
EBER K0NBETÎ VE SARI LALA TÙRBESI (AFYON) 

Rahmi Hùseyin ÛNALC*) 

1980 yihnda baçladigim, Afyon ili dahilindeki Turk—Islam anit-
lanni monografik bir inceleme çerçevesinde ele almayi amaçlayan 
çahçma, çeçitli nedenlerle bugùne kadar bitirilemedi. Bu kisa ince
leme yazismda tanitmaga çahçacagim iki mutevazi mezar aniti, ile-
ride tamamlamayi umdugum Afyon monografisi içinden seçilmis. iki 
ôrnektir. 

EBER DEDE (EBHERÎ) KÛNBETÎ 

Çay-Ishakli karayolunun yaklaçik 8 inci km.sinde sola (kuze-
ye) sapan bir yol 1 km. kadar sonra Eber kôyù'ne ulaçmaktadir. Ay
ni adla anilan gôle 1—1,5 km. uzakliktaki koyiin 1,5 km. kadar ku-
zeybatismda, yôrede Eber Dede adiyla anilan bir kùnbet mevcuttur 
(Res. 1). 

Eski bir mezarlik içinde yer aldigi anlaçilan yapinin, mumyalik 
tonozu gôçûk olmakla birlikte plani çikanlabilmekte, ilk §ekli hak-
kmda tarn bir fikir edinilebilmektedir. Sekizgen piramidal kulahimn 
tepesi yikilmis. durumdadir. Gôvdenin alt kesiminde, giris. kapisi di-
§mda hiçbir açikhgm bulunmayi§i dikkat çekmektedir (Resim 2). 
Sekizgen prizma çekilli gôvdenin kenar lan arasmda, ônemli sayila-
bilecek uzunluk farklan mevcuttur. Dicta kenar uzunluklan 2 m 80 
ile (Bk. Sek. 1-G) 2 m 98 (Sekil 1-F) arasmda degiçmektedir. Ayni 
dûzensizlik sekizgenin iç kenarlarmda da mevcuttur. 1 m 97 uzun-
lugundaki G kenarma mukabil, C kenannin uzunlugu 2 m 15 tir. 
Gôvdenin di§ yuzeyi, 1 m 50 yùkseklige kadar dùzensiz bir çekilde 
yerleçtirilmiç yontma taçlarla, ûst kesim ve kùlah ise tugla ile inça 
edilmiçtir. Yontma taçlarm bùyuk bir kesimi dev§irme parçalardir. 
Tuglalann gôrûnen yuzleri 4x22 cm. boyutlanndadir. Gôvdenin di§ 
yuzeyindeki tugla siralarmdan son ùçû, yakla§ik 5 cm. kadar çikmti 

(*) Prof. Dr., Ege Ûniversitesi Edebiyat Fakùltesi Arkeoloji - Sanat Tarihi Bô-
lûmû Bagkani. 
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a 1 

Çek. 1- Eber Dede Kûnbeti Mescid kati plant. 

yapacak §ekilde yerle§tirilmi§ ve bir saçak olu§turulmu§tur. Halen 
gôrùlebilen siva parçalanndan, kùlàhm tamamen sivali oldugu an-
laçilmaktadir. Buna karçilik gôvde ùzerinde siva izine rastlanmamak-
tadir. Di§ta, gôvdenin G ve H yùzleri ile kùlahta, kùçùk boyutlu mo-
loz taçlarla yapilmis. onarim izlerine rastlanmaktadir. Sekizgen gôv
denin kôçelerinde ve ortalannda, saçagm 30 cm. kadar altinda, duvar 
içine dikine gômùlmûs. ahçap hatillar dikkat çekmektedir (Resim 3). 
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Bu hatillardan bazilari çûrûmùs. olmakla birlikte bir kismi halen 
yerindedir. îçte, kuzey ve gùney yùzleri arasmda uzanan ahçap ha-
til, 1980 eylùlûnde gôrûlebilmekteydi. Sade giris. arahgi, 0 m 25 de-
rinliginde, sivri kemerli bir çôkertme içinde yer almaktadir. Niçin 
kôçelerine, devçirme malzeme olduklari anlaçilan iki gomme sûtunçe 
yerlestirilmiçtir. iki parçali atkita§mi destekleyen sôgeler de devçir-
me Bizans malzemesidir. Sagdaki sôge ùzerinde basit bir sûsleme 
mevcuttur. Çôkertmenin sivri kemeri ve atkitaçinm ûst kismmdaki 
alinhk, ayni boyutta tuglalarla ôrûlmùçtûr. 

Kûnbetin iç duvarlan ve kubbe tamamen sivalidir. Dôkùlen si-
valardan, iç duvarlann ve kubbenin tamammm tugla ile insa edil-
digi anla§ilmaktadir. Kubbe yuvarlagma geçis. kô§elere yerlestiril-
mis ùçgen yuzeyli pandantiflerle saglanmiçtir. C kenari ortasmda, 
6 cm. derinligindeki sivri kemerli bir ni§ kible yônùnù i§aret etmek-
tedir. Mihrabm ûst kismmda, yakla§ik 2 m. yùkseklikte kare §ekilli 
kûçùk bir nis, kubbe eteginde de dikdôrtgen bir i§iklik mevcuttur. 

Mumyahk haçbenzeri planlidir. Basit bir dikdôrtgen açiklik gô-
runûmûndeki giri§i, ûst kat giriçinin hemen altmdadir (Res. 4, §ek. 2). 
Mumyahk orta mekani basik bir çapraz tonozla, bu mekanin etra-
fma siralanmis A, B, C ve D mekanlan da be§ik tonozlarla ôrtùlùdûr. 
Ortadaki çapraz tonozlu mekanin kenarlan e§it degildir. A mekani 
ile ortak olan kenari 2 m 15, B mekani ile ortak kenari 2 m 30, C me
kani ile ortak kenari 2 m 20, D mekani ile ortak kenari ise 2 m 10 
dir. Orta mekani çevreleyen mekanlarm yan duvarlan arasmda da 
farkhliklar vardir. B ve D mekanlarmm yan duvarlan hemen hemen 
e§it olmasma ragmen A mekanmin sol duvan 1 m 05, sag duvan ise 
1 m 15 dir. Ayni çekilde C mekanmin sol duvan 1 m 07, sag duvan 
ise 1 m 20 dir. A, B ve C mekanlarmm tonozlan kismen gôçmùs du-
rumdadir. Mumyaligm îsik-havalandirma mazgalma sahip olup ol-
madigi, içini dolduran molozlar nedeniyle anla§ilamamaktadir. Bu-
rada da duvarlann belirli bir kesime kadar kirma taçlarla, ûst ke-
simin ve tonozlann ise tugla ile in§a edildigi anla§ilmaktadir. C me-
kanmdaki gôçùkte, kûnbet duvarlan ile mumyahk duvarlannm bi-
ribirlerine bagh olmadiklan; mumyaligm, kûnbet gôvdesi inça edil-
dikten sonra kûnbetin içine yerleçtirildigi açikça gôrûlmektedir. Zi-
ra gôçen mumyahk duvannm arkasmdaki gôvde duvannin dûz bir 
yûzey oluçturdugu, mumyahk duvanyla bûtùnlesmedigi çùpheye 
yer birakmayacak çekilde belli olmaktadir. 
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O 1 

§ek. 2- Eber Dede Kunbeti, Mumyalik plani. 

2 m 

Devsjrme parçalar ùzerindeki bir iki basit susleme di§mda ya-
pida herhangi bir sûslemeye rastlanmiyor. Kitabesi de yoktur. Mi-
mari yônden ilgi çeken ôzellikleri: tugla malzeme ile inça edilmis. 
olmasi; haçbenzeri planh bir mumyaliga, sekizgen gôvdeye ve se
kizgen piramidal bir kùlaha sahip oluçudur. 

îran'daki Bûyiik Selçuklu dônemi yapilan ile Anadolu'daki Sel-
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çuklu dônemi yapilan arasmda insaat malzemesi yônùnden en be-
lirgin fark iran'dakilerin tugla, Anadolu'dakilerin ise tas ile insa edil-
mis olmalaridir. îki ùlkenin dogal jeolojikyapismdan kaynaklanan bu 
farklihk, her iki ùlkede de Turk hakimiyeti dônemiyle smirli kal-
mamakta, ayni ôzellik daha ônceki dônemlerde de gôzlenmektedir. 
Nitekim Anadolu'da, Turk hakimiyeti ôncesine tarihlenen yapilarda 
gelismis bir tas iççiligi gôrulùr( l ) . Bununla birlikte, az sayida da 
olsa, iran'da tas Anadolu'da da tugla ile insa edilmis yapilara rast-
lanmaktadir. Konumuz diçinda kalan diger yapi tùrlerini bir ke-
nara birakarak, Anadolu'da tugla ile inça edilmi§ tùrbelere bir goz 
atacak olursak, sayilarmm sanilandan daha kabarik oldugu gôrùl-
mektedir(2). Tugla ile insa edilmis bu ôrneklerin bazilarinda sade-
ce kaidenin(3) bazilarinda kaide ile birlikte gôvdenin bir kismi-

(1) Bk. G. Oney, Iran ve Anadolu Selçuklu Tùrbelerinin Mukayesesi, Yilhk Ara§-
tirmalar Dergisi, III (1981), s. 42; 

G. Oney, Comparison of a Group of Anatolian Seljuk-Ilkhanid Turbes in 

Iran, Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest, 1978, s. 606; 

R. H. Onal, Az Taninan ve Bilinmeyen Dogu Anadolu Kûnbetleri Hakkin-

da Notlar, Vakiflar Dergisi, XI (1976), s. 123, not 10. 

(2) Bazi ôrnekler için bk. G. Ôney, Iran ve Anadolu Selçuklu..., s. 46-48; G. Oney, 

Comparison of a Group..., s. 671-72; T. Cantay, Niksar Kirk Kizlar Kumbeti, 

Sanat Tarihi Yilhgi, IX-X (1979-80), s. 89-92. 

Yapi malzemesi olarak tugla kullanilan kûnbet ôrnekleri bu kaynaklarda 

adi geçenlerden ibaret degildir. Hakki Onkal'm doktora çahçmasinda ince-

lenen kunbetlerden, kismen veya tamamen tugla ile in§a edilenlerin sayisi 

otuzu geçmektedir (bk. H. Ônkal, Anadolu Selçuklu Tûrbeleri, Erzurum, 1977, 

yayinlanmamiç doktora tezi). 

(3) Ornegin Mengûcek Gazi Kunbeti (Kemah) (XII. yy. sonu-XIII. yy. ba^i) (te-

mel kaba yonu tas, gôvde tamamen tugla). Bk. R. H. Ûnal, Monuments 

Salguquides de Kemah, Anatolie Orientale, Revue des Etudes islamiques, 
Année 1967, Paris, 1968, s. 151-161; T. Ozgùç, Mengûcûklere ait Bir Tùrbe, 

Milletlerarasi Birinci Turk Sanatlari Kongresi, Ankara, 1962, s. 325-327; 

H. Ônkal, a.g.e., s. 52-64. 

Melik Gazi Kùnbeti (Pmarba§i/Kayseri) (XII. yy. sonu-XIII. yy. ba§i) 

(kaide kesme ta§, ûstù tugla). 

Bk. T. Ozgiiç, Melik Gazi Tûrbesi ve Kalesi, Belleten, XVIII (1954). s. 331-335: 

O. Arik, Erken Devir Anadolu-Tùrk Mimarisinde Tùrbe Biçimleri, Anadolu 
(Anatolia), XI (1967), s. 74; 

H. Onkal, a.g.e., s. 284-289. 
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nm(4), bazilannda ise gôvdenin tamammm ta§la in§a edildigi, tugla 
malzemenin sadece saçak, kulah ve kubbeye inhisar ettigi gôrùlùr(5). 

Ali et-Tûsî (Ebu'l-Kasim) Tûrbesi (Tokat) (631/1233-34) (Gôvdenin tamami 

tugla ile ôrûlmûs. izlenimi vermekle birlikte temelde birkaç sira taç kulla-

nilmis olmasi mûmkûndùr) . 

Bk. A. Gabriel, Monuments Turcs d'Anatolie II, Paris, 1934, s. 101-102, Pi. XXIV; 

H. Ônkal, a.g.e., s. 305-309, res. 376-380; 

Hoca Cihan (Mursaman) Tûrbesi (Konya) (1275 civan) , (Tamamen 

tugla. Temel taç. Yer yer kirma taçla onanlmiç). 

Bk. O. Arik, a.g.m., s. 74-75; 

H. Ônkal, a.g.e., s. 327-331. 

Kalender Baba Tûrbesi (Konya) (1275-1285) (Kaide kesme tas, ûstù tugla). 

Bk. H. Onkal, a.g.e., s. 192-195. 

(4) Omegin Kirk Kizlar Kûnbeti (Niksar) (XIII. yy. ilk çeyregi) (Kaide ve govde

nin alt kesiminde iki sira kesme tas, ûst kesim tugla). Bk. T. Cantay, a.g.m., 

S. 83-105; 

A. Gabriel, a.g.e., s. 126-127; 

H. ônkal , a.g.e., s. 103-109. 

Bedreddin Gevhertas Tûrbesi (Konya) (XIII. yy. or talan) , (Gôvdenin ya-

ridan fazlasi kirma taç, ûst kesim tugla). 

Bk. H. Ônkal, a.g.e., s. 382-385. 

Emir Yavtas Tûrbesi (Reis/Aksehir) (1255-1265), (Mumyalik ûst hizasina 

kadar kirma taç, ûst kesim tugla). Bk. M. Sôzen, Anadolu'da Eyvan Tipi 

Turbeler, Anadolu Sanati Arast irmalan I, Istanbul, 1968, s. 176-179; 

O. Arik, a.g.m., s. 88-89-, 

H. Ônkal, a.g.e., s. 375-380. 

Kesikbas Tûrbesi (Konya) (XIII. yy. ikinci yarisi), (Gôvdenin alt yarisi 

yonu ta§, ûst kesimi tugla). 

Bk. H. Onkal, a.g.e., s. 179-182. 

Beyhekim Tûrbesi (Konya) (XIII. yy. ûçûncù çeyregi), (Gôvdenin alt ke

simi kirma tas, ûst kesimi tugla). 

Bk. H. Onkal, a.g.e., s. 498-500. 

Tahir ile Zûhre Tûrbesi (Konya) (XIII. yy. sonu). 

Bk. H. ônkal , a.g.e., s. 503-506. 

(5) Ornegin II. Kilic Arslan Kûnbeti (Konya) (1178 1192) (Sadece kùlah tugla, 

gerisi kesme tas. Tugla kûlahm ûzeri son onarimda cinko levhalarla kaplan-

miç durumda). 

Bk. M. Z. Oral, Konya'da Alâûd-Din Camii ve Tûrbeleri I, Yilhk Arastirmalar 

Dergisi, I (1956), Ankara, 1957, s. 45-74; 

H. Onkal, a.g.e., s. 230-236. 
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Yukarida da degindigimiz gibi Eber Dede Kunbeti'nin bir diger 
mimari ôzelligi de kismen gôçmùç durumdaki mumyaligidir. Mezar 

Ulas. Baba (Kalenderhane) Tiirbesi (Konya) (XIII. yy. ba§Jan) (Saçak ve 

Kùlah tugla, gerisi kesme taç). 

Bk. E. Diez-O. Aslanapa - M.M. Koman, Karaman Devri Sanati, Istanbul, 1950, 

s. 136, 140; 

H. ônkal , a.g.e., s. 213-216. 

I. izzeddin Keykavus (Çifahane) Tiirbesi (Sivas) (1220) (Kasnak, kulah 

ve cephe tugla, gerisi kesme taç). 

Bk. A. Gabriel, a.g.e., s. 146-150; 

0 . Arik, a.g.m., s. 73-74; 

H. Ônkal, a.g.e., s. 447-457; 

Hoca Fakih Tiirbesi (Konya) (1221-1222), 

(Kubbe tugla, gerisi kesme taç). 

Bk., H. Onkal, a.g.e., s. 295-298; 

Evhamûddin Kirmani Tiirbesi (Konya) (1237 den hemen sonra) (Kubbe 

tugla, gerisi kirma taç), 

bk., H. ônkal , ag.e., s. 326-327; 

Karaarslan Tûrbesi (Konya) (XIII. yy. ilk yansi) , (Kubbe ve kûlah tug

la, gerisi kesme taç), 

Bk., H. ônkal , a.g.e., s. 143-146. 

Seyfettin Kara Sungur Tûrbesi (Konya) (1270 c ivan) , (Kulah, saçak alti 

ve kôçeler tugla, yan yuzler kesme taç), 

Bk. H. Onkal, a.g.e., s. 165-168; 

1. H. Konyali, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1954, s. 730-732. 

Emir Nurettin Turbesi (Konya) (XIIT. yy. ikinci yansi) , (Kulah ve gôvde-

nin bazi yuzleri tugla, digerleri kesme ta§), 

Bk. H. Onkal, a.ge., s. 175-179; 

I. H. Konyali, a.g.e., s. 728-729. 

Anonim Kûnbet (Kûnbet Kôyù/Seyitgazi) (XIII. yy. ikinci yansi) (Kulah 

tugla, taçkapi ahnligi ve yan yûzlerde bol devçirme malzeme). Bk. H. On

kal, a.g.e., s. 172-175; 

Bekar Sultan Tûrbesi (Bekar Kôyû/Aksaray) (XIII. yy. ikinci yansi) 

(Kulah ve saçak tugla, gerisi kesme taç). 

Bk. O. Ank, a.g.m., s. 67-68; 

H. Onkal, a.g.e., s. 183-186. 

Murat Sevdakar Turbesi (Tokat) (XIII. yy. ikinci yansi) (Kasnak ve kub

be tugla, gôvde kirma taç), 

Bk., §. Yetkin, Anadolu'da Turk Çini Sanatmin Geli§mesi, Istanbul, 1972, s. 

96-97; 

H. ônkal , a.g.e., s. 440-442. 
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anitlannda bir bodrum kati insa ederek cenazeyi buraya defnetmek, 
Anadolu Selçuklu kûnbetlerinin bûyûk bir çogunlugunda gôrûlen 
bir ôzélliktir(6). Beylikler Devrinde de sûrdùrûlen mumyalik insa 

Gôkmedrese Kûnbeti (Amasya) (1266-67) 

Kiilah, kasnak ve kubbe tugla, gôvde kesme tas). 

Bk. A. Gabriel, a.g.e., s, 20-25; 

H. Ônkal, a.g.e., s. 466-472. 

Yusuf bin Yakub Tùrbesi CÇay) (1278-79), 

(Kubbe tugla, cephe duvan kesme ta§, yan duvan moloz ta§), 

Bk. M. Sôzen, Anadolu Medreseleri II, Istanbul, 1972, s. 75-78; 

H. ônkal , a.g.e, s. 332-336; 

Seyh Bedreddin Tûrbesi (Ilgm) (1286-1287) 

(Saçak ve kûlah tugla, gerisi kesme ta§). 

Bk. H. ônkal , a.g.e., s. 196-200; 

Seyh Alaman Tûrbesi (Konya) (1288 civan), 

(Kubbe ve saçak tugla, gôvde dicta kirma ta§, içte pencere pervazlan tugla). 

Bk. I. H. Konyah, a.g.e., s. 743-747; 

H. ônkal , a.g.e., s. 337-341; 

Karanhk Evliya Tûrbesi (Kastamonu) (XIII. yy. son çeyregi) (Kubbe ve 

meveut olmayan kùlah tugla, gerisi kesme tas) . 

Bk. A. Gôkoglu, Paphlagonia, Kastamonu, 1952, s. 265-266; 

H. Ônkal, a.g.e., s. 203-206. 

Çeyh Osman-i Rumî Tûrbesi (Konya) (XIII. yy. sonlan), (Kasnak ve 

kubbe tugla, gôvde kesme taç). 

Bk. 1. H. Konyah, a.g.e., s. 753-755; 

H. ônkal, a.g.e., s. 437-440. 

Nureddin ibn Sentimur Tûrbesi (Tokat) (1314), 

(Kùlah ve kasnak tugla, gôvde kesme ta§). 

Bk. A. Gabriel, a.g.e., s. 104-105; 

H. ônkal , a.g.e., s. 359-364. 

Seyid Mahmut Hayranî Tûrbesi (Ak§ehir) (1268-69. Ûst gôvde in§d tarihi 

1409-10) (Kasnak ve kûlahtan olusan ûst gôvde tugla, kûbik kisim tugla va 

kirma taç). 

Bk., Y. ônge, Konya-Aksehir Seyyid Mahmud Hayran Tûrbesi'nin Restoras-

yonu, Rôlôve ve Restorasyon Dergisi II, Ankara, 1975, s. 77-85; H. Onkal, a.g.e., 

S. 489-498. 

Ôrneklerin çoklugu, kûçûk boyutlu yapilar olan mezar anit lannda, diger 

bùyûk boyutlu yapilara oranla tugla malzemenin daha sik kullamldiéini ka-

mtlamaktadir. 

(6) Anadolu Selçuklu kûnbetlerinin bir kismmda cesetlerin topraga gômûlme-
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etme geleneginin, erken Osmanli dônemindeki birkaç ôrnekten son-
ra tamamen terkedildigi anlaçilmaktadir(7). Selçuklu dônemi kûn-
betlerinde mumyahk genellikle dikdôrtgen planlidir ve sivri kemer-
li bir tonozla ôrtùlùdûr(8). Bu dônemde mumyaliklarda sikça kul-
lanilan bir diger ôrtù çekli de çapraz tonoz veya manastir tonozu-
dur(9)- Az sayida kûnbetin mumyaliklannda ise basik bir kubbeyi 

digù mumyalanarak bir tabuta yerlestirildigi, tabutun da mumyahkta in§a 
edilen tahta izgaralar ùzerine konuldugu bilinmektedir. Halen mumyalanmis. 

cesetlere sahip kùnbetler arasinda Mengûcek Gazi Kunbeti (Kemah) (Bk. 

R. H. Ûnal, a.g.m., s. 155), Halifet Gazi Kunbeti (Amasya) (Bk. A. Gabriel, 

a.g.e* s. 58), Gôkmedrese Kunbeti (Amasya) (Bk. A. Gabriel, a.g.e„ s. 21) sa-

yilabilir. 

(7) Bursa'da 1421 tarihli Yesil Tiirbe'nin bir mumyahk katana sahip oldugu bi

linmektedir. (Bk. A. Gabriel, Une Capitale Turque. Brousse, Bursa I, Paris, 

1958, s. 94-100 ve Fig. 39). Yine Bursa'da 1452 tarihli Abdûllâtif-i Kudsî Tûr-

besi'nin de (bk. ay. es., s. 162-163, Fig. I l l ) bir mumyahgi vardir. A. Gabriel 

Muradiye'deki tûrbelerden sôz ederken, «cesetlerin muhtemelen mumyahk-

lara birakikhgini, ancak bu turbelerin kapanmiç olan mumyahk giriçlerinin 

temizlenmedigini» sôylemektedir (ay.es., s. 119). Oysa yazarin bu tûrbelere 

iliçkin kesitlerinde, tùrbenin ic zemininin di§ zeminle hemen hemen ayru seviye-

de gôsterildigi gôzlenmektedir (Ôrnegin ay. es., s. 117 de II. Murât Tûrbesi'nin 

kesiti, s. 119 da Mustafa-i Atik Tûrbesi'nin kesiti, s. 121 de Cem Tûrbesi'nin 

kesiti, s. 125 de Gûl§ah Hatun Tûrbesi'nin kesiti gibi vb.). 

Oysa ki mumyahk kati olan tûrbelerde, bu kat bûyûk ôlçiide 

topraga gômûlù olmakla birlikte, bir kismi da toprak ùstûndedir. Bu nedenle 

tùrbenin ùst kat zemini diçtaki toprak zemininden belirgin bir çekilde daha 

yûksektir. Kaldi ki, Osmanh dônemi tûrbelerinden sadece hanedan tùrbele-

rini konu alan bir araçtirmaya gôre, «Yesil Tûrbe (Bursa) diçinda, mumyalik 

katina sahip bir Osmanh hanedan tûrbesi mevcut degildir» (bk. H. Onkal, 

Osmanh Hanedan Tûrbeleri, Erzurum, 1982, s. 17, Basilmamis. doçenthk tezi). 

(8) Ornegin Emir Saltuk Kunbeti (Erzurum) (XI-XII. yy.) bk. R. H. Ûnal, Les 

Monuments islamiques Anciens de la Ville d'Erzurum et de sa Région, Paris, 

1968, Fig. 05), 

Çifte Kûnbet (Kayseri) (1247-48) (bk. H. Onkal, Anadolu Selçuklu Tûr

beleri..., Sek. 36), 

Hoca Cihan Tûrbesi (Konya) (1278 civari) (bk. ay. es., Sek. 125) gibi. 

H. Ônkal'in Anadolu Selçuklu kûnbetlerine iligkin çahçmasina dahil ettigi 

kùnbetler arasinda tonozlu bii mumyahga sahip oldugu kesin olarak belir-

lenebilen turbelerin sayisi yirmiyi a§maktadir. 

(9) Çapraz tonoz ile manastir tonozu, kurulus. ve gôrûnùm açismdan biri-

birinden tamamen farkh unsurlar olmalarma ragmen, uzman sanat tarihçile-
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andinr, bir ôrtû gôrûlmektedir(io). Eber Dede Kùnbeti'nin mum-
yahgi gibi haç benzeri planli mumyaliklara da çok sik rastlanmiyor. 
Bilindigi gibi bu tip mumyaliklarm hemen hepsinde, ortada çapraz 
tonozla ôrtûlù kare bir mekan yer almakta, karenin kenarlarma kù-
çûk eyvanlan andiran dort mekan eklenmektedir. Yan mekanlar, bû-
tùn ôraeklerde sivri kemerli birer tonozla ôrtûlûdur. Saptayabildigi-
miz ôrneklerin tûmù basit bir Yunan haçi gôrùnûmûndedir(ll). 

rinin dahi bu iki unsuru biribirine kan§tirdigi sik gôrûlùr. Zaten bu unsur-

larin plan ûzerinde isaretlenmelerinde de bir fark gôzetilmemiçtir. 

Çapraz tonoz vcya manastir tonozuyla ôrtûlû mumyahklar arasmda Me-
lik Gazi Kûnbeti (Kirsehir) (XIII. yy. ikinci yansi) (bk. A.S. Ûlgen, Kirsehir'de 

Turk Eserleri, Vakiflar Dergisi, II (1942), s. 257-58; H. Ônkal, Anadolu Sel
çuklu Tûrbeleri..., Sek. 42), 

Hasan Padisah Kûnbeti (Ahlat) (1275) (bk. H. Onkal, ay.es., Sek. 88; 

O.C. Tuncer, Bitlis-Ahlat Hasan Padisah Kûnbeti Onarimi, Rôlôve ve Resto-
rasyon Dergisi, I (1974), s. 47-68), 

Hûseyin Timur Kûnbeti (Ahlat) (1279) (bk. A. Gabriel, Voyages Archéo
logiques Dans la Turquie Orientale I, Paris, 1940, s. 245; H. ônkal , ay. es., 

Çek. 90), 

Marna Hatun Kûnbeti (Tercan/Erzincan) (XII. yy. sonu-XIII. yy. basi) 

(bk. R. H. Ûnal, Les Monuments islamiques..., Fig. 113; H. Ônkal, ay.es., Çek. 

197) sayilabilir. 

H. ônkal ' in Anadolu Selçuklu Tûrbeleri adh incelemesine dahil ettigi 

tûrbelerden 15 kadannin mumyahgi çapraz tonozla veya manastir tonozuyla 

ôrtûlûdur. 

(10) Ôrnegin Karanhk Evliya Tûrbesi (Kastamonu) (XIII. yy. ikinci yansi) (bk. 

A. Gôkoglu, a.g.e., s. 265-66, H. Onkal, Anadolu Selçuklu Tûrbeleri..., Sek. 68), 
Gôzcû Baba Tûrbesi (Anonim Kûnbet II) (Kemah) (XIV. yy.) (bk. R. H. 

Ûnal, Monuments Salguquides de Kemah, s. 171-172; H. Onkal, ay.es., Sek. 72), 

II. Kihç Arslan Kûnbeti (Konya) (XII. yy. sonu) (bk. M.Z. Oral, Konya'da 
Alâaddin Camii..., s. 45-75; H. Onkal, ay.es., Çek. 80). 

(11) Ornegin Melik Gazi Tûrbesi (Pinarbasi/Kayseri) (XII. yy. sonu-XIII. yy. 

basi) (bk. T. Ôzgûç-M. Akok, Melik Gazi Tûrbesi ve Kalesi, Belleten, XVIII 

(1954), s. 331-335; H. ônkal , Anadolu Selçuklu Tûrbeleri..., Çek. 99), 

I. izzeddin Keykavus Tûrbesi (Konya) (1219) (bk. M. Z. Oral, Konya'da 

Alâaddin Camii ve..., s. 49-74; H. Onkal, ay. es., Sek. 20), 

Kureys Baba Kûnbeti (Boyahkôy/Afyon) (XIII. yy. basi) (bk. S. Eyice, Bo-
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Eber Dede Kùnbeti, gôvde çekli bakimmdan sik rastlanan bir 
gôrûnûme sahiptir. O. Arik'm «Poligonal prizma gôvdeli, piramidal 
kûlahh tûrbeler» ba§ligi altmda topladigi yapilardan «Sekizgen priz
ma gôvdeli, piramidal kûlahh» tûrbelerin, Amasya Halifet Gazi 
Kûnbeti (XII. yy. ortalari) gibi erken tarihlerden baçlayarak XVII. 
yy. a kadar uzanan ôrneklerine rast lanmaktadir( l2) . 

Yukanda da içaret ettigimiz gibi Eber Dede Kûnbeti'nin kita-
besi yoktur. Malzeme ve plan ôzellikleri açismdan benzerleri ile 
yaptigimiz kar§ila§tirmalardan çikarilabilecek sonuçlan çôyle ôzet-
lemek mûmkûn gôrùnmektedir. 

1 —- Eber Dede Kûnbeti'nin ait yarismm ta§, ùst yansmin da 
tugla ile in§a edildigini sôylemiçtik. înçaatmda tugla malzeme kul-
lanilan kûnbetlerden bir kismmm sadece temelinde (Bk. Not. 3) ; bir 
kismmin da gôvdenin belirli bir kesimine kadar olan bôlûmùnde 
(Bk. Not. 4) tas; malzeme kullanildigmi; sayica daha kabarik olan 

bir grup kùnbette ise tugla malzemenin saçak, kûlah ve kubbeye in-
hisar ettigini (Bk. Not. 5) belirtmiçtik. Bu ôrneklerin tarihlerine bir 
gôz atacak olursak, sadece temelinde tas. malzeme kullanilan ôr
neklerin XII. yy. sonlari ile 1275-85 yiUan arasma tarihiendigini 
gôrmekteyiz (Bk. Not. 3). Temeli ve gôvdesinin belirli bir yûkseklige 
kadar olan kesimi taç ile, gerisi tugla ile inça edilmis kûnbetler, 
XIII. yûzyilm ilk çeyregi ile XIII. yûzyihn sonlari arasma tarihlen-
mektedir (Bk. not. 4). Sadece saçak, kûlah ve kubbelerinde tugla 
malzeme kullanilmi§ ôrnekler ise 1178-1192 ile 1409-10 yillarc ara-

yahkôy Hankahi, Tûrkiyat Mecmuasi, XVI (1971), s. 48-49; H. Onkal, ay. es., 
§ek. 22), 

Selime Sultan Turbesi (Selime Kôyû/Aksaray) (XIII. yy. baçi) (bk. Z. 

Bayburtluoglu, Nigde-Aksaray Selime Kôyù Tùrbesi, Ônasya, VI (1971), Anka

ra, s. 16-17; H. Onkal, ay. es., §ek. 29), 

Kesikbaç Turbesi (Konya) (XIII. yy. basi) (H. Onkal, ay. es., §ek. 54), 

Kalender Baba Turbesi (Konya) (XIII. yy. ikinci yansi) (H. Onkal, ay. 
es., §ek. 61), 

Çifte Minareli Medrese Kiinbeti (Erzurum) (XIII. yy. son çeyregi) (bk. R. 
H. Onal, Les Monuments islamiques..., s. 60, Fig. 33; H. Onkal, ay. es., Sek. 83), 

Hizirbey Turbesi (Damsakôy) (1351-55) (bk. O. Ank, Erken Devir Anado-
Iu-Turk..., Lev. LUI, §ek. 8), 

Gûdûk Minare (Sivas) (1347) (bk. O. Ank, a.g.m.. Lev. LXIV, §ek. 19). 

(12) Bk. O. Ank, a.g.m., s. 67. 
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sina yerlestirilebilmektedir (Bk. not. 5). Bu son gruba dahil iki ornek 
(1314 tarihli Nureddin ibn Sentimur Tûrbesi (Tokat) ile ùst kesimi 
1400-10 tarihli Seyyid Mahmud Hayrani Tûrbesi (Aksehir) ) istisna 
edilirse, benzer ôrneklerimizin tùmùne yakm bir bôlûmùnûn XIII. 
yûzyil içine tarihlendikleri gôrulmektedir. Gôvdesinin tûmû ve 
ûst kesimi tugla ile insa edilmis. kùnbetlerden ikisi de (Kemah Men-
gûcek Gazi Kûnbeti ve Pmarbasi Melik Gazi Kûnbeti) XII. yùzyilm 
sonu-XIII. yùzyilm bas lanna tarihlenmektedir. 

2 — Çesitli dûzende mumyahklara sahip selçuklu kùnbetleri ara-
smda, Yunan haçi planh mumyaliga sahip ôrnekler ônemli bir yer 
tutmaktadir (Bk. not. 11). Bu ôrneklerden Damsakôy Hizirbey Tûr
besi (1351-55) ve Sivas Gûdûk Minare Tûrbesi (1347) hariç, digerle 
rinin tûmû XIIL yûzyila tarihlenmektedir. XIIÏ. yûzyila tarihlenen 
yedi ôrnekten besi XIII. yûzyihn baslanna, kalan ikisi ise ikinci 
yar isma tarihleniyor. 

Sonuç olarak Eber Dede Kûnbeti ile benzerlik gôsteren ôrnek-
lerin bûyûk bir çogunlugunun XII. yûzyil sonlan ile XIII. yûzyil bas
l anna tarihlenmelerine dayanarak bu kûnbetin de aym dôneme ta-
rihlenebilecegini sôyleyebiliyoruz. 

Sùleyman Gônçer, Kûnbet'in, yôre halki tarafmdan «Esirùddin 
Ebheri'nin mezari» olarak bilindigini nakletmekte(l3) ve Katip Çe-
lebi'ye atfen verdigi bilgide, bu zatm zamanmm tanmmis bilginle-
rinden oldugunu belirtmektedir. H. Onkal, S. Gônçer'deki bilgiyi he-
men hemen aynen aktarmakta ve kûnbet'in «E§-§eyh Esirùddin Mu-
faddal bin Ômer el-Ebheri»ye ait olabilecegini kabul etmektedir. Bu 
arastirmaciya gôre kûnbet, «Esirùddin Ebhert»nin ôlûm yih olan 
633/1264-65 yihnda veya bu tarihten birkaç yil once insa edilmis ol-
malidir. Ancak sôzkonusu zatm bu kûnbette gômùlù olduguna ili§-
kin hiçbir somut veriye sahip degiliz. 

SARI LALA TÛRBESI 

Afyon—Sivrihisar—Ankara karayolunun yakla§ik 70. km.sinden 
Kuzeye, Çifteler'e (Eskisehir) giden yola saptiktan 2 km. kadar son-
ra saga aynlan bir ham yol Dagimk, Umraniye, Aydinyaka kôyle-
rinden geçerek Ortakôy'e (Alikân) varniaktadir. 

Ortakôy'ùn 1 km. kadar dismda, muhtemelen bir Bizans yerles-
me yerinin ôrenleri içinde, kôy sakinlerince Tekke adij'la anilan ya-

(13) S. Gônçer, Afyon ili Tarîhi 1, Izmir, 1971, s. 305-306 
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pi, içinde ve ônùndeki mezarlardan da anlaçilabilecegi gibi bir tûr-
bedir. Kùçûk bir yùkselti ùzerinde yer alan tûrbenin ônùnde, etrafi 
dùzensiz bir duvarla çevrili kùçûk bir mezarlik mevcuttur (Res. 5, 6). 
Uzun sûredir kullanilmadigi anlasilan bu mezarliktaki mezar ta§-
larmdan ancak birkaçi korunabilmistir. 

Yapinin di§ du variant tamamen sivalidir- Yer yer dôkùlmùs. olan 
sivalarm altuida, moloz taçla ôrùlmùs. duvar dokusu gôrùlebilmek-
tedir. Toprakla ôrtùlù olmasi gereken çati, sonraki onanmlar sira-
smda iki yana meyilli kirma çati çekline sokulmuç, ûzeri kismen si-
va, kismen de kiremitle ôrtùlmùçtùr. Dikdôrtgen bir plana sahip 
tûrbenin cephe duvan ile gùney duvari diçmdaki duvarlarinda açik-
lik yoktur (§ek. 3). Kuzey ve gùney duvarlarmda ûçgen kesitli iki-

O 1 2 3 m 
Çek. 3— Sari Lala Tùrbesi (Ortakôy) plani. 
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§er payanda mevcuttur. Gûney duvarmdaki iki payandanm arasi-
na, ùst kesime, dikdôrtgen bir pencere açilmiçtir. Konumlari dùzen-
siz, kenar ôlçùleri birbirinden l'arkli olan payandalarm simetrik bir 
dùzene gôre yerle§tirilmedikleri gôriilùyor. 

Devçirme Bizans parçalanyla sûslenmeye çah§ilmis, olan dogu 
cephesinde, bir dù§ey ha t boyunca siralanan bir kapi, bir ni§ ve 
bir pencere mevcuttur (Res. 7). Dikdôrtgen bir açikhk çeklindeki 
giris. araligmm ûzerini ôrten atki tasr ve profilli sôgeler dev§irme 
Bizans parçalandir. Bitkisel ôrneklerle sùslù atki taçmm ùzerine, 
sade profilli bir parça daha yerle§tirilmi§tir. Bu ikinci parçamn iki 
yanmda, ûzerleri bitkisel ve geometrik ôrneklerle sùslù devçirme 
parçalar duvara gômùlerek kapi kompozisyonuna dahil edilmi§tir. 
Atkita§larmm ùstùnde gôrùlen biri geometrik digeri bitkisel ôrnek
lerle sùslù iki parçadan geometrik ôrnekli olani, yuvarlak kemerli 
bir nis. içine yerleçtirilmiç, digeri de ni§in kenarma tutturulmuçtur. 
Niçin ùst kismma, dikdôrtgen bir pencere açilmi§tir (Res. 6). 

Tûrbenin iç duvar lan da di§i gibi sivalidir. Sivanin dôkùlen yer-
lerinden gôrùlebilen kadariyla duvar lann moloz taçlarla, mekani 
ôrten tonozu destekleyen iki destek kemerinin de tugla ile in§a edil-
digi anlaçilmaktadir. iki destek kemeri, yandan fazlasi duvara gô-
mùlù devçirme sùtunlar ùzerine oturmaktadir. Sùtunlann ùzerine 
yerle§tirilmi§ birer ta§ blok, sùtunlara ba§lik gôrevi gôrmektedir. 
içeride, ûzerleri harçla sivanmis. 5 adet mezar mevcuttur. Hiçbir 
ôzelligi olmayan bu mezarlarda, herhangi bir yazi veya sùslemeye 
rastlanmiyor-

Tûrbenin ônûndeki kùçùk mezarhkta, ikisi k ink olmakla bir-
likte tamamlanabilir durumd'a; ikisi de parça halinde dort mezar-
ta§i saptayabildik. Tamamlanabilir durumdaki iki mezartaçmdaki 
kitabelerde kùnye ve tarih yoktur. Her iki mezartaçinm da kitabeli 
yùzlerinin kôçelerinde gomme sùtunceler gôrùlmektedir. Sarmal yiv-
lerle sùslù sùtuncelerin zar biçimli kaideleri ve baçhklari vardir(14) 

(14) Kôçelerinde, sarmal yivli, zigzag yivli veya dùz sùtunçelere sahip mezar ta§-

larina Orta ve Bâti Anadolu'da bol miktarda rastlanmaktadir. Benzer ôrnek-

ler için bk. B. Karamagarah, Sivas ve Tokat'taki Figûrlû Mezar ta$larmm 

Mahiyeti Hakkinda, Selçuklu Araçtirmalari Dergisi, II (1970), Res. 6, 8, 11, 12, 

13, 26, 28 yd.; B. Karamagarah, Ahlat Mezarta§lari, Ankara, 1972, Lev. VIII, 

Res. 15, Lev. XXVI, Res. 54; K. Wulzinger - P. Wittek - F. Sarre, Das îslamische 

Milet. Berlin-Leipzig, 1935, s. 99, Abb. 2, Taf. 58/4 (4b), 8 (5b), 5 (3a), Taf. 

59/1 (6a), 6 (7b) vb. 
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(Res. 8 ve 10). Mezar taçlarinin arka yùzlerine ise birer kandil Ôr* 
negi islenmi§tir. Her iki taçta da benzer biçimde içlenmis. kandiller 
iki yanlarindan birer zincirle tepeye asih durumdadir (Res. 9 ve 11). 
Kandillerin gôvdesi ayni geometrik ôrnekle doldurulmus, kandili» 
ûst kismma da ùçer kabar tma gùlbezek yerle§tirilmistir. Kandille
rin iki yanina birer selvi motifi i§lenmi§tir. 1 No.lu mezarta§indaki 
selviler daha çok minare serefesini ve kûlahmi andirmaktadir( l5) . 

(Res. 9). 1 No.lu mezartasi ùzerindeki kitabe §ôyledir: 

L^-1 ' j ta 6- OUUJ I vii 

f > v J I U J ! jU J\ 

• • • (?) j^sJl 

Turkçesi : Tanri bu mezarda yatanm gùnahlarini bagislasm. Bu 
merhum ve magfur dùnyadan ahirete intikal etmistir. 

2 No.lu mezartaçi ùzerindeki kitabede ise : 

j ta ,>* J i_ i j I j j 

yazisi okunmaktadir. 

Turkçesi : Bu merhum ve magfur dùnyadan ahirete intikal et
mistir. 

(15) Anadolu'daki mezar ta§larinda kandil ôrneginin XIII. yy. or ta lanndan iti-

baren ana ôrnek olarak kullamlmaga ba§ladigi sôylenebilir. Ahlat'da 649/1251 

tarihli mezar taçinda (resim için bk. B. Karamagarah, Ahlat Mezartaçlan, 
Res. 179) kandilin tek ba§ma bir kompozisyon oluçturduguna tanik olmak-

tayiz. Yine Ahlat'ta, 1220 25 yillari arasma tarihlenen ôrnekte (bk. ay. es., 

Res. 169-170), kûçùk boyuttaki kandilin bitkisel ôrneklerle kaynaçmis. bir 
durumda resmedildigini gôriiyoruz. Ahlat mezarliklannda kandilli diger mezar 

ta§i ôrnekleri için bk. ay. es., Lev. XXV/Res. 52-53, Lev. XXVIII/Res. 59, 60, Lev. 

LXXI/Res. 152 vd. 
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Kirik mezartaslanndan biri ùzerine, kitàbe yerine bir yildiz ôr-
negi iglenmistir (Res. 12, §ek. 4)- Oyularak meydana getirilmis ôr-

§ek. 4— Sari Lala Tùrbesi (Ortakôy), Mezartaslanndan biri uzerindeki sûsleme. 

nekte, ortada, içine bir çiçek ôrnegi yerleçtirilmis on sivri kollu bir 
yildiz; yildizm sivri kollari ucunda da bes sivri kollu kûçûk yildizlar 
gôrùlmektedir. 

Ayni ôrnegin benzerlerine Azerbaycan ve Anadolu'da, hemen 
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hemen bùtiin islami dônem boyunca rastlanmaktadirde). Benzer 
bir ôrnek de bir diger mezartaçi ùzerinde gôrulmektedir (§ek. 5). 

Sek. 5— San Lala Tùrbesi (Ortakôy), Mezartaslarindan btri ûzerlndBki sûsleme. 

(16) Benzer ôrnekler için bk. S. Mùlayim, Anadolu Turk Mimarisinde Geometrik 
Suslemeler (Selçuklu Çagi), Ankara, 1982, Lev. 149/156, 158/165, 164/171, 
207/235, 226/268 vd.; R. H. Unal, Osmanh Ôncesi Anadolu-Tùrk Mimarisind» 
Taçkapilar, Lev. LXII/§ek. 134, Lev. LXIII/Sek. 137, 138 vd. 

— 201 — 



RAHMi HUSEYiN UN AL 

Burada Anadolu Selçuklu dônemi mimari sùslemesinde benzerlerine 
sikça rastlanan 12 kollu yildiz ôrneginin, kapali formda bir uygula-
masina §ahit oluyoruz. Yildizi meydana getiren, kaytanlar devam 
ettirilmemi§, kollarm uçlari arasmda zemin dyularak sivri uçlar elde 
edilmiçtir. Kink mezartaçlarindan ikincisi ùzerindeki kitabenin, an-
cak son satin tarn olarak korunabilmi§tir (Res. 13). Sondan bir on-
ceki satirm ust kesimi kinktir. Bu kitabenin okuyabildigimiz kesi-
mi §oyledir : 

• ô^j-s * 

Tûrkçesi : onun kabrine 
839/i435-36 tarihinde 

s 

Yfrpinin kitabesi yoktur. Devcirme malzeme ùzerindeki sùsle-
meler diçmda bir sûslemesi de bulunmadigina gôre, tarihlemeye 
esas olabilecek tek unsur mimari ôzellikleri olmaktadir. Turbenin 
bir planmi yaymlayan Sùleyman Gônçer (17) yapi hakkmda hemen 
hiç bilgi vermemektedir. Yazar 676/1277 yilmda(18) Alaaddin Siyavuç 
(Cimri) ile Sab,ip Ata Fahrettin Ali kumandasmdaki Selçuklu ordusu 
arasmda meydana gelen çati§mada Selçuklu ordusunun bu kôy ya-
kmindaki Pmarba§i'dan geçtigini kaydetmekte ve «Karamanoglu 
Mehmet Bey'in lalasi Sanoglan (San Gulam) m bu çarpiçma sirasinda 
Alikan civarinda -Œugûnkû Ortakôy) ôldùrùldûgûnû sôylemektedir 
(19). Gônçer San Lala'mn Alikan'da gômùldùgûnù, tùrbenin de muh-
temelen sonradan Karamanogullah tarafmdan inça edildigini sôyle-
mekte, ancak bu savini destekleyecek hiçbir kanit vermemekte
dir (20). 

(17) S. Gônçer, a.g.e., s. 290-91. 
(18) S. Gônçer'in ibn Bibi'den naklen verdigi anlaçilan bu tarin, Anonim Sel-

çukname'de 17 Muharrem 678/30 Mayis 1279 olarak kaydedilmiçtir. Bk. O. 
Turan, Selçuklular Zamamnda Tûrkiye, Istanbul, 1971, s. 570, not 24. 

(19) S. Gônçer, ay.yer., O. Turan bu zatm adini Saru-'alâ §eklinde kaydetmekte-
dir. Cimri'nin kumandanlanndan olan Saru-'alâ, sôzù edilen çatiçma sira
sinda esir edilmiç ve ôldùrùlmùçtûr (O. Turan, a.g.e., s. 569). 

(20) S. Gônçer, a.g.e., s. 291. 
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Sari Lala Tûrbesi, dis. gôrùnûmù ve ôrtù §ekli yônùnden Anado-
lu'da «Eyvan Tipi Tùrbeler» adiyla tanman mezar anit lanyla yakmhk 
gôstermektedir(2l). Kendi aralarmda ait gruplara ayrilan bu yapilar-
dan ayrilan en belirgin yônû, cephesinin, bu yapilarm çogunda oldugu 
gibi açik degil kapali oluçudur. Bu ôzellik diçmda, ùçgen payandalar, 
tonoz ôrtû, destek kemeri gibi unsurlar eyvan tipi tùrbelerde de gô-
rûknektedir. Eyvan tipi tûrbelerin bir kismmin sadece iki yan du-
vannda (22), bir kismmin ise iki yan duvari ile arka duvari ùzerinde 
(23) ûçgen profilli payandalar gôrûlmektedir. Bu tûrbelerin bazila-
rinda, mekâni ôrten tonoz ôrtû, bir destek kemeri ile desteklenmi§-
tir(24). Ancak bildigimiz ôrneklerin hiçbirinde, Sari Lala Tùrbesi'n-
cieki gibi yan duvar larda ikiçer payanda, tonozda da iki destek kemeri 
yoktur. Bu Tûrbede oldugu gibi eyvan ôzelligini kaybetmi§, cephesi 
kapali iki ôrnek taniyoruz (25) • Bu iki ornegin de birer mumyaliga 
sahip oldugunu gôrûyoruz. Sari Lala Tûrbesi ile benzerliklerine iça-
ret ettigimiz bu ôrnekler, XIII. yy. ile XIV. yy. içlerine uzanan bir za-
man dilimi içine tarihlendirilebilmektedir. San Lala Tûrbesi ônûndeki 
hazirede halen mevcut mezar taslarmm dôrdû de ayni tarihlere (XV. 
yy.) tarihlenmektedir. Bu mezar ta§larmdan biri 1435-36 tarihini ta-
§idigma gôre, tùrbenin bu tarihten once in§a edilmis. olmasi gerekir. 
Bu nedenle yapinm XIV. yy- veya en geç XV. yy. bas lanna tarihlen-
mesinin uygun olacagi kamsmdayiz. 

(21) Bu tùrbeler hakkinda toplu bilgi için bk. M. Sôzen, Anadolu'da Eyvan Tipi 

Tùrbeler, Anadolu Sanati Araçtirmalan, I (1968), s. 167-210. 

(22) Ornegin Herdena Bahar Baba Tûrbesi (Osmankôy/lhsaniye) (bk. M. Sôzen, 

a.g.m., s. 174, Sek. 2), 

Saya Baba Tûrbesi (Gazhgôl Akviran/lhsaniye) (ay. mak., s. 175, Çek. 3), 

Emir Yavtas. Tûrbesi (Reis/Akçehir) (ay. mak., s. 177, Çek. 4) ve Gomeç 
Hatun Ttirbesi'nde (Konya) oldugu gibi (ay. mak., s. 185, Çek. 6 a, b) . 

(23) Ornegin Boyalikôy Kùlliyesi'ndeki Eyvan Tùrbe gibi (bk. ay. mak., s. 180, Sek. 

5 a, b) . 

(24) Herdena Bahar Baba Tûrbesi (ay. mak., s. 174, Sek. 2), 

Boyalikôy Kùlliyesi'ndeki Eyvan Tûrbe (ay. mak., s. 180, §ek. 56), 

Sultan Mesud Tûrbesi (Amasya) (ay. mak., s. 191, Çek. 8), 

Bedreddin Gevherta§ Tûrbesi (H. Onkal, Anadolu Selçuklu Tûrbeleri, Çek. 
149). 

(25) Turumtay Tûrbesi (Amasya) (M. Sôzen, a.g.m., s. 202, Çek. 13 a) ve Emir Ali 

Tûrbesi (Kayseri) (ay. mak., s. 204, Çek. 14a). 
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