
edilmi tir ve edilmektedir. Fakat Ahili in bilimsel bir te-
melinin bulundu u erinde hemen hi  d n lmemi  
ve durulmam t r. Dani mend O ullar  aman nda tabiat 
bilimleri alan ndaki al malar ve geli meler yeterince 
bilinmedi i i in Ahi Te kil t n n temelinde bulunan bi-
limsellik ger e inin, Ahilik erinde al anlar n dikkati-
ni ekmedi i anla lmaktad r. lgin tir Osmanl  ulemas  
da Ahili in bu y n  hakk nda bilgi edinememi lerdir. 
Ahi Evren Hace Nasir d-din Mahmud u ve evresinde-
kileri tan yamad klar  gibi onlar n ya d klar  eserleri ve 

al malar  hakk nda da bilgi edinememi lerdir. nk  
Mo ollar, Anadolu yu i gal ettikten sonra Ahiler ve T rk-
menler, Mo ol iktidar na kar  direni e ge mi lerdi ve 
halk  Mo ol iktidar na kar  ayakland r yorlard . Mo ol-
lar ve Mo ollar n hi metine giren Sel uklu devlet adam-
lar  olan y neticiler, Ahi ve T rkmen evrelerde ya lan 
eserleri takibat alt nda tutuyor ve bu eserlerin yay lma-
lar n  engellemeye al yorlard . Bu d nemde bir ok e-
hirde Ahiler katliamlara u rad lar. Mo ol iktidar  ve bu 
iktidar n elemanlar , Ahi ve T rkmenler hakk nda yo un 
bir ekilde bilgi kirlili i yaratmaya al yorlard . Osmanl  
Ulemas n n bu bilgi kirlili ini a amad klar  g r lmek-
tedir. Bu durum Ahi ve T rkmen evrelerde ya lan bir-

T rk k lt r ve Medeniyeti nin en fa la ilgi uyand ran 
kurulu u olan Ahilik, T rkiye Sel uklular  d nemin-

de, 34. Abbas  Halifesi en-Nas r li Dinillah n kurdu u, 
F tuvvet Te kil t na ye olan Anadolu daki T rkmen 
esnaf ve sanatk rlar n, Ahi Evren Hace Nasiru d-din 
Mahmud ve arkada lar n n y nlendirmeleri do rultu-
sunda rg tlenmeleri sonucunda kurulmu  ve geli mi  
bir te kil tt r. Kendilerine Ahi denilen bu te kil t yeleri, 
to lumdaki erkek bireylerden m te ekkildir. O d nem-
de, T rkmen esnaf ve sanatk r han mlar da, Ahili in ka-
d nlar kolu olan Baciy n-i Rûm (Anadolu Bac lar  ad  ve-
rilen rg t  kurmu lard r. T rkiye Sel uklular  aman n-
da Anadolu da meydana gelen sosyal, siyas , ilm , din  ve 
ekonomik artlar b yle bir halk rg t n n olu mas na 
ve geli mesine vesile olmu tur.

Bug ne kadar Ahilik erinde s rd r len al malarda 
bu Sel uklu D nemi halk kurulu unun, kurulu  mace-
ras  ve tarih  seyri, Ahilerin ve Bac lar n tarih boyunca 
to luma sunduklar  k lt rel hi metleri ve kurduklar  
m esseseler menk bevi anlat mlarla tan t lmaya al l-
m  ve yay nlar ya lm t r. Bu al malarda Ahilik,  o-

unlukla to luma folklorik bir olay bi iminde takdim 
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ok eserin kaybolmas na sebe  olmu tur. Bu siyas ler, 
o u aman Ahi ve T rkmen evrelerde ya lan eserleri 

ba kalar na mal ederek, i  yerleri ve vak ar n  m sade-
re ederek onlar  unutturmaya al yorlard . te bu gibi 
sebe lerden dolay  Ahilik ge mi te yeterince tan nama-
d  gibi Ahili in kurulu  felsefesinin de bug ne kadar 
do ru olarak te his olunamamas na yol a m t r.

Burada Anadolu Ahili inin nas l bilimsel temelden gel-
di i g sterilecek ve kurulu  amac  belirlenmeye al -

lacakt r. Asl nda bu konu Ahi Evren ve Ahilik ile ilgili 
al malar mda k smen de olsa dile getirilmi tir. Fakat 

burada bu kurulu un Dani mendlilerle ili kisi g sterile-
cek ve bu konu daha anla l r bir bi imde sunulacakt r. 
Bunun i in nce T rkiye Sel uklular  d neminde bilim-
sel faaliyetlerin ne ekilde ba lay  geli ti i ve nas l bir 
bilimsel ortam yarat ld n n k saca a klanmas  gerek-
mektedir.

Dani mendliler de Bilim

T rkiye Sel uklular  
Devleti nin ilk y  elli 
y ll k d neminde ve 
Orta ve Ku ey Anado-
lu da kurulan Dani -
mend O ullar n n y  
sene kadar s ren ikti-
darlar  aman nda T rk devlet adamlar n n tabiat bilim-
lerine ve felsefe gelene ine ilgi duymalar , bu alanda 

al an bir ok bilim adamlar n  Anadolu ya celbetmi  ve 
tabiat bilimleri alan nda eserler vermelerine ve kir ret-
melerine vesile olmu tur. Öncelikle u husus bilinmeli-
dir ki, s n  etti im  bu ilk y  elli senelik d nemde 

Anadolu da telif edilen eserlerin hemen tamam , tabiat 
bilimlerine ve felsefeye dairdir. Meselenin anla labil-
mesi i in  konuyla ilgili  ba  m ahhas rnekler vermek 
yerinde olacakt r.

Dani mend O ullar n n Kayseri ehir muhaf  olu  b-
n l-Kemal diye nlenen Kayserili lyas b. Ahmed, Da-
ni mend O ullar  Devleti nin kurucusu Melik Ahmed 
Ga i ye sundu u Ke f l-akabe  adl  astronomiye dair 
olan eserinin ns nde Melik Ahmed Ga i hakk nda 

yle diyor: ek ok lo o ar ve fa iletli ki iler ve d n-
yan n d rt bir yan ndan akliyeciler (Ehl-i ukul  o y ce ata 
y neldiler ve her biri sahi  olduklar  ilimlerini yaymalar  
ve ilimlerini uygulamalar  l s nde o ha retin c mert-
lik deni inden ay almaktalar 1. Bu eser Anadolu da te lif 
edilen bilinen ilk eser olu , Fars a olarak kaleme al n-
m t r. Mala gird Zaferi nden 30 sene kadar sonra telif 
edilmi tir. G r ld  gibi Anadolu da asker  fetihlerin 
s rd  g nlerde Anadolu da bilimsel faaliyetlerin de 
ba lad  bu ifadelerden anla lmaktad r. Nitekim Da-

ni mend o lu Melik Ah-
med Ga i ve o ullar n n 

lkelerinde medreseler 
in a ettikleri bilinmek-
tedir. Anadolu da in a 
edilen ilk medreseler 
Dani mend O ullar na 
aittir. Bu konuda detay-

lara girmeye gerek g rm yorum.

T rkiye Sel uklular  d nemindeki ilk sultanlar n din  ve 
bilimsel e ilimleri hakk nda bi e ula an haberler ok 
s n rl d r. Fakat onlar n di  atas  Kutalm  hakk nda b-
n l-Esir in nakletti i u nemli bilgi dikkat ekicidir: 
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a lacak eydir ki, Kutalm  T rk olmas na ra men 
Astronomi ilmini ok iyi biliyordu. Bundan ba ka Felsefe 
gelene inden (Ulumu l-akvam  olan ilimleri de iyi bili-
yordu. Kendisinden sonra o ullar  ve ahfad  da Felsefe 
gelene inden olan bilimleri renmeye devam ettiler. 
Bu alanda isim ya m  bilim adamlar n  himayelerine 
ald lar. Ancak bu durum onlar n din  inan lar nda r  
meydana getirdi 2. 

Tabi dir ki, felsefe ve astronomi ilmini iyi bilmek Matema-
tik ve Geometri ilimlerini de iyi bilmeye ba l d r. Felsefe 
gelene inden (Ulumu l-kavm  maksat tabiat bilimleridir. 
Burada g r ld  ere bu bilgileri veren E ar  me he-
binden olan bn l-Esir, felsef  bilimlerin Kutalm n ve 
onun o ul ve torunlar n n din  inan lar  erinde olum-
su luklar yaratmas n  ho  bulmamaktad r. nk  eski-
den beri E ariler, Mu te ile me hebi mensu lar n n u -
ra  alan  olan tabi  bilimlerle me gul olmay  ararl  g r r-
lerdi. Bu durum Kutalm  ve 
o ullar n n Mu te ile me -
hebine mensu  olduklar n  
g stermektedir. Mu te ile 
Me hebi mensu lar  s-
l m D nyas n n rasyo-
nalistleridir. Bunlar sl m 
Dini ni de Mant k kurallar  
ile yorumlar ve alg larlar. 
Eskiden beri sl m D nya-
s nda Felsefe gelene inden olan Matematik, Geometri, 
T , Astronomi, Fi ik gibi ilimler, Mu te ile me hebinden 
olanlar n ba latt klar , me gul olduklar  bir u ra  alan -
d r. Tu rul Bey in ve iri Amid l-milk Ebu Nasr el-Kundur  
bu d nce ak m n n ate li savunucular ndand . Ve irlik 
makam na gelince bu bilimsel harekete destek veriyor-
du. Vak a Tu rul Bey de bu ihniyetteydi3. Sel uklular da 
Mavera nnehr ve Horasan da iken Dani mend O ulla-
r n n ceddi olan T rkmen Dani mend Ali Taylu adl  bilge 
ki i, Sel uklu ailesine yak n olmu , onlara k  vererek, 
k  alarak akraba olmu  ve hanedan yelerine muallim-
lik ya m t r. Kutalm  onun talebesi ve damad  idi. Sel-

uklu hanedan yeleri aras nda g r len Mu te ile e ili-
mi i te bu Dani med Ali Taylu dan gelmektedir4.

Önceleri Dani mend O ullar n n hi metinde iken bila-
hare II. K l  Arslan n hi metine giren ve Mu te ile me -
hebinden olan Ti isli Hubey  b. brahim adl  bilim adam , 
T b ilmine dair S hhat l-ebdan  adl  eserini bu sultana 
sunmu tur. Bu ok y nl  bilim adam n n Medhal ila il-
mi n-n cum ,  Beyan n-n cum  ve Beyan s-sinaat  

adlar nda tabiat bilimlerine dair nemli eserlerin sahi-
bidir5. la lar n k vam  ile ilgili Takvim l-edviye  adl  bir 
eserleri de bulunmaktad r6. Muhtemelen Kayseri deki 
Gevher Nesibe T  Merke i nin ilk m derrisidir.

XIII. Asr n ba lar nda Amasya da, yani Dani mend linde 
ya ayan Hakim Bereket adl  T rkmen bir bilge ki i Tuh-
fe-i M bari  ad nda gene t b ilmine dair T rk e olarak 
kaleme ald  eserini Amasya Valisi Hilafet Ga i ye sun-
mu tur7. Bu eserden sonra gene t b ilmine dair Hulasa 
der ilm-i t b  ve g da teknolojisine dair Tabiat-name  
adl  iki eser daha kaleme alm t r.

II. K l  Arslan n o ullar ndan I. G yas d-din Keyh srev, 
nl  t  bilgini bn Sina n n hayranlar ndand 8. Di er o lu 

Tokat Emiri olan R kn d-din S leyman ah hakk nda 
gene bn l-Esir u bilgiyi vermektedir: Ancak onun iti-
kad n n bo uk oldu u, felsef  inan lar ta d  bu inan -

ta olan kimseleri himaye 
etti i, onlara destek verdi i 
bildirilmektedir 9. nl  -
tirak  lo of ihab d-din 
S hreverdi el-Maktul da 
Tokat ta bir s re onun hi -
metinde bulunmu  ve er-
tev-n me  adl  felsef  ese-
rini ona sunmu tur10. Bu 
ifadelerden anla l yor ki, 

s n  etti imi  bilimsel ve felsef  gelenek Anadolu da 
XIII. asr n ortalar na kadar devam etmi tir. eh adeli i 
d neminde Dani mend linde melik olan I. Al d-din 
Keykubad da bu ihniyette idi. Onun birtak m felsef  
eserler okudu u bilinmektedir. Bu y den onun a-
man nda bu alanda b y k geli meler oldu u g lem-
lenmektedir. Ahili in ilk kuruldu u yer olan Kayseri de 
Muhlisiyye  Medresesinde y ksek seviyede Mant k ve 

Felsef  eserler okutulmaktayd 11. Nitekim Ömer b. Mu-
hammed b. Ali es-Sav  adl  bir at bu tarihlerde Anado-
lu ya gelmi , Akaid-i Ehl-i s nnet  adl  bir eser ya m  
ve eserinin ns nde yle demektedir: Diyar-i Rum a 
(Anadolu ya  geldim. nsanlar n lm-i nucûma (Astrono-
mi  ra bet ettiklerini ve fakat din  ilimlerden bihaber ol-
duklar n  g rd m 12. G r ld  gibi bu at n da ifadesin-
den XII. Ve XIII. y y l n ilk yar s nda Anadolu da tabiat 
bilimlerine ra betin yo un oldu u belli olmaktad r.

Dani mendliler D neminde Bilimsel 
ihniyet

Dani mend O ullar  d neminde ve T rkiye Sel uklula-

E ariler, Mu te ile me hebi mensu lar n n 
u ra  alan  olan tabi  bilimlerle me gul 

olmay  ararl  g r rlerdi. Mu te ile 
Me hebi mensu lar  sl m D nyas n n 

rasyonalistleridir.



r n n ilk aman nda tabiat bilimleri alan ndaki al malar 
ve geli meler, Anadolu da bilimin i e d n t r lmesi 
veya i  ve sanat alan nda bilimden yararlan lmas , in-
sanlar  ve to lumu bilimin verilerinden yararland rma l-
k s n n do mas na ve kuvvetlenmesine ve bunun uy-
gulanmas  krinin uyanmas na vesile olmu tur. Asl nda 
bu d nce tar  sl m D nyas nda Mu te ile me hebi 
mensu lar  aras nda ve hvan s-safa Mektebi diye bi-
linen gi li rg t n gelene inde mevcut idi. A  nce ad  
ge en Ti isli Hubey  b. brahim Beyani s-sinaat  adl  
eserinde i  ve sanat alan nda bilimden geni  l de ya-
rarlan labilece i krini savunmakta ve bunun nemini 
dile getirmektedir13. Onun a da  olan Diyarbekir Artuk-
lular  devri bilim adam  
Ci reli Ebu l-  smail 
b. Er-Re a  (602/1205  
el-Cami beyne l-i lmi 

ve l-amel  ( lim ile ame-
lin birle tirilmesi  adl  

ahane bir eser kaleme 
alm t r. Eserinde ek 

ok otomatik al an aletlerin rojesini i erek ilmin 
amele d n t r lmesinin yollar n  g stermektedir14. Yu-
kar da bahsi ge en Ke f l-akabe  adl  eserde de ya ar 
Dani mendo lu Melik Ahmet Ga i nin Himayesine giren 
bilim adamlar  i in Her biri sahi  olduklar  ilimlerini uy-
gulad klar  l s nde de er ka and lar ve Melik Ahmed 
Ga i nin iltifat na nail oldular.  Derken ayn  g r  ifade 
etmektedir.

XIII. y y l n ba lar nda Ahi Evren Hace Nasir d-din ile 
dostlu u da bulunan ve Sivas ta, yani Dani mend line 
yerle en Kubreviyye tarikat  eyhi Necm d-din-i Daye, 
Sultan I. Al d-din Keykubad a sundu u Mirsad l-i-
bad  adl  eserinde bak n ne diyor: 

San at, ilmin insan ruhunda meydana getirdi i g c n 
sonucu olarak ortaya kmaktad r. Zira insan, sahi  ol-
du u ilmi sayesinde akl n direkti  ile kulland  birtak m 
alet ve edevat vas tas  ile ruhunu e ya erinde g ster-
meye al makta ve b ylece sanat retmektedir 15. 

Necm d-din-i Daye bu ana kri verdikten sonra kendi 
sanat felsefesini a klamaktad r. te bu d nce tar , 
Dani mend linde olu an bilimsel ihniyetin ifadesidir.

Bu tar  d ncenin Anadolu da bir s re geli me g ster-
di i ve uygulama alan  bulundu u g r lmektedir. O de-
virde bu ihniyetin uygulay c lar  Anadolu nun hirfet ve 

enaat erbab  olan Ahiler ve Bac lar idi. Ahi Te kil t n n 

ba  mimar , T rkiye Sel uklular  devrinin en g l  ilim, 
kir ve aksiyon adam , sanatk r (Derici  ve bilge ki i 

Ahi Evren Hace Nasir d-din Mahmud el-Hoy , yukar -
da i aha al t m d nce ve anlay n sahibi olarak 
Ahi Te kil t n  kurarak tabi  bilimleri, i  ve sanat alan n-
da uygulamaya al m t r. Bir ilim ve kir adam  olarak 
eserlerinde s k s k ilmi i  ve san at alan nda kullanmak 
gerekti ini ifade eder.16 lmin amelden nce geldi ini, 
ilimsi  amelin endan fayda sa lamayaca n , ki i ilmini 
uygulad  l de makbul insan olaca n  savunmakta-
d r17. Bir ba ka yerde de insan ruhunda teorik (na ar  ve 

ratik (amel  g ler bulundu unu, ilim tahsili sonucun-
da insan ruhunda meydana gelen irade ve kudretin ra-

tik g c  meydana ge-
tirdi ini ve bunun i  ve 

retime y nlendirmesi 
gerekti i krini savun-
maktad r18.

Ahi Evren Hace Na-
sir d-din E ar  me -

hebinden oldu u halde tabiat bilimlerine a k, akliyeci 
bir kir adam d r. T b ilmine ve Felsefeye dair muhtelif 
eserler ya m t r. Asl nda Hocas  Fahru d-din-i Ra  
(606/1209 , E ar  me hebinden akliyeci bir kir adam  
olarak tan n r. Ya d  ek ok eserler ile E ar  me he-
bini tabi  bilimlere a k bir konuma getirmeye al m t r. 

te Anadolu Ahili inin ba  mimar  Ahi Evren Hace Na-
sir d-din onun bu al mas n  ve a t  r  Anadolu da 
devam ettirmekteydi. Onun i in Mevl na Cel l d-din-i 
Rum , Mesnev sinde Fahru d-din-i Ra ye blis diyerek 
Ahi Evren i akliyecilikte onu ge ti ini iddia etmekte ve 
aralar ndaki talebe-hoca ili kisini yle ifade etmekte-
dir: Önce bir blis ona stad idi. imdi o blis i geride b -
rakt  19. O d nemde Anadolu da Fahr d-din-i Ra nin 

ek ok talebeleri bulunuyordu. O lu Abdullah da Aksa-
ray a yerle mi ti. Aksaray daki erek ailesi Fahru d-din-i 
Ra nin soyundan gelmekteler.

Netice Olarak

K sa ba l klar halinde sundu umu  bu bilgilerden son-
ra Ahili in kurulu  felsefesini ve amac n  a klayabiliri . 
Bunu da Ahi Te kil t  dedi imi  bu kurulu un ba  mi-
mar  olan Ahi Evren Hace Nasir d-din Mahmud un ifa-
deleriyle sunmak en iyisidir.

Ahi Evren Hace Nasir d-din Mahmud Letaif-i hikmet  
adl  eserinde Ahili in kurulu  felsefesini yle i ah et-
mektedir: 
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Ahi Evren Hace Nasir d-din, ilmin amelden 
nce geldi ini, ilimsi  amelin endan fayda 

sa lamayaca n , ki i ilmini uygulad  l de 
makbul insan olaca n  savunmaktad r.



All h insan  meden  tabiatl  yaratm t r. Bunun anlam  
udur. All h insan  yemek, i mek, giyinmek, evlenmek, 

ev edinmek gibi ok eylere muhta  olarak yaratm t r. 
Hi  kimse kendi ba na bu ihtiya lar  kar layama . Bu 
y den demircilik, marango luk gibi bir ok meslekleri 
y r tmek i in ok insan gerekli oldu u gibi demircilik ve 
marango luk da birtak m alet ve edevatla ya labildi i 
i in bu alet ve edevat  da tedarik etmek i in de ok say -
da insana ihtiya  vard r. B ylece insan n (to lumun  ihti-
ya  duyaca  b t n sanat kollar n n ya at lmas  gerekir. 
Bu halde to lumun bir kesiminin sanatlara y nelmesi ve 
her birinin belli bir sanatla me gul olmas  gerekir ki to -
lumun b t n ihtiya lar  g r lebilsin20.

te T rkiye Sel uklular  aman nda meydana gelen bi-
limsel ve k lt rel ortamda Ahili in bu duygu ve d n-
cenin sonucu olarak ortaya km  oldu unu s ylemek 
istiyorum. Ahi Evren Hace Nasir d-din, sanatk rlar n i  
ortam ndaki al ma d enleri hakk nda da yle de-
mektedir. 

Bir ok insanlar n bir arada al mas  sanatk rlar aras n-
da rekabet ve m na aaya sebe  olabilir. nk  bunlar n 
her biri kendi ihtiyac na y nelince menfaatler at mas  
ortaya kar. Kar l kl  a etme ve ho g r  olmad  a-
man m na aa ve ihtilaf uhur eder. O halde bu insanlar 
aras ndaki ihtilaf  halledecek kanunlar koymak gerekli-
dir. Bu konulan kanun da eriata uygun olmal  ki, ona 
uyulsun ve insanlar aras ndaki ihtilaf  halline vesile ol-
sun. htilafs  bir ortam yarat l nca herkes rahat a um-
du unu elde eder. htilaf uhurunda ise bu kanuna m -
racaat ederek ihtila ar ortadan kald r labilir. eygamber-
lerin eriat koymalar  bundand r. 21

Ahi Evren Hace Nasir d-din bir beldede b t n sanat er-
bab n n belli bir yere to lanmalar n  ve orada sanatlar n  
icra etmelerini de tlemektedir. Bu konuda da aynen 

yle demektedir: 

To lum e itli sanat kollar n  y r ten insanlara muhta  
oldu una g re bu sanatlar n her birini y r ten ok say -
da insanlar  belli bir yerde to lanmalar  ve sanatk rlar n 
her birinin kendi sanatlar yla me gul olmalar  sa lanma-
l d r. 22
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Tokat, Zile K t hanesinde bulunuyor. Eser T rk e ye de 
terc me edilmi tir. T rk e terc mesinin bir n shas  Ba dat-
l  Vehbi Efendi (S leymaniye  K t hanesi Nr. 2253 kay tl  
olu  954 (1548  istinsah tarihlidir.

14. To ka  Saray  M esi (III. Ahmed k sm  Nr. 3472 ve 3350.

15. Mirsad l-ibad, Ne r, M. E. Riyahi, Tehran 1366, s. 532-533.

16. Ahi Evren,  Tabsiret l-m btedi ve te kiret l-m ntehi, 
Nuruosmaniye K t hanesi, Nr. 2286, y . 72a-73a. Bu eser 
taraf mdan T rk e ye terc me edilmi  ve yay nlanm t r.

17. Ahi Evren, Letaif-i hikmet Ne r, G. H seyn-i Yus f , Tehran 
1340, s. 259. Na ir bu eseri yanl  bir kayda dayanarak Kadi 
serac d-din-i Urmev ye nis et etmi tir. Bu nis et kat iyyen 
yanl t r. Bk . Mik il Bayram, Sosyal e Siyas  Boyutlar yla 
Ahi E ren-Me l na M cadelesi, Konya 2006, s. 68-69.

18. Leta f-i hikmet, s. 138-142  Ahl k-i Nasir , Ne r. M..Minov , A. 
Haydar , Tehran 1364, s. 110-111, Ahl k-i Nas r , Ahi Evren Hace 
Nasir d-din nin Hace Nasir d-din-i Tusi ye nis et edilen es-
erlerindendir.

Bu konuda geni  bilgi i in bk . M. Bayram, Hace Nasir ddin 
Muhammed et-Tusi nin ntihalcili i, S, , l hiyat Fak ltesi 
Dergisi, Konya 2005, say .20, s. 8-18.

19.  Mesnev , Ne r. R. Nicholson, Leiden 1933, V, 831.

20.  A.g.e. N r. Dr. Muhsin Yunis , Tehran 1351, s.145

21.  Ayn  Eser, s. 145-146

22.  Ayn  Eser, s. 145
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