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NiKSARLI AHi PEHLiVAN·'IN DARÜ'S-SULEHASI 

Doç. -Dr. Bahaeddin YEDiYILDIZ 

· Selçuklularla birlikte Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük rol 
oynamış o!:an Danişmendli Devl·e1!i'ınin ve Selçu~klul.arın dağılma
sından sonra .ortaya çılkan Tacedd·inoğulları Beyl'iği'nin başşe.hri ve 
A•nadolu Tür-klüğü'nün önemli· 1külüir menkezlerinden b'iri olan Nik
sar'ın tari'h'i' eserleri arasında araştırıcılar, Işık Te·kıke adında bir ya· 
pı·qan söz etme'ktedirler(1). Bu tekkeye ait tür.benin kitab'esiri'i ya

yınlayan i.H. Uzunçarşılı'nın bildirdiğine göre(2), içinde yatan zatın 

adına nisbetl·e bu te'kke, Ahi Pehlevan teık'~esi ismiyle de anılma:k

tadır. Kabriın aya:k ve baş taşları merrnardir ve 'kita:b'esi varoır. Yer·e 

fazla gömülmüş olan aya'k taşında sadece dclksan manasına gel~n 

ıc1!is'in, ~elimesi okunabilme'ktedir. Baş taşı n kitabesinde ise, arap

ça olara•k "'merhuım A:hi PehleVf!n vefat etti, Allah onu affetsin" ya-. . 
zılıdır(3). Türbenin iç duvarında yer alan yine arapça üç satırlık ki-

tabenin üçüncü satırının türkçesi de şöyledir: ccıbu binanın inşası

nı 690/1291 senesind·e Ahi Pehlevan ei-Evhadi emrıettj,.(4). 

1) A. Gabriel, Monuments Tu1·cs d'Anatolie, Paris 1934, c. II, s. 20; B. 
Darkot, "Niksar", İA, IX, 27-1. 

2) İ.H. Uzunçarşılı, Kitabeıer, İstanbul 1927, s. 68-69. 

3) Arapça ibare şöyledir: U 1~19).)\!>_J>.i (.;)~ı.il(_,..P~'<1..Y' 

4) jbarenin arapçası şöyledir : ~-!;--' ~~JCI)I,.9.!)'o~Jt lJJ~ _,. , 
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Uzunçar.şılı bu itki .kita·beden hareketle, ha:klı olarak, Ahi Peh
levan'ın tüıibeyi hayattayiken yaptırdığ ı , vefatında da bruraya defne
dildiği hUkrmüne varmakta ve A:hi Pehlevan'ın ki:m olduğunun bilin
mediğini, Evhadi nisbeti-ni taşırlığına göJ1e, onun 1200-1210 yı lları 

arasında Mey.yafariikin'd~ki Eyyü'bi hülkıümdarı Melilk EVihad Necmed
din ibn ai-'Adil'in köl·eleııinden biri olup daha sonra Selçuıklu Dev
leti hizmetine girmiş olab11 eoeği ihtimalini· ileri· sürmektedir(S). 

Bu kitabeler dışında, Tahrir Defterleri'n'de Ahi Pehl·evan'a ait 
bazı bilgilere ~astladığımız gibi(6), Valkıflar Genel Müdürlüğü Arşi

vi'·nde yine bu zata ait !;ir vakfiye süreiline de sahip bulunmakta
yız(7). işte ben bu tebliğde, sözkonusu bu dağ~n rlk bi lgileri toplaya
rak özellrkle vaktiyenin muhteva tahlilini yaparak Ahi Pehlevan ve 
eserini yakından tanıtmaya çalışacağım . 

Kim'dir bu A:hi Pehlevan? 

Valktiyeden anlaş ıldığına g:öre, onun asıl adı Mehmed'dir. Aynı 
zama.n da hacılığı da vard~r. Aıncalk kendisi NP~arlı Aifıli Pehlevan 
dio/e şöhret bulmuştur. Sözünü ettliğimiz bu vaıkfiye, 723/1323 tari
hini taşrmallctadır. Bu duruma göre, daha sağlığında, 1291 yı lında 

kendi türbesini yapt ıran Ahi Pehlevan, bundan tam otuz iki yıl 

sonra va'ktiyenin yazıldığ ı 1323 yılında hayattadır. Çürrkıü vaktiyede 
vakıfın, "'insanın sorumluluk sebebi olan aklının kemali ve nefsinin 
hastalık alametlerinden ve nıl'k.sanlılk s~beplerinden · selameti ha
linden bu vaıkfı gerçe'kleştirdiği belirti'lmektedir. Yine vaktiyede o, 

5) İ.H. Uzunçarşılı, Aynı eser, s. 69. Tebliğin sunuluşundan sonra, sayın 
Mikail Bayram, Evhadi malılasının Moğollar devrinde yaşamış meş

hOr bir şair ve sı1fi olan Evhadü'd-Din Kirmani (öl. 1238)'den gele
bileceğini söylemiştir ki bu ihtimal diğerine nazaran daha kuvvetli 
gözükmektedir. Buna benzer başka örnekler de vardır. Mesela, İranlı 
bir şair olan Rükne'd-Din Evhadi (1377) de, mahlasıru, teberrüken, 
üstadı Evhadü'd-Din Kirmani'nin isminden almıştır (bkz. cEvhadiı> 
mad., İA, c. IV, s. 399) 

6) Bu Tahrir Defterleri ve Ahi Pehlevan'la ilgili sayfalar için bkz. B. 
Yediyıldız, Ordu Kazası sosyal tarihi, Ankara 1985, s. 6, 14, 32, 135, 
142-143. Ayrıca, KKA (Kuyud-i Kadime Arşivi), TD (Tahrir Def
teri), No: 10, v. 10, 25 b, 44-45; KKA, TD 583, v. 51. 

7) VGMA (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi), Defter 581/II (Ana. 
1255 Başlar), s. 298-299. Vakfiye arapçadır. VGMA'nde tercümesi de 
mevcuttur (Defter No : 1967, s. 361-365. Bu vakfiyenin bir kısmının 

eski yazı neşri için bkz. M. Cevdet, Zeylü alii tasl'il-ahiyyeti'Z-fit
ylini't -Türkiyye fi kitiibi'r-Rıhleti li-İbn Batuta, İstanbul 1351/1932, 
s. 283- 287. 
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~·hay$iy.et . sahiıbi ve cömert .kisi lerin kendisiyle övündüğün bir şah
~iyet . ofa~aik _n!itelendi-rilmektedir . . Anc'aik . tüııbe klta'bes+ndelki u·Ev
h.acli>> nisbeti·va!kfiyede yer-: alfl\İy.or. ,· i:§er, i.H._ Uzunç·ar.şılı'nın bir 
ihtiı~al ola~?k ·d:üşürıdüğü gi:bi,_ ,.Ahi . Pehlevan'in . ·Evhadi s'ıfatı M elik 
qvhad'm ı~ö.lesi oJuşundan Ilerıi _gelı'!l'işs-e,.. o,· belli b_ir şohrete ulaşa
rıak top~umda yenJ bir. yer edi :n dikten sonr~ •. ~öl.eliğini hatırlatan bu 

.sıfatı - psi1kolojik açıdan .;kullanmam.ış o.la'bilir. · · · . - . . . . . . .. . . . . 

incelediğimiz belgelerden aniaşıklığına göre, Ahi Pehl~van'ın 
bu şöhrete; bir taraftan . Ahif-iğ i, diğer taraftan da Nilkısar'da ve Me
sudiye'niı:ı Yavadı köyünde kurmuş olduğu sos-yal tesisler sayesin.,.. 
de ulaştığ·mı söy.lememiz~mümfkündür, . · :'-. •. 

· · Bilindiği üz~re •. XIll. :asrin i1kıinci. yıa~ıısında A~ado)u'da h.uzur-suz
luk ve i sti'kr~rsızı'ıık · hafkimdir. ·1240'Iarda Todkat l'üı1kımenlerinin · de 
katıl·dığı, sosyal ve dini nitelikl i baıbail er isyanı; 1243'te Kasedağ'd~ 
Mnğoliar tarafından · Selçukliı';:·orôiilah .ri1n yenilişi; AnadıoJu'da MQğol 
hakimiye'llinıiri · başl'amas'ı;' taht·:· kavgararı iı in ' ·ülkeyi parçalarmas i; 
1277~de arnirierin isyam ve Mı•sıı: Sultam B~y.bars~-ı . yardıma. çağır

rpala.n,;. .· M<Q.gollarır:ı· ·~rş:ı ;,bir ha·~~~~tle ,isyanl·ari . ~astı·rfT!as!~, ·i,ç ~a.,. 
vaşl:ann devamı; 1303'te lll. Mes'ud'un ölümü ve .. AnadoJu._Selçulklu 
_saltanatımn sıon . buluşu; .. · ü(Jrenirı biro'iriyle 'kavga eden Moğolların 
savaş sahn~si· .haline .gelişi; . ve nihayet, mahalli :beylerin her· türlü 
otoriteden "kurtularaık kendi' be'kliylerini kur:ma · çalışmaları içine gir
ınesi gibi hususlar- hıatırlanacak' olursa:· "f.üı1kiye'nin. o·· dönemdeıki 
periŞanliğı gözler öhünöe . canlandınl i:ı:biHr: 

, . xıi·i. '·as.rııh sonlarına doğru, 6zel'ıİık.le 'Ni;ksar'ın duru~ıu daha da 
kqtqdü,t •. Z_ir~ : .1_~89. ~yılındıa uğrar:nı.ş : ol'dtiğü bQyük. bir sel Jelaketi yü
zünden ;kasaıba y~rle bir oimuştur. A.hi P~hievan'ı.n hayattayken yap
tırdığı türbeni-n: kitabesi: 1291 ·~tıariıhini ·taşidLğına göre; onun· imar 
'faanyetleriın'in Nilk.Sar'ı ·yok eden s·el felaketi s-onrasına . rastladığı, 
bu sebeple önem kazandığı ve onu şö'firete ulaştı·rıdığı anl·aş'ılma1k
tadır. 

Ves·iıkalardaıkıi · yerilerin ışığı altında oldukça varlı:klı bir kişi ol
_quğun-u ta:trmjn ettiğimiz .A:hi Peh!·evaın, ülkenin sosyal, eıko.nomik 
v~ . k4itür-el aÇi;oaıi. _s ı.~ı.ntılar. _ içinde hi.ıl4ındu.ğu bu günlerde, utari
kat .. şey.hi ile ta.riıkat usullerine . göre . terbiye görımüş olan ve şeria
h·ıi zahiri hü'.~üinlefi:ne- güre :daima,{·;badeHertini yerine getirmeye ça
l·ışan . sulehaü's-sCıfiyenin . oturması için bir zaviyeu yaptırıxor ... Zavi
yemin adı, vakfiyenin başıka bir yerinde · Darıü's-Suleha_ olara'k ge.çi-
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yor. Bu ıkur~:~luş içinde ayrıca bir medr.ese, muhtel'if hücreler ve bqr 
de hamam vardır. Şeyh, yine bu müeısseseye ait müstaıkil bir evde 
otuııma:ktadır. Kuruluşa su getirttkilm'iş, darü'·s-ıSulehada, medrese
de, şeyıhin ikametgahmda ve bahçesinde ç-eşmeler inşa etti'rilmiş
ti-r. Yiine vaıkfliyeden anlaşıldığı üzere, darü'>S•suleha, medrese ve d:i
ğer hücreler gerıekli eşya iJ.e vakıf tarafından dayanııp döşenmiştir. 

Sota ve namazgatıda kandiller asılıdır. Mutfiaık da gerekli malze
meyle donatılmıştır(8). 

SGfiter, fu'kara, mesakin ve suleha, bu ıkuııuluşta ortaik bir ha
yat süıımekte, alkşam ve saibah yıemelklıerini beraber yemekte, ayrıca 
geleni gideni misafir etmeıktedirler. V.aıkfiyeden oldukça detaylı bir 
biÇ~mde anlamamız mümMn olan bü ortaık yıaşaıyı·şın tasvtirine geç
meden önoe, zaviyenin gelir 'kaıynaıklarına temas ·etmelk yerin'<f·e ola
caktır. 

JıJhi Pehlevan vakfının gelir ikaynaıklannı, tarım işl·etmel~ri, ti
cari •kuruluşlar ve mes'kenler olarak üç grupta toplaıya'bil'iriz. 

Tarım işletmeleri arasında, bir 'köyün tam(9), iki ·köyün yarı(10) 

his•selerti, öiri Ni~ar'rn Kadı-Mehımed Nıathiyesinde, ııki•si Fünun kö-

8) Bunlar arasında, · yirmisi kalaylı, yirmisi kalaysız kırk sahan, ·beş 

tencere, üÇ bakır tabak, bir sofra maşrabası, iki demir ibrik, sahti
yandan üç tane uzun sofra, peşkir (mendil) vs... sayılmaktadır. İki 
keli~enin ne olduğu anlaşılamaınaktadır. 

9) Eu köyün adı vaktiyede Kirtanohu's-süfla ( tfl_;\ zj ı-.J' J 
olarak geçmektedir. Daha sonraları bu ad, Kirtanos ( c..r-_y ı; _rf' )'a 

dönüşmüştür. Zira KKA'nde 982/1574-75 tarihli Defter-i Evkaf-ı Rüm 
(TD 583, v. 51 b)'da Ahi Pelılevan Zaviyesi vakıfları arasında Kir
tanos-i küçük şeklinde geçmekte ve köyün malikane hissesinin ta
mamtnın vakıf olduğu belirtilmektedir. KKA, TD lO'a ise (v. !14), 
"Mezre'a-i Kirtanos-i Küçük, malikane, vakf-ı ZaviYe-i Ahi Pehle
van; hasıl-ı divani me'a'r-rüsfim ve çeltük : 500" şeklinde kaydedil
miştir. 

10) Bu köyler-den birisi "'akfiyede Eydikli ( <f( ~) ) diğeri ise Çe:ıd 
ve Har bi-Agrosti ( <.r-_, j. 1.: / l_,jı ~ ~ ) şeklinde geçmektedir. 

Bu köylerden herbiri için "karyenin tcunamından iki sehimden bir 
selıminin yani nısf-ı şayi'nin tamamının» vakfe.dildiği belirtilmekte
dir. Defter-i Evkaf-ı Rüm (TD 583)'da Ahi Pelılevan vakıfları sayı

lırken bu iki köye rastlanmıyor. Fakat mai~kanesinin yarısı vakıf 

olan Kiryün ( <:..> ~ / ) ile malikanesinin tamamı vakıf olan 
Ceyr ( ~ ) ve- Evderhiye ( ,.J ./ ...P-') ) köylerinin adları geçi-
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yürrde olmaık üzere üç tarla(11), muhtel'if bağla1"(12). köylerden ve 

tarlalardan gelen mah'sOiü de.pol·ama•k ve i şlemak için şehri n dış ın

da inşa edilmiş bi ribirine biti·ş iık bir pirinç an'barı i le !}i r deği ıımen 

ve aynı yerde muhtelif hücl"eler(13) bulunmaktadır. 

Şadı ııvan Bahçesi(14) ile d iğer 'bir bahçe ve iÇii ndeiki mesiken

l erı(15) vakfı-n ge lıi r kayna'kl•arına ·ait ilkinci kate·g9riy i oluşturmalkta

dırlar. 

yor lci bunların vakfi~ede geçen iki köyle muUaka bir ba~lantısı bu
lunmalıdır. İsimleri bu şekilde de~ş olabileceği gibi istibtial edil
miş de olabilirler (v. 51 b). TD 10'da da Karye-i Kiryün'ün malika
nesinin nısfının Ahi Pelılevan Zaviyesi'nin vakfı oldu~ yazılıdır 

(v. 25 b). Aynı şekilde bu defterele (TD, 10, v. 44, 45 b) Kirtanos-i 
Kuçük ve Çeyr'in malikanelerinin tamamının Ahi Pelılevan vakfına 

ait oldu~ kayıtlıdır. Çeyr'in divani hasılı 800 akçedir. 

ll ) K adL-Mehmed Nahiyesindeki tarla, Emir Esedüddin mülkü, Saka 
( .) \,.....) l ·)ve yol ile çevr.ilidir . Fünün köyündekinin birisi, Şemsed-

din Harmani veresesi, Ahi Pehlevan'ın mülkü v:e makbere ile mah
duddur. Bu köydeki diğer tarla, iki ölçek buğday ekilebilecek büyük
lüktedir ve Fünun köyü mescidi vakfı, nehir, hendek ve yol ile çev
rilidir. 

12) Niksar'ın Baldöken ( <:.> Id" ...J '-: ) mevkiindedir ve cHüsameddin 
Geldi Ellibaşı» diye şöhret bulmuştur . Bu sebeple, vakfiyede sınırları 

verilmemiştir. TD 583'te Ahi Pelılevan Zaviyesi vakıfları arasında 

bir kıt'a Kök sebağı zemini, 4 kıt'a Saray;bağı zemini geçmektedir ki, 
bunlar sözkonusu ba~ların kalıntısı olmalıdır. 

13) Vakfiyede bunların, Büyük Cadde, Mancınıkçı Arab Nureeldin vere
sesine ait pirinç anbarına giden yol ve nehirle çevrili oldu~ belir
tilmektedir. 

14) Vakfiyeye göre, burası , Atabey Bahçesi, Pirüne ( ~ / ..-t;::. ) veresesi 
bahçesi, Hafız Nakıyücldin veresesi ve Esedüddin Efendinin harap 

bahçesi ile çevrildir. TD lO'da, Mahalle-i Ahi Pelılevan'da "Zaviye-i 
Ahi Pehlevan, Şadırvan yeri dimekle ma 'rüf ve bir kıt'a yer mer'a ma
likanae- i Saray bağı ve Han yeri ve çarşuda otuz dükkan" (v. 10) 
kaydı bulunmaktqdtr. 

15) Ulubeğ mülkü, Taeeeldin Ellibaşı mülkü, Yalu ( y l ) mescidi 
\'akfı ve yol ile çevrilidir. 
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Musa· Sokağı 'nda bir ve yukarı Suk'd'a'ki 'üç aül<ikan(fSj· ile ayrı 
bir yerde birbirine muttasıl i1ki han .ve .onlara. cbitişik d.ükkanlar(17) 
ise hem şehrin tiç~rl . faaliyetille ka~ıda .Qulu.rr~aık .-h.ef!l de '(aık.fa 
gelir sağlamalk gay.esiyl~ in~~ edilmişl~rdir. 

Sözkonusu bu gel"ir kayn.~kları «~inaJarı,, taşla~ı • .ağa:çl?rı, koru
ları, baltalıkları ; , plnarl:~rı; nehirle'ri, sular.ınıri . ıÇine ha1~kı , 'meyveli 
ve meyvıesiz ağaçları'; ' ağaçli veya · agaçsız bahçeleri, 'e!kilen -' veya 
ekilmeyen arazileri, harman yerleri, samanlıkları, kısacası bOtü'n 
hakların ile vakf.edilmiştir. Valkf.iy·e şartianna göre bunlar kiralama 
usulüyle işletil~c~k. kira süresi pir yıl olaca'k, aı:ıoak zarQ~et ha-
tinde . bu süre üç yıla kadar· u.zatıl~bil'ecektir. ·. · · . •. . .. . . . 

.. Bu kaynatkla'rdan toplam . ne kadar gelir sağlandığını bilemiyo
ruz. Ancak, Ahi· Pehlevan zaviyesinin:Jküçümsenemi·yecek ölçüde bir 
mal var! ığına ·sahip . oi'Ciuğu· açııkça göııü!kımetktedir . . ··: · 

Ahi P~hle~im .. ~aviyesi~·ı.n=.·· diğ~~· :aı:fıy(a da~ü's~syl~hasını.ıi iç : teş
kilatı naiSıldı? ör:ada .kimler görev yapıyordu ve nasil bir hayat ya
ş~niy.ordu? Vaik~iyedeıkl ve~il·eri belli bir sistem :dahil!nde: ~yôrumla-.· 
dığımız zaman, ·bu · soruları · aydınlatacaık ·cevaplar- ' -bula'bilme1<te-
yiz. : -. ~. .:: . .. ·. .. 

Nil~sa(daki Athi ·.Pehlevan vaıkfında üc~t ·. karşıli~ı .görev yapan-
lar, mütevelll, şeyh, zaViye hizımetçisi, aşçı, su-y<>lcu .ve hamamcı
dan müteşelkkildir. 

Vakfı n 'kuruluşunda 'te'vl'iyet yani mütevellilik görevinf Ahi Perı
levan •kendi;si üstlenmi·ş:tiir. Bu ·görev, vakıfın nesilnin inikıraima ka
dar evla;da meşruttur. Ondan· sonra, zaviyenin şeyhi tevHYet görevı
ni de üstlenece!k'tir. Vaıkfın gelirinin l)·eşte biri tevliyet üc11eti olarak 
ayrılıı:nıştır. B.und~n ba~a~ .· bütüı,- masraflar ~~rşı~andı~an son~~ ge. 

16) Vakfiyeye göre, bunlardan birisi, Musa Sokağı yakınıi:ıdadır. Sonisalı 
Şeyh Şerefeddin · Zaviyesi vakfı, Emir mülkü, . Perv.an~ H~aıiu · 'Ma-· 

hallesi ve Suk ile mahdud bulunmaktadır .. . Y~arı Suk'd~:. J;n.iluhan 
-diğer üç dükkan. birbirine bitişiktir ve KatiJ:ı El;ıi Yezid miJ,lkü ve 
Suk ile çevrilidir. TD 583'te, di.i.kkariların yıllık ıoo akçe icarı olduğu 
belirtilmiştir (TD 583, v .' 51 b)': " · · 

17) Pirinç anbarı, Su'uÜ vakf; de~ekle . ma'rıif . ~<!h!~· . ~.uk; . ~afarin 
( \:f,; lA,...t> ) Mahallesi Sokağı ve yol ile çevtilidir. · Tn·· 583'te, "ze-

mini' ha~ab Han'; geçmektedir. ·Bu tarihle~de hanlar · yıKılmış; 'yeri de 
boş kalmış olmalıdır. · · 
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lir fuzlası kalırsa · bu da mütevelliye aittir. Artmazsa, mütevelli, üc
reti dı·şında baŞ'ka bir harcama yapmaya yetkili değHdir. 

Mütevelli, vakfın gıel'iriyle her şeyden önce, vakıf eriallarının 

imarı, onarımı, ihtiyaç halinde yenilenmesi ve istibdalini gerçek
leştirmek; zaviıye personeli ile diğer misafirterin sabah ve akşam 
yemekleiii ile diğer masraflarını karşılamaıkla mükelleftir. 

Su-yol:eu, günlük hayatın en önemli unsuru olan su ihtiyacını 
karşılamalk üzere yapılmış oları. ve daha önce bahsettiğimiz çeşıme
lerin ve suy,ollarımn bakrmıyla meşgul olma1ktaıdır. Bu hizımeti kar
şılığında, kendiısi·ne senede 120 dirhem para ve oniki müd buğday 
verilmektedir. 

Türk hamamlarını işl·eyişi çıçısından, hayrat ve akar türünden 
olmak üzere. i1kiye aıyırmak mümkündür. Hayrat hamamlar, topluma 
karşılıiksız hizmet sunmaık için, akar hamamlar ise hayrat eseriere 
gelir' sağlamaık üz·ere inşa edi lmişler.d'ir. A!hi Pehlevan zavıyes·ine 
bağlı bulunan hamam, hayr-at tıür.ündendir. Bu hamamda, zaviyede 
i'kamet eden fukara, suleha. ve u lema ile oraya gelip gidenlere kar.:. 
şılı!ksız hizmet sunulımaıkitıadır. Bu hamama, elbiselıer, girişte'ki küçüık 
halılar üzerine bıraıkılarak giriliyor. Hamam hizmetçisi ·(natur) sene
de hamamın baikıimı için yüz, ve oraya gelenleri yılkaması için yirmi 
dir-hem ücret aliyor. Ve bunların elıbis·elerinin yııkanması içıin de ha-
mama her sene on rıtıl sabun satın alınıyor. · • · 

Yemeık pi·şirmek üz-ere zaviyeye bir aşçı tayi-n edilmi·ştir. Da
rü'ıs-~Sulehanın temizlik işlerinden de bu aşçı sorumluydu. Aşçının 
ücreti yıllıtk 150 diııhemdi. Aıyrıca kendi•S'ine hergün üç oM<alılk bir 
ekmek ve yemek veriliyordu. Zaviıyede sabah ve alkşam olmak üze
re ilki öyün yemek çılkarılıy.or, orada ikamet eden fukara, suleha '!.le 

ulema 'ile hergün gelip giden miısafirler, yeme'kierini birlilkte yiyor
lardı . ZaV'iyıede her.gün d'ört rltıl buğday ekmeği ile bir rıtıl et ve 
yeterli öl•çüde tuz, zeytiınyağı ve odun ta~etilmekteydi. Di.kikat çe'ki
ci bir hus·us da, sabahları zeytin ve peynirden baŞka katılk olarak 
karpuz, Ü·:lüm ve benzeri meyveler satın alınmasıdır. Vaıkfiyede, 

mevsimine göre, meyve-nin eksik edilmemesi şart ~oşulmuştu. Za
viyede meyve yiyecek misafirlerin miktarının sınırlandırılmaması, 
gelirin müsaadesi ölçüsünde hel'kese ikram edilmesi isteniyordu. 

Bu 1lrur~luşta, cuma, bayram ve ~andil gecel·eri büyUk bir önem 
taşııma'ktaydı. Bu sebepl:e, cuma geooieri fazladan ilki men e•kmek 
ve yanın men et satın alınarak yemek miıktan artırılıyordu. Ayrıca, 
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zaviye·de oturaniar için her cuma geces'i bai heivası yapılıyordu. 
Senede iki hatman balmumu alınarak, cuma, bayram, regaib, berat 
ve ıkadir gecel·erinde darü'•s-suleha daha iyi bir şekilde aydınlatıl

maya çalı-şılıyordu. Ayrıca, zaviyede ilkamet edenlerden başka., her 
sene regaib, berat ve kadi-r geceleri zaViyeye gelen fakir, fu•kı;ıra ve 
düşkünler ile mahpuslara, üç batman bal ve yeterli derecede yağ, 
un, safran ve diğer malzemeler sartın alınarak . helva yapılıyor ve 
onlara- i!kram ediliy.ordu. · 

Zavi·yede ikamet edenler arasında hafızlar da vardı. Bunlar
dan dördü, pazartesi ve perşembe günlerinde tecvid ve tertil üzere 
birer cüz Kur'an ıYkuma'kla görevlendirilm'işti. Bu iş için her birine 

· yılda birer müd buğday veriliyordu·. 

· Va!kfiyeden anlaşıldığına gör-e, biraz sonra 'kendis·inden bahse
dece'k olduğumuz şeyhin en yakın yardımcı:sı. hadim-i zaviye yani 
zaviye h!zımetçisi idi. O, yine az sonra anlatılacağı üzere, şeyhin 
tabi olduğu çalışma şartları dahil'inde görev yapıyordu. ÖzelNkle 
namaz vakitlerinde ezan okunınası görevi de ona aitti. B-u hizmet
leri 'kaıışılığmda, kendisine her yıl 120 dirıliem para ödeniyor ve 15 
müd buğday veriliyordu. .. 

Yönetimden sorumlu olan mütevelliyi ve yukarıdaı anlatmaya 
çalıştığımız diğer görevlilel1i zaviyenin yardımcı hizmet personeli 
olarak değerlendirmemliz mumıkündıür. Çün'kü zav:iye dışında diğer 

kuruluşlarda da, mütev-elliler, aşçılar, hafızlar, haderrieler, vs ... ça. 
lı·şmaktay;dılar. Dar'•s-si.ıleha veya zaviyenjn ilmi ·ve m·anevi sorum
lusu olan ve bu mües·seseye şahs·iyet ka-zandıran asıl. görevli şeyh.:. 
ti. Va!kfiyede Athi P·ehlevan zaviyesine tayin edileeaik şeyhi-n, alim, 
itbadetirni yapan (müte'aıbbid), inançlı, ver:a-' ·sahlbi yani y;:ıs;:ııklardan 

sa'kınan, zühd ehli, sCıfi adabını bilen, . onların ahlalkı)da · bezenmi~·. 

halvet hallerin'den haberdar, Hakk yoluna ve seyredenlerin (şairin) 

meniilierine talip olan saliıkleri irşada mulktedir b'ir 'kişıi olması is
teni)"or. 

Şey:h, sürekli olarak darü's-sulehada 'kalmak zorıund'aıydı. Cuma 
ve iki bayı:am günleri ile mah1kemede şahitl1i'k yapma · görevi, hasta 
ziyaretleri, cenaze merasimleri ve diğer bazı zaruri haller dışında 
görev yerinden ayrılamıy;oııdu. Bu durum. o günıki Türlk toplumunda, 
içtimal bütünleşme açısından cuma ve bayram günlerine, . adaletin 
tecelllsi için şahitlıirk müessesesine, · sosyal dayamŞ·ma- açrS1ndan 
hast-a ziyareti ve cenaze merasimine ne derece öiıem verilmiş ol
duğunu açııkça gösteıımektedir. 
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Cemaatla 'kılınan beş va·ldt namazda imamltk göreVini şeyh ya.
pıyordu. Valkfiye şartlarına uygun olaraik o, sabah, ikindi ve yatsı 
namazlarınd'an sonra sırasıyla Yasin, Feth ve Mül'k sOrelerini oku
yar; yine sabah ve akşam namazından sonra da cemaatıyla birlikte, 
şeyhlerin hareket tarzına göre (menhecü'I-meşayih) Allah'ı zikredi
yordu. Ziıkirden sonra da, hep beraber, vakfın ·kurucusuna, ebevey
l'fi.ne ve bütün müslümanlara du'a yapılıyordu. 

Elimizdeki vesikaların inikan verdiği ölçüde, burada kendisini 
ve eserini tanıtmaya çalıştığım ız Niksarlı Hacı Mehmed, ibn Batu
ta'nın, XIII. asırda, cıOiyar-ı ROm Tü rtkımenlerinin mes'kOn olduğu her 
vilayet, her şehir ve her köyde,.(18) mevcud olduğunu söylediği 

Anadolu Aıh1iler.inden birisi, eseri de bir Ahi zaviyesidir(19). O kendi 
zamanında 'kitaplara g~çmemiş, fa'kat topluma hizmet sunmak ga
yesiylır gerçekleştirdiği sosyal nitelikli eserleriyle, neredeyse yedi 
asra yalkın bir zaman dilimi içiinde halkın vicdanında yaşamasını bil
miştir. Onun eseri sadece Ni~sar'daıki darü's-sulehasından ibaret 
değildir. O, a}'inı nitelikte bir müesse'se de Mesudiye'nin Yavadı kö
yünde •kurmuştu(20). Ahi P.ehlevan'ın burada'ki eserinden, 1985 yılı 

başlarında sadece bir eski cami kalmıştı; sonunda o da yıkılmış ve 
yerine yenisi yapılmıştı. 1985 eylülünde, bu bölgede, elimdeki ve
siokaların bugünkü izleri üzerinde yapmış olduğum bir s·aha araştır
ması sırasında, es'ki camiin ban'isin·i bilen birisin'i arar~en, 90'Iı'k 

bir ihtiyar irmdadına yetişti ve şöyle dedi : 

cıSOO yıl !kadar önce, Ahi Pehlevan adındaki birisi, Niksar',dan 
bir ok atmış ve okun düştüğü yere cami yaptıracağını söylemiiş. Ok 
da Yavadı'ya düşmüş. Bunun üzerine Ath'i Pehlevan geleretk bu ca-

]8) Voyages d'Ibn Batoutah, texte arabe, accompagne d'une traduction 
par C. Defremery et le Dr. B.:f!-. Sanguinetti, Paris 1914, c. II, s. 260-261. 

19) Ahilik ve Ahi Zaviyeleri için· bkz. F. Köprülü, Türk Edebiyatında 
ille mutasavıflar, 3. bs., Ankara, 1976, s. 211 vd, Neşet Çağatay, Bir 
Türk kurumu olan Ahilik, Ankara 1974. 

20) Mesüdiye (eski adı Milas)'nin, Kiçifaldaca ve Zile köylerinin mali
kane hisseleri Ahi Pelılevan tarafından Yavadı'da yaptırdığı camie 
vakfedilmişti. Elde edebildiğimiz 1455 yılı ve daha sonrasının tarih
lerini taşıyan belgelerde buradaki müessese cami olarak nitelendiril
mekle birlikte, bazı belgelerde, Ahi Pehlevan'ın buradaki vakfı için 
me§ihat, tevliyet, hitabet ve imamet, te'zin, rugan-ı şem' ve hasır 
cihetlerine tahsisat ayrıldığı görülmektedir (bkz. BA, TD 557 (II. 
Selim Devri, 1566-1574) ki bu durum, burc:ısının da bir Ahi Zaviyesi 
olduğu intibaını uyandırmaktadır. 
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mii inşa ettirmiş. Bununla ilgili valkıfl'arı da var.dı. Benim gençliğim
de camlin masrafları bu vaıkıflardan karş ı lanıyordu. Allah ona rah
met eylesin." 

Devrinin istikrarsız ortamı içinde, çdk dar bir mahalli böl·ge
de, kanaatimize göre, A•hi Pehlevan'ın oynamış olduğu siyasi-aske
ri rol ve kültür faliyetleri , 90'1'Pk dedenin anlattığı bir efsaneye dö
nüşmüş olsa bile, toplumların kiml·iğini oluşturan kültür süreklili ği 
vakı'as ı , her halde bu olmalıdır. işte bu sürekliliğin ciddi ve ilmi 
tahlilleri yapılarak, kültürel zemin tesbit edilir ve bu zemin üzerin
de yeni yaratışlar içi-ne git1ilirse, anealk o zaman, kalkınmanın ger
çe'k yolu açılmış olacaktır. 
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