
AKSEHÎR-MÂRUF (ALANYURT) KÔYÛ SEYH HASAN TÛRBESi 

Yekta DEMÎRALP* 

Aksehlr'in 3 km kuzeyindeki Maruf Kôyû'nde, moloz tas lie 
ôrûlû blr duvann çevreledlgi avlu Içindedir. Burada, bir imaret ve bir 
tekkeden de sôzedilmektedir. Ancak, bu yapilara ait herhangi bir iz 
mevcut degildir (1). Çesitli kaynaklarda yapiya, "Haci Ibrahim Sultan 
Tiirbesi", "Haci Ibrahim Tiïrbesi", "Mâruf Tekkesi", "Sih Hasan 
Hiisamettin Tiirbesi" ve Çeyh Hasan Ibrahim Sultan Tiirbesi" gibi 
isimler verildigi gôrûlûr (2). 

Dis duvarlar dùzgùn mermer bloklarla kalplidir. Kare planh 
yapmin ûzeri, ûst kesiml koniyi andiran bir kubbe ile ôrtûlûdûr (3) 
(Res. 1,2) (Çek.l). 

Giris, dogu cephenin ortasmdadir. Diger ûç cephede, birer 
dikdôrtgen çôkertme içine yerlestirilmis, dikdôrtgen sekilli birer 
pencere vardir. Cephe ile çôkertme yûzeyi arasmdaki kademelenme, ûç 
cephede de farkli silmelerle saglanmistir. Kuzey cephedeki pencerenin 
ait kenanni smirlayan sllme lie ûst kesimdeki silme farklidir (Res.3). 
Altta, cephe yûzeyi ile 45° llk blr açi yapan dûz silmeden sonra, yarim 
daire kesitli bir kaval silme yeralirken; ûstte, yalnizca eglmli bir dûz 
silme ile yetinilmistir. Bu silme, çôkertme yûzeyini daraltacak 
sekilde daha içeriden baslar. Ayni pencere çerçevesindeki bu farkli 
profilli silmeler, yapmm son asamada tamamlanmadan birakildigi 
izlenimini uyandirmaktadir. 

Bâti cephenin o r t a s m d a yera lan dikdôrtgen sekilli 
çôkertmenin çevresini ise, bir içbûkey silme ile bir disbûkey kaval 

* E.Û.Edebiyat Fakultesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bôlûmû, Arastirma Gôrevlisi 
1) 1. H. Konyali, Akçehii Tarihi, Istanbul, 1945. s. 376; R. Melûl Meriç, "Aksehir 

Tûrbe ve mezarlan", Turkiyat Mecmuasi, V/1936, s. 199; Mustafa Cavit, 
Akçehi r k i t a b e l e r i ve T e t k i k a t (Ki tabe le r -Tùrbe le r -Mezar la r -
Aksehir'de Gômûlii Ûnlù ïnsanlar), Mugla ,1934, s.35;; O .Aslanapa, 
E.Diez, M.M.Koman, Karaman Devri Sanati, Istanbul, 1950, s. 155. 

2) Ali Kûçûktop, Her Yônùyle Akçehir, Aksehir, 1978, s.51; Yasar Anilir, 
Aksehir Tarihi ve Tarihi Eserleri, Konya, ?. s.49; 1.H.Konyali, a . g . c , s. 
365 367; R.M. Meriç, a.g.m., s. 199; Vakiflar Genel Mùdiirlu|ù Arçivi, Dosya 
no. 42.02/3. 

3) Tamamen çôken kubbe, 1900 yihnda yeniden yapilmistir. Bu onarim 
sirasinda yapinin ilk çekline ne derece sadik kalindigini bilemiyoruz. Bkz. 
l.H.Konyab, a.g.e., s.368; O-Aslanapa ve digerleri, a.g.e., s. 153.). 
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Sekil 1- Mâruf Kôyû Seyh Hasan Tûrbesi. Plan. 

silme kusa t i r (Res.2,4). Ûst te ; penceren in ahnhg i o larak 
adlandirabilecegimiz kesimde, pencere açikhgi genisliginde, duvar 
zeminlne nazaran 5 cm Ilk bir rôlyefe sahip, dlkdôrtgen biçimli bos bir 
pano vardir. Pencere açikligmin iki yan kenan ûzerinde, silindirik 
birer kôse sùtunçesi mevcuttur. Sûtunçeler, basasagi yerlestirilmis 
birer lâleyi hatirlatan kaideler ûzeiine oturmaktadir. Ûst kesimde ise, 
silindirik gôvdeden, basit mukarnaslarla kareye geçllmektedir. Bu 
kare sekilli tabla ûzerine, kôseleri kavisli hatlarla pahlanmis zar 
sekilli bir bashk oturtulmustur. Zar bashklann ikl yûzû ûzerine, dogal 
gôrùnûmlû birer çiçek ôrnegi islenmlstir. 

Gûney cephe, digerlerine gôre daha ôzenli bir dûzenlemeye 
sahiptir (Res.5,6). Cephe ile, Içinde pencerenin yeraldigi çôkertme 
arasmda ikl silme gôrûlmektedir. Silmelerden birlsl cephe yûzeyine 
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paralel, digeri ise 45° lik açi yapacak sekilde yerlestirilmistir. 
Silmelerin ikisi de dûzdûr. Silmelerin sinirladigi çerçeve içinde, 
pencere açikhgi genisliginde bir pano vardir. Panonun ait kesimine 
bir sira mukarnas yerlestirilmistir. Mukarnasm disleri arasmda, 
gûlbezek gôrùnûmlù sûslemeler vardir. Pencere açikhginm 1kl yan 
kenari ûzerlnde silindirlk blrer kôse sûtunçesi bulunur. Sûtunçe 
gôvdelerl , a sag ida ve y u k a n d a , ûçgen geçislerle kareye 
dônûs tû rû lmûs tû r . Kaide ve bashk, sekll olarak bir vazoyu 
animsatmaktadir. Dikdôrtgen sekilii pencere açikhgi, geometrik 
ôrneklerle sûslû sebekeli bir mermer levha ile kapatilmistir (Sek.2). 

Sekil 2. Mâruf Kôyû Seyh Hasan Tûrbesi. Sebekeli Mermer 
levha. 

Taçkapi, dogu cephenin ortasmda yapi boyunca yûkselir ve 
cepheden disanya tasmti yapar (Res. 1,5,7). Taçkapidaki kademelenme 
distan içe dogru siralanan silmelerle saglanmistir. Silmeler taçkapiyi 
ûç yônden kusa tmak tad i r . Tapkapi ana nls in in kavsaras i 
mukarnashdir . Kavsaranin ûst kismma, enine dikdôrtgen sekilii 
kitabe levhasi yerlestirilmistir (Res.8,9). Kavsara kôseliklerinin ûst 
kesiminde iki kabara, ait kesiminde de iki kabartma gûlbezek vardir 
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(Res.9). Taçkapi ana nisinin kôselerinde, çokgen kesitli birer sûtunçe 
vardir. Bunlann kaidelerl, ortalan §isirilmls kum saati; basliklan 
ise, kûre biçimindedir. 

Taçkapi ana nisi içlndeki girls araligi dikdôrtgen bir 
açikliktan ibarettir. Atki tasmin ûstûndeki kesim geçmell kemer 
teknigi He, ikl renkli mermer kullanilarak meydana getirilmiçtir. 
Girls açikligim ahçap iki kapi kanadi ôrter. 

Kare p l anh m e k a n m içinde, kuzey, gûney ve bat i 
duvarlanndaki pencerelerin sivri kemerli yûzeysel birer nis içinde 
yeraldiklan gôrûlûr. Içte, duvar lann iç yûzeyi tamamen sivali ve 
badanahdir. Duvarlarda kalemisi sûslemeler vardir (Res. 10,11). Kare 
gôvdeden kubbeye geçis, pandantiflerle saglanmistir. Iki ûçgen 
yûzeyden o lusan pandant i f ler , û s t t e oniklgen bir k a s n a k 
o lus turmaktad i r (Res. 10). Oniki dilimli bir kubbe , mekani 
ôrtmektedir. 

Tûrbede mevcut sandukalar ilk yapidan degildir. Bunlann 
çalmdigindan sôzedilmektedir (4). Mevcut basit iki sanduka sonradan 
konmustur. Aynca, çevreden bulunan ûç adet islâmi mermer lâhit de 
burada korumaya ahnmistir. 

Yapida, mermer malzeme ile yapilmis sûslemeler ônemli bir 
yer tu tmaktad i r . Bu sûslemeler taçkapi ile gûney cephede 
yogunlasmaktadir . Yapi içinde, siva ûzerine yapilmis kalemisi 
sûslemeler ikinci planda kahrlar. Gûney cephedekl sûslemeler 
Sebekell mermer pencere levhasmdan ve pencerenin ûst kesimindeki 
m u k a r n a s seri t ten ibarettir . Mukarnas serit , pencerenin ûs t 
kesimindeki, disanya tasmti yapan panonun ait kenannda yeralir. 
Her mukarnas disinin altma, dônûsûmlû olarak, gûlbezek gôrûnûmlû 
birer çiçek veya bir çark-i felek motifi yerlestirilmistir (Res.6.). 
§ebekeli mermer levhadaki sûslemenin ana motifini onikigenler 
olusturur(Res.6) (§ek.2).Bunlann girift bir sekilde yerlestirilmesiyle 
alti ve oniki kollu yildizlar ve çok kenarh geometrik sekiller ortaya 
çikmi§tir. Yildizlann içe bakan kôseleri merkez ile birlestirilerek, 
bunlara alti ve oniki yaprakh çiçek motif! gôrûntûsû vertlmistir. 

Ana nis kavsara kôseliklerindeki kabara ve gûlbezekler 
ûzerinde bitkisel ve geometrik sûslemeler vardir. Kabaralann ûzeri. 

4) l.H.Konyah, a.g.e., s.368; Mustafa Cavit, a.g.e.,s.35. 
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kink çizgiler halindeki kaytanlann olusturdugu bes ve seklz kollu 
yildizlar ve çok kenarh geometrik ômeklerle bezelidir (Res. 7,8,9). 1kl 
gûlbezek ûzerindeki sûslemeler farklidir (Res.9). Sagdaki gûlbezekte, iç 
içe yerlestirilmis iki farkli ôrnek vardir. Içte, merkezdeki alti kollu 
yildizm kollanndan çikan ve disanya dogru yôneîen alti palmet ile 
bun lann arasina yerlestirilmis alti lotus yerahr. Bunun dismdaki 
çerçevede ise, yirmidôrt adet stilize yaprak ômegi yanyana dizilmistir. 
Soldaki gûlbezekte de yanyana siralanan yinnidôrt stilize yapragin 
olusturdugu çerçevenin içinde, ortasma çiçek ômeginin yerlestirildigi 
çark-i felek motifi vardir. 

Taçkapi sag yan kanadimn ait kesiminde, ayni seviyede 
yeralan iki mermer blok ûstûndeki geometrik sûslemeler dikkat 
çekicidir. Bu sûslemelerden birincisi, t açkapimn cephesindeki 
silmelerden en distaki ûzerindedir (Res. 12) (§ek.3). Buradaki sûsleme 
seridinin sag kenannda olusan, sivri uçlu alti kollu bir yanm yildiz 
ôrneginin uzantilan kesiserek armut biçimli dôrtgenler, altigenler ve 
bes sivri kollu yildizlar meydana getirmektedir. Ikinci sûsleme ise, 
taçkapi ana nisinin sag yan yûzûnûn ait kesiminde, tek parça mermer 
bir blok ûzerinde yeralmaktadir (Res. 13). Burada farkli ikl geometrik 
sûsleme gôrûlûr. Ûç yam çerçevelenip, ûst yam devam edecekmis gibi 
açik birakilmis orta bôlûmde, seklz sivri kollu bir yildizm uzantilan 
kesiserek armut biçimli dôrtgenler, altigenler meydana getirmektedir 
(§ek. 4-a). Buradaki geometrik ôrnek, taçkapidaki kabaralar ûzerinde 
gôrûlen ôrneklere benzemektedir. Bu sûslemenln ûç yanini kusatan 
alanlarda ise, kaytanlardan olusan onikigenlerln merkezinde sekiz 
sivri kollu yildizlar, bu yildizlarm çevresinde de a rmut biçimli 
altigenler ile koza sekilli geometrik formlar olusmustur (§ek.4-b). Bu 
ôrnek ile sebekeli mermer pencere levhasi ûzerindeki ôrnek çok ufak 
farklihklarla birbirine benzemektedir. 

Yapi içindeki Barok karakterli kalemisi ve diger sûslemeler 
1900 yilinda gerçeklestirildigi sôylenen onanm sirasinda yapilmis 
olmalidir (Res. 10,11). Kubbe etegini bas asagi yerlestirilmis stilize 
palmetlerden olusan bir serit dolamr. Pandantiflerin ait ucu 
hizasinda, sablonla baski tekniginde yapilmis stilize bitkisel 
ôrneklerden o lusan ikinci bir serit yer ahr . Duvarlar in û s t 
kesimindeki madalyonlarla, pandantif kôselerindeki bezemeler C ve S 
kivnmh bitkisel ôrneklerden olusur. Aynca pandantif or ta lanna 
birer yazi madalyonu ile dilimli kubbenin herbir yûzûne, birer 
madalyon içinde çiçek ôrnekleri yerlestirilmistir. Kubbe kasnagrndaki 
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Çekil 3. Mâruf Kôyû Çeyh Hasan tûrbesi. Taçkapi Cephesindeki 
Sûsleme 

Sekil 4-a. Mâruf Kôyû Seyh Hasan Tûrbesi. Taçkapi ana nisi 
yan kanadindaki Sûslemenin orta panosu. 
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Çekil 4-b. Mâruf §eyh Hasan Tûrbesl. Taçkapi ana nisi yan 
kanadmdaki sûslemenin orta panosunu çerçeveleyen 
sûsleme. 

kartuslar dinsel içerikli yazilarla doldurulmustur. Gûney pencere Ile 
gûneydogu kôse arasma da bir mihrap resmi yapilmistir (Res. 11). 
Gûney duvannin ûst kesimine "Herkes ôlumu tadacaktir" anlamindaki 
ayet yazilmistir (5). 

îslamiyetin ôlû gomme gelenegine ters dûsen tûrbe geleneginin 
kesin baslangio tam olarak bilinmiyor. Gûnûmûzde bilinen en eski 
tûrbe, IX. yûzyihn ikinci yans ina tar ihlenen S a m a r r a ' d a k i 
Kubbet-ùs-SùTeybiye'dir (6). Plarn açismdan daha çok Hirlstiyan 
mimarisinin izlerini tasiyan bu eserden sonra Tûrkistan, Horasan ve 
Dogu Iran'da da tûrbeler insa edildigi gôrûlûr. îslamiyeti kabul eden 
Tûrklerln kendilerine ôzgû bir mezar gelenegine sahip olmalan, îslam 
Sanatmda tûrbe mimarisinin gelismesinde etkili olmustur. Tûrbe 
p lan la r inda gôrûlen çesitl i l ik, ilk ô rnek o la rak blldigimiz 
Kubbet-ûs-Sûleybiye'den itibaren artarak devam etmistir (7). 

Tûrk Mimarisinde kûbik gôvdenin kubbe ile ôrtûldûgû 
ôrnekler zengin bir grup olustururlar. Bu tipin bilinen ilk ômegi 907 
tarihli Buhara'da ismail Sâmânî Tiirbesidir (8). Benzer tûrbe 

5) Kur'an-i Kerim, 111/185 
6)M.01us Arik, "Erken Devir Anadolu-Tûrk Mimarisinde Tûrbe Biçimleri", 

Anadolu (Anatolia), IX/1967, Ankara, 1969, s.57. 
7) Ay.es.. s. 57-100. 
8) Ay.es., s. 58; Insa tarihi olarak farkli tarihler verilebiliyor (Bkz. M.Sozen ve 

digerleri, Tûrk Mimarisinin Gelisimi ve Mimar Sinan, Istanbul 1975, s.7; 
H.Onkal, Anadolu Selçuklu Turbeleri, A.O.tslami Ilimler Fakûltesi Doktora 
Tezt (Basilmamis). Erzurum, 1977, s.7.). 
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ôrneklerine Anadolu Se lçuklu lanndan i t ibaren Anadolu'da da 
rastlanmaktadir (9). 1221-22 tarihli Konya Hoca Fakih Tiirbesi (10), 
XIII. yûzyil ikinci yansma tarihlenen Tokat Anonim Turbe (11), 
1278-79 tarihli Çay Yusuf bin Yakup Tiirbesi (12) ve 1295-96 tarihli 
Develi Seyyid §erif Tiirbesi (13) ûstleri birer kubbe lie kapatilmis kare 
planh yapilardir. XIII. yûzyil ilk yansma tarihlenen Konya Hoca 
Cihan Tiirbesi, biçim ve tugla ôrgûsû lie, Iran tûrbelerini animsatan 
bir ôrnektir (14). Yine ayni semaya dahil edebilecegimiz 1333 tarihli 
Kirsehir Asik Pasa Tiirbesi'nde, kubbe lie ôrtûlû ana mekan dismda, 
bir de giris holû bulunur (15). XIV. yûzyil ilk yansma tarihlenen 
Manisa Saruhan Bey Tiirbesi'nde ise, kubbe Ile ôrtûlû mekan, 
tonozgôrûnûmlû genis bir kemer ile kuzey yônûnde genisletilmistir. 
Aynca, giris cephesinde fazla derin olmayan bir eyvan yeralir (16). 

Anadolu Tûrbe Mimarisi'nde en bol ôrnek, bu plan semasmda 
karsirruza çikar. Bu semadaki tûrbeler-birkaç ôrnek dismda- basit ve 

gosterisslz yapilardir. Cami, medrese, kervansaray gibi mimari 
anitlann hemen hepsinde rastladigimiz anitsal taçkapilara tûrbelerde 
sikça rastlanmaz. Bu nedenle, Kirsehir Açik Pasa Tiirbesi' nin 

taçkapisi ûzerinde durulmasi gereken bir ôrnektir. Bezemesi yônûnden 
farkli ôzelliklere sahip olsa da; malzemesi, disa taskm yan kanatlan 
ile bu taçkapi, Çeyh Hasan Tiirbesi taçkapisi ile benzer ôzelliklere 
sahlptir. Çay'daki Yusuf bin Yakup Tiirbesi, medrese içinde 
yeraldigmdan kendi taçkapisi yoktur. 

Ayni yapida farkli profillerle biçimlendirilmis pencere 
dûzeni Kirsehir Asik Pasa Tiirbesi ile 1375 tarihli Selçuk Isa Bey 
Camisi(17), 1378-91 tarihli iznik Yesil Cami (18), 1394 tarihli Milas 

9)M.01us Ank, a.g.m., s. 57-100; O. Cezmi Tuncer, Anadolu Kumbetleri 1 
(Selçuklular Dônemi), Ankara Î986. 

10)H.Ônkal, a.g.e., Res. 365-368. Plan 102-103; l.H.Konyali. Abidelerl ve 
Kitabeleri Ue Konya Tarihi, Konya. 1964, s. 389 daki resim. 

lDH.Ônkal, a.g.e., Res. 407-408, Plan 120. 
12)Tiirkiye'de Vakif Abldeler ve Eski Eserler. I, llaveli ikinci baski, Ankara, 

1983, s. 156 daki plan. 
13)T.Ôzgùç. M.Akok, "Develi Abideleri". Belleten, c. XTX, 73-76/1955, Plan 4. 
14)l.H.Konyali, Abideleri ve Kitabeleri ile s.697 dekl resim. 
15)O.Aslanapa, Yiizyillar Boyunca Turk Sanati (14. yiizyil), Istanbul, 1977, 

s.192 deki plan ve resim. 16) M.Olus Ank, a.g.m , s.79 
17) CAslanapa, Yiizyillar Boyunca s. 143 deki resim. 
18) CAslanapa, Turk Sanati, Istanbul, 1984, s. 221 deki resim. 
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Firuz Bey Camisi(19) ve 1404 tarihli Balat ilyas Bey Camisi (20) 
gibi aym dôneme ait yapilarda da gôrûlûr. 

Yapmm gûney cephesindeki pencerede gôrûlen sebekeli 
mermer pencere levhasi ve cepheden disa tasan mukarnash pano, 
XIV. yûzyil yapilannda sik rastlanan bir ôzellik degildir (21). §ebekeli 
mermer levhalann iznlk Yesil Cami, Milas Firuz Bey Camisi, Balat 
ilyas Bey Camisi ve 1442 tarihli iznik Mahmut Çelebi Camisi (22) gibi 
ayni dônem yapilannda son cemaat yeri korkulugu olarak 
kullanildiklan gôrûlûr. Çay'daki Yusuf bin Yakup Tiirbesi'nin iki 
penceresinde ve Selçuk isa Bey Camisi'nin bati cephesindeki 
pencerelerden birkaçmda mukarnas çerçevelere rastlanir.Ancak, bu 
mukarnaslar duvar yûzeyinden disanya tasmti yapmazlar. S e y h 
Hasan Tiirbesi'nin sebekeli pencere levhasmdaki geometrik ôrneklere 
1283 tarihli Konya Sahip Ala Tiirbesi'nin sebekeli alçi ve çini pencere 
levhalarmda (23) ve daha geç ôrnekler olan XV. yûzyil ortalanna 
tarihlenen Diyarbakir Safa Camisi çini ômeklerinde (24), 1543-48 
tarihli Istanbul Sehzade Camisi'nin hûnkar mahfili girisindeki 
sebekeli mermer pencere levhasinda (25) ve XVI. yûzyil ortalanna 
tarihlenen Istanbul Mimar Sinan Tiirbesi'nin sebekeli mermer bahçe 
duvan korkuluklannda (26) rasthyoruz. 

Taçkapi kavsaranm kôselikleri ûzerindeki kabara ve 
gùlbezekler, mihrap, minber gibi yapi elemanlarmda da sikça 
rastlanan sûsleme unsurlandir . Kabaralar, burada da oldugu gibi, 
genellikle geometrik ôrneklerle bezelidirler. Taçkapi kuzey kanadi 
cephesindeki gûlbezekte gôrûlen palmet-lotus dûzenlemesi Erzurum 
Çifte Minareli Medrese'nin revak kemerleri yûzleri(XIII.yûzyil sonlan) 

19) Ay.cs., s.214 ve 215 deki resimler. 

20) Turkiye'de Vakif Abideler I s,719 daki resim. 

21) Pencerelerde a h s a p , çini ve alçi malzeme lie yapilmis sebekeli levhalar 
d a h a Onceki tar ihlerde de gôrûlmektedir (Bkz. Selçuk Mûlayim, Anado lu 
Turk Mimarisinde Geometrik Si is lemeler (Selçuk Cagi), Ankara , 1982. 
s.249-250, Sekil 141.142,143.). 

22) Yildiz Demi r i z , A n a d o l u M i m a r i s i n d e S û s l e m e I ( E r k e n 
Devir-1300/1453) , Istanbul, 1979, Resim. 620.621,623. 

23) S.Mulayim, a.g.e., s.249-250. Sekil. 141, 142,143. 

24) M.SOzen, a.g.e.. s.40, Resim.93. 

25) S.Mulayim, a.g.e.. s.319, Sekil 231 . 

26) Ay.es.. s.320, Sekil 233. 
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sonlan) (27) ile Konya Karatay Medresesi (1251-52) (28),incir Hani 
(Antalya-Burdur) (1238-39) (29), Kayseri Kôliik Camisi (XII. yûzyil ilk 
yansi) (30) ve Nigde Hudavent Hatun Kiinbeti (1312) (31) taçkapilarinda 
gôrûlûr. 

Taçkapi sag yan kanadinin alt kesimindekl geometrik 
sûslemelerin tam benzerine rastlamamamiza ragmen, bunlar yine de, 
Anadolu Selçuklular i ve s o n r a s m d a birçok eserde degisik 
malzemelerle denenmis geometrik ôrneklerin bir çesitlemesidirler. 
Buradaki ôrnekler bûyûk olasilikla yarim birakilmis olmahdir. Bu 
konuda farkli fikirler ortaya atilmistir. Î.H.Konyah, geometrik 
ôrneklerle sûslû iki mermer blogun baska bir yapidan getirildigini 
kaydeder (32). O.Aslanapa ise, taçkapimn tamamen aym geometrik 
ôrneklerle bezel! oldugunu, 1900 yilmdaki onanmda bezeli bloklann 
sôkûlerek yerlerine bugûnkû mermer b loklann yerlestirildigini 
belirtmektedir (33). Yalnizca iki mermer parçamn baska bir yapidan 
getirildigine inanmak zor. Aksi halde gûlbezek ve kabaralar i , 
kavsaradaki mukarnaslari , sebekeli pencere levhasini ve diger 
mermer sûslemeleri gôzardi etmis oluruz. Kaldi ki, taçkapi ana nisi 
sag yan yùzû ûzerindeki geometrik sûslemeler ile kabara ve sebekeli 
mermer pencere levhasi ûzerindeki sûslemeler arasmda benzerlik 
vardir. O.Aslanapa'nin sôzûnû ettigi yenileme ise, bir bakima 
dogrudur. Ancak, bu yenileme bûtûn taçkapi yûzeyinde degil, yalnizca 
kitabe levhasmin iki yam ile ûst kesiminde yapilmistir. Taçkapinm 
diger kesimlerinde ise a s m a n veya dagilan mermer b lok lann 
tamamen ya da kismen degistirilmesiyle yetinilmistir. Taçkapi 
dikkatlice incelendlginde bu onar imm izleri farkedllmektedir. 
Ôzellikle ana nisin sag yan duvan ûzerinde yeralan geometrik 
sûslemenin ûç yanmin smirlandinhp, ûst yammn devam edecek 
sekilde açik birakilmasi; kuzey pencerenin çevresindeki farkli profilli 
silmeler ve baù penceresinin ûst kesiminde yeralan panonun bos 

27) Semra Ôgel, Anadolu Selçuklulan'nin Tas Tezyinati, Ankara, 1987, Çekil 
29,57. 

28) R. H. Onal, Osmanli Ôncesi Anadoiu-Tiirk Mimarisinde Taçkapilar, 
Izmir, 1982, ÇekU 190. 

29) Ay.es., Çekil 198. 
30) Ay.es., Çekil 176. 
31) Ay.es., Çekil 173. 
32) I.H.Konyah, Aksehir Tarihl s. 367. 

33) CAslanapa ve digerleri, a.g.e., s. 153 
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birakilmasi yapmin son asamasmda yarim birakildigi izlenimini 
destekler. Taçkapinm ait kesiminde yeralan sûsleme ile (§ek.4-b) 
sebekeli pencere levhasi ûzerindekl sûslemenin (Çek.2) ve Çekil 4-a 
daki sûsleme ile kabaralar ûzerindeki geometrik sûslemenin benzerligi 
de bu fikrimlzi desteklemektedir. 

Taçkapi ûzerinde yeralan insa kitabesinin metni ve Tûrkçesi 
sôyledir (34): 

"Bu mûbarek mamurenin insasmi merhum ve magfur §eyh 
Hasan'm oglu - Tann kendisini gufranma gargetsin ve cennetlerinin 
gôbeginde oturtsun- seyhlerin ve âriflerin meliki, iren ve velilerin 
haleflerinin ôzeti Haci Ibrahim 771 yih zilhiccesinin basinda 
emretti".(35) 

Kitabeye gore, yapi Haci Ibrahim bin Hasan tarahndan insa 
ettirilmis ve insaat 1 Zilhicce 771 /26 Haziran 1370 tarihinde 
tamamlanmist i r . 

Kltabede adi geçen Haci Ibrahim, Çeyh Hasan'm ogludur (36), 
M. Cavit, Rûfaî tarikatina bagli bu kisilerin, Çeyh Hûseyin bin 

34) Kitabe daha ônceki yillarda farkli kisiler tarafindan okunmustur (Bkz.l. 
H.Konyali, Akçehir Tarihi s. 367, 368; Mustafa Cavit, a.g.e., s.36.). 

35) 1.H.Konyali, Akçehir Tarihi s.368; Kltabede geçen "gurre" sôzcûgûnû, 
1.H.Konyali dilimlze (ayin) "ba§inda" seklinde çevirmistir. Bu sôzcûgùn 
sôzlùklerdeki karsihgi ise, "Arap aylannin ilk gecesi ve gûnû" dur (Bkz. Ferit 
Devellioglu, Osmanhca-Tùrkçe Ansiklopledik Lûgat, Ankara, 1962, 
s.352). Bu nedenle biz, kltabedeki Zilhicce basi 771 tarihini, 1 Zilhicce 771 
kabul edip, milâdi takviine 26 Haziran 1370 olarak çevirdik. 

36) Bu ailenin soy kùtûgù için bkz. l.H.Konyali, Akçehir Tarihi s.387. 
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YEKTA DEMlRALP 

Hûsamedin-i Marûri sûlâlesinden olduklanni ve 680/1281-82 
tarihlnde Belh sehrinden Mâruf kôyû'ne geldlklerini sôylemekte, 
ancak kaynak gôstermektedir(37). 

t.H.Konyah ve RM.Meriç yapiya ait vakfiyeyl ayn a y n 
yaymlami§lardir (38). t.H.Konyah , III. Murad adina 992/1584 yilinda 
Aksehir'in vakiflanm tesplt eden Ilyazicimn tarihi yanlis okudugunu 
ve vakfiyenin tanzim tarihini H.776 yerine, H.770/1368-69 olarak 
aktardigini sôyler (39). 

Bu vakfiye ile yapiya vakfedilenler sunlardir: (40) 

1- Karabulut Kôyû'nûn tamami, 

2- Karkm Kôyû'nûn tamami, 

3- Aksehir'deki Meydan Hamami, 

4- Fakirler Kôyû'nûn yansi, 

5- Aksehir'de bir ûzûm bagi, 

6- Aksehir'de Haci Adil Bagi, 

7- Mâruf Kôyû'nde Kârkâ ûzûm bagi, 

8- Mâruf Kôyû'nde Kadibagi denilen ûzûm bagi, 

9- Osakça Kôyû'nûn 7.25/12'si. 

10- Mâruf Kôyû'nde tarla ve çiftlikler, 
11- Nadir Kôyû'nde ûzûm bagi. 

Bugûne kadar, birkaç yayinda, kisa bilgilerle ve yetersiz 
sayida fotografia deginilen Mâruf Kôyû Seyh Hasan Tûrbesi'ni, daha 
aynntih bir sekilde tanitmaya çahstigimiz bu çahsmamizda eserin, 
Beylikler Dônemi Anadolu Tûrk Mimarisinin ilginç bir ôrnegi 
oldugunu gôrdûk ve Beylikler Dônemi Mimarisinin bazi ôzelliklerini 
tasiyan bu eserin, Anadolu Tûrbe Mimarisinin, ûzerinde durulmasi 
gereken bir ôrnegi oldugu sonucuna vardik. Dilegimiz, bir kôyde insa 
éditais ve bugûn, ilgisizllkten harap olmaya baslamis bôyle bir eserin, 
bir an once, gerekli tedbirlerin ahnarak kurtanlmasidrr. 

37)M.Cavit, a.g.c, s.35. 
38) t.H.Konyah, Akçehir Tarihi s. 379; R.M.Mertç, a.g.m., s.199. 
39) Ilyazicimn vakfiye tanzim tarihi olarak verdigi H. 770 yilinda yapmin insasi 

henûz tamamlanmamis durumda idi. Bu nedenle bu tarihin dogru olmasi 
mûmkûn degildir. Çûnkû, vakfiyeler yapmin insasindan sonra 
dûzenlenmekte ve bu sûre bazen 5-10 yili bulabilmektedir 

40) I.H.Konyali, Ak§ehir Tarihi..., s. 382, 383. 
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