybolan Meslekler’’
bölümünde Ahmet Sıvacı, ‘‘Şehrin Yüzleri’’
bölümünde Ahmet Özvarinli, ‘‘Şehir ve Şiir’’
bölümünde ise Bekir Oğuzbaşaran var.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle
kitap dolu günler diliyorum…

Dr. Memduh Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

içindekiler...

DOSYA

Bilinmezler İçinde Bir Ulu Allah
Dostu Ahî Evran Hazretleri’ne Dâir

Prof. Dr. Atabey Kılıç



Ahî Evren ve Kayseri’deki Hankâhı
Halit Erkiletlioğlu



32

Mustafa Alan ile Söyleşi

Mustafa İbakorkmaz



58

6

Ahî Evran ve Ahîlik
Kitabı Üzerine

ŞEHIR VE ŞIIR

Kadı Mesnevîsi

Dursun Çiçek

Bekir Oğuzbaşaran





74

92

EDEBIYAT

Takım Elbise

Harun Doğruyol



94

Ahî Evran Zaviyesi
Ahî Evran Hoy’dan Hu’ya
Bir Yol Hikâyesi

Menkıbeler ve Menakıbnameler
Çerçevesinde Bir Ahî Evran Portresi

Dursun Çiçek

Muammer Yılmaz





16

Osman Eravşar



66

40

KAYBOLAN MESLEKLER

Önce Nalbant Gitti,
Sonra Nalbantlık

Ahmet Sıvacı



78

SOFRA

Ispanak Boranisi

Şehir Kültür Sanat



Ahî Evran ve Kayseri’de Ahîlik
Mehmet Çayırdağ



24

Evhadüddîn-i Kirmânî
Menakıbnamesinde Kayseri
ve Bazı Hadiseler
Mehmet Karaarslan



48

100

Ahî Evran Esnaf ve
Sanatkârlar Müzesi
Erkan Küp



70

ŞEHRIN YÜZLERI

Kayseri Âlimlerinden Hacı Ahmet
Hulusi Özvarinli Hoca Efendi

Dr. Ahmet Özvarinli



86

KÜLTÜRDEN

Şehirden Kısa Kısa Haberler

Şehir Kültür Sanat



102

Dosya
Dosya
Bilinmezler İçinde Bir Ulu Allah Dostu Ahî Evran Hazretleri’ne Dâir
Prof. Dr. Atabey Kılıç


Bilinmezler İçinde Bir Ulu Allah Dostu

Ahî Evran Hazretleri’ne Dâir
“İmdi ma’lûm ola ki Ahî Evran Sultân, ululardan velâyet erenlerindendür.
Fütüvvetdârlaruñ ‘âlemde serveri ve hem ser-çeşmesidür. Aslın nesebin mevlüdin mekân-ı
asliyyesin kimse bilmez, gayb erenlerindendür.”
(Velâyet-nâme 84a vr.)

Prof. Dr. Atabey Kılıç

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
atabeykilic@gmail.com
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A

nadolu’nun Haçlı seferleri zulmü olduğu, erbâbınca bilinmektedir. Hâliyle Bektaş-ı Velî Velâyet-nâmesi’ndeki bazı
ve etkisinden yeni yeni kurtulmaya bilgi azlığı veyâ kıtlığı, yoruma da büyük kısımları alarak ilgililerin dikkatlerine
başladığı ve fakat ondan daha da büyük bir kapı açmaktadır. Bilhassa Mevlânâ arz etmek isteriz.
yıkımlara sebep olacak olan Moğol istilâsı Hazretleri hakkındaki birçoğu kasıtlı
Asıl adının Şeyh Nasîrüddîn Mahmûd
altına gireceği yıllar, yâni mîlâdî 12-13. veyâ ortalık karıştırmaya matuf iddiâlar, Ahî Evran bin Abbâs1 olduğu bazı kayıtyy.lar, Türk kültür târihinin belki de en ancak bühtân sınıfına dâhil edilebilecek lardan çıkarılan Hazret, daha ziyâde
mühim şahsiyetlerine sahne olduğu bir türdendir. Bu tartışmaların tam da orta- Ahî Evran ismiyle tanınmıştır. Künyesi
dönemdir. Hazret-i Mevlânâ, Hünkâr sında bulunan büyük şöhretlerimizden, “Ebu’l-hakâyık” (hakîkatlerin babası),
Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evran Hazretleri, Anadolu merkezli Türk-İslâm irfânının lâkabı ise yukarıda verildiği üzere “NasîYûnus Emre Hazretleri, Tapduk Emre ulu çınarlarından, kurduğu yoldan ötürü rü’d-dîn” (dînin yardımcısı)’dir. Ayrıca
Hazretleri gibi kıymetli büyükler hak- “pîr” sıfatı da taşıyan Allah dostlarından Ahî şecere-nâmelerinin hepsinde de
kındaki elde bulunan bilgiler, ne yazık biri de Ahî Evran Hazretleri’dir. Haz- Ni’metullâh diye anılmaktadır.2 Tarihî
ki şöhretleri nisbetinde değildir. Pek çok ret’in hayâtı hakkındaki bilgiler, elde bir şahsiyet olduğu husûsunda hiçbir
sebepten dolayı, bu devir ve şahsiyetleri edilen ufak tefek kayıtlardan hareketle şüphe bulunmayan Ahî Evran’ın gerçek
ile ilgili bilgiler yeterince, sağlıklı bir gün geçtikçe bir parça daha aydınlığa
biçimde bugüne kadar ulaşamamıştır. kavuşsa da hâlâ büyük bir bilinmezlik
Elde bulunan bilgilerin mühim bir kısmı- deryâsı içindedir. Biz bu yazı çerçevesinde, 1 Bkz.: https://islamansiklopedisi.org.tr/
ahî-evran
nın da Arapça veyâ Farsça metinlerden elimizde bulunan bir kısım bilgileri ana 2 M. Fatih Köksal, Ahî Evran ve Ahîlik, Kırşeelde edilen kırıntı kabîlinden mâlumât hatlarıyla özetledikten sonra, Hünkâr Hacı
hir 2008, 5. s.
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https://islamansiklopedisi.org.tr/mevlana-celaleddin-i-rumi
https://islamansiklopedisi.org.tr/haci-bektas-i-veli

Konevî Hazretinüñ âsitânesinde bir mahyâ
tedârüki varıdı ol eclden nısfu’l-leylde kalkup
dâne pirinç dürlü ni’metler bişürüp hâzır
itmişler cümle fukarâlar anda cem’ olmışlardı kazganlar dahı ocakdan inmişdi kim
pâdişâhuñ âdemîsi geldi vâki’ olduğı gibi
haber virdi Şeyh Sadrü’d-dîn-i Konevî
Sultân ‘Alâ’üd-dînüñ bu resme kelâmın
işidüp nakîbin katına okudı eyitdi tiz tur
menüm katıruma süvâr olup Deñizlü’ye
var fulân bâğda bir bâğbân vardur şol

sîmâda orta boylu kimesnedür aña bizüm
selâmımuz irişdür bizüm cânibümüzden
anı da da’vet eyle ikiñüz dahı ma’an katıra
süvâr olup gelüñ didi” 5 şeklindeki ibârelere itimat edilecek olursa Ahî Evran
5

Alevî-Bektaşî Klâsikleri Velâyetnâme, (Haz.
Hamiye Duran), TDV, Ankara 2007, 386-87.
s. (85a. vr.) (Bu çalışmadaki metinleri, gördüğümüz okuma ve benzeri hatâları tekrar
etmemek için düzeltme yoluna giderek
vermeyi daha uygun bulduk.)

Hazretleri’nin orta boylu olması hasebiyle,
“evran” kelimesinin mânâ âleminde “ulu”
kastıyla kullanıldığı tahmin edilebilir.
Bu ismin verilişiyle ilgili en sağlam bilgiyi
biz Hacı Bektaş-ı Velî Velâyet-nâmesi’nde
görürüz: “... Ba’dehû Şeyh Sadru’d-dîn-i
Konevî Hazretleri Ahî Evran Sultânuñ belin
bağlayup icâzet inâbet virdi bir zamân
Konya’da tabbâ-hânede karâr idüp andan
Kayseriyye şehrine geldi rivâyet bu vechiledür ki Ahî Evran Sultân Kayseriyyeye

gelüp tabbâ-hânede karâr idicek yidi renkde
yidi dâne sahtiyânı vardı her kim gelüp
kendüden sahtiyân ister olsa anuñla baruşırdı her ne deñlü murâd iderse kıymetin
alurdı ol üsti örtülü sahtiyândan el sunup
Bismillâh dirdi kaç yüz isterse virürdi aslâ
tükenmezdi meger kim ol zamânda ‘âdet
bu idi kim her hırfetden ve her dükkândan
her gün yevmü’l-kıst alurlardı gammâzlar
Kayseriyye begine gelüp eyitdiler bunda bir
üstâd-ı tabbâk gelmiş ziyâde sahtiyânı var

dahı / ziyâde işçileri var ve şâkirdleri çok
her gün bu denlü sahtiyân fürûht ider andan
dahı yevmü’l-kıst alursañuz mahal ve
münâsibdür didiler pes Kayseriyye begi bu
kelâmı işidicek kendü kablinden bir niçe
âdem gönderüp eyitdi varuñ ol kimesne bu
şehre geleli kaç gün oldıysa ol kadar mâl
virsün didi ol kullar dahı begüñ hükmi
mûcibince tabbâ-hâneye gelüp gördiler kim
kapusı bağludur el urup kapuyı açdılar
içerü girüp nazar saldukda gördiler kim
bir evran tabbâ-hânenüñ içine toptolu olmış
iki gözleri külhan gibi yanar bunları göricek
dem urup bir kerre öyle gıjgırdı kim cümlesinüñ ‘aklı serâsime oldı birbirin basarak
tabbâ-hâne kapusından taşra çıkdılar
beglerinüñ katına geldiler Kayseriyye begi
bunlaruñ yüzine bakup gördi kim levnleri
mütegayyir olmış hâl nedür diyü su’âl eyledi
anlar dahı vâkı’ olduğı gibi haber virdiler
işidenler cümlesi bildiler kim velâyet erenlerindendür ol hâlden rücû’ idüp tevbe
kıldılar imdi Ahî Evran Sultânuñ velâyet
ve kerâmeti azher mine’ş-şems mu’ayyendür
Kayseriyye şehrinden dahı kalkup Kırşehrine
geldi...”6 Gâyet anlaşılır olduğunu düşündüğümüz metni, günümüz Türkçesine
aktarmaya gerek görmeden, sâdece
konumuzla alâkası bakımından kısaca
şöyle özetleyebiliriz: “Ahî Evran Hazretleri, Sadru’d-dîn-i Konevî’den icâzet
aldıktan sonra bir müddet daha Konya’daki
deri işleme ocağında durmuş, ardından
Kayseri’ye gelmiş ve burada da debbâğlıkla/deri tabaklama işi ile uğraşmıştır.
Kendisinden kim gelir de deri satın almak
isterse hemen anlaşır, istediği fiyata da
derilerini rahatlıkla satar, üzeri örtülü
derilere elini “Bismillâh” deyip uzattığında istediği kadar, belki yüzlercesini
alır, ama oradan hiç de eksilme olmazdı.
Yaptığı deriler çok talep görmüş, gelen
müşterileri hiçbir zaman geri çevirmemiş, ticâreti bir hayli ilerlemiş olduğu
bir vakit, kendisini çekemeyenler, Kayseri Beyi’ne varıp buraya bir usta debbâğ
geldiğini, çokça işlenmiş derisi olduğunu,
6
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kişiliği, ancak menkıbeler arasında kendini
gösterir veyâ gizlenir. Bu dönem büyük
şahsiyetlerinin hemen hepsinde aynı
vaziyet ile karşılaşırız. Meselâ, elimizde
ciltler oluşturan bir hayli hacimli eseri
bulunan Hazret-i Mevlânâ3 ile ilgili
bilgilerin yine menkıbeler arasında
kaybolduğunu biliyoruz. Kezâ, Hünkâr
Hacı Bektaş-ı Velî4 Hazretleri de aynı
kaderi paylaşır. Gönül isterdi ki Mehmed
Fuad Köprülü, “Türk Edebiyatı’nda İlk
Mutasavvıflar” isimli eserinde sâdece
Pîr-i Türkistân “Hoca Ahmed-i Yesevî”
ve “Yûnus Emre” Hazretleri’ni incelemekle kalmasa, yukarıda zikrettiğimiz
Allah dostlarını da hayat hikâyeleriyle
bizlere doyurucu bilgilerle tanıtsaydı.
Böylelikle, bugün karşı karşıya bulunduğumuz yüzlerce muammâ da daha o
zamandan çözülmüş olurdu.
“Gök, kâinât”, “büyük yılan, ejderhâ”,
“boylu boslu, yakışıklı” ve “kahraman,
yiğit” anlamlarında hâlen kullanılmakta
olan “Evran” veya “Evren” kelimesinin
Türkçe olduğu düşünülmektedir. Bazı
kaynaklar kelimenin “evir-mek” fiilinden
geldiğini, “-en” sıfat-fiil eki getirilerek
“evren” şekline dönüştüğünü belirtmektedir. Kelime eski harflerle ““ اورنve
““ اورانşekillerinde yazıldığı için aslında
“evren” okumak gerekirken “Evran” şekli
baskın gelmiştir. Günümüzde, İç Anadolu
bölgesi ağızlarında kelimenin hâlâ “evran/
ivran” şeklinde telaffuz ediliyor olması,
bizi böyle okuma hususunda desteklemektedir. Muhtemel ki “büyük yılan,
ejderhâ” anlamında kullanıldığında
kelime ses/şekil değişikliğine uğramıştır.
Bir dönem çalışmalarındaki “ören” okunuşu da yine ““ اورنimlâsı ile ilgili bir
tasarruftur. Hazret’in bir hayli cüsseli
bir kişi olmasının bu ismi almasında
etkili olduğu düşünülebilir, fakat Velâyet-nâme’deki “ol gün Şeyh Sadrü’d-dîn-i

Velâyetnâme, 86b-87a. vr.

9

giderler, kapı bağlıdır, açarlar, içeri
girerler. Bir de bakarlar ki kocaman bir
yılan/evran, dükkânın ortasına çöreklenmiş, yusyuvarlak olmuş vaziyette
durmakta ve gelenlere gözleri külhan
(hamamların su ısıtılan ocakları) gibi
yanarak bakmaktadır. Yılan veya ejderhâ,
bunları görünce bir kere ağzından ateşler saçarak tıslar/haykırır. Adamların

akılları başlarından gider, birbirlerinin
üzerine basa basa dışarıya doğru kaçarlar. Beylerinin yanına gelirler. Bey, adamlarının yüzlerinde renk kalmadığını
görünce ne olduğunu sorar, onlar da
olanı biteni bir bir anlatırlar. Anlarlar ki
Ahî Evran, Allah dostlarından biridir,
kerâmeti de güneşten daha parlak bir
şekilde ayan beyan ortadadır.” Anlaşıla-

cağı üzere, Ahî Evran Hazretleri’nin
“evran” ile birlikte anılmasının sebebi,
bu kerâmetine bağlanmaktadır. Türk
halk inanışlarında Allah dostlarının “don
değiştirme” kerâmetleri sıklıkla karşımıza
çıkar.
Ahî Evran Hazretleri’nin doğum yeri
ile ilgili de yakın zamana kadar elimizde
yeterli bilgi bulunmamaktaydı. Ahî Evran,

bugün Güney Âzerbaycan’da Tebriz’in 110
km. kadar kuzeybatısında, Van merkeze
170 km., Kapıköy sınır kapısına 70 km.
kadar uzaklıkta bulunan Hoy7 şehrinde
7

Harita için kz.: https://www.google.
com.tr/maps/dir/Hoy,+Batı+Azerbaycan,+İran/Kapıköy,+65830+Saray%2FVan/@38.4978421,44.3302445,10z/
data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4

doğmuştur. Ne zaman doğduğu belli
olmamakla birlikte Gülşehrî’nin Kerâmât-ı
Ahî Evran isimli mesnevîsindeki Ahî
Evran Hazretleri’nin 93 yıl yaşadığına

Dosya

Dosya
10

yanında epeyce adam çalıştırdığını,
çıraklarının bulunduğunu, pek çok deri
sattığı hâlde hiç vergi vermediğini gammazlarlar. Bunu duyunca Kayseri Beyi,
hemen adamlarını Ahî Evran’ın deri
işlediği dükkânına gönderir, “Gidin, kaç
gündür burada deri satışı yaptıysa o
kadar günün vergisini, alın gelin.” diye
emreder. Adamlar, Hazret’in dükkânına

0116a8584603073:0x4da1db9bbdbb884c!2m2!1d44.9396623!2d38.5534106!1m5
!1m1!1s0x401180a59a6cca17:0x5e2b45b0f05f47ad!2m2!1d44.294803!2d38.493708

11

12

8
9

Köksal, a.g.e., 5. s.
Haluk Gökalp, “Ahî Evran-ı Velî’nin Menkıbevî Kişiliği”, Ahîlik Araştırmaları Dergisi,
1. C., 2. S., Kış 2005, 23-37. s.; http://teis.
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Kirmânî ile karşılaşır, bir müddet sonra
da onun mürîdi olur, böylelikle Fütüvvet
teşkilâtına da dâhil olur. 1204 yılında
II. Gıyâse’d-dîn Keyhüsrev ikinci defa
tahta çıktığında cülûsunu kutlamak için
Bağdat’taki âlimleri Anadolu’ya davet
eder. Bunun üzerine Abbâsî halîfesi ve
fütüvvet teşkilâtının11 da kurucusu olan
11

Ahî teşkilâtları hakkında ana hatlarıyla
bilgi için bkz.: Kübra Yıldız Altın, “Ahî
Örgütlerinin Teşkilat Yapısı Üzerine İnce-

Nâsır Lidînillâh tarafından Evhadü’dîn-i
Kirmânî ve Ahî Evran Hazretleri diğer
âlimlerle birlikte Anadolu’ya gönderilir.
1205 yılında şeyhi Kirmânî ile birlikte
Anadolu’ya gelip Kayseri’ye yerleşen
Ahî Evran, burada bir debbâğ (deri
işleme) ocağı/imâlâthânesi kurmuş,
esnaf ve zanâatkârlar arasında çok
sevilmiş, hattâ Kayseri’nin Moğollara
leme”, Uluslararası Uygur Araştırmaları
Dergisi, 2018, Sayı:12, 144-159. s.

karşı savunulmasında ahîleri ustaca
yönlendirmiştir. Güçlü ve yönetici şahsiyetiyle, Anadolu’ya yeni gelen Türkmen
tâifelerine iş ve aş vermiş, 32 çeşit esnafı
teşkilâtlandırmıştır. 1228’de Konya’ya
geçen Ahî Evran Hazretleri, burada da
halkı irşâda, esnafı teşkilâtlandırmaya
devam etmiştir. Konya’da uğradığı
siyâsî bir tâlihsizlik sebebiyle 5 yıl kadar
hapsedilmiş, çıktıktan sonra bir müddet
Denizli’ye gitmiş, oradan tekrar Konya’ya
dönmüş, Şems-i Tebrîzî’nin buradan

uzaklaştırılması veya öldürülmesinden
sonra son olarak Kırşehir’e yerleşmiş,
ölene kadar da burada ikâmet etmiştir.12
Çeşitli araştırmalarda Ahî Evran
Hazretleri’nin vefât veyâ şehâdet tarihi
olarak 1262 veya 1300-1317 yılları ara12

http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/
ahî-evren-nasireddin-seyh-nasireddin;
Harun Yıldız, “Hacı Bektaş Velî ile Ahî
Evran İlişkisi”, Türk Kültürü ve Hacı
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2012, 61-187.
s.

sındaki bir tarih zikredilir. Ancak, tıpkı
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri’nin
hayâtıyla alâkalı mâlumâtta olduğu
gibi, Ahî Evran Hazretleri’nin hayatı ve
faaliyetleri hakkında son zamanlarda
yapılan bu araştırmalar, elde edilen bazı
bilgiler, kendisine izâfe edilen eserler,
kullanılan kaynakların sağlam bir tenkitten geçirilmemiş olması sebebiyle, her
hâlükârda ihtiyat kaydıyla kullanılmalı
veyâ değerlendirilmelidir.
Gülşehrî’13ye âit olduğu düşünülen
Kerâmât-ı Ahî Evran isimli mesnevîde,
Hazret, tipik bir derviş olarak tasvir
edilmektedir. “Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün”
kalıbıyla yazılmış 167 beyitten oluşan
mesnevî, Ahî Evran’ın hayatına dâir bazı
bilgiler ile şahsî özellikleri ve ahîlik hakkında da bazı mâlumâtı içermektedir.14
Ahî Evran Hazretleri’nin mesleği
debbâğlıktır, yâni deri tabaklama, işleme.15
Bu sebeple, kurduğu ahîlik teşkilâtında16
velî sıfatıyla debbâğların pîri olarak anılır.
Bu telakkîden dolayı Türk debbâğları
silsile-nâmelerinde neseb kendisine
dayandırılmış, ondan da bütün debbâğların
pîri olan Zeyd-i Hindî’ye bağlanmıştır.17
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî Velâyet-nâmesi
de bu hususu defalarca teyit etmektedir.
Ahî Evran Hazretleri, bugün Kırşehir il
merkezinde kendi adıyla anılan zâviyede
medfûndur.18
Bazı siyâsî ve içtimâî hâdiseler, Ahî
Evran Hazretleri’nin Hacı Bektaş-ı
Velî Hazretleri ve Hazret-i Mevlânâ
(1207-1273) ile de çağdaş olduğunu, alâkalarının bulunduğunu göstermektedir.
Çeşitli kaynaklarda bu husûsa dâir bilgi
13
14

15
16
17
18

https://islamansiklopedisi.org.tr/gulsehri
Ahmet Kartal, “Kerâmât-ı Ahî Evran Mesnevîsi Üzerine Notlar”, Divan Edebiyatı
Araştırmaları Dergisi 2, İstanbul 2009, 223227. s.
https://islamansiklopedisi.org.tr/debbag
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahîlik
İlhan Şahin, “Ahî Evran”, TDVİA, 1. C., 529.
s. https://islamansiklopedisi.org.tr/ahî-evran; Haluk Gökalp, a.g.m., 23-37. s.
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahî-evran-zaviyesi
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dâir kayıttan hareket ederek 1261 yılında
vefât ettiği göz önünde bulundurulup
1171 yılında doğduğu sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca, Kırşehir Müzesi’ndeki 7
numaralı Ahî şeceresindeki “Toksan üç
yaşında dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya teşrîf
buyurdular”8 kaydı da Ahî Evran’ın 93
yıl yaşadığını ilk elden bir delil olarak
teyit etmektedir.
Âilesi, annesi ve babası hakkında
da elimizde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda, şeyhi olan
Evhadü’d-dîn-i Kirmânî’nin kızı Fatma
ile evlendiği belirtilmekteyse de kat’î
delillere dayanmayan bu görüşleri ihtiyat
kaydıyla değerlendirmek gerekir.9
İlk tahsilini, doğduğu yer olan Hoy’da
tamamlayan Ahî Evran Hazretleri, Horasan’a (bugünkü Afganistan topraklarında
kalan bir bölge) giderek Fahre’d-dîn-i
Râzî’den tahsil ve terbiye almış, şer’î
ilimleri hocasından, tasavvufî bilgileri
ise Mâverâ’ün-nehr’de Yesevî dervişlerinden almıştır. Bu tahsilinin neticesi
olarak hocası Fahre’d-dîn-i Râzî gibi
İbni Sînâ ve Fârâbî’nin tesiri altında
kalmıştır. 1204 yılında Bağdat’a gitmiş,
burada büyük İslâm âlimi Şihâbü’d-dîn-i
Sühreverdî gibi “Fütüvvet”10 teşkilâtının
önde gelen âlimleriyle de alâka kurmuştur. Ahî Evran Hazretleri’nin ilim ve
fikir adamı olarak çok yönlü oluşunda,
Bağdat’ta aldığı ilim ve feyzin çok büyük
bir tesiri olduğu bir gerçektir. O yıllarda,
Bağdat’ın hilâfet merkezi olarak sadece
İslâm medeniyetinin değil, dünyânın
en büyük ilim, sanat ve kültür merkezlerinden olduğunu hatırlatmakta fayda
görüyoruz. Hac vazîfesini îfâ etmek için
gittiği Mekke’de Şeyh Evhadü’d-dîn-i

13

emr idesin yine kendü sûretine gire didiler
Sultân ‘Alâ’üd-dîn bunlaruñ bu nev’a
kelâmların işidüp eyitdi bir ‘âlim kimesne
bunca kitâb okumış hâlâ bir velî gelüp
kendüye velâyet gösterdi ahtarup dervîş
eyledi şimdi ol sâhib-velâyet ehlullâh ve
dervîşlere katılduğıçün gel dön ol tâ’ife birle
ihtilât itme mi diyeyüm vallâhu men öyle
dimezem aña didi ‘ulemâ dahı pâdişâhuñ

bu cevâbından rencîde olup sarâydan taşra
çıkdılar fi’l-cümle ittifâk itdiler ki biz bunuñ
gibi zâlim pâdişâhuñ hükm itdügi yirde
olamazuz didiler fi’l-cümle ‘âlim ve fâzıl
müftî ve müderris hatîb / fakih ve müezzin
ol gice şehrden çıkdılar ‘Arabistâna toğru
teveccüh idüp gitdiler pes kudretle ol gün
Cum’a güniydi çün kim sabâh oldı hîç bir
yirde ezân virilmedi Sultân ‘Alâ’üd-dîne gelüp
bu hâli i’lâm eylediler eyitdiler pâdişâhum
bu gice ‘âlimler cümle ittifâkıla şehirden
çıkup gitmişler bu gün Cum’a güni Konya
gibi şehrden bir ezân sadâsı gelmedi didiler
dahı Sultân ‘Alâ’üd-dîn Şeyh Sadrü’d-dîn-i
Konevî Hazretine bir âdem gönderdi eyitdi
meded gerek ‘ulemâ tâ’ifesin girü şehre
döndürmege bir çâre eylesün zîrâ anlarsız
olınmaz didi meger kim ol gün Şeyh Sadrü’d-dîn-i Konevî Hazretinüñ âsitânesinde bir
mahyâ tedârüki varıdı ol eclden nısfu’l-leylde
kalkup dâne pirinç dürlü ni’metler bişürüp
hâzır itmişler cümle fukarâlar anda cem’
olmışlardı kazganlar dahı ocakdan inmişdi
kim pâdişâhuñ âdemîsi geldi vâki’ olduğı
gibi haber virdi Şeyh Sadrü’d-dîn-i Konevî
Sultân ‘Alâ’üd-dînüñ bu resme kelâmın
işidüp nakîbin katına okudı eyitdi tiz tur
menüm katıruma süvâr olup Deñizlü’ye
var fulân bâğda bir bâğbân vardur şol
sîmâda orta boylu kimesnedür aña bizüm
selâmımuz irişdür bizüm cânibümüzden
anı da’vet eyle ikiñüz dahı ma’an katıra
süvâr olup gelüñ didi pes ol demde nakîb
sofraları hâzır idüp şeyhüñ katırına süvâr
oldı ol katır kırk adımda Deñizlü’ye irişdi
ol bâğuñ kapusı öñine varup katırdan
aşağı inince bâğbân dahı bâğ kapusın açup
taşra çıkdı / nakîb anuñla buluşup görüşdi
şeyhüñ selâmın ve buyruğuñ yirine getürdi
meger kim ol şahs Ahî Evran Sultânıdı
fi’l-hâl bâğ issine varup eyitdi gel bâğuña
tîmâr it bize sefer düşdi giderüz didi...”19
Anlaşıldığı üzere Velâyet-nâme’deki bu
kısımda Hz. Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî ve
Selçuklu Sultânı Alâaddîn Keykubâd ile
Sadrü’d-dîn-i Konevî merkezli, aslında
meşhur olan bir hikâye nakledilmekte19

Velâyetnâme, 84a-85b. vr.

dir. Netîce itibârıyla Sultan Alâaddîn
Keykubâd’a gücenip Konya’dan ayrılarak
Arabistan’a doğru giden âlim, fâzıl, müfti,
müderris gibi zevâtın geri döndürülmesi
işi, Ahî Evran Hazretleri’ne kalmıştır.
Menâkıb-nâme’de çeşitli kerâmetlerle
aktarılan bu kısmı, okuyucunun ilgisini
kıvamında bırakmak ve Velâyet-nâme’ye
çekmek için burada kesiyoruz.
Velâyet-nâme’de Ahî Evran Hazretleri
ile Hünkâr Ululuğu’nun sık sık bir araya
geldikleri, yâni mülâkî oldukları, etraflı
bir şekilde aktarılmaktadır. “Hâcı Bektaş-ı
Velî Kaddesallâhu sırrahu’l-’azîz Ahî Evran
Sultânla Mülâkât Olduğıdur râviyân-ı
ahbârdan ve nâkilân-ı âsârdan şöyle rivâyet
iderler kim Hazret-i Hünkâr Hâcı Bektaş-ı
Velî Kaddesallâhu sırrahu’l-’azîz Horâsân
mülkinden Rûma gelüp Sulıca Karayük’de
sa’âdetle karâr eyledi niçe dürlü velâyet ve
kerâmet izhâr idüp ve niçe remz ü rumûz
gösterdi şöyle kim etrâf-ı ‘âleme menşûr
oldı her cânibden işiden muhibler ‘azm idüp
erenleri görmege gelürlerdi hayr du’âsın ve
safâ-nazar himmetin alurlardı meger kim
ol vakt Kırşehrinüñ ismine Gülşehri dirlerdi
câmi’ler ve medreseler çok idi ‘azîm ulu şehr
idi ‘âlimler ve kâmiller ve fâzıllar ve müftîler
ve müderrisler birle ol şehrüñ içi toptolu idi
ammâ Ahî Evran Sultân kadîmî ol şehrde
degüldi Hazret-i Hünkâr Sulıca Karayük’e
gelüp karâr eyledükden soñra Ahî Evran
Sultân dahı / mezkûr Kırşehri’ne gelüp karâr
itmişdi birgün esnâ-yı sohbetlerinde Hünkâr
varlığınuñ evsâf-ı hamîdelerin fevka’l-had
beyân eylediler Ahî Evran Sultân gûş itdükde
Hazret-i Hünkâruñ dîdârı müşâhadesine
irişmek murâd eyledi ittifâk Kırşehrinden
çıkdı Sulıca Karayük’e teveccüh idüp revâne
oldı ezîncânib bu hâl Hünkâr Hâcı Bektaş-ı
Velî Hazreti’ne ma’lûm olup Sulıca Karayük’den Kırşehri’ne ‘azm eyledi hattâ şehr
görünmege bir iki depe kaldı Ahî Evran
Sultân dahı ol depenüñ üzerine çıka vardı
gördi kim Hazret-i Hünkâr Hâcı Bektaş-ı
Velî kendüye karşu gelür ol menzilde bir
birine buluşdılar velâyet erenleridür bir birin
bilüp görüşdiler hemân ol öyügin altında
bir yire oturup murâdlarınca hayli sohbet

itdiler dahı vedâ’laşup her biri makâmlu
makâmlarına gitdiler.”20 Hünkâr Hacı
Bektaş-ı Velî ile Ahî Evran Hazretleri’nin
bir başka görüşmeleri ile daha sonra Gül
Pınar diye adlandırılacak mevki hakkındaki
kerâmetler de “Hâcı Bektaş-ı Velî Hazret-i
Ahî Evran Sultânla Tekrâr Buluşup Buñar
Çıkardugıdur” başlığı altında şu şekilde
aktarılmaktadır: “Râviyân-ı ahbârdan
mervîdür ki Hazret-i Hünkâr Hâcı Bektaş-ı
Velî Kuddise sırrahu günlerde birgün Ahî
Evran Sultân’ı görmeklige Kırşehri’ne ‘azm
eyledi bu cânibde Ahî Evran Sultân’a dahı
bu hâl ma’lûm oldı Kırşehri’nden çıkup
Sulıca Karayük’e togrı müteveccih revâne
oldı tâ kim ol makâma gelicek Hazret-i
Hünkârla ma’an buluşup görüşdiler yine
ol menzilde oturup sohbete meşgûl oldılar
hîn-i sohbetde Hazret-i Hünkâr eyitdi Ahim
ne olaydı bu menzilde bir latîf buñar olaydı
dest-i namâz idüp hidmetlenmege gâyet
mahall-i münâsib idi didi pes Ahî Evran
Sultân eyitdi ne ola buyuruñ katı ma’kûldür
didi dahı Hazret-i Hünkâr Hâcı Bektaş-ı
Velî kuddise sırrahu mübârek eliyle işâret
idüp ol yiri eşdi bir latîf zülâl gibi su çıkdı
revâne olup akdı Ahî Evran Sultân eyitdi

Hünkârum buyurduguñuz gibi bu buñar
bunda zuhûr oldı ammâ bir gölgeleyecek
dahı olsa ıssı günlerde safâ olunurdı didi
Hünkâr eyitdi nola Ahim katı ra’nâ olur
didi meger kim Ahî Evran Sultân’uñ kavak
ağacından / bir ‘asâsı varıdı mübârek eliyle
bir yiri kazup Ahî Evran Sultân ol ‘asâyı
dike koydı ol sâ’at fi’l-hâl yeşerüp bitdi dahı
oturup hayli muhakkıkâne sohbet eylediler
andan vedâ’laşup makâmlarına gitdiler
Ahî Evran Sultân Kırşehri’ne ve Hazret-i
Hünkâr Sulıca Karayük’e gelüp karâr eyledi
her gâh safâları oldugı vaktin ol makâmda
bir biriyle mülâkât olup sohbet iderlerdi ol
buñar anda çok zamân akdı ve ol agac dahı
yücelüp bir ‘âlî gölgelü kavak oldı ba’dehu
Kırşehri’nden bir kimesne ol kavakı kesdi
evine hezân eyledi Ahî Evran Sultân’uñ
evlâdları ol şahsa eyitdiler ol makâm Hazret-i Hünkâr ile Ahî Evran Sultân’uñ sohbet
itdükleri menzildür erenlerüñ nazargâhı ve
muhiblerüñ ziyâretgâhıdur eyü itmedüñ sen
bu şeceri kesdüñ zîrâ kim bu menzil ol şecerle
ve bu buñarla ihyâyıdı saña hayr gelmez
uş göresin didiler hem fi’l-vâkı’ didükleri
gibi oldı yakın zamânda ol agacı kesdüren
kimesne fevt oldı ve ol ev yıkıldı vîrân oldı
mübâşeret idüp kesen kimesnelere dahı
çok ziyân oldı soñra ol buñar dahı batdı
nâ-bedîd oldı hâlâ ol yirde mu’ayyendür
yine muhibler ziyâret iderler”21
Hâlâ bâkir bir çalışma alanı olduğunu
söyleyebileceğimiz Ahî Evran Sultân ile
ilgili kaynaklardan aktarılabilecek pek
çok bilgi bulunabilir. Biz şimdilik bu
kadarı ile yetinelim. Gönül isterdi ki, en
azından, bugün Kırşehir ile Hacıbektaş
ilçesi arasında kalan bir tepede bulunan
bu Gül Pınarı mevkii yeniden ihyâ edilse,
Ahî Evran ve Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî
Hazretleri’ne hürmeten, rûhâniyetlerinden istimdâd için gölgelik olacak çeşit
çeşit ağaçlar dikilse, hatırlama bâbından
bir de güzel bir kavak ağacı yeşertilse...
Ne hoş bir hâtıra, ne hoş bir alâka olurdu
ecdâd ile, geçmiş ile ve dahi Ulu Allah
dostları ile... �

20 Velâyet-nâme, 83b-84a vr.
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kırıntıları bulunmaktadır. 15. yy.’da
yazıya geçirilmiş bulunan Hacı Bektaş
Velâyet-nâmesi’nde menkıbevî şahıslarla
münâsebeti ve tabiî ki Hacı Bektaş-ı Velî
Hazretleri ile olan alâkası da nakledilmektedir. Ahî Evran Hazretleri, Hacı Bektaş
Velâyet-nâmesi’nde sitâyişkâr ifâdelerle
tarif edilir. Velâyet-nâme’nin 83b-102a
varakları, tamâmen Ahî Evran Hazretleri,
Hazret-i Mevlânâ, Hünkâr Hacı Bektaş-ı
Velî ve Sadrü’d-dîn-i Konevî arasında
geçen hâdiseleri konu edinir. Hazret’in
vasıflarının anlatıldığı “Ahî Evran Sultân
Hazretinüñ Evsâf-ı Hamîdelerin ‘Ayân ve
Beyân İder” başlığı altındaki şu bölümü,
önemine binâen olduğu gibi alıyoruz:
“Nâkilân-ı âsârdan menkûldür ki Hazret-i
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî kaddesallâhu
sırrahu’l-’azîz Ahî Evran Sultân birle ikisi bir
ma’nâ idi ve mahabbetleri birbirine ziyâde
idi hattâ birgün Ahî Evran Sultân esnâ-yı
sohbetlerinde buyurmuşdur ki her kim ki
bizi şeyh idinürse Hâcı Bektaş Hünkâr’a
varsun bizi görmek murâd eyleyen Hâcı
Bektaş Hünkâr’ı görsün didi imdi ma’lûm
ola ki Ahî Evran Sultân ululardan velâyet
erenlerindendür fütüvvetdârlaruñ ‘âlemde
serveri ve hem ser-çeşmesidür aslın nesebin
mevlüdin mekân-ı asliyyesin kimse bilmez
gayb erenlerindendür. / ‘Âlemde anı Şeyh
Sadru’d-dîn-i Konevî izhâr eyledi. Mukaddemâ kimse bilmez ve sırrına irmezdi
çün kim bu menâkıb-ı celîlü’l-kadrde Ahî
Evran Sultân kim zikr olundı pes lâzım
oldı kim Denizlüden Kırşehrine gelinceye
degin menâkıbı zikre gele ol zamân kim
Monlâ Celâle’d-dîn Hazretini Şems-i Tebrîz
Konya’da ahtarup dervîş eyledi ammâ ne
vechile ahtarup dervîş itdügin beyân idersevüz maksûdımızdan kaluruz isteyen anı
menâkıbında bula pes Monlâ Celâle’d-dîn-i
Belhî ‘ulemâ ile ihtilâtın kat’ idüp fukarâya
dâhil oldı bu hâl ‘ulemâya güç gelüp cümle
bir yire cem’ oldılar Sultân ‘Alâ’üd-dînüñ
huzûr-ı şerîfine gelüp eyitdiler pâdiyâhum
Monlâ Celâle’d-dîn ulu ‘âlimlerdendür bir
dervîş gelüp ne eylerse eyledi bizden ayırup
kendüye dönderdi cinsinden ayrılup gayrı
cinse katılmak revâ degüldür dilerüz kim
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nsan vardır yalnızca eseriyle öne çıkar
öyle bilinir. İnsan vardır kahramanlığıyla nam bırakır dünyaya; kitap kitap,
şehir şehir alp-erenliği anlatılır. İnsan
vardır silinmez bir iz bırakır yolunu
şaşıranlara; gittiği yolundan, bıraktığı
izinden hatırlanır. Ve insan vardır eseriyle,
kahramanlığıyla, izleriyle, öğrencileriyle,
ilmiyle, mesleğiyle ve duruşuyla bilinir.
Bir kelimeyi kavram yapar doldurur içini,
bir dağı nur yapar aydınlatır gönlüyle,
bir mekâna ruh katar, mekânı koparır
zamanın kıskacından ve artık adıyla
değil vasfıyla, sıfatlarıyla anılır. Bazen
mekândan gelir kokusu, bazen dağlardan
eser sırrı, bazen bir derinin yüzündedir
nefesi… Gün gelir Nasırüddin olur, gün
gelir Ebu’l Hakayık olur, gün gelir ejderhaları dize getiren Evran suretli ve sıfatlı
bir Ahî olur. Evran onun aynı zamanda
müteâle olan bağını ve külli bakışını da
temsil eder. O bir kadıdır ama kimse kadı
diye anmaz; o bir müderristir ama kimse
müderris demez, o bir derviştir ama
kimse sûfi diye çağırmaz, meydanda kılıç
sallayan bir mücahittir, alperendir ama
kimse cihad hikâyelerinden söz etmez;

o bir abdaldır, şeyhtir, pirdir ama adeta
çağrılmayı istemez bu sıfatlarla. O bütün
bu sıfatları içinde belki de en mütevazı
olanı Ahî’yi siretine suret yapar ve Ahî
Evran dedirtir kendine, tarihe, zamana
ve mekâna. Her hakikat yolcusunun
Melami tavrını ismiyle, adıyla yansıtır.
Azerbaycan’ın Hoy şehrinden başlayan “hay”, pek çok yeri dolaştıktan
sonra, Kayseri’de “halk” ve Kırşehir’de
“hu” olur; tamamlar sözünü ve özünü.
İnsanın hayatı hakikatte tecellileri bulup
tezahür etmek değil mi? Gittiğimiz her
şehir, vardığımız her menzil aslında bir
tecelli arayışı ve bir zuhur. Dünya hayatı
insanın kendi hakikatini aramasından
ibaret. Yalanla gerçeği birbirine karıştıranların kafası karışık…
Bütün sûfiler gibi bir seyyahtır o da,
bir gezgindir… Hay ile başlayan yolculuklar Hu’nun deneceği yere kadar sürer
ve biter. Nasıl ki hayat Hay’dan başlayıp
Hu’ya giden bir yolculuktan ibaretse,
her ikisinin arasında geçen zaman ve
ona bitişik olan mekân dediğimiz şey
de sıfatların tecellisinden başka bir şey
değil. Hakikatte ömrümüz her gittiğimiz mekândan bir şey almakla ve her
gittiğimiz mekâna bir şey götürmekle
geçiyor. Bizatihi cennet sonrası insanın
gezginliğinin en belirgin göstergesi bu
değil mi? Bizatihi insan bu dünyada bir
gezgin değil mi?
Ahî Evran’ın doğduğu dönem (1171)
bir asr vakti aslında, bir zeval vakti.
Büyük Selçukluların zevali ve Anadolu
Selçuklularının ise asr vakti. Osmanlı
ana rahminde. Analar henüz sancısız. O,
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Azerbaycan’ın Hoy şehrinden başlayan “hay”, pek çok yeri dolaştıktan sonra,
Kayseri’de “halk” ve Kırşehir’de “hu” olur; tamamlar sözünü ve özünü.

vaktine doğan bir ejderha bir anlamda.
Gönüllere aşk, şehirlere ilim ve insanlara bir yoldaştır. Doğru pınarlardan su
içmeyen karın ağrısından duramaz. Yıl

1199… Herat’tadır… Büyük mütefekkir,
müfessir ve âlim Fahreddin Razi’nin
pınarından kana kana içmeye başlamıştır.
Yolu arayan yolda olur. Yolu bulan yolda
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yürür. Yolu yürüten yol olur… Susuzluğunu giderdikten sonra ne kadar çorak
olduğunu anlar ki asıl pınara doğru yola
koyulur. 1204 yılında artık tüm gönülle18

rin, kalplerin, gözlerin kıblesine doğru
gitme vakti gelmiştir. Gider, varır, erer ve
olur. Ve sonra yeniden dönüş, hakikatle
donanmış olarak. Bu anlamda Mekke,

Beytullah bir müminin Hira’sı değil mi?
1204 yılı, olmayla beraber dolmanın da başlangıcıdır artık. Dolmanın
ve taşmanın. Bundan sonra hayatını

belirleyecek en önemli şahsiyetler bu
dönemde girecektir hayatına... İbn Arabî,
Evhaduddin Kirmânî, Muhammed Urmevî
ve Mecdüddîn İshâk. Hepsi Selçuklu’nun

zeval vaktinde Anadolu’yu ışıtan kandiller… Abbasilerin fütüvvet teşkilatını da
bu dönemde tanır Ahî Evran. Fütüvveti
alır Ahîlik yapar Anadolu’da. Evhadud-

din Kirmânî’yi bırakmaz. Talebesi olur.
Bağdat’ta doldurur ruhunu, gönlünü,
kalbini ve aklını; sonra Kayseri’ye gelir.
Bir yandan Kayseri’de hocasının rahle-i
tedrisinde gönül yolculuğu yaparken, öbür
yandan kendi zaviyesini, debbağhanesini
oluşturarak Ahîliği teşkilatlandırmaya,
yaymaya başlar. Ahîlik bir vesile, bir
vasıta. Asıl amaç ticareti ubudiyyetin
hududundan çıkarmamak. Ticareti
seyrusuluk hâline getirmek. Haram ve
helalin en çok gözetildiği alan; yolun,
yolcunun ve kulluğun mihenk noktası…
Bir rivayet, hocasının kızı Fatma
Bacı ile bu dönemde evlendiğini söyler.
Ama bazıları da “gönlünü kadın ateşi ile
yakmadı” diyerek evlenmediğini söylerler.
Eğer bu evlilik doğruysa Evhaduddin
Kirmânî ile olan can birlikteliği bir ten
birlikteliğine yol açar. Fatma Bacı hem
Bâcıyan-ı Rum’un piridir hem de tüm
Anadolu’nun. Kadın Ana’dır onun adı.
Anadolu kadınının remzi. Fadime Ana’mız
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Alaeddin Keykubad
Kayseri’ye gelir. Ahîlik
yapılanması çok hoşuna
gider. Bu işin piri
Ahî Evran’ı Konya’ya
başkente davet eder.
Ahî Evran muhtemelen
1227 yılında Konya’ya
gider. Orada Hankâh-ı
Ziya ile Hankâh-ı Lala’nın
müderrisi olur. Önemli
eserlerini bu dönemde
vermeye başlar. En yakın
dostu iki hocasının oğlu
Sadreddin Konevî’dir.
Sadreddin Konevî,
İshak’ın öz oğlu, İbn
Arabî’nin manevi oğludur.
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onun şahsında Fadime Bacı’mızdır artık…
Onda Fadime Ana’mızdan hisse vardır…
Evhaduddin Kirmânî onun hayatında
temel taşların en önemlisi. İbn Arabî’nin
arkadaşı ve öğrencisi. Mecduddin İshak’ın
en yakını. İshak’ın oğlu Sadreddin Konevî,
Ahî Evran ile birlikte Hacı Bektaş-ı Veli
de Kirmânî’nin öğrencisi. İç içe gönüller.
Gönül içinde gönüller. Dağ içinde dağlar.
Yan yana, omuz omuza sıradağlar… Selçuklunun zevali ile birlikte doğmakta
olan Osmanlı’yı ışıtan kandiller. Zamanı
ve mekânı fark edemeyenin idrak edemeyeceği gerçeklik.
Ahî Evran bu dönemde bir yandan
Ahîlik ile esnafları teşkilatlandırırken
bir yandan da başta Orta Anadolu
olmak üzere şehir şehir gezerek zeval
vaktinin acısız ve sancısız geçmesi için
çırpınmakta, yaklaşmakta olan Moğol
tehlikesine karşı insanları uyarmaktadır.
Sufilikle alp-erenlik iç içe.
Kayseri, Ahî Evran’ın müşahhaslaştığı, Hay’dan halka karıştığı yer. Ahîlik/
esnaflık ruhunu bu topraklara kazıdığı,
insanlara öğrettiği, onları terbiye ettiği
yer. Kayseri’de ticaret ahlakının, fütüvvet
şuurunun ve dayanışma idrakinin merkez
şahsiyetidir Ahî Evran. Bizde meslek
sahibi olmak yol sahibi olmaktır. Bir
mesleği olmayanın sülûku olmaz. Seyrusülûkun olacak ki yaşadığını bileceksin.
Ahî Evran insanın genel yolculuğunun
esnafta tezahür eden bağlamını esasa

göre şekillendirir. O esnaflığı bir makama
bağlayan, bir yolun içinde arınma biçimi
hâline getiren, kulluğun gereği olarak
gören, itikatta orta yoldan mülhem,
yaşamda da orta yol olarak gören biridir.
Dolayısıyla onun ticareti Hakk’ın hududu
ile çepeçevredir. İnsanların hevâ ve
heveslerinin belirlediği hırs, her şeye
sahip olma ve hükmetme duygusu, her
şeyi tüketme ve yok etme güdüsü söz
konusu değildir. Ticaret ticarete indirgenemeyecek kadar derin ve önemlidir.
Hakk’ın Rezzak ismiyle irtibatı olmayan
bir ticaret anlayışı bizim geleneğimize
göre insanın insana tahakküm aracından
başka bir şey değildir.
Orta Anadolu insanı sevdiğine, dostuna, arkadaşına “gardaşım” der. Gardaşlık Ahîlikten gelir. Dolayısıyla Ahîlik
dediğimiz şey esnaflık ve zanaatkârlık
bağlamının ötesinde yekparelikle, dilde,
gönülde, yolda birlikte izah edilmelidir.
Bizde de gardaşlıktır bunun adı. Nitekim
Orta Anadolu insanı esnaf ve sanatkârlara, diğer adıyla Ahîliğe gardaşlık yolu
olarak bakar. Gardaş olmayan Hakk’a
hakkıyla ve hakikatiyle riayet edemez,
öyle inanılır. Ahîlik, uhuvvet… Yani
gardaşlık, garındaşlıktır onun yolu, ilkesi

ve hikmeti… Hakk’ın Rezzak isminden
bir hisse vardır. Gönlü gibi eli açıktır,
cömerttir Ahînin.
Bu dönemde Alaeddin Keykubad
Kayseri’ye gelir. Ahîlik yapılanması çok
hoşuna gider. Bu işin piri Ahî Evran’ı
Konya’ya başkente davet eder. Ahî Evran
muhtemelen 1227 yılında Konya’ya gider.
Orada Hankâh-ı Ziya ile Hankâh-ı Lala’nın
müderrisi olur. Önemli eserlerini bu
dönemde vermeye başlar. En yakın dostu
iki hocasının oğlu Sadreddin Konevî’dir.
Sadreddin Konevî, İshak’ın öz oğlu, İbn
Arabî’nin manevi oğludur.
Konya’da her şey yolunda iken Alaeddin Keykubad’ın vefatıyla her şey
tepetaklak olur... Birdenbire düzen
bozulur ve Ahî Evran ve tüm Ahîler
tutuklanmaya başlar. 1240 yılında artık
hapishanededir. Tam beş yıl sürecektir
bu esaret. Bugünkü din tasavvurunu
meşrulaştırmak için bir heterodoksi
inşa etmeye çalışan bazı tarihçilerin çok
ilgilendiği, Kırşehir’de kadılık yapan Baba
İlyas ismi etrafında başlayan Babaî isyanında önemli Ahîlerin tamamı hapistedir...
Ama bütün bunlara rağmen 1243 Kösedağ
Savaşı sonrası Kayseri müdafaasında en
büyük kahramanlık örneğini gösterenler
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Ahî Evran Kırşehir’de
şehid edilir ama selası
Kayseri’de verilir, acısı
Kayseri’de çekilir.
Erciyes titrer, Kayserili
hüzünlenir, gözyaşları
Kızılırmak’a karışır.
Kızılırmak kan ve kızıl
akar bir müddet.
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Çünkü toplumdaki irfan ve bedahet duygusu hakikatten tecelli eder. Aynı halk
Ahî Evran’ın hakikatte ölü olmadığını,
don değiştirdiğini, bir yılan suretine
girerek saklandığını belirtir. Bundan
dolayıdır ki Orta Anadolu’da, Kırşehir’de,
Kayseri’de yılan şifadır, dosttur. O Ahî
Evran’ı hatırlatır.
Ahî Evran dostluğun, sadakatin,
samimiyetin, karındaşlığın ne olduğunu öğretti insanlara. Cihadın ne
anlama geldiğini, ermenin ve olmanın
nasıl olduğunu belletti. Vahdet-i Vücud
meşrebinin tevhid eriydi o. Tevhid’in ve
Vahdet’in sadece teorik düşünmeye dayalı
bir şey olmadığını hayatıyla gösterdi.
Bir medeniyet tasavvurunu bir Medine
ile müşahhaslaştırdı. Onun ekolünden
gelen insanlar kurdu yeni Medine’yi.
Onun Kayseri’de, Kırşehir’de, Konya’da,
Denizli’de attığı mana, Şeyh Edebali eli
ile hikmet bayrağını ulaştırması gereken
yere ulaştırdı. Gülşehrî gibi gül kokulu bir
talebe bıraktı yerine… Elli yıl hizmetinde
bulunan ve yanından ayrılmayan talebesi
onun hatırasını ve emanetini taşıdı.

Vardı key Gülşehrini tutdı mekân
Issı suyu eyledi ol dem hamam
Bir çarşu yapdı çarpare saraç
Doydu nice benzi soluh karnı ac..

Himmeti çün benüm iledür hemân
Gökde andan virmege yarar nişân
Mülk ü mâlı kim gerek-ise tutar
Bana ol âstânenün sadrı yiter
Ol nişân yir ü ol nişân eri
Bellü ere vireler bellü yiri
Çoķ kerem ķıldı çoķ lutf işledi
Ol yiri sultân bana bağışladı
Ol yire lâyıķ cihânda er ķanı
Kim girü alabile benden anı

Kırşehir’de zaviyesini kurarak kendini
öğrencilerine ve ilme verir. Sadreddin
Konevî ile irtibatı hiç koparmaz. Sürekli
haberleşirler ve mektuplaşırlar. Gülşehrî
gibi bir talebe yetiştirir. Gülşehrî ki
şiirleriyle gül yetiştiren adam… Ancak
Kırşehir’de de Ahîlik bağlamında yaptıkları
dikkatlerden kaçmaz. Nitekim Moğollara
karşı en önemli savaşlardan biri olarak
nitelenen 1261 yılındaki Malya Savaşı’nda
Nureddin Caca Bey’in komutasındaki
ordu, Ahî Evran ve Mevlana’nın oğlu
Alaeddin Çelebi başta olmak üzere tüm
Ahî önde gelenlerini öldürür.
Adını gülden alan Kırşehir belki de
bu olayla birlikte çoraklaşır Kırşehir olur.
Kırşehir’in asıl ismi Gülşehri’dir. Şehrin

temelleri atılırken kerpiçlere ve kaşlara
gülsuyu döküldüğü için böyle isimlendirildiği söylenir. Gülşehri nasıl Kırşehri’ne
döndü bilinmez ama bunda Ahî Evran
gibi insanların öldürülerek mananın ve
ruhun kaybedilmesinin etkisi büyük olsa

gerek. Çünkü vefat eden her âlim ve sûfi
bir çoraklaşmaya neden olur. O Kırşehir’de şehid edilir ama selası Kayseri’de
verilir, acısı Kayseri’de çekilir. Erciyes
titrer, Kayserili hüzünlenir, gözyaşları
Kızılırmak’a karışır. Kızılırmak kan ve

kızıl akar bir müddet.
Kırşehir’de zaviyesinin bulunduğu
bahçenin köşesine defnedilen Ahî Evran
yöre insanı tarafından “Nimetullah” olarak
nitelenir. Nitekim bir insan, manasıyla
anlam ifade eder. Cesed ölse de mana

kalmaya devam eder. Ahî Evran da zalime
karşı bir ejderha olarak varlığını hâlâ
sürdürmektedir. Onun ölümüne sebep
olan Nureddin Caca Bey’in Cebrail sıfatı
Ahî Evran’ın ölümünden sonra halk
tarafından Azrail olarak değiştirilmiştir.

Seyyah niçin gezdiğini biliyorsa
seyyahtır. O niçin gezdiğini, ne aradığını,
ne bulacağını bilenlerdendi. Yol hâlini,
yolu, yoldaki yolculuğun nasıl olacağını
gösterdi insanlara ve yoluna devam etti.
Helal rızık kazanmanın bir seyrusüluk
olduğunu öğretti. Allah’tan gelen Allah’a
gidiyor. Hoy’dan çıktı, her durakta farklı
bir isimde tecelli etti ve Gülşehri’nde
bitirdi yolculuğunu. Hay’dan geldi
Hu’ya gitti… �
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de aynı Ahîler olacaktır. Savundukları;
malları, canları veya kuru bir mekân
değil, Kayseri ekseninde bir inanç, bir
ruh, bir manadır. Kayseri bu anlamda
direnişin ve dirilişin ruhunu temsil eder.
1245 yılında Denizli’ye yerleşir. Her
şeyden elini ayağını çekerek bir yıl
bahçıvanlık yapar. Ahî Sinan’ı yetiştirir.
II. İzzettin Keykavus’un yönetime gelmesi
üzerine Sadreddin Konevî vasıtasıyla
yeniden Konya’ya gelir. Bu kez bir yıl kalır
Konya’da. Şems-i Tebrizî’nin öldürülmesi
üzerine hedef gösterilir ve Konya’dan
ayrılarak Kırşehir’e yerleşir. Konya’daki
Şems-i Tebrizî-Mevlanâ ekolü ile bir
bakıma anlaşamaz. Birbirinden hoşnut
olmamaları meşrep meselesidir. Eşya ve
hadiselere bakıştaki farklılık meselesi.
Tevil ve tabirlerde uyuşamama meselesi…
Devletlerin zeval vaktinde en yakın
dostlar arasında bile birbirinden çok
farklı arayışlar ortaya çıkar ve bunların
farklılıkları düşmanlıkla izah edilemez,
edilmemelidir.
15 yılını geçireceği Kırşehir’in güllerinden biri olur.
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ir esnaf teşkilatı ve aynı zamanda bir tarikat olan Ahîlik,
XII. yüzyılın sonu ve XIII. yüzyılın başında çok uzun süre
Abbasi Halifeliği yapmış olan Nâsır Lidinillah’ın kurmuş olduğu
fütüvvet (savaşçı/yiğit) teşkilatının Anadolu’da, Türkler arasında yansımasıdır. Kardeşlik demek olan Ahîliğin Anadolu’da
kurucusu, Türk asıllı Şeyh Evhadüddin Kirmânî olup asıl bunu
geliştirip yaygınlaştıran ise Kirmânî’nin müridi ve damadı Ahî
Evran unvanlı Şeyh Nâsireddin Mahmud El-Hoyî’dir. Her iki
şeyhin de faaliyet alanı Kayseri olmuştu.
Ahî Evran’a geçmeden önce, onun şeyhi ve kayınpederi
Şeyh Evhadüddin Kirmânî üzerinde durmak lazımdır. Anadolu
Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev 1205 yılında ikinci
saltanatına başlarken manen bağlı oldukları Sünni dünyanın
halifesi Nasır Lidinillah’a, Abbasilerin baş şehri Bağdat’a, devrinin önemli ilim adamı Mecdeddin İshak’ı elçi olarak göndermiş,
Mecdeddin İshak da Anadolu’ya dönerken Halife’nin tasvibi ile

Evhadüddin Kirmânî ve İbni Arabî gibi
devrin önemli âlim-şeyhlerini beraberinde
getirmiştir. İbni Arabî bilindiği gibi aslen
Endülüslüdür ve bugün de takdir gören,
tasavvuf sahasında çok önemli eserleri
bulunmaktadır. Onun Kayseri’deki halifesi ailesinden Taceddin Emir Taç olup
bunların Kayseri’deki tekkeleri; Selçuklu
Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in
bağışlamış bulunduğu, bugün de mevcut
olan, Billur Bağları’ndaki Kızıl Köşk
isimli yapıdır. Evhadüddin Kirmânî ise
Kirman Selçuklularına mensup bir Türk
olup, Abbasi Halifesi ona, Anadolu’da
kendisine bağlı şeyhlerin şeyhi anlamında “Şeyhü’ş-şüyuh” ismini vermiştir.
Evhadüddin Kirmaî’nin Kayseri’deki
dergâhı eski Debbağlar (tabaklar, dericiler) Mahallesi’nde bulunan ve tespit
ettiğimiz kalıntıları Kayseri Büyükşehir
Belediyesince restore edilip kurtarılan
Ahî Evran Zaviyesi idi. Zaviyeyi daha
sonra yerine geçecek olan damadı Ahî
Evran kullanacaktır. Zaviyenin hemen
yakınında şeyhin evi ve onun yanında
da, maalesef ellili yıllarda yıkılarak
ortadan kaldırılan, yerine apartman
yapılan külliyenin mescidi olan Tabaklar
Önü Mescidi bulunmakta idi. Yıkılan bu
mescidin I. Alaeddin Keykubat zamanında
(1220-1236) tamir edildiğine dair kitabesi
tarafımızdan yayımlanmıştır. Bahse konu
olan alan şimdiki Han Camisi ile Döner
Kümbet arasında bulunuyordu.
Evhadüddin Kirmânî bu çevrede
bulunan derici esnafı ile ilgileniyor,
kendisinden sonra yerine geçecek olan,
kızı Fatma Hatun’un kocası Ahî Evran da
dericilerin piri sayılıyordu. Kirmânî’nin
yetiştirdiği Ahîler, Kayseri’de hızla
bu teşkilatın mensuplarının sayısını
artırıyordu. I. İzzettin Keykavus zamanında mağduriyete uğrayan bu teşkilat,
ondan sonra gelen kardeşi I. Alaeddin
Keykubat zamanında Sultan’ın desteğini
alıyor ve bu şekilde itibarları artıyordu.
Evhaddüddin Kirmânî, görevi damadı
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Ahî Evran’a bırakarak, kendisini Anadolu’da görevlendirmiş bulunan Abbasi
Halifesi’nin merkezi Bağdat’a gitmiş ve
orada vefat etmiştir.
Evhaddüddin Kirmânî Kayseri’de çok
büyük tesirler bırakmıştır. Onun hayatını
anlatan “Menakib-i Şeyh Evhaddüddin
Kirmânî” isimli eser geniş kitlelerce
okunmuştur. Kendisinden sonra onun
adına Kayseri’de iki Evhadî tekkesi
kurulmuş ve bunlara büyük vakıflar
bağlanmıştır. Bunlardan birisi Eretna
Devleti’nin kurucusu ve ilk sultanı
Alaeddin Eretna’nın Kayseri’nin Köşk
Dağı’nda (Gültepe Mahallesi) yaptırmış olduğu Köşk Medrese isimli tekke
ile Karamanoğulları’nın Kayseri valisi
Emir Davud’un Gülük Mahallesi’nde
yaptırmış olduğu Evhadiye tekkeleridir.
Bu tekkelerden (zaviye) Köşk Medrese’nin binası bugüne kadar gelmişken
maalesef Davud Bey’in tekkesi yıkılıp
yok olmuştur. Bunlara ait vakıf kayıtları
XVI. yüzyıl Osmanlı tahrirlerinde bulunmaktadır. Evhaddüddin Kirmânî’ye ait,
Kayseri dışında da makam ve zaviyeler
bulunmakta idi.

Dosya

Dosya

1500 tarihli vakıf tahririnde
Kayseri’ye çevreden gelen,
içilmeye uygun evsaftaki
vakıf sularından Ahî Evran
Suyu vakfından bahis bulunduğu gibi vakfın mütevellisinin Ahî Evran erbabından Ahî
Bahşi olduğu kayıtlıdır. Bu
kayıt çok önemlidir. Bu bilgilerden bir kere Ahî Evran’ın
şehre su getirdiğini, sülalesinin Kayseri’de devam etmekte
olduğunu ve Ahî Evran adına
bir vakfın bulunduğunu anlamaktayız.
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Kayseri bütün tarihi boyunca doğudan,
batıdan, güneyden ve kuzeyden gelen
anayolların kavşağında bulunduğundan
burada yolcuların, kervanların et ihtiyacı için çok miktarda hayvan kesiliyor
ve bunlardan ortaya çıkan derilerin
işlenmesi, şehirde çok geniş alanlarda
yapılan deri sanayisini oluşturuyordu.

İşte çok önemli bir faaliyet olan dericilik ve bunun imalatçıları ve esnafı
Ahîliğin ana kaynağını teşkil ediyordu.
Daha Selçuklular zamanında, Kayseri’de
kalenin Sivas Kapısı civarında, şimdiki
Şeyh Tennuri Camisi, Atatürk Evi ve
Cıncıklı Cami önünden geçen yolun
kaleden çıkış noktasında bulunan bu

kapının karşısında Debbağlar Mahallesi
yer alıyordu. 1243 yılında Kayseri’yi işgal
edip burada katliam yapan Moğollar
karargâhlarını bu mahallede kurmuşlardı.
Evhaddüddin Kirmânî ve Ahî Evran da
işte bu mahallede faaliyette bulunmuşlardır. Osmanlı döneminde şehirde çok
daha geniş alanlarda, mesela Hacı Kılıç

Camisi çevresinde de tabak atölyeleri
faaliyet göstermiştir.
Ahî Evran, aslen Azerbaycan’ın Hoy
şehrindendir. Ne zaman gelip Kayseri’de
Evhaddüddin Kirmânî’ye intisap ettiği
bilinmemektedir. O büyük bir âlim
olduğu gibi aynı zamanda dericilikle
de uğraşıyordu. Bu sebeple dericilerin

piri sayılmıştır. Hocası Kirmânî’nin kızı görevlilerden bir Ermeni dönmesinin
Fatma Bacı ile evlenmiştir. Fatma Bacı Moğollar ile anlaşıp onlara Truva Atı
Anadolu’nun Moğollara karşı mücadelesi gibi içeriden yardım etmesi üzerine şehir
ve kurtarılması amacı ile kurulan diğer düşüyor ve Moğollar burada büyük bir
bir kısım teşkilatlar ile birlikte “Bacıyan-ı katliama girişiyorlardı. Bu sırada şehir
Rum” (Anadolu Bacıları) teşkilatının da içerisinde kale önündeki dergâhında bulukurucusudur. Tıpkı Millî Mücadele’nin nan Mevlevilerin büyüklerinden Seyyid
başında Anadolu Kadınları Teşkilatını Burhaneddin duruma rıza göstermekten
kurup bizzat Millî Mücadele’ye iştirak başka çare göremiyordu. İşte bu şekilde
etmiş Kayserili hanımlar gibi. Ahî Evran’ın Ahîlerle, üstün Moğol güçleri karşısında
şeyhliğindeki Ahîler, Anadolu’da ve bil- onlarla anlaşmaktan başka çare göremeyen
hassa Kayseri’de çok önemli faaliyetlerde Mevleviler arasında mücadele ve rekabet
bulunuyorlar, esnafı teşkilatlandırıp başlayacaktır. Aslında İranlı unsurlara
kanunlarını icra ediyorlar, aynı zamanda dayanan Mevlevilerin Kayseri’de de
şehrin asayiş ve savunmasında da önemli başta Seyyid Burhaneddin ve Selçuklu
hizmetler görüyorlardı. Nitekim 1243 Veziri Şemseddin Isfahanî’nin bulunyılında Moğolların Kayseri’yi muhasa- duğu ve aralarında çok miktarda devlet
raları esnasında çok önemli vazifeler görevlisinin olduğu Mevlevi-İran lobisini
üstlenmişlerdi, şehri savunan devlet bize Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in
güçlerinin yanında mücadeleye giriştikleri “Kayseri Kasidesi” haber vermektedir.
Bu hadiseler esnasında bir müddet
gibi gizli geçitlerden geçip Battal Camisi
yakınında ortaya çıkarak Moğollara Konya’da bulunan Ahî Evran, burada
baskınlar yapıyorlardı. Bu mücadelede babası taraftarlarına ve Moğollara karşı
Ahî Evran şehir dışında bulunduğu olan Mevlana’nın diğer oğlu Alaeddin
için onun ismini göremiyoruz. Şehir Çelebi ile birlikte Kırşehir’e geliyorlar
bu şekilde müdafaa edilirken Selçuklu ve burada asıl tekkelerini kurarak ilmî
kuvvetleri içerisinde bulunan üst düzey ve sosyal faaliyetlerde bulundukları
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▲ Seyyid Battalgazi Camii
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semtine Ahî Evran Suyu ile birlikte
Germir’den su getirtmiştir.
Kayseri’de Ahîler yukarıda belirtildiği gibi Selçuklulardan sonra beylikler
döneminde de önemli faaliyetlerde
bulunuyorlardı. Nitekim XIV. yüzyılın
ortalarında Kayseri’ye gelen meşhur Arap
seyyah İbni Batuta şehirde idarede bulunan Sultan Alaeddin Eretna’nın Hanımı
Doğa (Süli Paşa) Hatun’u sarayında
ziyaret ettiği gibi türbesi şimdi Kartal
kavşağında bulunan Ahîlerin reisi Emir
Ali’nin misafiri olmuş ve şehirdeki Ahîler
hakkında bilgiler vermiştir. �
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gibi işgalci ve zalim Moğollara karşı
da mücadelelerini sürdürüyorlardı. Bu
sebeple Ahî Evran arkadaşları ile birlikte
1262 yılında Moğol yanlısı, Selçukluların
Kırşehir valisi Caca Bey tarafından idam
edilmiştir.
Ahî Evran evladının Kayseri’de yaşadığına dair XVI. yüzyıl Osmanlı Vakıf
tahrirlerinde bilgiler bulunmaktadır.
Bunlardan 1500 tarihli vakıf tahririnde
(yazımında) Kayseri’ye çevreden gelen,
içilmeye uygun evsaftaki vakıf sularından
Ahî Evran Suyu vakfından bahis bulunduğu gibi vakfın mütevellisinin (idareci)
Ahî Evran erbabından Ahî Bahşi olduğu
kayıtlıdır. Bu kayıt çok önemlidir. Bu
bilgilerden bir kere Ahî Evran’ın şehre su
getirdiğini, sülalesinin Kayseri’de devam
etmekte olduğunu ve Ahî Evran adına bir
vakfın bulunduğunu anlamaktayız. Ahî
Bahşi ismi de çok önemlidir. Eski Türkçe
olan Bahşi isminin, Ahî Evran erbabından birisine ait olduğu dikkat çekicidir.
O dönemde Kayseri’ye dışarıdan dört
kanaldan su gelmekte idi. Bunlar, Büyük
Avgın (su yolu), Küçük Avgın, Üveyik ve
Ahî Evran sularıdır. Tamamı vakıf olan bu
sular Germir kaynaklarından getirilmiş
ve şehirdeki çeşmelere dağıtılmıştır. Ahî
Evran suyu daha sonra Makbul Suyu
olarak da anılmaya başlamıştır. Halkın
Mıhlım Suyu dediği ve çeşmelerini de aynı
adla andığı bu isim tarihte geçen Hoca
Makbul’ün bu su yolunu yeniden elden
geçirmesi sebebiyle verilmiş olmalıdır.
Hoca Makbul, belki de Ahî Evran evladındandır. Kayseri’ye bu sulardan başka
birçok hamam ve çeşme yaptıran hayır
sahipleri ile arazileri sulamak üzere su
getiren vakıf sahipleri bulunmaktadır.
Mesela Hunat Hatun kendi vakfı olan
Zincidere (Kara Dere) üzerinden kapalı
arklar ile şehirdeki külliyesine su getirttiği gibi Selçuklu Sarayı Devlethane’ye
(şimdiki Cumhuriyet Meydanı’nda idi)
Kuruköprü üzerinden yine kanallar ile su
getirilmiştir. Selçuklu Veziri Muinüddin
Süleyman Pervane de şehirdeki külliyesi
ve vakıf arazisi olan Pervana (Pervane)

▲ Seyyid Battalgazi Camii’nin Mihrabı
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Ahî Evren ve Kayseri’deki Hankâhı
Halit Erkiletlioğlu
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Ahî Evren olarak bilinen ve M. 11711261 yılları arasında yaşayan Nasirüddin
Mahmud’un pek maceralı hayatı, fikirleri
ve kurduğu sistem, günümüze kadar
etkilerini devam ettirerek tartışılmaktadır. Onun esnaf teşkilâtları üzerindeki organizasyonunu incelerken
fikir babası Şeyh Evhadüddin
Kirmânî’den başlamak gerekir.
Şeyh Evhadüddin
Hamid el-Kirmânî,
gençliğini Azerbaycan ve Kafkasya’da
geçirmiş, Malatya, Sivas
ve Konya’da bir müddet
bulunduktan sonra Kayse-
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AHÎLIĞIN ANADOLU’DA
ILK BAŞLANGICI
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ri’ye yerleşmiştir. Burada evlenerek (daha
sonra Ahî Evren’in eşi olacak olan) Fatma
Hatun isimli bir kızı olmuştur. Nihayet
H. 635 yılının Şaban ayında (20 Mart-20
Nisan 1238), Halife Lidinillah’ın davetiyle

gittiği Bağdad’da öldüğü bilinmektedir.
Pek çok talebe yetiştiren Evhadüddîn
Kirmânî’nin en ünlü talebelerinden birisi
Sadreddin Konevî idi. Kendisinden on altı
sene feyz alan Sadreddin Konevî; “Ben iki

dânânın (âlimin) sütlerini emmişim. Biri
Şeyh Muhyiddîn-i Arabî ve biri Hazret-i
Şeyh Evhadüddîn Kirmânî’dir.” demiş
ve vefât ederken “Tâbûtumun üzerine
Evhadüddîn Hazretleri’nin seccâdesini

seriniz.” diye vasiyet etmiştir. Onun diğer
bir ünlü talebesi ise Azerbaycan’ın Hoy
şehri doğumlu, asıl adı Şeyh Nasirüddin
Mahmud olan Ahî Evren’dir.
Kirman Selçukluları bölgesinden gelen
ve Türkmenlerle Türkçe konuştuğu için
Anadolu Türkmenleri üzerinde büyük
nüfuzu olan Evhadüddin Kirmânî, Abbasî
halifesi en-Nâsır li-Dinillah”ın organize
ettiği ve yönettiği “Fütüvvet Teşkilatı”na
bağlı olarak Anadolu’ya Şeyhu Şuyûhi’r-Rum (Anadolu’daki şeylerin şeyhi)
olarak gönderilmiş, Evhadiyye (seyr
ü sulûk-i âfâkî) isimli tarikatı kurarak

Kayseri’yi bir eğitim ocağı hâline getirmiştir. Tabiî ki bütün Anadolu’ya hızla
yayılan bu faaliyetin başarısı özellikle I.
Gıyaseddin Keyhüsrev ve oğlu I. Alâeddin
Keykubad zamanında iktidarın destek ve
himayesini kazanmasıyla ve Ahî Evren
lâkaplı talebesinin üstün gayretleriyle
mümkün olabilmiştir.
Bu tarikatın faaliyetleri sonucunda
halkın duygu ve düşüncesi, dinî ve ahlâkî
yaşayışı şekillenmiş, Türkmenler yeni bir
duyuş ve düşünüş biçimine kavuşmuş,
hayatları tabiatla baş başa geçen göçebe
ve köylü Türkmen halk bu tasavvufî

1
2
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Debbah olan Ahî Evren, bütün sanatkârların lideri olarak bu mahalledeki mescid
ve hankâhında kurduğu Ahî teşkilâtıyla 32 çeşit sanatkâr ve esnafı eğiterek adeta
askerî bir disipline sokmuştur. Hocası Evhadüddîn’in vefatından sonra 1238
yılında Kayseri’ye yerleşen Ahî Evren, bütün “Anadolu Ahîlerinin Şeyhi” kabul
edildi.

meşreb vasıtası ile İslâm’ı daha kolay
anlar hâle gelmişlerdir.1 Ayrıca Ahîyan
ve Bacıyan gibi sosyal, kültürel ve ticarî
oluşumlar doğabilmiştir.
Anadolu kültür tarihinde çok önemli
bir yere sahip olan Ahî Evren, bu atmosferde yetiştiği gibi aynı zamanda Fatma
Hatun’u alarak Evhadüddin Kirmânî’nin
damadı olmuştur.2
Moğol işgali altında bulunan Anadolu’da Ahîler bu işgalci güce karşı devamlı
mücadele hâlinde bulunmuşlar ve zaman
zaman baş gösteren Türkmen isyanlarının içinde olmuşlardır. İktidarların
onlar üzerindeki ağır baskılarına rağmen
özellikle Kayseri, Kırşehir başta olmak
üzere bütün Anadolu’da varlıklarını
sürdürmüşlerdir. Moğollardan kopmuş
bulunan Eretnaoğulları döneminde
Bayram Mikâil, Tarihin Işığında Nasreddin
Hoca ve Ahî Evren, İstanbul 2001, s. 53.
Ecer Vehbi, XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri
Kültür ve Tarihi, Kayseri 2001, s. 46.

35

tutuklu bulunan Ahîler ve Babaîler serbest
bırakıldı. Fatma Bacı ise; Vezir Muinüddin Süleyman, Beylerbeyi Hatıroğlu
ve Sahib Fahreddin Ali’nin yardım ve
siyasî destek için Hülagü Han’a gittikleri
zaman onlarla beraber geri getirilmiş ve
Kayseri’deki eski evine yerleştirilmiştir
(H. 658/M. 1260). Takriben 1271’den (H.
669) sonra Kırşehir’de vefat etmiştir.

yönetimden de destek gören Evhâdî
dervişlerine Köşk Medrese vakfının
gelirlerinin tahsis edildiğini görmekteyiz.3
Tarihî kaynaklarda Ahî Evren’in, hocası
Evhadüddin-Kirmânî ile M. 1205 (H. 602)
tarihinde Kayseri’ye yerleşerek burada
bir Debbağ (Dericilik) atölyesi kurduğu,
zamanla bu atölyenin büyümesi, işçi ve
ustalarının çoğalması sonucunda buranın
Debbahlar Mahallesi hâlini aldığı, muhtemelen o tarihte İsa Ağa Mahallesi’yle
beraber olan bu mahallede bir zaviye
3
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Halil Edhem (Eldem), Kayseriye Şehri,
İstanbul 1928, s. 111.

ve mescidi bulunduğu, Evhadüddin
Kirmânî’nin mescide bitişik, bir kapısı
mescide diğeri dışarıya açılan bir evde
ikâmet ettiği belirtilmektedir.4 Debbah
(derici) olan Ahî Evren, bütün sanatkârların lideri olarak bu mahalledeki mescid
ve hankâhında kurduğu Ahî teşkilâtıyla
32 çeşit sanatkâr ve esnafı eğiterek adeta
askerî bir disipline sokmuştur. Hocası
Evhadüddîn’in vefatından sonra 1238
yılında Kayseri’ye yerleşen Ahî Evren,
4

Mikâil Bayram, Ahî Evran-Mevlânâ
Mücadelesi, Nüve Kültür Merkezi Yay. 107,

Konya 2012, s. 53.

bütün “Anadolu Ahîlerinin Şeyhi” kabul
edildi.
Moğolların Kayseri’yi işgal ettikleri
1243 yılında Ahî Evren’in eşi Fatma Bacı
bu evde bulunuyordu ve yine bu evde
Moğollara esir düşmüş olmalıdır. Ahî
Evren ise, 1240 (H. 637) yıllarında vuku
bulan Sadettin Köpek olayı ile ilgili olarak
tutuklanıp II. Keyhüsrev’in ölüm tarihi
olan 1246 (H. 643) yılına kadar altı sene
müddetle Konya’da hapis bulunuyordu.
Bu sebeple 1243’teki (H. 640) Moğol
vahşetinden kurtulmuştur.
II. Keyhüsrev’in ölümünden sonra, II.
İzzeddin Keykavus’un tahta geçmesiyle

EVREN LÂKABI
Nasirüddin Mahmud’un “Ahî Evren”
olarak anılmasının onun yılanlara ilgisinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Yılanın evrilerek yani kıvrılarak hareket
etmesi, kâinatın da evrilip dönmesi
Türkçede “evren” kelimesiyle ifade
ediliyordu. Nitekim Ahî Evren’in çağdaşı
ve hasmı Mevlâna da Mesnevî’de onun
yılan avlamaktaki maharetini belirterek
ve yılan avcısı diyerek alaya almaktadır.
Hatta babasının yanından Kırşehir’e Ahî
Evren’in yanına gelerek Moğol işgaline
karşı direnen Ahî milislerinin yanında
yer alan oğlu Alâeddin Çelebi’ye yazdığı
mektuplarda ona şiirle Ahî Evren’e (yılana)
uyup gittiği için şöyle sitem ediyordu:
“Ey sevgili hata ettin, bir başka sevgiliye
koşulup gittin. (…) Dedim sen bir balıksın,
YILANLA NİYE ARKADAŞSIN? Ey yanlış
iş yapan yine yalana koşup gittin.”
Nitekim Ahî Evren’in Kayseri’de
kurduğu debbağ atölyesinin mahze-
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Ahî Evren’in Kayseri’de kurduğu debbağ atölyesinin mahzeninde yılan beslediği,
yılanlarla ilgili “Kitabu’l-Afaî” isimli “Yılanlar Kitabı” bulunduğu belirtilmektedir.
“Letâif-i Gıyâsiyye”de tıbbî konulara geniş yer verilmesi ve burada “İlmü’tTeşrih” adında bir eserinden bahsedilmesi onun aynı zamanda hekimlik yaptığını
da göstermektedir.
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Bayram, age. s. 49.

Sn. Çayırdağ Vali’ye
ben de Belediye
Başkanı Hüsamettin
Bey’e bu yapının
muhtemelen Ahîlik
hareketinin merkezi olan,
Evhadüddin Kirmânî
ve Ahî Evran’in çalışma
merkezi olan Ahî Evran
Hankâhı olduğunu
anlatabildik. Belediye
kerhen bu hankâhın
yerindeki kıymetli
parselden vazgeçerek
imar değişikliğine gitti.

▲ https://masivaturk.com/turkmitolojisinde-efsanevi-yaratiklar

zehiri az miktarda verilerek panzehir
olarak kullanılmıştır. Derisinin değişebilmesi özelliği de onun ölümsüzlüğü ve
yenilenebilmesi ile özdeşleştirilmiştir.
Günümüzde de Sağlık Bakanlığının,
tabip odalarının diş hekimlerinin ve
eczacıların olduğu gibi, “Dünya Tıp Birliği” tarafından da 1956 yılında resmen
kabul edilen tıp sembolü, çift yılandır.
Çoğu zaman bir asaya dolanıp bir tasa
zehrini boşaltırken veya dünyaya hükmederken tasvir edilmiştir. Asa, zehir ve
panzehri ile hastalık ve sağlık arasında
denge kurarak yaptığı uzlaştırıcı gücü,
gümüş tas ise ilaçların yapımını çok
güzel betimlemektedir.

KAYSERI’DEKI
AHÎLIK MERKEZI
Yukardaki tariflerden anlaşılacağı
üzere Evhadüddin Kirmânî ve Ahî Evren
Kayseri’de kurdukları Fütüvvet teşkilâtları
ile o günün Selçuklu Türkiye’sinde çok
önemli bir kutup hâline gelmişlerdi. Bu
dinî, meslekî ve bir ölçüde siyasî organizasyon muhakkak ki gayet muhkem
mekânlarda faaliyet göstermekteydi.
1950’li yıllara kadar yığma taş evlerden
oluşan dar sokak ve mahalleler arasında
bazı çok plânlı ve kesme taştan yapılmış
gösterişli yapılar da göze çarpıyordu
ki bu yapılardan bazıları Ahî Evren ve

Fütüvvet teşkilâtlarının faaliyet alanları
ve idare merkezleri olmalıydı.
1987 yılında Kayseri Belediye Başkanı
Sn. Hüsamettin Çetinbulut döneminde
tarihî kayıtlarda adı geçen Dabaklarönü,
Hacıvelet, Tacettin, Hasinli, İsa Ağa,
Mükremin, Küçük ve Büyüksöğütlü
mahallelerinde yeni imar uygulamaları
başlatıldı. Bu mahallelerdeki eski evler
yıkılarak yeni sokak, cadde ve evler
yapılacaktı. Bu yıkımlar belediyenin
iş makineleriyle yapılırken biz de bir
cumartesi günü o sırada Üniversitede
doçent olan Sn. Mehmet Şahin Hoca ve
Vakıflar Müdürü Sn. Mehmet Çayırdağ
dostlarımla o bölgede bir keşif gezisine

çıktık. Dar sokak aralarında bölgeden
taşınma telâşı içindeki insanların arasında dolaşırken birden kesme taştan
bir binanın bir eyvanı gözümüze ilişti.
Binaya yaklaşınca dört eyvanlı muhteşem
bir Selçuklu eserini gördük. Bir yandan
içinde oturan insanlar binayı boşaltmaya
çalışırken diğer yandan da iş makinesi
bu binayı yıkmak üzere yaklaşıyordu.
Çünkü yeni imar planında bu binanın
yerinde değerli bir parsel görünüyormuş.
Biz derhâl iş makinesini kullanan operatörü bu yıkımı yaptığı takdirde tarihî
bir eski eseri yok etmekten dolayı suç
işlemiş olacağını belirterek durdurduk.
O günlerde cep telefonu gibi bir icat

olmadığından işin önemini ancak pazartesi günü Belediye Başkanı Hüsamettin
Bey’e ve Vali Sn. Yüksel Çavuşoğlu’na
duyurabilecektik. Nitekim öyle de oldu.
Sn. Çayırdağ Vali’ye ben de Belediye
Başkanı Hüsamettin Bey’e bu yapının
muhtemelen Ahîlik hareketinin merkezi olan, Evhadüddin Kirmânî ve Ahî
Evren’in çalışma merkezi olan Ahî Evren
Hankâhı olduğunu anlatabildik. Belediye
kerhen bu hankâhın yerindeki kıymetli
parselden vazgeçerek imar değişikliğine
gitti. Böylece biraz da tesadüflerin eseri
olarak bu önemli Selçuklu yapısı kurtarılmış oldu. Eski konumuyla İsa Ağa
Mahallesi’ndeki Hacıvelet’ten Seyyid-i
Burhaneddin Mezarlığı’na giden sokak
üzerindeki bu zaviyede, 1950 veya 1960’lı
yıllarda Kayseri Evkaf memuru Kaymakçı
Mehmet Bey ikamet edermiş.6 Bugün bu
tarihî bina “Selçuklu Ahî Evren Esnaf
Müzesi” olarak Esnaf Birliği Başkanı
Sn. Mustafa Alan’ın da gayretleriyle
Kayseri’mize kazandırılmıştır. �
6
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ninde yılan beslediği, yılanlarla ilgili
“Kitabu’l-Afaî” isimli “Yılanlar Kitabı”
bulunduğu belirtilmektedir.5 “Letâif-i
Gıyâsiyye”de tıbbî konulara geniş yer
verilmesi ve burada “İlmü’t-Teşrih”
(Anatomi İlmi) adında bir eserinden
bahsedilmesi onun aynı zamanda hekimlik yaptığını da göstermektedir. Hekim
olarak yılan zehrinden ilaç yaptığı ve
derisinden de kırbaç ve kemer ürettiği
ifade edilmektedir. Bir başka rivayete
göre de herkesin korkup kaçtığı evren
denen büyük bir yılanın onu görünce
sakinleşmesi ve itaat etmesi dolayısıyla
“Evren” diye anılmıştır. Hatta yine “Ahî
Evren ölü bir yılan donuna girip bir
kayanın dibine girmek şeklinde ölmüştür
ve türbesi de bu kayanın üzerine inşa
edilmiştir” denilerek menakıpnamelerde
de onun ejderha donuna girdiği, sık sık
söz konusu edilmiştir.
Evren, Türk Mitolojisinde de ejderha
demektir. “Kâinat, acun, var olan her
şeyin tümü” gibi anlamlarda kullanılan
evren sözcüğü, kökenini, etimolojik
açıdan ejderha figüründen almıştır. Türk
mitolojisinde dünyanın bir veya daha fazla
ejderha tarafından döndürüldüğü, yani
“evrildiği” düşünülürdü. Bu ejderhaya da
“eviren” denirdi. Daha sonra “i” harfinin
düşmesiyle sözcük “evren” hâlini almıştır. Ayrıca, Altay inanışlarında Bükrek
(Bukra) adlı iyi karakterli bir ejderha ile
Sangal adlı kötü karakterli bir ejderin
birbirleriyle yaptıkları savaşlar anlatılır.
Doğal olarak Bükrek ve Sangal da Türk
mitolojisinde birer “evren”dir.
Yılan çok eski çağlardan beri korkulan, merak edilen ve saygı duyulan
bir canlı olmuş, kutsal olduğu inancı
birçok rivayete kaynak oluşturmuştur.
Elleri ve ayakları olmamasına rağmen
çok hızlı hareket edebilir, birden ortaya
çıkıp birden gözden kaybolabilir, toprağın altında, üstünde ve hatta suda bile
yaşayabilir. En önemlisi de öldürücüdür
ve Antik çağlarda bazı hastalara yılan

O yıllarda zaviyenin yan komşusu Yerer
ailesinden Sn. Mehmet Yerer’in ifadeleri
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yılında İran’ın Batı Azerbaycan taraflarında bulunan
Hoy kasabasında doğmuştur. Aslında
Ahî Evran’ın doğum tarihini gösteren
bir kayıt yoktur. Ancak gerek bütün Ahî
şecerenâmelerinde, gerekse Gülşehri’ye
ait olduğu tahmin edilen “Kerâmât-i
Ahî Evran” adlı mesnevide 93 yıl ömür
sürdüğü kaydedilmektedir. Anadolu’da
Ahîlik teşkilatının kurucusu ve 32 esnaf
zümresinin piri kabul edilen Ahî Evran’ın
asıl adı Mahmud’dur. Babasının adı ve
doğum yerine nispeten Mahmud bin
Ahmed el Hoyi denmiştir.

Ahî Evran’ın çocukluğu ve ilk tahsil
devresi memleketi olan Azerbaycan’da
geçmiş, gençliğinde Horasan ve Maverâünnehr’e giderek o yöredeki büyük üstadlardan olan Fahreddin-i Razi’nin derslerine
devam ederek aklî (fen) ve naklî (dinî)
ilimleri öğrenmiştir. Daha sonra Ahmet
Yesevi’nin öğrencilerinden tasavvufu
öğrenmiş, Şehabeddin Sühreverdi’nin
sohbetlerine katılmış ve Şeyh Evhadüddin
Hamid Kirmânî’den tefsir, hadis, fıkıh ve
kelâm dersleri almıştır. Tasavvuf yolunda
yüksek derecelere ulaşarak makam sahibi
bir veli olmuştur.
Bu tarihlerde Anadolu daha yeni yeni
Türklerin eline geçiyor ve Müslümanlaşıyordu. Buraya gelen Türk akıncılarının
fetih hareketinden sonra en önemli
mesele olarak kültürel kalıcılık ve dinî
faaliyetler geliyordu. Bunun için de,
dönemin büyük âlimleri kitleler hâlinde
Anadolu’ya gelerek buradaki insanlara
İslâm’ı öğretmeye başladılar. Ahî Evran
işte böyle bir idealle dönemin büyük
âlimlerinden Muhyiddin İbni Arabî ve
hocası Evhadüddin Kirmânî ile birlikte
1205 yılında Anadolu’ya geldi. Hocasının
kızı Fatma Bacı ile evlendi.
Ahî Evran hocası ile birlikte çeşitli
Anadolu şehirlerini dolaştı. Sohbetlerinde
özellikle esnafa İslâmiyet’i anlatarak
dünya ve ahiret işlerini düzenli hâle
getirmeleri için nasihatlerde bulundu.
Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Müslümanların kuvvetlenip teşkilatlanmaları
için çalıştı. Hocasının vefatından sonra
yerine geçti ve vekil oldu.
Ahî Evran Anadolu’ya geldikten kısa
bir süre sonra Kayseri’ye yerleşti ve
burada bir debbağ (deri işleme) atölyesi
kurdu. Zamanla bu debbağ atölyesinin
büyümesi, işçi ve ustalarının çoğalması
sonucu buranın Debbağlar Mahallesi

adıyla bir mahalle oluşacak kadar geliştiği anlaşılmaktadır. Deri tabaklayarak
geçimini temin eden Ahî Evran, bilhassa
sanat sahibi kimseler arasında çok
sevildi. Bugünkü manada esnaf teşkilatı
diyebileceğimiz Ahî müessesini kurarak
birçok şehir ve kasabada teşkilatlanmasını
sağladı. Bu faaliyetini 40 yıla yakın bir
süre Kayseri’de sürdürdü.
Ahî Evran, Kayseri’de kimsenin
yapamadığı türden renk renk sahtiyan
(deri) işlemekte, bunları, üstü örtülü bir
kapta muhafaza etmekteydi. Biri gelip
kendisinden deri istese besmeleyle elini
atar, ne renkte ve kaç tane deri istiyorsa
çıkarır verir, parasını alırdı. Ne kadar deri
istenirse istensin verirdi. O zaman her
zanaat ehlinden ve her dükkândan vergi
almak adetti. Kendisini çekemeyenler,
Kayseri Sancak Beyi’ne gelip;
“Burada ulu bir üstad tabbâk1 var,
işçileri çırakları çok; her gün dilediği kadar
deri satıyor, malı çok fakat vergi vermiyor
ondan da vergi alsanız yerinde olur” diyerek onu şikâyet ederler. Bunun üzerine
Kayseri Beyi;
“Varın o da şu kadar mal versin. Yoktur
derse bu şehre geleli işlediği derinin vergisini
versin.” der ve soruşturmak üzere birkaç
adam gönderir. Görevliler, gelip görürler ki
imalathanenin kapısı kapalı, ortada kimse
görünmüyor. Kapıyı açıp içeri bakarlar.
Bir de ne görsünler? İmalathanenin içi
evren (ejderha) dolu. Hepsinin gözleri,
ateş saçıyor; ağızlarını açıp kendilerine
karşı kükrüyorlar. Bunun üzerine akılları
başlarından gider, korkarak kaçıp Bey’e
gelirler, gördüklerini haber verirler ve
anlarlar ki Ahî Evran kuvvetli bir keramet ehlidir.
1
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Bundan sonra Ahî Mahmud; ejderin
ateş gibi parlayan gözlerinden kinaye
olarak, “ejderha” anlamına gelen “Evran”
lakabını alır, Ahî Evran olur.
1243 yılında Anadolu’ya saldıran
Moğolların Kayseri’yi kuşatmalarına
direnen Ahîler, kale muhafızlarıyla birlikte şehri on beş gün savunmuşlardır.
Moğolların tam vazgeçecekleri sırada bir
Ermeni dönmesi olan Kayseri İğdişbaşının (Atbaşının) Moğol komutanı Baycı
Noyan’la gizlice anlaşması sonucunda
Moğollar şehre girmiş ve Ahîleri kılıçtan geçirmişler, kadın ve kızları da alıp
götürmüşlerdir. Tutsak edilen kadınlar
arasında Fatma Hatun da bulunuyorsa
da, sonradan Hülâgu Han tarafından
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serbest bırakılmışlardır.
Ahî Evran, Moğolların Kayseri’de taş
üstünde taş bırakmamaları üzerine bir
daha buraya dönmedi. Birinci Alaeddin
Keykubat’ın isteği ile Konya’ya yerleşti.
Beş yıl burada kaldı. Konya’da bulunduğu
müddetçe gayet müreffeh ve itibarlı bir
hayat süren Ahî Evran, Sultan Birinci
Alaeddin Keykubat’tan devamlı destek
ve himaye görmüş ve bu arada yazdığı
bazı eserleri Sultan’a ithaf etmiştir.
Birinci Alaeddin Keykubat oğlu ikinci

Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından düzenlenen bir suikast sonucu (1237) zehirlenerek
öldürüldü. Alaeddin Keykubat’a gönül
bağlılığı bulunan Ahîlerin sert tepkisi
görülünce, bu sultan ve veziri Sâdeddin
Köpek, Ahî ve Türkmen çevrelere cephe
aldılar. Ancak bir süre sonra Sâdeddin
Köpek, Gıyaseddin Keyhüsrev’e de suikast düzenledi. Sultan, Sâdeddin Köpek’i
öldürttükten sonra Ahî ve Türkmenleri
iktidarına karşı oldukları gerekçesiyle
cezalandırmaya kalktı.

Devlete karşı meydana gelen bu
hadise bahanesiyle onun nüfuzundan
rahatsız olan bazı kimselerin şikâyeti
üzerine Ahî Evran tutuklanıp hapsedildi.
Tutuklananlar arasında Ahî Evran ile
birlikte pek çok Ahî ileri gelenleri de
vardı. Ahî Evran ve arkadaşları, beş yıl
süreyle Konya’da tutuklu kaldılar. Ahî
Evran, bu tutuklanma olayına, devrinin
ünlü devlet adamı Celâleddin Karatay’a
sunduğu “Medh-ı Fakr u Zemm-i Dünyâ”
adlı eserinin ön sözünde ve Kırşehir

Emiri Seyfüddin Tuğrul için kaleme
aldığı imanın ve İslâm’ın esaslarını
anlatan “Menâhic Seyfî” adlı eserinde
değinmektedir.
Moğolların 1243 yılında Selçukluları
Kösedağ’da yenmesinin baş sorumlusu
olan ve içki ve işrete düşkünlüğü de
tanınan İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in
ölümünden sonra saltanat naibliğine
getirilen Celâleddin Karatay, tutuklanmış olan Ahîleri ve Türkmenleri serbest
bıraktı. Ahî Evran da Denizli’ye giderek
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1243 yılında Anadolu’ya saldıran Moğolların Kayseri’yi
kuşatmalarına direnen Ahîler, kale muhafızlarıyla
birlikte şehri on beş gün savunmuşlardır. Moğolların
tam vazgeçecekleri sırada bir Ermeni dönmesi olan
Kayseri İğdişbaşının Moğol komutanı Baycı Noyan’la
gizlice anlaşması sonucunda Moğollar şehre girmiş
ve Ahîleri kılıçtan geçirmişler, kadın ve kızları da alıp
götürmüşlerdir.

45

Ahî Evran’ın Hacı Bektaş Veli ile buluşması da burada olacaktır.
Velayetnâme’ye göre Evran ile Hacı
Bektaş pek çok kez bir araya gelmişler,
görüşmüşlerdir. Bir defasında Hacı
Bektaş, Ahî Evran’ı görmek için Kırşehir’e hareket etmiş; bu hâl, Ahî Evran’a
malum olmuş, Kırşehir’in yakınındaki
bir tepede buluşmuşlar, oturup sohbet
etmişler. Bu sırada Ahî Evran, “Erenler
Şahı, ne olurdu burada bir pınar olsaydı
da abdest almaya, içmeye yarasaydı”
demişti. Bunun üzerine Hünkâr, eliyle
işaret edip bir yeri eşmiş; arı duru, güzel
bir su çıkmış ve akmaya başlamıştı. Ahî
Evran bu defa “Erenler Şahı, bir gölgelik
ağaç da olsa, sıcak günlerde gölgelenirdi”
dediğinde Ulu Hünkâr “Ne ola Ahî’m?”
demişti. Ahî Evran’ın kavak ağacından
kesilmiş bir sopası vardı, bunun üzerine
bir yer kazmış, onu da alıp, oraya dikmiş,
bir anda ortalık yeşerip yapraklanmıştı.

Bu olaydan sonra bir müddet daha sohbet
etmişler, sonra vedalaşmışlardı.
Bu kavak gittikçe büyümüş, büyük
gölgelik bir ağaç hâline gelmiş ve uzun
yıllar yaşamış, ayrıca o pınar da uzun
zaman akmıştır. Sonra Kırşehir’e biri gelip
o ağacı kesmiş ve evinde kullanmış; Ahî
Evran’ın oğulları durumu anlayıp ona;
“İyi etmedin, bu yaptığın sana hayır
getirmez, orası Ahî Evran Padişah ile
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin oturup sohbet
ettikleri yerdi, orası âşıkların, muhiplerinin
(dostların) ziyaret yeriydi” demişlerdi.
Gerçekten de bir süre sonra o adam
ölmüş, evi de yıkılmıştır. Bir süre sonra
da pınar da kurumuştu.
Kırşehir merkezinde Terme Kaplıcası’nın oluşumu ile ilgili bir efsane de
şöyledir: Çok soğuk bir kış günü Ahî
Evran, müritleriyle Kırşehir civarında
dolaşmaya çıkar. Gezerken namaz vakti
gelir çatar. Şeyh, müritlerine:

İyi bir Ahî’nin, cömert olması, misafir sevmesi ve
sofrasının açık olmasının gerektiğini savunurdu.
Yine iyi bir Ahî’nin gözünü haramdan, dilini kötü
sözden, nefsini başkalarının namusundan koruması
gerektiğini söylerdi.
“Şurada bir abdest tazeleyip namazımızı
kılalım” der.
Müritler hemen etrafa dağılırlar,
her taraf donduğu için bir damla su
bulamazlar. Ahî Evran:
“Merak etmeyin şimdi buluruz” diyerek
elindeki asâsını oradaki büyük kayanın

dibine üç kez vurur. Ardından kayanın
dibinden sıcak su fışkırmaya başlar. Bu su
ile abdestlerini alıp namazlarını kılarlar.
Daha sonra, bu kayanın dibine bir
kaplıca yapılır. Bu kaplıca bugün hâlâ
hastalara şifâ vermeye devam etmektedir.
Anadolu’yu istilâ edip, çekirge sürüsü
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orada bir yıl kadar bahçıvanlıkla uğraştı.
Denizli’de de halkı aydınlatma çalışmalarına devam etti. Ancak, Selçuklu tahtına
geçen Sultan İkinci İzzeddin Keykâvus,
Denizli’de bulunan Ahî Evran’ı geri getirmesi için şeyhin yakın dostu Sadreddin
Konevi’yi Denizli’ye gönderdi. Bu daveti
geri çevirmeyen Ahî Evran, Ahî Sinan adlı
müridini yerine vekil bırakarak Sadreddin Konevi’yle Konya’ya geri döndü ve
derslerine devam etti.
Ahî Evran Denizli’den Konya’ya döndükten bir müddet sonra Mevlânâ’nın
hocası Şems-i Tebrizî, düzenlenen bir
suikast sonucunda öldürüldü. Tebrizî’yi
öldürenler arasında Mevlânâ’nın oğlu
Alaeddin Çelebi de önemli bir rol üstenmişti. Bunun üzerine Alaeddin Çelebi ve
ardından Ahî Evran Kırşehir’e gelerek
yerleşmişlerdir.
Kırşehir’e yerleşen Ahî Evran, yine
burada da birçok keramet göstermiştir.

gibi yakıp soyan Moğollar, Ahî Evran’ın
nüfuzundan ve sevenlerinin çokluğundan
korkuyor, ne pahasına olursa olsun öldürülmesini istiyorlar, bunun için Kırşehir
Emiri’ne baskı yapıyorlardı. Bu fırsat en
sonunda ellerine geçti.
Türkmenler ve Ahîler, Dördüncü
Kılıçarslan’ın (1257-1266) yönetimi ele
geçirmesinden sonra, Moğolların baskısıyla yaptığı atamalar sebebiyle, Sultan’a
ve Moğollara karşı direnişe geçtiler. En
güçlü direnme Kırşehir’de oldu. Dördüncü Kılıçarslan ve Moğol hükümdarı,
Kırşehir Emiri Nureddin Caca’yı bu isyanı
bastırmakla görevlendirdi. Mevlânâ’nın
müridi ve yakın dostu olan Nureddin
Caca yönetimindeki Moğol kuvvetlerince
isyancılar kılıçtan geçirilerek isyan çok
kanlı bir biçimde bastırıldı. Katliamda
öldürülenlerin arasında Ahî Evran ve
Mevlânâ’nın oğlu Alaeddin Çelebi de
vardı (1 Nisan 1261).
Moğollarca şehit edilen Ahî Evran,
Kırşehir’de kendi adıyla anılan mahallesindeki Ahî Evran Câmii bitişiğindeki
türbesinde medfundur. Yirmiden fazla
telif ve tercüme eser yazan bu büyük
âlim, dindar, hoşsohbet, teşkilatçı bir
yapıya sahipti. Ahîliği sistemleştirdi.
Bunun için önemli kaideler koydu. İyi bir
Ahî’nin, cömert olması, misafir sevmesi
ve sofrasının açık olmasının gerektiğini
savunurdu. Yine iyi bir Ahî’nin gözünü
haramdan, dilini kötü sözden, nefsini
başkalarının namusundan koruması
gerektiğini söylerdi.
Kayseri’deki zaviyesinde binlerce
genci meslek ve meşrep yönünden
eğiterek buraya işgal ve yağmaya gelen
Moğolların da Müslümanlaşıp zamanla
Anadolu’ya yerleşip erimesine sebep
olanların arasında yer alan Ahî Evran,
Kayseri’nin günümüze kadar gelen
ticari başarılarını o yıllarda bir yaşam
tarzı olarak bu şehrin insanına verdi.
Araştırmacılar, Kayserilinin o yıllardan
günümüze kadar teşebbüs gücünün
buradan geldiğini söylerler. �
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sıl adı Hâmid olan Evhadüddin, Kirmanlıdır. Bağdad’a giderek medrese tahsili
görüp müderris oldu. Tasavvufa meylinden riyazete başladı. Bir Sühreverdî şeyhine
intisap etti. Anadolu’ya gelerek, Konya’da İbn Arabî ile görüştü (T. 1204). Anadolu’da
Fütüvvet Teşkilatı’nın lideri olarak (Şeyhu’ş-Şuyûh) bulundu. Umumiyetle Kayseri’de
ikamet ederek evlendi. Suriye ve Mısır’a gitti. Haccı eda etti. Halifenin daveti üzerine gittiği Bağdad’da vefat etti. Rubaîleri derlenmiştir. Menâkıbnamesi mevcuttur.
Evhadüddin-i Kirmânî’nin Ahî Evran’ın kayınpederi ve Evhadiyye adlı bir tarikatın
kurucusu olduğu ileri sürülmüştür. Alâeddin Eretna, Kayseri’deki Köşk Medrese’sini
Şeyh’e hürmeten yaptırır.
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SULTAN ALÂEDDIN KEYKUBAD ILE ŞEYH EVHADÜDDIN-I KIRMÂNÎ
Sultan Alâeddin I. Keykubad, Anadolu Selçuklu tahtına cülus edince Hz. Şeyh’in
elini öper ve ona intisap ederek müridi olur. Sultan, Hz. Şeyh’in orada yanında bulunmasını arzu ederse de Şeyh kabul buyurmaz ve Malatya’ya dönmek için izin ister.
Sultan, kendisine birçok vaatlerde bulunmasına rağmen Hz. Şeyh’i gitme fikrinden
vazgeçiremez. Şeyh, Sultan’a çok nasihat eder, onu uyarır:
Menkıbeler Mikail Bayram’ın eserlerinden derlenmiştir.

kendisine haber vermeleri için sıkı
tembihte bulunur. Hz. Şeyh’in geliyor
olduğu Sultan’a bildirilir. Sultan hemen o
kapıya fırlar ve Şeyh’in elini öper. Şeyh’in
eteğini tutar, ısrarla sarayına gelmesini
yalvararak istediği hâlde Hz. Şeyh kabul
etmez ve davete icabet buyurmaz.
Sultan ve beyler şaşırır, niye icabet
etmediğini, maksadının ne olduğunu
sorarlar. Fazla ısrar edince de Şeyh
buyurur:

Allah’tan ruhsat çıkmadı. O ruhsat
olmadan bir işe başlarsam ne ben bir
fayda görürüm ne siz. Sultan buna rıza
göstermelidir ki işleri gönlüne göre
olmuş olsun.”
Hz. Şeyh bu yolu gösterince Sultan
buyurur:
“Maksadım Hz. Şeyh’in mübarek
nazarıyla oğlum Gıyaseddin’e bir atf-ı
nazarda bulunması, zikir telkin etmesi,
onu da değerli zamanlarında duadan
mahrum bırakmamasıdır.”
Hz. Şeyh, Sultan’ın bu isteğini kabul
buyurur. Sultan, önce kendisine zikir
telkin etmesini söyler. Sonra Gıyaseddin’i getirirler. Hz. Şeyh’in elini öper.
Şeyh ona da zikir telkin eder. Oradan
cuma mescidine gider. Bundan başka
Sultan’la aralarında hiç mülâkat olmaz.
Sultan’dan hiçbir hediye kabul etmez.1

KÂMIL-I TEBRIZÎ
Şeyh Evhadüddin, Kayseri’de bulunurken Kâmil-i Tebrizî adında, kuvvetli
cezbesi ve derunî hâlleri olan delişmen ve
meczup bir kişi vardır. Sultan Alâeddin
ve beyleri ona itibar ve hürmet ederek
bağlanırlar. Sözü ve duası halk tarafından
makbul tutulur. Meselâ bir kimse için
bin dinar talep etse geri çevrilmez, tam
bir sadakat ve arzu ile yerine getirilir.
Kâmil-i Tebrizî bir gün Hz. Şeyh’in
huzuruna gelerek şöyle der:
“Saklamış olduğun altını bize ver
harcayalım!”
Evhadüddin:
“Bu dediğin tarzda bütün insanlar
söyler ve bu tahminde bulunabilir. Kuvvet-i cazibeye ve derunî marifete sahip
olduğunu, güzellikleri bildiğini iddia
“Her işimiz ve hareketimiz Yüce
Allah’ın iznine bağlıdır. Allah’tan izin
çıkmadıkça bir işe kalkışmam mümkün
değildir. Şu anda davetinize Cenab-ı

1
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“Selçuklu ailesinin hulâsası sensin.
Padişahlığın istikamet üzere olacaktır.
Hükümdarlıkta müstakil olacaksın!”
diyerek azim ve iradesini kuvvetlendirir.
Sultan’ı geri gönderip kendisi Malatya’ya gider. Ondan sonra Sultan Hz.
Şeyh’e ne kadar altın, gümüş, hediye ve
bahşiş gönderirse de kabul buyurmaz.
Bir müddet sonra Hz. Şeyh Kayseri’ye
gelir. Hz. Şeyh’in mürid ve müntesiplerinden olan Emir Çavlı-i Çâşnigîr,
Kemâleddin-i Kâmyâr vd. ileri gelenler
Hz. Şeyh’in bu şehre geldiğini Sultan’a
arz ederler. Sultan kalkıp Hz. Şeyh’i
ziyarete gelir. Hz. Şeyh, vaaz ve nasihate
başlar. Sultan son derece duygulanır,
heyecanlanır ve ağlar. Birdenbire kalkar
selâm ve hürmetini arz etmeden dışarı
çıkar. O günden itibaren hep tereddüt
ve kararsızlık içinde kalır. Ertesi gün
Sultan ile birlikte Hz. Şeyh’in hizmetinde
bulunan beyler ve devlet erkânı, Hz.
Şeyh’i nasıl bulduğunu Sultan’a sorarlar.
Sultan:
“Artık hizmetine gitmeyeceğim!” der.
“Niçin?” diye sorulunca şöyle buyurur:
“Eğer bir daha onu dinlersem gerçekten hükümdarlığı ve saltanatı terk
etmem gerekecektir. Benim bir daha
onun yanına gitmem doğru değildir.”
Bir müddet sonra Sultan, Hz. Şeyh’i
sema vermesi için davet etmek ister. Hz.
Şeyh hiçbir surette kabul etmez. Sultan’ın Hz. Şeyh’i ziyarete heveslenmesi
de ona malûm olduğundan evden çıkıp
kaybolur. Hâsılı karşılaşmaları bir türlü
mümkün olmaz.
Sultan ise Hz. Şeyh’i bulmak ister.
Bir türlü bulamayınca Hz. Şeyh’in cuma
günü hangi mescide gittiğini sorar. Kale
Mescidi’ne devam ettiğini bildirirler. Sultan’ın sarayından bu mescide açılan bir
kapı vardır. Bu kapıya Bâbu’s-Sır (Gizli
Kapı) derler. Sultan, cuma günü gidip
o kapıda bekler. Hz. Şeyh geldiğinde

Bayram, Mikâil, Şeyh Evhadü´d-Din
Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıb-Namesi, s.
274-275.
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ettiğine göre bil bakalım ne kadar param
var ve nerede saklamışım? Böylece manevî
gücünü görelim! Herkesin bilebileceği
şeyi sen de söylüyorsun.”
“Uygundur. Allah, bütün eşyayı yaratma
kudretine sahip midir?”
“Evet.”
“Mademki kadirdir. Söyle şu duvardan
bir deve çıksın.”
“Kudret imkânsız olana taalluk etmez.”
“Kudret imkânsız olana taalluk etmiyorsa o hâlde kadir değildir.”
“Kudrete sahiptir. Eğer irade etmişse
rızası olmayarak imkânsızı mümkün
kılabilir. İrade ise rızadan ayrıdır. Nitekim
‘Kullarının küfrüne razı olmaz’ (Kur’ân-ı
Kerim: Zümer sûresi XXXIX/7. âyet.)
buyurulmuştur. İnsan ve hayvanın
üremesini açıkça göstermiştir. Bilindiği
üzere erkekle dişi çiftleşmedikçe ve belli

bir süre geçmedikçe bu dediğin husus
gerçekleşmez. Taştan çıkan Salih (a.s.)’ın
devesi hadisesi Salih Nebi’nin iradesiyle
gerçekleşmemiştir. Salih (a.s.) kavminin
imtihanı ve helâk edilmesi için olmuştur.
Bu mucizenin olmasıyla, isyan etmiş olan
pek çok yaratılmışı helâk etti.”
Bu izahlardan sonra Kâmil nereye gitse
ve kimlerle bir araya gelse Evhadüddin’i
kınama ve yerme makamında şöyle der:
“Şeyh Evhadüddin, Allah’ın kadir
olmadığını söyledi!”
“Nasıl söyledi?” diye sorulunca da şu
karşılığı verir:
“Ben ona: ‘Söyle şu duvardan bir deve
yahut bir başka hayvan çıksın’ dedim. O
da: ‘Allah’ın bunu yapabilecek kudreti
yoktur’ dedi.”
Hz. Şeyh’e gelip Kâmil’in sözlerini
naklederler.

Mescidi’ne gittiğini öğrenince zararlı
bir şey yemesin diye aceleyle peşine
düşerler. Mescidin kapısındakilere Hz.
Şeyh’i sorunca burada bulunduğunu
söylerler. İçeriye girdiklerinde onun
karpuz yemekte olduğunu görürler. Ah
vah ederek derler:
“Hz. Şeyh ne iş yapmış, gözüne kastı
mı vardı? Bu hastalığa karpuzdan daha
zararlı nesne yoktur. Onun kokusu bile
göz ağrısını artırır. Nerede kaldı yemek?
Gözleri neredeyse iyileşecekti.”
Hz. Şeyh buyurur:
“Gözümün ağrısına karpuz zararlı
mıdır?
Tabipler:
“Hem de pek çok” derler.
“Gelin hastalığın maddesinden ilâç
yapalım!”
“Bu dediğini anlayamadık.”
“Yani göz ağrısına sebep olan şu karpuzdan gözümün ağrısına ilâç yapalım.”
Tabipler mani olmaya çalışırlar da
dinlemeyip bir karpuz parçasını iki
gözünün üstüne koyarak düzgünce
sarar, kalkıp gözü bağlı olarak Battal
Mescidi’ne gider. Orada uzun müddet
durur. Tabipleri dinlemez. Öylece gözü
bağlı oturur. Daha sonra su ister, gözünü
açıp abdest alır, namaz kılar.
Yerine geçip oturduğunda bakarlar
ki iki aydan beri ağrıyan, iltihap toplayıp
sulanan gözler sanki hiç ağrımamış gibi
iyileşir. Tabipler bu duruma şaşırırlar.3

Şeyh Evhadüddin, Kayseri’de bulunurken, bir göz ağrısına tutulur, gözleri
iltihaplanır ve yaş akar. Kehhal denilen
göz tabipleri onu muayene eder, ilâç sürer
ve perhiz verirler. Hata edip sakıncalı
bir şey yemesin diye biri her gün onu
kontrol eder. Bu vaziyeti iki ay kadar
sürer. Karpuz mevsimi gelir ve Hz. Şeyh
de karpuzu çok sever. Arkadaşlar da Hz.
Şeyh’e zararlı olacağından yemesin diye
hankaha karpuz getirmezler. Hz. Şeyh,
bir gün sabah namazını kılar ve göz
hekimleri gelmeden önce kalkıp Battal
Mescidi’ne gitmek üzere yola çıkar. Yolda
bulunan bir mescide kuşluk namazı için
girer. Kendisini takip eden Kâmil-i Tebrizî
de mescidin kapısını kilitleyerek pazara
gidip adilerinden on-on beş kadar karpuz
getirir. Kapıyı açarak karpuzları içeriye
alır. Mescid karpuzla dolar.
Hz. Şeyh:
“Niye zahmet çekip bu karpuzları
getirdin? Gözlerim ağrıyor. Karpuza
perhizliyim” der ve ondan bir bıçak
isteyip karpuzları yemeye başlayarak on
kişinin yiyemeyeceği kadar yer.
Tabipler hankaha gelip Şeyh’in Battal

Şeyh Evhadüddin-i Kirmânî’ye Kayseri
şehrinin ileri gelenlerinden bir tacir, eşi,
çocukları ve yakınlarıyla birlikte büyük
bağlılık ve iradeyle mürid olurlar.
Tacirin çok güzel ve temiz bir oğlu
olup onu mektebe verir. Çocuk Kur’ân’ı
hıfzetmektedir. Babası çocuğa ikindi
namazından sonra mektepten çıkınca
önce Hz. Şeyh’e uğramasını, günlük

2

3

Bayram, Mikâil; Evhadüddin-i Kirmânî ve
Menâkıb-Nâmesi, s. 233-234.
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dersini okuyup elini öptükten sonra eve
dönmesini öğütler. Hz. Şeyh onu çok
sever ve güzelce terbiye eder. Çocuk
zamanla büyür, delikanlı olur ve Kur’ân’ı
ezberleyip cemiyete katılır. Artık dünya
işlerine ve meselelerine karışacak duruma
gelir. Genç kendi başına iş görebileceği
kanaatine varınca babasına şöyle der:
“Artık elimden iş gelecek, sana yardımım ve faydam dokunacak bir çağa
geldim. Beni kervanla ticaret için bir
tarafa gönder.”
Babası oğlunun hatırını hoş tutarak
usulünce bu isteğini geri çevirir. Gün
geçtikçe gencin arzusu fazlalaşır ve
babasını sıkıştırmaya başlar. Babası da
şöyle itiraz eder:
“Sen ki henüz sıcak ve soğuk zahmeti
çekmemişsin. Kâr ve zarar bilmezsin,
alışveriş ve pazarlığa vakıf değilsin. Esnaf
ve sanatkârın içine girmemişsin. Esnafın
yolu ve yordamını öğrenmiş değilsin.
Alım ve satımda açıkgözlülüğün yeterli
değil. Ucuz ve pahalı malın narh ve fiyat
farkını anlayamazsın, yolların durumuna,
makam ve menzillere, yollardaki sefer
ve hazar, geçiş ve vergi usullerine vakıf
değilsin. Nasıl ticarete heves edebiliyorsun? Başlarsan nasıl sona erdireceksin?
Bu işte bir başına kalmak da var. Ticarete
çalışkan, usta, çevik, kararlı, ağzı lâf eden
bir insan gerektir ki bu işin üstesinden
gelebilsin. Çeşitli insanlarla muhatap
olacağından herkesin havsala ve idrakine
göre muamelede bulunması gerekir ki
alışverişi yürütebilsin.”
Gencin ana babası Hz. Şeyh’e onun
tavrını gözyaşlarıyla anlatıp istiharesini
dilerler. Hz. Şeyh murakabeden sonra
şöyle buyurur:
“Cenab-ı Allah’tan gelen izin ve ferman
şudur: O mutlaka sefere çıkacak. Bunu
önlemek imkânsızdır. Bu durumda onun
İstanbul’a gitmesi zaruridir.”
Gencin ana babası çaresizlikten
ağlayıp sızlar ve
“Hz. Şeyh’in bu söyledikleri… Bu
yavrucuk bizden hiç ayrı kalmadı. Yol
ve menzil bilmez. İstanbul’a nasıl gön-

derilir?” derler.
Hz. Şeyh tebessüm ederek
“Gönderen ben değilim. İzin ve
ferman Allah’tan çıkmıştır. Onun kazası
reddolunamaz ve hükmü önlenemez. Bu
hükme razı ve teslim olmaktan başka
çıkar yol yok. Bin çeşit yola başvursanız
onu başka bir yola sevk etseniz dahi
takdir hata etmeyecek ve onu İstanbul’a
götürecektir. Varın gönül hoşluğu ve
iyilikle onun hazırlığını yapın ve yola
vurun. Onun işleri arzunuz istikametinde
gelişecek. Elinden çok işler gelecek. O
pek çok kimseyi irşad etmek için gidiyor.
Bu işin sonunda çok sırlar var.”
Anası ile babası:
“Biz onu Hz. Şeyh’e emanet ettik”
derler.
Hz. Şeyh de şöyle der:
“Ben de onu Allah’a emanet ettim.
Gücünüzün yettiği kadar onun hazırlığını
görün. O memlekette rağbet edilen kumaş
ve bez balyalayın, yanına iki tane lâyık
arkadaş vererek yolcu edin. Müsterih
olun Hak Teâlâ onun koruyucusudur.
Bütün himmet ve tasarrufum onunladır.”
Bunun üzerine kalkıp giderler. Yedi
balya kumaş hazırlayıp, iki mutemet,
becerikli köle yanına vererek yola çıkarırlar. İstanbul’a varınca bir kervansaraya
iner ve hücre kiralarlar.
Bir gün sonra tellallar usul ve âdetlerince kervansaraylara gider, hangi tüccar
ve kervanın geldiğini tespit ederler. Bu
kervansarayda tacirin kumaş getirdiğini
öğrenirler. Hücresine gelip bez kumaş
sorarlar. Tacir delikanlının güzelliğini
görüp hayran kalırlar. Ertesi günkü pazara
gelip fiyatları görerek mallarının satılmasına yardımcı olacaklarını bildirirler.
Şehirdeki hükümdarın Veziri varlıklı
ve nüfuzlu bir adam olup seksen kadar
iş yeri onun imkânlarıyla çalışmaktadır.
Bütün esnaf ve sanatkârlar sermayeyi
ondan alıp ortaklaşa iş görürler. Şehre
nereden bir kervanla tacir gelse ondan
habersiz mal satın almaz.
Tellallar Vezire o gencin mallarını ve
güzelliğini anlatırlar. Vezir de delikanlıyı
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Bir müddet sonra bir gün Kâmil;
koyunlar, mum ve başka ihtiyaç maddeleriyle Şeyh’in huzuruna gelip eline
ayağına kapanarak yalvarır, yakarır ve
özür diler:
“Dediklerinizi unuttuğumdan aleyhinizde bulunup kınadım. Yüce Allah
katından bana bir hitap erişti ki: ‘Git, onun
katında istiğfar et ve Evhadüddin’den
özür dile, beyitlerini ezberle!’ Şimdi
bana rubaîlerinden öğretmen gerekiyor.”
Bundan sonra gelir, her gün iki beyit
öğrenir ve kısa zamanda yüz rubaî beller.
Meclislerde onun beyitlerini okur. Hz.
Şeyh’ten zikir dersi alır. Onun huzuruna
girdikçe nara atar.2
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raks ederler. Ertesi gün yine Vezirin
sarayına çağrılan gençle yemek ve şarkılar
faslı olur. Gencin neşelendiğini gören
Vezir bu defa ona şarap kadehini sunar.
Genç önce reddederse de sonunda ikna
edilerek şarabı içer. Aklî dengesi bozulur.
Sarayın perdeleri açılıp dolunay güzelliğinde bir kız o gence kadeh sunar. Genç
o kıza tutulur.

bir sofra hazırlatır. Yemekten sonra Vezir,
delikanlıya çalgıcı hanımlardan musiki
dinlenmesini teklif eder. Genç bu teklife:
“Ben hiç kadın sesi dinlemedim. Nasıl
olduğunu da bilmem. Bu dinimizde
haramdır. Kur’ân hâfızıyım. Çok ulu
keşif ve keramet sahibi bir şeyhim var.
Çalgıyı dinlediğimde ona malûm olur. Bu
yüzden düzenim bozulur. Allah aşkına
bana bunu yaptırmayın!” derse de Vezir
şöylece ısrar eder:
“Pek de yasak değil. Yasaklanmışsa da
bu İslâm dinindedir. Bizimkinde yasak
değildir. Bu memlekette garip ve misafirsin. Misafir ev sahibine tabidir. Bunu
arzulamadığın için sana günah olmaz.
Memleketine dönünce kefaret verir,
tevbe eder ve bir daha dinlemeyiverirsin!”
Sonunda genci razı ederek çalgıcıları
ve şarkıcıları çağırırlar. Güzel cariyeler

Delikanlı, kervansaraya döndükten
sonra da o güzelin sevdasından başka bir
şey düşünemez olur. Ertesi gün yeniden
Vezirin sarayına davet edilir. Vezir genci
yine ağırlar, onun kıza tutulduğunu anlar
ve onu kız vasıtasıyla teslim alacağını
düşünür. Yenilip içildikten sonra şarkıcı kadınlar faslı başlar. Ardından aynı
güzel kız daha can alıcı kıyafetle gelip
kadeh sunar. Delikanlı dayanamayıp kızı
yanına çekip oturtmak isterse de Vezir
müsaade etmez.
Delikanlı o hâlde hücresine döner ve
kölelerine yanıp yakıldığını söyler. Köleler
derdine çare bulunmadığını, din ayrılığı
nedeniyle kızı kendisine vermeyeceklerini söylerler. Delikanlı, Vezire tellalları
göndererek kızı ondan ister. Ertesi gün
Vezir sarayına genci davet eder. Yemek
yenilip şarap içildikten sonra daha evvel

hayâ ve edebinden başını yukarı kaldıramayan genç raks edip tepinmeye başlar.
Kapı açılıp aynı kız şeffaf bir elbise ile
içeri girer. Beraber şarap içerler. Genç,
kızı buse almadan bırakmayacağını
söyler. Buse alırken de çığlık atarak
bayılır. Köleleri genci sürükleyerek hücresine götürürler. Ancak öğleye kendine
gelebilir. İntihara kalkıştığından el ve
ayağını bağlayıp hücrenin bir köşesine
atan köleleri başında ağlaşırlar.
Genç, tellallara o kızla olabilmek
için tüm servetini feda etmeye hazır
olduğunu söyler. Tellallar Vezire gidip
vaziyeti arz ederler. Vezir bunun üzerine
şunları söyler:
“O kızımdır, evlenme çağındadır ve
evlenecektir. Nice beyler ve bey oğulları
ona talip olarak çok mal ve servetler
verecek oldularsa da ona lâyık birine
vereceğim diye beklettim. Fakat bu genç
ona lâyık, hatta daha da üstündür ve malı
da katımda değersizdir. Kölelerimin
her birinin malı onunkinin on katıdır.
Ondan mal değil, dininden dönmesini
istiyorum. Dinimize girerse kızımı ona
pek çok malla veririm. Aksi hâlde bizi
rahatsız etmesin.”
Vezirin sözlerini tellallar gence
ulaştırdığında o sevincinden neredeyse
çıldıracaktır, içi içine sığmaz:
“İslâm nedir? Din ve mezhep de
ne oluyor? Hepsi onun yüzüne feda
olsun!” der.
Gencin köleleri ağlaşırlar:
“Sen ki Kur’ân hâfızısın. Anan baban
Müslümandır. Evhadüddin gibi şeyhin
var. Bu tuttuğun iş nedir? Olmayacak bir
hayal ve sevda peşindesin. Yarın kıyamet
günü Allah’a hesabı nasıl vereceksin? Bir
kızın sevdasıyla dinini ve dünyasını terk
etti diyecek olan anan, baban ve şeyhinin
yüzüne nasıl bakacaksın?” dediklerinde
kölelere sövüp sayar; el ve ayaklarını
çözdürür.
Genç, tellallara Vezirin dediklerini
yapacağını söyler. Vezire durum bildirilince çok sevinir. Adamlarını gönderir
ve bir haçı gencin boynuna asarlar, birini

de eline verirler ve Vezirin huzuruna
getirirler. Vezir onu karşılayıp kucaklar ve
öper. Sonra kendi dinî usulleriyle nikâh
kıyılır, büyük düğün dernekle şenlik olur.
Gece damadı kendi sarayının yanında
düzenlenen saraya götürürler.
İçtima olacağı sırada kölelerinin gence:
“Mademki muradına erdin bari İslâmiyeti tamamıyla terk etme, dinimize
göre de nikâh kıyın. El ele tutuşun.
Birbirinizden icab ve kabul alın. İkimiz
de şahit olalım” demeleri üzerine bu
usulle de nikâh kıyılır.
Ardından muratlarına ererler. İkisi
de mesuttur. Bir yıl geçmeden bir de
çocukları olur. Kadın yeniden hamile
kalır ve iki yılda iki oğlan çocukları olur.
Gencin aklına geride bıraktığı İslâm, şeyh,
ana, baba gelmez. Gencin ana babası
Şeyh’e giderek çocuklarının akıbetinden
endişelendiklerini bildirirler. Şeyh de
onlara sabretmelerini öğütler.
O ülkede ileri gelenlerin kiliselerinde
hususi ibadet yerleri vardır. Genç, bir
gün karısı ve çocuklarıyla kilisesine gider,
onların âdetince ibadet etmektedir. Karısının gözü kilisenin etrafındaki resimleri
seyrederken bir an duvarda asılı duran
bir şeye ilişir ve:
“Bu nedir?” diye sorar.
Genç bakar, bunun kendisine ait bir
hamail olduğunu görür ve karısına:
“Bizim Mushafımızdır” der.
Kadın:
“Mushaf da nedir?” deyince:
“Mushaf Hz. Muhammed (a.s.s.)’a
indirilen Allah’ın sözleridir.” cevabını verir.
Karısı:
“Buraya nereden geldi?” diye sorunca
genç şunları der:
“Ben bu eve gelince onu koyacak uygun
bir yer bulamadım. Her gün içiliyor, içkili
eğlenceler ve uygunsuz işler görülüyordu.
Onun için en münasip yer kilisedir diye
düşündüm. Getirip onu oraya astım.”
Karısı:
“Onu okuyabiliyor musun?”
Genç:
“Tamamını ezberledim.”

Karısı:
“Acaba Allah’ın sözü nasıldır? Al biraz
oku duyayım!”
Genç:
“Şimdi temiz değiliz. Temizlenmeden
onu elimize alamayız!”
Karısı:
“Niçin temiz değiliz? Temiz elbiseler
giymişiz. Üzerimizde pis bir şey yok.
Neden kirli olalım ki?”
Genç:
“Dinimizde karı koca birleştikten sonra

gusül etmedikçe temizlenmiş olmazlar.”
Karısı:
“Gusül nedir?”
Genç:
“Su vücudun her tarafına akacak şekilde
yıkanmaktır ki bu şekilde temizlenmiş
olunur.”
Karısı:
“Bu hakikaten güzel bir şeydir. Gel
gidelim. Su ısıtıp ikimiz de gusül edip
dönelim. Sonra Allah’ın bu sözünü oku,
dinleyip anlayalım.”
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görebilmek için ertesi sabah pazara gelir.
Bütün pazar halkı gibi Vezir de delikanlının güzelliğine hayran kalır.
Vezir, delikanlıyı evine getirmenin
yollarını tellallarla konuşur. Tellallar
varıp genci Vezirle görüşmeye ikna
ederler. Vezirin çok süslü sarayında
gösterişle karşılanır. Vezir hâl ve hatırını
sorduğu gençle konuşur ve ona zengin
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herkese iftiharla söylemesinin sebebini
sorarlar. Hz. Şeyh:
“Niyetimizi anlamadınız. O adam
halkı irşad ve davet için gelmemiştir.
Onun gaye ve maksadı mal ve dünyalık
toplamaktır. Biz onu ziyarete gidince
‘Falancalar o adamı ziyarete gitmişler!’
diye şehirde yayılacak ve büyük bir şöhrete
kavuşacaktır. Halk ‘Eğer bu adam büyük
bir insan ve velayet sahibi olmasaydı,
falanca katiyen onu ziyarete gitmezdi.’
diyecektir. Oraya kadar gitmekle biz
sevap, o da şöhret ve vakar kazanmış
oldu. Bizim gaye ve maksadımız birine bir
hayır ve huzur kazandırmaktır. Bu haber
yayılınca emirler, halk ve Kayseri’nin
eşrafı onun ziyaretine gittiler. Bağlanıp
yanına gelir gider oldular.”
Türk şeyhin yanına girmek için sıra
bulunmaz olur. Kısa zamanda pek çok
altın, gümüş, köle, cariye, at ve katır sahibi
olur. Hz. Şeyh’in telkiniyle o dervişin işi
ahlâkî yönde gelişir. Böylelikle umulan
maksat ve gaye hâsıl olur.5

KÖPEK VE EŞEK
HAKARETININ MELÂMET
MESLEĞINDEKI MÜKÂFATI!

tâbi olup sonra onları irşad etti. Allah’ın
yoluna davet ederek bunca kâfirin Müslüman olmasına vesile oldu.”
Birkaç gün sonra köleler geri dönünce
ana-baba; oğullarına, gelinlerine, torunlarına ve dünürlerine hediyeler gönderir.
Şeyh de gelinin babasına mektup göndererek onu irşad eder. Köleler kısa zamanda
bütün eşya ve malları Kayseri’ye taşırlar.
Bir müddet sonra Hz. Şeyh ana-babaya oğul, gelin, torun ve dünürlerinin
geleceğini haber verir. Bunun üzerine
şehir halkının ileri gelenleriyle birlikte
onları karşılarlar. Rumlara iman telkin
edilir ve sünnet edilirler. Hepsi mürid

olup Hz. Şeyh’e bağlanırlar. Şeyh onlara
şöyle der:
“O genci sizi İslâm’a davet etmesi için
gönderdim. Bir müddet size uyup sizin
dininize tâbi oldu. İslâm’ın yüceliğini
ve üstünlüğünü görün ki bir kişi bunca
insanı nasıl irşad ederek İslâm’a getirdi.”
Bunlar Kayseri’de ikamet ederek
ömürlerini Müslüman olarak noktaladılar.4

4

Bayram, Mikâil; Evhadüddin-i Kirmânî ve
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RAĞBET
Şeyh Evhadüddin-i Kirmânî Kayseri’de
iken bir Türk derviş Battal Mescidi’nde
itikâfa girerek zahidlik, sahtekârlık ve
riyakârlık eder. Halk ona rağbet edip
bağlanarak yanına giderler. Büyük bir
şahsın Battal Mescidi’nde itikâfa çekildiği
haberi şehirde yayılır. Sokak adamları,
sanatkârlar zümresi gidip ona bağlanır
ve onun meziyetlerini anlatıp dururlar.
Hz. Şeyh sorar:
“Namaz kılıyor mu? Şeyh olarak
zikirleri yerine getiriyor mu?”
“Evet” derler.
Hz. Şeyh üstün marifet ve gönül

nuruyla onun esas maksadını ve gayesini
bilir. Bir gün sabah namazını kılınca,
arkadaşlarını da yanına alarak gezmek ve
dolaşmak kabilinden şehir dışına çıkarak
doğruca Battal Mescidi’ne ve o Türk’ün
yanına varır. Bir zaman oturur, sonra geri
döner. Yolda kiminle karşılaşsa:
“Battal Mescidi’ndeki Türk’ün ziyaretine gitmiştik” der.
Böylece Şeyh Hazretleri’nin Battal
Mescidi’ndeki o Türk şeyhi ziyarete
gittiği haberi yayılır.
Hankaha gelince halifeleri ve yakın
arkadaşları Hz. Şeyh’in onun yanına
gitmesinin, bunu yolda karşılaştığı

Şeyh Evhadüddin bir yerde otururken, Allah’ın kovduğu, lanetli ve düşük
adamlar ona:
“İt, eşek herif!” diyerek hakaret ederler.
Şeyh Hazretleri bunun üzerine:
“Her hakaretlerine karşılık onlara
bir dinar (altın para) veriniz!” buyurur.
Arkadaşlar:
“Öldürülmeyi hak etmiş olanları
dövmemiz ve kovmamız gerekir” derler.
Onları yatıştıran Şeyh Hazretleri:
“Siz anlayamıyorsunuz. Aslında onlar
beni övmektedirler.” der.
Arkadaşlar:
“Nasıl?” diye sorunca,
Şeyh Hazretleri:
5
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Karı-koca hemen gusül edip temiz
elbiseler giyerek iki çocuklarıyla birlikte
dönerler. Hamaili alan karısı:
“Açılan yer fal olsun!”
Kocası:
“Peki” der ve rastgele bir yer açarlar.
Şu âyet çıkar:
“İman edenlerin Allah’ın anılması ve
Hak’tan indirilenler karşısında kalplerinin huşu duymaları zamanı gelmedi mi?”
[Hadid sûresi LVII/16. âyet]
Bunun üzerine kocasının çok duygulanıp ağladığını gören karısı bunun
nedenini sorar. Kocası âyeti karısına
tercüme edince birlikte kilisenin salonuna
çökerek feryad edip ağlarlar. Evin halkı
durumu Vezire haber verince Vezir gelir;
kızı, damadı ve torunlarının birbirleriyle
kucaklaşıp ağlayarak kendilerinden
geçtiklerini görür. Damadı da hamaili
yüzüne gözüne sürmektedir. Vezir olanları
tahmin ederek herkesi kiliseden dışarı
çıkarır. Vaziyeti öğrenen Vezir, ardından
kızı ve çocukları iman getirirler. Bundan
sonra kızı ve damadı:
“Bu ülkede durumumuz öğrenilirse
hiçbirimiz kurtulamayız. Vaziyetimizi
katiyen bir sır olarak saklamalıyız. Mallarımızı o iki köle ile ticaret sevkiyatı gibi
Anadolu’ya yollayalım. Böylece eşya ve
mallarımızı sevk ettikten sonra yakınlarımızın hepsine iman telkin edelim.
Güzel atlar tedarik edelim. Bir gece bu
memleketten, hidayet bağışlayan Allah’a
tevekkül edip şeyhinin himmetine güvenerek sizin ülkenize gidelim.”
İlk seferde damad, ana-babasına
ve Şeyh’e uygun hediye ve mektuplar
gönderir. Vezir de Şeyh’e himmetinin
hidayetlerine vesile olmasından dolayı
teşekkürlerini bildirir. Ana-baba oğullarının haberini kölelerden alırlar. Ebeveyn
şöylece ağlaşırlar:
“Yavrumuz Kur’ân hâfızı idi. Nasıl
kâfir oldu, domuz eti yedi ve şarap içti?”
Hz. Şeyh gülerek şöyle der:
“Bu olanlarda Hak Teâlâ’nın nice
hikmetleri olduğu gibi pek çok faydaları
da vardır. Bir müddet onların dinlerine
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o işi bitirmeye gayret eder.
Şeyh Zeyneddin Sadaka tesadüfen
o eve gelir ve Hz. Şeyh’in o işle meşguliyetini görür. Kendisi o işi görmek için
baltayı Evhadüddin’in elinden alır. Hz.
Şeyh, baltayı ona verince kenara çekilir.

bulunma ve tanışma arzusu vardır. Fakat
hiç karşılaşmamışlardır. Şeyh Evhadüddin
hep sefer ve seyahatte olur; Necmeddin
de bir şehirde bulunur. Evhadüddin, şehre
gelince Necmeddin’in orada olduğunu
duyar, hankaha gider ve onu sorar:

iştiyak duyuyordunuz. Karşılaştınız, bu
görüşme ve buluşmada hiç konuşmadınız.
Nasıl oldu?”
Şeyh Necmeddin şu cevabı verir:
“Biz birbirimizle çok uzun konuştuk.
Fakat size malûm olmadı ve duymadınız!”9

EVHADÜDDIN-I
KIRMÂNÎ’NIN ŞIHABEDDIN
SÜHREVERDÎ ILE
HABERLEŞMESI

ANADOLU SULTANI ILE
GÖNÜLLER SULTANI
Şeyh Evhadüddin-i Kirmânî, Anadolu
Selçuklu hükümdarı Sultan Gıyaseddin I.
Keyhusrev’in ikinci saltanatı devresinde
onunla görüşür. Gönüller sultanı olan Şeyh
Hazretleri, Anadolu ikliminin sultanına
hitaben Farsça bir rubaî söyler. Hikmet
dolu bu rubaînin tercümesi şudur:
“Kayser’in (Roma İmparatoru) ayağının
altında yer eskimekteydi.
-Onun- Köşkü gökyüzüne yükselmişti.
Ey Keyhusrev, onun yerine geçmiş
vaziyettesin.
Söyle: O köşk nerede? Kayser ise sanki
hiç yaşamadı!”7

Dosya

ABDESTHANE
TEMIZLEYEN ŞEYH
Şeyh Evhadüddin-i Kirmânî Kayseri’de bulunurken arkadaşlarından bir
kısmı halvettedirler. Şiddetli soğuktan
abdest suyu yolu buz tutar ve su akmaz.
Abdest yeri dolar, halvettekiler çok sıkıntıdadırlar. Hizmetçilerine birkaç defa su
yolunu yapmalarını emrettiği hâlde ihmal
ederler. Hz. Şeyh, nihayet bir gün eline
balta alıp gelerek orayı yapmaya başlar.
Her balta darbesiyle bir buz parçası
mübarek yüzüne ve elbisesine sıçrar.
Orayı bir an önce yapmak için acele eder.
Pis sulardan tiksinmez. Büyük bir şevkle
6
7
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Şeyh Sadaka baltayı buza vurdukça pis
sıçrantılardan ve buz parçalarından
kendisini korumaya çalışır. Şeyh Evhadüddin, onun bu derece tiksinme ve
nefretini görünce tekrar baltayı eline
alır ve Zeyneddin Sadaka’ya:
“Bu iş sana göre değildir. Bunu nefretle yapıyorsun. Bu su Ulu Allah ile
sohbet hâlinde olanlara aittir. Onların
abdest suyundan ve sidiklerinden nasıl
tiksinilir?” der.
Bundan sonra o işi kendi mübarek
eliyle yapar.8

SESSIZ KONUŞMA!
Şeyh Evhadüddin-i Kirmânî ile Şeyh
Necmeddin-i Dâye muasır, yani çağdaştırlar. O; velî, keşif ve kerametleri olan
büyük birisidir. Her ikisinde de bir arada
8
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“Hamamdadır” derler.
Şeyh Hazretleri onu evde bekler. Bir
zaman sonra hizmetçilerin bakır tas ve
leğenleri nakışlı çuhadan yapılmış sofra
getirdiklerini görür. Ardından Şeyh Necmeddin çok gösterişli olarak çıkagelir.
Şeyh karşılamaya çıkar; kucaklaşırlar ve
birbirleriyle el sıkışıp uzunca bir müddet
murakabeye dalarlar. Murakabeden
sonra gözlerini açarlar, bakışırlar ve hiç
konuşmazlar. Şeyh Hazretleri çıkıp gider.
Necmeddin-i Dâye çıkıp yerine oturur.
Arkadaşları Necmeddin-i Dâye’ye
sorarlar:
“Şeyh ile bu şahıs arasında tuhaf
bir macera oldu. Bu murakabe ve gizli
konuşmalarda neler konuşuldu? Bu
adam kimdir?”
O da:
“Bu zat Şeyh Evhadüddin-i Kirmânî
idi.” der.
Şaşkınlıklarından yine sorarlar:
“Bunca zamandır ikiniz de birbirinize

Şeyh Evhadüddin-i Kirmânî Kayseri’de
iken bir gün murakabeyle meşguldür.
Murakabeden çıkınca en eski halifelerden olan Şeyh Sadeddin-i Nahcevanî ile
dervişlerden iki kişiyi çağırır.
Onlara şöyle der:
“Çıkacağınız yolculukta çok hadiseler
ve müşküllerle karşılaşacaksınız!”
Onlar da:
“Allah’ın kaza ve kaderine razı olduk.
Onun hükmünden kurtulmak veya
muhalefet mümkün mü?” derler.
Onlara kaç günde Aksaray’a varacaklarını ve her konaklama yerinde neler
olacağını bildirir. Oradan Konya’ya
gideceklerini, her menzilde ve yolda
neler olacağını bütünüyle beyan eder.
Antakya’ya varıncaya kadar hangi mahal
ve evde kalacaklarını, kiminle alışverişleri
olacağını ayrıntılıca anlatır.
Sonra buyurur ki:
“Sizden biriniz denizde boğulacak,
diğer biriniz karada çölde bir hırsızdan
zarar görecek.”
Bir mektup yazıp Şeyh Sadeddin-i
Nahcevanî’ye verip buyurur ki:
“Mısır’a gideceksiniz. Mısır’dan Hicaz’a
geçeceksiniz. Hicaz’dan Bağdad’a varacaksınız. Bağdad’a ulaşınca mektubumuzu Şeyh Şihabeddin’in huzuruna
iletin. Durumunuzu kendine arz edin.”
talimatını verir.
Antakya’ya varıncaya kadar Hz. Şey9
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h’in dedikleri yolcuların başlarına gelir.
Gemilerine Frenkler saldırır ve bir derviş
katledilir. İskenderiye’den Mısır’a giderken
yolda bir kaplan saldırarak diğer dervişi
parçalar. Mısır’a ancak Şeyh Sadeddin
varabilir. O, Mısır’dan Hicaz’a ve oradan
da Bağdad’a gider, Şeyh Şihabeddin Sühreverdî’ye mektubu verir. Ona başından
geçenleri anlatır. Hz. Şeyh’in
“Bağdad’a ulaşınca geri kalanı Şeyh
Şihabeddin-i Sühreverdî belirleyecektir
ve sen ona tabi olacaksın!” buyurduğunu
da bildirir.
“Şimdi Hz. Şeyh’in ne işaretleri var?”
deyince Sühreverdî bir an tefekküre
dalar sonra:
“Kur’ân’dan bir fal tut veya istiharede
bulun; ona göre işini yürüt.” der.
Ondan cevap isteyerek Anadolu
yoluna koyulur. Şeyh Hazretleri’nin
huzuruna çıkar ve başından geçenleri
anlatır. Bunun üzerine şöyle der:
“Allah’a şükür tekrar kulluğa ve esas
maksadıma kavuştum!”10

KÖTÜ HUYLU CARIYE!
Menâkıb-ı Evhadüddin-i Kirmânî’de
anlatıldığına göre Evhadüddin-i Kirmânî
bir gün herhâlde Kayseri’deki Bakırcılar
Pazarı’ndan (Bâzâr-ı Nahhâsan) geçerken tellâlın:
“Kötü huylu, bozuk yaradılışlı, akılsız,
inatçı, yaramaz, ağzı bozuk bir cariyeyi
kim alıyor? Bütün bu ayıplarıyla satıyorum!” dediğini duyar.
Hâmid, tellâlın önüne gelir ve:
“Bunca kusurlarla kaçadır?” der.
Tellâl:
“Şu kadardır” der.
Hemen anlaşırlar ve iyi bir fiyatla
bütün bu kusurlarına rağmen melâmet
mesleğinin gereği olarak kendisine
riyazet yaptırmak, nefsini zelil tutmak,
insanları da onun şerrinden kurtarmak
için bu cariyeyi satın alır.
10
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Cariye eve gelince hemen kavgaya
başlar. Birini döver. Şeyh’e şikâyet ederler,
iltifat buyurmaz. Bir başka gün yine öyle
eder. Kavga etmediği bir gün yoktur. Her
kim ev işlerinden birini dese dinlemez,
yapmaz, söver sayar. Evdekilere ettiğinin kat kat fazlasını Şeyh’e yapar. Şeyh
tahammül eder, hiçbir şey demez. Şeyh’in
nasihat, ikaz ve vaazları da kâr etmez.
Cariyenin ahlâkında düzelme görülmez.
Bir gün Şeyh’in misafirleri gelir. Şeyh
onların çamaşırlarının yıkanması için
cariyeden tatlı dille su ısıtmasını ister.
Kadın ona ağır sözler söyler ve tandırın
köseğisini alıp başına vurur. Kavga ve
gürültülerini duyan arkadaşları gelip
Şeyh’i onun elinden kurtarırlar.
Şeyh dışarı çıkınca, Şeyh Zeynüddin
Sadaka ona kınama yollu şöyle der:
“Bu belâ ve azabı ne zamana kadar
çekeceksin? Onu ya boşa ya bir başkasına
ver veya evden kov veyahut da sat gitsin.
Bunca eziyete katlanmaya ne gerek var?”
Bunun üzerine Evhadüddin şu cevabı
verir:
“Ey arkadaşlar, irademle ve isteyerek
onun belâ ve sıkıntılarını kabullendim.
Çünkü tellâl onun kötü huylarını sayıp
döktü. Bütün bu kusurlarıyla onu kabul
edip aldım. İrademle kabul ettiğim bir
şey, belâ ve azap ise başımdan defetmek,
bir başkasının üstüne yıkmak yiğitliğe
sığmaz. Halkı onun elinden kurtarmak
mürüvvettir. En iyisi onun cefasını
çekmem ve ona tahammül etmemdir…”
Bir müddet sonra o hatun ölür.
Bacıyan-ı Rum teşkilatını kuran
Fatma Bacı işte bu cariyeden doğar (H.
610/M. 1213 sonrası).11 �

11

*

Bayram, Mikâil; Evhadüddin-i Kirmânî ve
Menâkıb-Nâmesi, s. 32-33, 159-160; Baciyan-ı
Rum, s. 24-25. Erdem, Y. Tümer-Yiğit,
Halime; Bacıyân-ı Rûm´dan Günümüze Türk
Kadını…, s. 31.
Menkıbede adı geçen Bakırcılar Pazarı,
şimdiki Kapalıçarşı’dan Kazancılar çarşısına açılan üç geçitten ortada bulunanıdır
ki hâlen Bakırcılar Geçidi adıyla çarşı esnafı
arasında söylenip bilinmektedir.
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“Bana it demekle ev sahibinin kapısının
bekçisi, vefalı insan demektedirler. Eşek
demekle de ey yük taşıyıcı ve dayanıklı
demektedirler. Bunlar ise benim gerçek
vasıflarımdır, hakaret değildir. Bu yüzden
o aksine çok sevilmeye ve korunmaya
lâyıktır!” der.6
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Mustafa Alan ile Söyleşi
Mustafa İbakorkmaz


MUSTAFA
ALAN
ile Söyleşi
Mustafa İbakorkmaz

■ Gerçi şehrimizde çok tanınan bir simasınız. Ama okurlarımızın sizi biraz
tanımasını istesek kendinizi kısaca nasıl tanıtırsınız?
● 1953 yılında Hacılar ilçesinde doğdum. Çocukluğumun belli bölümü
Hacılar’da geçti. İlkokul üçe kadar Hacılar’da okudum. Kayseri’ye taşındık. Bir süre Nuri Has İlkokulunda okudum. Babam marangozdu, mobilyacıydı. Daha sonra Hacılar’a geri taşındık. İlkokulu Hacılar’da bitirdim.
Hacılar’da Yukarı Mahalle’de otururduk.
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İlkokulu bitirdikten sonra Kayseri’ye taşındık. Kale İçi’nde Talaslı bir
ustanın yanında saatçilik mesleğinde çıraklığa başladım. İki yıl bu
ustamın yanında çalıştım. Daha sonra başka bir ustanın yanına geçtim.
On yıl da o ustamla çalıştım. Askere gitmeden 51 gün önce evlendim.
Ben askerdeyken kızım dünyaya geldi. Askerden döndükten sonra da bir
müddet orada çalıştım. 1974 yılında kendi dükkânımı açtım.

Dosya
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Hacılar’da her sülalenin bir lakabı vardır. Herkes birbirini tanır. Bize
Ayanlar derler. Marangozluk adeta bizim aile mesleğimizdi. Babamın
amcaları, babam ve amcam marangozdu.
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yaparken, HES’te yöneticilik yapan Mustafa Derin’le
münasebetimiz vardı. Mustafa Derin vesilesiyle Adalet
Partisi yönetimine girdim.
Bu arada 84-85 sezonunda
Kayseri Spor’a genel kaptan

Dosya

Bir arkadaşım geldi “Atlı arabacıların derneği var,
saatçilerin derneği yok” dedi. Elli kişiyle derneğimizi
kurduk. Esnaf Sanatkârlar Odalarına derneğimizi
dâhil etmek için müracaatımız sırasında oradaki
işleyişten rahatsız olduk. Oradan çıkarken, birlikte
gittiğimiz arkadaşa “Buraya aday olacağım” dedim.
● Askerdeyken talimgâh çavuşuydum. Oradaki çalışmalarım
faal olma konusunda beni
etkiledi. Hacılar Sporda bir
müddet yöneticilik, sonra
başkanlık yaptım. 1980 yılında
başkanlığı bıraktım.
Hacılar Spor’da başkanlık
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oldum. On yıl genel kaptanlık
yaptım. Şimdiki adıyla futbol
şube sorumlusu. Yedi yıl da
yönetim kurulu üyeliği yaptım.
Hayatımda bir miktar orada
piştim. Bütün muhataplarım
profesyoneldi. Bu görev benim
hayalimdi, idealimdi. Oradaki
serüvenimden sonra Hacılar

Erciyes Sporda iki dönem
as başkanlık, bir dönem de
yönetim kurulu üyeliği yaptım.
Kayseri Spordaki görevim
sırasında Futbol Federasyonu
delegeliği ve genel kurul üyeliği yaptım. Şu andaki Futbol
Federasyonu binasını Haluk
Ulusoy’la görüşerek satın aldık.
Devam eden süreç içerisinde
Doğruyol Partisi’nden milletvekili adaylığım söz konusu oldu.
1994’de Tansu Çiller genel
başkandı. O günkü il başkanımız Osman Çilsal birinci sıra
milletvekili adayımızdı. İkinci
sırada ben vardım. Sonra sıralamalarda değişiklik yapıldı,
ben üçüncü sıraya düştüm.
Ben de bağımsız milletvekili
olmayı arzu ederek istifa ettim.
Daha sonra da siyasi girişimlerim oldu ama kısmet değilmiş.
Ankara’nın meclisine gidemedim, ama Kayseri’nin il genel
meclisinde iki dönem görev
yaptım. Hacılar’da belediye
meclis üyeliği yaptım. Siyasetle ilgili arzularımızı ve o
defteri böylece kapattık.
Bir arkadaşım geldi “Atlı arabacıların derneği var, saatçilerin derneği yok” dedi. Elli
kişiyle derneğimizi kurduk.
Esnaf Sanatkârlar Odalarına
derneğimizi dâhil etmek için
müracaatımız sırasında oradaki işleyişten rahatsız olduk.
Oradan çıkarken, birlikte gittiğimiz arkadaşa “Buraya aday
olacağım” dedim. O seçime üç
aday katıldık. Seçimi kazandık.
Bir dönem için başkan olduğum Birlik’te 24 yıl başkanlık
yaptım. Daha sonra Birliğimiz
içinde yer aldık. Birliğimizin

bulunduğu caddenin adı Selanik Caddesi’ydi. Belediyemize
müracaat ettik ve caddenin
adı Ahî Evran Caddesi olarak
değiştirildi. Bugüne kadar
özellikle esnaf ve sanatkârlarla ilgili çalışmalarım oldu.
Birçok sivil toplum kuruluşunun oluşumunda yer aldım.
Çeşitli kademelerde görevler
aldım. Kendi mesleğim ve
çalışma alanlarım açısından
Kayseri’nin taşında toprağında

emeğim var diyebilirim. Sporla
ilgilendiğim zamanlarda biraz
eşim yakınsa da yaptığım
çalışmalar sırasında aile
efradımı ihmal etmemeye de
özen gösterdim.
■ Ahî Evran’la ilgili özel çalışmalarınız var. Bize biraz da Ahî
Evran’dan bahseder misiniz?
● Ahî Evran denilince günümüzde Kırşehir daha ön plana
çıkıyor. Fakat Ahî Evran, Moğol

baskısı yaşanan dönemlerde
Anadolu’ya geldiklerinde
ailesiyle birlikte ilk önce Kayseri’ye geliyor. Kayseri’de şu
an bizim müze olarak kullandığımız binayı zaviye olarak
kuruyor. Zaviyenin bulunduğu
mahallenin adı Dabaklarönü
Mahallesi. Çünkü bu mahallede debbağlık mesleğini icra
eden atölyeler bulunuyor.
Burada dericilik yapıyorlar.
O dönemde sanat ve meslek
gayrimüslimlerin elinde. Ahî
Evran’ın çok büyük gayretleriyle Türkler de meslek sahibi
oluyor. Ahî Evran sadece
sanatkârların lideri değil, aynı
zamanda Allah dostu bir insan.
Bizlerin, yani esnaf ve sanatkârların piri. “Besmeleyle açılır
dükkânımız, Ahî Evran’dır pirimiz üstadımız.” Bizdeki destur
budur. Çok değerli bir büyüğümüz. O kadar güzel öğretiler
bırakmış ki bir cümlesine
kitaplar yazılır. “Eline sahip
ol, ölçüde tartıda hata yapma”
diyor. “Diline sahip ol, gıybet
yapma, yalan söyleme. Beline
sahip ol, başkasının namusuna kem gözle bakma” diyor.
Zaman zaman başkalarına
mal edilse de “Eline, diline,
beline sahip ol” sözü Ahî
Evran’ın sözüdür. Mesela bir
de pabucu dama atma meselesi var. Ayakkabıyı, çarığı iyi
yapmayan ustanın Ahî Evran
tarafından çarşı denetlenirken
cezaya çarptırılmasını ifade
eder. Ahîler işini iyi ve güzel
yapmak zorundaydılar. Çünkü
Ahî Evran’ın ortaya koyduğu
kurallar işini doğru yapmayanı
esnafın arasında barındırmayan kurallardı. Ya belli süre
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■ Sivil toplum kuruluşlarına özel
bir ilginiz var. Özellikle esnaf
ve sanatkârlarla ilgili birçok
çalışmanın içerisinde yer aldınız. Bu ilgi nasıl başladı. Başka
alanlarda da faaliyetleriniz
oldu mu?
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Ahî Evran’ın mürşidi Evhadüddin Kirmânî adında büyük
bir zat. Ahî Evran’ı kendi kızı
Fatma Bacı ile evlendirmiş.
Fatma Bacı da memleketteki
kadınları örgütlemiş. Bâcıyân-ı
Rum diyoruz bu teşkilata.
Zaman içerisinde hem Ahî
Evran’ın kurduğu Ahîlik teşki-

ama biz Kayseri’de yaşıyoruz bunu. Biz selam vermeden dükkânımızı açmayız.
Şuradan bir ihtiyaç sahibi
geldiğinde boş göndermeyiz,
az veya çok. Bir yolcu gelse
elimizden geldiğince yardımcı
oluruz. Ahîlik kültürünü hâlâ
yaşadığımızı iddia ediyorum.
O günlerde Ahî Evran, çarşıyı
kontrol ederken beğenmediği
bir ayakkabıyı dama atıyor,

Ahî Evran “Eline sahip ol, ölçüde tartıda hata
yapma” diyor. “Diline sahip ol, gıybet yapma, yalan
söyleme. Beline sahip ol, başkasının namusuna
kem gözle bakma” diyor.
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latı, hem Bâcıyân-ı Rum tüm
Anadolu’ya yayılmış. Selçuklu
Devleti’nin son zamanlarında,
Osmanlı’nın kuruluşuna
katkısı olmuş. Uzun yıllar
Osmanlı Devleti’nde esnafın, sanatkârın bağlı kaldığı
prensipleri Ahî Evran belirlemiş. Ahî zaviyelerine esnaf
kendi kazancından katkıda
bulunurdu. Bu sayede günlük
olarak fakirlere yemek verilir;
şehre gelen yolcuları, devlet
erkânını Ahîler ağırlar, misafir ederlerdi. Ahî teşkilatına
mensup gençler mesleki eğitimlerini alırken diğer taraftan
da gençlere zamanın ilmi olan
konularda dersler verilirdi.
■ Kayseri’de Ahîliğin ve Ahî
Evran’ın düşüncelerinin etkileri
hâlen devam ediyor diyebilir
miyiz sizce?
● Tabii o günkü şartlar ile
bugünkü şartlar aynı değil
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“Seni meslekten men ederim”
diyor. Yani o bir cezadır, utançtır esnaflar için. Bugün aynı
karşılığı TSE var. O zaman orta
sandıklar varmış kredi veren,
bugün Esnaf Kefalet Kooperatifleri var. O gün zaviye
varmış, şimdi odalarımız var.
Şimdi zaman değişti, koca
hipermarketler çıktı. Ki küçük
güzeldir. Her zaman küçük
esnaf sanatkârdan alışveriş
yapmalarını tavsiye ediyorum.
Markette alışveriş yaptığınızda
1 liralık bir eksiğiniz varsa
oradaki kasiyer onu istiyor.
Ama bizim bakkalımız, “Götürün efendim yarın bırakın”
diyor. Veresiye defterlerimiz
var bizim. Oğluna kız arayanlar
bakkallardan sorarlar. İnsanlarımız parası yoksa bakkaldan
borç alırlar. Bu bir mahalle
kültürüdür, hâlâ yaşıyoruz.
Bizim akraba gibi gördüğümüz
müşterilerimiz var. Düğününe,
cenazesine gittiğimiz müş-

terilerimiz var. Biz gurbetçilerimizi hâlâ havaalanında
karşılıyoruz. Ahî Evran’ı bugün
geri getiremeyiz ama prensiplerini inşallah gelecek kuşaklara aktarmamız lazım.
■ Ahîlik denilince akla gelen
konulardan biri de meslek eğitimi. Özellikle gençlere yönelik
meslek eğitimi akla geliyor
sanırım.
● Tabii dönemlere göre şartlar
değişiyor. Eskiden hayata atılmak için meslek sahibi olmak
çok önemliydi. Şimdi ise
gençlerimizin eğitimine önem
veriyoruz. Tahsil daha önemli
durumda. Ama neticede
hayatın devamı için meslek
eğitimi de gerekiyor. Günümüzde meslek eğitimi daha
çok meslek liselerinin üstlendiği bir konu. Bir de hayatın
şartları nedeniyle birçok
mesleğe ilgi azalmış durumda.
Şimdilerde çırak bulamıyoruz.
Kimse artık elinden tutup da
eti senin kemiği benim diye
çırak getirmiyor. Hemen nasıl
kolay para kazanabilirim
diyorlar veya tahsilini yaptırıyorlar. Dolayısıyla biraz çırak
sıkıntımız var. Tüm bunlara
rağmen, yine de Kayseri’mizde
bizim 3 tane çıraklık eğitim
merkezimiz var. Ayşe Baldöktü
Mesleki Eğitim Merkezimiz var,
yanında bir de yurdumuz var,
ilçelerden gelen çocukların
kalacağı şekilde. Cumartesi
pazar evine, ailelerinin yanına
gidiyorlar. Osman Kavuncu
Ağaç İşleri Sanayi Sitemiz de
var. Osman Düşüngel Çıraklık
Eğitim Merkezini açtık.

■ Bir de her yıl Ahîlik Haftası
etkinlikleri düzenliyorsunuz.
Bu etkinliklerde yılın Ahîsini
seçiyorsunuz.
● Efendim, Ahîliğin ilkelerinin
yaşamasını kıymetli buluyor, başarabildiğimiz ölçüde
bu değerleri yaşatmayı arzu
ediyoruz. Bu nedenle “Yılın
Ahîsi”ni seçiyoruz. Malumunuz marifet iltifata tabi.
Toplumumuzda gerçekten
kıymetli, başarılı insanlar
yetişiyor. Bunların kıymetinin bilinmesi lazım. Dolayısıyla kendi bulunduğu kesim
tarafından takdir edilen iyi
sanatkârı takdir etmeliyiz.
Bizim yapmaya çalıştığımız
şey budur. Rastgele bir insanı
“Ahî” seçmiyoruz. Hepsinin
ayrı ayrı, hünerleri oldu. Başta
Nuh Mehmet Baldöktü, İstanbul’da manifaturacılık yapan
hemşehrimizdir, çırak öğrenci
yurdunu yaptırdı. Yine 11.
Cumhurbaşkanımızın babası,
Ahmet Hamdi Gül amcayı
seçtik. Cumhurbaşkanının
babası olduğu için, bir baba
öyle bir evlat yetiştirdiyse,
bizim çocuklarımız da okusa
Başbakan olsa, Cumhurbaşkanı olsa o takdiri bekleriz.
Ahmet Hamdi Gül amca
tornacı. Bizim Kayseri sanayimizde, Eski ve Yeni Sanayide
Hava İkmalden mezun olan
ustalar çok iyi ustalar. Emekli
olduktan sonra bırakmadılar,
gelip sanayi sitesine iş yeri
açtılar. İnanın bizim sitemize çok büyük faydası oldu.
Meslek olarak, ustalık olarak
faydası oldu. Kadir Has’ı seçtik.
O zamanlar Belediye Başkanımız olan Mehmet Özhaseki’nin

yanına gitmiştik. Ahîliğe aday
3 kişi vardı. Şehremini olduğundan dolayı kendisinin gönlünü almaya gitmiştik. Bize
Kadir Has amcayı önerdi. Telefon açtı, gelir misin diye; Kadir
Has amca da “Hemen gelirim”
dedi ve mirasçılarıyla beraber
geldi. Bize “Bunlar benden
sonra Kayseri’ye yardım
etmezlerse yakalarını yırtın
diye getirdim?” dedi. Onun
sayesinde Türkiye’ye Ahîlik
yayıldı, duyuruldu. Kayseri’nin
Bekir Ağabey’i, Bekir Yıldız
Bey’i seçtik. Rifat Hisacıklıoğlu,
TOBB Başkanımız. Saffet
Arslan Bey, İpek Grup sahibi,
o da marangozluktan gelme,
gündüz marangozluk yapar
geceleri taksiye çıkarmış,
çalışkan birisi. Büyükşehir
Belediye Başkanımız Memduh
Büyükkılıç, onun da emeği çok.
Ali Rıza Özderici, daha önce
Sanayi Odası başkanlığı yaptı,
çok hayırları var. Yine Abdurrahman Kiraz’ı seçtik halıcı
esnafından, mahallelerde halı
dokuturmuş, hem kazanan
hem de kazandıran kardeşimiz. Ahmet Karaduman var
anahtarcı, babasına Bünyan’da
Tüfekçi Kadir Usta derler,
babası kalemden silah yapmış,
yakalandı, biraz hapis yatırmışlar da bırakmışlar. Mahir
Solak, bu kişi Türkiye’nin Ahîsi
oldu, 50 yıllık terzi Develi’de,
“15 tane usta yetiştirdim” dedi,
“30 tane yetiştirdim de ayıp
olmasın diye 15 diyorum” dedi.
Nezakete bakın. Mustafa Elitaş
bakanımızı seçtik, çünkü Kayseri’mize çok yardımları oldu
ve onun da başarılı bir ticari
hayatı oldu. İşini iyi yapan bir

televizyoncu da gazeteci de
iyi bir ahîdir. Ahîlik, dürüstlük, doğruluk ve paylaşmadır.
Sende yoksa yine başkasına
verecek kadar cömert ol.
■ Peki, esnaflıkla ilgili günümüzde
hâlen devam eden birkaç püf
noktası nedir diye sorsak?
● Başarılı insanlara, işini iyi
yapan insanlara gıpta ediyorum. Bazıları ülke hakkında
karamsar tablolar çizseler
de önümüz açık. Daha da iyi
olacağına ben inanıyorum.
Tek bir şey var: Üretim, üretim,
üretim. Geçmişte başarılı
olmamızı sağlayan, güvenli,
dürüst yaşamamızı sağlayan
değerlere bağlı kalarak üretim
yapmalıyız. Biz esnaf sanatkârlar olarak çarşıda diyoruz
ki “Bir müşteri bin müşteri”.
Şunu anlatayım: Bir müteahhit, annesini ziyarete gitmiş.
Annesi bir pencere yaptırmış.
Pencereyi yapanlardan özel
istekleri olmuş ihtiyar teyzenin. Zor olmasına rağmen
teyzenin hatırını kırmayıp
isteklerini yerine getirmiş
firma. Müteahhit, “Anne bu
kadar eziyete kim katlandı,
bu pencereyi kime yaptırdın?” diye sormuş. Annesi
de “Oğlum, şurada gençler var,
camı silemiyorum deyince
Allah razı olsun benim işimi
kolaylaştırmak için yaptılar.”
demiş. “Anne bu çocukların
kartı var mı?” diye sormuş.
“Var oğlum” demiş, kartı vermiş.
Müteahhit bir müddet sonra
bu pencere imalatçısını
ziyaret etmiş ve bin dairelik iş
vermiş. Yani “bir müşteri bin
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ceza verilirdi ya da meslekten
men edilirdi.
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müşteri” derken bu tür yaşanmışlıkları kastediyorum. İşlerimizi temiz yapacağız, titiz yapacağız.
Zaten çağımızda da müşteri memnuniyeti çok
önemli. Bunun yanında bir de güler yüz, tatlı dil
gerekli. Gülmesini bilmeyen para kazanamaz.
Acı günümüz, tatlı günümüz olabilir. Ama bizim
müşteriye o acı günümüzü hiç yansıtmadan iyi
hizmet etmemiz lazım. Kaliteden ödün vermememiz gerekiyor. Nasıl kötü söz sahibininse,
kalitesiz mal da sahibinin. “Mal da yalan, mülk de
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yalan” demişler. Birilerine bırakacağımız miras
için kendimize kötü dedirtmememiz gerekir.
■ Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Okurlarımıza son söz olarak ne dersiniz?
● Birbirimizi sevmemiz, sahip çıkmamız lazım.
Başka Türkiye yok. Tüm hemşerilerimize, esnaf
ve sanatkâr kardeşlerime buradan saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. �

Ahî Evran Zaviyesi
Osman Eravşar
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Osman Eravşar

K

ayseri merkezin güneyinde, surların
dışındadır. Bu yapı, son yıllarda
çevresindeki evlerin yıkılması sonucunda, eski eserlere vâkıf kişilerce ortaya
çıkarılmıştır (1985). Yapının güneyinde
Emîr Ali Türbesi, doğusunda ise Seyyid
Burhaneddin Mezarlığı bulunmaktadır.
Merkezî mekân plan düzeninde dört
eyvanlı bir plana sahiptir. Kaba yonu
taştan inşa edilen yapının ilk ortaya
çıkarıldığında bir bölümü ayaktaydı. Dikdörtgen bir avluya kuzeyde ve güneyde
açılan iki eyvanlı bölümle eyvanlar
arasındaki kare planlı oda günümüze
sağlam olarak gelmişti. 1993 yılında
zaviyede kazılar yapılmış ve bu kazılar
sonrasında bazı mekânların duvarları da
ortaya çıkarılmıştır. 1994–1995 yıllarında
ise asli şekline pek uygun olmayan bir
onarım yapılmıştır. Yapının kuzey ve doğu
bölümünün cephe duvarları günümüze
kadar gelmiştir. Diğer bölümün duvarları
temel seviyesinde olup cephe düzenlemesi
hakkında bilgi yoktur. Bugün mevcut
olan kuzey ve doğu duvarları masif olup
kuzey duvarında eyvana açılan küçük bir
kapı vardır. Kuzey cephede, eyvan duvarının hemen arkasındaki duvar kalıntısı
yapıyla organik olarak birleşmiştir. Bazı
araştırmacılar bu duvar kalıntısının
surların güneye devam eden bölümünün
bir parçası olduğunu iddia ederlerse de
buradaki duvarın sur duvarı özelliğini
taşımadığı, yapının kuzeye doğru devam
eden bölümüne ait bir parça olduğu
görülmektedir.
Planının düzensiz oluşu nedeniyle,
yapıya nereden girildiği tam olarak
belli değildir. Ancak, kuzey ve güney

Ahî Evran, 1205 yılında, yanında bazı kişilerle birlikte Bağdat’tan Anadolu’ya geldi, Kayseri’de şehrin güneyinde surların
dışına yerleşti ve mesleği olan debbağlıkla uğraşmaya başladı.
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duvarlarında kapı benzeri mekânların
bulunmaması nedeniyle, yapının asıl
girişinin güney ya da batıda olduğunu
söyleyebiliriz. Dikdörtgen küçük bir avlu68

nun dört yönünde yer alan eyvanlardan
ikisi günümüze sağlam olarak gelmiştir.
Diğerlerinin temel izleri kazılarla ortaya
çıkarıldıktan sonra sağlam eyvanlar göz

önünde tutularak restitüsyonu yapılmıştır. Eyvan köşelerinde yer alan geçiş
elemanlarından, avlunun kubbeyle örtülü
olduğu anlaşılmaktadır. Doğu eyvanının
doğu duvarında köşeye bitişik olarak yerleştirilmiş bir ocak bulunmaktadır. Ocak,
yapının ev olarak kullanıldığı döneme ait
olup sonradan yerleştirilmiştir. Eyvanın
güney duvarında, eyvan kemerinin hemen
altında, güneydeki odaya açılan bir kapı
vardır. Fakat kemerin altında düz lentolu
bir kapının yapılması statik açıdan uygun
değildir. Bu nedenle kapının daha sonraları açıldığını ifade etmek gerekir. Kuzey
eyvanında doğu ve batı taraflara açılan
birer küçük kapı daha görülür. Kuzey
ve doğu eyvanının köşesinde bulunan
oda, kuzey-güney doğrultusunda sivri

beşik tonozla örtülmüş olup dikdörtgen planlıdır. Yapıda gerçekleştirilen
kazılar sırasında firuze renkli düz plaka
çini parçaları bulunmuştur. Yapı genel
hatlarıyla bir zaviyeye ait bazı özellikler
taşımaktadır.
Ancak, yapının Ahî Evran’a ait bir
zaviye olduğunu kesin olarak ortaya
koyacak bilgiler yoktur. Bununla birlikte
Kuru ve Çayırdağ, yapıyı Ahî Evran’a
ait zaviye olarak tanımlamışlardır. Ahî
Evran, 1205 yılında, yanında bazı kişilerle
birlikte Bağdat’tan Anadolu’ya geldi,
Kayseri’de şehrin güneyinde surların
dışına yerleşti ve mesleği olan debbağlıkla
uğraşmaya başladı. Zamanla bu bölgede
Debbağlar ve Külahduzlar çarşısı Ahî
Evran’ın müritleri tarafından kuruldu

Dosya

Dosya

ve geliştirildi. Ahî Evran’ın bu çarşıda
bir de evi vardı.
Menakıbname’den öğrendiğimiz
kadarıyla Ahî Evran’ın evi çarşının
içindeydi ve iki ayrı kapısı bulunuyordu.
Evin bir kapısı Külahduzlar Çarşısı’na,
diğeri ise bitişiğindeki mescide açılıyordu.
Moğollar Kayseri’yi kuşatınca, ilk olarak
Debbağlar Çarşısı’nı tahrip ettiler, daha
sonra şehre karşı mancınıkları buraya
kurdular. Bu ifadelerden Ahî Evran’a ait
zaviye ve evin, Yoğun Burç’un hemen
karşısında olduğunu anlıyoruz.
Nitekim XVI. yüzyıl tarihlerinde bu
alan Debbağlar Çarşısı olarak kullanılmaya
devam etmiştir. Burada bulunan mescit
ise I. Alâeddin Keykubat döneminde
onarım geçiren Tabaklarönü Mescidi
olarak biliniyordu. XX. yüzyıl ortalarında
yıkılan bu mescit de Yoğun Burç’un
karşısında yer alıyordu.
XIII. yüzyılın ilk yarısında Kayseri’de
Ahîlere ait başka zaviye ve yapıların
olduğunu biliyoruz. Ayrıca Eretna Beyliği döneminde Kayseri’ye gelen İbni
Batuta da şehirdeki Ahîlerin varlığının
önemine işaret eder. Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen zaviye,
Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi olarak
kullanılmaktadır. �
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turma, mekânı maket hâline getirme
riski de olsa modern çağda müzeler
bir hatırlama ve hafıza unsuru olarak
değerlendirilmektedir.
Kayseri özellikle son dönemlerde
müzeleri ile öne çıkan bir şehir olma
hüviyetini taşıyor. Gerek Büyükşehir
Belediyesi ve gerekse Kültür Bakanlığının
çabaları müzelerin daha çok gündeme

Erkan Küp
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üzeler bir şehrin hafızalarıdır. Gittiğiniz şehirlerde şehri ya tarihten
gelen mekânlarından tanırsınız ya da
sosyal ve kültürel değişim sonucunda
ortadan kalkma tehlikesi taşıyan veya
bir biçimde kaldırılan eserlerin müzeler
vasıtası ile saklanması ve korunması
vasıtası ile tanırsınız. Bir şehirde ideal
olan elbette ki mekânın işlevini hâlâ
sürdürebilir olması, geçmişten bugüne
yaşatılabilmesidir. Ancak hızlı değişim,
zaman zaman mekânsal anlamda tahrip
edici boyutlara da gelebilmektedir. Bu
durumlarda ise tarihî bir yapıyı, bir eseri
veya bir unsuru saklayabilmenin ve hatırlayabilmenin önemli yolu müzelerdir.
Bu anlamda müzeler şehirlerin geçmişe uzanan pencereleridir. Toplumun
hafızasını diri tutmak, geçmişle olan bağı
muhafaza etmek, bir mekânı, bir eseri
hatta bir anlayışı taşımak bu yolla, az
da olsa mümkün olabilir. Her ne kadar
müzelerin ayrıca tarihi daraltma, unut-

liyetler şehrin hafızasını müzeler yoluyla
daha çok gündeme getirirken, insanların
tarihte ve kültürel bir ortamda yolculuk
yapmalarını da sağlıyor.
Ahî Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi
de mütevazı yapısı ve içeriğiyle özellikle
Ahîlik tarihi ve Kayseri açısından hâlâ
önemli bir işleve sahip. Bilindiği gibi ahîlik
(kardeşlik) İslam’ın temel ilkesi olarak,
toplumun her alanında kendini belli
etmesi gereken bir husustur. Özellikle de
ticari alanda bu belli ediş, Ahîlik gibi bir
müessesenin öne çıkmasını sağlamıştır.
Ticari anlamdaki bu birlik ve beraberlik,
dayanışma ilkesi aslında insan fıtratı
düşünüldüğünde, başarılması zor bir
durumdur. Buna rağmen Anadolu insanı
rızık kazanma, kazandığını paylaşma ilkesi
doğrultusunda ticareti bir ahlaki ve dinî
ilkeye dayamış, bunun sonucu olarak
da Ahîlik ortaya çıkmıştır. Bu anlamda
Ahîlik bir fıtratın, bir ahlakın hayatta
tahakkukundan ibarettir denilebilir.

13. yüzyılda Horasan’dan önce Kırşehir ve Kayseri
yöresine gelen Ahî Evran, Kayseri’de Tabaklarönü
Mahallesi olarak bilinen Talas Yolu üzerindeki mekânı
yurt tutarak işe başlamıştır. Kayseri’de bulunduğu
süre içerisinde dericilik işi ile uğraşmıştır.
gelmesini sağlıyor. Selçuklu Uygarlığı
Müzesi, Millî Mücadele Müzesi, Arkeoloji
Müzesi toplumsal anlamda daha çok öne
çıkıyor. Yapılan kültürel ve sanatsal faa-

Ahî Evran’ın Anadolu’daki bu oluşuma
katkısı gün geçtikçe daha da belirginleşmeye başlıyor. Devlet yönetimindeki tecrübesi, ilimdeki mertebesi, toplumu sevk
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Kayseri, makarr-ı ulema olduğu kadar ticari bağlamı ve esnaf yapısı ile de bilinen
bir şehirdir. 80’li yıllarda şehir dönüşürken, Ahî Evran’ın zaviyesinin ve iş yerinin
bulunduğu alanın tespit edilerek burasının Ahîliği hatırlatması, ticaretteki ahlaki
boyutu yansıtması bakımından Ahî Evran ve geçmişteki esnafların hatırasına
müze hâline getirilmesi bugünkü nesiller için en azından geçmişe açılan bir
pencere olmuştur.

ve idaredeki basireti, bir milletin millet
olabilme sürecindeki ileri görüşlülüğü
dinin ve ahlakın esnaflık teşkilatı bağlamında nasıl somutlaştığının en önemli
71
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göstergesi hâline gelmiştir. Nitekim
Moğol istilasında Kayseri savunmasında
en ön planda olan insanların Ahîler olması
tesadüf değildir.
Bir mekânda dini somut kılmak onu
ahlaken yaşamakla mümkündür. Ahlak
somutlaşmadığı zaman din veya inanç
sadece tüketilir. İşte Ahî Evran başta
olmak üzere, Anadolu insanlarının o
dönemde yapmaya çalıştıkları şey; özellikle ticari alanda bir ahlaki duruşu somut
hâle getirmek ve bunu topluma yayarak
kalıcı hâle getirmektir. Bu somutluğun
doğal sonucu da müesseseleşmektir. Ahî
Evran kayınpederi ve hocası Evhaduddin
Kirmani’nin terbiyesiyle yetişmiş, inancını
ticari hayatında somutlaştırmış, iş yerini
adeta ahlakın somutlaştığı, terbiyenin
insanlara aktarıldığı yer hâline getirmiştir.
13. yüzyılda Horasan’dan önce Kırşehir ve Kayseri yöresine gelen Ahî Evran,
Kayseri’de Tabaklarönü Mahallesi olarak
bilinen Talas Yolu üzerindeki mekânı
(bugünkü Ahî Evran Esnaf ve Sanatkârlar
Müzesi’nin olduğu yer) yurt tutarak işe
başlamıştır. Kayseri’de bulunduğu süre
içerisinde dericilik (debbağlık) işi ile
uğraşmıştır. Ahî Evran’ın ve Kayserili
sanatkârların üretmiş olduğu deri ayakkabı

ve ürünler, dünyaca meşhur ve bilinen
pazarlarda aranan mal olmuştur. İlk mal
mübadelesinin Kayseri’nin Pınarbaşı
ilçesine bağlı Pazarören yakınlarındaki

Yabanlı Pazarı ve İpek Yolu üzerindeki
panayırda yapıldığı bilinmektedir. Bu
anlamda Kayseri’nin tarihî anlamda
en önemli ticaret merkezi olduğu yine

yörede ortaya çıkan kalıntılardan bilinmektedir. Kil topraktan ilk çek ve senedin, anlaşmaların, mal değişiminin yine
Kayseri’de yapıldığı, Kültepe’deki Kaniş

ve Karum’un da bunların nişanesi olduğu
tarihçiler tarafından belirtilmektedir. Bu
minvalde Ahî Evran’ın ve Ahîlik müessesesinin Kayseri’de belirgin biçimde yer

tutması da tesadüf değildir ve bu ticari
sürekliliğin devamı olsa gerektir.
Kayseri, makarr-ı ulema olduğu
kadar ticari bağlamı ve esnaf yapısı ile
de bilinen bir şehirdir. 80’li yıllarda şehir
dönüşürken, Ahî Evran’ın zaviyesinin
ve iş yerinin bulunduğu alanın tespit
edilerek burasının Ahîliği hatırlatması,
ticaretteki ahlaki boyutu yansıtması
bakımından Ahî Evran ve geçmişteki
esnafların hatırasına müze hâline getirilmesi bugünkü nesiller için en azından
geçmişe açılan bir pencere olmuştur.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odalar Birliği’nin
ortak çabası ile onarılan Ahî Evran Zaviyesi,
ülkemizin ilk Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi
olarak açılmıştır. Müze, tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutan birçok
zanaata ait kullanılan araçları ve eserleri
ile bir hafıza ve hatırlama merkezi olma
özelliği taşımaktadır. Geçmişimizde esnaf
ve sanatkârların kullandığı el aletleri ve
imalat yaptıkları emtiaların sergilendiği
müze, cuma günleri haricinde haftanın
6 günü 9.00-17.00 saatleri arasında
ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.
Müzede Ahî Evran tarafından kullanılan
deri terbiye taşının yanı sıra, çeşitli
mesleklere ait araç gereçler ve mahallî
eşyalar da sergilenmektedir.
Yine bu çerçevede Kayseri’de; bugünün ve geleceğin Türkiye’sinde esnaf
ve sanatkârların, ticaret adamlarının,
sanayicilerin, işçilerin, üretici ve tüketici
durumda olan hemen her kesimin Ahîlik
düşüncesinden kazanacakları temel
iş ilke ve meslek ahlak kuralları göz
önünde bulundurularak bir yönetmelik
çerçevesinde resmiyet kazandırılıp 1989
yılından itibaren geleneksel hâle getirilerek Ahîlik Kültürü Haftası da kutlanmaya
başlanmıştır. Bu anlamda her yıl bir esnaf,
yılın ahîsi olarak seçilmektedir.
Ahîlik kültürüne önem veren Kayserililer bugün bir mahallelerine de Ahî Evran’ın
adını vermişlerdir. Yine Kayseri’de Ahî
Evran Camisi, Ahî Evran Caddesi ve Ahî
Evran Parkı da mevcuttur. �
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İlk mal mübadelesinin
Kayseri’nin Pınarbaşı
ilçesine bağlı Pazarören
yakınlarındaki Yabanlı
Pazarı ve İpek Yolu
üzerindeki panayırda
yapıldığı bilinmektedir.
Bu anlamda Kayseri’nin
tarihî anlamda en önemli
ticaret merkezi olduğu
yine yörede ortaya
çıkan kalıntılardan
bilinmektedir.
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hî Evran’la ilgili kitaplar, yayınlar, sempozyumlar son
yıllarda gittikçe çoğalıyor. Bu anlamda adına açılan
Kırşehir Ahî Evran Üniversitesinin yaptığı sempozyum çok
önemli metinleri içeriyor. Ahî Evran’ın hemen her boyutu ile
ilgili önemli tebliğler söz konusu kitaplaştırılan sempozyumda.
Bunların dışında Ahî Evran ve eserleri ile ilgili önemli
çalışmalar da yapılmakta. Mikail Bayram Hoca’nın gerek
eserleri gerek onların üzerine yazılmış eserler ve gerekse
dönemi ile ilgili yaptığı çalışmalar başta olmak üzere pek çok
önemli metin yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Şüphesiz ki bir insanın biyografisi yazılırken, hayatı ile ilgili
elimizde yeterli bir veri yoksa eserlerinden, talebelerinden
yola çıkarak da bir sonuca gidebiliriz. Nitekim bu anlamda
talebesi Gülşehrî’nin Menâkıbnamesi ile hocası ve kayınbabası Evhaduddin Kirmânî’nin metinleri üzerinden önemli
metinler ortaya çıkarılıyor. Aynı zamanda Menâkıbu’l Ârifîn
başta olmak üzere yaşadığı dönemde veya hemen sonrasında
yazılan metinler de kaynak olarak çok önemli.

Mikail Bayram Hoca’nın Ahî Evran-Mevlâna çekişmesi veya
görüş ayrılığı çerçevesinde yazdıkları da tartışmaya açık olmak
kaydı şartıyla önemli malzemeler sunuyor bizlere. Bilhassa
Sadreddin Konevî ile dostluğu bilinen Ahî Evran’ın Konya
ilişkileri daha net bir şekilde ortaya konulabilir. Konevî’nin
mektuplaşmalarındaki Nasıruddin’in Ahî Evran mı yoksa Tûsî
mi olduğu ya da her ikisi mi olduğu daha dikkatli bir biçimde
araştırılmalıdır.
Bu bağlamda M. Fatih Köksal’ın Ahî Evran ve Ahîlik kitabı
ayrı bir öneme sahip diyebilirim. Kitabın bir akademisyen
tarafından hazırlanması, belgesel değeri, ortaya koyduğu
belgeler, yeni ve farklı görüşler ortaya koyması bakımından
çok önemli. Ahî Evran’ın biyografisi ile ilgili farklı bilgilerin
de yer aldığı kitap şematik yapısı itibarıyla da çok güzel.
Kitabın şeması:

1. BÖLÜM: AHÎ EVRAN

⊲ Hacı Bektaş Veli Vilâyetnâmesi
⊲ Sözlü Gelenekte Ahî Evran

2. BÖLÜM: AHÎLİK.
⊲ Ahî Kelimesinin Kökeni
⊲ Bir Kavram Olarak Ahîlik
⊲ Ahîliğin Anadolu’da Doğuşu ve Gelişimi
⊲ Ahîlik Ahlakının Kaynağı: Fütüvvet
⊲ Ahîlik ve Tasavvuf
⊲ Ahîlik-Mevlevilik ilişkisi

⊲ Ahî Evran’ın Hayatı, Doğumu, Adı, Eğitimi

⊲ Ahîlik-Bektaşilik ilişkisi

⊲ Hayatının Diğer Safhaları ve Mücadelesi

⊲ Ahîliğin Kaynakları

⊲ Ölümü

⊲ Ahîliğin Anayasası: Fütüvvetnâmeler

⊲ Ahî Evran’ın Eserleri

⊲ Ahî Şecerenâmeleri ve İcâzetnâmeleri

⊲ Abi Evran’ın Menkıbevi Kişiliği

⊲ Ahîlik Bilgisinin Diğer Temel Kaynakları

⊲ Yazılı Kaynaklar

⊲ Ahîlikte Törenler

⊲ Ahî Şecerenâmeleri

⊲ İntisap-İcazet Törenleri

⊲ Kerâmât-ı Ahî Evran Mesnevisi

⊲ Şed Kuşanma Töreni

⊲ “Menâkıb-ı Ahî Evran” Adlı Mesnevi

⊲ Helva Dağıtmak (Ahî Helvası)
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M. Fatih Köksal’ın Ahî Evran ve Ahîlik kitabı ayrı bir öneme sahip diyebilirim.
Kitabın bir akademisyen tarafından hazırlanması, belgesel değeri, ortaya
koyduğu belgeler, yeni ve farklı görüşler ortaya koyması bakımından çok önemli.
Ahî Evran’ın biyografisi ile ilgili farklı bilgilerin de yer aldığı kitap şematik yapısı
itibarıyla da çok güzel.
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⊲ Ahîlikte Mertebeler
⊲ Ahîlikte Eğitim
⊲ Ahîlik-Askerlik
⊲ Zorunlu Bir Dönüşüm: Gedikler ve Loncalar

olan fütüvvet yapılanmasına katmasıyla Türk usulü Ahîlik
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Ahî Evran bir kurucudan ziyade
sürekliliği ve yeniliği sağlayan bir insandır. Ona göre Ahîlik
sadece bildiğimiz anlamda esnaf arasında kalmamış, tüm
sanatkârları da içine alacak şekilde genişlemiştir. Başka bir
deyişle her meslek erbabı Ahîlik kavramı altında küllî bir yapı
oluşturmuştur ve bunu da Ahî Evran ve talebeleri sağlamıştır.
Yapılanmanın sivilliğine ve kendiliğindenliğine dikkat
çeken Köksal, kitabında ısrarla fütüvvetnâmelerden mülhem

bir seyrüsülûkunun olduğuna da işaret eder. Bir Ahînin Ahî
olmakla birlikte pek çok tarikata üye olduğu da bilinmektedir.
Nitekim yazarımıza göre de Ahîlik başlı başına bir tarikat
olmamakla beraber Ahî şecerenâmeleri üzerinden gittiğimizde tasavvuftan ve tarikatlardan bağımsız olmadığını da
belirtebiliriz. Tasavvuf ve tarikatlarla kendine mahsus bir
ilişkisi vardır Ahîliğin…
Bilhassa zikir ve tesbih gibi ritüellerin Ahîlikte şeklî olarak
olmamasına dikkat çeken yazarımız görüşünü fütüvvetnâ-

oluşturulan Ahî şecerenâmelerinden yola çıkarak yapıdaki Türk
üslubunu ve etkisini öne çıkarır. Nitekim ona göre fütüvvetnâmelerde Ahî Evran’ın adına rastlanmazken şecerenâmelerde
Ahî Evran’dan önemle söz edilir ve hakkında önemli ölçüde
tâzimde bulunulur. Ondan bir şeyh, bir pir gibi söz edilir.
Ahîliğin bildiğimiz anlamda bir tarikat olmadığını Fuat
Köprülü’den hareketle zikreden Fatih Köksal, ancak onun
tasavvufi bağlamdan bağımsız olmadığına ve kendine mahsus

me-şecerenâme ayrışmasına dayandırır. Ancak burada zikri ve
tesbihi sırf tasavvufi bağlama indirgeme ve onun dışındaki daha
tabii zikir ve tesbihlerin varlığı üzerinde de düşünülmelidir.
M. Fatih Köksal’a göre Ahîlik üzerinde, asıl sosyal yapıyı
etkilemesi ve belirlemesi bağlamında durulmalıdır. Çünkü
Selçuklu’dan Osmanlı’ya geçişin kolay olmasını birinci
derecede Ahîlere borçluyuz. Ahîlerin bilhassa iktisadi yapıyı
iyi bilmeleri, bununla birlikte tasavvufi bağlamdan uzak

⊲ Anadolu’da Ahîlik Kaynaklı Kurumlar, Gelenekler
⊲ Ahîlik Günümüz İçin Ne ifade Eder?
⊲ Ahîlik ve Kırşehir

SONUÇ YERİNE
KAYNAKÇA
FOTOĞRAFLAR/BELGELER
Ahî Evran’ın hayatı ile ilgili girişin ardından menkıbevi
kişiliği üzerinde de durulmuş. Bilhassa onun etrafında ortaya
çıkan menkıbevi anlatımlar yazarımız tarafından belirtilmiş
ve analiz edilmiş. M. Fatih Köksal’ın en önemli iddialarından
birisi şüphesiz Ahî Evran’ın Fatma Bacı ile evlenip evlenmediği hususudur. Bilindiği üzere Anadolu Bâcıyân-ı Rum
yapılanmasının kurucusu olarak kabul edilen Fatma Bacı
veya bilindik lakabıyla Kadın Ana, Evhaduddin Kirmânî’nin
kızıdır ve rivayetlere göre Ahî Evran ile evlenmiştir. Ancak
daha önceki yazılarında da belirttiği gibi M. Fatih Köksal
bunun menkıbevi bir söylenti olduğunu ve gerçekliğinin söz
konusu olmadığını belirtir. Buna delil olarak da Ahî Evran’ın
en önemli talebesi ve halifesi Gülşehrî’nin onunla ilgili kaleme
aldığı şiirleri verir.
M. Fatih Köksal Hoca, Gülşehrî’nin Ahî Evran Menâkıbnamesi’nde geçen;
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Kimsenün ağzın yüzine baķmadı”
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beytinin ilk mısrasının, Ahî Evran’ın evlenmediğine işaret
ettiğini belirtmektedir.
M. Fatih Köksal’ın Ahîlikle ve Ahî Evran’la ilgili en önemli
katkısı ise şüphesiz İslam düşünce geleneğinin tezahürü
olarak ortaya çıkan fütüvvet anlayışına Ahî Evran’ın yaptığı
üslup katkısı ile ilgili söyledikleridir. M. Fatih Köksal’a göre
Ahî Evran’ın Türk üslup ve meşrebini Abbasiler döneminden
beri iktisadi hayatımızın en önemli mihenklerinden biri

olmamaları, her şeye rağmen kendilerine mahsus bir ilmî
perspektiflerinin de olması geçiş sürecinin kolay olmasını
sağlamış, Selçuklu’nun zevali ile başlayan çözülmenin kolay
atlatılmasına neden olmuştur. Nitekim Fatih Köksal’a göre
de bu süreçte Bektaşiliğin, Mevleviliğin ve Ahîliğin var olması
Osmanlı-Türk toplumu için bir şanstır. Birliğin yeniden sağlanması, dirliğin sürekliliğinin gerçekleştirilmesi hususunda
bilhassa Ahîler önemli görevler ifa etmişlerdir.
M. Fatih Köksal özellikle Ahîlik ile Bektaşilik arasındaki
irtibatı önemsemekte ve öne çıkarmaktadır. Köksal’ın da
işaret ettiği gibi Osmanlı’nın kuruluş aşamasında Mevlevilik
ve Bektaşiliğin ağırlığı ve bilhassa ordu üzerinden Bektaşiliğin
etkisi aynı zamanda toplumsal etkiyi de beraberinde getirmiştir.
Mevlevilik dar bir kapsamda kalırken Bektaşilik sosyal hayatın
hemen her yanını etkilemiştir. Dolayısıyla Köksal’a göre Ahîlik,
Mevlevilikten çok Bektaşilik ekseni üzerinde yapılanmasını
ve faaliyetlerini sürdürmüştür diyebiliriz.
M. Fatih Köksal bilhassa Bektaşilerin erkân ve âdâb usulleriyle Ahîlikteki erkân ve usulleri ciddi anlamda mukayese
eder. Bu hususla ilgili birbirinden farklı görüşleri de zikrederek
meseleyi ele alır. Israrla, bu benzerliğin tesadüf olmadığını
pek çok örnekle anlatır. Bektaşiliğin fütüvvet bağlamı ile
Ahîliğin icazet bağlamı arasında yaptığı mukayeseli okumalar
Fuat Köprülü’nün Ahîliği Bektaşiliğe oturtan tezine karşılık
aksine Bektaşiliği Ahîliğe oturtan bir hüviyete bürünür. Nitekim Köksal’a göre Ahîliği sırf bir esnaf kurumuna indirgemek
yanlış olmasa da eksiktir. Çünkü ona göre Ahîlik, bunun
yanı sıra Bektaşilik gibi Anadolu’nun ve Türklerin en önemli
tasavvufi cereyanına da kaynaklık etmiştir. Bir başka deyişle
Ahîlik Bektaşilik üzerinden Anadolu’nun yapılanmasında ana
eksen olmuştur.
Osman Gazi’nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali’nin
bir Ahî şeyhi olduğuna dikkat çeken M. Fatih Köksal, daha
kuruluş aşamasında Ahîlerle Osmanlı yönetiminin ciddi bir
ilişki içinde olduğunu göstermektedir.
Köksal’ın bilhassa 13. yüzyılla 16. yüzyıl sürecini Ahîlik,
Bektaşilik ve Mevlevilik ekseninde izah etmesi önemlidir ve
üzerinde düşünülmeli ve tartışılmalıdır. Bu dönem bilhassa
Bektaşiliğin ve Mevleviliğin özgünlüğünü muhafaza ettiği
dönem olması itibarıyla da önemlidir.
Sonuç olarak M. Fatih Köksal’ın kitabı bilhassa Ahîlik/
Bektaşilik ilişkisi ve ekseni bağlamında önemli bir metin
olarak başka yorumlara da kapı aralıyor diyebiliriz. Bu yanıyla
spekülatif olmaktan ziyade belgelere dayalı bir metin olması,
yaptığı göndermeler ve gösterdiği işaretler önemli.
Yazımızı bitirirken Ahî Evran’ın bilhassa Kayseri hayatı ile
ilgili yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkarılması temennisini
de yerine getirelim. �
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Önce Nalbant
Gitti, Sonra
Nalbantlık
Ahmet Sıvacı

T

eknoloji geliştikçe makine ağırlıklı üretimler, taşımacılıklar da buna bağlı olarak
bütün hızıyla büyüyor anam babam… Hayvan gücüyle yapılan işler artık motor
gücüyle yapılıyor. Özellikle kentlerde. Kırsal kesimlerde hâlen devam ediyor az
da olsa. Traktörler kendilerini naza çekmediği sürece. Diz boyu yoksulluk ya da.
Ekran değiştikçe, kaybolmaya yüz tutmuş değil kaybolan meslekler arasında ilk
sırayı Nalbantlık aldı. Bir dönemin en popüler mesleklerinden biri olan nalbantlığa
olan talebin düşmesiyle birlikte nalbant ustalarının sayısı da parmakla sayılacak
kadar bile kalmadı.
Nalbantlık kırsal kesimde 1960’lı yıllara kadar en itibarlı mesleklerden biri
olmuştu. Köylerde, çiftçiye en yakın ve en yararlı hayvan öküzler olduğundan,
çiftçiler öküzlerine gösterdikleri özeni çocuklarına bile göstermezlerdi. Çocukların ayakkabısından önce öküzlerin nalları alınırdı. Çünkü öküzün emeğinden,
gücünden ev halkının geçimi sağlanırdı.
Kayseri’de aylarca bir nalbant aradım. Bulmak mümkün değil. Atlı arabalar yok.
Ne insan ne de yük taşımacılığına rastlamak mümkün değil. Hasta atlar eminim
aslanlara yem olmak üzere hayvanat bahçesine gitti. Tahta arabaları, faytonları da
Belediye satın aldı ve bir güzel yaktı. Ateşinde fakir-fukara ısındı.
Aklıma Faruk Nafiz’in, Türk şiirinin kilometre taşlarından ünlü “Han Duvarları”
şiirinden dizeler geliyor:
“Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
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“İşaret bekliyorum, yağız atım eyerli;
Yanarım sorarlarsa ne getirdin
değerli?”
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“Biz koşu bittikten sonra da koşan
atlarız.”

80

diyen Sezai Karakoç’a katılmamak
mümkün mü?
Günümüzde “Nalbant kimdir?” diye
sorulsa yanıt vermede birçok kişi zorlanacaktır. Binek hayvanlarına bağlı olarak
ortaya çıkmış bir sanat olan nalbantlığın
demircilikle birlikte geliştiği söylenir.
Orta Asya’dan beri bilindiği tahmin edilir.
Motorlu araçların pek yaygın olmadığı
zamanlarda çok tutulan meslek olan
nalbantlık, köylerde çok itibarlı olan bir
meslek dalıdır.
Kurtuluş Savaşı’nda Türk ordusunda
taşımacılık yapacak kamyon gibi araçlar
olmadığından, mühimmat hayvanlarla
taşınıyordu. Taşıma işini kağnılarla çeşitli
hayvanlar yapıyordu. Binlerce öküz, at,
eşek ve katır cepheye silah, yiyecek gibi
mühimmat taşırken, öküzleri, at, katır
gibi hayvanları nallayacak nalbant zor
bulunurdu. Nalsızlıktan hayvanların
ayakları yara olurdu. Bunun için Büyük
Taarruz’dan önce Konya’da ordunun
ihtiyacı için geçici bir süre nalbant okulu
açıldığını tarih sayfaları yazar.
Uzun yıllar önceydi oysa:
Altmışlı yıllarda, Düvenönü’ndeki
fayton durağının yaklaşık elli metre
gerisinde, artık kalıntıları bulunan tarihî
Gülük Hamamı’na giden yolun solunda
bir nalbant dükkânı vardı. Evinin altında
küçük bir dükkânda faaliyet gösterirdi.
Daha doğrusu evin alt katının veya
bodrumun iki metrekarelik bir bölümü
nalbantlık işi için ayrılmıştı. Evin alt
katı hem mutfak olarak kullanılır hem
de bir köşesinde yazları bağına gittiği
eşeği bağlı olurdu.
Bu, Nalbant Halil Ağa’ydı. Halil

Usta’ydı ki ustaların ustası. Tekmil
nalbantların ağasıydı. En azgın küheylanlar, onun pençeleri arasında nasıl da
oynak birer kısrağa dönüşürdü, nasıl da
gemi azıya almaktan rücu ederdi kimse
anlayamazdı.
Derlerdi ki:
Osmanlı kabadayıları gibiydi, son
Osmanlı kabadayısıydı adeta. Tepesi
atmaya görsün. Şahit olan oturak âle-

minin bülbülü naylon Gülüzar, onun
bir değnekle 15 delikanlıyı nasıl önüne
katıp sürdüğünü yemin billah ederek
söyler de söylerdi.
Uçan kuşa bile.
Mapus damına düştü. 10 sene gün
yedi. Kazaydı aslında. Öldürmek değildi
amacı sümmehaşa. Oldu işte. On beş
bıçak yarasından yatak-döşek olmayan
Ağa’nın rastgele salladığı kama, kazara

elin küfürbaz herifinin boğazını sıyırıp
geçmişti ammaaa… Efeliği kimseye yar
etmeyen, ıslak yaradan akan sımsıcak
kanı “Yaralı Aslanlık” bilen herif, tabip
eli değmeden değiştirmişti dünyasını.
İmralı’ya sürgün edildi isyanından.
Kayseri Mapushanesi gayrı dar gelmiş
olacak ki İmralı’da Topal Osman’ın karındaşı oldu. Tastamam altı yıl Marmara’nın
hırçın dalgalarını seyretti. İşte bu sırada
belledi nalbantlığı. Af geldi, askere aldılar
süvari alayına yazdılar onu. İşte burada
da atların dilini belledi.
Oldu ki memleketi Kayseri’de bir

lacak ayağını kaldırıp bir ip yardımıyla
tutar, dizinin üstüne koyarak nalbanta
yardımcı olurdu. Bu tutma işi çok sıkı

olmalıydı.
Nal, her ne kadar atın tırnağına
çakılıyor olsa da hayvanın ani refleks ile
ayağını saran bağlardan kurtulabilmesi
mümkündü. Bu nal çakma işlemi sırasında
işin belki de yapılması gereken önemli
yanlarından biri atlara konan sinekleri
kovalamaktı. Çünkü atlar nallama işlemi
sırasında hareketsiz kaldıklarından
sinekler sağına soluna üşüşür ve atın
huysuzlaşmasına neden olurlardı. Dolayısıyla işi güçleştirirler, hatta çifte atıp,
çoğu zaman dizleri üstünde çalışan
nalbantın tam alnının ortasına nal izi
bırakmasına yol açabilirdi.
Bunun için nalbant çırağı eline geniş
bir mendil alır, sol eliyle atın böğrüne
yaslanırken sağ eliyle de mendili özellikle hayvanın karın tarafına hafif hafif
sallayarak sinekleri kovar ve rahatlamasını sağlardı. Ayrıca burada bazı atların
dişlerinin de çekildiği söz konusuydu.
Çekilen dişin yerinin dağlandığı, yanık
et kokusu, atın huysuzlaşması silik bir
görüntü olarak belleklerdeki yerlerinde
duruyor.
Nallar kışlık ve yazlık olmak üzere
iki türlüydü. Yaz aylarında metal nallar
çakılırken kış aylarında hayvanın ayak ya
da tırnak tabanını bütünüyle kaplayan
kalın lastikler, karda kaymaması için
nal olarak çakılırdı. Öyle sanıyorum ki
bazen bu lastikler eski otomobil tekerleklerinden elde ediliyordu.
Aradan uzun yıllar geçti. Çok uzun
yıllar. Anlayışların, tercihlerin, zevklerin,
dahası renklerin müthiş bir değişime
uğradığı, değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu, alın terinin yerini
konfora bıraktığı yıllar.
Ekran yine değişti. Önce nalbantlar;
unlarını eleyip eleklerini duvara asma
zamanlarının geldiğini, birer birer
kayıplara karışan, kayıp anonslarında
adı geçen atları unutmuş olacaklar ki
zanaattan el çektiler. Nalbantlık da
nalbantlar da Kayseri şehir merkezinde
ya da Düvenönü semtinde, faytonlarla
birlikte tarihe karıştı.

Kaybolan Meslekler

namlı nalbant. Ta ki ihtiyarlık belini
bükünceye kadar. Sonunda, kendi gitti,
adı kaldı yadigâr. Onun sillesini yemiş
kısraklar taylarına anlattılar da taylar
da cerenlere söylediler onu.
Ah! Seneler, seneler öncesi.
Nalbant dükkânındaki faytonlarla,
at arabalarıyla, at, eşek nallandığı sırada
ritimli gelen çekiç, törpü sesleriyle, huysuz
atların kişnemeleriyle iç içeydi hayat.
Atların ya da eşeklerin ayak tırnağına
özel çivilerle takılan nal ile çekiç arasında
çıkan ritimli ses şöyleydi:
“Takatak. Takatak. Tak… Tak, tak,
tak, tak”
Bu ritimli sesleri gün olacak bir daha
kulaklar işitmeyecekti oysa.
Duvarın dibine ya da küçük nalbant
dükkânı dibine boyu 1 metre olan bir
kütük çakılıydı. Ağaç kütüğün üstünde
bulunan metal tokaya atlar ve eşekler
bağlanırdı. Hayvan sahibi, atın nal çakı-

Necip Fazıl çok daha farklı bakıyor
yağız atlara:
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yapmamaya başladı. At, eşek kesildi.
— Her hafta cuma günleri nal çakıyor
musun?
— Bazı cumalar hiç olmuyor. Hacılarda
da artık topraklar traktör ile sürülüyor.
— Çiftliklerden atlar geliyor ara sıra.
Dördüncü kuşak nalbant Mustafa
Akyel, o yıllarda bir atın dört ayağına
3 liraya nal çakarmış. Şimdi ise 50 lira.
Ancak müşteri yok.
— Bir nalbant ne gibi aletler kullanır?

— Atın bağlanması için sabit bir yerde
uzunca bir kütük olması gerekir. Ayrıca ona
da bir metal toka çakılır. At nallanırken
tabii ki hayvan sahibinin atın ayağını da
kaldırması ve bir ip yardımıyla tutması lazım.
Çekiç, kerpeten, sumturaç, törpü, nal,
nal mıhı, örs, mühre, zımba gibi aletler bir
nalbant’ın el araçları diyebiliriz. Bilindiği
gibi sumturaç ile atın tırnağı temizlenir.
Nallar numaralıdır. 4 numaradan başlar
7 numaraya kadar çıkar. Eşek nalları ise 1

numaradan başlar ve 7 numaraya kadar
bulunur. Ayrıca nal mıhları dediğimiz
çiviler de özel çivilerdir. Nal çakıldıktan
sonra hayvanın tırnağından çıkan mıh
uçları kerpeten yardımıyla kesilir. Sonra
da o tırnak törpülenir.
— Kaç tane nal çeşidi var?
— Kapalı nal dediğimiz nal türleri taşlı
yerler içindir. Nalça dediğimiz nal türü ise
asfalt, kaldırım gibi yerler için at arabalarında kullanılır.

— Mıh kesimi nasıl oluyor?
— Eski yıllarda çubuk demir malzemeden üretilirdi. Körük denilen, yanan ateşe
sürekli hava veren basit alet yardımıyla belli
boyda kesilen çubuk malzeme yine nalbantın
örsünde dövülerek şekil verilirdi. Tırnağa
girip çıkacak duruma getirilirdi. Zamanla
bu fabrikasyon oldu. Almanya’dan ithal
edilen mıhlar kullanmaya başladık. Daha
sonra da İstanbul, İzmir gibi şehirlerde
üretim başladı. Tabii ki yıllar sonra bu iş

bütünüyle bitti. Motorlu araçlar günlük
hayata hâkim oldu. İfade ettiğim gibi nalbantlığın en geçerli olduğu yıllarda at, eşek,
katır ve öküzlerin ayaklarına mıh çakılırdı.
Şimdi hiçbiri yok.
Son nalbant doğal olarak oldukça
dertliydi
“Nalları kendim yapıyorum çoğu
zaman. Yaptığım nalları da artık eskisi
gibi demirden yapmıyorum. Demirden
yapılanları nalburlardan alıyorum. Asfaltta
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Dördüncü kuşak nalbant Mustafa
Akyel’in izine Kayseri Hacılar ilçesinde
rastlamıştım. Sadece cuma günleri nalbantlık yapıyordu. O da gün boyu değil.
Sadece birkaç saat için. Kadere bakın
ki Hacılar’a gittiğimde onu yağız bir
beygirin ayaklarına nal çakarken gördüm
ve resimlemeye başladım.
Mustafa Akyel diyorlardı ona. 1938
Hacılar doğumluydu. Babası o yılların
ünlü nalbantlarından Bekir Ağa, annesi
ise Hatice Hanım’mış. İlkokul yıllarında
Hacılar’da nalbantlık yapan babasının
yanında, nal çakılmak üzere getirilen
atların, eşeklerin ayaklarını tutarak babasına yardım etmekle başlamış mesleğe.
Dedesi Nalbant Yusuf Hoca ve onun
babası da Kayseri’den Hacılar’a nalbantlık
yapmaya gelmiş Ahmet Ağa’ymış. Yani
tam dört kuşak, nalbantlıktan ekmek
yemişler.
Zaman zaman nal dövmek de işiymiş
onun. İlkokul bitince de yine babasının
yanında nalbantlık yapsa da asıl işi
çiftçilikmiş.
O yılları şöyle anlatmıştı dördüncü
kuşak ya da son nalbant Mustafa Ağa:
“O yıllarda nalbantlık çok geçerli bir
zanaattı. İyi para kazanıyorduk. Kazandıklarımızla arsa alıyorduk. Hatta Hacılar
Elektrik Sanayi şirketinden hisse bile aldık.
Ev almak bizim için kolay bir şeydi. At, eşek,
katır, öküz, inek gibi hayvanları nallardık.
Bazı yerlere nalbantlık yapmaya giderdik.
Özellikle çiftliklerde bulunan öküzleri nallamak bizim işimizdi. Günde 13 at nallamak
için 3 kilo mıh harcardık. Yine 3 kilo nal
mıh ile 17 eşek nallardık.”
— Günde kaç defa nallama işi yapardınız?
— O zamanlar günde en az 5 at getirirlerdi
nallatmak için. Zaten o yıllarda bugünkü
gibi motorlu araçlar olmadığı gibi yol da
yoktu. İnsanlar Hacılar’a at ile eşek ile gelip
giderlerdi. 1943 yılından sonra bir tane Austin
marka kamyon alındı Hacılar’a. Halk ona
“Kara Kamyon” derdi. Daha sonraları yeni
yollar yapılmaya başladı, yeni kamyonlar
alındı ve nalbantlık işi de yavaş yavaş iş
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— Bu işin sonu nereye varacak sence?
— İşlerimiz eskisi gibi değil. İş kalmadı.
Eskiden boş vaktimiz olmazdı. Şu anda
bizim arabalarda kullandığımız ve köylü
vatandaşlarımızın köy işlerinde kullandığı atlara tek nal çakıyorum. Burada
özel olarak at besleyen insanlarımız
da var hâlâ. Özel olarak besleyip binen
tutkunlar var. Onların atlarına da nal
çakıyorum. Yani biraz da bu insanların
varlığı da bana katkı sağlıyor.
Ata binmek çok güzel. Valla müthiş
bir şey, yaşamak lazım onu. Yaşamayanlar

bilmez. Atın üstüne binince insan bir
başka oluyor. Çok mutlu oluyor. Tabii
bu da eskisi gibi değil artık. Yeni nesil,
teknoloji ile birlikte bundan da uzaklaştı.
Dediğim gibi meslek de bu güzel hayvanlar da artık eski önemini her alanda
yitirmeye başladı. Bizim Hacılar’da da bu
durum olduysa hiçbir yerde kalacağını
sanmıyorum.
— Kayseri’de senden başka nalbant
kalmadı sanırım.
— Yok kalmadı. Ama ilçelerde nalbantlar olabilir. Olsa da birden fazla

olacağını sanmıyorum. Ben de yakında
bırakacağım. Durum onu gösteriyor. Şunu
da ifade edeyim: Tekir Yaylası’nda 250
civarında yaban atı yaşıyor. Yılkılar. Bu
atlar yaban yaşam alanında bulunduğundan ve binilmediğinden, nal çakılmadan
özgür bir şekilde dolaşıyorlar.
Sonuç olarak: Bizim kültürümüzde
“at, avrat ve silah verilmez” diye bir tabir
vardır. Ama atlar yok artık. Atlar hipodromda kaldı. At sevgisi, öfkesi kazanma
hırsına yenik düştü. Oysa atlar çok asil
hayvanlardı.

Eski nalbantlardan Kayserili Halil
Ağa da Hacılarlı Mustafa Akyel de şimdi
artık hayatta değiller. Artık atlar da yok
nalbantlık da. Yalnızca türkülerde kaldı.
Yalnızca türküler söylüyor artık onları.
Nalbant oğlan işlesene
Hey nalbant oğlan oğlan
Bu kış burda kışlasana
Adelim (Edalım) oğlan
Bu yıl burda kışlasana
Sevdalım oğlan
Al yanaktan dişlesene

Hey nalbant oğlan oğlan
Oğlan humar gözler yumar
Sevdalım oğlan
Nalbant oğlanın adesi (Edası)
Hey nalbant oğlan oğlan
Tükandan gelir sadesi (sedası)
Belalım oğlan
Elinde hasret badesi
Hey nalbant oğlan oğlan
Oğlan serhoş gözler bir hoş
Sevdalım oğlan
Oğlan serhoş gözler bir hoş
Belalım oğlan �
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atların kaymasını engellediği için ben
de araba lastiklerinden nal yapıyorum.
— Bir nalın kullanım süresi ne kadar?
— Bir nalın yaklaşık iki ay ömrü var.
İki aya yakın bir sürede atın tırnakları
uzar ve o atın nallanması lazım. Yoksa
giderken ayağı ya yere takılır, ya topuğuna
çalar. Yani en fazla iki ay içinde bir atın
nallanması lazım. Nal düşse de düşmese
de bu işlem yapılmalı. Her bir ata ortalama 40-50 lira arasında nal çakıyorum.
Bu paranın yarısı malzeme parası yarısını
da el emeğim olarak alıyorum.
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Kayseri Âlimlerinden
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M

akarr-ı Ulema olan Kayseri’de Seyyid
Burhaneddin Tirmizi, Şeyh İbrahim
Tennuri, Zeynel Abidin Hazretleri, Kadı
Burhaneddin Ahmed, Davudu’l Kayseri,
Hacı Torun Efendi, Hacı Kasım Efendi,
Ahmet Develioğlu, Mevlevi Ahmed Remzi
Dede,1 son şeyhülislamlardan Mustafa
Sabri Efendi gibi çok değerli ilim adamları
yetişmiştir. Sabri Efendi İslami ilimleri
Divrikli Damad Mehmet Emin Efendi’den
okumuştur. Hacı Zühdü Efendi hocası
Damad Emin Efendi’den ilim tahsil etmiş
ve sonra da kızıyla evlenmiştir.
Kayseri âlimlerinden Beşirzade
Ahmet Hulusi Özvarinli Hoca 1881 yılında
Kayseri’de dünyaya geldi. Küçük yaşta
anne ve babasını kaybetmiş, yedi yaşında
medrese hayatına atılarak amcazadesi
1
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Mehmet Zeki Koçer, Kayseri Uleması, s.13.

Nuriye dairesi müderrislerinden Hacı
Mehmet Efendi’nin himayesiyle medresede birçok İslami ilmi okumuştur.
Hacı Mehmet Efendi zamanının büyük
âlimiydi. Kendisi Molla Cami’nin 100
beytini Farsçadan Türkçeye tercüme
etmiştir. Hacı Mehmet Efendi, Arapça
Farsça dillerini de ana kaynaklardan
kendisine okutarak Ahmet Hulusi Hoca’yı
yetiştirmiştir. Ahmet Hulusi Hoca başarılı
geçen talebelik döneminde Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde, türbedar olarak
görevli Mevlevi şeyhi Hacı Mehmet
Efendi’nin dikkatini çekerek onun beş
kızından en küçük kızı Merzuka ile
evlenmiştir. Bu evlilikten kız çocuklardan
sonra ailede ilk erkek torun olan Hidayet
Özvarinli dünyaya gelmiş ve bu, ailede
büyük sevinçle karşılanmıştır. Ahmet
Hulusi Hoca’nın kayınpederi Türbedar

Şehrin Yüzleri

Dr. Ahmet Özvarinli
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Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbedarı
ile ilgili bu bilgileri amcam Mehmet Özvarinli bana aktarmıştır.
Mehmet Zeki Koçer, Kayseri Uleması, s.
237.

Ahmet Hulusi Hoca’nın Çanakkale Savaşı sırasında
düşman tarafından çember altına alındıktan sonra
Yusuf suresi 64. ayeti “Fallahü hayrun hâfizan ve
hüve erhamu’r râhimîn/En iyi koruyucu Allah’tır.
O acıyanların en merhametlisidir.” ayetini okuyup
düşman hattından kurtulduklarını hatırasında
anlatmaktadır.
Kayseri fetvahanesinden bir belge yazılıp kendisine verilmiştir. Bu tarihlerde
Ahmet Hulusi Özvarinli Hoca yetmiş

yaşına yaklaşmıştı. Gençlik yıllarında
da Kayseri Kapu Camii, (daha sonraki
yıllarda caminin iki kapısı olduğundan

İki Kapılı Cami diye anılmıştır) sonra
yıkılıp yerine yapılan Bürüngüz Camii’nde
her gün öğleden sonra vaaz etmek üzere
kendisine bir belge verilmişti. Bu vaaz ve
nasihat Çanakkale Savaşı’nın başladığı
ana kadar devam etti. Söz konusu olan
belgede şu ifadeler yer almaktadır:
“Kapu Cami Şerifi Mütevellisi İmam
ve Müezzin Efendilere... Kapu Camii
Şerifi’nde bade’z-zuhr/öğleden sonra
icra-yı vaaz ve nasihat etmek talebinde
bulunan Kayseri ulemasından Beşirzade
Ahmet Hulusi Efendi’ye müsaade ve
mezuniyet verilmiş olmağla nat olunmak
üzere bu vesika kendisine/muma ileyhe
ita olunmuştur/verilmiştir. Cumadiyel
ahire 18 ve mülhak 332-330 es-Seyyid
Muhammed Emin 1327/1909 Mühür.”
Hacı Ahmet Hulusi Hoca Efendi
vaaz ve irşad faaliyetlerinin yanı sıra
Osmanlı Cihan Devleti’nin istiklal mücadelesi verdiği cephelere giderek vatan
müdafaası için görev aldı. Çanakkale,
Romanya ve Kafkasya cephelerinde
bulundu. Çanakkale’de 45. Alay 4. Tabur
İmamlığına seçildi. Kendisiyle birlikte
seçilen diğer bir hoca da müftü Halil
Efendi idi. Hulusi Hoca’nın dünürü,
yani gelini Hikmet Hanım’ın babası Ali
Ahirzamanoğlu Çanakkale Savaşı’nın
başladığı ilk günlerde, 14 Mart 1914’te
34 yaşında şehit oldu ve Çanakkale’de
toprağa verildi. Bu sebeple yetim kalan
Hikmet Hanım, Hulusi Hoca’nın oğlu
Hidayet Özvarinli ile evlendi. Bu evlilikten ilk doğan çocuklarına Çanakkale’de
şehit olan babasının ismi Ali’yi vermesine
rağmen çocukların yaşamaması üzerine
bu fikrinden vazgeçerek daha sonra doğan
çocuklarına sırasıyla Mustafa, Mehmet
ve Cemil4 isimlerini verdi.
Ahmet Hulusi Hoca’nın Çanakkale
4

Hidayet Özvarinli benim dedem, Hikmet
Hanım babaannem, Mustafa Özvarinli
babam, Mehmet ve Cemil kardeşler benim
amcalarım olmaktadır. Ayrıca Hidayet
Özvarinli’nin beş kızı sırasıyla İsmet, Şefika,
Ayşe, Fatma ve en küçükleri Şükran isimlerini taşımaktadır.
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Hacı Mehmet Efendi aylarca süren bir
yolculukla yedi defa hacca gitmiş, son
yaptığı hacda Medine’de kalmak için
Hz. Peygamber’in (sav) huzurunda
dua etmiş, duası kabul olmuş olacak ki
orada vefat ederek Cennetü’l-Baki kabristanına defnedilmiştir. Türbedar Hacı
Mehmet Efendi’nin çocuklarını kime
bırakıp hacca gittiğini soranlara “Allah’a
emanet ediyorum.” diye cevap verdiği
kendisini tanıyan çocukları tarafından
bana anlatılmıştır.2
Ahmet Hulusi Hoca Peşkerzade
Ahmet Efendi’den birçok ders okumuş,
Feraiz ve İlm-i Hesab’dan icazet de
almıştır. Hacı Hulusi Hoca’nın Arapçanın yanı sıra Farsçası da çok kuvvetli
olduğundan halk arasında “Farisi Hoca”
diye tanınırdı.3 Ahmet Hulusi Hoca’nın
temel kitabı İbni Abidin olmuş, İbrahim
Hakkı’nın Marifetnamesi, Kadı Beydavi,
İbni Arabi Tefsiri’ni okumuş ve okutmuş,
Kenzü’l İrfan adıyla bilinen 1001 hadisi
güzel hattıyla yazmış, yazdığı bu hadislerden vaaz etmiştir. Sabah namazından
önce, ikindi ve yatsı namazından sonra
gözlüğünü takar, durmadan kitap okur
ve talebelerine de okuturdu.
Hacı Ahmet Hulusi Hoca muhtelif
şehirlerden vaaz etmesi için davet alırdı.
Adana, Seyhan ve Kırşehir’e gider vaaz
ederdi. 1950 yılında Kayseri Müftüsü
Abdullah Develioğlu Hoca tarafından
Kayseri merkez camilerinde vaaz etmek
üzere fahri vaaz belgesi kendisine verildi.
“T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri
Müftülüğü 14 sayılı yazılı belgenin içeriği
şöyledir: “İl Yüce Makamının 26/03/1948
günü ve sayısız buyrukları gereğince durumunda mahzur görülmeyen ve fahri vaaz
etmek isteyen Hulusi Özvarinli’nin Kayseri
merkez camilerinde vaaz etmek üzere
bu vesika kendisine verildi.” 09/01/1950
Müftü Abdullah Develioğlu imzasıyla
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Savaşı sırasında düşman tarafından
çember altına alındıktan sonra Yusuf
suresi 64. ayeti “Fallahü hayrun hâfizan ve hüve erhamu’r râhimîn/En iyi
koruyucu Allah’tır. O acıyanların en
merhametlisidir.” ayetini okuyup düşman

hattından kurtulduklarını hatırasında
anlatmaktadır.5
Kendisinin anlattığı bir başka hatırası
şöyledir: Balkan Harbi sırasında cephede
5

Yusuf, 12/64.

6

Kenzü’l Ummal, 15/672. Kul hakkı dışında,
hayır işlerinde öncü olan Müslümanların
cennete gireceği ümit edilir.
7 Kalem, 68/51-52.
8 Ta-Ha, 20/1-2.
9 Meryem, 19/1.
10 Şura, 42/1-2.

ve tekbir getirerek O’nun şanını yücelt!”14
“Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah/
Güç kuvvet ancak Allah’a mahsustur.”
Peygamberimiz cennet hazinelerinden
bir kelime göstereyim mi deyip bunu
okumuştur.15 “Hasbiyallâhü ve nimel vekil/
Allah bana yeter, O ne güzel vekildir!”16
“Tevekkeltü ale’l hayy ellezî lâ yemûtu/Asla
ölmeyecek olan O diri varlığa (Allah’a)
dayanıp güven”17
“Allah’a tevekkül edenin yaveri haktır.
Naşad gönül bir gün şad olacaktır.”
Bunun yanı sıra şifa maksadıyla
aşağıdaki ayetlerin okunmasını tavsiye
eder:18 “Allah yükünüzü hafifletmek ister;
çünkü insan zayıf yaratılmıştır.”19, “Allah
sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu
andan itibaren yükünüzü hafifletti.”20,
“Bu rabbinizden bir hafifletme ve bir
rahmettir.”21
Enam suresinin baş tarafında bulunan üç ayeti, şeytanın vesvesesine karşı
okunması ve meleklerin yardımının ümit
edileceğini düşüncesiyle tavsiye eder.
“Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah’a mahsustur. Ama yine de kâfir olanlar putları
rablerine eş tutuyorlar.”22, “Sizi özel bir
çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını
takdir eden ancak O’dur. Onun katında
bir ecel daha vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.”23, “O göklerde ve yerde tek
Allah’tır. Gizlinizi, açığınızı bilir, neyi
yapıp ettiğinizi de bilir.”24 �
rinden Allah’ın mükemmel olan kelimelerine sığınırım’ derse konakladığı
yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona
zarar veremez.”11 İsmi sayesinde yerde
ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği
Allah’ın adıyla, o her şeyi işitir ve bilir
diye dua ederse, ona hiçbir şey zarar
veremez.12
Okunduğu takdirde hastalık ve fakirliğin Allah’ın izniyle o kişiden gideceği,
insanın kalbindeki yıldız mesabesinde
11
12

Müslim, 54; Tirmizi, Daavat, 40.
Tirmizi, Daavat, 13.

olan dualardan kendi eliyle kaleme
aldığı İsra suresinin son ayetinde şöyle
buyurulmaktadır:13 “‘Çocuk edinmeyen,
hâkimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten
münezzeh olduğu için bir dayanağa da
ihtiyacı olmayan Allah’a hamd ederim’ de

13

İsra suresinin son ayeti Allah’a hamd ile
başladığı gibi, bundan sonra gelen Kehf
suresinin ilk ayeti de Allah’a hamd ile başlamaktadır. Bilindiği üzere Kur’an’ın özeti
mesabesindeki dua ayeti olan Fatiha suresi
de aynı şekilde Allah’a hamd ile başlamaktadır.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

İsra, 17/111.
Müslim, Kitabüz-zikr ve’d-dua, 45.
Al-i İmran, 3/173.
Furkan, 25/58.
Kur’an’ı Kerim’de Şifa ayetleri 6 yerde
geçmektedir: Tevbe, 14; Yunus, 57; Nahl, 69;
İsra, 82; Şuara, 80; Fussilet, 44.
Nisa, 4/28.
Enfal, 8/66.
Bakara, 2/178.
Enam, 5/1.
Enam, 5/2.
Enam, 5/3.
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“Kim bir yerde konaklar da sonra ‘Yarattıklarının
şerrinden Allah’ın mükemmel olan kelimelerine
sığınırım’ derse konakladığı yerden ayrılıncaya kadar
hiçbir şey ona zarar veremez.”

namaz kılarken kendisine bir kurşun
isabet etmiş, namazı bozmamış, selam
verdikten sonra koluma değneği kim
vurdu diye içerlemiş ve kolundaki kanı
görünce de hemen vurulduğunu anlamıştı. Çanakkale Savaşı’na katılanlara
posta hizmetinde ücret alınmadan aile
ve yakınlarına tebrik kartı göndermek
üzere özel kartlar bastırılmıştı. Hulusi
Hoca’ya da verilen o kartların birinde
“Asakir-i şahaneye mahsus açık muhabere
varakasıdır/Askerlere mahsus açık haberleşme tebrik kartıdır.” diye yazıyordu.
Ahmet Hulusi Hoca 1960 yılında
yetmiş dokuz ya da seksen yaşında iken
cuma namazı için hazırlandığı esnada,
abdest ala ala, cumaya geç kalıyorum,
çabuk olun, sakumu (palto) verin diyerek
nefsini teslim ederek ahirete göç etti.
Bir kudsi hadiste ilahi bir müjde anlatılır: “80 yaşına giren mümin kulumdan
sual sormaya hayâ ederim.”6
Ahmet Hulusi Hoca’nın halkın talebi
üzerine onlara önceden tıbbi yardım
almaları şartıyla, manevi yardım olması
açısından, nazar için okunması gereken
ayet ve hadislerde geçen dualarla ilgili
kendi el yazısıyla yazdığı bazı nüshalar
bulunmaktadır: “O inkârcılar Kur’an’ı
işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, ‘Şüphe yok ki o bir
delidir.’ derler. Oysa Kur’an âlemler için
öğütten başka bir şey değildir.”7 “Ta-Ha
Biz bu Kur’an’ı sana zahmet çekesin
diye indirmedik.”8 “Kaf-ha-ya-ayn-sad”9
“Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf”10
Ahmet Hulusi Hoca halkın isteği
üzere manevi destek olması açısından
Peygamber Efendimizin hadislerine de
yer vermiştir. Kendi el yazısıyla yazdığı
örnekler şu şekildedir: “Kim bir yerde
konaklar da sonra ‘Yarattıklarının şer-
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Şehir ve Şiir
Kadı Mesnevîsi
Bekir Oğuzbaşaran


Şehir ve Şiir

Kadı
Mesnevîsi

Bekir Oğuzbaşaran
On dördüncü asırda Kayseri’de bir kadı
Altın harfle yazdırdı, tarihe altın adı
Türk’ün Salur boyundan, baba Şemseddin Mehmed
Oldu 1345, doğdu övülmüş Ahmed
Âzerî Türkçesinin yedi devinden biri
Tuyuğlarıyla meşhur, büyük Dîvan şâiri
Nefsinde birleştirdi, şâirle kahramânı
Eretna Devleti’nin bilge, cesur hâkânı

O bir ferîd-i zaman; âlim, şâir, kahraman
Üslûptan belli dîvan, çağlara imzâ atan
1400’e iki var, felek olmadı medâr
Anayla dolu diyâr, ona olmuştu mezâr
Kadı Burhan Ahmed Han, destanlara verdi can
Onu anlatsa bitmez, bir nice mesnevîhan
Oğuz’un mefâhîri, Fâtih’in mübeşşiri
Koçaklamalar pîri, aşkın gerçek şâiri… �

Bir elinde kılıcı, bir elinde kalemi
Adâleti, ilmiyle, ünü tuttu âlemi
Vebâ salgını gibi, hunhâr Moğol önünde
Bir baraj oluşturdu, hak-hakîkat yönünde
Önce ilim topladı, şehrine oldu kadı
Bin beş yüz şiir yazdı, tuyûgâtın üstâdı

Fuzûlî’nin öncülü, yiğitçe seven gülü
Tarz-ı kadîm bülbülü, aşkın ateşi, külü
Bir zaman kahramânı, bir irfan kahramânı
Bir destan kahramânı, bir roman kahramânı

Şehir ve Şiir
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Hâkim, hakîm, hükümdar, hikmet dolu bir erdi
Dinî ve tasavvufî, ilmî eserler verdi

Bir kadı oğlu kadı, Hak rızâsı maksadı
Elli üç yıl yaşadı, Sivas’tadır merkadı
92
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Edebiyat

Takım
Elbise
Harun Doğruyol
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aslı bir gıcırtıyla açıldı kapı. Asma
yaprakları hışırdadı, gölgeler oynaştı.
Sarı bir aydınlık düştü betona. Dükkânın
köşelerine doğru kaçıştı karanlık. Paltosunu duvardaki çiviye taktı Hasan Usta.
Etrafa göz gezdirdi. Eşyalar, yerli yerinde
duruyordu. Değneğe dönmüş sandalyeye
çöktü. Vücudu dünkü bıraktığı boşluğu
doldurdu. Gözlüğünü burnuna indirdi.
Derin bir nefes aldı. Elleri ayakları makine
ile bütün oluverdi hemen. Dikiş makinesi,
gürültüyle geçmişten bir parçayı bugüne
dikmeye başladı.
Dükkâna adım attığı günden beri
omuriliğine yığdığı acı kıpırdandı. Sol
eliyle belini destekleyerek doğruldu. Bir
sigara yaktı. Kafasını çevirdiğinde takım
elbisesiyle göz göze geldi. Dikişlerine,
kollarına, düğmelerine baktı. Elindeki
sigarayı dışarıya attı hemen. “Emekler
zayii, emekler zayii.” Deli Mevlüt’ün sesi
sokağın başından yükseldi. “Mevlüt, gel
sana simit alayım.” “Sağ ol, işim acele,
emekler zayi olmadan kurtarayım. Gelirim
ben öğleden sonra. Sıvacı Muharrem’in
emekleri zayi oluyormuş.” “Dıgıdık dıgıdık.
Emekler zayiii!.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5. Hikâye Yarışması İkincisi
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Mevlüt koştururken ardından yüzler sonra söndü. Göbeğinin şeklini almış
belirdi, kayboldu. Sesi caddede uzadı. önlükle Manav İbrahim girdi. Nefes alırÇatılar ısındı, güvercinler tedirgin yürü- ken zorlanıyordu, fısıltılar, hışırtılar eşlik
meyi bıraktı. Üst katlarda pencereler ediyordu konuşmasına. Sesinde başka
açıldı, kirli gece sıvıştı. Dükkâna girince sesler vardı. “Benim oğlanın pantolonu
havada asılı duran hayaller yakaladı Hasan bitti mi?” “Sana da günaydın İbrahim,
Usta’yı. Bu takım elbise en az üç bin lira ne bu acele, otur bir çay söyleyeyim.”
ederdi. Selami Bey iki bin lira verirdi en “Oğlan bekliyor. Müdür, illa siyah pantolon
az. Hangi esnafın borcu yoktu ki ona. olacak diyormuş. Öğleden sonra çene
Kendi hâline şükretti. Korku dolu bir çalmaya gelirim.” Çiviye taktığı pantoşükürdü bu.
lonu yerinden çıkardı. Duvardaki delikler
Ayağının dibindeki kumaş parçalarını yanıp söndü. Yere düşmüş poşetlerden
iteledi. Ütüye kömür koydu, sandalyede birini aldı, şöyle bir çırptı. Poşetin içine
bir iki kıpırdandı, alışık olduğu gıcırtıyı dükkânın kasveti girdi girdi çıktı. Zarif
bekledi ama duyamadı. Gözü duvardaki bir bilek hareketiyle su akıyormuş gibi
aynaya takıldı. İnce ve sinsi bir çatlak çantaya yerleştirdi pantolonu. “Bitmeli
yürüyordu camda, tıslıyordu sanki. “Allah olmuş senin takım haa!” Sesinde bir
Allah ne zaman oldu bu.” diye söylendi. alaycılık vardı İbrahim’in. “Evet, bitti
İçinden bir şey kabarıp göğsünü zorladı, sayılır. Bugün teslim edeceğim.” Bileği

gururla kıvrıldı takımı gösterirken. “Senin
ne kadar borcun var İbrahim?” Sesini
alçalttı bu soruyu sorarken. “Selami Bey’e
mi? Benim borç bu dünyada bitmez ya!”
İbrahim yüzünü eğdi. “Boş ver beni.”
“Hayırlısı.” “Hayırlısı. Pantolonların
borcunu hafta başı gibi öderim.” “Tamam,
tamam acelesi yok.”
İbrahim, çantayı aldı hızla dışarı çıktı.
Duvardaki avcı yelekleri, İngiliz külotları,
pantolonlar, bluzlar gerginleşti, bir iki
kıvrım oynadı. Gün boyunca dükkâna
tamirat tadilat işleri geldi, geldi, gitti.
Kapının altından eski bir aydınlık sızmaya başladı. Paçaya takılı iğne, kaykık
üç ayaklı ütü masası, kenarda büzüşen
iplik bobinleri, askıda gerilmiş gömlek,
sönmeye yüz tutmuş ütü öylece kaldı.
Takım elbiseyi özene bezene kılıfına
yerleştirdi, kılıfı sırtlandı. Elini cebine
attı, anahtar yırtık astardan süzülmüştü,
anahtarı bulup çıkardı, kapıyı çekip
kilitledi, havadaki tozlar bir anda yere
indi. Bildik taşlara basa basa Selami’nin
iş yerine geldi. İçinde tereddüt böcekleri
koza örüyordu. Parlak ışıkların, mağrur
mermerlerin ve göz alıcı hat tabloların
arasından kayarak geçti, iç kısımdaki
yazıhaneye girdi. Burası iş yerinden
ziyade bir mevziye benziyordu. Hasan’ın
ağzında tereddütlü bir ‘Selamün aleyküm’ çıktı. Selami, eliyle havaya belirsiz
bir şekil çizerek oturmasını söyledi.
Bileğindeki kehribar tespih şıkırdadı.
“Olmaz kardeşim senedin günü geçti.
Uzatmak yok. Bir hafta içinde ödedin
ödedin, yoksa kapına icracılar dayanır.”
Telefonu yanağına gömüşü, “yoook,
yoook öyle olmaz” deyişi, sigarayı kül
tabağına vuruşu, tespihin şıkırdaması bir
bütünün parçası gibi duruyordu. Selami
Bey “Bak güzel kardeşim.” nidasına
gömülü tehdidiyle oyununu sahneliyor,
insanların çaresizliğinden devşirdiği
tuğlaları imparatorluğunun duvarlarına
yerleştiriyordu. Telefonu masanın üzerine
sertçe bıraktı, gülümsemesini yanaklarına doğru iterek “Hoş geldin Hasan
Usta.” dedi, “Hoş bulduk Selami Bey,
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tamam mı?” “Tamam usta.” “Haftalıklarınız artacak.” “Gidin kahveden birer
ayran için, kömür ütüsü zehirler adamı.”
Çeyiz dükkânının vitrinine bakarken
buldu kendini. Hızla uzaklaştı; vitrinde
kalan gözler bir müddet takip etti onu,
ardından usulca silindi. “Nerde oğlum
cetvel, nerde masanın üstündeki kalıplar,
akşam hepsi buradaydı.” “Sigara almaya
kadar gidiyorum dönünceye kadar bulun
hepsini.” Yalpalayarak yürüyor, hücum
eden anılar, gücünü tüketiyordu. Bir iki
aya emekli olabilirdi. “Allahsız, paragöz
Selami, dünyayı karnına dolduracak
sanki.” dedi yüksek sesle.
Ertesi gün terli alnıyla lokantacı
Peyami dükkâna geldi. Kapı sonuna
kadar açıktı. İçeriden yoğun bir duman
çıkıyordu. Gözlerinin seçebildiği kadar
ileri uzattı. Hasan’ın yüzü bir duman
girdabında dönerek kayboluyordu. Başı
masanın üstündeydi ve ağzından köpükler
sızıyordu. Lokantacıya, berbere, kasaba
koştu Peyami. “Terzi Hasan’a bir şey
olmuş” dedi gözlerine oturan korkuyla.
Sesinde acı bir baharat kokusu vardı.
Dükkânın kapısında insanlar birikti. Deli
Mevlüt “Emekler zayiii.” diye bağırıyordu.
Selami, yoldan geçerken durdu, kalabalığa yöneldi. Dikkatli yürüyor, paçalarına
çamur bulaşsın istemiyordu. “Bir şey mi
olmuş?” diye seslendi. Kalabalık geçit
vermez bir dağa dönüştü. Kimse bir
şey söylemiyordu. Caddenin ucunda bir
ambulans belirdi. “Emekli olmasına da az
kalmıştı garibim.” dedi, alnını gizleyerek.
Gözü bir an Mevlüt’ün üstündeki takım
elbiseye kaydı. “Nerden buldun bu takımı
lan deli.” “Çöpte buldum.” Selami takıma
baktı, eli dikişlere gitti. Ne dikiş yapmış
adam diye geçirdi içinden. Dükkândan
yayılan duman genzine kaçtı. Öksürdü.
Sedyede yatan Hasan’ın yüzünü gördü
bir an. Daha önce hissetmediği tuhaf
bir sızı gezindi göğsünde. Sırtını dönüp
uzaklaşmaya çalıştı. Kehribar tespih
elinden kayıp düştü, tespih sokağın
ortasında yanıp yanıp sönmeye başladı. �

Edebiyat

Edebiyat
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nasılsın?” “Şükür, Allah bu günlerimizi
aratmasın, alamadın, veremedin, gidiyor
işte. Hayırdır, akşam vakti!” “Sana kendi
elimle diktiğim takımı getirdim.” Takımı,
masasının üstüne bıraktı Hasan. Selami,
ilk defa takım elbise görüyormuş gibi
gözlerini küçülttü. Kılıfın fermuarını
açıp takımın dikişlerine dokundu. Yüreği
kabardı, sonra söndü. “Sağ olasın. Eksik
olma da nerden çıktı bu takım?” “Üç ay
önce konuşmuştuk ya.” “Ne konuştuk?”
“Sana bir takım dikeyim dedim, biraz
nakite ihtiyacım var, dedim.” “Şu mesele;
ben öylesine ayaküstü söylemişimdir.
Hiç aklımda kalmamış. Sen o sözümü
ciddiye aldın demek. Haa, bu arada, iyi
ki geldin. Uzun süredir uğramıyordun
mekânımıza. Gelmişken, senin hesaplara
bir bakalım.”
Selami masanın çekmecesini açtı,
büyük kurşuni bir anahtarı yeşil kasaya
soktu. Mekanik bir sesin ardından kasa
açıldı. Sadece Hasan’ın görebildiği bir
karanlık boşaldı kasadan. Defterin sayfalarından sarı tozlar havalandı, ışıldadı
sonra söndü. Hasan’ın sayfası geldiğinde
bir kuş belirdi ve uçtu gitti. “Hasan Usta,
senin geçen yılki borçlar duruyor.” “Nasıl
olur, ben onları ödemiştim.” “Ödediğin
faiziydi, anapara duruyor.” Selami, avucunu sayfanın üstüne kocaman yaydı,
senetlerden biri yere düştü. “Bu son
borç olsun.” diyebildi Hasan. Bir dikiş
makinesi sesi geldi kulağına. Yoook, yoook
olmazlar tavana doğru havalandı. Hasan
ellerini önünde kavuşturup şapkasını
sıktı. Arkasını dönüp çıkıyordu ki Selami
seslendi. “Usta, takımı bıraktın.”
Hasan, masanın üstüne yaydığı
takımı aldı. Askıyı orta parmağının ilk
boğumuna takıp kılıfı sırtladığı gibi dışarı
attı kendini. Adımları birbirine dolaştı,
takım ağırlaştı. Başı, sisler içinde yüzüyor
gibiydi. Geçmiş, kolundan tutup kulağına
şiddetle bağırıyordu. Bastığı taşlar oynuyor,
nereye adım atacağını şaşırıyordu. “Haydi
oynaşmayın, süpürün dükkânı.” “Yörük
düğünü var haftaya, gece sekize kadar
buradayız, ona göre haber verin evlere
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Sofra
Ispanak Boranisi
Şehir Kültür Sanat


Sofra

Ispanak Boranisi

HAZIRLANIŞI

Malzemeler

Sofra

Ispanağı bol suda yıkayıp iyice temizleikten sonra, saplarını ve yapraklarını ufak ufak doğrayın.
Bir tencerede kıyma ve soğanı zeytinyağında kavurun.
Kıymaya salça, tuz ve karabiber ilave edip kavurmaya devam edin.
Ispanakları da üzerine ilave ederek 15 dakika kısık ateşte pişirin.
Pişen yemeği sarımsaklı yoğurtla servis edin. �
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Afiyet olsun...

1 kg ıspanak
200 gr az yağlı kuzu kıyma
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
3 diş sarımsak
2 su bardağı yağurt
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Kültürden
Şehirden Kısa Kısa Haberler
Şehir Kültür Sanat
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Merhaba

bulunamayan dergiler oldular. Oluşan
külliyata eksiksiz biçimde sahip olanlar
Süreli yayınların, basılı olmaları yönüyle
kıymetli bir koleksiyona sahip oldular.
kitaplarla benzerlikleri var. Fakat süreli
Her çıkan yeni sayı bu seriye eklendi ve
yayınları kitaplardan ayıran başlıca farkilk sayı ile son sayı arasında boşlukların
lılık, yayınlandıkları zaman dilimlerine
huzur kaçırdığı bir bütün oluştu.
yönelik yaptıkları şahitliktir. Şüphesiz
kitaplar da yayınlandıkları dönemlere Şehir Kültür Sanat Dergisi, bu dönemde
dair ipuçları verirler. Fakat kitapların asıl yayınlanan tüm yayınlar gibi önemli bir
amacı zamanı içerikleriyle aşmaktır. Öte tarihî olayın da tanıklığını yaptı diyebiliriz.
yandan süreli yayınlar, mesela dergiler Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş
her sayısıyla tarihe bir belge olarak kay- bir salgın sürecinde aralıksız yayınına
dedilirler. O ay dünyada, ülkede, şehirde devam etti. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda
neler oldu? Hangi konularda duyarlılıklar sıkça hatırlanacak, dönüp bakılacak
öne çıktı, o dönemin ağırlıklı meselesi günlerin şahitliğini yaptı. Bu yönüyle
ne idi? Dergilerin eski sayılarına bakıl- de son iki yıldaki sayılarımız ayrıca bir
dığında tarihî bir belgeyi incelediğimizi tarihî değer taşıyacak gibi görünüyor.
rahatlıkla fark ederiz. Dergilerin eski
Geçtiğimiz yılı ve bu yılın ilk yarısını
sayıları sadece birer nostalji değildir bu
kısıtlamalarla, karantinalarla, bizzat
bakımdan. Bu özelliği nedeniyle dergiler
hastalanarak, Covid-19 nedeniyle yakınzaman içerisinde belgesel değer kazanır ve
larımızı kaybederek geçirdik. Hayatımız
üzerinden yıllar geçtikte bu değer giderek
her alanda sekteye uğradı. Bildiğimiz,
yükselir. Dergilerin biriken sayıları birer
bu günler gelinceye kadar yaşadığımız
arşiv haline gelir. Dergi koleksiyoncuları
hayatı neredeyse unuttuk. Hiçbir şeyin
da bu değerin peşine düşerler. Akademiseskisi gibi olmadığı yeni bir dünyada
yenler, araştırmacılar için eşi bulunmaz
hayatta kalabilmenin tedirginliği ile
bir kaynaktır dergi koleksiyonları.
yeniden normale dönmeyi bekliyoruz.
Dergilerin bu özelliklerinden kısaca bah- Asgari hayat koşulları için elbette hayat
setmemizin bir nedeni var. Şehir Kültür kesinti kabul etmiyor. Ama diğer tarafSanat Dergisi, belirlenen periyotlarında tan moralimizi, ruh sağlığımızı ayakta
düzenli olarak çıkmaya devam ediyor. tutacak şeylere de ihtiyaç hissediyoruz.
Geride kalan kırktan fazla sayımız oldu. Sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler tam
Şu an itibarıyla Şehir Kültür Sanat Der- da bu açıdan böylesi bir zamanda geçgisinin eski sayıları kıymetli bir tarihî mişte olduğundan daha farklı bir anlam
belge, şehir hakkında araştırma yapa- kazanıyor. Şehir Kültür Sanat dergisi de
caklar için son derece değerli bir kaynak kendi koşulları içerisinde üzerine düşeni
haline geldi. İlk çıktığı günlerde kolayca yapmayı amaçlıyor.
ulaşılabilen eski sayılar artık aranıp
Okurlarımızın bildiği gibi, 2021 yılı Ahîlik

Yılı olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede
Ahî Evran ve Ahîlik kültürü üzerine birçok
etkinlikler yapıldı. Dergiler özel dosyalar
oluşturdular. Fotoğraf yarışmaları, sergiler, belgesel çalışmaları ve daha farklı
çalışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Her
yıl kutlanan Ahîlik Kültürü Haftası, bu yıl
daha parlak ve dolayısıyla daha dikkat
çekici faaliyetlerle kutlandı. Şehrimizde,
Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü gibi birçok
kurum özel programlar düzenlediler.
Bu programlarda şehrimizde esnaf ve
sanatkârlıkla ömrünü geçiren ve güzel
işlere imza atan hemşehrilerimiz Yılın
Ahîsi seçildiler ve düzenlenen törenlerde
kaftan giydiler. Öte yandan Erciyes Üniversitesinde, "Bir İnsanlık Kurumu, Ahîlik
ve Ahî Evran" başlıklı bir panel düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi “Ahî Evran Ruhuyla
Esnafım” konulu bir fotoğraf yarışması
düzenledi.
Pandemi süreci can alarak, insanları
tedirgin edip hayatı sekteye uğratarak
devam ediyor. Bununla birlikte, aşılama
çalışmalarının açtığı bir alan oluştu.
Açılan bu alan okullarda, üniversitelerde
yüz yüze eğitimin başlaması gibi sevindirici bir sonuç verdi. Sinemalar, tiyatrolar, spor etkinlikleri ve diğer sanatsal
kültürel etkinlikler artık belli koşullar
altında yapılabiliyor. Önümüzdeki kısa
zamanda üzerimizdeki bu ağır imtihanın
kalktığı güzel günlerde yeniden birlikte
olmak üzere...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’E ÖDÜL
Ankara’da gerçekleşen ve toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet
ettiği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ‘Geleceğin Mucitleri’ isimli proje ile ödül kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden
aldı. Gençlere özel önem veren Büyükkılıç, ülkenin geleceği gençler için çalışmaya
devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif ettiği Ankara
ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve
Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre
ve Sergisi ve Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Standında
Yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin
güçlendirilmesi ile genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi gibi
konuların amaçlandığı Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde Kayseri Büyükşehir
Belediyesi de yerini aldı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi standını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri standını gezerek, Başkan
Büyükkılıç’a tebriklerini ve Kayserililere selamlarını iletti. Ayrıca, stantta misafirlere,
kentteki faaliyetleri tanıtmanın yanı sıra meşhur pastırma ve Kayseri’ye has lezzet
Nevzine Tatlısı ikram edildi.

Kültürden

Kültürden

kültürden...

KÜLTÜR SANAT GÜNCESİ

Büyükkılıç, Ödülü Erdoğan’ın Elinden Aldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında Protokol İmza
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Töreni’nin ardından Genç Dostu Şehirler Ayrıca belirli zamanlarda plato içerisinde
Fikir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. seminerler ve çalıştaylar düzenlenerek akıllı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Genç Dostu şehirler konusunda gençlere gelinen nokta
Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarış- anlatılacak ve onların proje üretmeleri
ması’na “Geleceğin Mucitleri” projesiyle
teşvik edilecek.
katıldı. Yarışma kapsamında toplam 224
ANADOLU’NUN ÖZÜ AhîLİK SANAT SERGİSİ
belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet
ettiği yarışmada ödül almaya hak kazandı. KAYMEK A.Ş., tarihi Kayseri Kalesi içerisinde
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Ahîlik Haftası dolayısıyla, Ahîliğin kurulduğu döneme ait motiflerin de yer aldığı
Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep
‘Anadolu’nun Özü Ahîlik Sanat Sergisi’ açtı.
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Büyükkılıç’ın Ankara’da Onur Gecesi
Gençlerin akıllı şehircilik projeleri gerçekleştirilmesinin sağlanacağı ‘Geleceğin
Mucitleri’ projesinin ödül almasından dolayı
memnuniyetini, gururunu ve sevincini
paylaşan Başkan Büyükkılıç, gençler için
çalışmaya devam edeceklerini belirterek,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini
ve saygılarını iletti. Büyükkılıç, “Ülkemizin
geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin
her anlamda yetişmiş bireyler olmaları
için de önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Serginin açılışına, Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı
sıra Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin
Erkaya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Çalış, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Şükrü Dursun, Ticaret İl Müdürü
Alaattin Fırat, Sanayi ve Kayseri Esnaf ve
Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Gençlik
ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve
davetliler katıldı.
Başkan Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuş-

Sergide, Ahîliğe ait önemli bilgilerin
yer aldığını da dile getiren Büyükkılıç,
konuşmasına şöyle devam etti: “Ahî ahlakı
ile ahlaklanmış esnafımızın hepsini bağrımıza basıyor, onları sevgiyle, saygıyla
selamlıyoruz. Biz Ahî kültürünün sadece
Kırşehir’imizle, Kayseri’mizde değil, aynı
zamanda tüm insanlıkla ilgili olduğunu,
iş ahlakının herkes için önem arz ettiğini
hatırlatmak istiyoruz. O yetmemiş, bir de
kıymetli eşleri Fatma Bacıyan, hanımefendileri teşkilatlandırmış, o günün şartlarında
hanımefendilerin becerikli ve eğitimli
olmaları için gerekli çalışmalar yapmış,
bizim KAYMEK gibi kurs merkezlerimiz
gibi el emeği, göz nuruyla eserler üretmiş.
Bugün de burada KAYMEK’imizin yaptığı
23 eğitmenin 19 eseri, 45 günde hazırladığı
sergi gerçekleştirildi. Bir emek, alın teri var.
Amacımız bu kültürü yaymak, amacımız Ahî
Evran’ı gündemde tutmak, onun felsefesini
tüm insanlığa ulaştırabilmek.”

ve mekânları anlattı. “Şehrimiz ile gurur
duyuyoruz, üniversitelerimizle gurur
duyuyoruz” dedi. Konuşmaların ardından
serginin açılış kurdelesi protokol tarafından
kesilerek, sergi gezildi.

Ahî Evran MÜZESİ

Komitesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde
bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, Ahîlik Haftası dolayısıyla Ahîlik Haftası Kutlama Komitesi’ni “Kayseri Eksiği Olan Ya Da Yanlışı Konuşulacak Bir Şehir Değil”
Başkan Büyükkılıç, Ahîlik Haftası Kutlama
Komitesi’nin gerçekleştirdiği ziyarette,
Kayseri’nin eksiği olan ya da yanlışı konuşulacak bir şehir olmadığını kaydederek,
“Mustafa Başkanımız, Kayseri’mizin temel
dinamiği her zaman sağduyulu hareket
eden, şehrin ön plana çıkması için gayretler
gösteren bir dostumuzdur. Bugüne kadar
da şehrimizle ilgi olumsuz ne yaklaşımı
ne sözünü duymadım. Bunlar önemli,
bu şehir zaten hep güzel konuşmayı hak
eden bir şehir. Allah’a şükür eksiği olan
ya da yanlışı konuşulacak bir şehir değil.
Burada üniversitemizin temsilcisini, esnaf
odamızın, sanayi odamızın temsilcisini ve
il müdürümüzü görmekten hepimiz keyif
aldık” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meyda-
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Geleceğin Mucitleri isimli proje sayesinde
yapılacak olan akıllı şehircilik uygulamalarının insan hayatına kattığı değerler
önceden gözlenebilecek ve gençlerin
akıllı şehircilik projeleri gerçekleştirilmesi
sağlanacak. Gençlerin akıllı şehircilik
çalışmalarını yapabilmesi için şehrin bir
bölgesinde bir plato yapılacak. Gençlerin bu
platoda yer alması ve akıllı şehir projeleri
yapmaları sağlanacak. Kısacası minyatür
bir akıllı şehir oluşturularak yerli ve milli
akıllı şehirler projesi oluşturulurken
geleceğin akıllı şehir mucitleri ortaya çıkarılmış olacak. Gençlerin akıllı şehir adına
proje geliştirmelerini sağlamak, gençlere
teknolojik kaynaklar ve mekân sağlamak,
minyatür bir akıllı şehir sistemi kurmak
ve diğer gençlerimizin yapılan çalışmaları
daha yakından takip edebilmeleri ve yeni
projeler üretebilmeleri için ilham kaynağı
olmak amacıyla şehrin bir bölgesinde akıllı
şehir platosu kurulacak. Plato içerisinde
yapılan projeler için düzenli olarak proje
yarışması düzenlenecek ve dereceye giren
projeler ödüllendirilerek projeler mezun
edilecek sonrasında mezun olan projelerin
hayata geçirilmesi için destek sağlanacak.

Anadolu’nun Özü Ahîlik Sanat Sergisi
Hakkında
KAYMEK A.Ş. sergide; sepetçilik, bakırcılık,
kalaycılık, bileyicilik, nalıncılık, demircilik,
debbağlık, hallaçlık gibi kaybolan ya da
kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri anlatan
eserlere yer verdi.

mada, Ahîlik kültürünün beşiği olan ve
Ahîliğin tohumlarının ekildiği Kayseri’de
bu kültürü daha iyi anlatabilmek için
hazırlanan sergide Ahîliğin kurulduğu
döneme ait motiflerin de yer aldığını ve
serginin 23 KAYMEK eğitmeni tarafından
45 günde hazırlandığını ifade etti.

nı’nda Kayseri Kalesi’nin gerdanlık gibi
olduğunu, meydanda birbirinden önemli
tarihî eserlerin olduğunu söyledi. Kadim
kent Kayseri’nin, Bizans, Selçuklu, Osmanlı
ve Cumhuriyet dönemlerinin tamamında
önemli bir ticaret ve kültür şehri olduğunu
belirten Büyükkılıç, kentin tarihî ve doğal
güzelliklerinin yer aldığı tarihî eserleri

Debbağlık (dericilik) mesleğini yapan Ahî
Evran’ın ve eşi Fatma Bacı’nın hazır giyim ve
boyutlandırma teknikleriyle oluşturulmuş
şekillerinin yanında 2m X 2m ölçülerinde
diorama tekniğiyle oluşturulmuş 1 adet
eser, 14 adet de tablodan oluşan sergide
toplam 17 eser ziyaretçilerin beğenisine
sunulacak. Eserlerde folyo rölyef, kaligrafi,
keçe işi, basit nakış iğne teknikleri, cam
boyama, cicim dokuma, hazır giyim, iğne
oyası, mekik, tığ işi, Tunus işi, Maraş işi,
hüsn-i hat, el dokuma, minyatür, kâğıt
rölyef, çini işleme, makinede düz dikiş,
tel sarma, diorama sanatları ve teknikleri
kullanılarak, sanat eserlerinin arasında
Ahîliğe ait önemli bilgilerin yer aldığı
levhalara da yer veriliyor.

kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Ahî Evran
Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin Aralık
ayında hizmete açılacağını ifade etti.

Ahî Evran Müzesi Aralık Ayında Açılıyor

Ziyarette Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonunu yaptığı Ahî Evran
Esnaf
ve Sanatkârlar Müzesi’nin Aralık
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooayında
hizmete açılacağını ifade ederek,
peratifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
“Ahîlik
bizim
olmazsa olmazımız, onun
Alan başkanlığındaki Ahîlik Haftası Kutlama

Kültürden

Kültürden

Ödüllü Proje Hakkında
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teşekkür aldı.

öğretisi bizim olmazsa olmazımız. Daha
önce de müzemiz hayata geçirilmişti. Haseki
başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de onu
günümüz koşullarına uyarlıyoruz. İnşallah
herkesin bir uğrak yeri olacak. Sabah bilgi
aldım, aralık ayı itibariyle size teslim edecek
duruma getiriyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne
olan güvenlerini ifade ederek, hizmetten
duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

burada danışmanlık edip, eğitim süreci
gerçekleştiğini anlatarak, “Kayseri gibi
gastronomi şehrinde glütensiz yaşamak
çok zordur. Artık Glütensiz Kafe sayesinde
bu zorluk aşılmış oldu” dedi.

Restorandaki bir konuk ise “Başkanı görsem
“İlk defa hamburger yiyorum, ilk defa pide
de elini öpsem böyle bir şey düşündüğü
yiyorum, ilk defa mantı yiyorum’ diye
için, Allah razı olsun. Burayı düşünmeleri,
teşekkürler geliyor”
burayı açmaları, insanların bir yer görmesi,
şehrin içerisindeki trafik yoğunluğunu, Daha sonra kürsüye davet edilen Başkan
Büyükkılıç açılış töreninde yaptığı konuşinsanların karmaşasını almış oldu. Gerçekten
çok teşekkür ederiz” diyerek Büyükkılıç’ı mada ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığı
karşıladı. Kayseri’ye hizmet veren restoranda
içerisinde hareket ettiklerini belirterek,
turistlere yönelik Kayseri’ye dair biblo ve “Siyasi partilerimizle, sosyal sorumluluk
hediyelik eşyalar da yer alıyor.
projesini hep birlikte paylaşıyoruz. Belki
mali yönden değeri çok yüksek olmayaİÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE İLK VE TEK
bilir ama insanı yaşat ki devlet yaşasın
GLÜTENSİZ KAFE AÇILDI
felsefesiyle yapılan böyle bir çalışma
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, parayla değerlendirilmez. Bunun değeri bir
dışarıya bağımlı kalmadan glütensiz tüm canımızın sıkıntısını gidermekle anlaşılır.
ürünlerin kendi üretimi olan ve İç Anadolu Açılmış olduğu yaklaşık 10 gün içerisinde
Bölgesi’nde ilk ve tek kafe olacak Glüten- İstanbul gibi değişik illerden gelip, ‘toplum
siz Kafe açıldı. Başkan Büyükkılıç, açılış içerisinde restoranlarda ilk defa hamburger
töreninde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ yiyorum, ilk defa pide yiyorum, ilk defa
felsefesiyle bu anlamlı ve özel projeyi mantı yiyorum’ diye teşekkürlerini ileten
hayata geçirdiklerini söyledi.
canlarımızın bizim için çok önemli oldu-

“Böyle Güzel İnsanların Öğretilerini Herkes
Paylaşmalı”
Büyükkılıç, seçilen Ahî babalarını tebrik
eden ve Ahîliği ortaya koyan böylesi güzel
insanların öğretilerini herkesin paylaşması
gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:
“Kayseri’de yapılanları yeterli görmüyoruz
ve daha iyisini, güzelini, fazlasını yapma
yönünde irade gösteriyoruz. En az onlarca
müzesi olacak, kütüphanesi olacak, her türlü
sanat etkinliklerine imkân verecek ortamı
olacak. Biz yeter ki birbirimizin, şehrimizin
kıymetini bilelim. Seçilen Ahî babalarımızı
tebrik ediyorum. İnşallah Kırşehir de var,
Kayseri de var, bütün insanlık da var işin
içinde diyorum. Böyle güzel insanların
öğretilerini herkes paylaşmalı, ona katkıda
bulunmalı.”
“Şehrin Köşe Taşı Büyükkılıç”
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Alan ise ziyarette ‘şehrin köşe taşı’ olarak
nitelediği Başkan Büyükkılıç’a Ahîlik Haftası
kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler
hakkında bilgiler vererek, Büyükşehir’in
desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin sonunda komite üyeleri tarafından
Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim edildi.
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Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile yapımına
başlanan ve hizmete başlayarak konuklarını
ağırlayan Koramaz Kafe Restoran ziyaretinde
konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel ürünlerin
öncelikli olacağı restoranın Büyükşehir
Belediyesi güvencesi ile hizmet vereceğini
ifade ederek şunları kaydetti:
“Koramaz Vadi'mizde Ağırnas beldemizde bir
bakıma ihtiyaca cevap verecek bir çalışmayı
böylece hayata geçirdik. Kaytur güvencesi
ile yani Kayseri Büyükşehir Belediyemizin
güvencesi ile yerel ürünler öncelikli olmak

Kayseri’de 6 Bin Civarında Çölyak ile
Mücadele Eden Kişi Var
Kayseri’de 6 bin civarında çölyak ile mücadele eden kişi olduğunu ifade eden Başkan
Büyükkılıç, “Kayseri'de Çölyakla mücadele
eden 6 bin civarında kişi var. Geldiğimiz
süreçte böyle bir çalışmayı yapmakla en
önemli sosyal sorumluluk projesini hayata
geçirmiş oluyoruz. Kayseri’de bildiğim
kadarıylaÇölyakla mücadele eden 6 bin
civarında bilinen, bu hastalıkla mücadele
etmeye çalışan kardeşlerimiz olduğunu
biliyorum.” dedi.
Kafede Diyetisyen, Misafirleri Ücretsiz
Bilgilendiriyor
Glütensiz Kafe’de çalışanlarının da glütensiz
beslenen kişilerden seçilen 12 personel
olduğunu, kafede uzman bir diyetisyen
tarafından kafeye gelen glütensiz beslenen
misafirlere ücretsiz glüten ve çölyak ile ilgili
aydınlatıcı bilgiler verildiğini ve kafede
çölyakla ilgili ürünlerinin tamamının yer
aldığını anlatan Büyükkılıç, zengin mutfağıyla bilinen lezzetin anavatanı Kayseri’nin,
gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı
Ulusal Listesi”ne girmeye hak kazandığını
söyleyerek gastronomide önemli bir merkez
olduğunu da sözlerine ekledi.
BÜYÜKŞEHİR’DEN 5. BİLİM ŞENLİĞİ

üzere bu bölgede yeme-içme mekanını
hayata geçirmiş olduk. İnsanlarımız hem
Koramaz Vadisi’ni gezecek hem yürüyüşlerini
yapacak hem bu bölgede turlar düzenlenip
vatandaşlarımızın yeme-içme açısından
bir ihtiyacı giderilmiş olacak.Bize anlayışla
yaklaşan ve kiralamamıza yardımcı olan
vatandaşımıza özellikle teşekkür ediyoruz.”
“Bölgemize Zenginlik Kazandıracak”
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin
gayretleri sonucunda turizme kazandırılan
ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne
girmeye hak kazanan Koramaz Vadisi’ndeki
Koramaz Kafe Restoran ile ilgili açıklamalarında, “Bahçesi ile, mekânın güzelliği ile,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli
bilim merkezinden birisi olan Kayseri
Bilim Merkezi’nin düzenlediği ve 17, 18
ve 19 Eylül tarihlerinde Bilim Merkezi’nde
gerçekleşecek olan 5. Bilim Şenliği, dolu
dolu şenlik kapsamında bilim meraklılarının ilgisini çekecek her konu yer alıyor.

ama inanıyorum ki ürünlerinin kalitesi ile
bir marka olacak. Bölgemize bir zenginlik
kazandıracak, hayırlı uğurlu olsun” ifadesinde bulundu.
Başkan Büyükkılıç Koramaz Kafe Restoran’ın
mutfağını ve yemek salonları ile bahçesini
gezerek görevlilerden de bilgi aldı.
“Böyle Bir Yeri Açtığı İçin Başkanı Görsem
de Elinden Öpsem Diyordum”
Koramaz Kafe Restoran ziyaretinde vatandaşların ilgisi ile de karşılanan Büyükkılıç,
vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet
etti. Konukların duygu ve düşüncelerini
öğrenen Başkan Büyükkılıç, konuklardan

45 Farklı Atölye Çalışması, Her Güne Bir
Söyleşi ve Bilim Gösterisi
Gastronomi Şehrine Glütensiz Kafe
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını
Glütensiz Kafe’nin danışmanı, Mardin
Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi
Süleyman Engin yaptı. Başkan Büyükkılıç’a
bu projeden dolayı teşekkürlerini ileten
Engin, Türkiye’nin ilk glütensiz şefi olarak

ğunu paylaşmak istiyorum” diye konuştu.
Glütensiz beslenmenin şu anda takdir edilen
bir beslenme yöntemi olduğunu söyleyen
Büyükkılıç, “Daha önceki süreçte pahalı bir
yöntem ve uygulama olduğu için herkesin
erişemediği bir alandı. Belediyelerimizin
sosyal içerikli destekleriyle çölyaklı aileler
ya da glütene karşı alerjisi olan ailelerin

Bugüne kadar 500 bine yakın kişinin ziyaret
ettiği Kayseri Bilim Merkezi tarafından
yapılan 5’inci Bilim Şenliği’nde 45 farklı
atölye çalışması, her güne bir söyleşi, her
gün bilim gösterileri, artırılmış gerçeklik
uygulamaları, Kayseri Bilim Merkezi
Gezileri gibi tematik atölye çalışmalarının
yanı sıra randevulu atölyeler, mutluluk
atölyesi, ritmimizi keşfedelim, engelden

Kültürden

Kültürden

KORAMAZ VADİSİ’NDE KAYSERİ MUTFAĞI

sorunlarını aşmaya çalışıyorduk” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi
vasıtasıyla bilimi daha geniş kitlelere sevdirmek için geleneksel hale getirilen bilim
şenliklerine bugüne kadar 80 binden fazla
kişi katılıken, TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri
çağrısı kapsamında desteklenen ‘Kayseri
Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği’ 17-19 Eylül

stratejik düşünme, hızlı ve doğru kararlar
alıp uygulayabilme becerilerini geliştirmeye
yönelik 8-14 yaş grubunda bulunan öğrencilere Akıl Oyunları Turnuvası düzenledi.
400 öğrencinin katıldığı Mangala ve Abalone oyunlarında düzenlenen ön eleme
sonucu turnuvada Mangala oyunundan
8, Abalone oyunundan 8 olmak üzere
toplam 16 öğrenci finale kaldı.
Akıl Oyunları Turnuvası’nın final karşılaşmaları KAYMEK TOKİ Gençlik Merkezi’nde
gerçekleşti. Akıl Oyunları Turnuvası final
ve ödül törenine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve
Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk
ile öğrenci ve veliler katıldı.
Turnuvanın iki dalda ve iki farklı kategorideki
final karşılaşmaları çok çekişmeli geçerken,
Mangala oyununda birinciliği İncinur Kezik
ve Kerem Kır, ikinciliği Hümeyra Begüm
Temizyürek ve Ahmet Haşim Bahadır,
üçüncülüğü Yaren Altunbaş ve Muhammed
Berat Sezer paylaştı. Abalone oyununda
ise birinciliği Melisa Zengin ve Muammer
Çabuk, ikinciliği Şifanur Mandal ve Ahmethan Günden, üçüncülüğü Elif Yıldız ve
Ömer Karaca kazandı. Karşılaşma sonucu
dereceye giren öğrencilerden birincilere
ve ikincilere akıllı saat, üçüncülere ise akıl

kaçan robot, yıldız avcıları, ekibimle proje
planlıyorum gibi etkinlikler de bulunuyor.
Etkinliklerde Meraklısı İçin Yok Yok

Kültürden

Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nde
gerçekleştirilecek 5.Bilim Şenliği’nde
bilim meraklıları ve ülkemizin geleceğini
aydınlatacak gençlerin yetişmesi için bilimi
sevdirecek etkinlikler yer aldı.
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‘Artırılmış gerçeklik ile hücreyi keşfediyorum,
artırılmış gerçeklikle vücudumu keşfediyorum, klorofil eldesi ve floresans olayı,
benim fosilim, meyvelerin DNA’sı, renkleri
ayrıştır (kromotografi), DOC, kodla-hama,
origami mikroskop, ahşap atölyesi, cıt cıt
devreler, el kremi, dezenfektan yapımı,
yapay kar, kendi indikatörümüzü yapalım,
su analizleri (su sertliği, klor tayini), oyun
hamurdan molekül modelleme, şişede

tarihleri arasında 3 gün sürdı.
Şenlik, 100’e yakın dene-yap atölyeleri,
randevulu atölyeler, bilim gösterileri, sahne
gösterileri ve söyleşilerle 10:00-16:00
saatleri arasında gerçekleştirildi.
Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği,
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri
Orman Bölge Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi,
Erciyes Üniversitesi tarafından desteklendi.
KAYMEK’TEN AKIL OYUNLARI TURNUVASI
Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla
birlikte birbirinden önemli ve anlamlı
projeler gerçekleştiren KAYMEK Gençlik
Merkezleri, yine çocuklara yönelik özel
bir çalışmaya daha imza attı.
KAYMEK, Yaz Okulu’nda, akıl yürütme,

hir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri
ve hayata geçirdiği projeleri duyurmaya
devam ediyor. 51’inci sayısıyla vatandaşlara
ulaşan Büyük Şehir Bülteni başyazısında
Kayseri’yi, ‘coğrafi yapısı itibariyle Türkiye’nin kalbi’ olarak niteleyen Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, vatandaşlara hizmet noktasında
gayretli oldukları mesajını verdi.

oyunları hediye edildi.

ile sanatseverler katıldı.

SUVEYDA’NIN YÖNETMENİNDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yönetmen Mesut Uçakan, Kayseri’de başta
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel
yönetimlerin kendilerine destek verdiğini
belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kayseri’nin yerel sanatçıları ve oyuncularının
da yer aldığı filmde sanatçı Ersin Çimen
de gala gecesinde mini bir konser verdi.

Ünlü yönetmen Mesut Uçakan tarafından Kayseri’nin tarihî mekânlarında ve
ilçelerinde çekilen Suveyda filminin galası
yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün de
katıldığı gala gecesinde, yönetmen Uçakan,
Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından
dolayı teşekkür etti.

KÜTÜPHANELERE KAYSERİ NÜFUSU
KADAR ZİYARET
Kütüphane ziyaretçisi miktarında Türkiye’de
ilk sıralarda yer alan Kayseri’de Büyükşehir
Belediyesi kütüphanelerine gelen ziyaretçi
sayısı 1 milyon 348 bin 370 olurken, bu
sayı ile adeta bir Kayseri nüfusu kadar kitap
kurdu kütüphaneleri ziyaret etmiş oldu.
Büyükşehir Kütüphaneleri Doldu Taştı

Anadolu’nun bir köyünde hafız olmak
isteyen Hadim’in öğrenme aşkı, azmi,
umudu, hayalleri ve Süleyman Peygamber
gibi kuşdili öğrenme çabalarını konu alan
Suveyda filminin çekimleri tamamlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel
Müdürlüğü ile TRT tarafından desteklenen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
de katkılarıyla kentin Bünyan, Talas ve
Develi ilçeleri ile Kapuzbaşı Şelaleleri gibi
tarihî mekânlarda çekilen Suveyda filmi,
izleyici ile buluştu.
Kayseri’de bir alışveriş merkezinin sinema
salonunda gerçekleşen gala gecesine, AK
Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah
Karayel, 23 ve 24. dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Talas Belediye Başkanı
Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk,
filmin yönetmeni, yapımcısı, oyuncular

Başkan Büyükkılıç, tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri’nin
geçmişten getirdiği mirası geleceğe taşımak
için gayret gösterdiklerini belirtti. Büyük
Şehir Bülteni’nin 51. sayısında Başkan
Büyükkılıç’ın Kayserililere 150. Yılda 150.
Proje kapsamında söz verdiği projelerin
müjdeleri, Ulaşım A.Ş., KAYMEK ve KASKİ’nin faaliyetleri gibi birçok konunun yer
aldığı içerik bulunuyor. Vatandaşlar, 20
sayfalık Büyük Şehir Bülteni’ne ücretsiz
ulaşabiliyor.

BÜYÜK ŞEHİR BÜLTENİ, YİNE DOLU DOLU
2010 yılından bu yana yayımladığı süreli
yayını Büyük Şehir Bülteni, Kayseri Büyükşe-

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerine gelen ziyaretçi sayısı 1 milyonu
aştı, kütüphaneler kitap kurtları ile adeta
doldu taştı. 160 bin 150 üye bulunan ve 22
bin elektronik kitap ile 103 bin 212 basılı
kitap olmak üzere toplam 125 bin 212
kitapla okurlarına hizmet veren Büyükşehir
kütüphanelerinde okuma salonları, bilgisayar odası, ücretsiz fotokopi ve çıktı, tv
sinema bölümleri, şifreli emanet dolapları,
dinlenme alanları, kafeterya, turnikeli geçiş,
kütüphane otomasyon sistemi, ödünç
kitap alımı, etkinlik ve konferans salonları,
sesli ders çalışma bölümü, grup çalışma
odası, zengin kitap koleksiyonu, sesli kitap,
okuma üniteleri, self check, modern tanıtım ve tarama kioskları, kitap sterilizasyon
makinası, çocuk kütüphanesi, satranç ve
oyun alanları gibi bölümler de yer alıyor.

Kültürden

eğlenceli nanosıvı kompleks bileşik-iyonik bileşiklerin eldesi, bukalemun, mavi
şişe, siperlik tasarlıyorum, flextangle
(sonsuz döngüler), kaleydoskop, origami,
atık malzeme ve pipetten uçurtma’ gibi
etkinliklerin yer aldığı 5. Bilim Şenliği
meraklılarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine
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lerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile
vatandaşlara yönelik Millet Kıraathanesi
projesinin temeli 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü atıldı.

konuşmada Kayseri’yi adeta göz önünde
canlandırarak şunları söyledi:

Paleontoloji Müzesi’nde, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle 4 ayrı
bölgede 2018 yılı Eylül ayında başlayan kazı
çalışmalarında bulunan Afrika ve Asya’daki
türlerinden üçte biri kadar büyük canlılara
ait fosiller sergilenecek. Projelendirme
çalışmaları sona eren Paleontoloji Müzesi
ve Millet Kıraathanesi projesinin temel
atma töreni, Eski Arkeoloji Müzesi’nde
gerçekleştirildi.
Dünyada Eşi Benzeri Bulunmayan Paleontoloji Müzesi İle Millet Kıraathanesinin
Temeli Atıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, açık hava müzesi konumundaki
Kayseri’de yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili
çok önemli bilgiler paylaşırken, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
de bu projenin turizm açısından müthiş
bir çalışma ve getiri sağlayacağını söyledi.
Türkiye’de Bir İlk, Dünyada Eşi Benzeri Yok

gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 348 bin
370 olarak kayıtlara geçti.

Kültürden

Büyükşehir’den Kayseri’ye Devasa Kütüphane
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7 adet kütüphanesi ile vatandaşlara
hizmet veren Dr. Memduh Büyükkılıç
başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi,
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde
Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla yeni bir il
halk kütüphanesini daha hayata geçirecek.
1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden
birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet
Bahçesi’nde 5 bin 500 metrekarelik alan
içerisinde çalışma salonu, internet salonu,

Programın açılış konuşmasını yapan Kazı
Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kayseri’nin paleontoloji ve doğa tarihi açısından
çok önemli bir merkez olduğunu, burada
Türkiye’de bir ilk olan, dünyada eşi benzeri
olmayan buluntuları sergileyeceklerini
ifade etti. Başkan Büyükkılıç’ın müze
kurulmasında öncü olduğunu ifade eden
Başoğlu, başta Büyükkılıç olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür etti.

çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk
etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze
Daha sonra kürsüye çıkan Büyükşehir
salonu, kent kitaplığı, yetişkin ve gençler Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
için özel okuma bölümleri, sergi salonu, kültür denilince adeta açık hava müzesi
görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, olan Kayseri’nin akla geldiğini belirterek,
kafeterya, kitap satış ve 190 kişilik kon- “Hizmetlerimizle, açılışlarımızla, temel
ferans salonu gibi bölümlerin yer alacağı atmalarımızla Kayseri’mizi günün koşuldevasa kütüphanede okurlar ağırlanacak. larına uygun, daha da yaşanabilir bir kent
Ayrıca Başkan Dr. Büyükkılıç’ın talimatı yapma beklentilerine cevap veren anlayış
içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
ile ağaç yaşken eğilir sözünden hareketle
çocuk kütüphanesi de açılarak çocuklar
okumaya teşvik edilecek.
DÜNYANIN GÖZÜ KAYSERİ’YE ÇEVRİLECEK
Dünyanın da ilgisini çeken Yamula Barajı
kıyısında bulunan 7.5 milyon yıllık fosil-

Büyükkılıç, şu anda bulundukları müzenin Arkeoloji Müzesi diye nitelendirilen
ve yaklaşık 60 yıllık geçmişi olan müze
olduğunu söyleyerek, “Cumhuriyet döneminin önemli eseri olarak nitelendirilir.

Bunu korumayı amaçladığımız, hem bu
müzeyi bir fonksiyon yükleyerek Paleontoloji Müzesi’ne, hem de yanı başına
Millet Kıraathanesi’ni ekleyerek buranın
canlandırılmasına, şehrin göbeğinde,
merkezinde böyle güzel çalışmayı yapan
ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Açık Hava Müzesi
Kayseri’yi Anlattı

Kültürden

“Tüm ilçelerimizde tarihî doku ile bezenmiş bir görüntü söz konusu. Cumhuriyet
Meydanı’na durup baktığımızda kalemiz
var. Özhaseki bakanımıza hayata geçirdiği
için teşekkür ediyoruz, her gün akşam
doluyor, taşıyor, biz de etkinliklerimizle
fonksiyonel hale getirip, şehrimize
değer kattık. Aynı zamanda Arkeoloji
Müze’miz de doluyor, taşıyor, herkes
tarafından takip ediliyor. Meydan’da
İstanbul’daki kapalı çarşıdan sonra Türkiye’mizdeki ikinci büyük kapalı çarşı
olarak nitelendirilebilir. Biz bu açıdan
önemsiyoruz. Yanı başında Cami-i Kebir
ve Külliyesi, Pamukhan, Gönhan gibi
hanlarımızı da esas alarak orada tarihî
bir dokunun olduğunu, hamamlarımızın,
medreselerimizin olduğunu paylaşıyoruz.
Meydanımızda Hunat Hatun Külliyesi’ni
hatırlıyoruz, dolaştığımızda Kurşunlu
Camimizi, Cumhuriyet dönemi eseri
Bürüngüz Camimizi, Roma Mezarı, yanı
başında Sahabiye Medresesi, hemen yanı
başında Selçuklu döneminin en önemli
eseri tıp fakültelerinin 750-800 yıl önceki
başlangıcını oluşturan Gevher Nesibe Tıp
Fakültesi ya da Şifahanesi’ni hatırlıyoruz,
Zeynel Abidin Türbesi’ni ya da benzerleri,
bunları neden sayıyorum? Laf olsun diye
Kayseri’yi bir açık hava müzesi olarak
nitelendirmiyoruz. Kayseri’miz görmeye,
gezilmeye ve araştırılmaya değer olarak
çok şükür gün yüzüne çıkmış durumda.
Bu yönde de daha nasıl katkı sağlarız
diye ilçelerimizle dayanışma içerisinde

Kayseri’nin bir açık hava müzesi olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, yaptığı
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“Kayseri, 60 Müze Yapılabilecek Kadar
Zengin Bir Şehir”
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Paleontoloji Müzesi ile Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği
Millet Kıraathanesi'nin birlikte yapılmasını
çok önemsediklerini ifade etti.
Vali Günaydın, Kayseri’nin sadece 6 değil,
60 müze yapılabilecek kadar zengin bir
şehir olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından protokol tarafından dualar eşliğinde, yaklaşık maliyeti 17
milyon TL olacak projenin, butona basılarak
ilk temeli atıldı.
Kazı Çalışmaları Sürüyor

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kültürden

“İncesu Örenşehir Diye Bilinen Bölgede
Yeni Mozaikler Keşfettik”
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ekleyeceklerini anlatan Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaretin, endüstrinin merkezi olma
yanında, tarihî dokusu ile birlikte sağlık
turizminin merkezi, gastronominin merkezi
anlayışı içerisinde olmaya devam ettiğini
belirtti. Başkan Büyükkılıç, bu proje ile
amaçlarının Cumhuriyet döneminin 60
yıllık eserini koruyup, bu müzeye fonksiyon
yüklemek ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kıraathanesi
projesinin en önemlisini hayata geçirmek
olduğunu vurguladı.

Kayseri’nin dört bir yanında kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükkılıç,
“Keykubadiye kazıları, Kızıltepe köşkümüzün kazı çalışmaları devam ediyor. Sayın
bakanım, İncesu Örenşehir diye bilinen
bölgede yeni mozaikler keşfettik, açığa
çıkarıyoruz, meclisimizden karar aldık.
Gaziantep’te Zeugma mozaik eserini ortaya
çıkaran kişinin de burada danışman olarak
“Bir şehirde müzeler yapılmaya başlanhizmete başladığını paylaşmak istiyorum.
mışsa o şehrin gelişmiş ve kalkınmış şehir
Çünkü çok heyecanlanıyor, burayı çok
olduğunu söyleyebiliriz”
önemsiyor, ülkemizin değerine değerler
katacağını hatırlatmak istiyorum. Yıllardır AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel
devam eden Kültepe Kaniş Karum kazısı ve Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki
desteklerimiz devam ediyor, onunla ilgili de turizm açısından müthiş bir çalışma
tablet müzesi ile bir kazanım sağlayacağımızı ve getiri sağlamasını temenni ederek, “Bir
paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı. şehirde kültür, sanat, estetik düşünülmeye
başlanmışsa, bu kaygılar ile hareket ediliBaşkan Büyükkılıç, fosiller ile ilgili kazıların
yorsa, müzeler yapılmaya başlanmışsa o
sürdüğünü vurgulayarak sadece Kızılırmak
şehrin gelişmiş ve kalkınmış şehir olduğunu
havzasında olmadığını, Ağırnas ve Bağpınar
söyleyebiliriz” dedi. 20 yıldır Türkiye’de
bölgesinde de bu kazıların yapıldığını,
sessiz bir devrim yaşandığını söyleyen
oradan da bu eserlerin çıktığını paylaştı.
Özhaseki, “Çok iş yaptık, yapmalıyız, bundan
Millet Bahçesi projesinin de devam etti- sonra daha fazlasını yapmalıyız. Aynen
ğini, 1 milyon 260 bin metrekarelik millet böyle devam edeceğiz. Biz eser siyasetini
bahçesi içerisine Mimar Sinan Müzesi’ni, önemsiyoruz, eser ortaya bırakacağız.
Kent Müzesi’ni, Mutfak Sanatları Merkezi Değerli başkanıma, hocalarıma teşekkür
ve Müzesi ile birlikte yeme içme mekânı ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde
bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve
Hırka bölgelerinde 2018 yılı Eylül ayında
başlayan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi
başkanlığında, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan
Başoğlu’nun bilimsel başkanlığında ve
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmaları sürüyor.
Afrika’daki Türlerinden Üçte Biri Kadar
Büyükler
Eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde yapılan kazı çalışmalarında, 7.5
milyon yıllık fil, 3 ayaklı toynak at (hiperrion), 3 ayrı zürafa kafatası, gergedan,
boynuzlu bovidaeya, kablumbağa gibi
hayvanlara ait fosiller bulundu. Yamula
Barajı’nda bulunan tüm fosillerin Afrika
ve Asya’daki türlerinden üçte biri kadar
büyük olduğu ortaya çıktı.
Dünyada Tek Örnek
Yapılan kazı çalışmalarında Yamula Barajı
kıyısında 2019 yılında bulunan ve Finlandiyalı bir uzman tarafından incelenen
Choerolophodon Pentelici’ye ait tam
kafatası fosili de, dünyada tek örnek olarak
literatüre geçmişti.

