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G�R�� 

 

Türbeler üzerindeki çal��malar�m�z devam ederken, bu defa Ahi 
Türbelerini yaz�m�za bildirimize konu ald�k. Bu çal��malar�  biz, Diyanet 
��leri Ba�kanl��� Ar�iv kay�tlar�n� esas alarak yap�yoruz. Çal��malar�m�z-
da bazen co�rafi bölgeleri esas al�yoruz ve bazan da bu bildirimizde ol-
du�u çe�itli kodlardan yola ç�k�yoruz. Evvelce, “Horasan Eri” 
“Bayramilik” “Bekta�ilik” gibi bölünmeleri esas alm��t�k. Ahi olabil-
mek, ulu ki�i olabilmek itibariyle Türk halk inançlar� ortam�nda bir kod 
olabilir diye dü�ünüyoruz. Kültürümüzde ahilik bir kült olu�turmu�tur.  

Türk–�slam kültür co�rafyas�n�n s�n�rlar� belirlenirken bize göre, 
Ahilik özel önem arz eder. Bu itibarla Ahi Türbeleri bulunduklar� yerlerin 
kültür kaleleridir. Esasen türbeler, çekilerek terk etmek zorunda b�rak�l-
d���m�z co�rafyalar�n geride kalan bekçileri iken, ticari hayattaki i�levleri 
itibariyle de Ahi türbeleri farkl� önem arz eder. Bununla beraber di�er ça-
l��malar�m�zdan mevcudiyetini bildi�imiz birçok Ahi türbesini kayna�a 
sad�k kalmak ad�na bildirimize almad�k.  

Biz bildirimize 15 adet Ahi ulusunun türbesine dair bilgi alabildik. 
Yararland���m�z ar�ivin düzenlenmesinde formatlar meslek kurulu�u ola-
rak Ahilik konulu bilgileri içeren veri taban�n�  esas almam��t�. Bu itibarla 
belirtilen say�n�n art�r�labilece�inden �üphemiz yoktur. Türbeler hakk�nda 
bilgi verirken, adresleri, mimari özellikleri var ise, efsane ve rivayetleri 
ait olduklar� dönem, mü�temilatlar�, ziyaretçi say�lar�, korunma ve bak�m-
lar�n�n nas�l yap�ld��� gibi konular üzerinde duraca��z. Bizim bu bilgilere 
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bizzat katk�m�z ise, türbe etraf�nda olu�an mistik folkloru irdelemek �ek-
linde olmu�tur. Bunu yaparken baz� kar��la�t�rmalar yapt�k ve tesbiti ya-
p�lan inanç veya uygulaman�n Türk kültür tarihindeki yerine i�aret etme-
ye çal��t�k. 

�htisas dallar�na göre Ahi Pirleri ile meslek pirleri olarak derinli-
�inde eski Türk inançlar�nda “iye “ kavram�n�n yer ald��� “baba” kültü 
aras�ndaki ortakl�klara ilaveten farkl� olgular olmad�klar�n� da tekrar fark 
ettik. �nceledi�imiz ar�ivde; ��neci  Baba, �erbetçi Baba, Terzi Baba, 
Eskici Baba, Baba Nakka�, Keserci Baba, Somuncu Baba, Keçeci 
Baba, Cerrah Baba gibi mesleklerle birlikte mistik statüsü olan “baba” 
kelimesinin bir arada ulucanlara isim olduklar�n� tesbit ettik. Bu babalar 
an�lan mesleklerin dönemlerinde piri mi idiler? De�i�ik isim yap�lanma-
lar�nda yer alan “baba” isminin farkl� mistik mesaj verdikleri de bilin-
mektedir. Daha ayr�nt�l� inceleme tekrar yap�labilir. Ancak �uras� muhak-
kak ki, mistik içerikli “baba” ismi, ahi yap�lanmas�nda oldu�u gibi bat�n� 
bir boyuta sahiptir. Bir çok kaynakta Ahi Pirlerinin “Ahi Baba” olarak 
geçtikleri bilinirken (Dr. Müjgan Cumbur “Ahilik �er‘iyye Sicillerinde 
Ahi Babalar�n De�i�tirilmesiyle �lgili birkaç belge II. Uluslar aras� Ahi-
lik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999 sh. 77 – 81) Azer-
baycan Türklerinde mistik içerikli “baba” kar��l���nda “Pir” tabiri kul-
lanmaktad�r. Sabahattin Güllülü’ye bu noktada  kat�l�yoruz. Bu te�hisimi-
ze yer yer aç�kl�k getirmeye çal��aca��z.  

Bizim ele alaca��m�z Ahi Ulucanlar� aras�nda, Ahi Barak Baba 
(Amasya), Ahi �erefettin (Amasya), Ahi Elvan (Ankara), Ahi Yusuf (An-
talya), Ahi Bayram (Ayd�n), Ahi Yunus (Çanakkale), Ahi Evran (K�r�e-
hir), Ahi Zekeriyya Helv. ( Konya), Ahi Ebubekir (Mu�la), Ahi Yusuf 
Perende (Tokat) Ahi Emir Ahmet (Sivas), Ahi Mente�e (Çorum), Ahi Ev-
ren Dede (Trabzon), Ahi Yusuf Perende (Tokat), �eyh Ahmedi Gül�ehri, 
(Nev�ehir) �eyh Edebali (Bilecik), Ahi Yunus (Çanakkale) Kazanc� Baba 
(Çanakkale) gibi isimler var. Bu miktar�n asgari iki kat�n�n Ankara’dan 
tesbit eden çal��malar�n oldu�unu biliyoruz. (A.Esat Bozyi�it, “Günümüz 
Ankara’s�nda Ahilikten Kalan Gelenekler” II. Uluslar aras� Ahilik Kül-
türü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999, sh. 71 –77)   

 

AH� TÜRBELER� ve �NANÇLAR 

 

1. AH� EVRAN 

Ahi Evran Türbesi, K�r�ehir ili, merkez ilçesi Ahi Evran mahalle-
sindedir. Ahi Evran �ran’�n Hoy �ehrinden Anadolu’ya gelip, Ahilik Eko-
nomik Okulunu kurmu� ve K�r�ehir’i Ahili�in merkezi yapm��t�r. 1261 
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y�l�nda  ölen Ahi Evran’�n türbesini 1482 y�l�nda takipleri yapt�rm��t�r. 
Türbe, kubbe örtülü kare planl�d�r. Halk türbeyi Ahi Evren’in Ahiliyi ku-
ran �ah�s olmas� itibariyle ziyaret etmektedir. Ahi Evran Zaviyesiyle or-
ganik bütünlük arz eden türbenin onar�m�n� Vak�flar Genel Müdürlü�ü 
yapt�rmaktad�r. Türbenin bak�m�n� Ahi Evran Camii görevlileri yapmak-
tad�rlar. 

Bizim kayna��m�zda yer almamakla beraber baz� kerametlerine da-
ir halk inançlar� vard�r. Bunlardan birinde Ejderha donuna girip Ahi 
Mahmud iken Ahi Evran olmu�tur. Herkese istedi�i kadar mal�ndan ver-
mesine ra�men mallar�nda eksilme olmam�� böylece ismi veli ekini al-
m��t�r. Deniz felaketi ile kar��la�anlar�n imdad�na H�z�r gibi yeti�mi�tir. 
Gitmedi�i halde hacda görülmü�tür. Ayn� günde farkl� �ehirlerde be� va-
kit namaz�n� k�labilmi�tir. (Y. Çal��kan –M.Lütfi �kiz, Kültür, Sanat ve 
Medeniyetimizde Ahilik, Ankara, 1993 sh. 4-6)  Ahi Evren diye bilinen 
�eyh Nasiru’d – din Murnud’un “Tabsiratü’l –mübtedi ve tezkiretu’l–
müntehi” isimli tercüme eseri Anadolu’daki tekke ve zaviyelerde en çok 
okunan ve tan�nan bir eser olmu�tur. Tasavvufi dünya görü�ünü çok özlü 
bir �ekilde ve basite indirgeyerek sunan bir eserdir. “Tabs�ra” olarak bi-
linen Ahi Evren ayn� zamanda  usta bir te�kilatç� olup Mogollar taraf�n-
dan öldürülmü�tür. (Doç.Dr. Mikail Bayram, Ahi Evren Tasavvufi Dü-
�ünce Esaslar�, Ankara 1995)  

Ahilik toplumun sadece maddi yap�s�nda belirleyici olmuyordu. 
Tar�mda, esnaf ve sanatkarlar aras�nda sadece maddi örgütlenmeyi yü-
rütmüyordu. O’nun dini, ahlaki, sosyal ve ekonomik boyutlar� da vard�. 
�bn Batuta’n�n aç�klamalar�na göre Anadolu’da Türkmenlerin her �ehir ve 
köylerinde yap�lanmalar� vard�. Ah� kelimesi Arapça karde� anlam�na 
gelmekle birlikte Fuat Köprü Ahi’nin Türkçe “ak”’dan geldi�i kanaatin-
dedir. Sebahattin Güllülü Ahili�in tarihi ideolojik ve sosyo – ekonomik 
ö�eleri üzerinde dururken Fütüvvet’in Bat�nilik ve Melamilik boyutu’nun 
yan� s�ra �amanizm  ve Eski Türk gelenekleri boyutu üzerinde de dur-
maktad�r. (Dr. Sabahattin Güllülü, Ahi Birlikleri, �stanbul, 1977)  

Biz halk inançlar� çal��an� olarak “ak” kelimesinin mistik boyutunu 
bir çok inanç ve uygulama gözleyebiliyoruz. Bu itibarla Fuat Köprülü ho-
cam�z gibi Ahi kelimesinin, Ak’dan gelmi� olabilece�i kanaatindeyiz. 
Eski Türk �nanç sisteminin izlerini halk sufizminde görmek mümkün i-
ken, Ak’�n durumunu izah etmek de zor olmamaktad�r. Ak sadece zahiren 
pakl�k de�ildir. “akyol” hay�rl� yolculuk anlam�ndad�r. “Gönlünü akla-
mak” töbekâr olmak manas�ndad�r. Ya� günü anlam�nda “Karagün” ün 
kar��l���  “Ak gündür” “Akpak –K�zo�lu K�z” iffetini korumu� anlam�na 
gelir. Ak karde�lisi temiz ticari ili�kiler anlam�nda al�nm�� olabilir.  
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Baz� metinlere �aminizm’in izleri olarak geçen ifadeler bize göre 
eski Türk inançlar�n�n tasavvufta tezahürü olarak al�nabilir. Biz bu tesbiti 
ba�ka vesilelerle de yapm��t�k.  

 

2. AH� YUSUF 

Ahi Yusuf’un türbesi Antalya ili merkez Muratpa�a ilçesinde Sel-
çuklu mahallesi Mermerli sokaktad�r. 1249 y�l�nda  yap�lm�� olan türbe 
iki katl� üst kata aç�lan blok ta�lardan yap�lm�� profilli kemeri vard�r. 
Türbenin yan�nda bir sema yeri ve bir de küçük oda vard�r.  Türbeyi ge-
nellikle kad�nlar Per�embe ak�amlar� ve Cuma sabahlar� ziyaret ederler. 
S�k�nt�lar� ve dilekleri için Allah’dan niyazda bulunurlar. Cami görevlile-
rinin bak�m� yapt��� türbeyi y�lda ortalama 3.000 ki�i ziyaret eder.  

Sema Yeri, sema, tekke ve zaviyelerde, tarikat ehlinin kollar�n� 
daha ziyade yanlara açarak dini musiki e�li�inde yapt�klar� dini rakst�r. 
Tarikatlarda ki�i, �eyhi taraf�ndan gösterdi�i yetenek ve yap�s�na bak�la-
rak farkl� tarikatlara yönlendirilebilmektedir. Ayr�ca Ahi inanç yap�lan-
mas�nda bir ki�i birçok tarikat ile ili�kili de olabilmektedir. Bu itibarla 
Ahi türbeleri yan�nda sema yerlerinin olmas� do�ald�r. Ahilerde sema 
yapm��lard�r, yaparlar.  

 

3. AH� BAYRAM      

Ahi Bayram’�n türbesi, Ayd�n ili Çine �lçesi, Eskiçine köyündedir. 
Türbede Ahi Bayram ve Lalas� yatmaktad�r. Ahmet Gazi taraf�ndan örme 
tu�la, dik kubbeli mü�temilats�z olan türbenin ne zaman yap�ld��� bilin-
memektedir. Buras� hay�r i�lemek ve dua etmek için ziyaret edilir. Burada 
adak da adan�r. Tamirat�n� Vak�flar  Genel Müdürlü�ü’nün yapt��� tür-
benin bak�m�n� köyün imam� yapmaktad�r. Türbeyi yurt içi ve d���ndan 
y�lda yakla��k 500 ki�i ziyaret etmektedir. 

Adak’�n Türk halk inançlar� dünyas�nda geni� bir uygulama alan� 
vard�r. Adak A�ac�’na adak bezi ba�lama, ziyaret yerlerine adak ta�� 
koymak, türbelere, hediye ve ziyaret vaad etmek, 7 kom�udan dilenmek, 
oruç tutmak, fakir doyurmak, lokma vaadinde bulunmak, kan ak�tmak gi-
bi, maldan ve nefisten yap�lm�� adak uygulama biçimleri vard�r. Adak 
adamak eski Türk inançlar�nda da gözlenmektedir.  

 

4. AH� �ERAFETT�N 

Ahi �erafettin’in Türbesi, Ankara ili K�l�çarslan mahallesi Kurnaz 
sokak 14 numara, Samanpazar�ndad�r. Türbede Ahi �erafettin’in ailesine 
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mensup 8 adet ta� sanduka bulunmaktad�r. 1330 y�l�nda  Ahi �erafettin 
taraf�ndan yapt�r�lan türbe, klasik Selçuklu mimari tarz�nda, kare planda, 
kesme ta�tan bir platform üzerine kurulmu�tur. Türbenin beden duvarlar� 
eski kal�nt�lardan toplan�lm�� çe�itli ta�lardan yap�lm��t�r. Duvarlar� 
mermer ta�tan yap�lm�� olan türbenin, silmelerden nihayetlenmekte ve 
daha sonra kareden pramide geçilerek  sivrilen 8 kemerli küllah ile bit-
mektedir. Mü�temilat� bulunmayan türbe, Allah r�zas� için ziyaret edil-
mekte ve burada dualar edilmektedir. Bilinen bir rivayeti olmayan türbeyi 
Vak�flar Genel Müdürlü�ü onartm��t�r. Temizli�ini cami görevlisi yap-
makta olup y�lda yakla��k 5000 ki�i taraf�ndan ziyaret edilmektedir. 

Mezar yerini ölmeden evvel sat�n almak ailesi ile birlikte o yere 
defn edilmek gelene�i günümüzde de “aile mezarl���” olarak devam et-
mektedir. 

 

5. AH� ELVAN 

Ahi Elvan’�n türbesi, Ankara ili Etimesgut ilçesi, Elvan mahallesi 
Caminde olup türbede ahi Elvan ve karde�i yatmaktad�r. Selçuklu dönemi 
olan cami avlusundaki türbesi 1994 y�l�nda belediye onartm��t�. Daha zi-
yade hasta olanlar�n �ifa bulmak inanc�yla ziyaret ettikleri türbenin bak�-
m�n� cami cemaat� yapt�rmaktad�r. Y�lda 100 kadar ziyaretçisi vard�r.  

Hastal�klar�n tedavisinde tarikat �eyhlerinden �ifa umuldu�u bili-
nirken, eski Türk inançlar�n�n Türk Dünyas�n�n birçok yerindeki Baba’lar 
adeta bran�la�m��lard�r. Anadolu’da “Öksürük Baba” “Huykesen Ba-
ba” “Lal Baba” “Sar�l�k Oca��” gibi farkl� alanlarda �ifa verdi�ine ina-
n�lan ulu kimseler vard�r. 

 

6. AH� EM�R AHMET  

Ahi Emir Ahmet’in türbesi  Sivas il merkezinde Kongre Lisesi ya-
n�ndad�r. 733 /1333 tarihli Vakfiyesinde “ Ashab-� tarikat Ahi Emir Ah-
met Bin Zeynel Haç” tac diye tan�t�lmaktad�r. Do�um ve ölüm tarihleri  
belli olmayan zat�n 1340 y�l�nda yap�lm�� olan türbesinin kimin taraf�n-
dan yapt�r�ld��� bilinmemektedir. Sekizgen gövdeli, kesme ta�lardan ya-
p�lm�� türbenin sekizgen küllah� alemsiz olarak biter. Sekizgen d�� plan 
içeride daireye dönü�ür. Çap� 4.97 m. Olan türbenin d���nda saçak k�s-
m�nda Selçuklu sülüs hatt�yla bir yaz� ku�a�� vard�r. �ki k�s�mdan olu�an 
türbenin alt k�sm�nda 0.81 m eninde 2.09 m boyunda örtülü ta� bir sandu-
ka olup içerisi toprak doludur. Bak�m ve onar�m�n� Vak�flar Genel Mü-
dürlü�ünün yapt��� türbe ile ilgili bilinen bir efsane yoktur. Y�lda yüzler-
ce kimse taraf�ndan ziyaret edilmektedir.  
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Kutlu Özen Sivas yöresi Ahilerini tan�t�rken,Ahi Emir Ahmet’e i-
laveten, Ahi �sa, Ali Baba, �eyh Beyaz�t, Ahi Yusuf, Ahi Polat, Ahi 
H�z�r, Ahi Abdal hakk�nda da bilgi vermektedir. (Kutlu Özen, “Sivas 
Yöresinde Ahilik, II. Uluslar aras� Ahilik Kültürü Sempozyumu bildirileri 
Ankara, 1999, sh. 252-263)  

 

7. AH� MENTE�E 

Ahi Mente�e’nin di�er ismi Ahi Müste�ar’d�r. Çorum Evliyalar� 
aras�nda ismi geçen Ahi Mente�e’nin halen kabri tesbit edilememi�tir. 
Eski kay�tlara göre S���rc�kl� Mahallesi’ndedir. Bu mahallenin bugünkü 
ismi Çöplü mahalledir.       

 

8. AH� EVREN DEDE 

Ahi Evren Dede’nin türbesi, Trabzon ili, merkez ilçe, Boztepe ma-
hallesi, Erenler sokak K�r Mevkii- 1’ dedir. Türbede Ahi Evren Dede, 
Hac� Hakk� Baba ve Hac� Hakk� Baba’n�n müridi olan iki kad�n mezar� 
vard�r. Türbe Hac� Hakk� Baba taraf�ndan, Ahi Evren Dede ad�na 1888 
y�l�nda yap�lm��t�r. Türbe, Gubbeli, camiye biti�ik, ta� duvarl�, dört kö�e-
li, dört pencereli ve bir kap�l�d�r. Türbe manevi tatmin, �ifa dile�i, adakda 
bulunma gibi sebeplerle ziyaret edilmektedir. Halktaki inanca göre, tekke 
ve  zeviyelerin resmen kapat�ld�klar� dönemde türbedeki zat�n manevi gü-
cü türbenin kapat�lmas�n� engellemi�tir. Ayr�ca Trabzon’un Ruslar tara-
f�ndan i�gal edilme döneminde, Rus topçusunun denizden açt��� ate�ten 
Trabzon’u ahi Evren Dede’nin korudu�una inan�l�r. Bak�m� dernek tara-
f�ndan yap�lan türbenin y�ll�k ziyaretçi say�s� 15-20 bin civar�ndad�r.  

Halk inançlar�m�zda ulu ki�ilerin icazeti almadan türbelerine doku-
nulmayaca�� inanc� çok yayg�nd�r. Bilhassa yol yap�m� münasebeti ile 
türbelerinin yerinin izinsiz de�i�tirilemeyece�ine inan�l�r. Bu ulu, zat�n 
bu dünyadan göçtükten sonra da gücünün devam etti�i anlam�na gelmek-
tedir. Keza, ulu zatlar�n sava� zaman�nda ülkenin müdafaas�nda  yer al-
d�klar� inanc� da Ana Mayg�l olarak eski Türk inançlar�n�n devam� niteli-
�indeki inançlardand�r.  

 

9. AH� YUSUF PERENDE 

Ahi Yusuf Perende – Kuddusi sir ruhul aziz’in Türbesi Tokat ili 
Turhal ilçesi, eski �mam Hatip Lisesi Amasya yolu üzerindedir. Türbede 
Ali Yusuf ve e�i yatmaktad�r. Maytap taifesinin pirlerinden olup 
Tabhanesi vard�r. Osmanl� mimari sitilinde yap�lan 1324 y�l�nda yap�lan 
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Türbenin bahçesinde iki ayr� türbe daha vard�r. Türbe halk aras�nda “Pi-
sik Çarpan” “semerciler Piri olarak bilinir. Ahi Yusuf Turhal 1301 y�-
l�nda Bizans’dan fethedildikten sonra bölgeye gelmi� ve bölgenin Türk-
le�mesi – �slamla�mas� yolunda ba�ar�lar göstermi�tir. Bunun üzerine 
kendisine Dazya Köyü deresindeki bir de�irmen ile çevresinin geliri b�ra-
k�lm��t�r. Kaz gölü k�y�s�ndan getirdi�i kam��lardan semer yaparak ün 
sald��� için Semerciler Piri diye ün salm��t�r. Y�lda 500 civar�nda ziyaret-
çisi bulunan türbenin bak�m�n� Turhal Eski Eserler Derne�i yapmaktad�r. 

Pi�ik veya kedi’nin halk aras�nda cin olabilece�i inanc� vard�r. Baz� 
kedilerin dilinin mühürlü oldu�una inan�l�r. Ahi Yusuf’un Semerciler Piri 
olarak bilinmesi bize Türkmenistan’daki “Semerciler Piri” “Demirciler 
Piri” gibi meslek türlerini hat�rlatt�.  

Ahi Evren Dede veya Ermi� Baba, Ali Çelik  taraf�ndan ayr�nt�l� 
ele al�nm��t�r. (Doç. Dr. Ali Çelik, “Trabzon’da Ahilik ve Ahi Evran De-
de” II. Uluslar aras� Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 
1999 sh. 81-88), 

 

10. AH� BARAK BABA 

Ahi barak baba türbesi, Amasya ili Gümü�hac�köy ilçesi, Gümü� 
kasabas�, Gümü� Camii Kebir Mahallesindedir Kitabesinde; “Ahi Barak 
El Basri Küllün aleyha Fani sahibi ve Yebga el Makberetün Merhüm el 
magfir bahaddin el Baraki  Tufi fi senedi hamsü seb ama sitte 705” yaz�s� 
bulunmaktad�r. Yak�n zamana kadar türbenin mü�temilat�nda, bir imaret-
hane bir mescit ve bir çe�me mevcut iken bunlardan sadece çe�me kal-
m��t�r. Tekke’nin önünde bulunan ve tekkenin vakf� olan hamam�n geliri 
imarethane aç�lm��t�r. Barak Baba’n�n Sar� Saltuk’un halifesi ve 
Tabduk Baba’n�nda Barak Baba’n�n dervi�i olmas� asabiyle halk türbeyi 
ziyaret etmektedir. Bak�m�n� çevre sakinlerinin yapt��� türbenin y�ll�k zi-
yaretçi say�s� 1000 ki�iden fazlad�r.  

 

11. �EYH AHMED-� GÜL�EHR� 

�eyh Ahmedi Gül�ehri’nin  türbesi Nev�ehir ilinin Gül�ehir ilçesi 
Eski Mezarl�k içi Gedik Sokak’dad�r. Gül�ehri’de dünyaya gelen �eyh 
Ahmed’in do�um tarihi bilinmiyor iken ölüm tarihi 1350 veya 1360 y�l�-
d�r. Ahi Evren’in ö�rencisi Mevlana’dan da ders alm��t�r. Gül�ehri’nde 
dergah�n� kurup ö�renci yeti�tirmi�tir. 1317 y�l�nda yaz�lm��, Felekname, 
Keramet-i Ahi Evren ve Mant�ku’t-tayr isimli manzum eseri vard�r. Ayr�-
ca f�k�h konulu Kudurî isimli bir eseri daha vard�r. Yap�l�� tarihi bilinme-
yen türbeyi 1777 y�l�nda silahtar Karaveli Pa�a onartm��t�r. Mimari özel-
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li�i olmayan türbe y��ma siyah ta�tan yap�l�p üzeri toprakla örtülüdür. Bir 
mezarl�k ortas�ndaki türbenin y�ll�k ziyaretçi say�s� 3000 ki�i civar�ndad�r. 
Anlat�ld���na göre, kendisini ziyaret edenlerin rüyas�na girerek dileklerini 
gerçekle�tirdi�i bu arada hamile kad�nlara da rüyalar�nda do�acak bebe-
�in cinsiyetini söylemektedir. Daha ziyade bayram ve kandil günlerinde 
ziyaret edilmektedir.  

 

12. AH� EBUBEK�R 

Ahi Ebubekir Türbesi, Mu�la Yata�an �lçesi Tekke Alan�, Akyol 
Mahallesi’ndedir. Ne zaman yap�ld��� bilinmeyen türbenin 1974 y�l�nda 
Belediye onar�m�n� yapt�r�lm��t�r. Betonarme olan türbenin hiçbir mimari 
özelli�i ve ayr�ca mü�temilat� da yoktur. Halk türbeyi çe�itli dilekleri için 
ziyaret etmektedir. Bu amaçla türbeden bir ta� parças� al�nmakta dilek ye-
rine gelince ta� tekrar türbeye getirilmektedir. Türbe civar�nda muhtelif 
zamanlarda fakirlere ve çocuklara hay�r niyetine yemek verilmektedir. 
Yata�an ilçesinin  Ahi Ebubekir ve iki karde�i taraf�ndan ilk defa “Ahi 
Köy” olarak kuruldu�u ifade edilmektedir. Bak�m�n� halk�n yapt��� tür-
benin y�ll�k ziyaretçi say�s� 5.000 civar�ndad�r. 

Ahi Türbeleri di�er türbeler gibi dilekte bulunulan ve ayr�ca hay�r 
i�lenen mekand�r. Ta� ile ilgili inançlar Türk halk inançlar�nda bir kült 
olu�turacak derecede zengin olup eski Türk inançlar�nda ta� ve kaya iyesi 
de vard�r. Türbeler betonarme olarak yap�lmaya ba�lan�l�p sanat de�erleri 
kalmay�nca, dini turizm bu geli�meden olumsuz etkilenmi�ti. Ahi Köyü 
Örne�inde oldu�u gibi Ahilik yer ve aile isimlerine de  yans�m��t�r. A. 
Esat Bozyi�it Ankara için yapt��� bir çal��mada Ahilerin isim verdi�i ca-
mi, mahalle ve aileleri belirtmi�tir. (A.Esat Bozyi�it, “Günümüz Anka-
ra’s�nda Ahilikten Kalan Gelenekler” a.g.e., a.g.y)  

 

13. �EYH EDEBAL� 

�eyh Edebali Türbesi Bilecik ili merkez ilçe �stiklal mahallesi 
Edebali sokak. Tabakhane deresindedir. Osmanl� �mparatorlu�u’nun ma-
nevi kurucu Osmangazi’nin kay�npederi ve Anadolu’nun ilk Ahi �eyhle-
rinden olan �eyh Edebali türbesinde k�z� Malhatun ve akraba ve müritleri 
ile birlikte yatmaktad�r. Orhangazi taraf�ndan yapt�r�lm�� olan türbe ba�-
lang�çta kubbeli iken Yunanl�lar�n ç�karm�� olduklar� yang�nda tahrip o-
lunca ah�ap örtülerle örtülmü�tür. Türbenin yan�ndaki oda mihrapl� olup 
tavan� 19. y.y sitilindeki ampir üslubundad�r. Üzerindeki 1889 tarihli Sul-
tan Abdülhamit tu�ras� onar�m tarihine i�aret etmektedir. Ana kubbeli bö-
lüm kare biçimindedir. Tek bir giri�i olan türbenin yanlar�nda eyvan ve 
duvarlar�nda de�i�ik i�çilik gösteren pencereleri vard�r. ��çilikler 16. ve 
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17. yüzy�l sanat�n� yans�tmaktad�r. Türbenin bahçesinde “Dilek A�ac�” 
vard�r. Türbede kurbanlar kesilir, dilekte bulunulur. Ziyaretçilerin ço�un-
lu�u türbede yatanlar�n ruhuna Allah r�zas� için dua ederler. Türbede 
mevlüt okutuldu�u da olur. Türbe ile ilgili rivayetlere göre; ak�amdan 
doldurulup konulan testilerin sabahleyin bo�and�klar�, geceleri türbede 
manevi bir �����n yand���, kurtulu� sava�� döneminde türbeyi y�kmak is-
teyen i�galcilerin muvvaffak  olamad�klar�, 1974 y�l� K�br�s harekat�na bu 
ulu zatlar�n da kat�ld�klar�na inan�lmaktad�r. Vak�flar Genel Müdürlü�ü-
nün onart�ld���  türbeyi y�lda 10.000 dan fazla kimse ziyaret etmektedir. 

 

14. AH� YUNUS 

Ahi Yunus Türbesi, Çanakkali ili, Ezine �lçesi ana cadde üzerinde 
�eref�ah caminin kar��s�ndad�r. Türbedeki üç sandukadan birisi Ahi Yu-
nus’a di�er ikisi onun karde�lerine ait oldu�u ifade edilmektedir. Türbe 
1324 y�l�nda Gazi Süleyman Pa�a taraf�ndan yapt�r�lm�� olup, ah�ap ve 
kiremit örtülü ve geni� pencereli bir yap�d�r. Mü�temilat�nda küçük bir 
bahçesi bulunan türbeyi halk mumlar yakarak dilekte bulunmak için ziya-
ret etmektedir. Halk Ahi Yunus’a “�ehrin Sahibi” ünvan� vermi�tir. Yu-
nus, fatih ve ermi� bir kimse olarak bilinir. Onar�m�n� Vak�flar Müdürlü-
�ü’nün yapt�rd��� türbenin temizli�ini merkez �eref�ah Camii görevlileri 
yapmaktad�r. Y�ll�k ziyaretçi say�s� yüzün üzerindedir.  

 

15. KAZANCI BABA 

Kazanc� Baba’n�n türbesi, Ankara ili, kalecik �lçesi, Ahi Kemal 
mahallesindedir. Fatih Sultan Mehmet’in Tüfekçiba��s� Rufai �eyhi 
Kazanc�baba’ya  ait olan türbe 15.yy.a tarihlendirilmekte olup yapt�ran� 
bilinmemekle birlikte 1969 y�l�nda tamir görmü�tür. Türbe’nin üst k�sm� 
yuvarlakt�r. Çat�s� piramidol kulakl� ve kiremit kapl�d�r. Kap�s�n�n üstü 
sivri kemerli kap�s� tahtad�r. Buras� tedavi dile�i ile gelinip dua edilen bir 
mekand�r. Tamirini belediyenin bak�m�n� halk�n yapt��� türbeyi y�lda 150 
civar�nda kimse ziyaret etmektedir. Kazanc� Baba’n�n Ahi oldu�u te�hisi-
ni bir mahallenin isminden baban�n mesle�inden hareketle karineyle biz 
koyduk.  

 
 

SONUÇ 

Diyanet i�leri Bakanl���’n�n il ve ilçelerindeki personeli’ne çok 
�ey borçlu oldu�umuz bildirimizde vard���m�z sonuç, Ahi ulular� sadece 
yal�n esnaftan �ah�slar de�il genelde oldu�u gibi  özelde de mistik haya-
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t�m�z�n bir paças� olmu�lard�r. Bazan sanatkar ve ticaret ehli mistik kim-
likleri, alp erenlik ve kolonizatör dervi� kimli�i ile de bütünle�mi�tir. 

Halk mistisizminde benzerlerinde oldu�u gibi Ahi Türbeleri etra-
f�nda da geli�mi�tir. Bid’at, hurafe ve �irke varmad�kça bu miras bizim 
kimli�imizin bir parças�d�r bize göre onlara sahip ç�k�lmal�d�r. Ahi kültü-
nü Afganistan’�n Hazara Türklerinden Anadolu ve Balkanlar istikametin-
de Türk dünyas�nda görebiliyoruz. Hazara Türklerinde ki�inin dört piri 
vard�r. Bunlar, anne, baba ö�retmen ve ustad�r. Zanaat te�kilatlar� onlarda 
da hala meslek mensubuna mahsus baz� s�rlar içermektedir. Bu itibarla 
Ahilik sadece Anadolu Türk Kültür itibariyle önemli de�ildir. (B. 
Fevzio�lu: “K�br�s Adas�na Esnafl��� Ta��yan �lk Ustalar�m�z” II. Uluslar 
aras� Ahilik kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999 sh. 139-157; 
Mehmet “Balkanlarda Ahilik te�kilat� Hakk�nda Baz� Mülahazalar” II. 
Uluslararas� Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, sh. 
234-241, Prof.Dr. M.G. Naskali, “Do�u Türkistan’da Ahilik” I. Uluslar 
aras� Ahilik kültürü Sempozyum Bildirileri, Ankara 1993, sh. 97-100). 

Ahi türbeleri çal��mas� muhtemelen ilk deneme olmu�tur. Yeni ça-
l��malarla, i�aret etmeye çal��t���m�z co�rafya daha bir netle�ip, manal� 
olacakt�r.  


