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AHİ EVREN'İN ÖLDÜRÜLMESi ~ ÖLÜM TARİHİNİN TESBiı'1 

_ Mikail Bayram 

l:nflaki, «Menakib ül-arifin>> adlı eserinde Mevlana Celal üd-Din-i 
Rumi (672/1274) v,e etrafındakilerden hatıralar naklederken 'SeyYid 
Şeref üd-Din\ _Ahi Ahmed2, Evhad üd-Din Kirmani3 gibi Mevla
na'ya muarız ol~ )?azı _ kişilerden de bahsetmiştir. Bu arad~ Mev
lana'ya muarız olanlarm başmda gele.n veya Mevlana ve çevresin
dekiler tarafından en çok hucuma maruz kalan biri vardır ki, Eflaki 
buzatın adını üç defa Şeyh Nasir'üd-Din4 , bir defa da Şeyh Nasir'üd
Din5 diye anmıştır. Mevlana da «Divan-i kebir»inde bir defa onu 
Nasir üd-Diİı. şeklinde ismen anmakta6, Me7ctubat'ında da isim zikret
meksizin (Hanıkah-i · Zl.ya'nın şeyhi) kötü sıfatlarla aynı zatı an;
maktadır7. 

Biz Mevlana ve yakınlarının hucu,rnlarına ve ağır hakaretlerine 
maruz kalan bu zatın, Anadolu'da Ahi Teşkilatı'nın kurucusu ve 
Dabbağlann (Dericilerin) Piri olarak bilinen ve menkibevi adı olan 
Ahi Evren diye tanınan Şeyh Nasir üd-Din (vey~ Nasir üd-Din) 
Mahmud olduğunu isbat etmiş buhınuyoruz8• Mevlana'nın hocası 
Şems-i ~e~rizi'nin (645/1247) katillerinden olduğu için Mevlana 

ı Menaki'b iil-arifi>ı, N§r. T. Yazıcı, Ankara 1959-61, I, 119-120; Slpeh-
salar, Menakib-i Ha$ret-i Huda:vendigd.r, Tre. M. Bahari, İstanbul 1331, s. 120. 

2 . Menakib ül-arifin, I, 225-276, II, 754-758. 
3 Ayın eser, I, 439-440. -
4 Ayın eser, I, 119; II, 188-190. 
5 .Aynı eser, II, 360. 
6 Killliyat-i Şemş va Divaıı-i kebir, Nşr. B. Feruzanfer, Tahran 1336, 

s . .193·; Mevlanll., :Divan, Tre. A. Gölpmarlı, İstanbul 1963, s. 518. 
7 Miikfttebat-i Mevzcı;uı . aeıaı üd-Din, Nşr. F. Nafik Uzluk, İstanbul 1937, 

s. 129. 
8 Bu }(onuda «Ahi Evren Kimdirf Gerçek ·şalUJiyet ve Eşerlerü adlı bir 

makale «Tiir1c Küıtiit-iı Dergi8~inde (Sayı 191, s. 658-668) yaymlam.ış bulunu
yoruz. 
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ve çevresindekilerin şiddetli hucumlarma maruz kalan9
. Ahi Evren 

Şeyh Nasir üd-Din Mahmud, Şeı;ns-i Tebrizi'nin öldürülmesinden son
ra Şems-~ Tebrizi'nin katli hadisesine karıştığı kesin olarak bilinen 
Mevlana'nın oğlu Ala üd-pin Çelebi10 ile birlikte Kırşehir'e gidip 
yerleşmiştir11• Kırşehir'e yerleştikten sonra Meşhur Sadr ud-Din 
Konevi ile sürekli olarak mektuplaşmış ve hatta zaman zaman görüş
müşlerdir12. Eflaki ,Mevlana'nın baş düşmanı olan Şeyh Nasir üd
Din'in, Sadr ud-Din Konevi'nin (673/1275) yakınlarından olduğunu 
da belirtirken : «Her türlü ilirnde Sadr ud-Din Konevi ile at başı gi
derdi13.» diyerek, onun büyük bir bilgin olduğunu da kabul etmiştir 
Bir başka yerde de onun «Tabsira» sahibi olduğunu kaydetmiştirH. 

Ayrıca Eflaki, Mevlana ve yakınlarının muarızı olan bu zatın ölümü 
ile ilgili olarak iki hikaye daha anlatmıştır ki, biraz ileride söz ko
nusu edilecektir. İştte burada Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din Mah
mud'un Moğol asıllı ve Mevlana'nın müridi ve yakın dostu olan J{ır
şehir Emiri Nur ud-Din Caca tarafından öldürüldüğünün ve ölüm 
tarihinin tesbitine çalışılacaktır. Bu arad~ Anadolu Selçukluları Dev
ri'nin bazı sosyal ve siys.si olayıarına da ışık tutulmuş olacaktır. 

Anadolu Ahi Teşkilatı'nın kurucusu olarak bilinen Ahi Evren 
Şeyh Nasir üd-Din'in Kırşehir'de kendi adı ile anılan mahalledeki 

9 J.l!enakib ül-arij-in, II, 188-190. 
10 Abdulbaki Gölpmarlı, MevZiima Celal iid-Din, İstanbu11959, s. 81, 93-94. 
ıı Eflaki Dede, eseriniı:ı bir yerinde (3/412. Hikaye) Ala Ud-Dio. Çelebi'yi 

Kırşehri (Kırşeıvrli) diye anmı§tır. Gene Eflaki'den, Ala üd-Din Çelebi'nin oğul 
ve torunlarının Kırşehir'de ikamet etmekte olduklarını öğreniyoruz. (Bk. Aym 
eser, 8/58. Hikaye). Bu kayıtlardan, Mevlana'nın oğlu Ala üd-Din Çelebi'ye yaz
dığı mektuplarm (Bk. Mekt1ıplar, Tre. A. Göl pınarlı, İstanbul 1953, s . . 40-41, 
101-102) Kırşehir'e gönderilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Şems-i Tebrizi'nin öl
dürillmesinden sonra Ala üd-Din Çe1ebi'nfu de. Kırşehir'e Yerleşmiş olduğu ve 
Alıi Evren ile kader birliği içinde oldukları görülmektedir. 

12 Sadr üd-Din Konevi ile Ahl Evren· Şeyh Nasir üd-Din'in mektuplaş
masını konu edinen bir makale neşr etmiş bulunuyoruz. Bkz. Tarilı Dergisi, 
(İ. Hakkı Uzunçarşılı'ya Hatıra Sayısı), İstanbul 1979, s. 11-28. 

13 Menakib. ül-ari.fin, II, 188. Eflaki, bu sözüyle Ahl Evren ile Sadr ud- · 
Din Konevi arasında teati edilen mektuplarda bu iki bilginin bazı ilmi ve felsefi 
konulardaki münaka§alarmı kasdetmi§ olmalı. 

14 «Tabsira» Ahl Evren Şeyh Nasir üd-Din'in uzun adı «Tabsiret iil-nMıb
tedi ve tezkiret itı-müntehi>> olan eseridir. Katib Çelebi de bu eseı;i Konevi'ye 
nisbet ettikten sonra (Bk. Keşf uz-zunıın, İstanbul 1941-1943, I, 338) bazı nüs-
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Ahi Evren Camü'ne bitişik olan türbesinde medfun olduğu bilin
mektedir. Fakat bugüne kadar hakkınd_a pekçok araştırmalar yapı
lan15 Ahi Evren'in ölüm tarihi şöyle dursun, 200 seneye vara.D: za
man farkı içinde yaşadığı devir dahi tesbit edilememiştir. Bir ta
raftan Ahi Evren'in Anadolu Selçukluları Devri'nin en güçlü sultanı 
Ala üd-Din Keykubad (618-634/1221-123'7) ile ilgisi bulunduğuna 
dair haberler10 .Onun VII (XIII). asır ortalarmda yaşadığını belir
lemekteyken, diğer taraftan onun Orhan Gazi Devri (726-716/1326-
1360) azizlerinden olduğuna dair rivayetlere dayanarak11 VIII(XIV). 
asrın ilk yarısında yaşadığı öne sürülmüştür11• Efsanevi bir şah
siyet olduğu da öne sürülen Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din'in ölü
münden sonra adına düzenlenen vakfiyed&9 şeyhinin adı Şeyh Ha
mid-i Veli olarak geçiyor diye onu Hamid üd-Din Aksarayi'nin 
(805/1402-03) müridi olarak gösterme fikrini izhar edenler dahi ol
muştur20- Efsaneler ise, onu Hz. Peygamber'in amucası Abbas'ın 

haları.nda Şeyh Nasir üd-Din el-Muhadd.Ls'e ait olduguna dair kayıtlarm bulun
duguna i§aret ederek Eflaki'nin tesbitini doğrulamaktadır. . 

15 Bu konuda geniş bibliyog-rafya için bk. F. Taeschner, lsUi.rıı Otıta

ça§mda Fı&tııvua, Iktisat Fak. Mec. !stanbul 1955, XV, 32. Aynı zatın lslam1ca 
IV, 1934, s. 31-34 deki yazısı. 

16 Firdevsl-1 Rumi, 11!13"nakıb-i Haci Bekta~-i Veli, Nşr. A. Gölpı.narlı, !s
tanbul 1958, s. 50-53. 

17 ~ık Paşa-zade, Taril~-i Al-i Osman, !stanbul 1332, s. 202; Taşköpı·ü
zade, ~akayık-t ım'maniyye, Şahsi KütUphanemdekl nüsba, yp. 4b; Gelibolulu 
All, lriinh i~Z-a1ıbar, V, 63-65. 

18 Mualllm Cevdet, Ahl Evren adı.na dUzenlenen vakfiyeyi neşrederken 
(Bk. Zayl ala Fası /i kitabi'r-RUıla li lbn Battuta, İstanbul 1851/1932, s. 279-
282) Vakfiye sahibini Orhan Gazi devrine yaklaştırmak Için olacak, vakfiyenln 
676 (1278) olan tarihini 706 (1306) olarak değl§tirmi§t1r. C. Haklo Tarım Ise, 
aynı düşünce lle Ahi Evren'in çağdaşı olan Sultan AlA üd-Din Kaykubad'ı.n son 
Selçuklu sultanı m. Alii. üd-Din Keykubad (707 /1306) olması gerektig-Inl sa
vunmuştur (Bk. Kır§eh'ir Tar-ihi Vzerine Ara-ştırmalar, Kır§ehir, 1988, s. 116-
117). Aynı yazar bir başka eserinde (Tar-ihte I!ar§ehri, !stanbul 1948, s. 89) Ahi 
Evren lle Edebalı'nın og-ıu Ahi Mahmud aynı ki§ilerdlr tezf.ııl savunmaktadır.· 

19 Bu Vakftyenin iki nüshası Kırşehir Turizm Derneğinde bulunmak-
ta dır. 

20 A. Gölpı.narlı, Mençkıb-i Ha.cl Bekta~-i Veli (Açıklamalar Kısmı), s. 
120-122. Oysa bu Vaktiyede adı geçen Şeyh Hariıid-i Veli, esas adı Hamid olan 
Şeyh Evhad üd-Dln Hamid el-Kirmant olup (Bk. Me1ıakıb-i Evlıad. ii.d-Dbı-i Kir
mant, Nşr. B. Feruzanfer, Tahran 1969, s. 10-11; Muhyl'd-Din İbn el-Arabi, Fu
tuha,t iıı-mekkiyye, Bulak 1293, I, 165), Ahi Evren'in şeyhl ve kayınpederldlr. 
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oğlu· olarak göstermektedir21• Durum böyie .olunca Ahi Evren Şeyh 
Nasir üd-Din Mahmud el-Hoyi'nin ölüm tarihini kesin olarak ortaya 
koyacak ol.an bu çalışmamızmönemi rahatlıkla anlaşılmış olacaktır. 

ÖLÜM TARİHİNİN TESBİTİ 

Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din Mahmud'un 20 kadar eseri bu
lunduğunu yayınlamış olduğumuz bir~aÇ makalede belirtmiştik22 • 
Bu eserlerde ve bu eserlerin yazma nüs:Qalarmda bulunan bazı ka
yıtlar, EflaJô'nin onun hakkında anlattığİ olaylarm ışığı altmda de
ğerlendii:meğe tabi tutulunca Ahi Evren'in ölüm tarihi kesiİl. olarak 
ortaya çıkmaktadır. . 

Evvela dostu Sadr ud-Din Konevi'ye yazdığı mektuplardan birin- . 
de bir münasebetle o günün 25 Şevval 653 (27 Kasım 1255) Cumar
tesi güıiü olduğunu kaydetmiştir~3 • Bu kayıtla onun bu taı:fute h~-: 
yatta olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Keza Sultan II. tzz üd-Din Key
kavus'a ithaf ettiği «Lataif-i hikmet» adlı eserinin önsözünde, «655 
(1257) yılının 'sonuna gelindiği zaman»2~ cümlesini kullanmaktadır 
ki, bu kayıttan da onun 655 yılının son ayı olan Zi'l-hicce (Aralık 
1257) ayında da hayatta olduğunu öğreniyoruz. Diğer taraftan 
673 (1275) yılında hayatta olmadığına dair bir kayıt bulunduğu gibi25 

~Menahic-i seyfi;> adlı eserinin 10 Receb 660 (31 Mayıs 1262) istin
sah tarihli nüshasınmıs· müstensihi ~onyalı Ali b. Süleyman ·b. Yu-

21 Ahi ,ş'eaere-name'lerinde, .Ahi Evren adının ·Hz. Peygamber tarafından 
k endisine verildiği, Hz. Ali'nin lozı Rukiy,e ile evlendlğl ve Peygamber'in dlrek
tifi ile· .Anadoluya (Diyar-i Rum'a) futUhat için ~eldlği aıi.latılılıaktadır. Şeaere
'ıameler'de Ahi Evren'in Anadolu'ya geliş tarihi 'ise, 830 (1425) oTarak belirtil-
mektedir. · 

·22 AM Evren Kimdirf Gerçek Şahsiyeti ııe Eserleri, Tii.rk Kültürü. Der
gisi, Sayı 191, s. 658·668; Baba İslıak ·Harekdtının Gerçek ·sebebi ve AM Eııre?t 
i16 1ıgi3i, Diyatıet Dergisi, XVIII, 69-78. · · 

23 Konya M~vlana Müzesi K~p. nr. 1633, · yp. llS b. 
24 Esad Ef. (Süleymaniye) Ktp. nr. 2880, yp. 1b; Blochet, Catalogue, I, 

61·62. 
25 Bu ~yıtta .Ahi Evren:ın adı Şeyh NB:sir ~~-Din olarak Evhad üd-Din-1 

Klrmani ile beraber geçmekt~ ve her ikisi iÇlİı « ~ ~ı ..,.;oJ ~tabiri .kulianu

maktadır. Dolayısıyla ·bu kaydın yazıldığı tarihte hayatta plmadığı anlaşılmak· 
tadır. ;. 

26 Halet Ef. ~~':esi (S~e}?Tlaniye) Ktp. n.r . . 92, yp. S2a . . 
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nus, bu nüshanın 1 a sahifesinde eser ve yazarı için düşdüğü kayıt

ta eserin' yazarının adını kaydettikten sonra onu, « ~ J ~ JJ 4»1 l.f'.U 

·~J't' C'J J (.o •• l~ ~. ~J.:ı ~1 )t.\ j » şeklinde coşkun 

bir dua ile yadetmiştir. Bu dua~an Ahi Evren Şayh Nasir üd-Din 
Mahmud el-Hoyi'nin belirtilen tarihte de · hayatta olmadığı kesin 
olarak anlaşılmaktadır. Duanın rast gele bir duadan farklı oluşu, 
yani coşkun ifadelerle ölünün yadedilmiş olması, ölümden duyulan 
acının tazeliğini gösterir. Bu bakımdan Ahi Evren Şeyh Nasir üd
Din Mahmud'un 10 Receb 660 (31 Mayıs 1262) tarihine yakın bir 
zamanda vefat ettiğine hükmedilebilir. Böylece Ahi Evren'in vefat 
tarihini, Zilhicce 655 (Aralık 1257) ile 10 Receb 660 (31 Mayıs 1262) 
yılları arasında ve fakat muhtemelen verilen ikinci tarihe daha ya
kın bir tarihte vefat ettiğini belirlemiş oluyoruz. Bununla beraber 
Eflaki'nin Sivaslı Nefis üd-Din'den naklen anlattığı bir olay bu ih
timali doğrulamakta ve bu tarihi, yıl olarak belirlemeyi mümkün 
kılmaktadır. 

Olay şöyledir: Konya'da Vezir Ziya ud-Din Hanikabı diye bir 
hanikab ve bu banık8.hın büyük bir şeyhi varmış ki, iki hanıkaıiın 
şeybliğini yapıyormuş. İSmi açıklanmayan ve fakat Mevlana'nın 
muarızlarından olduğu tasrili edilen bu şeyh, Dünya'dan göçünce, 
Mevlana devrinmaliye nazırına bir mektup yazarak Vezir Ziya üd
Din Hanikabı şeyhliğine Hüsam üd-J:?in Çelebi'nin tayin edilmesini 
ister27

• Mevlana'nın bu mektubu üzerine, Maliye işlerine bakan Vezir 
Tae .üd-Din Mu'tez'in28 aracılığı ile Vezir Ziya üd-Din Hamkabı'nın 
Hüsam Ud-Din Çelebi'ye verilmesi hakkında sultandan ferman alı
nır20. Çelebi Hüsam üd-bin'in posta oturma- merasimi yapılmak üze-

27 MevlAnA.'nm bu mektubu için bk. Mektub4t-i Mevlan4 Cel4l iitı-Dtn, 

N~r. F. Na!lz Uzlu.k, İstanbul 1356/1937, s. 128-129. 
28 Tae Ud-Din Mu'tez, Celal üd-Din-i H~arzııışah'm I. AlA. üd-Dln Keyku

bad'a elçl olarak gönderdiği bilgin Muhyi'd-Dln Tahlr b. Umer'ln og-ludur (Bk. · 
Miisameret iiZ..ahbar, s. 73). Kardeşi II. İzz üd-DI.n Keykavu~ ile taht mücade
lesiıle gir~en rv. Rukn üd-Din'in yardım almak gayesiyle elçl olarak Mog-ollar 
nezd,ine gönderUP.n Tae üd-Din Mu'tez ~og-ollar tarafmdan vııezirllk makamma 
tayin edl.lmi§tir (Bk. Milsameret iiı-aTıbar, s. 65-66; el-Evamir iU-al4iyye, s. 647). 

29 Burada adı zilp'edilmeyen sultan, rv. Rukn üd-Din Kılıeaslan (658-63/-
1260·65) olsa gerek. Çünkü Tae üd-Din Mu'tez bu sultan zamanında MotoUar 
tarafından Maliye ~erine bakan vezir olarak AnadoliJ'ya gönder.llmJştir. 
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re Mevlana ve bütün yakınları sözü edilen hanikaba giderler. Mera
sim sırasında orada bulunan Ahi Ahmed30 ayağa kalkar ve : «Biz 
bu adamın (Hüsam üd-Din Çelebi'nin) şı:ıyhliğini kabul etmiyorui» 
der, Hüs~m üd-Din'in serilmiş · buİılnan seecadesini de katiayarak 
orada bulunanlardan birinin eline verir. A:z. kalsın· büyük bir· fitne 
kopacaktı. Mevlana o sırada yalınayak dışarı çıkar. Şeyhler ve ileri 
gelenler geri çevirmek içiiı uğraşırlarsa da muvaffak olamazlar. 
Büyüklerin ve Emirlerin araya girmesine rağmen Ahi Ahmed'i red 
ve tard ederek kulluğa kabul etmez. Sultan bu durumdan haberdar 
edilince Ahi Ahmed'i öldürtmek ister. Fakat Mevlana buna rıza 
-göstermez. Sonunda o şeyhten boşalan her iki hanikahın da şeyhliği 
Çelebi Hüsam üd-Din'e verilir31• · 

Efiakl bu şeybin ölfunüyle ilgili olarak bir hikaye daha nak- · 
Ietmiştir32• O da şöyledir · : Mevlana, Hüsam Üd-Din Çelebi'nin ba
ğında imiş. Yakınlarıyla ~ema yaparlarken Mevlana birden bire: 
«Ey dostlar. Ziya üd~Din Hanikabı'nın Çelebi H~am üd-Din'e ait 
olmasını istiyorum» ~emiş. Ertesi gün şehirden gelenler, hiçbir has
talığı ve rah~tsızlığı olmadığı halde Ziya üd-Din Hamkabı şeyhinin 
öldüğünü ve minareden sela verdikleri haberini getirmişlerdir. Ef
laki, bu şeybin kibirli, zorba, dünya sevgisi ve garazkarlığı yüzünden 
Mevlana ve çevresindekileri devamlı kötülediğini ve aleyhlerinde 
bulunduğunu, bu yüzden de Cennet Ehli'nin okuna hedef olup öl
düğünü belirttikten ·sonra, bu şeybin ölümünden üç glin sonra Haz
ret-i Mevlana'nın emri ile Çelebi Hüsam üd-Din'in posta otu.rma nıe
rasimi yapıldığını da kaydetmektedir. ·Bu dem.ektir ki, Mevlana, bu 
şeybin ölümünden önce Ziya üd-Din Hanikahİ'nın, Hüsam üd-Din 

30 Efiald'ye göre, zamanın cebabiresinden (zorba), kıskanç, anüd (inatçı) 
bir adani olan Ahi Ahmeô, Evhad üd-Din-i Kirmani'nin. müritlerindendir. Me
nakib-i Evlıad üd-Din-i Kirmani'de (s. 139-141) adı geçmektedir. .. 

31 Menakib ül-ariffıı, n, 754-758. n. İzz üd-Din Keykavus ile rv. Kılıc
aslan mücadelesinde Ahiler Keykavus'u destekliyorlardı. Nitekim. tani bu mü
cadeleler sırasında Ahi Evren'in n. Keykavus'a <<Letaif-i lıilcmet» adlı bir eseri 
ithaf ettiğini (Bk. Esad Ef. Ktp. Nr. 2880, yp. 1b) görüyoruz. Keykavus mağ
lub olup ·ınkeyi terkedince, iktidarı ele geçiren rv. Kılıcaslan Ahilerin ve medre
selerini ellerinden alllll.§ ve onların MevHl.na'ya intisab etmelerini istemiştir. Bu 
olayda da. bunu görmekteyiz. Ahilerden bazılarının -kerhen de olsa~ buna rıza 
gösterdiklerini de biliyoruz. ;. 

32 Mena"kıb iil-aı:ıfin, .I, 558. · · 



AH! EVREN'İN ÖLD'ORULMES1 527 

Çelebi'ye verilmesi ile ilgili yukarıda sözü edilen mektubunu helll§eh
risi Vezir Tae üd-Din Mu'teze'e yazmıştır. 

Bu iki hikayede adı zikredilmeyen şeyhin, Ahi Evren Ş~yh 
Nasir ud-Din Mahmud el-Hoyi olduğu §1;lndan bellidir. 

1- Bu şeyhin -iki hikayede de- Mevlana'nın muarızlarından 
olduğunun belirtilmiş olması. 

2-- Bu hanikahın fftisam ud-Din Gelebi'nin emrine verilmesine 
rıza göstermiyen Ahi Ahmed'in Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din'in 
hapis-hane arkadaşlarından ve Evhad üd-Din-i Kirmani'nin müritle
rinden oluşu33 • 

3- Sultan IV. Rukn üd-Din Kılıcaslan'm saltanatı zamanmda 
(658-63/1260-65) vuku bulan bu olayın Ahi Evren Şeyh Nasir üd
Din Mahmud'un ölüm tarihi için belirttiğimiz tarih ile uyuşması. 

4- Zaten Eflaki eserinin bir başka yerinde Ziya üd-Din Hani
kahı şeyhinin Vezir Nasir üd-Din olduğunu bildirmektedir3•. Eflaki 
burada cVezir» kelimesini günahkar anlamında kullanmış olmalıdır. 
Bilindiği gibi «Vezir» kelimesi cVizr» kökünden olup günahkar de-

SS Ahi Ahmed, Meııakıb-i Evlıad iid-Din-i Kirnıani'de KirmA.nl'nin müritle
rindeo oldugu belirtilmekte olup, ı AlA. ild-Din Keykubad devrinde Malatya Mu
hafızlıkJna (Şihna) tayin edilm.iştlr (Bk. adı gcçeıı eser, Nşr. B. Feruzan.fer, 
Tahran 1347, s. 139). Sa'd üd-Din Köpe.k olayından sonra Ahi Ahmed, Sa'd üd
Din Köpek taraifarı olduğu öne sürUlerek Konya'ya getlrllmi§ bl.zzat sultan ta
rafından sorguya çekilmiş, işkenceye tabi tutulmuş ve t:ıapsed!lmiştlr (Bk. Ayın 
eser, s. 140-142). Nitekim Efliiki de Mevlana'nın muarızlarından olan Ahi Ah
med'! kötWemekte, hakaret etmekte ve hapse dliştUgiine de Işaret etmektedir 
(Blc. Meııakıb iil.-arili.n, I , 225, 276; II, 755-758). Ahi Evren Şeyh Nastr Ud-Din de 
Celll Ud-Din Karatay•a sunduğu «Medh-i takr u zemm-i dünya, adlı eserinde 
(Bursa Eski Eserler Ktp. Hüseyin Çelebi Kısmı, Nr. 1184, 180b) beş sene sU· 
reyle l.§kence ve zWıne maruz kaldığını, zindana atıldl~ı bUclirmekteclir· ki 
bu be§ sene Sa'd üd-Din Köpek'in öldUrilldüğ-ü tarih olan 637 (1239-40) lle Gl
yas üd-Din Keyhüsrev'in ölüm tarihi olan 642 (1244·45) yıllan arasında geçen 
süredir. Ayrıca II. Giyas üd-Din Keyhüsrev, tahtına göz koyduklanm ileri sü
rerek Baba ttyas'ı da tutuklattırdlğı.nı ve bazı mürltıerini de öld!lrttüg11nü El van . 
Çelebi'nin «Menakıb ül.-ktıd.siyye:. sinden (MevlAnA. Müzesi Ktp. Nr. 4937, yp. 
24b-215a) ögTenmekteyiz. İbn Bibi de Sa'd üd-Dln Köpek'in öldUrillrnesinden 
sonra taraftarlarının da öldürüldüklerin.i yazmaktadır (Bk. eı-Eııamir iil-alaiyye, 
Ngr. A. Sadık Erzi. Ankara 1956, s. 479-482). Baba İShak tsyam'nın gerçek se
bebinln Giyas üd-Dln'in Ahi ve Türkmen ileri gelenlerine kargı girl.§tıti temiz
leme hareketi olduguııa dair makalemiz için bk. Diya1ıet Dergisi, XVIII, 69-78. 

34 Adı geçen eserin Türkçe tercümesinde, II, 133, (4/104. Hikaye). 
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mektir. Anadolu Selçuklulan döneminde Nasır üd-Din adında bir 
vezire rastlanmamaktadır. 

ŞimÇli Eflaki'nin naklettiği bu iki olayda öldüğü bellrt~en ve fa-: 
kat adı açıklanmayan Ziya üd-Din Hanikabı Şeyp.inin .Ahi Evren 
Şeyh Nasir üd-Din olduğunu tesbit ettikten sonra bu olayın tarihini 
ve dolayısıyle Ahi Evren'in vefat tarihini bir yıl içinde sınırlamak 
için devrin bazı siyasi olayıarına deyiniDemiz gerekmektedir. 

652-58 (1255-60) yıllan arasında cereyan eden n. İzz ad-Din 
Keykavus ve IV. Rukn üd-Din Kılıcaslan mücadelesi sırasında35 Tae 
üd-Din Mu'tez elçilik yapmaktadır. 658 (1260) ·de Antalya'ya kaça
rak oradan kuvvet toplayıp orta Anadolu'yu -almayı düşünen n. Key
kavus'un bu kuvvetlerine karşı koymak için Moğollardan yardım 
almak üzere gönderilen elçi Tae üd-Din Muitez'dir36• Ancak bu elçi
lik görevinden dönüşte Moğollar tarafından maliye işlerine bakan ve 
Moğollara ait vergileri takibeden vezir olarak 658 (1260) yılında 
Anadolu'ya gönderildi37• İşte Tae üd-Din Mu'tez bu görevde iken 
Mevlana kendisine mektup yazarak Vezir Ziya üd-Din Hanikaru'nın, 
Hüsam üd-Din Çelebi'ye verilmesini · istemiştir38• Böylece Efiald'nin 
Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din'in ölümünden hemen sonra vuku bul
duğunu anlattığı olayın tarihi de 658 (1260) yılının son aylarıyla 
10 Receb 660(31 Mayıs 1262) tarihi arasında sınırlanmış oluyor. 

Affi EVREN ŞEffiDEN öLMüŞ OLMALI 

Eflaki, eserinin bir yerinde Mevlana'nın muarızı olan bu şeyhin, 
yani Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din Mahmud'un Cennet ehli'nin oku
na hedef olmak suretiyle öldürüldüğünü39, bir başka yerinde de bu 
şeyhin müritleri tarafından zehir verilerek öldürilidüğünü yazıyor•0• 

Birbiriyle çelişen bu iki haberden çıkarılacak doğru sonuç Ahi Evren 

35 el-Eviimir iil-aliiiyye, s. 635-640 Mii.sa:meret i.i-1-a.hbiir, s. 71-77; O. Turan, 
Key'kavııs II., lsl4m An.sikiopedisi, IV, 644. 

36 Müsameret u1-ahbiir, s. 65-66; O. Turan, Selçuklular Zamamnda Tür-
kiye, !stanbul 1971, s. 493; 

37 Mii.sômı.eret iil-ahbar, s. 73; Selçuklular zamanında Tiırkiye, s. 525-526. 
38 Mii1ciiteb4t-i Mevliin4 OeUtı iid·Din, s. 127-128. -
39 · Menakib iü-arifuı., ı. 558. · :-
40 Aynı eser, li, 190. 
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Şeyh Nasir üd-Din'in eceliyle değil şehiden öldürüldüğüdür. Gerçek
ten de Ahi Evren, Kırşehir Emiri, Moğol asıllı ve Mevlana'nın dos
tu ve müridi Nur ud-Din Caca tarafından öldürüldüğü anlaşılmak~a
dır. Hem bütün menkibe yazarlarının yaptığı gibi, Eflaki de yukarıda 
görüldüğü gibi anlattığı" olayların yer ve zamanını belirlememekte
dir. Bu bakımdan Ahi Evren Şeyh Nasir üd~Din'in nasıl öldürüldü-: 
ğünü açıklayabilmek için tekrar 658-660 (1260-1262) yıllarmda ce
reyan eden bazı siyasi olayları hatırlatmamız gerekmektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, n. İzz üd-Din Keykavus ile 
IV. Rükn üd-Din Kılıcaslan mücadelesi, Moğollarm destek ve di
rektifi ile hareket eden Kılıcaslan'm galibiyyeti ile son bulup, n. lzz 
üd-Din Keykavus'u destekleyen Denizli (Ladik) ve Karaman Türk
menleri 659 (1261) da mağlub edilince, Moğol Noyanı Alıncak'ın emri 
ile Muiıi üd-Din Süleyman (Pervane), Keykavus taraftarı olup, Türk-

' menleri destekleyen ileri gelen devlet adamlarını toplayarak Noyan 
Alıncak'a teslim eder. Almcak da onları kimilen şehid ettirirn. Bu 
şehidlerden sadece yedisinin adı kaynaklarda mezkurdur•~ . Oysa 
Moğollar'm bu olayları yatıştırmak için gizli ve açık daha birçok 
zevatın canına kıydıkları muhakkaktır. Nitekim Ahi Evren Şeyh 
Nasir üd-Din ile Sadr ud-Din Konevi arasında mektup götürüp ge
tiren, çok zengin bir tacir olan el-Hacc Tae üd-Din Kaşi adındaki 
zatın da gene IV. Rükn üd-Din'in tahta oturduğu tarihten hemen 
sonra Moğollar tarafından bir gece evi basılarak öldürüldüğü ve ser
vetinin yağ;ma edildiğini Eflaki'den öğreniyoruz43 • Devrin tarihçi-

41 el-Evamir ül-aUliyye, s. 642; Mii.sameret ilı-ah'bar, s. 72-73; F. KöprUlü, 
AnacZoltı Beyliklerbıe Dair Bazı Notlar, Türkiyat lıfec. !stanbul, 1928, II, 17. 

42 eı-Eva:nıir ıl.L-ald.iyye, s. 642; Mii.sameret iiL-ahbıır, s. 72; A1ıonim TarUı-i 
al·i Belçıık, Nşr. F. Nafiz Uzluk, Ankara 1952, s. 46. 

43 Ahi Evren, Sadr ud-Din Konevi'ye yazdıfı mektuplardan birinde eBI
rader-i aziz, Muharrir ill-feza.n. Seyyid ül-akra.n» diye andıfı bu Tae üd-Din 
Kaşi'nin kendlsine mektup getirdiğini yazmaktadır. Bk. Mukate'bat, Ayasofya 
(Silleymaniye) Ktp. nr. 2412, yp. 54b. MevlA.na'nın da bir mektubunu Kırşehir 
Emlrl Seyf ud-Din Tujtrul'a götüren bu zatın adı MevlAnl!.'nın mektubunda Tae 
Ud-Din olarak geçmekte ve Tacir olduğu bellrtUmektedlr. Bk. Mektuplar, Tre. 
A. Gölpınarlı, !stanbul 1963, s. 185. Ahi Evren'in mektubu.nda Ise, görUldUgil 
gibi Tae ild-Din KAşt olarak anıimalrta ve Konevi'nin bağlısı olduğu bellrtumek
tedir. Meııakı'b til-ari/in'de de (1, 278-279) el-Hacc K4şi diye adı geçen bu zatın, 
birkaç defa hacca gltdijtl, seyahatları esnasında .pekçok meşhur şeyhln sohbe-

TarUı Eııstitüsü Dergisi - F. 34 
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leri bu ve benzeri olaylar hakkında pek fazla bilgi vermemiş belki de 
susmak zorunda kalı.p.ışlard!r. İşte bu olaylarm tarihi 659 (1261) yılı.: 
nın ilk"aylarıdır~4• · • ·. 

. . . 
: IV. Rükn üd-Din Kılıcaslan 658 (1260) ~!ında iktiÇI.arı el~ geçi-
r~GC?:s ·kendi~ine bağl,ı olan ümerayı ·(Komutanları) belli-makan:ı,lara 
getirir. Çevre illereve ·u~~a:ı;a da _bazı tayinler yaptı. Kırşe}J.ir_ Emir.:' 
Iiği'ne de Nuİ: ud~Din Caca tayin edildi. .Ankara Aksar:;ıy, Çankırı, 
Kastamonu, Kırşehir ve Uc bölgelerde TÜrkmen ve Ahiler (Tarih
çilerin ifadesiyle Havaric) bu yen1·ta}dnlere ve ·yönetime karşı ayak
Iandılar. Tarihçi Keriz?ı üd-Diri Mahmud el-Aksarayi, fitne. diye ad-: 
landirdığı bti isyanlı:ı.rtn bastırılışinı «Mum rüzgar karşısında sön-· 
meye· mahkumdur» diyer~k~6 memnuniyetini ifade etm'ekfedir: 

· İşte bu diİ'enişlerin en şiddetlisi Kırşehir'de oldu ki, Ahi Evren 
Şeyh ·Nasir üd-Din Mahmtid· ve çevresindekiler tarafından yönetil diğ]. 
mulıakkaktır. Burada ' isyancıların Nur- üd-Din Caca'yı şehre sok
niadıklan·, bunun üzerine asker sevkedilerek şehrlıi muha:sara edildi
ği, şehir zaptedilince de isyancılann kami1en kılıçtan geçirildiği an-

tinde bulunduğu ve Sadr .u d-Din ~onevi'nin bağlılarmÇan olduğu . da burada be
lirtilmektedir. Eflii.ki'ye_ göre: Bir defasında Mevlana ile Konevi'nin buluştuk
iarı bir mecliste bu el-Hacc Kaşi de bulunmuş, Mevlana'ya karşı terbiyesizlik 
edip glicendirmiştir. Bu terbiyesizliğinin ·cezası olarak bu olaydan üç gün sonra 
birkaç rind evini basarak kendisini öldürüp nesi varsa alıp götürmüşlerdir. 

Moğollar'!Jl bu §ekilde ortadan kaldirdıkları ·daha ·birçok kişiler vardır . . 
. S_adr ud-Din Konevi ile Ahi Evren'in yakınlarından olan el-Hacc Tae üd

Din Kii.§i, Mevi~na ve ·çevresilidekiler arasında sevlİmeyen bk kişi oid~ğu Ef
laki'nin onun hakkındaki ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu zatın da Ahi Evren'
i,n bazı yakınları; ve·Türlonen ümera gibi 'öldürüp serveti n'ı.üsadere edilenlerden 
biri. olmalıdır. Eflaki,. 'Moğol yiı.nlısı tutwnu ve Türkmen ve Aliilere düşman
llğından dolayı .ve· Mev~anıi'ya da bir keramet payı çıkar.rnak gayretiyle sık: sık 
yaptığı gibi bu olayı da kısmen. tahrif .ederek anlatınaktadır . . . 
.. · · 44 Bu .olay'm:tarihi için 1261-1264 yılları arasında ·değişen tar·ihler üzel'inde 
durulmuştur. ·Bk. M. Varlık, Gexmiyan Oğı~lları, ·Ankara 1974, .s. 12. Oysa 659: 
(1261) yıJ.ın:m ilk ayları olduğu anlaııılmaktadır. Ahi Evren 10 Receb 660 (31 
Mayıs.-1262) den önce .öldürüldüğü.ne göre, bu .oJıı.ym· tarihi de bu tarihten önce 
olmalıdır. Bk: ~ Selçııklu1ar ·zamanında Türkiye; s. 525. 

·45 .Anonim Selçuklu Tarihi'nde Rükii üdillin ·Kılıcaslan'ı,n 659 (1261) yılı 

14 Ramaz.an. ayn;ı.da tahta. otur.duğu bildirilmektedir. Bu tarih isyanlarm bas
tırılışı ve Rükn üd-Din'in durwna tamamen hakim olup ·muzaffer olarak tahta 
geçişinin tarihi olı:nalıdır. , 

46 Müsameret ül·alıl1ar., s. 73-74. .... . . 
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laşıJ..m.aktadır. Adı geçen tarihçi aynen şöyle demektedir. «Kırşehir 
Emirliği Nur üd-Din Caca'ya verilçli. Orduyla onun üzerine geldi. 
Bir siire muhasara edildi. Onu kaleden söküp attılar. :aariciler (Türk-: 
menler) ki, ona uymuşlardı kamilen öldürüldüler»47

• Baba liyas~m 
torunu Aşık -Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi (761/1360) de Hacı Bektaş 
ile Osman Gazi'niİı- kayınpederi Edebalı'nın · sultanla savaşmayı göze 
almadıklarını söylerken48 Kırşehir'de Ahi Evren ve arkadaşlarının 
katliama tabi tutuldukları olayı kasdetmiş olmalıdır. Zannedildiği 
gibido Baba İshak İsyanı'nı kasdetmiş olamaz. Çünkü 726 (1326) da 
ölen Edebalı'nın Baba İshak İsyanı'na ulaşması mümkün görünme
mektedir50, Selçuklu devri yazarlarının, Ahi Evren üzerindeki şiddetli 
fikri ve siyasi baskılardan ötürü Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din adını 
anmadıklarını, bazılannm da bir şahıs zamiriyle Ahi Evren'i işaret 
ettiklerini görüyoruzsı. İşte Tarihçi Kerim üd-:Qin Aksaray!, yukarı
da sunduğumuz sözlerinde «0» zamiri ile Ahi Evren Şeyh Nasir üd-

47. Mü.same~et iil-a1~bar, s. 75 : . . /. 

~J_,l .:..1""'~ J""' .J """'-' \_,.... -'· _,(:.1~ .ı;J_,, ..;:.ı_;;~~ c.:r_..ılı;_,.:.., ~~~' .:ı;L.I 
,...ı;.:;J J:.iı. oJ,.. ult. .ı;Jf. ~>Ji Jl .::.-!l:... ~ tJ\.:J;. J .ı;J_,) (}! ~..li j l I;JI J 

48 Menakıb iil-kudsiyye, Konya Mevlana Müzesi Ktp. nr. 4937, yp . . 
49 A. Ya§ar Ocak, Ba-ba11er isyam, İstanbul 1981, s. 163-165·. 
50 Edebalı ile Baba İlyas arasındaki ilgiye da_ir rivayetleri iza)1 edebilmek 

için olmalı Neşri ve Taşköprü-Zade gibi Osmanlı tarihçileri Edebalı'nın 120 sene 
ya§aclığ"ını yazmışlardır. 

51 Ahi. Evren üzerindeki şiddetli siyasi ve fikri baskılar sonucunda adı
nın ve eserlerinin tarih boyunca meçhul kalelığını belirtmiştik (Bkz. Ahi Evren 
Irimdir f, Tiirk Iriiltiirü Dergisi, Sayı, 191, s. 658-668; Baba ls hak Harekd.tı, Di
yanet Dergisi, XVlli, 69-78). Gene bu baskılar yüzünden devrin birçok ya
zarları, Ahi Evren'in adını anmaktan kaçındıklan görülmektedir. Bu cüm-· 
leden olarak Menalcıb-i Evhad üd·Din-i Kirmani'nln yazarı (s. 158) Ana
dalulu bir bilgin (Dani§mend) diyerek adını vermedlğ'l zatın Ahi . Evren şe·yh . 

Nasir üd-Din Mahmud olduğunu isba:t edecek bazı dellller vardır. Gene aynı 
yazar, (s. 71) Ahi Evren'in zevcesi olduğunu tesbit ettlğ'imlz Evhad "üd-Din-i " 
Klrmanl'nln kızı Fatma (Bu konuda «Anadolu Bactları Teşkild.tı'mn ırurucu.su • 
Fatma Bact Kimdir?» adlı Makalemiz ·Belleten'de yaYımlanmak üzeredir.) esa
retten döndükten sonra (658/1260) babasıı:iın arkadaşının evinde kalmak ıste
diğ'ini ve oraya gittiğini belirtirken Ahi Evreli'in adu:iı ve nerede ikamet etmek
te olduğunu açıklaDıaktan kaçınml§tır. Ancak Meııakıb-i Haci Bekta§ (Tre. A. 
Gölpınarlı, Istanbul 1958) ve A§ık Paşa-Zade'nin «Tarüt-i Aı-i· Osman» ından 
(İstanbul 1332. s. 205) Fatma Bacı'nın Kırşehlr'e, yani kocası olan Ahi Evren'in 
yanına gitmiş olduğunu öğreniyoruz .. Bundan biı.§ka İbn B ibi de eserinde (s. 307) 
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Din Mahmud'u · işaret ettiğine inanıyoruz. Aynı tarihçi eserinin bir 
başka yerinde de Sadr ud-Din-i Konevi'den bahsederken, Türkmen 
şeyhleri ve bu arada Ahi Evren'i de kasdederek «şu riyakarlar ta
kımı da bu zamanda o tarikat önderi karşısında Tasavvuf'tan dem 
vurmaktaydılar»52 demek suretiyle isim zikretmeksizin Tüİ-kmen 
şeyhlere karşı gayzmı ortaya koymaktadır. Burada belki de Ahi 
Evren ile Şeyh Sadr üd-Din Konevi arasmda teati edildiğini tes
bit ettiğimiz mektuplarda bu iki bilgin arasmda geçen m~ka
şaları kasdetmiştir. Görülüyor ki, bu tarihçi de isim zikretmekten ka
çınmıştır. 

İşte burada anlatılan olayın tarihi 659 (1261) dir. Ahi Evren 
Şeyh Nasir üd-Din de 10 Receb 660 (31 Mayıs 1262) tarihinden 
çok önce ölmüş olduğunu söylemiştik. Bu olay, yani Caca oğlu Nur 
ud-Din'in Kırşehir'deki isyanı bastırıp, isyancıları kılıçtan geçirme~i 
de yukarıda bahsi geçeiı Türkmenleri destekleyen Selçuk Ümera'sı'
nm Moğol Noyanı Alıncak tarafından öldürülmesi olayından birkaç 
ay sonradır. Bu bakımdan Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din Mahmud'un 
bu olayda isyancılarm lideri olarak öldürilidüğüne muhakkak naza
rıyla bakıyoruz. Nitekim Evliya Çelebi, İstanbul'daki Dabbağlardan 
bahsederken Dabbağların Ahi gelenek ve kurallarım uygulamakta 
olduklarını kaydettikten sonra, bu Dabbağlarm pirlerinin Ahi Evren 
olduğuna, yanlarmda teberrüken sakladıkları, iftfuar vesilesi olarak 
titizlikle korudukları yeşil sırık üzerinde deriden yapılmış bir bayrak 
bulunduğunu ve bu bayrağın Ahi Evren'den kalma olduğuna, Ahi 
Evren'in Zalim Sultan'a (Dehhak) karşı bu bayrağı açarak isyan 
ettiğine inandıklarını da kaydetmekted.i.r3 • Bu rivayet de Ahi Evren'
in şehiden öldüğünü göstermekte ve iddiamızİ doğrulamaktadır. Balı-

L Ala ud-Din Keykubad'a eser ithaf edenlerde.n söz ederken isim zikretmemek
tedir. Ahi Evren'in c:Yezda.n-şinahb ve «:Mur§id. iil-kifayeı> adlarında iki eserini 
I. Keykubad'a sunduğu göz önünde bulundurulursa, lbn Bibi'nin islınlerinl zik
rebnedlği yazarlardan birinin de Ahi Evren olduğu sonucuna varmamak müm
kün de~lldir. Keza. Menalcıb--name ve Alı.i Şecere-nameleri'nde Ahi Evren, Ahi
ler'in Sultam diye anllmaktadır. Bu bakımdan Tokatlı Nasir üd-Din Vaiz «Fıt
tuııııet--ni:ıme'tj sinde (Nşr. F. Faeschner, Leipzig 1944, s. 56-57) isim zikretmek
sizi.n «Ahllerin Sultanı» dediği, medhedlp rahmet dilediği kişinin de gene Ahi 
Evren Şeyh Nasir üd-Din Mahmud olduğuna inanıyoruz. 

52 Milsamerat iil-alıbar, s. 91. 
53 Beyaha.t.-name, İstanbul 1316, I, 495. 
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sini ettiğimiz isyan olayının hatırası asırl~ca Dabbağlar arasında 
unutulmadan yaşamıştır. Ayrıca Kırşehir ve çevresinde bazı halk 
söylentileri de Ahi Evren'in eceliyle ölmediğine delalet etmekt~dir 
ki, biraz ileride söz konusu edilecektir. 

Diğer taraftan gerçekten Ahi Evren'in . bir dönemde yöneticiler
den hoşnud olmadığı ve hatta onlara karşı isyankar bir tutum içinde 
olduğu bazı eserlerinden sezilmektedir. Bilhassa ömrünün sonunda 
yazdığı anlaşılan ve bir Vasiyyet-name niteliğinde olan «Ağaz u 
encam» adlı eserinin bir yerinde «Özellikle bu zamanın kurt tiynetli 
padişahları kişilerin -varisleri olsa bile- terekesine (miras) el 
koymaktadırlar. Şeriatın hükümleri büyük ölçüde kalktı. İslamdan 
sadece bir ad kaldı»54 demektedir ki, bu tutumu da onun gerçekten 
devlete karşı isyan bayrağını açmak suretiyle fikirdaş ve gönüldaş
ları Babanyas ve Baba İshak'ların yolunda gittiğini göstermektedir. 

Bir şey daha var : Belki de Ahi Evren daha hayatta iken onun 
tasarrufunda bulunan Konya'daki Hanikah-i Ziya ve Hanikah-i La
la müritlerinden alınıp,· Hüsam üd-Din Çelebi'ye verilmek istendi. 
Bunun üzerine feveran göstererek isyan bayrağını açtı. Nitekim Ef
lakl'nin ifadesinden de bu şeyh, yani Ahi Evren Şeyh N asir üd-Din 
daha hayatta iken Mevıana hemşehrim dediği Vezir Tae üd-Din Mu'
tez'i araya sokarak Sultan'dan (IV. Rükn üd-Din Ktlıcaslan) bu iki 
Hanikah'ın Hüsam üd-Din Çelebi'ye verilmesine dair fermımın çı
kanlmış olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Hüsam üd-Din posta ·oLur
ma merasimi Ahi Evren'in ölüm haberinin Konya'ya gelişinden üç 
gün sonra vaki olmuştur. 

Tarihçi Kerim üd-Din Mahmud el-Aksarayi'nin örtülü olarak 
bahsettiği ve Ahi Evren ve arkadaşlarının öldürüldükleri Kırşehir'
deki isyan ve katliam olayına diğer Anadolu Selçukluları devri tarih
çilerinin hiçbiri yer vermedikleri gibi, Mevlevi yazarlar da -Biraz 
ileride söz konusu edileceği üzere-- Mevlana'nın oğlu Ala üd-Din 
Çelebi de bu katliamda öldürüldüğü halde hiçbir suretde bu olaydan. 
bahsetmemişlerdir. Ancak Mevlina'nın diğer oğlu Sultan Veled kar
deşinin ölümü münasebetiyle yazdığı bir Ruhaide: «Ala üd-Din'in 
yasıyla ay karaya büründü, Güneş ve gökyüzü başlarına: kül serp-

54 Ağaz u encam, Bursa Eski Eserler Ktp. (Hüseyin Çelebi Kısmı), nr. 
1184, yp. 198a. 
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tiler»ss demekte ve kardeşinin ölümü sırasında ay tutulduğuna işaret. 

etmektedir. Aynı şekilde «Menakıb-i Ahi Evran»ın yazarı da Ahi 
Evren'in ölümünden bahsederken : 

«Ay tutuldu yahtısını virmedi 
Kimsene yıldız ışığın görmedi»56 

diyerek Ahi Evren'in öl~ü sırasında .ay tutulduğunu kaydediyor: 
Bu iki yazarın bj.r-ibirinden habersiz olarak Ahi Evren ve Ala üd· 
nın Çelebi'nin öldükleri günün bir Ay tutulması olayına tesadüf 
ettiğini belirtmiş olmaları bir gerçeğin ifadesi olmalıdır. Buna gö· 
re 10 Receb 660 (31· Mayıs ~262) tarihinden biraz önce ölmüş oldu
ğu so~ucuna vardığımız Ahi Evren'in vefa~ tarihi yıl ve gün olarak 
da Astronomik bir hesap~ama il~ . tesbit edilebilir düşünceyle İstan· 
bul Fen Fakültesi Astronomi Bölümü yetkilileriyle görüştük. Doç. 
Dr. Tarık G:ökmen Bey 1Jiıisan 1261. (~7 R. Evvel 659) gÜnü -parçalı 
bir ;ıy tutulmasının vaki olduğunu ve bu Ay tutulmasının Türkiye'de 
görüldüğünü ellerindeki almanaklardan tesbit ettUer57• Kendilerine 
burada teşekkür etmeyi bir borç sayıyorum. Böylece yukarıda bir 
yıilık zaraaniçinde sınırladığ~z ~hi Evren'in vefat tarihi bu Ast
ronomik ·hesaplama ile hem te'yid edilmiş, hem de gün olarak bel.iı:
lenmiş oldu. Ayrıca Mevlana'nın oğlu Ala üd-Din Çelebi'nin de Ahi 
Evren ile birlikte Kırşehir'de öld~rüldüğüne dair görüşümüzde doğ
rulanmış oluyor. 

HALK RiVAYETLERİNDE .ARİ EVREN!İN ÖLÜMÜ 

Ahi Evren'in öldürülmesi, Anadolu'da Ahi ve Türkmen çevre· 
lerde -derin üzüntüye. s~bep olduğu muhakkaktır. Onun «Menahic-i. 
seyf4.», «Metali,ül-iman» ve «:Tabsira>> adlarındaki üç eserini vefa· 
tından hemen so~a, yani 10 Receb 660 (31 Mayıs 1262) yılında De· 
nizli'de (Ladik) y~ Denizli ve .çevreşindeki Türkmenler arasmda 

55 Divatı-i Suı.tan VeJeil, ~şr. F. Nafiz Uzluk, Ankara 1941, s . 571. 

. ~./ .. J"'-·J. .. ~ . jı.._ .X::"' J -':~? .~JG~~:- •:;- cl.:JI.c ,j_,...,)~ 
~ .,)'?. 1) )\,:. ~ ıJ:. j li:" .di-- 0: ı ~;?. J.ı:. ('1 o~ .ı.:->::'. 

56 Mencikıb-i Ahi E~ran, Nşr. F. Taesclinar, Wiesbaden, 1945, f>· 18. 
57 Oppolzer, Cannon der Fiıısternisse, Blat No. 118. 
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istinsah eden Konyalı Ali b. Süleyman b. Yunus'un onun vefatınaan 
duyduğu acıyı ifade etmesi~8 Türkmenlerin onun ölümünden duyduk
ları acıya tercüman olduğunu göstennektedir. «Menakıb-i "Ahi Ev
ren» de59 şu aşağıdaki beytler de onun ölümünden duyulan üzüntüdem 
izleri muhafaza etm~ktedir. 

_Ol gice-kim dünyeden gidaridi 
Ay tutuldu yahtısını virmedi 
irtesi kim resm uruldu mateme 
Matemi halkın yüreğin tağladı 

Ahiret mülkine seyl-idaridi. · 
Kımsene yıldız ışığm gÖrmedi. 
Öllimü od s açtı kamu aleme . ·· _ · · 

· Yir ü gök anm_ yasmdan ağladı. 

Eskiden beri siyasi entrikalar. sonucu veya mazlum olarak · öl- · 
dürülen kiŞiler özellikle Mutasavvıflar olmuştur. Bu kiŞilerin bağ
lıları olan müridler, şeyhlerinin ölümünü esrarengiZ bir. biÇlinde ya-· 
rumlamış, bazan da öldüğüne inanmak istememişler" ve bu inanç
larını yaymışlardır. Meşhur Hüse.yYin b. Mansur el-Hallac (309/921)
bir Ka:rmati daısi (Tebliğci) oldiığu halde Abbasiler -tarafından ida~ 
edilmiş, öldürülmesi ile ilgili Sünni Müslümanlar bile pekçok esra:.· 
rengizliklere inanmışlardır. Şihab üd-Din Suhreverdi el-Maktu! 
(587/1191), Şems-i Tebrizi (645/1247) ve daha -pekçok safinin öl
dürülmeleriyle ilgili çeşitli haberler ve inanışlar yayılmıştır. İşte· 
Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din Mahmud'uİı. öldürülmesi olayı aa halk 
arasmda bu tür söylentilere yol açmıştır. Bu söylentilerin mevcudi-_ 

58 Halet Ef. Uıi.vesl (Süleymaniye) Ktp. nr. 92, yp, la. 
59 Franz Taeschner tarafından (Gülscheris Mesnevi auf Achi Evren den 

Heiligen yon KırscTıelıir Uund. Patran ·a.er Tıırkischen ' Zıınjte, Wiesbaden i955) . 
neşredllen bu eser Ahmed Gülşehri'ye mal edilmektedir. Oysa Gülşehri Mevlevi'-~ 
dir ve Mevlana'ya derin saygı duymaktadır (Blt. Gülşehri, Mant1k iit-tayr, Nşr. 
A. Sırrı Levent, Ankara 1957, s. 14.-;) ,Böy~e olunca tabii olarak Alii Evrim'e de.. 
muhalif olacatJndan bu Menakıb-name'nin onun ·tarafından yazılmt§ olmasr 
mümkün değildir. A. Sırrı Levent de bir başka cihett~n mütıı,laa yüriİtereıi bu 
Menakıb-name'nin Gülşehri tarafından · yazılmış olmlyacağını ller! sürmüştür 
{Bk. Mantık üt-tayr önsözü, s. 13). Ayrıca Ahi Evren'In Moğollarla ve Moğol 
yanlısı yönetimle mücadelesine karşıiık Gillşeıi:d'iılıı'" cFeiek...,ıame» adlı eserini 
Gaz~ MaJunud Han'a ithat etmesi, oıiun Moğollarla· hoş Urşkiler lginde olduğU-· 
nu ve Ahi Evren'e karşı olaca~ gösterir. Durum öyle gösteriyor· ki, Nur
ıid-Dln Caca ve oğullan Kırşehir ve çevı:esinde Mevlevlliği ·yaymak ve böylece 
Ahl ve Türkmenler'in o bölgedeki nufuzunu larmak maksadıyla Süleyman-i 
Türkmen ve Ahmed Gül§ehri gibi meşayih.i oraya götürmüş ve himaye ebn.iş-
lerdir. · · ·• . 
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yeti de Ahi Evren'in eceliyle değil mazlum olarak öldürüldüğünü. 
göstermektedir. W. E,uben, Ahi Evren'in öldürülmüş olduğunu bilme
diği halde Kırşehr'de halk arasmda yaşayan Ahi Evren'in ölümü 
ile ilgili bazı inanışları derlemiştir60• Ahi Evren'in öldürülmesi ola
yından bazı hatıraların bu halk inanışları arasında günümüze kadar 
yaşadığını görmekteyiz. 

Halk arasındaki söylentilere göre .: Ahi Evren arkadaşları ara
smda bulunurken Ejder olup bir taşın altına girmiştir. Bugünkü 
türbesi bu taşın bulunduğu yerde yapılmıştır&1 • Gene bir başka oöy
lentide şöyle deniyor : «Bu gün onun türbesi kazılacak olsa dahi ke
miklerine tesadüf edilmiyecektir. Çünkü o normal bir insan gibi 
ölmüş değil, birden bire gözlerden kaybolmuştur»112• Bu· haber Nur 
ud-Din Caca'nın Kırşehir'e girip isyancıları kılıçtan geçirdiği sıra
da 90 yaşında olan Ahi Evren'in k:imvurduya gittiğini veya savaş en
kazı arasmda kaybolduğunu düşündürmektedir. Zira 90 yaşındaki 
güçsüz bir ihtiyarın kim vurduya gitmesi ihtimal dahilindedir. Ef
laki'nin, onun Cennet ehli'nin okuna hedef olarak öldüğünü söyle
mesiG3 de Ahi Evren'in savaş sırasında kimvurduya gittiğinin ifa
desi olmalıdır. Belki de devlet yanlısı olanlar böyle bir imaj yarata
rak suçlulan gizleme ellietine gitmişlerdir. Biraz sonra bu halk ina
nışiarına tekrar dönülecektir. 

ÖLüMüNDEN SONRA AHİ EVREN VE ÇEVRESiNDEK!LER 

Şüphesiz Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din Mahmud öldürüldükten 
hemen sonra kendisine bir türbe yaphrılmış olamazdı Pek muhte
meldir ki, devlete karşı isyan sırasında öldürüldüğü için cenaze na
mazı dahi kılmmadan defnedilmiştir. Netekim Ahi Evren ile birlik
te şehid edilen Mevlana'nın oğlu Ala üd-Din Çelebi'nin cenazesi 
Konya'ya getirilmiş114 devlete kar§ı isyan sırasında öldürülmüş 

60 W. Ruben'in bu konudaki eseri, Saym Kocam Abidin İtll tarafından 
«Kırşelıir'de Dikkatimizi Çelren San'at .Abideleri» adıyla Alınanca'dan Türkçe'ye 
tercüme ec:lilmiştir. Bk. Bellete1ı, Ankara 1947, XI, 601-640. 

sı .Ayııı makale, 636-637. 
62 .Ayııı makGle, 637. 
63 Menakib in-ari/in, I, 558. 
64 AHi. üd-Din Çelebi'nin Mevlana dergii.hındak.i mezar kitabesl Şevval 
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olduğu için olacak Mevlana oğlunun cenaze namazını kılmamıştır". 
Muhterem Abdulbaki Gölpınarlı hocamız ve Mevlana ve etrafında
kiler üzerinde araştırmalan ile temayüz etmiş diğer araştırıcıların 
zannetdikleri gibi, Şems-i Tebrizi'nin öldürülmesi olayına karıştığı 
için Mevlana oğlunun cenaze namazını kılmanuş değildir. Çlinkü 
Mevlana, Şems-i Tebrizi'nin öldürülmesinden sonra Kırşehir'e yer
leşen oğlu Ala üd-Din-Çelebi'ye üç ayrı mektup yazmış ve bu mek
tuplarda oğluna kendisini affettiğini, aile ocağma dönmesini ve 
sevgili oğlunu özlediğini yazmıştır0°. Hatta bu mektuplardan bi
rinde, oğlunun dönmesini sağlaması için Emir Seyf üd-Din'e17 yüz 
suyu dökmeye bile katlandığmı yazıyor08 • Böyle olunca Mevlana'nın, 
oğlu Ala üd-Din Çelebi'nin cenaze namazını kılmamasının sebebi 
ancak Kırşehir'deki isyan esnasında öldürülmüş olmasıyla izah edi
lebilir. Ayrıca gerek· Si pelısalar ve Eflaki gibi eski Mevlevt yazarlar 

ayı sonlarında 660 (19-29 Eylül 1262) tarlhlicUr. Şüphesiz bu tarih AlA !id-Din 
Çelebi'nin öl!im tarihi değil, belki mezar kltabeslnin yazıldı!J. tarihtir. AlA !id
Din Çelebi'nin mezarının Konya'da olmasına da şaşı.lmamalıdır. ÇUnkU o de
virde cenazeterin uzak yerlere götürüldü~e sık sık raslanır. Söz gelimi Ce'ıa.ı 
üd-Din Karatay 8 Ramazan 652 (28 Ekim 1254) tarihinde Kayseri'de öldügil 
halde, tUrbesi halen Konya'i:ladır. Bunun gibi örnekler çoktur. 

65 .ilienakıb iiı-cıri!iıı, I, 85; Ayrıca Krş. A. Gölpınal'lı, MevZ4ııc1 Celdled.d.bı, 
!stanbul 1959, s. 93; B. Feruzanier, Mevlana. Celdleddtıı, Tre. F. Naflz Uzluk, 
!stanbul 1963, s. 103. 

66 MevHl.na, Mekt-ııplcır, Tre. A. rnilpınarlı, !stanbul 1963, s. 16-17, 101-10~. 
Abdlllbaki Gölpınarlı Hocamız bu eserinde Mevlana 'nın, og-ıu AlA. !id-Din Çele
bi'ye melttuplar yazdlg"IDl belirttiği halde, AHI. Ud-DJn'in nerede lkamet etmekte 
oldug-u üzerinde hiçbir açılçla.ma yapmamıştır. Eflli.ki'nin AHi Ud-Din Çelebi'ye 
Kır§ehrt (Kırşehirll) demesine bir anlam verilemedltı anlaşılmaktadır. 

67 Abdlllbaki Gölpınarlı'nın (Mektuplar, Açıklamalar kısmı, s. 221) de, 
F. Nafiz Uzluk'un (Mektubat-i Mevla1W. Celdl il.d-Din İndeks kısmı, s. 169) da 
kimliğini tesbit edemedik:leri bu Emir Seyt Ud-DiD, II. 1zz Ud-Din Keykavus 
döneminde Kırşehir Emiri olup, Ahi Evren'In eMenahic-i SB1Jfi'l> adlı eserini 
sundu!J.ı Emir Seyf Ud-Din Tuğrul'dur (Bk: Bursa Eski Eserler Ktp. [Hüseyin. 
Çelebi Kısmı), nr. 1184, yp. 60a). I. AlA. üd-Dln Keykubad'ın Haslarından idi. 
Harput'un fethi sırasında Keykubad'ın emri lle burçl ara sancag"ı diken bu emirl, 
tbn Blbi (s. 440) Emir Tuğrul diye anml§tır. Emir Tu!J.'ul'un Halife en-Nasır 
Li-Dlnlllah'a karşı ayaklarimaları bastırmak üzere All üd-Din Keykubad tara
fından yardım olarak gönderilen ordunun başında Bag"dad'a gönderlldlğl anla
şılma.ktadır. Bk. İbn ül-Ericeb, el-Cami' ilZ--Mu1ıtMar. s. 148. 

68 Mektuplar, s. 41 
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ve gerek son zamanlarda Mevlana üzerinde araştırma yapan bazı 
yazarların Ala üd-Din Çelebi'de bazı anormal haller bulunduğu 
yolundaki iddialar ise, tamamen yersiz ve meseleleri anlıyamama

tan doğan bir çıkış yolu arama gayretinden doğmaktadır. Oysa o 
devirde Mevlana ve çevresindekilerle Ahi Evren ve çevresindekiler 
(Ahiler) birbirleriyle mücadele halindeydiler. Bu mücadelenin si
yasi, ırkl, dini Tasavvufi ve fikri yönlerini «Şems-i Tabrizi'nin öl
dürülmesi Meselesi» adlı neşretmek üzere olduğu:niuz makalede yaz
mış bulunuyoruz. Burada şu kadarını açıklamakta fayda görüyo
ruz. Mevlana'nın dostu Hüsam üd-Din Çelebi, başlangıçta Ahi iken 
-~ Ahi Türk'ün oğludur- şimdilik bilemediğimiz bir sebepten 
dolayı MevlB.na ve çevresindekilerin safına katılmıştı. Mevıana.•nın 

oğlu Ala üd-Din Çelebi de Ahiler arasmda yer a.lıriış ve bir Ahi 
muallimi (Sadr) idi. Bu kısa açıklamadan sonra gene Ahi Evren'e 
dönelim. 

Eflakl, Ahi Evren için (Eflakl'nih başlanmadığı çevrede) gi
yabında cenaze namazı kılındığına işaret etmiştir69 • Bugün mevcud 
olan Ahj Evren Türbesi'nin ilk defa ne zam~ yapıldığı hakkında 
kesin bir şey söylemek durumunda değiliz. Ancak şu kadarını belir
telim ki, bazı halk inanışları Ahi Evren'in ölümünden sonra ~Aşık 
Paşa (733/1332) zamanında- gömüldüğü yerin tesbit edilmeye 
çalışıldığı veya ona temsili bir makam yapıldığı, bağlılarını da tes
bit edilen yerin gerçekten onun medfun olduğu yer olduğuna inan
dırmak ve böylece onlarda psikolojik bir tatmin J:ı.usule getirmek 
için kerametvari bazı haberler icad edilmeye çalışıldığı yolundadır. 
Bu haberlerden birinde, bir araya gelmeleri mümkün olmayan 
Aşık Paşa, Ahi Evren ve Nur ud-Din Caca bir araya getirilmekte 
ve şöyle denmektedir. ·«Bu üç kişi Aşık Paşa'nın Türbesi'nin bulun
duğu yerde bir araya geldiler ve kendilerine edebi istirahat yeri 
olacak mevkii tayin etmek istediler. 'Qçü de geceyi sabaha kadar 
namaz kılmak ve dua etmekle geçirdi. Sabah olup da güneş ufuktan 
doğunca Aşık Paşa eline bir ok alarak havaya attı; ok gelip Ahi 
Evren . Türbe~ıi'nin inşa_ ·edileeeği yere düştü. Atılan ikinCi ok da 
Caca Bey Camii'nin olduğu yere ve üçünü ise, Aşık paşa'nın kendi 

69 Menakib ül-ari/in, I, 558. 
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türbesinin yapılacağı yere saplandııo>10• Bu haber, Ahi Evren'in me
zarının yerini belirleme çalışmalarına Aşık Paşa'nın da katıldığını 
düşündürmekle beraber, bugünkü Ahi Evren Makamı'nın (Sad~ce 
türbe kısmı) ilk defa Aşık Paşa'nın hayatta olduğu sırada, yani 
1333'den önce yapıldığını da akla getirmektedir. Nitekim diğer bir 
halk rivayeti bu görüşü te'yid etmekte ve Aşık Paşa'nın Dabbağ 
(Derici) çırağı olan 4hl Evren'in kaybolduğu haberini alınca ge
lip ona bir türbe yaptırmıştır denmektedir11• 

Bugün mevcud olan Ahi Evren Türbesi'nin bir makam oldu
ğuna dair görüşümüzü de doğrulayan bazı halk rivayetleri bulun
maktadır. Bu rivayetlerin ·birinde, «Ahi Evren'in kaybolduğu yer
den üzeri yazılı bir taş kitabe yerden kendiliğinden çıkmış ve son
radan onun üzerine türbe inşa edilmiştir»12 • Hatırlanacağı gibi İs
tanbul alınınca İstanbul surları dışında şehid olan Hz. Peygamberin 
ashabından Ebu Eyyüb el-Ensari'nin (Eyyüb Sultan) mezarı da Ak 
Şemseddin tarafından aynı şekilde tesbit edilmiştir. Nitekim Kır
şehir Ahi Evren Türbesi'nin zemin katı incelendiği zaman zemin üze
rine bir sanduka yapıldığı ve burada bir mezarın bulunmadığı faı;
kedilmekteclir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi halkı veya Ahi Evren'e bağlı 
olanları psikolojik bir tatmine kavuşturmak için bu riveyet -Ey
yüb Sultan'ın Mezarını tesbitte olduğu gibi- icad edilmiştir. Daha 
gerçekçi bir halk rivayetinde ise, şöyle denmektedir. «Bugün onun 
(Ahi Evren'in) türbesi kazılacak olsa dahi kemiklerine tesadüf edil
miyecektir. Çünkü o normal bir insan gibi ölmüş değil, birden bire 
gözden kaybolmuştur»'3. 

I. Murad Hüdavendigar zamanmda {763/1361) Ankara ve çev
resindeki Ahi Beylerinin ~ara ve çevresini Osmanlı Devletine 
ilhak etmelerinden sonraH Kırşehir'de Osmanlı idaresi altına girmiş 

70 Kırşehfr'tn Dikkatimizi Çekim San'at Abideleri, Beııeten, XI, 635. 
71 Ayın makale, 637. 
72 Aynı makale, 637. Kırşehir Ahi Evren TUrbe ve Camll'nin resto- . 

rasyon çalışmalarına katılanlar da zemin katta bir mezarın bulundufu husu
sunda şüphe izhar etmektedirler. Bu durum da yukarıda sundu~uz halk 
rivayetlerint dotruıamaktadır. 

73 Kırşellfr'in Dikkatimizi Çeken San' at Abfdeleri, 637. 
74 Hoca Sa'd üd·Din, Tae iit-tooariJı, !stanbul 1.279. ı. 67·69. 
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oldu. Bundan sonra Ahi Evren Türbesine de ihtimam gösterilmiş ol
malıdır. Çünkü I. Murad'm bir Ahi olduğunu biliyoruz. Kesin olarak 
bilinen bir şey var, o da: Abi Evren Türbe, Tekke ve Camii'nin II. 
Murad ve oğlu Fatih Sultan Mehmed zamanında inşa edilmiş oldu
ğudur. 

Nur ud-'Din Caca'mn Kırşehir'de gerçekleştirdiği ve Ahi Evren 
ile bera·berindekilerin öldürülmesi ile neticelenen katliamdan sonra 
pekçok Ahi'nin batıya {Uclara) kaçbkları muhakkaktır. Muhteme
len Osman Gazi'nin kaym pederi Edebalı ve Abdal Musa da bu kat
liamdan kurtulup batıya göçenlerdendir16

• Nitekim halk rivayetle
rine göre de Ahi Evren'in ölümünden sonra Kırşehir'de dericiliğe 
(Tabaklık) artık son verilmiş ve bir daha dericilik yapılamamıştır76• 
Bu demektir ki, Caca Oğlu Nur ud-Din Kırşehir'de Ahiliğin kökünü 
kazımıştır. Kırşehir'den göçenler, Kırşehir ve çevresinde kalanlarla 
ilgilerini kesmeyip, Nur ud-Din Caca ile mücadelelerini sürdürdükle
ri de anlaşılmaktadır. Nitekim Ahi Evren Şeyh Nasir üd-Din Mah
mud'un eşi Fatma Ana (Kadıncık Ana) Uelardakl Türkmenlerle ir
tibat kurduğu, Abdal Musa ile gizli (Siyasi) ilişkilerinden dolayı 

Nur ud-Din Caca tarafından takibata uğradığı ve bu siyasi haskılara 
dayanamıyarak Sulucakaraöyük'e göçrnek zorunda kaldığı riyayet 
edilmektedir;'· Bu durum Abdal Musa'nın Kırşehir'deki Ahi ve Türk
menlerle ilgisini sürdürdüğünü göstermektedir. Batıya göçen Bek
taşi ve Ahilerin ise, Osmanlı Devletilim kurulmasında ve güçlenme
sinde en önemli amil olduğu bilinmektedir78• 

75 Taşköprü-zade, Edebalı'nın Karamanlı oldu~u yazmaktadır (Bk. ~a
kayık-i mı'1naniyye, Özel Kütüphanemdek:i nüshası, yp. 2a). Hüseyin Hüsa
meddin'in <UtnıasıJa Tar·üıi;ı; inde (!stanbul 1322-32, m, 206) belirttiği gibi, Ede
balı Kır§ehir'den Sö~üd'e göçmüştür. Kırşehir o dönemde Karaman Devletl hu
dudları içinde oldu~ için Karamanlı olduğu öne sUrUlmli§tür. Nitekim Aşık 
Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi'nin (767113663) «Menakıb ii.l-kudsiyye»sinden (Mev
lana Müzesi Ktp. nr. 4937, yp. ll3a-113b) Edebalı'nın bir zamanlar Kır§ehir'de 
ikamet etmekte oldu~u. Hacı Bekta§'a yakınlı~ı bulunduğunu bilalıere Sö
ğüd'e gittiğinl ögTenlyoruz. 

76 · Kırşehir'in Dikkatimizi Çeken .San'at .A.bideleri, 637. 
· 77 Tarill-i AZ-i Osman, s. 204-205; Kırşehir Tarihi (}zerinde Araştırmalar, 

Kırşehir 1938, s. 103-105. 
78 Fuad Köprillü, Qsmanlı lmparatorZuğunun Kuruluşu, Ank.ara 1972,· s. 

131-172. 


