DEVLET ANA ROMANINDA AH‹L‹K TEfiK‹LATI
Arfl. Gör. Ayfle ULUSOY*
“Kufla misal can dedi¤in,
Suya misal kan dedi¤in,
Bilenir iman dedi¤in...
Atalar›n yad› ile...”
Kurumlar do¤ar, geliflir ve ölürler.
Ömürlerini temsil ettikleri cemiyetin yap›s›ndaki de¤iflim çizgisi tayin eder. Bugünün flartlar›nda onlar› tekrar yaflatmak, geçmiflte icra ettikleri fonksiyonlara benzer bir misyon yüklemek mümkün
de¤ildir.
Bununla birlikte yetiflen her nesilde
milli kimlik ve tarih fluurunu uyand›rabilmek için, onlara bu sosyal kurumlar›
bütün yönleriyle tan›tmak gerekiyor. Bu
ideale hizmet için, di¤er edebi türler
içinde roman türüne, tahkiyeli ve lirik
anlat›m›n›n sa¤lad›¤› didaktif cephesi
sebebiyle daha büyük görev düflmektedir. Tarihi olaylar›n romanda ifllenmesi
ile romanc›n›n, muhteva itibariyle gelene¤i ifllemeyi tercih etmesi, edebiyat ve
tarih biliminin bu karfl›l›kl› al›fl verifli
her iki türün ç›karlar› do¤rultusundad›r.
Türk kültürünün yaflat›lmas›, haf›zalar›n bu yönde canl› tutulmas› gelenek ve
göreneklerimizin edebi eserlerle gündeme getirilmesine, dolay›s›yla tart›fl›lmas›na ve de¤erlerinin takdir edilmesine
ba¤l›d›r. Öte yandan yazarlar›m›z›n geçmifle yönelmeleri hem milli Türk roma* A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlü¤ü ile Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odas› taraf›ndan 12 Ekim 1995 tarihinde Çanakkale’ de düzenlenen “Ahi Evran’ dan Günümüze Ahilik” konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmufltur.
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n›na bir seviye getirecek hem de yazar›
sadece ayd›n çevresine de¤il bütün topluma mal olmufl bir statüye yükseltecektir.”Gerçekten orjinal olabilmenin yolu
gelenekle kurulan ciddi ba¤dan geçer.”
(1)
‹nceleme konumuz olan “Ahilik
Teflkilat›” n›n romanda nas›l yans›t›ld›¤›n› izaha geçmeden önce, roman› k›saca
tan›tmay› konunun daha iyi ayd›nlanmas› için gerekli görüyoruz.
1967’de yay›mlanan, 1968 y›l›nda
ise “Türk Dili Kurumu Roman Ödülü” ile
mükafatland›r›lan Devlet Ana, XIII.
yüzy›l Türk aile, devlet ve adalet yap›s›n›n dayand›¤› temel ilkeleri ilmi bir titizlik, olgun bir dil ve usta bir tahkiye
zevkiyle bugüne aktarmas› bak›m›ndan
tarihimizi romanlaflt›ran eserler aras›nda sayg›n bir yere sahiptir.
Roman›n konusunu, Mo¤ol istilac›lar›n›n zulmünden kaçarak ‹ran’ dan
Anadolu’ ya gelen ve Bizans s›n›r›ndaki
Sö¤üt ve Domaniç bölgesine “Uç Beyli¤i”
olrak konuflland›r›lan Ertu¤rul Bey yönetimindeki Kay› afliretinin, devlet olma
ülküsüyle manevi ve siyasi bütünlü¤ünü
sa¤lama ve koruma mücadelesi teflkil
eder.
Osmanl›n›n, küçük bir afliretten bin
y›la damgas›n› vuran bir devlet kimli¤ini kazanma yolunda giriflti¤i futühat hareketi roman›n epik cephesini oluflturu-

49

yor. Her giriflimi zaferle sonuçland›ran
amillerin bafl›nda izlenen adil politika ve
törelere ba¤l›l›¤›n yan›s›ra toplumun her
kesimini aktif k›lan hiyerarflik örgütlenebilme gücü vard›r.
Rum derviflleri, Rum ahileri, Rum
gazileri, Rum bac›lar› ve ozanlar olarak
türlü adlar alt›nda örgütlenen halk, ananevi bir al›flkanl›kla devletin hizmetine
koflmufltur. Kökleri ‹slamiyet öncesi
Türk toplum yap›s›na dayanan bu örgütlerin her biri devlet bünyesini oluflturan
yap› tafllar›d›r. Birbirleriyle ve devletle
olan münasebetleri manevi kültürün miras› törelerle belirlenmifltir. Devlet Ana
roman›nda iflte bu örgütlerin, sayg›, sevgi ve hoflgörü anlay›fl›na dayanan disiplinleriyle Osmanl›’ n›n geliflimindeki rolleri araflt›r›lm›flt›r.
Kemal Tahir’ in Devlet Ana’ y› yazmak için XIII. yüzy›l Bizans’ ›n›, Selçuklular’ ›n›, Mo¤ol’ unu araflt›r›p 3000 sayfaya yak›n not toplamas›, gravür ve resim incelemesi, Anadolu Ahilik teflkilat›n›, o ça¤›n Asya ve Avrupa milletlerinin
sosyal ve kültürel yap›lar›n› araflt›rmas›, saz flairlerinin hayat›n› okumas›,
cönk defterlerini kar›flt›rmas› (2) ve vakay› bu sa¤lam temeller üzerine oturtmas›, eserin edebi hüviyetini aflmakta
onu adeta bir tarih vesikas› haline getirmektedir. Eserde on y›l› kapsayan olaylar bir y›lda toplanm›fl, 1290 y›l›n›n panoramas› çizilmifltir.
Roman, Sen-Jan Tarikat› flövalyelerinden olup Anadolu’ ya sürülen fiövalye
Notüs Gladyüs’ ün Bitinya Prensli¤ini
ele geçirmek amac›yla ayn› do¤rultuda
ç›karlar› bulunan Türkopol yüzbafl›s›
Uranha ve Keflifl Benito ile iflbirli¤i yaparak Ertu¤rul Bey’ i baz› tekfurlar›n
yard›m›yla ortadan kald›rmak için çevirdikleri entrikalar üzerine kurulmufltur.
Türkopol Uranha’ n›n da hedefi Kanl›
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Bo¤az’ ›n baronu olarak Iss›zhan’ a yerleflmektedir. Tekfurlara baronluk vaderek onlar› k›flk›rt›p, Türkmenleri Karacahisar Tekfuru Aksantos’ la bozuflturmak için ‹negöl göçmenlerinden oluflan
Dönmezköy civar›nda Demircan’ › oklarlar ve Ertu¤rul Bey’ in savafl atlar›n› kaç›r›rlar. Karacahisar oklar›yla oklanan
Demircan, Ertu¤rul Bey’ in savafl atlar›n›n e¤itimcisidir. Ayn› giriflimde Demircan’ ›n niflanl›s› Liya da bo¤ularak öldürülür. Uranha, ünlü soyguncu Mo¤ol Çudaro¤lu ile getirece¤i her Ertu¤rul Bey’
in at› için befl yüz alt›na anlaflm›flt›r. Ertu¤rul Bey’ in savafl atlar›n› Frenklerin
kaç›rma cesareti Bitinya ucunun bar›fl›n› bozacakt›r. O y›llarda oniki onüç yafllar›nda olan Orhan Bey ile Demircan’ ›n
kardefli Molla Kerim, av için gittikleri
Dönmezköy’ de Demircan’ ›n oklanm›fl
cesedi ile karfl›lafl›rlar. Orhan Bey, Demircan’ ›n okland›¤›n› babas›na haber
verir. O¤uz kavmine yumuflakl›¤›n telkin edilmesi ve durumun bir an önce
fieyh Edebali hazretlerine bildirilmesi
karar› al›n›r. Plan amac›na ulaflm›flt›r.
Karacahisar Tekfuru Aksantos, kendi
reayas›ndan Liya’ n›n öldürülmesinden
Demircan’ › sorumlu tutarak Türkmenlere flikayete gelir. Molla Kerim, bu olaydan sonra, annesinin zoruyla Kerimcan
ad›n› alarak savaflç› tak›m›na kat›l›r.
Kay› boyunun ileri gelen birlikleri - dervifller, Ahiler ve savaflç›lar - durumu görüflmek için Köslük meydan›nda toplan›rlar. Bu arada fieyh Edebali vefat etmifltir. Ertu¤rul Bey’ in ölümünden sonra O’ nun yerine geçmek isteyen Dündar
Alp ve ak›ldanesi Daskolos Dervifl’ in savafl istemelerine karfl›n sa¤l›¤›nda Ertu¤rul Bey’ e alt› y›l vekillik eden o¤lu
Osman Bey, halk›n sa¤duyusuyla “Bey”
seçilir ve bar›fl› bir süre daha koruma
karar› al›r.
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Osman Bey, Ozan Yunus’ un gördü¤ü düflden kuvvet alarak Eskiflehir Sancakbeyi Aliflar Bey’ i fieyh Edebali’ nin
k›z› Balk›z’ › istemesi için dünür gönderir. Aliflar Bey’ in kâhyas› Pervane Subafl› da Aliflar Bey’ in emriyle Balk›z’ › kaç›rmak için Çudaro¤lu’ yla anlaflm›flt›r.
Frenk flövalye, Yüzbafl› ve Çudaro¤lu’
nun iflbirli¤i ile Balk›z kaç›r›l›r. Kaplan
Çavufl’ un k›z› Asl›han ile Bac›bey, kanl›lar›n› ö¤renmek için Kamagan Dervifl’
e fal bakt›rm›fllar, geri dönmektedirler.
fieyh Edebali, Aliflar Bey’ in yapt›¤›
dünürcülük hilesinin Sancakbeyi ile Uçbeyinin çat›flmas›na sebep olaca¤›ndan
Osman Bey’ e duyurulmamas›n› ö¤ütler.
Fakat Osman Bey, durumu Eskiflehir
Nakibi Hasan Efendi’ den ö¤renir. Nurettin Voyvoda’ n›n kona¤›nda Osman
Bey ile Aliflar Bey’ in yüz yüze görüflmeleri kararlaflt›r›l›r. Mavro vas›tas›yla
Çudaro¤lu, Filatyos ve iki Frengin kona¤› basaca¤› haberi duyurulur. Filatyos
savafl sebebi olarak kendi reayas›ndan
Mavro’ nun Osman Bey’ e s›¤›nmas›n›
gösterir. Yap›lan mücadele sonunda Aliflar Bey ölür, Mavro müslüman olur.
Harmankaya Tekfuru Köse Mihal’ le
dostluk kurulur.
Bu arada daha sonra Orhan Bey’ le
evlenip “Nilüfer” ad›n› alacak olan Yarhisar Tekfuru’ nun k›z› Lotüs, kad›nlar›n Sö¤üt’ ün hazinelerini Bilecik hisar›na teslim etmek için yapt›klar› sefer esnas›nda Orhan Bey’ le tan›fl›r. Türkmenlerin yaylaya göçünden istifade eden Filatyos, Çudar, Pervane ve fiövalyenin
kurduklar› pusunun haber al›nmas› üzerine kad›nla
Bac›bey’ in baflkanl›¤›nda Osman
Bey’ in emriyle uydurma bir yayla göçü
tertipler. Pusu, Bilecik Tekfuru Rumanos’ un yard›m›yla atlat›l›r. Yahfli ‹mam,
Konya Sultanl›¤›na durumu bildiren bir
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mektup yazar. fieyh Edebali de durumu
Konya Ahi fleyhine bildirerek Eskiflehir
Sancakbeyli¤ine yarar bir kiflinin atanmas›n› ister. Osman Bey, mektubu Konya Sultanl›¤›na götüren elçiden Mo¤ol
Argun ‹lhan’ ›n öldü¤ünü ve Konya’ n›n
içler ac›s› durumunu ö¤renip Karacahisar üstüne yürüme zaman›n›n geldi¤ini
düflünür. Tekfurunun zulmüne u¤rayan
Karacahisar halk› da tekfura yard›m etmeyece¤i için ifli kolaylaflt›racakt›r. Karacahisar al›n›r. Köslük meydan›nda
flenlik düzenlenir.
Çok geçmeden Osman Bey ile Akçakoca Osman Bey’ in Konya taht›na göz
koymas›n› bir casusun Frenklere haber
verdi¤ini ö¤renirler. Köse Mihal de elçi
göndererek Bilecik Tekfuru Rumanos’
un da Türkmen’ e cephe ald›¤›n› bildirir.
‹negöl Tekfuru Aya Nikola, ikinci Atranos Tekfuru Aleksi, Çudar Mo¤ol, Germiyano¤lu, fiövalye Notüs, Türkopol
Uranha ve Pervane Subafl› Osman Bey’
in biricik dostu Bilecik Tekfuru’ nu, Lotüs’ ü kullanarak Osman Bey aleyhine
döndürürler. Osman Bey, tekrar bir yayla göçü tertipler. Orhan Bey ile Kerimcan casusluk yapan Keflifl Benito’ nun
ma¤aras›n› basarlar. fiirin k›z flehit verilerek Bilecik al›n›r. Korkarak kay›plara
kar›flan fiövalye, Uranha ve Pervane Subafl› da Kerim Çelebi, Mavro ve Adem
Ejderhas›’ n›n takibiyle öldürülürler.
Ahi fieyhi Edebali de Bileck’ e yerleflmeye karar verir.
Romanda Bat›n›n “Müslüman kafirler, bir H›ristiyan topra¤›na yerleflti
mi, söküp ç›karmas› k›yamete kal›r. (...)
Türk’ ü bire kadar k›rmad›kça, ‹sa Ümmetine dünyada bar›nmak geçmifltir” (3)
fikriyle belirlenen parçalay›c› siyaseti
ile, ›rk, din, mezhep ayr›l›¤› yapmayan
Osmanl›’ n›n dünya siyaseti karfl› karfl›yad›r. Osmanl›n›n töresi din yayma üs51

tünedir. Bu iflle yükümlü olup “Ezraile
elense çekmifl, gözü kara yi¤itler” (s.
123) olarak tan›t›lan Rum abdallar› ile
“ok atmakta, m›zrak savurmakta, k›l›ç
tutmakta, binicilikte de¤me savaflç›lardan geri kalmayan” (s. 210) Rum bac›lar›n›n, silah arkadafllar› Turgut Alp, Saltuk Alp, Karamürsel, Samsa Çavufl ve
kardefli Sülemifl A¤a’ n›n isimlerini zikrettikten sonra Ahi fieyh ve yi¤itlerine
geçebiliriz.
XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda zaten
Do¤u Türkleri aras›nda köklü bir gelene¤e sahip olan meslek, sanat ve ticaret
kurulufllar›n› teflkilatland›ran Ahi Evran’ ›n kurdu¤u Ahili¤in Anadolu’ da ortaya ç›k›fl›n› haz›rlayan etkenleri Neflet
Ça¤atay:
“Do¤udan Asya’ daki büyük ve uygar Türk flehirlerinden gelen çok say›daki sanatkarlara kolayca ifl bulmak, yerli
Bizans sanatkarlar› ile rekabet edebilmek, tutunabilmek için yapt›klar› mallar›n kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca
göre ayarlamak, sanatkarlarda sanat
ahlak›n› yerlefltirmek, Türk ahlak›n›
ekonomik yönden ba¤›ms›z hale getirmek, ihtiyaç sahibi olanlara her alanda
yard›m etmek, ülkeye yap›lacak yabanc›
sald›r›lar›nda devlet silahl› kuvvetleri
yan›nda savaflmak, Türklük fluurunu,
sanatta, dilde, edebiyatta, gelenek ve göreneklerde milli heyecan› yarat›p ayakta
tutmak...” (4) fleklinde s›ralar.
Fütüvvet teflkilat›n›n tekamül itibariyla Anadolu’ da geçirdi¤i evreleri
dikkate ald›¤›m›zda, Osmanl› Devleti’
nin kurulufluna rastlayan XIII. yüzy›l›
“Gelene¤e Ba¤l› Hayat Devresi” içinde
de¤erlendirmek ve hükümleri bu dairenin prensipleri içinde vermek gerekir,
düflüncesindeyiz.
Bu ilk devrede “tarikat esas›na göre
örgütlenmifl esnaf kuruluflu olan Ahi bir52

likleri, devletin kurulmas›nda, topraklar›n geniflletilmesinde ve egemenli¤in el
de¤ifltirmesinde etkili olmufllard›r.” (5)
Romanda Ahilerin k›smen de olsa
ele al›nan nitelik, fonksiyon ve yetkilerini flu maddelerle s›n›fland›rabiliriz:
1- Egemenlik yetkisinin kullan›m›
2- Haberleflme ve yard›mlaflma
3- Savaflç›l›k ve teflkilatç›l›k (Mevcut güçler olmad›¤› zaman ülkeyi savunmak)
4- Topraklar›n geniflletilmesi
5- ‹ç siyasi kararlar›n al›nmas›
6- Dini ve dünyevi e¤itim ve ö¤retimi sa¤lamak suretiyle manevi hayat›n
yönlendirilmesi.
“‹lk dönemlerde egemenlik yetkisi,
beyler, ahiler, ve öteki devlet ileri gelenleri aras›nda bölüflülmüfltür.” (6)
Ertu¤rul Bey’ in ölümü üzerine çocukluk arkadafl›, Ahi yoldafl› Akçakoca’
n›n teklifiyle, yi¤itli¤ini genç yaflta ispatlam›fl Osman “Bey” seçilir. Beyli¤ini
önce Ahiler Nakibi Hasan Efendi, Osman Bey’ in aln›ndan öperek kutlar. Daha sonra Orhan Bey ve I. Murad’ ›n da
Ahiler, gaziler ve beylerin onay›yla seçildiklerini tarihi vesikalardan ö¤reniyoruz.
Köyler ve uçlar da dahil olmak üzere her yerde örgütleri bulunan Ahi birlikleri güvenlik, tafl›ma iflleriyle meflgul
olma ve konukseverli¤in yan›nda ülke
çap›nda haberleflmeyi de üstlenmifllerdir. Nakiplerin bu konuda üzerlerine düflen görev romanda flöyle dile getirilir:
“Ahi töresince nakipler önemli haberleri fleyhlerine ulaflt›racaklar vakit
geçirmeden” (s. 161)
Nakîp Hasan Efendi, Demircan’ ›n
öldürüldü¤ü haberini bir ulakla fieyh
Edebali’ ye bildirir. Kendi aralar›nda haberlefltiklerini bildiren flu ifadelere de
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rastl›yoruz:
“Her yerde örgütleri bulundu¤u
için, fieyhleri birbirleriyle aral›ks›z haberlefliyorlar, ayr›ca, gezginleri tekkelerine kondurduklar›ndan dünyada olup
bitenleri herkesten önce duyup ö¤reniyorlard›.” (s. 129)
Bilecik’ in fethini takiben fieyh Edebali’ nin Sö¤üt’ te kurdu¤u tekkeyi Ahi
Hasan Efendi’ ye b›rakaca¤› kendisinin
de Osmanl›n›n Bat›’ ya yönelmek için
düzenleyece¤i ak›nlarda manevi destek
olmak üzere Eskiflehir’ e de¤il Bilecik’ e
tekke ve medrese konduraca¤› (s. 564)
önemle belirtilir.
“Ahi örgütüne giren esnaf ve sanatkarlar, mesleki, dini ve ahlak›, e¤itimden ayr› olarak askeri talim ve terbiyet
de görüyorlar, gerekti¤inde ordu ile savafllara kat›larak düflmanla yi¤itçe çarp›fl›yorlard›.” (7)
Yazar, Ahi yi¤itlerinin savaflç›l›kta
gaziler kadar usta olmad›klar›n› söylüyor;
“Ahi yi¤itleri de sabahtan akflama
kadar, çarfl›da zanaatla u¤raflt›klar›ndan, savaflç›l›kta gaziler kadar usta de¤illerdi. Ama aralar›nda okuma yazma
bilenleri, ülkeye nam salm›fl ustalar
çoktu.” (s.129 )
Ahilerin Osmanl› Devleti’nin kuruluflunda kalem gücünün yan›nda k›l›ç
gücünü kullanarak ülkeyi iç ve d›fl ak›nlardan koruduklar› muhakkakt›r.
Yazar romanda cavlak tak›m›n› anlat›rken, cavlaklar›n Ahileri esnaf diye
küçümsediklerini fakat korkudan birfley yapamad›klar›n›, Ahiler , k›l›ç elde
çarfl›lar›n› savunduklar› için, talan edemediklerini belirtir. (s. 49)
Eserde ayr›ca Ahilerin, dervifl ve
abdal bölüklerinin oymak baflkanlar›n›n
yönetiminde Karacahisar için çarp›flt›k-
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lar›, savaflç›lar› Ahi çavufllar›n›n toplad›klar›, Ahi ulular›n›n silahlan›p kuflaklar›na Ahi palas› sokarak bask›n haberi
üzerine yard›ma geldikleri, en bilgili silah ustas› Kaplan Çavufl’ un da Ahi yoldafl› oldu¤u ifllenmifltir.
Gerçekten de Fuat Köprülü’ nün
kaydetti¤i gibi “‹dare teflkilat›n›n inkiflaf etmemifl oldu¤u o devirlerde, küçük
kasabalarda, devlet kuvvetini de¤il, fakat en mühim olan mahalli halk idaresini temsil eden onlard›.” (8)
Ahiler, anarfli bafl gösterdi¤i zaman
kolayca örgütlenebilen bir güç olarak
devreye girmifllerdir.
Eskiflehir Sancakbeyi Aliflar’ ›n
kahyas› Pervane Subafl› Mo¤ol Çudaro¤lu’ na fieyh Edebali’ nin k›z› Balk›z’ › kaç›rma teklifinde bulundu¤u zaman Çudaro¤lu Ahilere karfl› olan korkusunu flu
flekilde dile getirir:
-“Ahileri napal›m? Tüm Ahiler s›rt›m›za binince, topra¤› nerede bulacaks›n
da mezar›n› kaz›p içine gireceksin! Yok
arkadafl! Bu kez yanl›fl geldin ve de gelmekle ay›bettin! Çudar, evet, azbiraz
avanakt›r ama, sizin umdu¤unuz kadar
de¤ildir.” (s. 243)
fieyh Edebali’ nin k›z›na dokunulmas›n›n çevredeki Ahi gücünün hiçe say›lmas› anlam›na geldi¤i vurgulan›r.
Ahilik e¤itimi, gençlerin aylak kal›p, kötü al›flkanl›klar edinmelerini engellemenin, onu sözü geçer bir meslek
sahibi yapman›n yan›nda, onlara dini,
ahlaki bilgi ve davran›fl biçimlerini de
kazand›rmay› hedeflemifltir.
Ahili¤in tüzü¤ü niteli¤indeki fütüvvetnamelerin ve fütüvvetçili¤in temelini
tasavvuf oluflturur.
“Fütüvvetin asl› imand›r. Fütüvvet
Allah s›fat›d›r. Her kim bu s›fatlarla s›fatlan›rsa Allah Teala’ n›n s›fatlar›n› s›-
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fatlanm›flt›r ve Allah’ a ermifltir.” (9)
“Fütüvvet baflkalar›n› düflünmek,
di¤ergaml›kt›r. Fütüvvet halk› rahata
erifltirmek, hizmettir. Fütüvvet iki cihanda cömertliktir.” (10)
Ansâri, “Menâzil al Sakin” adl› Risalesinde Fütüvvetten bahseder; Kehf
Suresi’nin 10. ayetini delil getirerek “Fütüvvet nefs s›fatlar›ndan ar›nm›fl, kalbin
makam›na verilen add›r, bu temizlik
imandan sonra hidayetteki fazlal›k ve
ilerleyifltir...” der. (11)
Fuat Köprülü, “ Osmanl› Devleti’
nin Kuruluflu” adl› eserinde, XIII yüzy›l
dini hayat›m›zla ilgili olarak flu tespitlerde bulunuyor:
“...gözlerimizi, daha büyük bir dikkatle köylere ve göçebe Türkmen afliretlerine çevirelim; çünki, dini hayat ve sofiyane cereyanlar, burada daha canl›,
daha samimi, daha taflk›n ve fi’le münkalib olma¤a daha müstaiddir. Metafizik
düflünceler, mücerred mefhumlar bu ibtidai muhitte gayet basitleflerek ameli ve
concret (somut) flekiller al›r; ahlak felsefesinin incelikleri, derhal sert bir hayat
kaidesi haline girer. Bilhassa Uç beylikleri’nin ve onlar aras›nda Osmanl› Devleti’nin Kuruluflunu anlamak için, bu
mes’ele fevkalade mühimdir.” (12)
Din duygusu hem manevi bir huzur, güven ve cesaret kayna¤› hem de fütuhat› h›zland›r›c› kutsal bir miras olarak bafltan sona vaka örgüsüne somut
söz ve davran›fl örnekleriyle ilmek ilmek
ifllenmifltir.
Ertu¤rul Bey’in kardefli Dündar
Alp’›n ak›ldanesi Daskalos Dervifl ile
Nakip Hasan Efendi’nin Demircan’n›n
öldürülmesi ve Ertu¤rul Bey’in atlar›n›n
çal›nmas› üzerine savafla girip girmemek konusunda tart›flmas› esnas›nda
geçen flu sözlerle bu güven duygusu tasdiklenir;
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“Gazilerimizde, Ahilerimizde ve de
tüm savaflç› yi¤itlerimizde iman gücü
vard›r” (s.138)
Osmanl› Beyleri de ayn› zamanda
Ahi yoldafl› olduklar›ndan açlar› doyurucu, yoksullar› giydirici, tevazu sahibi,
yumuflak bafll›, ›rk, dil, din ayr›m› yapmayan, hoflgörülü, sab›rl› ve cömert yarad›l›fll› insanlard›r.
Romanda tekfurlar›n kudurganl›¤›ndan Rum milletinin Ertu¤rul Bey’in
Hazreti Ömer adaletine s›¤›nd›¤› (s.139)
dile getirilir.
En büyü¤ü onüç yafl›nda olan Sö¤üt
çocuklar›n›n kurdu¤u Ahi oyununda yol
atas› seçilen Kerim Çelebi, yol kardefli
Melik Bey’e ahili¤in prensiplerini anlat›rken “ahili¤in inanmakl›k ve tutmakl›k” yolu oldu¤unu hat›rlat›r (s.84-85) ve
ahlaki ö¤ütler verir:
- “Ey o¤ul! Sayg›l› ol ki sayg› göresin! ... Sözün dolusunu söyle ki dinletebilesin! Bundan böyle sana flarap içmek,
kemik afaraktan kumar oynamak yoktur. Gammazl›k, kas›nt›, karalamak
yoktur.K›skanmayacaks›n, kin tutmayacaks›n, zulmetmeyeceksin! ... Yalan söylemek, sözden dönmek, namusa kötü
bakmak gayet ay›pt›r ve de yoktur. Ellerin günah›n› görmezden geleceksin. Pintilik yoktur, hele h›rs›zl›¤› akla getirmek
bile yoktur. Kuflanaca¤›n kufla¤›n onurunu bil! K›l›ç erli¤ine soyunmaktas›n
Ali’ den üstün yi¤it ve de Zülfikar’ dan
üstün k›l›ç olmaz, denilmiflti. Çabala ki,
bu basamaklara yanaflabilesin!” (s. 86 87)
Ahilik gelene¤inde yi¤idin, Ahi s›fat›na dahil olabilmesi, kendine yönetilen
sorulara cevap verebilmesine ve bir üstad›n tan›kl›¤›na ba¤l›d›r.
“Yan›nda yetiflti¤i üstad› olmayanlar zaviyelere giremedi¤i gibi üstad› ö¤retti¤i sanat› helal etmez ve ç›ra¤› takdir
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ederek ondan memnun oldu¤unu gösteremezse böyleleri zaviyelere giremez ve
kardefl olamazlard›.
“Bu koflullar› üzerinde bulunduran
ç›raklar zaten sanat terbiyesini üstaddan alm›fl olarak geldiklerinden ocak, bu
gençlerin yaln›z hissi, edebi ve sosyal
yöndeki e¤itimleri ile u¤rafl›rlard›.” (13)
Ahi payesi adaya Yol Atas›, Yol
Kardefli, Nakip, Ahi çavufllar› ve di¤er
Ahi yi¤itlerinin de haz›r bulundu¤u, kurallar› gelenekle belirlenmifl bir merasimle verilir.
Devlet Ana roman›nda bu merasim,
çocuklar›n kurduklar› bir oyun fleklinde
dramatize edilerek, bafl›ndan sonuna kadar anlat›l›r.
Kemal Tahir’ in cenkçi tak›m›n› anlat›rken Dede Korkut, saray tak›m›n›
konufltururken de Evliya Çelebi’ nin üslûbunu kullanmas›, eserin bütününe bir
kahramanl›k kokusu sindirdi¤i gibi, merasimlerin anlat›ld›¤› diyaloglar› da daha gerçekçi ve canl› tablolar halinde çizmifltir.
Tören, Yol Aras› Kerim Çelebi’ nin
kufla¤›ndan ç›kar›p üç kez öptü¤ü cöngü
(? Fütüvetname) okunmas›yla bafllar.
Sedirin ortas›nda Ahi Baba, yan›nda halifeler, Nakipler, daha sonra yafl s›ras›yla oturan Ahi yi¤itleri yer al›r. Çavufllar ise avlu kap›s›n›n iki yan›nda elleri omuzlar›na çapraz ba¤lanm›fl flekilde, tafltan yontulmufl gibi kaskat› dururlar.
Toplant› Bac›bey’ in Sö¤üt’ e ün salm›fl, bol gölgeli serin avlusunda yap›l›r.
Loncalar devrinde toplant›lar›n mahfiller yerine büyük meydanlarda yap›ld›¤›n› ö¤reniyoruz.
Fütüvetnamede Ahili¤in ulu kat ve
sayg›l› basamak oldu¤u belirdikten sonra zamanla nas›l de¤iflime u¤rad›¤› flu
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tespitlerle dile getirilir:
“... bölüklerimize fleytan u¤ram›fl,
yi¤itlerin gönül gözlerini ba¤lam›fl. Bundan böyle hiç bir yolsuzluk bize, eriflebilemez, diye kibirlenmifller, çizgiden ç›km›fllar, sofralara haram girmifl, nefisler
kuduz canavar gibi azg›nlafl›p gem almaktan ç›km›fl. Alpl›¤›n yerini yavuzluk,
utanman›n yerini yüzsüzlük kapm›fl.
Bilmekli¤in uyan›k ›fl›¤› sönüp bilmezli¤in uykulu karanl›¤› yerin yüzünü sarm›fl. Ahiler, pir kap›lar›n› bofllay›p be¤ler kap›s›na birikmifl... Oysa , bu dünyada, her nesneye bozuntu elverir, ahili¤e
eriflebilemez !” (s. 81)
Fütüvvetnameler genellikle çözülmenin bafllad›¤› XIII. yüzy›l ve bilhasa
XV. yüzy›lda kaybolmaya yüz tutan de¤erleri yaflatma vazifesini üstlenmifllerdir.
Yol Atas› Kerim Çelebi’ nin okudu¤u Fütüvetnamede de bu ahilik töresinin
bir kitapta toplanmas› gerekti¤i yaz›l›d›r.
- “Onu gördüm ki, ahilerin kiminin
kitab› hiç yok. Kitap olmay›nca aktan
kara, e¤riden do¤ru ayr›lmaz. Kiminin
kitab› var, yazan k›sa yazm›fl. Az olsun,
öz olsun derken anlafl›lmazsa düflmüfl.
Diledim ki Ahilik töresi derlensin. Rum
ülkesinde, ademo¤lu, Türkçe söyleflip biliflir. Türk diliyle yaz›ls›n ki köylü kentli
okuyup okutup anlas›n. Duymad›m bilmem demeye özrü kalmas›n. Yel gibi estim, yol gibi tozdum, Pirler kitab›n› bulmak için... Miskin can›m üzüldü, dizlerimin gücü kesildi. Ol görüp ele getiremedim. Umudumu yitirmekli¤ime bir fley
kalmad›yd› ki, bir gün Halep çars›s›nda,
bir derbeder Hindiye dervifline çatt›m.
Ahilik yolu töresidir bu defter diye ba¤›rmaktan bo¤az›nda tükürük kalmam›fl...
Dönüp bakan yok... Se¤irttim gördüm ki,
bunca y›ld›r arad›¤›m kitap ... Kaça ? de55

dim, Üç akça dedi. Anlad›m ki de¤erini
bilmez. Hemen verip ald›m, oturup yazd›m bile¤im durana kadar ... Ahilik yolu
bilinmek için... 124 sorusunun karfl›l›¤›
verilebilmek için... Umuttur ki, bundan
geri yitirilmeye! Erbab› kufla¤›na sokup
gezdire! ... Ey ihvanlar, ey yoldafllar, ey
dostlar, yi¤itlik yönelmektir, ahilik bafllamakt›r ve de Ahi Babal›k gerçe¤e ulaflmakt›r. Asl›nda üçü birdir, ayr›l›k gayr›l›k yok! fiöyle biline ki, ahilikte miras
yürümaz, baban›n kazand›¤› o¤ula geçmez ve de herkesin kendi kazanmas› kanundur” (s. 82)
Aktard›¤›m›z metinde Ahilerin 124
sorusunun karfl›l›¤›n› verebilmeleri gerekti¤inden bahsedilmektedir. “Sonradan otuz iki sanat ve meslek koluna ayr›lan Ahi kurulufllar› Fütüvvetnamelerinde, ahlakl› ve dinsel yaflam kurallar›n› 740 olarak saptam›fllard›r. Bunlar›n
aras›nda en gerekli olarak seçilen 124
danesini her ahinin bilmesi zorunludur.”
(14)
Ahi Baba’ n›n gelenek olan bu olan
bu okumay› yeterli bulmas›ndan sonra
sa¤ çavufl testiyi, sol çavufl süpürgeyi
al›r. Çavuflun biri su döker, biri de süpürür gibi yapar. Böylece okuman›n yeterlili¤i bildirilir.
Erkân› icra göreviyle mesul olan
Nakîp, sa¤ çavuflun su doldurdu¤u bak›r
tasa, sol çavuflun getirdi¤i tuzdan biraz
katarak erkana selam verir. Erkan ad›na Ahi Baba selam›n› al›r. Nakip tas› dolaflt›rarak herkesin dudaklar›n› ›slatmas›n› sa¤lad›ktan sonra Melik Bey’ in yola
girmek istedi¤ini, yol atas›n›n Kerim Çelebi, yol kardefllerinin de Savc› Beyo¤lu
Ali Bayhoca, Aykut Alp o¤lu Kara Ali olduklar›n› söyler. Yol atas› ve yol kardefllerinin uygunlu¤u Ahi Baba taraf›ndan
onaylan›r. (s. 83)
Ahi Baban›n önüne serilen iki sec56

cadeden birine Nakîp, Melik Bey’ in kuflanaca¤› Ahi kufla¤›n›, beline sokulacak
Ahi palas›n› koyar.
Talibi irfladla memur Yol Atas› Kerim Çelebi, Melik Bey’ i seccadelerin
önüne getirerek, sa¤ elini sol omzuna,
sol elini sa¤ omzuna koyar, sa¤ aya¤›n›n
bafl parma¤›n›, sol aya¤›n›n bafl parma¤›na bast›rmak suretiyle erkân› selamlar.
Melik Bey’ in s›nava çekilmesine
karar verilir. Kerim Çelebi, bofl seccadeye diz çöker, yol kardeflleri de Melik Bey’
i getirip karfl›s›na oturturlar. (s. 84)
Melik Bey, Ahili¤in aç›¤›n›n eli, yüzü, gönlü ve sofras› olmak üzere dört oldu¤unu, kapal›s›n›n gözü, beli ve dili olmak üzere üç oldu¤unu, gözü kapal›l›ktan murad›n, kimsenin suçunu ve ay›b›n› görmemek oldu¤unu söyleyerek kendisine bu yönde sorulan sorular› cevaplar. (s. 85)
Yemek yemekteki edepleri ise oniki
madde halinde flöyle s›ralar
“Oturdukta sa¤ dizini dikip sol dizi
alt›na ala... Lokmay› önce sa¤ avurduyla
çi¤neye... Küçük lokma a¤›zlaya... ‹ki
elini ya¤latmaya. A¤z›ndan ak›tmaya
- Yere dökmeye, a¤z› dolu iken konuflmaya...
- Kimsenin lokmas›na bakmaya...
- Bafl›n› kafl›m›ya
- Sözü k›sa söyliye ve de hiç gülmiye...
- Yeme¤in iyisini konu¤a b›raka...
- Yemekten sonra elini y›kaya”. (s.
85 - 86)
Söz söylemekte dört edep vad›r. Melik Bey, bu soruya da cevap verir:
- Sert söylemeye ki a¤z›ndan tükürük saçm›ya... Bir kifliyle söyleflirken
hep yire bakm›ya... “Sen - Ben”demeye,
“Biz - Siz” diye... Elini, kolunu sallm›Millî Folklor

ya... (s. 86)
Yukar›da s›ralanan bu edepler,
Burgazi Fütüvvetnamesi’ nde de aynen
zikredilir.
Yol gitmekte edep sekizdir:
“Kat› kat› kas›larak yürümeye ...
Canavarc›klar› ezmiye... Dört yan›na
bakm›ya... Tafldan tafla hoplam›ya... Yoldan ayr›lm›ya... Kimsenin ard›ndan gözlemiye... Büyü¤ün önüne geçmiye... Biriyle giderken bekletecek ifl tutm›ya...”
(s. 86)
Melik Bey’ in baflar›yla sayd›¤› bu
edeplerin yine Burgazi Fütüvvetnamesi’
nde az çok söyleyifl farklar›yla flu flekilde
ele al›nd›¤›n› görüyoruz:
a- Kat› kat› yürümiye,
b- Gözede canavarcuklara basm›ya,
c- Dört yana baka baka yürimeye,
d- Tafldan tafla segirtmeye,
e- Yoldan ›r›lmaya,
f- Kimsenün ard›nca bakm›ya,
g- Kendüden ulunun önince gitmeye,
h- Bir kifliyile gideriken bir iflle
meflgul olmaya, an› muntaz›r eyleye (15)
Burgazi Fütüvvetnamesi’ nde say›lan edeplerle romanda gündeme gelen
edepler aras›ndaki bu uygunluk, Kemal
Tahir’ in konuya bilimsel yaklaflt›¤› yolunda, yaz›m›z›n bafl›nda dile getirdi¤imiz tespitleri do¤rulamaktad›r.
Nesne sat›n al›rken üç noktaya dikkat etmelidir:
“Yumuflak söyleye... Tad›na azla baka... Ald›¤›n› geri vermeye...” (s. 86)
S›nav›n son sorusu beyler kat›na
varman›n befl edebidir;
“Vakitsiz gitmeye... Büyüklerin
hepsine ayr›ca ayr›ca selam vere... Uzak
otura... Çok söylemiye... Ö¤üt vermiye...”
(s. 86)
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Bu soru da cevaplan›nca Ahi Baba,
aday›n yeterince yontulmufl oldu¤una
karar verir.
Kerim Çelebi, Melik Bey’ in eline
bir ya¤l›k örter. Yol kardeflleri ellerini
bunun üzerine koyarlar. Kerim Çelebi,
son ö¤ütlerini vererek Ahilik kufla¤›n›,
dudaklar›n› k›p›rdatarak okuyup üfleyip
Melik Bey’ in eline dolar. Üç dü¤üm vurur. Ahilik palas›n› da üç kez öpüp kufla¤›na sokar.
Gülbank çekilir, yani Ahi Melik
Bey’ e hay›r dualar edilir. Hz. Muhammed’ e selavat getirilerek tören bitirilir.
(s. 87)
Ahilerin k›yafetleri de di¤er zümrelere göre farkl›l›k gösterir. Neflet Ça¤atay, Ahilerin k›l›k ve k›yafetleri hakk›nda flu bilgileri veriyor:
“... kendini tasavvufa verenlerin
h›rka giymelerine karfl›l›k ahiler flalvar
giyerler, fled yani kuflak, pefltemal kuflan›rlard›.”
“Ahi gençlerinin üzerlerinde flalvardan baflka abadan bir giysi, ayaklar›nda
da mest vard›. Bunlar, bellerine kemer
ba¤lar bu kemere de bir metreden art›k
uzunlukta bir b›çak asarlard›. Bafll›klar›n›n tepesinde yetmifl santim boyunda
ve iki parmak eninde bir “taylasan” vard›. (16)
Kemal Tahir, Ahi fieyhi fieyh Edebali’ nin k›yafetini flöyle tasvir eder:
“fieyh Edebali ünlü ak kat›r›na binmifl, büyük Ahi derneklerinde omuzuna
ald›¤› içi samur kapl› yeflil çuhadan
uzun cüppesini giymiflti. Ahi flalvar›n›n
alt›nda sar› sahtiyandan yumuflak çizmeleri vard›. Horasan sar›¤›yla bir kat
daha büyüyen kocaman kavu¤unu, nas›l
olup da bu kadar kolay tafl›d›¤›na flaflmamak mümkün de¤ildi. Birlikte yaylaya ç›kt›¤› Türkmenlerin flerefine halis
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Buhara fial›ndan kufla¤›na iki arfl›n Ahi
palas› sokmufltu.” (477)
Ahiler meslek ve sanat sahibi olma
zorunlulu¤u ile fütüvvecilerden ayr›l›rlar. “Ahi olmak için herfleyden önce ve
fütüvvecilik meziyet ve s›fatlar›n› haiz
olduktan baflka aday›n, bir meslek veya
sanat›n›n olmas› flartt›r” (17)
Eserde Ahileri de¤iflik meslek gruplar›na mensup olarak görüyoruz. Bunlardan Nakip Hasan Efendi’ nin mesle¤i
ile ona parelel olan itibar› flöyle anlat›l›r:
“Hasan Efendi asl›nda Sö¤üt’ ün
ipek dokumac›lar›n›n kahyas›yd›! Yaln›z
buralarda de¤il imparatorun baflkenti
‹stanbul’ da bile, sözüne, bilgisine güvenilir biricik ipek uzman say›l›yordu.
Çarfl›y› eskinin bozulmam›fl ahi düzeniyle çekip çevirmekte, fieyh Edebali’ yi ülkenin ahi babalar› aras›nda, utand›rmamaya çabalamaktayd›” (s. 132)
Kerimcan’ ›n silah e¤itimcisi Kaplan Çavufl “Eskiflehir dolaylar›n›n en ünlü demircisi, en bilgili silah ustas›” olarak tan›t›l›r.
I. Murad ve hatta Fatih devrine kadar Ahilik teflkilat›, devletten ba¤›ms›z
bir otorite olarak yetkilerini kullanm›flt›r. Çarfl› ve pazar›n tek hakimi Ahiler
olmufltur.
Eserde, soyguncu ve sömürgeci Bat›l›n›n timsali fiövalye Notüs Gladyüs,
soylular›n halk üzerindeki bask›lar›ndan bahseder. Allah’ ›n topra¤› soylular
içn yaratt›¤›n›, üstündeki köylüyü de
ona mal diye ba¤›fllad›¤›n›, can› çekerse
soylular›n köylüyü asabilece¤ini, köylü
tak›m›n›n kan›n›n hesab›n›n sorulamayaca¤›n› söylemesi üzerine, Dönmezköy
reayas›ndan Mavro’ nun flaflk›nl›k içinde
sordu¤u,
- Ahiler ne der bu ifle aman fiövalyem, çarfl›y› dar etmezler mi soylular›n
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bafl›na? sorusuna karfl›l›k fiövalye,
“ahi”nin ne anlama geldi¤ini bilmedi¤ini
söyler. Mavro aç›klama yapar:
- Bizim buralar›n çarfl›s› pazar› ahilerden sorulur, Subafl› da kar›flabilmez,
tekfur da... Kad› kar›fl›r az biraz, kitab›n
yazd›¤› kadarc›k...(s. 27)
Bununla birlikte XIII. yüzy›ldan itibaren çözülme bafllam›fl, teflkilat siyasi
otoriteden icazet al›r hale gelmifl, k›saca
devlet kontrolüne girmifl, bilhassa I. Murad ve Fatih döneminden sonra sembolik
bir de¤er alm›flt›r. Beyleri kap›lar›na
bekleyen Ahiler “Pir” kap›s›na b›rak›p
“Bey” kap›s›na yönelirler.
Kemal Tahir, teflkilat› bu yönüyle
anlatabilmek için Ozan Yunus Emre ile
Kaptan Çavufl aras›nda tart›flmaya dayanan bir diyalog kuruyor.
Yunus Emre, Ahilerin de devlet memuru oldu¤unu; fleyhlerin, nakiplerin ellerinde sultan ferman› olmad›kça bir ifl
göremeyeceklerini, Ahilerin halife kulu
olduklar›n› ileri sürer. Kaptan Çavufl bu
iddiaya karfl› verecek cevap bulamaz ve
mevzuyu de¤ifltirmek zorunda kal›r. (s.
202)
Osmanl› Devleti’ nin kurulufl döneminde bafla geçen beylerin de Ahi olduklar›n›, Ahi fleyhlerinin sa¤duyular›n›n
iflaret etti¤i yönde kararlar ald›klar›n›
görüyoruz.
Ayn› zamanda Osman Bey’ in kay›nbabas› fieyh Edebali’ nin Ahilerin en
büyük fleyhlerinden oldu¤u, Tebriz’ den
‹stanbul’ a kadar sözünü geçirdi¤i belirtilir(s.289). Romanda fieyh Edebali’ nin
t›ls›ml› kiflili¤ini ve itibar›n› kuvvetlendiren cümlelere de rastl›yoruz.
“fieyh Edebali baflkad›r. Tuttu¤u
uzar tutamak olur, bast›¤› düzelir basamak olurdu. Ben görmedim, keramati
söylenir” (s. 49)
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“Osman Gazi’ nin Ahi reislerinden
olup, Eskiflehir civar›nda it burnu mevkiinde tekkesi bulunan fieyh Edebali’
nin k›z› Malhatun’ a talip olmas›, akrabal›k tesisi ile Ahilerin nüfusundan istifade etti¤ini göstermektedir. Edebali’
nin k›z›na talip olan Osman Gazi’ denbir
meslek ö¤renmesini istemesi, Osman
Gazi’ nin de kösele yapmay› ö¤renmesi
Osman Bey ile Fütüvvet ehlinin aralar›ndaki münasebetleri ortaya koymas›
aç›s›ndan mühimdir. Bu kay›tlardan anlafl›ld›¤›na göre Osman Bey, fieyh Edebali vas›tas›yla Fütüvvete de intisap etmifltir”(18)
Osman Bey’ in ölümünden sonra yerine yine ahi olup, Ahilerin kulland›klar› lakaplardan “‹htiyarü’d-din” i kullanan Orhan Gazi seçilecek, Ahilerin ve
beylerin yard›m›yla Anadolu ve Rumeli
de yeni topraklar fethetmek suretiyle
imparatorluk kap›s›n› aralayacakt›r.
Devlet Ana roman›n›n halk kültürü
ile alakal› bir kavram olan “Ahilik Teflkilat›” çerçevesinde gündeme gelmisinin
sebebi muhtevas›n›n milli ve dini motifler üzerine kurulu olmas›ndand›r.
Roman›n hareket noktas›n› yazar›n
flu ifadesinden ç›karmak mümkündür:
“Bir kere Bat›’ da roman nereden
kaynaklanm›fl?... Masaldan; halk hikayelerinden mi?... Tamam! Benim de masal›m var halk hikayelerim var... Öyleyse roman›m› oturtaca¤›m temel var bende...” (19)
Ahmet Hamdi Tanp›nar da Türk
edebiyat ve sanat›n›n muhtac oldu¤u yenili¤i yine öze dönüflte buldu¤unu flöyle
ifade etmiflti:
“Hakikatte bir edebiyat ve sanat
ancak kendi ananesi içinde yenileflebilir.
Harici tesirler onu zenginlefltirir, geniflletir. Eksiklerini tamamlar fakat mazi-
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den beri gelen ananenin üzerine afl›lanmak flart›yla...” (20)
Yazar›n objektif ve flimdiye kadar
bu sahaya yönelen sabit fikirli e¤ilimlerden farkl› bir yaklafl›mla ele ald›¤› Türk
töresi ve bu töreyi yaflad›¤›m›z ça¤dan
yakalama giriflimi bu yolda u¤rafl vermifl
baz› yazarlar›m›z›n da gayretiyle Türk
roman›n›n milli bir vas›f kazanmas›na
vesile olmufltur.
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