KAYSERPNIN INCESU ILÇESINDE
~EYH TURESAN ZAVIYESI
MEHMET ÇAYIRDA~~
Kayseri'nin Incesu Ilçesi ile ergüp'ün Ba~köy'ü aras~nda bulunan ve Tekke Da~~~ad~yla an~lan sarp tepeler üzerinde, halk taraf~ndan "Tekke" diye bilinen, Birinci Alaaddin Keykubad'~n zevcesi
Mahperi Huand Hatun tarafindan yapt~r~lm~~~olan bir Selçuklu
binas~~ vard~r ki buraya ula~man~n zorlu~u sebebi ile eserin bugüne
kadar ne~ri yap~lmam~~t~r. Sözkonusu yere gitmek üzere, tekkeye
ismini veren ~eyh Turesan'~n ahfad~ ndan oldu~unu söyliyen Kayseri
Müzesi memuru Kemal ~eyho~lu'nun k~lavuzlu~unda, binan~n planlar~n~~çizecek olan Kayseri Müzesi Heykeltra~~~Tevfik Elkovan ve
foto~raflar~~çekecek müze asistan~~Ali Ye~en ile birlikte hareket ettik.
K~lavuzumuz bizi Ba~köy'ün kuzeyinde — zaviye vakfiyesinde ismi
geçen— Sultan~ m mevkiine getirdi. Burada otomobili terkedip kuzey
istikametine Incesu'ya do~ru, kal~nt~lardan eski bir yol oldu~u anla~~lan —vakfiyede geçen ve halen söylenen ismi ile "Ulu yol"— vâdiden da~a t~rmanma~a ba~lad~k. ~ki kilometre kadar bu istikamette
gittikten sonra, tepenin Incesu'ya do~ru tekrar dere ~eklinde alçald~~~~yerde eski yol izinden ayr~larak bat~ya dönüp 1,5 kilometre kadar
bir tepe daha t~rmanarak —Tekke Da~~— buradaki en yüksek tepeler
aras~nda bulunan zaviyeye gelebildik. Geçti~imiz güzergâh yürünmesi
zor ~ekilde ta~l~k ve kayalarla örtülü olup k~smen patika ~eklinde idi.
Tekkenin bulundu~u vadiye halk "Dura~~m" demekte ve bu konuda
bir efsaneden bahsetmektedir.
B~NANIN M~MAR~S~~:

Bina genel olarak, güneyde 78 cm.lik mescid ç~k~nt~s~~dahil
21,18 x 14,12 M. ölçüsünde dikdörtgen bir plana sahiptir (Bak~n~z
plan). Da~~ba~~nda malzeme bulma ve ta~~ma zorlu~u in~aatta etkisini göstermi~tir. D~varlar çepeçevre, ortalama 20 X 30 cm ebad~ndaki
s~ral~~küçük kesme ta~larla örülmü~, i~çilik iyi olmad~~~ndan ta~~aralar~nda aç~kl~klar kalm~~t~r (Resim ~ ).
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B~NANIN BÖLÜMLERI:

Cümle Kap~ s~ : Binaya do~rudan, cephe d~var~~ile ayn~~hizada,
bas~k kemerli ~ o8 x 150 cm ölçüsünde tek kap~dan girilir (Resim 2).
Mermer Kap~~e~i~i yerden 35 cm yükseklikte olup k~r~ larak iki parçaya ayr~lm~~t~r. Kap~~söveleri y~~ma olarak in~a edilmi~tir. Söveler üzerinde üzengiye geçi~~hizas~nda, iki yanda ~~o ar cm içe ta~an konsollar bulunmaktad~r. Bunlar~n üzerine üzengi ta~lar~~ ve yedi kemer ta~~~
basmaktad~ r. Kemerin ve sövelerin üzerine sonradan beyaz kireç badana yap~lm~~t~r. Kap~n~n etraf~n~~söve ve kemer ta~lar~ndan sonra,
d~~~ d~varla içe 45 derecelik meyil - pah yapan bir pervaz çevirmektedir. Kap~~üzerinde hemen bu pervazdan sonra binan~ n kitabesi,
bunun da üzerinde, go x 50 cm ölçüsünde salona aç~lan bir pencere
bulunmaktad~r. Kap~~kemerlerinin arkas~nda kap~~ ni~inin üzeri,
d~var kal~nl~~~n~~ ta~~yan a~aç kiri~lerle örtülmü~tür. Bu örtü ~ekli
binan~n di~er bütün iç kaplar~nda da tatbik edilmi~tir. Kap~n~n
halen sonradan yap~lm~~, basit ah~ap tek kanad~~bulunmaktad~r.

Orta Bölüm-Kapal~~Avlu: Cümle kap~s~ndan binan~n do~ubat~~istikametinde uzanan be~ik tonozlu kapal~~avlu - salonuna girilir.
Burada hemen sa~da orta bölüme dik bir tonoz ile sa~l~, sollu odalara aç~lan kap~lar bulunmaktad~ r. Avlu tonozunu ortada birbirinden
150 cm aç~kl~ kta iki sivri kemer desteklemektedir Sivri kemer aras~nda
binan~ n, 150 cm çap~nda, ~ oo cm derinli~inde küçük kubbesi yer
alm~~t~r. Orta tonoz bat~da, türbe ve oda kaplar~ndan sonra alçal~p
bir kademe meydana getirerek sona ermektedir. Bu k~sm~n alt~nda, sonradan yap~ld~~~~anla~~lan ve iki yanda k~sa ah~ap trabzonlar~~bulunan,
yerden 65 cm yüksekli~inde, üzeri ah~ap dö~emeli bir seki bulunmaktad~r. Sekinin do~u d~var~nda bir kare dolap ni~i, güney d~var~nda
da türbeye aç~lan pencere bulunmaktad~r. Orta bölümün sa~~ nda
avluya dik tonozun hemen önünde ba~layann, ba~~k~s~mlar~~profilli
25 x 25 cm ölçüsünde ~~o adet asma ta~~basamakla 8o x 6o cm
ebad~ndaki dam kap~s~na ç~k~l~r (plan, C - C° kesiti). Merdivenin
alt~nda, içine çe~me ta~~~konmu~, sivri kemerli bir ni~~ve bu ni~in
sa~~nda küçük bir kandil ni~i, solunda basit bir rozet - çiçek motifi
bulunmaktad~r. Avlunun taban~~da~da tabii olarak bulunmu~, kenarlar~~gayr~muntazam ince sal ta~lar~~ile kaplanm~~t~r.
Mescit: Kapal~~avlunun cümle kap~s~na göre solundaki ilk
kap~~zaviye mescidinin kap~s~d~r. 143 x 88 cm ebad~ndaki bu kap~~
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da cümle kap~s~~gibi konsollu, bas~k kemerli ve etraf~~kap~~sövelerini
5 er cm kadar d~var yüzeyinden içe çeken pervazl~d~r. Üzeri ince ve
s~k oluklar oyularak süslenmi~~ah~ap kap~~kanatlar~~orijinaldir (Resim 3). Tek tonozlu mescidin k~ble d~var~nda kenar~~basit silmelerle
-çevrili mihrap ni~i binan~n d~~~na 68 cm ta~m~~t~r. Mihrab~ n üzerinde
iki yanda, biri kapat~lm~~~iki basit mazgal ~~~kl~k vard~r. D~varlarda
küçük raf ni~leri bulunmaktad~r. Taban ah~ap dö~emelidir.
Türbe: Yine cümle kap~s~na göre solda, orta avluya aç~lan
ikinci kap~~türbe kap~s~d~r ve di~er iç kap~lar~n —mescit dahil— benzeridir. Tonozla örtülü bu odan~n ortas~ndan sonradan parça ta~larla
yap~lm~~~irice bir sanduka vard~r. Do~u ve güney d~var~nda iki mazgal
~~~khk, kuzey d~var~nda salona aç~lan alçak bir pencere bulunmaktad~r.
Oda: Türbenin kar~~s~na isabet eden, bat~da sa~dan birinci
kap~~bir odaya aç~lmaktad~r. Salondaki seki bu odan~n kap~s~n~n bir
k~sm~n~~kapatm~~, bu yüzden giri~~zorla~m~~t~r. Odan~n taban~~avlunun
taban~~gibi ta~~dö~emelidir, fakat dö~emeler bozulmu~tur. Odan~ n,
bat~da tavanla birle~en 6o x 6o cm ölçüsünde bir penceresi bulunmaktad~r. Tavan tonozla örtülü olup d~varlarda küçük kare ni~ler
vard~r.
Mutfak: Odan~n do~usundaki, sondan ikinci kap~~mutfa~a
aç~l~r. Bu küçük odan~n tonozunun ortas~nda dama aç~lan 50 cm
çap~ndaki yuvarlak bir baca deli~i bulunmaktad~r. D~varlarda duman izleri görülmektedir. Taban dö~emesi bozulmu~tur.
Han k~sm~ : Binan~n kuzeyini, iki takviye kemeri ile desteklenen uzun bir tonozun örttü~ü han k~sm~~kaplamaktad~r. D~varlarda ni~ler ve hayvan ba~lanacak delikli ta~lar bulunan bu bölüme
sonradan basit mezarlar yap~larak mezarl~k haline getirilmi~tir.
Hana cümle kap~s~n~n hemen sa~~nda, orta avluya dik ve orta avlu
tonozundan daha dü~ük tonozlu bir bölümden geçilmektedir. Bu
bölümün taban~n~n, binan~n do~u diyar~na biti~ik han kap~s~n~n kar~~s~na isabet eden k~sm~~yol, bu yolla mutfak d~var~~aras~ndaki k~s~m,
yerden 35 cm yükseklikte seki halinde yap~lm~~t~ r. Yol ve seki di~er
bölümlerde görülen dö~eme ta~lar~~ile kaplanm~~t~r.
Bina içten s~vanm~~~ve beyaz renkte, kireçle badanalanm~~t~r.
Dam: Binan~n dam~~toprak örtülü olup bunun da üzeri dahildeki dö~eme gibi muntazam olmayan ince ta~larla kaplanm~~t~r. Bu
Benden C. XLIV, 18
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ta~lar kenarlarda d~var üzerini de örtüp d~~ar~~ta~arak basit saçaklar~~
meydana getirmi~tir. Üst dö~emenin büyük bir k~sm~~bozulmu~~ve
ta~lar~~kaybolmu~tur. Çörtenler de basit su oluklar~~ ~eklindedir.
Ortada bulunan küçük kubbenin üzerine bir ta~~alem dikilmi~tir.
Damda, alttaki tonoz yükseklik farklar~~sebebi ile avlu, mescit ve
türbe k~sm~~daha yüksek tutularak bir kademe meydana getirilmi~tir.
Bu kademe cümle kap~s~n~n bulundu~u do~u d~var~nda aç~kça görülmektedir. Avlunun cephesi yani kap~~ üzeri d~~tan yan d~varlara
göre daha yüksek in~a edilmi~tir.
D~varlarda ta~lar üzerinde bu devirde görülen çok miktarda
ta~ç~~ i~aretleri vard~r.
Cümle kap~s~n~ n d~~tan iki yan~nda, binan~n kö~elerine kadar
uzanan, yerden 70 cm yüksekli~inde ta~~sedir bulunmaktad~r.
Binan~n etraf~ndaki arazide yer, yer mezarlar görülmektedir.
B~NAN1N TAR~H~~:
Cümle kap~s~~üzerinde bulunan 6o x 50 cm ölçüsünde, dört
sat~rl~k mermer kitabe buradan dü~üp k~r~larak iki parçaya ayr~lm~~,
kenarlar~nda yaz~lardan baz~~k~s~mlar da parçalanarak kaybolmu~tur
(Resim 4). Bugün tekrar kap~~üzerindeki yerine yerle~tirilmi~~olan bu
kitabede:
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yaz~l~d~r. Tercümesi: "Bu me~hed Büyük Sultan G~yased - dünya
ve'd-din acem ve arab sultanlar~n~n sultan~~Fethin babas~~müminlerin
emiri, Keykubad'~n o~lu Keyhürev'in saltanat günlerinde, onun
taraf~ndan
emriyle Büyük Melike Saffetü'd-dünya ve'd-din
imar edilmi~tir". Baninin esas ismi ve tarih k~sm~~ k~r~lm~~~ve silinmi~tir.
Kitabede ismi geçen Keykubad'~ n o~lu Keyhüsrev Anadolu Selçuklu sultanlar~ndan olup 634-644 (Miladi 1236-1246) y~llar~~ aras~ nda saltanat sürmü~tür. Binan~n banisi Büyük Melike Saffet'üddünya ve'd-din ise Kayseri'de cami, medrese, hamam ve türbeden
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ibaret me~hur külliyeyi yapt~ran (yap~l~~~tarihi Hicri 635) I, ayr~ca
Tokat'~n Pazar ilçesi yak~n~ndaki !bilse Han~~ (yap~l~~~tarihi 637),
yine Tokat'ta Karama~ra ve Zile aras~nda Ç~nç~nl~~ Sultan ile Çekerek Suyu kervansaraylar~ , Tokat - Zile aras~ndaki Hatun Han~n~~
(yap~ l~~~tarihi 636) ve Artova civar~ ndaki Taht Oba han~n~~in~a ettiren 2, Birinci Alaaddin Keykubad'~n zevcesi, ~kinci G~yaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Huand Hatun olup 3 onun ~eyh Turesan
zaviyesi kitabesindeki bu s~fatlar~ , Kayseri Huand Camii kitabelerinde
ve mezarta~lar~nda yaz~l~~unvanlar~na uymaktad~r 4.
Kitabede binan~n ismi "me~hed" (~ehitlik, türbe) olarak yaz~lm~~~
oldu~u halde, halen Vak~flar Genel Müdürlü~ü ar~ivinde 732. defterin 168. sayfas~nda kay~tl~~vakfiye tercümesinde "zaviye" olarak
geçmektedir ki bina yap~s~~itibariyle de bu mahiyeti ta~~maktad~r.
Söz konusu vakfiye Itercümesi aynen ~öyledir: "Sebeb-i tahrir-i kitab-~~mer'i budur ki liva-i Ni~de ve Kaza-i ürgüb'de mütemekkin
olan Sultan Alaaddin Zevce-i Huand Hatun ~er-i nebevide gelüb
~öyle takrir-i kelam ve tabir-i ani'l - meram k~ lub dedi ki: Hal-i sahihamla temellük edindi~im Liva-~~Ni~de ve Kaza-i ürgüb müzafat~ndan Sultan~m nam karye ki on iki sehimden Sultanc~k ve Sarayc~k
ve Kuzluca ve Bil Ziyaret ve Kabak Depe ve Zanbucak ve Sunular
Kalas~~ve karadan öz s~ra sa~~tarafa giden Öz Ovas~n yolu kat' olu~~ Halil Edhem Kayseriye ~ehri, ~st. 1334, s. 63-85; Albert Gabriel, Monuments
Turcs D'Anatolie Kayseri - Ni~de, Paris 1931, S. 39-51; Mahmud Akok, Kayseri'de
Huand Mimari Külliyesi, Türk Arkeoloji Dergisi, S. XVI-~ -~ , 1967, S. 5-12.
2 Albert Gabriel, Monuments Turcs D'Anatolie II. Amasya - Tokat - Sivas,
Paris 1934, s. 114-116; ~smail Hakk~, Kitabeler, ~st. 1927, s. 74-78; Kurd Erdmann,
Das Anatolische Karavansaray Des 13. Jahrhunderts, Berlin 1961, s. 16, nr. 13,
s. 57-58, 139-143, nr. 37, s. 189; Faruk Sümer, Bozok Tarihine Dair Ara~t~rmalar,
Cumhuriyetin 50. Y~ldönümü Anma Kitab~, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Co~rafya Fakültesi Yay~n No: 239, s. 310, 336-337; M. K. Ozergin, Selçuklu Kervansaraylar~, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. XV, s. 20,
S. 147, 149, 150, 157, 163. Huand Hatun bütün hayrat~n~~ o~lu Sultan G~yaseddin
Keyhüsrev zaman~nda yapm~~t~r. Kocas~~Birinci Alaeddin Keykubad zaman~nda
yapt~rd~~~~bir eser bilinmemektedir.
3 Huand Hatun Alanya (Alaiye, Kalonoros) tekfuru Kir Vart'~n k~z~~ olup
Alaaddin Keykubad'~n buras~n~~ 618 (1221 Milâdi) y~l~nda fethi üzerine onunla
evlenmi~tir, Anadolu Selçuki Devleti Tarihi, ~bni Bibi'nin farsçça muhtasar Selçuknamesinin tercümesi, tere. M. Nuri Gençosman, Ankara 1941, s. 94-98; Osman
Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, ~st. 1971, S. 336-337, 403-404.
4 Halil Edhem, a.e., s. 64-68.
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nub Ulu yol ve A~ça Me~hed, Ulu Yol ve Sarayc~k ve yine Ulu Yol
s~ra Han Ka~~na var~nca ve Ka~~s~ra Fak~hh Dervendi ve ka~~s~ra
Sülüklü P~nar~~ve ka~~s~ra Kum Ba~~~ve Kâfirler Kal'as~~Ka~~~ve Celebir Deresi Ka~~~ve Karalar Ka~~~ve Keklik Ka~~~s~ra Dedemli Kuyusu, öz s~ra Kangall~~Özü ve Be~~Çarda~~~önünden giden öz s~ra
ve K~bel Karaya giden yolu kat' edüb ve öz s~ra Ak Köy Yolu Samed
ve Göç Yolu ve Muslucuk ve Timurta~~Su adl~~ve Çakmak Ta~~~ve
yaln~z Ceviz ve E~ekli Bele~ine giden yol s~ra Bil Ziyaretinde nihayet
bulup bu zikr olunan araziden has~l olan hububat~n ö~ürlerin ve
resm-i çift ve resm-i bennak ve resm-i cebe ve resm-i ganem ve resm-i
Kovan ve resm-i bad-i heva ve resm-i arusane r~zaen lillah ve Ruh-~~
Muhammed Mustafa salli Allahü aleyhi ve sellem içün vakf eylemi~dir.
~öyle ki maezze-i kiramdan ve me~ayih-i izamdan ve zaviye-i ~eyh
Turesan içün ~art eylemi~dir kim bade'l - i~'âi zikrullah k~raat idüp
hulüsla bade'z - zikir Sure-i Mülk tilavet ide ve mezkür ~eyh Turesan
zi-hayatta oldukça el-masraf bade't - tamirü'r - rekabet bu ~artlar~~
eda ide, bade'l - intikal evlada me~ruta olub evlad-~~seccade - ni~in
olanlar~n ve cihet-i tevliyeti ve cihet-i me~ihat~~ve cihet-i kitabeti
ve cihet-i nezareti ve cihet-i imameti ve cihet-i evladiyet ve me~ rutiyet ~eyh Turesan'~n evlad~~ve evlad~n~n aslah~na ve evlad-i evlad~~
silsilesine ve ahibbas~ ndan gerekdirkim bu kavli ve ~att~n~~tebdil
ve ta~yir iderse, ruz-~~ âhirette ve huzur-~~hakda davac~y~m, ~arti'lvak~f kenesi'~~- ~an' kavliht tealâ celle celalihu (4.k.1.4 -10o. 4 cyj
c:.)1 4;j3 --y.

‘:LiJI cip .~.c I

âyet-i kerime fehvas~~

üzre ~art-~~vakf~n taazzürü maveka' ketb ve terkim olundu, vakt-~~
hacette ~zhar oluna, sene seman ve tisiyn ve hams mie" (resim
5). 1158 hien* y~l~nda birçok yaz~~ hatalanyla yaz~ lan bu tercü
mede vakfiyenin tarihinin 598 yaz~lmas~yla ayr~ca büyük bir
hata yap~lm~~t~r. Zira Huand Hatun, 618 y~l~ nda, Alanya'n~ n
fethi üzerine Alaeddin Keykubad'la evlenmi~tir (Bak~mz Not 3)
ve kitabeden anla~~ld~~~na göre de zaviyeyi, o~lu Sultan G~yaseddin
Keyhüsrev zaman~nda, yani 634-644 y~llar~~aras~nda yapt~rm~~t~ r.
Vakfiyede gösterilen ve ~eyh Turesan Zaviyesine vakfedilmi~~olan
mahal bugünkü Orgüb ilçesine ba~l~~Ba~köy ile Incesu ilçesi aras~ndaki da~l~k m~nt~kad~r ve Sultan~m Kabak Tepe, Ulu Yol, Kum
Ba~~~(Kum Kyuu olarak), Kâfirler Kalesi (Gâvur Kalesi olarak),
Karalar (Karan~~Dere olarak), Keklik P~nar~~(Keklicek P~nar~~olarak),
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Dedemli Kuyusu, Bey Çardak', K~bel Kaya ("üç Kaya olarak) Akköy
Yolu, Demirta~~Su mahalleri bugün de bilinmektedir. Huand Hatun bu araziden al~nan hububat~n ö~rünü 5, çift 6 , bennak 7, cebeg,
ganem 9, kovan 10, bad-ihavall, ve arusanel2 vergilerini zaviye
~eyhine ba~~~hyor idi.
Turesan ismine gelince, binan~n kitabesinde, yukar~ da belirtildi~i üzere zaviyeden bahis olmad~~~~gibi Turesan ismi de geçmemektedir. Fakat vakfiyeye göre Turesan, zaviyenin ~eyhi olup vakfin
da ilk mütevellisidir. Mahperi Huand Hatun bu mütevellili~i onun
ahfad~na b~rakm~~t~r. ~ncesu Ilçesinde ad~~geçen ~eyho~lu sülalesinden Mahmud ~~h ve Mahmud Köseo~lunda bu tevliyet ile
babalar~ndan intikal eden 1279, 1284 ve 7295 Hicri tarihli berat ve
berat suretlerinde (bu suretlerden biri için bak Resim 6) de isim ~eyh
Turesan Veli ~eklindedir.
Burada ortaya bir problem ç~kmaktad~ r: Vakfiyede zaviyeden
bahsedilmekte ve bu tarihte zaviye ~eyhi hayattad~r. Öyle ise binaya
neden ~ehitlik denilmi~tir? Öyle anla~~l~yor ki önceleri, maruf bir
~ah~s olan ~eyh Turesan'~n bu günkü zaviyesinin yerinde kendi
in~a ettirdi~i mütevazi bir zaviyesi vard~. Zira bahis konusu vakfiyede Huand Hatun'un zaviye veya bir bina yapt~ rd~~~~yaz~l~~de~ildir ama mevcut bir zaviyeden bahis vard~r. Huand Hatun ~eyhe,
o hayatta iken vakfiyede belirtilen yerleri vakfetmi~tir. Daha sonra
~eyh vefat edince içerisinde ~eyhin mezar~~ da olan bugünkü binay~~
yapt~rm~~~ve ismine de içindeki bu mezardan dolay~~"me~hed" denilmi~tir. Bu hususu daha çok ayd~ nl~~a kavu~turacak olan vakfiyenin,
Arapça yaz~lm~~~olmas~~laz~m gelen asl~n~~bulmak mümkün olamad~.
Prof. Dr. Osman Turan, ad~na vak~f tanzim edilen söz konusu
Turesan'~n, 7077 Malazgirt zaferinden sonra, Dani~mendnameye
Hububattan al~nan ~~/to vergisi.
Resm-i çift, araziden al~nan vergilerden birinin ad~d~ r. Mehmet Zeki Pakal~n, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ti, Ist. 1971, C. III, S. 30.
7 Resm-i bennak, yine arazi esas al~narak konulan kazanç vergisi, a.e., C. ili,
s. 29.
8 Resm-i cebe, silah vergisidir.
9 Resm-i ganem, koyun vergisidir, a.e., C. III, s. 30.
Resm-i kovan, ar~~kovanlar~ndan al~nan vergi.
'1 Resm-i bad-i hava, arazisi olmay~p ticaretle me~gul olanlardan al~nan vergi
a.e., C. III, S. 30.
12 Resm'-i arusane, evlenen erkeklerden al~nan vergi, a.e., C. III, s. 29.
5
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göre Kayseri fatihi olarak kabul edilen Turesan Bey, bunun da birinci haçl~~seferinde büyük yararl~klar gösteren Kapadokya hakimi
Hasan Bey oldu~unu kabul etmektedir 13.
~eyh Turesan Zaviyesinin sancak ve bir k~s~m tarihi e~yas~~ zaviye
ve tekkelerin kapat~lmas~~ üzerine al~ narak götürülmü~tür. Yine zaviye son y~llarda h~ rs~zlar taraf~ndan kap~~tokmaklar~ na kadar soyulmu~tur. Binan~n bak~m~~ ile Mahmud ~~h ve da~daki Türkmenler
ilgilenmektedir. Binan~ n salonuna as~l~~ caml~~levhada :
Ya Hezret-i kutbü'l - ârifin avn
ül-vâs~lin ~eyh Turesan kaddeses~ rrü'l - menar
yaz~l~d~r. Yine salonda çe~me ta~~~üzerinde bulunan ve yar~s~~k~r~l~p
kaybolmu~~olan basit mermer kitabe türbenin eski mezarta~~~olmal~d~r, fakat bir ~ey anlamak mümkün de~ildir.
~eyh Turesan Veli hakk~nda bugün halk aras~nda baz~~rivayetler dola~maktad~r. Bunlardan biri, askeri ile bu da~lardan (Ulu
Yoldan) geçen Sultan Alaaddin'le ~eyhin görü~mesi ve ona kerametlerini göstermesi ile ilgilidir. Di~eri ise ~eyhin yedi karde~inin
oldu~u (bunlardan biri ~eyh ~aban olup bu isimle bugün ~ncesu'da
bir köy ve bir türbe bulunmaktad~r 14 ; di~eri ise Omuzu Gürzlü'dür ve
yine bu isimde Erciyes Da~~~eteklerinde bir mevki vard~r, zaviyenin
(tekkenin) yerini kerametle tesbit etti~i hakk~ndad~r.
Be~likler devrinde ço~unlukla ah~ap olarak yap~ lm~~~ve günümüze kadar hemen ço~u kaybolmu~~zaviyeler aras~nda daha önce
yap~lm~~~oldu~u halde asliyetini muhafaza eden, Selçuklular devrinden kalma bu kârgir örnek, zaviyelerin en eski tiplerinden olmas~~
bak~m~ndan önemli bir yap~d~r.

13 Osman Turan, a.e., s. ~~3o, not 54-57. Ni~denin Çamard~~ ilçesinde de ayn~~
isimle an~lan bir türbe ve vak~flar bulunmaktad~r.
11 Erol Yurdakul - Mehmet Çay~rda~, Kayseri Erciyes Da~~~eteklerinde bulunan iki türbe, Vak~flar Dergisi, S. XII, s. 163-177.

