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YUNUS EMRE VE GÖNÜL

G

önül bizim en eski kelimelerimizden
biridir. “Orhun Âbideleri” yahut “Kutadgu Bilig” gibi gerek İslâmiyet öncesi gerekse İslâmiyet sonrası ilk yazılı kaynaklarımızda “köngül” şeklinde geçen bu kelime
lafız ve mânâ olgunluğuna Anadolu coğrafyasında kavuşmuştur.
Türkçe’de bir kelimenin mânâ derinliği o
kelimenin ana unsur olarak kullanıldığı atasözü ve deyimlerin sayısıyla doğru orantılıdır.
Yani bir kelimeyle ne kadar çok atasözü ve
deyim oluşmuşsa söz konusu kelime o ölçüde
mânâ zenginliğine sahip demektir. Türk diline bu açıdan baktığımızda en çok atasözü ve
deyimin “gönül”le ilgili olduğunu görürüz:
“Gönül gözü, gönül dili, gönül kitabı, gönül evi, gönül kapısı, gönül şehri, gönül yolu,
gönül eri, gönül bağı, gönül birliği, gönül terazisi, gönül yapmak, gönül kazanmak, gönülden sevmek vb. deyimler yahut “Gönül
Allah’ın evidir.”, “Gönül yapmak Kâbe yapmaktır.”, “Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz.”, “Gönül eri, baş üzere yeri.”, “Gönül
Kâbe’dir.”, “Gönül kimi severse güzel odur.”,
“Gönül yıkan Tanrı’ya ermez.”, “Gönülden
gönle yol vardır…” gibi atasözleri Türk kültüründe “gönül”e ne kadar çok değer verildiğini
gösterir ki bütün bu ifadelerin temelinde çoğunlukla Yunus ve Yunus Divanı vardır. İşte
size Yunus’tan gönülle ilgili -doyumluk olmasa da- tadımlık birkaç beyit:
Gönül Çalab’ın tahtı
Çalab gönüle bahtı
İki cihan bed-bahtı
Kim gönül yıkar ise.
***
İstemegil Hak’ı ırak
Gönüldedir Hakk’a durak.
***
Bir kez gönül yıktın ise
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•“YUNUS
EMRE”LER
BÜLENT ÇEVİK
• FIRIN KAPAĞI
FATMA TUTAK

PROF. DR
AHMET
SEVGİ
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahı
Elin yüzin yumaz değil.
***
Ak sakallı bir koca
Bilmez ki hali nice
Emek vermesin hacca
Bir gönül yıkar ise.
***
Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir.
***
Ben gelmedim dâvî için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.
***
Giderdim gönlümden kini
Kin tutanların yoktur dini.
Bu beyitlerden anlıyoruz ki Yunus’a göre
Allah’ın tahtı/durağı gönüldür. Dolayısıyla gönül yıkmak/kırmak Kâbe’yi yani Beytullah’ı
(Allah’ın evi) yıkmaktır. Bir gönül kazanmaksa bin hacca bedeldir.
Yunus Emre, sevgi ve barış için vardır.
Çünkü düşmanlık yapanların, kin tutanların
dini yoktur.
13. asırda Yunus’un saçtığı bu sevgi ve
hoşgörü tohumunun yeşererek filizlenip dal
budak salmasıyladır ki Anadolu’da gönül gözüyle gören, gönül diliyle konuşan, gönül kitabından okuyan, birbirine gönül bağıyla bağlanan, gönül terazisiyle tartan, gönlü Allah’ın
evi bilen, gönül kazanmayı en büyük ibadet
sayan ve nihayet gönülden seven bir toplum
inşa etmiştik. Heyhat ki bugün yerinde yeller
esiyor.
Sizlere sevgi, hoşgörü ve insanlık gemisinin battığı yeri işaretlemeye çalıştım. Şayet
bu gemiyi aramaya talip olanlar varsa lütfen
onu farklı yerlerde aramasınlar…

AHMED FAKÎH

X

III. yüzyılda Anadolu’da başlayan İslâmî edebiyatın elimizde bulunan ilk
örnekleri, dinî ve tasavvufî karakterler taşırlar. Dönemin bazı müellif, mütefekkir
ve mutasavvıfları, Türk halkına tasavvufu
öğretmek, onlara ilâhî âlemin aydınlık kapısını göstermek için Türkçe yazmak gerektiğini
düşünüyorlardı. Bu görevi üstlenen ilk şairlerden birisi de Ahmed Fakîh’ti. Ahmed Fakîh,
Anadolu’da Oğuz-Türkmen Türkçesi’nin ilk
temsilcileri arasında anılmaktadır. XIII. yüzyıl
Anadolu sahası Türk edebiyatının ilk temsilcileri arasında adı geçen Ahmed Fakîh, “Hoca
Ahmed Fakîh”, “Sultan Hoca Fakih” adlarıyla
da bilinir.
Türkçe olarak dinî ve tasavvufî şiirler yazmış olan Ahmed Fakîh, yaşça Mevlâna’dan
büyük olduğu halde Mevlâna’nın ileride kâinatı aydınlatacak bir güneş olduğunu düşünerek “Genc-i revan” diye andığı genç Mevlâna’ya büyük saygı göstermiş, halkın da ona
saygı göstermesini istemiş, bu isteğini hâl ve
hareketleriyle her daim belli etmiştir.
Ahmed Fakîh, yaşadığı devirdeki İslâmî
ilimleri okumuştur. Yunus Emre, tasavvufu
iyi bilen Ahmed Fakîh’i bir beyitinde :
“Fakîh Ahmed Kutbüddin Sultan Seyyid
Necmüddin
Mevlâna Celâlüddin ol Kutb-i cihan kanı”
diyerek, devrin ünlü kişileri arasında saymıştır.
Ahmet Fakîh’in etkisinde kalmış olan
Şeyyâd Hamza da Türkçe olarak dinî ve tasavvufî şiirler yazarak Ahmet Fakîh’i izlemiştir.
Ahmed Fakîh’in Hayatı:
Mevcut kaynaklar incelendiği zaman,
Müellif Ahmed Fakîh’in hakkındaki bilgiler
daha çok menkıbeye dayandığını görürüz. Bu
bilgilere genellikle Mevlevî ve Bektaşî kaynaklarında rastlanmaktadır. Menakıpnamelere dayanarak, Hoca Ahmed Fakih’in Konya’ya Azerbaycan ve Horasan’dan geldiğini,
medrese eğitimi gördüğünü, fıkıhtaki üstün
bilgisinden dolayı kendisine “Fakih” denildiğini, İran edebiyatına vakıf olduğunu ve
pek çok kerametinin bulunduğunu Ahmed
Eflâkî’nin Menakıb’ül-Arifin, Bektaşi Velâyetnâmeleri, Menakıb-ı Hace Fakih, Seyyid

MELÂHAT
ÜRKMEZ
Hârûn-ı Velî Menâkıb-ı ve Muhyiddin’in Hızırnâme’si’den öğreniyoruz.
Ahmed Fakih’in ölüm tarihi için
618/1221, 528/1230 ve 650/1252 gibi değişik yıllar belirtilir. Mezarının(makamının) ise
Tebriz’de Asbust-Esbust köyünde(Makam),
Konya’nın Akşehir ilçesinde(Makam) ve Konya’nın merkezindeki Hoca Fakih Mahallesinde(Mezarı) yani birbirinden uzak yerlerde bulunduğundan bahsedilmesi halk tarafından
sahiplenilmiş ve kabul görmüş olması açısından dikkati çekiçidir. Osman Fikri Sertkaya,
“…bu hususlar göz önüne alınıp, kaynaklar
incelenerek değerlendirildiğinde, çeşitli yerlerde ve zamanlarda yaşayan ve değişik tarihlerde ölen Ahmed Fakîh’in adını taşımış
en az beş kişinin bulunduğu ve kaynakların
bu kişileri karıştırdığı gerçeği kendiliğinden
ortaya çıkar. Kaynaklardaki bilgiler karıştırılarak Anadolu Selçukluları döneminde VIII./
XIII. yüzyıl içerisinde, Konya’da Ahmed Fakîh
isimli iki ayrı kişinin yaşamış olduğuna ilk temas eden kişi Abdülbâki Gölpınarlı olmuştur” der.
Netice olarak birden fazla kişinin aynı adı
taşıdığı anlaşılmaktadır. XIII. yüzyılda Konya’da Ahmed Fakih adında iki ayrı kişinin bulunduğunu belirten Abdülbâki Gölpınarlı’dan
on yıl sonra İ. Hakkı Konyalı ikinci Ahmed
Fakih’i ilk defa kendisinin bulduğunu iddia
ederek konuyu tekrar gündeme getirmiştir.
Turhan Genceî de aynı adı kullanan başka bir
kişiyi ortaya çıkarmıştır.
Ahmed Fakih hakkındaki ilk bilgiyi Fuad
Köprülü vermiştir. Fuad Köprülü’nün verdiği bilgiler ve edebiyat tarihleriyle diğer birçok kaynakta, mutasavvıf şair Hoca Ahmed
Fakîh’le ilgili verilen bilgiler aşağı yukarı birbirinin benzeridir. Bu ortak bilgiler şu şekildedir; Horasan’da doğup Konya’ya gelen
Ahmed Fakîh, Mevlâna’nın babası Sultanü’l-ulemâ Bahaeddin Veled’in müridlerindendir.
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Kendisine, Bahaeddin Veled’den fıkıh
dersi aldığı için ”Fakîh” denmiştir. Eflâkî’nin,
Menâkibü’l-Ârifîn’de anlattığına göre: Ahmed Fakîh bir gün hocası Bahaeddin Veled’den “Hidâye” okurken, hocası öylesine
derin hakikatlerden bahsetmiş ki Ahmed
Fakîh, hocasının ilminin mana derinliği karşısında tarifsiz bir cezbeye kapılmış ve kitaplarını yakarak kendisini dağlara vurmuştur.
Yıllarca cezbe halinde dağlarda dolaşmış. Ne
zaman ki Bahaeddin Veled’in vefat haberini duymuş, bu vefat haberi üzerine yaşadığı dağlardan Konya’ya gelmiş ve Dervâze-i
Amed denilen yerde yaşamaya başlamıştır.
Konya’da yaşadığı süre içinde çeşitli kerametler göstermiş, kerametleri dilden dile, kulaktan kulağa yayılmıştır.
Ahmed Fakîh’le ilgili olarak kaynakların
verdikleri bilgiler arasında, onun Hac farizasını yerine getirmek için Hicaz’a gittiği Hac dönüşünde ise iki ay Kudüs’te kaldığı da belirtilmektedir. Zaten Hicaz yolculuğuyla ilgili söz
konusu edilen bu bilgi Ahmed Fakîh’in kendi
eseri, Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe’de anlatılmıştır.
Ahmed Fakîh’in ölüm tarihi Ahmed Eflâkî tarafından 1221 olarak bildirilir. Ancak,
Ahmed Fakîh’in, Bahaeddin Veled’e yakınlığı
dikkate alındığında bu tarihin Mevlânâ’nın
yaşadığı dönemden önce yaşamış bir başka
Ahmed Fakîh’in ölüm tarihiyle karıştırıldığı
gerçeği ortaya çıkıyor. Osman Fikri Sertkaya’ya göre hayatı hakkında yukarıdaki bilgilerin yanı sıra Ahmed Fakîh’in ölüm tarihi 1252
olmalıdır. (Mengi, 2008: 60)
Ahmed Fakîh’in Eserleri:
Ahmed Fakih’in en önemli eseri kısaca
Çarhnâme adıyla anılan, Çarhnâme-i Ahmed
Fakih der Bîvefâî-i Rûzigâr’dır. Seksen üç beyitlik bir manzumedir. Bu eserinde dünyanın
faniliğinden, kıyamet gününün dehşetinden,
dünya zevklerine kapılmanın yanlışlığından
bahseder. Bu dünyada ahiret için hazırlanmanın gerekliliğini öğütleyen bunun da kanaat
ve alçak gönüllülük içerisinde yaşayıp ibadet
etmek ve ahlaki güzelliklere sahip olmakla
sağlanabileceğini açıklayan dini-tasavvufî bir
eserdir.
Aruzun “mefailun mefailun failun” kalıbıyla, kaside nazım biçiminde yazılmış
manzume, Eğridirli Hacı Kemal’in “Câmi’u’n-Nezâir” (yazılışı 918/1512) adlı naziresi şiirler mecmuasında yer almaktadır. Mec228

dut Mansuroğlu tarafından yayınlanmıştır.
Ahmed Fakih ve eseri Çarh-name hakkındaki ilk bilgi yukarıda da bahsedildiği
gibi Fuad Köprülü tarafından bulunarak ilim
âlemine tanıtılmıştır. Fuad Köprülü’nün verdiği bilgilerde, Ahmed Fakih’in Mevlana’nın
müridi olduğunu, fıkıh ilmini Bahaeddin
Veled’den öğrendiği nakledilir. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi bundan dolayı kendisine
“Fakih” denmiştir.
Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’s-şerîfe adlı diğer
eseri aruzun “mefâ’îlün mefâîlün feûlün”
kalı¬bıyla yazılmış olup 339 beyitten oluşmaktadır. Eserin bilinen tek nüshası British
Museum Or. 9848’de kayıtlı bir mecmuanın
içinde yer almaktadır (v. lb-21b). Mesnevî
nazım türünde yazılan eserin içindeki iki
parçada gazel, sondaki dört manzumede ise
gazel-kasîde kafiye düzeni kullanılmıştır. İlk
yapraktan sonra gelen bazı yaprakların koptuğu anlaşılan eserin esasında hacim olarak
daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.
Eserde, bir grup arkadaşı ile Hacca giden
Ahmed Fa¬kîh’in bu esnada gördüğü Şam,
Kudüs, Mekke ve Medine ile oralarda ziyaret
et¬tiği kutsal mekânlar anlatılmaktadır. Osman Fikri Sertkaya, Çarh-nâme gibi bu mesnevinin de gerek dil özellikleri, gerekse yazarının eserde şeriat kurallarına bağlı, düzenli
yaşayışı olan bir kişilik sergilemesi sebebiyle
mezkur Ahmed Fakîh’ten başka bir Ahmed
Fakîh’in olabileceği görüşündedir. Bu mesnevi ilk defa Hasibe Mazıoğlu tarafından bulunarak bir tebliğ ile ilim âlemine duyurulmuş,
daha sonra eserin transkripsiyonlu metin,
sözlük ve tıpkıbasım neşri yine kendisi tarafından yapılmıştır.
Ahmed Fakîh’in bu manzum eserlerinin
dışında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer
Kitaplığı’nda (nr. 4453) bulunan bir yazma
içerisinde beş ayrı manzumesinin bulunduğunu yine Osman Fikri Sertkaya bildirmektedir. Bunlardan dördü, on bir beyit fazlasıyla
Kitâbu Evsâfı Mesâcidı’ş-şerîfe içerisinde yer
almakta, yedi beyitlik beşinci manzume ise
bu eserde bulunmamaktadır. Bu durum; bu
nüshanın Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ şerîfe’nin
eksik bir başka nüshası olduğunu düşündürmektedir. Hoca Ahmed Fakîh’e nispet edilen
şiirler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’ndeki bir mecmuada yer
almaktadır.

Mecmuanın yazarı Muhammed b.Muhsin b.Hasan b.Halil b.Ömer el-Yemeni’dir.
Kudüs’te yazılan eser otuz bab olup Mekke,
Medine ve Kudüs’e övgü için yazılmıştır.
Fuat Köprülü ve Mecdut Mansuroğlu
Çarhnâme’nin, Hasibe Mazıoğlu da Çarhnâme ve Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’s-şerîfe’nin,
Ahmed Fakih’e ait olduğunu söylemektedirler.
Ancak daha sonra yapılan araştırmalar
bu hususu desteklememektedir. Dilci Sadeddin Buluç, adı geçen eserlerdeki dil özelliklerini XIV. ve XV. yy.ın diline uygun görerek
bunların Karamanlı üçüncü Fakih Ahmed’e
ait olmasını daha doğru bulmaktadır. Osman
Fikri Sertkaya ise adı geçen eserlerin hiçbirisinin bilinen Fakih Ahmed’lere ait olmasını
mümkün görmemekte, bunları yazan beşinci
bir Fakih Ahmed’in olduğu ihtimalini söylemektedir.
Ahmed Fakîh’in Türbe ve Mescidi:
Hoca Ahmed Fakih Türbesi ve Mescidi
Konya’nın Meram ilçesinde, kendi adını taşıyan caddede ve yine kendi adını taşıyan Hoca
Ahmed Fakih Camisi’nin yanında bulunmaktadır. Şeker Fabrikası’nın arka kapısının karşısında, Meram-Yaka ve Meram Tıp Fakültesi yolunun ayrıldığı yerde bulunmaktadır.
Hemen yanında bulunan mescid ile arasında
mezarlık bulunmakta ise de bugün mezarlar
düzlük haline gelmiştir.
Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu’nun aktardığına göre, “Cami İmam-Hatibi olan Bilal Çetin
Bey, yıllar önce burada yapılan kazılar sonucu çıkan temellerin, şu andaki Şeker Fabrikası’nın içinde kalan Şekerfuruş Türbesi’ni de
içine alacak şekilde geniş bir alana yayıldığını, sonradan bunların kapatıldığını söylemektedir. Anlaşıldığına göre burası zamanında,
içinde cami, medrese, dergah, ev ve misafirhane bulunan çok geniş bir külliye idi.”
Ahmed Fakîh, Konya’da, vefatına kadar
Dervaze-i Ahmed denilen zaviyesinde yaşamıştır. Ölümünden sonra talebelerinden
Şeyh Aliman Abdal, Ahmed Fakîh adına şimdiki kabrinin bulunduğu mescidi yaptırmıştır.
Büyük Türk Klasikleri’nde, “Ahmet Fakih’in talebelerinden Şeyh Aliman Abdal da
Fakih adına Konya’da 1288 yılında bir mescid yaptırmıştır. Fakih’in sandukası buradadır. Bugün Ahmet Fakih Türbesi ve Mescidi,
Konya’da Hoca Fakıh semtinde bulunmakta-

dır” bilgisine yer verilmektedir.
Ahmed Fakih’in Mezar Taşındaki Kitabenin Anlamı:
Büyük Türk Klasikleri’nde Ahmed Fakih’in mezar taşındaki kitabenin anlamı şu
şekilde ifade edilir, “Bu türbe, yüce şeyh,
büyük alim, bildikleriyle amel eden, Allah’ın
emirlerine sımsıkı bağlı, faziletli, çok ibadet
eden, her şeyi inceleyen, gariplerin hükümdarı, dervişlerin efendisi, doğunun ve batının
kutbu olan Fakîh Ahmed’indir. Allah onun
yattığı yeri nurlandırsın. Yazılış yılı 618.” Bu
kitabeden türbenin 1221 tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.
Hoca Fakıh semtinde bulunan Ahmet
Fakîh Camisi’nin sağ tarafı türbeye bitişiktir.
Sandukanın bulunduğu türbeye Ahmet Fakih
Camisi’nin içinden geçilerek girilmektedir.
Külliyenin Eski Hali:
İbrahim Hakkı Konyalı, eski sicil defterlerindeki tamirat kayıtlarında külliyenin zaviye,
hamam, ahır, türbe ve mescitten ibaret olduğundan bahsetse de şu anda külliyeden sadece cami ve türbe kalmıştır. Yine İbrahim Hakkı Konyalı, Konya Tarihi adlı eserinde caminin
kıble yönünde beş dönüm kadar bir tarla içerisinde hamamın su tesisatının izlerine ve
yine aynı eserde Karatay Mescidi ile türbe
arasında eski zaviyeye ait duvar kalıntılarına
rastladığını bildiriyor. Günümüzde İbrahim
Hakkı Konyalı’nın bahsettiği kalıntılardan hiç
bir eser bulunmamaktadır.
Cümle Kapısı ve Avlu Duvarı:
Külliyenin cadde tarafına bakan, 1909
yılında tamirat gören eski bir avlu duvarı vardır. Avlu duvarında bulunan ve günümüzde
sadece namaz vakitlerinde açılan kapıyı basık kemer şeklinde oyulmuş üç mermer blok
çevirir. İbrahim Hakkı Konyalı mavi zemin
üzerine siyah kufi yazılı kapı kitabesinin 1909
yılında çalındığını söylemektedir.
Konyalı, eserinde kapının üzerinde bulunan mavi Selçuklu çinilerinden bahsetmektedir. Fakat günümüzde bu bahsedilenlerden
hiçbirisi bulunmamaktadır. Kapının sövelerinin hemen yan taraflarında 45x55 metre
ebadında bir pencere, sağında ahşap çatılı bir
sarnıç, solunda ise bir sebil ve çeşme vardır.
Avlu duvarları cami tarafına hafif eğik biçimdedir. Duvarların daha da eğilmemesi için
Konya Vakıflar Müdürlüğü tarafından payandalar dikilerek desteklenmiştir.
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Eskiden on metre kadar içerde olan avlu
duvarı ve kuzey tarafı açık, dam örtülü yazlık
mescit, bir selde kısmen harap olunca buradaki mescit ve duvarın yerine 1909 yılında
şimdiki duvar yapılmıştır. Eskiden kapı sövelerinde bulunduğunu öğrendiğimiz gayrı İslâmî
devirlere ait sütunlar şimdi bahçe içerisinde
boşta durmaktadır.
Sebil:
Cümle kapısının sol tarafında, 0.94 x 2.25
metre ebadında, 0.87 metre yüksekliğinde,
boz renkli mermerden işlenmiş bir Bizans
lahdi ile bunun üstüne konularak duvarın dış
yüzüne açılmış bir sebil nişinden ibarettir. Bu
niş kemeri boz renkli mermerden işlenmiştir.
Üç parça halinde sille taşından ilavelerle oluşmuştur. Sebil üzerinde “Peygamber Aleyhisselam buyurdu: Ölüm bir kâsedir herkes onu
içecektir; kabir bir kapıdır herkes girecektir.”
manasında üç satırlık nesih hatla yazılmış bir
yazı ve firuze renkli sekiz parça çini vardır. İbrahim Hakkı Konyalı bu hadisin yazılı olduğu
taşın 1909 yılındaki tamirat sırasında içerdeki
bir mezarın başından alınarak buraya konulduğunu yine sebil üzerindeki çinilerin yine
aynı tamirat sırasında karşı taraftaki Şeker-Furuş Türbesi’nden buraya getirildiğini bildirmektedir.
Sarnıç:
Kapının sağ tarafında bulunan, üstü ahşap
örtülü ve bugünkü konumuyla eyvan tipli olan
sarnıcın ne kitabesi ne de vakfı bulunmaktadır. Sarnıç şu an kullanılmamaktadır ve korumak amacıyla demir parmaklıklarla çevrilmiştir. 1909 yılında yapılan tamirattan kalan eski
sarnıç bileziği avlu duvarının önünde durmaktadır.
Çeşme:
Günümüzde kullanılmayan çeşmenin
kitabesi yoktur. Fakat çeşmenin kitabesi olmamasına rağmen İbrahim Hakkı Konyalı,
Fatih’in yazım defterlerine dayanarak Gülük
Yusuf Aga’nın yaptırdığını söylemektedir.
Külliye’de Bulunan Mezar Taşları:
Cümle kapısından içeri girince, yolun sağında, solunda ve Türbe’nin batısında mezarlar bulunmaktadır. Bulunan eski fotoğraflardan mescidin kıble yönünde de mezarların
bulunduğunu görmekteyiz. Türbe’nin sağındaki mezar taşlarını camiye on beş yıl hizmet
eden İbrahim Pehlivan, 1993 yılındaki bahçe
düzenlemesi sırasında topraktan çıkanların
kendisi tarafından buraya dikildiğini söylemiş230

tir. Burada Selçuklular dönemine ait mezar
taşları bulunmaktadır. Bu çalışmalar sırasında mezar kapağı da çıkmıştır. Bu kapak cami
bahçesinde, cenazelerin konulması için sal taşı
olarak kullanılmıştır.
Hoca Ahmet Fakîh Camisi avlu kapısıyla
mescidin arası on dört metredir. Son cemaat
mahalli ahşap örtülüdür ve etrafı tamamen
açıktır. Brandalarla kardan ve yağmurdan
korunmuştur. Giriş kapısı, söveleri beyaz, kemeri ise birbirine zıvana şeklinde geçirilmiş
mor ve beyaz mermerlerden yapılmıştır. Giriş
kapısının sağında ve solunda, çeşitli yerlerde
turkuaz renkte, beş gen ve farklı ebatlarda
çinilerin olduğunu bunların 1990-1993 yılındaki Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı
tadilat sırasında muhtemelen sıva altında kaldığı bilgisini o dönemde caminin imamı olan
Bilal Çetin vermiştir. Kıble duvarında olduğu
gibi bu duvarda da altı pencere vardır. Mihrabın sağındaki pencereler hariç, alttaki pencerelerin söveleri beyaz mermerden yapılmıştır.
Kapılar ve çerçevelerin tamamı 1990-1993
yılındaki tadilat sırasında yenilenmiştir ve tamamı ahşaptır. Cami mihrabının yan tarafındaki Karatay Mescidi kullanılmaz hale gelince,
oradan sökülerek buraya getirildiği tahmin
edilmektedir. Karatay Mescidi’nin eski mihrabının tarifi, mihrap mermerlerindeki izler
ve Hoca Ahmet Fakîh Mescidi’nin, Karatay
Mescidi muattal olunca ve türbe yanındaki
zaviye yıkılınca buraya yapıldığı bilgisi bu görüşü doğrulamaktadır. Mescidin sağ tarafında,
üstte ve ortada bir pencere vardır. Sol tarafında ise türbe kapısı vardır. İç duvarlar 90 cm
yüksekliğinde ahşap döşeme ile kaplanmıştır.
Koyu kahverengi, yağlı boya ile boyanmış olan
ahşap hutbe tarihi bir kıymet taşımamaktadır.
Mescit içindeki 1964 tarihli ve Muhammet Ali
imzalı, yağlı boya ile yazılmış yazılar da orijinal
değildir. Mescit evvelce tek kubbeli ve çini tezyinatlı idi. Kubbesi yıkılan mescidin çinilerinden hiçbir eser kalmamıştır. Şimdi mescidin
üstü ahşap bir çatı ile örtülmektedir. Ahşap
tavan döşemeleri de dikkate değerdir.
Türbenin Son Yıllardaki Durumu:
Türbeye, mescidin içindeki bir kapıdan geçilir. Kapı basık kemerlidir. Kemerin üstünde
yatay dikdörtgen bir pano yer almaktadır. Kapı
zıvana şeklinde geçme tarzıyla yapılmıştır.
Mor, beyaz ve siyah renkli mermerlerin kullanıldığı bu kapıda Osmanlı mimarisinin özellikleri de hemen göze çarpmaktadır.

Kapı basit silmelerle dikdörtgen çerçeveler içine alınmıştır. Türbeyi tuğladan tek ve
sağır bir kubbe örtmektedir. İçi adi sıva ile
sıvanmış olup, dışı kesme taşla örülmüştür.
Türbe dört köşeli, kubbe yuvarlaktır. Kubbe
yuvarlağına üçgenlerle geçiş sağlanmıştır.
Kubbe kasnağı sekizgendir. Kubbenin dışı
1990-1993 yıllarındaki tamirat sırasında kurşunla kaplanmıştır. Tabanı altı, köşeli tuğlalarla döşenmiştir. Türbenin tam ortasında adi
harçla sıvanmış asıl sanduka üzerine geçirilmiş boyu 2,77 metre, genişliği 0,90 metre
olan bir tahta sanduka vardır. Türbenin güney, kuzey ve batı taraflarında altta ve üstte
birer penceresi vardır. Türbe’nin altında ise
diğer türbelerde olduğu gibi cenazelik kısmı
vardır ama bugün bu bölüm toprak altındadır.
Hoca Ahmed Fakih Hakkındaki Kaynaklar ve Bunlardaki Menkıbevi Bilgiler:
Hoca Ahmed Fakih ve eserleri hakkındaki bilgilerin çok karmaşık olduğunu belirtmek gerekir. Birden fazla Hoca Ahmed
Fakih ve bu isim etrafında birden fazla eser
ve aynı isimle ilgili pek çok menkıbe bulunmaktadır. Bunlar arasında en ayrıntılı bilgiyi,
Menakıbu’l-Arifin adlı eserinde Ahmed Eflaki (ö.761/1360) vermektedir. Eflaki’ye göre
Hoca Fakih Ahmed, Mevlana’nın babası Bahauddin Veled (ö. 629/1231)’in hem talebelerinden, hem de müritlerinden olan ve onun
yanında ilim tahsil ederken cezbeye düşmüş
olan bir derviştir. Hoca Fakih hakkında bilgi veren bir diğer kaynak Hacı Bektaş Veli
(ö.738/1338)’nin Vilâyetnâme’sidir. Buradaki bilgiler hemen hemen aynı şekilde Hacım
Sultan (14.yy.) Vilâyetnâme’sinde de bulunmaktadır. Hacı Bektaş Veli’ye göre Ahmed
Fakih, Emir Cem Sultan’ın halifesidir. Vilâyetnâme’de geçen menkıbe, elimizde yazma bir
nüsha içinde bulunan Menakıb-ı Hâce Fakih
Ahmed Sultan adlı eserde değişik ayrıntılarla
kaydedilerek, Hoca Fakih’in Horasan’dan gelen ve Konya dışında yaptırdığı zaviyede oturan bir sûfi olduğu zikredilmektedir. Seyyid
Harun Veli (ö.720/1320)’nin Makalat’ında ve
Evhaduddin Kirmâni (ö.635/1238)’nin Menakıbnâme’sinde de Hoca Fakih’ten söz edilmektedir. Ayrıca Beyşehirli Muhyiddin’in Hızırnâme’sinde, Mevlevi Kirdeci Ali’nin Kitab-ı
Kesikbaş’ında, Yunus Emre (ö.843/1439)’nin
bir beytinde ve İbn Battuta Seyahatnamesi’nde de Fakih Ahmed ismi geçmektedir.

Hoca Ahmed Fakîh’in Kerametleri:
Seyyid Harun Veli Menâkıpnâme’sinde
geçen bir menkıbeye göre, Seyyid Harun
Velî, Hoca Ahmed Fakih’i ziyaret için Konya’ya gelmiş. Türbe’nin kapısını açıp içeriye
girince sandukadan bir el çıkmış ve Seyyid
Harun Velî hemen o eli öpmüş. Halktan bazıları o elin Kudret eli olduğunu, bazıları da
Hoca Ahmed Fakîh’in eli olduğunu söylemiş.
Harun Velî, kırk gün, kırk gece tefekkür edip
ruhaniyeti ile münacat etmiş.
Bir Başka Kerameti:
Şeker Furuş lakaplı bir tüccar varmış.
Tüccar daha sonra Hoca Ahmed Fakîh’in talebelerinden ve müridlerinden olmuş ve Şeker Furuş adıyla anılmış (Konyalı,1997;742)
Yüz kantar şeker yükü ile Hoca Fakıh Hankahı’nın önünden geçerken Hoca Ahmed Fakîh
ona yükünde ne olduğunu sormuş. O da
“Tuzdur” demiş. Hoca Ahmed Fakîh de, “Tuz
olsun evladım” deyince, yükü tuz olmuş. Şeker Furuş vaziyeti gönül ehillerine söyleyince
“evliyanın nazarının kimyâ olduğu” söylenmiş. Tüccar bunun üzerine katarını geri çevirmiş, aynı yerden geçirmiş. Hoca Ahmed
Fakih yine aynı soruyu sormuş. Bu sefer
tüccar, “nebat” olduğunu söylemiş. Hoca
Ahmed Fakîh, nebat cevabını alınca, “Nebat
olsun evladım” demiş. Yükü nebat olmuş.
Tekrar geçirmiş ve “Şeker” olduğunu söylemiş ve yükü şeker olmuş. Tüccar gördüklerinden sonra bütün varını terk ederek Hoca
Ahmed Fakîh’in hizmetine girmiş. Bir süre
hizmet ettikten sonra birçoklarının hilafet alıp
gittiklerini görünce o da hilafet istemiş. Hoca
Ahmed Fakîh hiddetlenerek bunun edebe
aykırı olduğunu, varıp kuyudan su çekmesini,
bunun son hizmeti olacağını söylemiş. Tüccar
zorlanarak kuyudan su çekince kuyunun içinden kıymetli bir mücevher çıkmış. Durumu
Hoca Ahmed Fakîh’e anlatmış. Hoca Ahmed
Fakîh de “Nasibin budur” demiş.
Netice Olarak:
Ahmed Fakih, XIII. yüzyılda Anadolu’da
Türk diliyle eserler veren ilk mutasavvıf şair
olması dolayısıyla önemlidir. Günümüzde
Konya’da Şeker Fabrikası’nın arka kapısı civarındaki Türbesi’nde meftun bulunmaktadır. Mezar kitâbesinde 618(1221) yılında
vefat ettiği yazılıdır. Bazı araştırmacılar tarafından bu tarihin türbenin yapılış tarihi
olduğu, Hoca Ahmed Fakîh’in Şeyh Evhaduddin Hâmid el-Kirmâni’nin müridi ve
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halifesi olduğu görüşü doğruya en yakın görüş olarak değerlendirilmektedir. Kendisinde
manevi sarhoşluk hali galip gelen meczup bir
Hakk aşığıdır. Ahmed Fakih, halk arasına pek
fazla karışmayarak, İslam dinini anlatmak ve
Müslümanlığa ısındırmak amacıyla Müslüman olmayan unsurla daha çok meşgul olmuştur.
Eflaki’nin Menakıbu’l-Arifin’inde adı geçen Ahmed Fakih ise, adına Şeyh Alaman
Mahallesi’nde bir zaviye ve mescid yaptırılan
ve Hoca Cihan Mezarlığı’nda yatan başka bir
Hoca Ahmed Fakih olduğu araştırmacılarca
tahmin edilmektedir. Bundan başka, kaynaklarda üç ayrı Hoca Fakih’ten daha bahsedilmektedir. Hoca Fakih ismine izafe edilen
Çarhname ve Kitâbu Evsafı Mesacidi’ş-Şerife
gibi eserlerin de Karaman’lı Hoca Fakih’e ait
olmasının en isabetli görüş olduğu ileri sürülmektedir.
Hoca Fakih Türbesi, Allah’ı ve ölümü hatırlamak, Hoca Fakih’i vesile edinerek Allah’a
dua ve niyazda bulunmak amacında olduklarını söyleyen kimseler tarafından yüzyıllardır
ziyaret edile gelmiştir. Bu anlamda “Türbe”
olarak işlev görmüştür ve bu işlevine bugün
de devam etmektedir. Cami İmam Hatibi
Bilal Bey, geçen yıllarda Konya İmam Hatip
Lisesi ve Havzan Kur’an Kursu öğrencilerinden, hafıza zayıflığı olanların Hoca Fakih Türbesi’ne getirildiklerini ve bir müddet türbe

içerisinde bekletildiklerini söylemiştir. Yani
Hoca Fakih mescidi ve türbesi “ocak” olarak
da kullanılmış olsa da bu özelliği günümüzde
utulmuştur.
Kaynakça:
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ACZİMİN
GİRYESİ
DERT ve DEVA
Dert de çok deva da, say say bitmez,
Heyhat ki bin deva bir dert etmez.
Ahmet Sevgi)
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Ahmet
Sevgi

“YUNUS EMRE”LER

B

ir kişiyi anlayabilmemiz için onun doğum yerini, yaşadığı yerleri, yaşanmışlıkları ve öldüğü yeri bilmemiz
gerekir. Yunus Emre’de bu durum biraz
farklıdır; onun doğum yeri, yaşadığı coğrafya, yaşanmışlıklar ve ölüm yeri kaynaklara,
bilim insanlarına ve şiirlerine göre farklılık
göstermektedir. 13. yüzyıl ile 14. yüzyılının
ilk çeyreğinde İç Anadolu’da yaşadığı düşünülen Yunus Emre’nin mezarının nerede
olduğu net değildir. İnsanımız onu bir yerde
değil onlarca yerde yaşatmak ve misafir etmek istemiştir.
Hasan Özönder, Konya Velileri kitabında mezarını Karaman’da kabul edip “O,
yurdumuzda doğdu; Milletimiz’den dünyaya geldi; makarrı gönüllerimizde, makberi
Karaman’da; makamı ise Yurdumuz’da
şimdilik” yazdıktan sonra “1- Bursa, 2Çayköy, 3- Erzurum, 4-Ünye, 5- Döğer,
6- Tire, 7- Sivas, 8- Konya Aksarayı, 9- Kırşehir, 10- Bolu, 11-Keçiborlu, 12-Uluborlu, 13- Kula, 14- Sarıköy (Eskişehir)dedir.”
(Özönder 1990:144) yazarak Yunus Emre’nin makamlarını saymaktadır. Bunlara
değerlendirilmeye alınmayan Tokat Niksar, Azerbaycan Şeki Gâh bölgesinde, Mısır
veya Limni Adası’nda olduğu iddialarını da
ekleyip toplam on dokuz kabirden bahsedebiliriz. Biz bunlardan Yunus Emre’nin kabri
olduğu düşünülen üçünü anlatacağız.
Yunus Emre üzerine pek çok eseri olan
Mustafa Tatcı, Yunus Emre kabri olarak
bilinen yerlerden yalnızca üç tanesinin
gerçek olabileceği üzerinde durmuştur:
“Anadolu’nun muhtelif yerlerinde bulunan
mutasavvıfımıza ait mezarlardan üç tanesinin hakikî mezar olduğu iddia edilmektedir. Bunlar Sivrihisar Sarıköy (şimdi Yunus
Emre Mahallesi), Karaman ve Ortaköy’deki
mezar veya makamlardır (Tatcı 1997: 6667).”
1-Aksaray Ortaköy
Yunus Orta Anadolu’da mekân tutmuştur ve mezarı da “Refik H. Soykut, Doğan
Kaya ve Nevzat Topal’a göre” Aksaray Ortaköy’dedir (Soykut 1982-Kaya 2000-Topal 2017). Nitekim XVIII. Yüzyıla ait bir

BÜLENT
ÇEVİK
yazma eserde geçen Yunus Emre’nin medfun olduğu yer “Şimdi merkad-i şerifleri
Sivrihisar kurbında mevludı olan Aksaray’a
yakındır.” -Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, Yazma no. 714, varak 128- ifadeleriyle açıkça Aksaray yakınlarında bir mahal
olarak ifade edilmiştir. Halk, yüzyıllardır
burada yatanı Yunus Emre bilip ziyaret etmektedir. Halkın “Ziyaret Tepe” dediği ve
ziyaret edilen bu mahal için Abdülbaki Gölpınarlı “Bu mezar da ya bir makamdır yahut
Yunus adlı bir erene aittir.” demektedir.
Soykut, Aksaray’ın Ortaköy ilçesine
bağlı Sarıkaraman köyünü Velâyetname’de
adı anılan Sarıköy olarak değerlendirmiştir.
Önceleri Sarıköy olarak adlandırılan köye
20. asırda Sarıkaraman denilmeye başlandığını söylemiştir. Yaptığı arazi araştırmalarının sonucunda ise Velâyetname’de adı
anılan Sivrihisar’ın, Aksaray’ın Güzelyurt
ilçesine bağlı Sivrihisar köyü olduğu çıkarımında bulunmuştur (Soykut 1982: 64-65).
Yunus Emre’nin destanî hayatına dair
ilk ve en geniş mâlûmat Uzun Firdevsî’nin
(ö. 918/1512) yazdığı sanılan Vilâyetnâme-i
Hacı Bektâş-ı Velî’de yer almaktadır. Burada sözü edilen Sarıköy, bugün Aksaray
Ortaköy ilçesine bağlı olan Sarıkaraman
köyüdür. Buna göre Yûnus Sarıköy’de yaşayan, çiftçilikle geçinen fakir bir kişidir. Önce
buğday almak üzere Karahöyük’e gider, bir
süre Hacı Bektâş-ı Velî’nin yanında kalır,
geri döneceği sırada buğday yerine Hacı
Bektaş ona “nefes” vermeyi teklif eder, fakat Yunus ısrar edince kendisine dilediği
kadar buğday verilir. Yunus, Hünkâr Hacı
Bektaş’ın verdiği buğdayı yükleyip köyüne
dönmek için yola koyulur. Bir yandan yol
alırken, bir yandan da düşünür. Köyün alt
başındaki hamamın yanına gelince, buğdayın bir gün tükenip nefesin ise tükenmeyeceğini düşünerek geri döner.
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Dönmeye karar verdiği köy, Hacı Bektaş
değildir. Zira o kadar ısrara rağmen buğdayda karar kıldığı ve birkaç yüz metre sonra vazgeçtiği düşünülemez. Kafasını toplaması ve düşünmesi için mesafe gerekir.
Vilâyetname’de zikredilen yer Hacı Bektaş’ın güneyinde ve buraya 16 km. uzaklıkta Gümüşkent (Eski ismi: Salanda) köyüdür.
Sözü edilen hamam bugün bile durmaktadır.”
Yunus, “nefes” almadığına pişman olup
tekkeye döner ve nasip ister. Durum Hacı
Bektâş-ı Velî’ye arzedilince o, “Bundan
sonra olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre’ye verdik, varsın nasibini ondan
alsın” der ve onu Tapduk Emre’ye gönderir. Yûnus da Tapduk Emre’nin yanına varıp
durumu ona anlatır. Yunus Emre’nin yanında kırk yıl çile doldurduğu Tapduk Emre
bugün kendi adıyla bilinen Tapduk köyünde
yatmaktadır. Tapduk köyü, Aksaray’ın 34
km. kuzeyindedir aynı zamanda Hacı Bektaş’a ve Aksaray Sivrihisar’a 41 km uzaklıktadır. Yunus’un öküzüne -hâlâ bölgede
çok sayıda alıç ağacı bulunmaktadır- alıç
yükleyip Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin yanına, köyü Sarıkaraman’dan kalkıp gitmiştir.
Bu mesafe düz hatla 34 km’dir. Karaman’ın
Sulucakaraöyük’e (Hacı Bektaş) mesafesi

240 km, Eskişehir’deki Sarıköy’ün mesafesi ise 275 km’dir. O devrin imkânlarıyla
ve kağnı arabasıyla Yunus’un Karaman’dan
yahut Eskişehir’den Hacı Bektaş’a gitmesi,
bir ay gibi zamanı gerektirir. Ayrıca dalından koparıldıktan sonra alıçların tazeliğini
koruması kurak bir dönemde, bu zaman
zarfında mümkün değildir.
Beştepe Dağı’nın eteklerindeki köy ile
Yunus’un makamı (Ziyarettepe) arasında
25 km uzaklık vardır. İbrahim Hakkı Konyalı, Aksaray Tarihi kitabındaki bir belgede
geçen “Bu köy, Derviş Tapduk’un evladının
tasarrufundadır. Ellerinde Karamanoğlu İbrahim Bey’in ve Şehzade Cem Çelebi’nin,
Şehzade Abdullah Çelebi’nin mektupları –
beratları- vardır. Saltukzade Derviş Tapduk
bu köyde bir zaviye yaptırmıştır.” cümleleriyle bu köyün Tapduk Emre’nin yaşadığı
yer olduğunu ifade etmiştir (Tatcı 1997: 71)
Ayrıca Yunus Emre bir beyitinde
“Yunus’a Tapduğ u Saltuğ u Barak’tandur nasib
Çün gönülden cûş kıldı ben niçe pinhan
olam (Tatcı 1997: 56)”
kendi tarikat şeceresini verirken yukarıdaki belgede geçen Saltukzade Derviş Tapduk ile benzemektedir. Belge ve şiir birbirini desteklemektedir.

MESNEVÎ’NİN
GÖLGESİNDE
AHMET SEVGI

Allah’ın “Çok ağlayın” emrini okumuşsundur.
Peki, ne diye pişmiş kelle gibi sırıtıp durursun?
(Hz. Mevlânâ)
AZ GÜL ÇOK AĞLA
Fani dünyaya ten gözüyle bakan nehir misali çağlar,
Olup biteni gönül gözüyle görense az güler çok ağlar.
(Ahmet Sevgi)
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2- Eskişehir Sivrihisar
Yunus Emre 1240 (Hicri 638) yılında
Eskişehir’in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçeleri arasında kalan -bugün kendi adıyla anılan- Sarıköy’de doğmuş ve yaşlılığının son
yıllarını Sarıköy’de geçirip 1320 (Hicri 720)
yılında vefat etmiştir. Yunus Emre hakkında malumat veren kaynakların başında
Vilâyetnâme gelmekte olup bu eser Yunus
Emre’nin ölümünden yaklaşık 180 yıl sonra
yazılmıştır. Vilâyetnâme’de onun Sivrihisar’ın Sarıköy’ünde doğduğu, mezarının da
bu köye yakın bir mevkide bulunduğu kaydedilir. Lâmiî, Yûnus’un Kütahya suyunun
üzerinde bu suyun Sakarya’ya karıştığı yere
yakın bir mahalde yattığını söyleyerek Vilâyetnâme’ye katılır. Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetname‘sinde, Nefahat Tercümesi‘nde,
Şakâyık Tecümesi‘nde, Kitâb-ı Mevhûb-ı
Mahbûb‘ta, Ankara Kuyûd-ı Kadîme Arşivi 530 numarada kayıtlı bulunan Kanûnî
devrine ait defterde ve diğer kaynaklarda
Yunus’un mezarının Eskişehir’in Sivrihisar
kazasına bağlı Sarıköy’de olduğu kayıtlıdır.
“Sivrihisarlı olduğu Bektaşi ananesinde
açıkça söylenir.” ve Yunus’un “Sivrihisar
civarında yahut Bolu mülhakatından Sakarya-suyu civarındaki karyelerden birinde
yetişmiş bir Türkmen köylüsüydü ” açıklaması yapan Köprülü (1991: 265) mezarı hakkında ise Lâmii Çelebi’nin Nefahat
Terceme ve Zeyli’ndeki rivayetini tercih
ederek, “Yunus’un Porsuk Suyu’nun Sakarya’ya karıştığı yerde gömülü olduğunu
kabul etmekte ve Lamii Çelebi’nin beyan
ettiği bu yerin Eskişehir-Ankara yolu üzerindeki istasyonlardan Sarıköy istasyonundaki” Yunus Emre ziyaretgâhını akla yakın
görmektedir (Köprülü 1991: 278). Fuad
Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı ve Faruk K.
Timurtaş Yûnus’un mezarının burada yer
aldığını kabul ederler. https://islamansiklopedisi.org.tr/yunus-emre
Sarıköy’deki mezarın yakınından demiryolu hattı geçtiği için 1946’da yeni bir
mezar ve çeşme yapılmaya başlanmış, Yunus Emre’nin 6 Mayıs 1946’da açılan naaşı
1949’da taşınmıştır.
Kazılarda bulunan iskeletlerden birinin
üzerinde yapılan incelemeler sonucu iskeletin 6 asırdan önceye ve 80 yaşında ölmüş
bir adama ait olduğunu ifade edilmiştir.
Ankara Etnoğrafya Müzesi Müdür Muavini

Kemal Güngör başkanlığındaki heyet, 28
Haziran 1946 tarihinde Yunus Emre’nin
mezarının nakli sırasında yapılan antropolojik inceleme sonucunda elde edilen bulgular rapor ederek bilim dünyasına sunulmuştur:
“Yunus Emre’ye ait olduğu söylenen
bu mezar Ankara-Eskişehir demiryolu hattı
üzerinde Sarıköy istasyonundan 1300 metre mesafede kâin Sarayköy’ün 300 metre
kadar güney batısındaki mezarlık civarında
ve Demiryoluna muvazi (hatta 6 metre mesafede) olarak çamur harçlı ve dere taşlarından yapılmış kagir yapı içindedir. Yunus
Emre zaviye ve türbesi 1337 (1921) Yunan
işgalinde yanmış olup bu yapı aynı yerde
sonradan yapılmış ve üzeri sazla kapatılmış
ise de tren hattı üzerinde olması hasebiyle
makineden çıkan kıvılcımlarla üzerindeki
sazlar yanmış olduğundan hâlen yalnız bu
kaba taş duvar örgüleri ayaktadır. Mezar,
haricen alelâde (orada bulunabilecek eski
ve yeni taşlarla) taş ile örtülüdür. Hatta bu
taşlar arasında Bizans veya Selçuk devrinden kalma işlenmiş mermer taş parçaları da
vardır.”
Komisyon tarafından bir rapor hazırlanarak, Yunus Emre’nin mezarının burası
olduğu kayıtlara geçmiştir. 1964’te başlayan son mezar yeri inşaatı sırasında kabirdeki bakiyeler geçici mezara nakledilmiş,
1970’te bitirilen bir anıt mezarla bugünkü
yerine getirilmiştir.
3- Karaman
Yunus Emre Türbesi olarak bilinen bu
mezar Karaman merkez Kirişçi Mahallesinde, Yunus Emre Camisinin batı bitişiğindedir. Yunus Emre Camii Avlusunda Yunus
Emre’ ye ait olduğu iddia edilen bir mezar
bulunmaktadır. Tamamı kesme taştan yapılmış olup üzeri beşik tonoz örtülüdür. Batıya bakan yekpare taş kemerli kapısı basıktır. İçerisinde; Yunus Emre, Taptuk Emre,
Yunus Emre’nin oğlu İsmail ve kızına ait
dört sanduka bulunmaktadır.
Başbakanlık Arşivi’nde 871 sayılı Konya
Defteri’ndeki 924 (1518) tarihli bir belgede
Yûnus’un İsmâil adında bir oğlundan söz
edilerek, “Amma Yerce nâm yeri bu cemaatten Yûnus Emre, Karamanoğlu İbrâhim
Bey’den satın almış, elinde mülknâmesi
vardır. Yûnus Emre fevt olup evlâdına intikal eylemiştir.” kaydı yer almaktadır.
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Yûnus’un bir şiirinde, “Bunda dahı verdin bize oğul u kız çift ü helâl / Ondan dahı
geçti arzum benim âhım dîdâr için” demesi
de çoluk çocuğunun bulunduğunu gösterir.
https://islamansiklopedisi.org.tr/yunus-emre
Bu mezarın Yunus Emre’ye ait olduğunu Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde “Ve Kirişçibaba Camii’nde Yunus Emre
hazretlerinin merkadi, Türkice Tasavvufname ebyat ve eş’ari ilahiyatları meşhur-ı
afaktır.” diyerek 17. asırda, Yunus Emre’nin
burada yattığından söz etmiştir. Ömer Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri adlı
meşhur makalesinde, “Yunus Emre’nin
İbrahim Bey’den toprak aldığını” 5 köy ve
zaviye kurduğunu yazar. Yunus Larende’de
otururken Karamanoğlu İbrahim Bey’den
Yerce adlı bir köy satın almıştır (Tatcı 1997:
74).
Yunus Emre’nin şiirlerinde bahsi geçen 23 yerleşim birimi isminden 20 tanesinin şu anda Karaman ili sınırları içerisinde
bulunan köy, kasaba, ören yeri isimleri ile
birebir aynı olması Yunus Emre’nin bugün
Karaman olarak adlandırılan ilin sınırları
içerisindeki bölgede yaşadığı ve belki de
orada öldüğü şeklinde yorumlara neden olmuştur.
Kanaate göre Yûnus, Orta Anadolu’da
Sakarya nehri çevresinde bir yerde doğmuş
ve Nallıhan’a yakın Emrem Sultan’daki zâviyede Tapduk Emre Dergâhı’nda yaşamış-
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tır. Sarıköy’deki arazisini zâviyeye bağışlamış, ölümünden bir süre önce Karaman’da
arazi satın almıştır. https://islamansiklopedisi.org.tr/yunus-emre
Abdülbaki Gölpınarlı Karaman’da Kirişçi Baba mahallesinde bulunan ve Kirişçi
adıyla anılan Yunus Emre Cami Şerifi ve
zaviyesinin, Şeyh Hüseynoğlu Kirişçi Baba
tarafından cami ve zaviye olarak yapıldığını, vakfiyesi bulunamamakla beraber Osmanoğullarından önceki devre ait olan bu
yapının, birçok vakfiyelerde anıldığı ve zaviyenin, Halvetîlere ait olduğunun anlaşıldığını ifade etmiştir.
Bu türbede bulunan birinci kabir, cami
ve zaviyeyi yaptıran Şeyh Hüseynoğlu Kirişçi Baba’nındır. İkinci kabir, Kirişçi Baba
Tekkesi şeyhi, Karamanlı şair Kâtipzâde
Yunus’un kabridir ki, halk bu zatı, Yunus
Emre diye tanımıştır. Hâlbuki Konya’da altıncı vakıf defterinin 493. sahifesinde, Konya Kadısı Mehmedoğlu Şeyh Hasan Nesip
tarafından Hicrî 918’de (1512-1513) yazılan ve Karaman soyundan Nasuh Beyoğlu
Pir Ahmed’e ait olan vakfiyede bulunan
“Şeyh Yunus Baba-al-ma’rûf Postnişîn-i
Kirişçi Baba” biçimindeki imza da tanıklar
arasındadır. Bu bilgiye göre, Kirişçi Baba
Tekkesi şeyhi, Kâtipzâde Yunus, halk tarafından Yunus Emre olarak kabul edilince,
buradaki üçüncü kabir de Tapduk Emre’nin
kabri sayılmıştır. Dördüncü kabrin kime ait
olduğu bilinmemektedir.”

Doğduğu yerin kaynaklarda “Sarıköy”
olarak geçmesi, sarı sıfatıyla köyünün adlandırılması Eskişehir’deki makamı ön plana çıkarırken hayvanının sırtına alıç yükleyip öncesinde buğday sonrasında himmet
almaya gittiği yerin Hacıbektaş (Suluca Karahöyük) olması yakın yer olan Aksaray ihtimalini arttırmaktadır. Bulunan kaynaklarda Yunus Emre’nin uzun bir ömür yaşadığı,
son dönemlerde Karaman beyinden toprak
satın alarak ailesiyle Karaman’a yerleştiği
bilgilerinin olması onun Karaman’da metfun olduğunu düşündürmektedir.
Yunus Emre şiirlerinden ve bazı bilgilerden anlaşıldığına göre Hacı Bektaş Veli,
Mevlana, Ahmet Fakih, Geyikli Baba, Seydi
Balım/ Balım Sultan ile aynı dönemde yaşamış ve tanışmıştır. Konya’da bulunduğu
“Konya minarelerinden” bahseden bir şiirinden anlaşılmaktadır. Öğrenim hayatı
genellikle Konya’da geçmiş olmalıdır (Karahan 1998: 167-168). Yunus Emre “Gezerim Rûm’ıla Şam’ı Yukarı illeri kamu” dizesinden hareketle şehir şehir güneyi, bütün
Yukarı illeri (Azerbaycan’ı), Rum’u yani
Anadolu’yu gezdiğini beyan etmiştir.
Hocası Taptuk Emre ve onun kabri düşünülünce Afyon ve Manisa şehirleri de
Yunus Emre’nin makamları arasına katılmaktadır. Bu yerlere -bir ihtimal- başka
Yunusların kabrinin eklenmesiyle pek çok
Yunus Emre makamına rastlamaktayız.
Yunus Emre’nin şiirlerine benzeyen, onun
gibi olmak isteyen başka şairlerin de Yunus mahlasını kullanması şiirlerle birlikte
Yunusların da birbirine karışmasına neden

olmuştur. Bu belirsizlik içerisinde biz Yunus
Emre’yi sevmeye, şiirlerini okumaya, ilahilerini dinlemeye devam edeceğiz.
Fuad Köprülü’nün başlattığı Yunus
Emre araştırmalarıyla birlikte Anadolu’nun
çeşitli yerlerindeki mezarlardan hangisinin
Yunus Emre’nin gerçek mezarı olduğu iddiası zaman zaman tartışmalara neden olsa
da bu kadar çok makam olması Yunus Emre’nin halkın gönlünde yer edinip çok sevildiğini ispatlamaktadır.
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FIRIN KAPAĞI

B

u eski fırında çalışmak kimin fikriydi?
Ah, biliyorum anacığımın! Bir meslek
öğrensin, zamanını üç kuruş için boşu
boşuna geçirmesin deyince bizim peder de
gidip Sırrı Usta’yla konuştu ve hop! Ertesi
gün saat sabahın beşinde buradaydım.
Eski bir ekmek fırını; o kadar ki açıldığında daha babam bile dünyada değilmiş!
Çocukluğumda -yani birkaç yıl evvel- hafta
sonları kara simit ve yağ somunu almak için
gelirdim buraya. Bazen de unu kendimizden
verip çıktığı kadar kışlık somun yaptırırdık.
İlk geldiğinde sıcak sıcak hamur olmasın
diye arka odaya açılmış sofra örtülerinin üstüne sıralanırdı bu somunlar. Hakkını vermek gerek geldiği hafta oldukça lezzetli de
olurdu. Hele de sabahları sobanın üstünde
ısıtıp arasına tereyağı sürünce tadına doyum
olmazdı. Öte yandan zaman ilerledikçe sertleşen somunları bitirmek bir hayli zorlaşırdı
ki onlar bitmeden taze ekmek kesinlikle alınmadığından sofrada ekmek tüketim endeksimiz bu iki gerçeklik arasında gidip gelirdi.
Fırının kapağı açılıp kapandıkça müthiş
bir hararet ortamın mevcut sıcaklığına rahmet okutuyor. Her defasında dışarı çıkmak
için fırsat kollayan bir canavar gibi derinlerde alevlerin çatallaşan dili insanın boynunu,
yüzünü, kollarını hülasa açıkta kalan yerlerini yalıyor; adeta ağzının, burun deliklerinin içindeki son nemliliği de kurutup içini
dışını buharlaştırıyor. Su; su, Allah’ım bu su
da olmasa! Ancak yaşlı ustanın gözü sürekli
üstümde. Testiye her uzanışımda ters ters
bakıp cık cık çekiyor.
Su içmenin suç olduğunu bilmezdim.
İnsan nelerle karşılaşıyor! Anacığımın; “ana
kucağına, baba ocağına benzemez” deyişindeki maksadı şimdi daha iyi anlıyorum.
Mahalle çeşmesine gitmeye üşendiğimden
anacığım üstelemez boş bidonları, şişeleri
pazar arabasına yığar kendisi doldururdu.
Ona rağmen içtiğim suya karışıldığı hiç olmamıştır.
Fakat burada öyle mi? Ustadan çeşmeye gitmek için izin almak bile başlı başına bir
dert. “Gene ne zaman bitirdiniz” diye başlayan nutuklar ağzı köpürüp gözleri dönmeye
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FATMA
TUTAK
başladığında ayyuka çıkıyor; nefesi daralmaya ve iflah olmaz öksürük nöbetlerinden
birine tutuluncaya kadar sürüyor. Bunu
teklife cesaret etmek için Kalfa İrfan abi ya
da benim susuzluğun son haddine dayanmamız gerekir ki yukarıda tafsilatını verdiğim sebeplerden ötürü bunun için öyle çok
beklememize de gerek yoktur. Çoğu zaman
birbirimize bakıyor kendini meydana atacak
cengâver bekleyişinde birbirimizi süzüyor;
birazdan başlayacak takazaya hazırlanarak
derin bir nefesten sonra infazı onaylanan bir
idam mahkûmu gibi teslim oluyoruz. Genellikle sözsüz bir anlaşmaya göre belirlenmiş
sıraya riayet ediyor ve ortaklaşa işiteceğimiz
zılgıta rıza gösteriyoruz.
Aslına bakarsanız Sırrı Usta kötü bir insan değildir. Fakat yetiştiği çağ, muhit ve
koşullar onu böyle ters, asabi ve memnuniyetsiz yapmış. Günlük yoğrulan hamur
tükenince dinlenmek için fırına bitişik iki
odalı evine çekilir. Bu sıra İrfan abi eski hallerinden bahisle sert görünüşünün ardında
altın gibi bir kalbi olduğunu, sonradan böyle huysuz ve geçimsiz bir ihtiyara dönüştüğünü anlatıyor. Buna sebep ise tek evladını
kaybetmiş olmasıymış. Zavallı karısı çocuğunun acısına dayanamayıp aklını oynatır gibi
olmuş. Sırrı Usta da işte bir yandan fırının ve
evin işleri bir yandan eşinin bakımı derken
bu hale gelmiş.
İrfan abi buraya geldiğinde benden daha
küçükmüş. Üç ay arayla hem anasını hem
babasını kaybedince iki kardeşiyle beraber
bakımlarını üstlenen amcası onu uzaktan
akrabaları olan Sırrı Usta’ya getirip o malum
cümleyi kurmuş: “Eti senin, kemiği benim.”
İşte o gün bugündür burada çalışıyor, ekmek
parası kazanıyor, kardeşlerinin okul masrafına destek oluyormuş. O yıllarda Sırrı Usta
onu kendi çocuğundan ayırt etmemiş. Sahip
çıkmış, kol kanat germiş. Bildiği her şeyi İrfan abiye o öğretmiş.

Bu yüzden diyor İrfan abi; ne kadar uğraşsam da hakkını ödeyemem…
Fırında işler belli bir nizam üzere sürüyor.
Önceleri daha çok satışta görevliyken şimdi
köseğiyle ateşi karıştırıp gerekliyse odun atıyor, elimde kürekle fırının başında pişen ekmekleri bekliyor hatta un çuvallarını taşıma
ve hamur yoğrulurken suyu açıp kapama işinin yanında ekmek yapımına bile giriyorum.
Tabii Sırrı Usta’ya kendimi beğendirmem
neredeyse imkânsız. Her yaptığımda muhakkak bir kusur buluyor. Tamam, olmuş,
aferin -ya da en azından olacak- gibi sözler
bu adamın lügatinde yok sanki. Allah’tan İrfan abi halden anlıyor da yalnız kaldığımızda
beğendiği işleri takdir etmeyi, olmayanları
ise elinden geldiğince yumuşak bir şekilde
dile getirerek yol göstermeyi biliyor.
Fırıncılık işi bana göre değil sanırım. Bunun Sırrı Usta’nın ters bir adam olmasıyla
ilgisi yok. Ne biliyim hani şu yeni söylemlere
göre gelecekte kendimi bir fırının başında
kürek sallarken, hamur yoğururken, gramajı ayarlarken ya da ekmek yaparken hayal
edemiyorum. Bu işi hemen bırakmayışımın
sebebi ise evdekilerin nezdinde maymun iştahlı olarak görülme endişesinin yanında kesin bir karara varmazdan evvel bir süre daha
şans vermek isteyişimden kaynaklanıyor.
Bizim Sırrı Usta’ya hac yolu göründü.
Yıllar önce başvurduğu halde bir türlü nasip
olmamış. Ancak nihayet bu yıl adının kura-

da çıktığı kendisine haber verilince yüzünde
parçalı bulutlu gökyüzünü güneşin bir anlık
yalayıp geçmesi gibi bir sevinç ve mutluluk
belirip kayboldu.
Kırış kırış yanağında seğirmeğe benzer
bir gülümseme oraya ait olmadığının bilincinde utanarak gelip geçti. Vakit kaybetmeden hazırlığa girişti. Dükkân komşusu Terzi
Hüsnü amcaya keten kumaştan bir takım
diktirdi. Küçük sporcu çantasından bozma
bavuluna iç çamaşırı, birkaç çift çorap, havlu, sürekli kullandığı kalp, tansiyon, mide
ilaçları ve bir kutu aspirin, seccade, tespih,
takke hem ihram kemeri hem de cüzdan
vazifesi gören uzunca bir kuşak ve kâğıt peçeteleri özenle yerleştirdi. Günü gelince dükkân komşularıyla teker teker helalleşti. İrfan
abi onu bir taksiyle hava alanına götürdü ve
uğurladı.
Bununla da kalmayıp o hacdan dönünceye kadar fırının bütün işlerini üstüne aldı.
Uncunun parasını ödedi. Yakacak odun tedarik etti. Faturaları yatırdı. Her gün daha güneş doğmadan gelip dükkânı açtı. Süpürüp
sildi, hamuru yoğurdu, tam ayarında ve aynı
saatte sıcacık ekmekleri raflara dizdi. Bana
da bildiklerini öğretmeye devam etti. Ayrıca
ustanın hasta karısına baktı.
Yemeğini yedirdi, evini temizledi. Hasılı
bir gün bile ustanın yokluğunu hissettirmedi. Nihayet sayılı gün bitti ve Sırrı Usta kutsal
topraklardaki vazifesini eda edip geri döndü.
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İkimiz de oraların havasını teneffüs etmenin ustaya iyi geleceğini, huysuzluk etmekten
vazgeçip en azından bir parça da olsa yumuşayacağını düşünüyorduk. Ama durumun tam
tersi olduğunu anlamakta gecikmedik. Sırrı
Usta yokluğunda tüm işlerin tıkır tıkır yürüdüğünü, hiçbir aksaklık olmadığını ya görmüyor
ya da görmezden geliyordu. Küçücük meseleleri büyütüp hakarete varan sözleri birbiri ardına sıralıyordu. Yüzü sanki eskisine göre daha
katı, delici bakışlarındaki oklar daha acımasız
ve sözleri daha acıtıcıydı. Sabahtan akşama kadar hemen her şeyden biteviye şikâyet ediyor,
neredeyse yaşlılığın vücuduna musallat ettiği
ağrılardan bile bizi sorumlu tutuyordu.
O gün dükkân komşuları ve esnaf arkadaşları toplanıp ustaya hoş geldin, mübarek olsun
ziyaretine geldi. Fırının önüne hasır tabureleri
dizdim. Adamlar oturduktan sonra ustanın kulağına eğilip çay söyleyeyim mi diye sordum.
Dünyanın en abuk sorusunu sormuşum gibi
yüzüme bakıp; “bu adamlar buraya çay içmeye
mi geldi? Fesuphanallah!” diye bağırdı. Yerin
dibine geçtim. Yüzüm yerde içeri girdim. Hamurun başında ter döken İrfan abi bana fırını
işaret etti. Bu pişmekte olan ekmekleri kontrol
et demekti. Küreği elime aldım ve tam da bu
anda ağzından ateşler saçan bir ejderhayı andıran kara fırının başına geçtim.
Gelenlerle biraz hoşbeş ettikten sonra usta
içeri girdi ve fırının arka tarafında daha çok ardiye olarak kullanılan dar bölmeye geçti. Hacdan dönerken getirdiği birkaç kilo hurma ile bir
bidon zemzem suyu da orada duruyordu. Az
sonra bir elinde küçük zemzem bardaklarını
dizdiği tepsi bir elinde tabanında ancak birkaç
bardağı doldurabilecek kadar su kalmış zemzem bidonuyla ardiyeden çıktı.
Bidonu bize doğru sallayarak; “bari bunu
içmeyeydiniz ulan! Arkadaş ne boğaz varmış
sizde de be? Hurmanın başına vardım kutunun tabanında üç beş tane ya var ya yok. Bidon
desen bomboş! Şimdi ben bu millete ne ikram
edeceğim?”
İrfan abiye baktım elindeki hamuru bir
anda bıraktı. Ben kekeleyerek; “döndüğünden
beri onca insan geldi gitti usta, hurma tükendi
haliyle, zemzemi de biz içmedik, valla; değil
mi İrfan abi sen de bir şey söylesene!” İrfan
abi donmuş vaziyette bir süre ustanın elindeki
bidona sabitlediği gözlerini yere indirdi. Başından bonesini, üzerinden önlüğünü çıkardı ve
sessizce tezgâhın üzerine bıraktı.
Ağır adımlarla dükkândan çıktı gitti.
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Ertesi sabah fırına geldiğimde Sırrı Usta
asık suratıyla -hatta bu surat bana biraz da
eğrilmiş göründü- hamur teknesinin başındaydı. İrfan abi hâlâ ortalarda yoktu. Tezgâhın
arkasına geçtiğimde karşı duvarda o güne dek
görmediğim bir levha dikkatimi çekti. Gayet
sade, dikdörtgen çerçevenin içinde Arapça
harflerle yazılmış bir dörtlük vardı. Yan gözle
Sırrı Usta’ya baktım. Levhadan haberi yok gibi
görünüyordu. Hamuru yoğurduktan sonra
dinlendirmek için bezelere ayırdı. Bu anda bir
şey arar gibi etrafına bakındı. Hamurların üzeri
kurumasın diye örttüğü bezi aradığını anladım.
Almak için ardiyeye gitmek üzereydim ki beni
durdurdu ve eliyle fırını işaret etti. Kendisi de
bezi almaya arka tarafa geçti. Ben fırında pişen
çıtır simitleri çıkartıp tezgâhın üstüne dizmeye
koyuldum. Birazdan elinde zemzem bidonuyla
ardiyenin kapısında göründü. “Bu meretin tabanı delikmiş olanca su betona akmış iyi mi?
Her yerin ıslandığı yetmezmiş gibi canım mübarek su da boşa gitti.” Dedikten sonra hiçbir
şey olmamış sanki bizi boşu boşuna suçlamamış gibi söylenmeye devam etti. “Bu İrfan da
nerede kaldı; kim temizleyecek şimdi buraları?”
Birkaç dakika geçmeden her sabah bizim fırından simit alıp seyyar arabasına yerleştirdikten sonra iki sokak ötedeki ilkokulun
önünde satmaya götüren yaşlı amca geldi. Ben
simitleri sayarken o içeri girdi ve duvardaki
levhayı gördü. Gözlerini kısarak ve içinden heceleyerek yazıyı çözmeye çalışıyordu. Sırrı Usta
küçümseyen ses tonuyla seslendi: “Bak bak,
İyi bak; belki okursun!” Adam dikkat kesilmiş
bakışlarını bir anda Sırrı Usta’ya çevirdi. “Bu
levha daha önce yoktu değil mi?”
Ben araya girdim ve “yoktu” dedim. Peki
kim astı? Ustayla birbirimize bakıştık. Belli ki o
asmamıştı. O halde geriye bir tek kişi kalıyordu. Adam yan yan Sırrı Usta’yı süzdü. Şaşmamalı; böyle şeylerden ne anlarsın sen? Usta bu
kez azarlar bir tonda adama çıkıştı: “Sen çok
anlıyorsun ya!”
-Anlarım tabii, ne o beğenemedin mi?
-Hıh, anlarmış; oku o haldeki biz de duyalım ne anladığını!
Adam omuzlarını dikleştirip birkaç kez
öksürerek sesine ciddi bir ton verdikten sonra
okumaya başladı:
Ak sakallı bir hoca
Hiç bilmemiş hâl nice
Emek vermesin hacca
Bir gönül yıkar ise

