MANISA'DAKI TÜRBE ~AR~S~~
Yrd. Doç. Dr. HAKKI ACUN
Doktora çal~~mam~z~n bir bölümünü olu~turan Manisa Türbeleri,
Türk Türbe Mimarisinde özgün bir yere sahiptir'. Burada beylik ve
Osmanl~~Türbe gelene~inin yan~s~ra de~i~ik plan türündeki örnekleri de
görebiliriz.
Manisa Türbe Mimarisinin örneklerine geçmeden önce ~ehrin tarihine
k~sa bir göz atal~m.
Spil (Sipylos) Da~~~eteklerinden, Gediz Nehrine kadar uzanan geni~~bir
alan~~ kaplayan Manisa'n~n, çok eskilere giden bir tarihi vard~r. Teselya
bölgesinden gelen Magnetler taraf~ ndan kuruldu~u söylenen ~ehir, s~ra ile
Hititler, Frigler, Yunanl~lar, Lidyal~lar, Iranl~lar, Romahlar, Bizansl~lar
(395-1313), Saruhano~ullar~~(1313-141o) ve Osmanl~lar~n (1410-1923)
hakimiyeti alt~nda kalm~~t~r.
1313 tarihinde Saruhano~ullar~~ taraf~ndan Bizansl~lardan al~ nan
Manisa, yüzy~la yak~n bir süre bu beyli~in idaresinde ya~am~~t~ r.
Saruhano~ullar~~ Beyli~inin kurucusu Saruhan Bey'dir. Zaman~nda
Beyli~ini geli~tirip topraklar~n~~geni~letmi~tir. 1345 tarihinde ölümünden
sonra yerine o~lu F. Ilyas Bey (~~344-1365) geçer. Bunun zaman~nda da fetih
hareketleri devam eder. F. Ilyas Bey'in ölümüyle yerine geçen o~lu M. ~shak
Çelebi döneminde (1364 -- 1390) ise, fetih hareketlerinin yan~s~ra imar
faaliyetlerinin de artt~~~~görülür. 1390 y~l~ndan sonra k~sa bir süre,
Osmanl~lar~n hakimiyeti alt~na giren ~ehir, 1402 Ankara Sava~~~ile birlikte
tekrar Saruhano~ullar~ ndan; H~z~r ~ah'~n (1402-1410) eline geçmi~tir.
141o'da Çelebi Mehmet taraf~ndan Saruhano~ullar~~Beyli~ine son verilen
ve Osmanl~lar~n eline geçen Manisa, uzun süre ~ehzadelerin staj ~ehri olarak
kalm~~t~r. Buraya gelen ~ehzade hem sancak beyi olarak görev yapar, hem de
kendileri yeti~tirilirdi. 1410-1595 seneleri aras~ nda, yakla~~k olarak Manisa'ya 15'e yak~n ~ehzade gelmi~~ve yeti~tirilmi~tir. Bu tarihler aras~~Manisa
için bir yükselme ve refah dönemi olmu~tur denebilir.
XVII. yy. ba~lar~nda Anadolu'da merkezi otoritenin zay~flamas~yla
e~kiyal~k hareketlerinin ço~ald~~~~görülür. Bu otorite bo~lu~u XVIII. yy.
Hakk~~ Acun, Manisa'daki Türk Devri raptlar~~ ve ~ehrin Geli~imi, Ankara 1982,
(Yay~nianmam~~~Dr. Tezi)
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ba~lar~na; Ayanl~k müessesesinin ç~k~~ma kadar devam etmi~tir. Ayanlar
belirli bölgelerde egemenlik kurarak kendi bölgelerindeki asayi~~ve
ekonomiyi kontrol alt~na alm~~lard~. XVIII.yy. ortalar~nda Anadolu'da en
büyük ayan Yozgat ve Çevresindeki Çapano~ullan ile Manisa ve çevresindeki, Karaosmano~ulland~r.
Karaosmano~ullan ailesi, II. Mahmut'un ayanli~~~ortadan kald~rmas~ na kadar, yüzy~la yak~n bir süre Manisa ve çevresinde hüküm sürmü~tür.
Ayanl~~~ n ortadan kald~r~lmas~ndan 50-60 sene sonra da ailenin nüfuzu
devam etmi~tir.
1313'de Saruhan Bey taraf~ndan al~nan Manisa, 23 May~s 1919 Yunan
i~galine kadar Türk hakimiyetinde kalm~~t~r. 8 Eylül 1922'de Yunan
i~galinden kurtar~lan ~ehir, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olarak
kalmaktad~ r.
A - SARUHANO~ULLARI DÖNEMI
Saruhan Bey (Gurhane) Türbesi
inceleme Tarihi: Temmuz 1977, ~ubat 1981
Yap~n~n Yeri ve Tan~m~: Türbe, Sultan Camii (1522) ile Muradiye
Camiinin (1583-1585) aras~na dü~en bo~~arsa üzerinde yer al~r.
Tarihlendirilmesi: Yap~ n~n kitabesi yoktur. Türbeyi yapt~ran kesinlikle
belli olmamakla birlikte, Saruhan Bey'in torunu ~shak Çelebi tarafindan
yapt~r~ld~~~~söylenir 2. Saruhan Bey 1345, ~shak Çelebi 1388 tarihinde
öldü~üne göre, türbe bu tarihler aras~nda yap~lm~~~olmal~d~r.
Geçirdi~i Onanmlar: Türbe, tarihi bilinen en son onar~m~n~~ 1975'te
geçirmi~tir. Daha önceki bir tarihte de onar~m geçirmi~~olmas~~muhtemeldir.
Bugünkü Durumu: Türbe ziyarete aç~kt~ r.
Plan ve Kesiti: Yap~~kuzey-güney do~rultusunda dikdörtgen planl~d~r.
Üst örtüsü bir sivri kemerle ikiye bölünmü~tür. Birinci k~s~m,kare planl~~ve
üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe yakla~~k olarak 6 m. kadard~r. Kubbeye
kö~elerde yer alan üçgenlerle geçilir. ~kinci k~s~m, enine dikdörtgen planl~,
üzeri be~ik tonozla örtülüdür. (Plan: ~~ ) Kare bölüm zemini, dikdörtgen
bölümün zemininden 55-60 cm. kadar yüksektedir. Kare bölüm içinde bir
tane mezar vard~ r 3. (Plan: 2) ~ç mekân~, her duvarda iki~er tane olmak
K. lrmak, Manisa Tarihi, Istanbul; Ülkü Mat., 1937, s. 12:
Ç. Uluçay - t. Gökçen, Manisa Tarihi, Resimli Ay Mat., 1939., s. t ~ 9.
3 Yap~ n~n 1973 onar~m~nda, Manisa Vak~flar Müdürlü~ünde görevli H. Erel'in
gördü~üne göre, iç mekanda birkaç mezar varm~~.
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üzere sekiz tane, dikdörtgen alt pencere ayd~ nlat~r. Giri~~kuzey duvar~n~ n
ekseni üzerinde yer al~ r. Kuzey duvar~~ portal gibi hafifçe öne ç~ km~~t~ r.
(Resim: ~~) Kap~~ önünde dört basamakl~~bir merdiven bulunur. Kuzeydeki
bu giri~ten ba~ka, do~udaki bir pencere geni~letilerek kap~~ ~ekline
getirilmi~tir.
D~~~Görünümü: Türbe, enine dikdörtgen planl~ , üzeri kubbeyle
örtülüdür. Kubbe direk duvarlar üzerine oturur. Kuzey cephe kalkan duvar
görünümündedir. Cephesi yuvarla~a yak~n bir sivri kemerle bo~alt~larak
kap~~ etraf~nda büyük bir kör kemer ni~i olu~turulmu~ tur. Kuzeydeki giri~~
kap~s~~ ve tüm pencereler dikdörtgen ~eklindedir. Yaln~z kuzeydeki giri~~
kap~s~n~n iki yan~ ndaki pencereler yuvarla~a yak~n birer sivri kör kemer ni~i
içine alm~~t~ r.
Giri~in üzerinde de ayn~~özellikte bir hafifletme kemeri ile onun da
üzerinde dikdörtgen bir kitabe yeri bulunur. Do~u-bat~~ ve güney cephelerde
eksene simetrik birer dikdörtgen pencere yer al~ r 4. Do~udaki pencerelerden
kuzeydeki, kap~~~ekline getirilerek ayn~~cepheye biti~ik dikdörtgen bir setin
üzerine ç~k~~~~sa~lam~~t~r. (Plan: 3) Ayr~ca yan cephenin yar~~yerine kadar
yükselen ikinci bir duvar ile bu duvar~n kuzey ucunda do~uya do~ru k~vnlan
bir kemer parças~ n~~da görebiliriz (Resim 2).
Süsleme: Yap~ n~n iç ve d~~~ nda süsleme yoktur.
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Yap~ n~n duvarlar~~ moloz ta~~ve tu~la
kar~~~ m~ ndan, kubbe, kemer ve tonoz tu~ladan yap~lm~~t~r. Ayr~ca duvar
kö~elerinde yer yer kesme ta~ lara da rastlan~ r.
Yap~n~n Getirdi~i Sorunlar: Saruhan Bey Türbesi'nin çevresi düzenlenir ve
restore edilirken yeterli ara~ t~ rma yap~lmad~~~~için bir tak~m sorunlar henüz
çözüme kavu~turulamam~~t~ r. Kaynaklardan ad~n~~bildi~imiz Saruhan Bey
veya Saruhan Baba Zaviyesi' nin türbenin neresinde yer ald~~~~hâlâ karanl~k
bir nokta olarak kalmaktad~ r 5. Türbenin do~usunda bir yap~ n~n daha
oldu~unu cephedeki izlerden, duvar kal~nl~~~ ndan ve setin varl~~~ ndan
anl~yoruz. (Bkz. Plan: 3) Hatta yap~~ ile ba~lant~y~~sa~lamak için do~udaki
bir pencere kap~~~ekline getirilmi~tir. Yaln~z yap~n~ n türü hakk~ nda kesin bir
N. Köklü, "Saruhanl~lar Devrinde Manisa 1" Manisa 4 (Nisan 1983) s. (22 - 4o) 3~ 'de
bat~~ ve güney cephelerdeki pencerelerin, son yap~ lan restorasyonda yanl~~~ de~erlendirme
sonucu oldu~u görü~ündedir. (Bkz. Resim: 8)
5 M. Ç. Uluçay, Saruhano~ullarz ve Eserlerine Dair Vesikalar, C. /, Istanbul: Resimli Ay
Matbaas~ , 1940, S. 122: I. Gökçen, Sivillere Göre XVI ve XVII. As~ rlarda Saruhan Zaviye ve raltrlar~ ,
Istanbul: Maarif Bas~ mevi, 1946, s. 85
Belleten C. XLIX, 31
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bilgiye sahip de~iliz. Kaynaklara dayanarak, Ç. Uluçay 6 ve t. Gökçen'in 7
vermi~~oldu~u bilgiler ve kuzey-do~u cephedeki kemer izi baz~~
ara~ t~ rmac~lara, türbenin do~usunda zaviyenin kal~nt~lar~= olabilece~ini
dü~ündürtmü~ tür 8 . Delil olarak da türbe + zaviye örneklerini ak~llar~na
getirmi~tir.
Kan~ m~zca Saruhan Bey Türbesi'nin yan~nda bir yap~n~ n varl~~~~
a~ikar, fakat yap~ n~n türünün zaviyeden çok bir türbeye daha yak~n
olabilece~ini söyleyebiliriz. Bu ~ekilde bir aile mezarl~~~~olu~turulmu~tur.
Ç. Uluçay - t. Gökçen'de 9 ; "Saruhan Bey Türbesi'nin do~usundaki setin
Saruhano~ullar~na ait küçük bir mezarl~k olabilir." diyerek bizi
do~rulamaktad~ r.
Ayr~ca yine Ç. Uluçay "Zaviyenin türbenin kar~~s~nda oldu~unu, fakat
y~ k~larak arsas~n~n sat~ld~~~ n~~ " yazmaktad~r. 10
Saruhan Bey Türbesi'nde dü~ündü~ümüz türbe + türbe (aile
mezarl~~~ ) örne~ini ~znik'teki Çandarl~~ Halil Hayrüddin Pa~a Türbesi'nde
( 378 ve ~~406) görebiliriz 11 . Büyüklü küçüklü iki kare mekândan olu~an bu
yap~n~ n üzerlerini kubbe örter.
Ayr~ ca (plan: 3)'te türbenin kuzey-bat~s~ nda gösterilen duvar kal~nt~s~~
bize baz~~~eyler dü~ündürmektedir. N. Köklü'nün belirtti~i gibi bu duvar~n,
türbe ve zaviyesinin de içinde bulundu~u mezarl~~~ n çevre duvar~~m~, yoksa
zaviyenin bir kal~ nt~s~~m~? 12 Bu ve buna benzer sorular~n kesin olarak
cevapland~ r~lmas~~ ancak yap~lacak bir kaz~yla ortaya ç~ kart~lacakt~r.
Kar~~la~t~ rma ve De~erlendirme: Yap~, enine dikdörtgen plan~, üzerinin
kubbe örtüsü ve kuzey cephenin görüntüsüyle Kütahya'daki imadüddin
Hezar Dinari taraf~ndan yapt~ r~lan H~d~ rl~ k mescidine (H. 644 / M.
~~246) 13 ; Kuzey cephesinin düzenleni~i ve cephede büyük kör kemer ni~inin
olu~ turulmas~~ bak~m~ndan Manisa'da cephesi y~ k~ k olan Kale (Hacet)
M. Ç. Uluçay,y.a.g.e., s. 122
Gökçen,y.a.g.e., s. 85
8 ~ . Bilgin, "Manisa Saruhan Bey Türbesi ve Zaviyesi" Manisa 4 (Nisan 1985) S. 44
9 Ç. Uluçay - ~ . Gökçe, a.g.e., s. 119
l° M. Ç. Uluçay, a.g.e., S. 122 Dipnot ~~
E. H. Ayverdi, Osmanl~~Mimarisinin Ilk Devri 630-805 ( 1.230-1402), Istanbul: Baha
Matbaas~ , 1966, s. 333-335
12 N. Köklü, a.g.m., s. 32
13 I. H. Uzunçar~~l~, Kütahya ~ehri,
Istanbul: Devlet Matbaas~, 1932, S. 23 Resim: 28-29
6
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mescidine (XIV.yy. ortas~ ) 14 ve Balat'taki Ilyas Bey Camiine (1404) çok
benzer 15
Türbede cephe düzenlenmesine önem verilmesi, giri~ in vurgulanmas~~
Selçuklu gelene~inin de~i~mi~~olsa da ya~ad~~~n~~ göstermesi bak~m~ndan
önemlidir.
Revak Sultan Türbesi
~nceleme Tarihi: Temmuz 1977, ~ubat 1981
Yap~n~n Teri ve Tan~m~: Türbe, Çayba~~~Mahallesinde, A~layan Kaya
kar~~s~ ndad~ r.
Tarihlendirilmesi: Yap~, vakfiyesine göre tarihlendirilir. H. 773/M. ~~ 371
tarihli bir vakfiyesi vard~ r 16 . Ancak, türbeye giri~~kap~s~ n~ n bo~altma kemeri
üzerinde k~ r~ k bir kitabe parças~~ yer al~ r 17 .
Mat fi ~ehr-i safir (sefer) sene....
"Ayet'el Kürsi" den bir parça yaz~l~d~ r.
Yukar~da yaz~ld~~~~gibi, kitabede sene belirtilmemi~tir.
Geçirdi~i Onar~mlar: H. 956/M. 1549 y~l~nda türbenin yan~ ndaki
zaviyenin harap oldu~u bilinir 18 . Bu tarihten sonra türbenin onar~lm~~~
olmas~~ gerekir. Son olarak da I96olarda tekrar onar~lm~~t~ r.
Bugünkü Durumu: Türbe, ziyarete aç~ kt~ r.
Plan ve Kesiti: Yap~, kare planl~, üzeri sekizgen konik külahla örtülüdür.
(Plan: 4) Külah sekizgen bir kasnak üzerine oturur. Kare gövdeden kasna~a
tromplarla geçilir. Tromplar sivri kemer al~ nl~kl~d~ r. (Plan: 5) Yap~~ içinde üç
tane kitabesiz mezar vard~r. Birisi güney duvar~na biti~ik, birisi ortada,
di~eri de güney-kuzey ekseni üzerinde yer alan giri~~kap~s~ n~n do~u
yan~ ndad~ r. Giri~~kuzeydedir. Iç mekâm, do~u bat~~ yönündeki eksen
üzerinde yer alan alt pencereler ayd~ nlat~ r.
D~~~Görünümü: Türbe, kare planl~, üzeri sekizgen külahl~d~r. Külah
sekizgen kasnak üzerine oturur. Üzerinde iki bo~umlu tekke alemi vard~r.
(Resim: 3) Sekizgen kasnak kare gövdenin kö~eleri pahlanarak
olu~turulmu~tur. Pahlanan kö~eler üçgen çat~~ ile kapat~lm~~ t~ r. Külah ve çat~~
saçaklar~ nda kirpi di~ler vard~ r.
H. Acun, a.g.e., S. 4-5, 167-168, plan: 1
Aslanapa, Türk Sanat: II, Istanbul: M. E. Bas~ mevi, 1972, S. 229, Resim: 323 a
16 Ç. Uluçay, a.g.e., s. 25-28
17 Ç. Uluçay-I. Gökçen, a.g.e., s. ~ o6 Bugün türbe kap~s~n~n yan~na, mermer üzerine 1371
tarihi yaz~l~~ bir kitabe konmu~tur.
18 Ç. Uluçay, a.g.e., s. 28
14
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Kuzeyde, tüm cepheyi kapatacak ~ekilde yuvarlak kör kemer ni~i içine
aç~lan dikdörtgen kap~ n~ n üzerinde bir de sivri hafifletme kemeri yer al~ r.
(Resim: 4) Güney cephe tamamen sa~~ rd~ r. Do~u ve bat~~cephelerde birer
dikdörtgen pencere bulunur.
Süsleme: Yap~ n~ n iç ve d~~~ nda süsleme yoktur. D~~ ta güney duvarda
dev~irme Bizans mozay~ k parças~~ ile bunun hemen alt~ nda kirpi di~li bir
silmeyle çevrili dikdörtgen bir ni~~yer al~ r. 19 (Resim: 5) Ayr~ca giri~in sol üst
kö~esinde geometrik süslü küçük dev~ irme bir ta~~bulunur. (Bkz. Plan: 5).
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Yap~n~ n duvarlar~~ moloz ta~tan, kubbe ve
kuzeydeki kör kemer tu~ladan yap~lm~~t~ r. Duvarlarda yer yer dev~irme
malzeme de kullan~lm~~ t~ r. Ayr~ca duvar~n baz~~ yerlerinde moloz ta~lar,
tu~lalarla çerçevelenmi~tir. Ta~~aralar~ ndaki derzler kal~ n ve kabad~r.
Yap~n~n Getirdi~i Sorunlar: Kaynaklarda türbeye biti~ik bir Bekta~flere ve
Halvetilere ait oldu~u belirtilen bir zaviyenin varl~~~ ndan söz edilir 2°.
Türbenin zaviyenin neresinde yer ald~~~~anla~~lamam~~t~r. Ancak yap~lacak
bir kaz~~ ile ortaya ç~ kart~labilecektir.
Kar~~la~t~rma ve De~erlendirme: Revak Sultan Türbesi kare plan~~ve konik
dilimli külah' ile Mustafa Kemal Pa~a'daki Lala ~ahin Pa~a Türbesi'ne
(1348 öncesi) benzer 21 . Yaln~z Lala ~ahin Pa~a Türbesi'nin önünde bir
eyvan~ n~ n oldu~u ve bugün yaln~z bir duvar~ n~n kald~~~~bilinir. Ayr~ca
sekizgen konik külah~ n dilimleri kaval silmelerle ayr~lm~~t~ r. Revak Sultan
Türbesi'nin sekizgen külah~ nda ise bu silmeleri göremeyiz.
Yine Revak Sultan Türbesi, kare plan~~ve konik külah' ile uzak bir yöre
olmas~na ra~men Ahlat'taki Anonim Türbeye de (XIV. yy. sonu) benzer 22.
Türbemizde üst örtünün külahla kapat~ lm~~~olmas~~ Selçuklu
gelene~inin devam etti~ini göstermesi bak~m~ ndan önemlidir.
19 S. Eyice, "Two Mosaic Pavements From Bithynia" Dumbarlon Oaks Papers XVII (1963),
s. 373-383) 380, dipnot 26 a
20 Ç. Uluçay-I. Gökçen, a.g.e., S. 106: M.Ç. Uluçay, a.g.e., S. 27 dipnot 1
2 ' E.H. Ayverdi, a.g.e., s. 19o'da "Vakfiyede türbeden ve vazifelerden bahis yoktur. Pa
~a
vakfiye tarihinden otuz sene sonra 778 (1376)'da vefat etmi~tir. Türbe o tarihten sonra yap~ lm~~~
olmas~~ gerekir" der. Fakat Vak~ flar Genel Müdürlü~ü'nde, Bursa Hazine Kayd~~ Defteri 2187,
s~ ra no: 2651, Vak~ f no: 187, S. 1 /1/2°27, 2010, 2011, 2014, 2020'de kay~ tl~~ bulunan H. 749/M.
1348 tarihli Lala ~ahin Pa~a Vakfiyesi'nde"... VMc~fin türbesinde hergün 1 cüz Kur'an-~ Kerim
okuyacak olan 15 ki~ iye günde 1 'er akçe verilir...." denilmesi; Türbenin vakfiye tarihinden
(1348) önce var oldu~unu gösterir. Vakfiyenin metni için bkz. M. Bilge, Ilk Osmanl~~ Medreseleri,
Istanbul; Edebiyat Fak. Bas~ mevi, 1984, S. 91-94 ve 302-305, türbe kayd ~~ için bkz. S. 304
22 N.Tabak, Anlat Türk Mimarisi, ~stanbul: Do~an Karde~~Matbaas~,
1972, s. 31, Plan: 12
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~shak Çelebi Türbesi
~nceleme Tarihi: Temmuz 1977, ~ubat 1981
Yap~n~n Yeri ve Tan~ m~: Türbe, ~shak Çelebi (Ulu Cami) yap~~ toplulu~u
içinde (c) medresenin do~u kanad~ nda, caminin bat~s~ndad~ r.
Tarihlendirilmesi: Yap~ n~ n kitabesi yoktur. Yaln~ z kuzeydeki giri~~kap~s~~
üzerinde: "Selamünaleyküm, t~ ptüm fedhuluha halidine" Ayet-i Kerimesi
yaz~l~d~ r 23 . Türbe, medresenin (1378) bir odas~~ iken H. 790 / M. 1388'de
Saruhano~lu Muzafferettin ~ shak Çelebi'nin ölümü üzerine bu odan~n veya
odalar~ n türbeye dönü~ türülmesi kuvvetle muhtemeldir.
Geçirdi~i Onar~ mlar: Türbe, tarihi bilinen ilk onar~ m~ n~~ cami ve
medreseyle birlikte H. ~ o8~~ / M. 1669-7o'te ve H. ~~ ol/M. 1689-9o'da
geçirmi~tir 24 . Günümüze yak~ n olarak, en son ~~ 952-1968 tarihleri aras~ nda
Vak~flar Genel Müdürlü~ü taraf~ ndan cami, medrese ve türbeden olu~an
kompleksin tamam~~ onar~ lm~~t~ r 25 .
Bugünkü Durumu: Yap~~ ziyarete aç~ kt~ r.
Türbe, güney-kuzey do~rultusunda dikdörtgen planl~d~ r.
Plan ve
Üst örtüsü sivri bir ask~~ kemerle ikiye bölünmü~ tür. Böylece ortaya ç~kan
güneydeki birinci k~s~ m kare planl~~ve üzeri kubbeyle örtülüdür. (Plan: 6-c)
Kubbeye pandantiflerle geçilir. ~ kinci bölüm do~u-bat~~ do~rultusunda
dikdörtgen planl~, üzeri sivri be~ ik tonoz örtülüdür. Kare bölüm zemini,
dikdörtgen k~sm~ n zemininden 75-80 cm. kadar yüksektedir. Güneydeki
bölüm içinde dört tane mezar vard~ r. Bu mezarlar kuzey-güney
do~rultusunda s~ ralanm~~ t~ r. En güneydeki büyük olan ~shak Çelebi'ye,
di~erleri de kar~s~~ ve çocuklar~ na aittir 26 . Mezarlarda kitabe yoktur. ~ç
mekân~, do~u ve bat~~ duvarlar~ na aç~lm~~~alt pencerelerle, bu pencerelerin
eksenlerinde yer alan birer üst pencereler ayd~ nlat~ r. Do~udaki alt
pencerelerden birisi cami harimine, di~eri avlusuna aç~l~ r. Türbeye,
kuzeydeki bir kap~dan girilir. Kap~~ önünde üç basamakl~~bir merdiven yer
al~ r.
D~~~Görünümü: Türbenin güney taraf~~ medrese odas~ na, do~u taraf~~
camiye biti~iktir. D~~ tan türbe oldu~u hiç belli olmaz. Yaln~ z bat~~ ve kuzey
H. Ersoy, "Ulu cami: Ulu Cami Medresesi "Gediz, s- 57 ( 1 947) , s• (11-13) 12
M. Ç. Uluçay a.g.e., S. 143-145: I. Gökçen, Manisa Tarihinde Vak~flar ve Hay~rlar, c. II,
Istanbul: Maarif Mathaas~, ~ g5o, s. 152
25 Cumhuriyetin 50. Y~l~nda Vak~flar, Ankara: V G M yay~ nlar~ , 1973, S. 32
26 Ç. Uluçay-I. Gökçen, a.g.e., s. 91
22

24
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cephesi aç~kt~r. Enine dikdörtgen planl~, tek kubbeli yap~n~n kubbesi, sekizgen
bir kasnak üzerine oturur.
Bat~~cephede altta eksene simetrik sivri kemerli iki pencere ile onlar~n
ekseninde bir üst pencere yer al~ r. Kuzey cephe cami avlusu ile medrese
avlusunu birbirine ba~layan eyvan~ms~~koridora aç~l~r. Eksende dikdörtgen
bir kap~~bulunur. Kap~n~n iki yan~ nda dev~irme dörtlü sütun demeti
görülür. (Resim: 6) Kap~~ Lentosu üzerinde bir Ayet-i Kerime ile onun
üzerinde kare bir kitabe bo~lu~u yer al~r.
Süsleme: Türbe içinde, kubbe ve tonozda parça halinde kalm~~~kalem i~i
süslere rastlan~r. Bu süslemeler, papatyaya benzer çiçek, dal ve kornet
motifleridir. Yap~~d~~~ nda ise, giri~~kap~s~ n~n sa~~ve solunda yer alan gövdesi
dü~üm motifi, ince uzun dörtlü sütun demetleri bulunur.
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Yap~n~n duvarlar~~ moloz ta~tan, duvar
kö~eleri ve bat~~ duvar~~ kesme ta~tan, kubbe ve tonoz tu~ladan yap~lm~~t~ r.
Kap~~ lentosu ve iki yandaki dü~ümlü sütunlar dev~irme malzemedir.
Yap~n~n Getirdi~i Sorunlar: ~shak Çelebi Medresesi'nin do~u kolunu i~gal
eden yap~da sorun olarak kar~~m~za türbenin nas~l olu~turuldu~u ortaya
ç~kmaktad~ r. Do~u kolunun tümüyle yeniden mi düzenlendi~i; yoksa bir
bölümünün mü de~i~tirildi~i kesin olarak belli olmamaktad~ r. Kan~m~zca,
medresenin bat~~kolu iki bölümlü bir hücre iken, aradaki duvar kald~r~larak
büyük bir türbe odas~~ haline getirilmi~~olmal~d~ r. Çünkü bat~~koldaki hücre
ölçüleri de bunu desteklemektedir. (Bkz. Plan: 6)
Kar~~la~t~rma ve De~erlendirme: Türbe, belli bir plan ~emas~~ dü~ünülerek
yap~lmam~~t~r. Bu nedenle d~~~görünü~ü ve plan ~emas~~bak~m~ndan serbest
türbelerle kar~~la~t~rmak yerinde olmaz. Ama enine dikdörtgen plan~,
kubbe + tonoz örtü sistemi bak~m~ndan Saruhan Bey Türbesi'ne çok
benzer. ~shak Çelebi Türbesi'nde oldu~u gibi bir caminin, bir medresenin
veya bir zaviyenin bir bölümü i~gal eden örnekleri Anadolu Türk
Mimarisinde çok görebiliriz 27 .
Yedi K~zlar Türbesi
~nceleme Tarihi: Temmuz 1977, ~ubat 1981
Yap~n~n Teri ve Tan~m~: Türbe, Çayba~~~Mahallesi, Yedi K~zlar ç~ kmaz
soka~~nda yer al~ r. 1980 sonlar~nda, yap~n~ n kuzeyinden geçen büyük bir
cadde aç~lm~~t~ r.
2 7 Bu konuda daha geni~~bilgi için bkz. M. O. Ar~ k, "Erken Devir Anadolu Türk
Mimarisinde Türbe Biçimleri" Anadolu (Anatolia) XI (1967),5. 57-100
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Tarihlendirilmesi: Türbenin kitabesi yoktur. ~shak Çelebi'nin kar~s~~
oldu~unu kaynaklardan 28 ö~rendi~imiz Gülgün Hatun vefat~ndan sonra,
alt~~ k~z~~ ile beraber gömülmü~ tür. Buna göre türbe, XIV. yy.~ n son
çeyre~inde yap~ lm~~~olmal~d~ r 29 .
Geçirdi~i Onar~ mlar: Türbenin onar~ m tarihleri bilinmemektedir. Belki
de hiç onar~ m görmemi~tir.
Bugünkü Durumu: Yap~, ziyarete aç~ kt~ r.
Plan ve Kesi Türbe dikdörtgen planl~d~ r. Üst örtüsü bir ask~~ kemerle
ikiye bölünmü~tür. Bat~daki birinci k~s~m, kare planl~~ ve üzeri kubbeyle
örtülüdür. Kubbeye kö~elerde yer alan üçgenlerle geçilir. Do~udaki ikinci
k~s~m, enine dikdörtgen planl~~ ve üzeri be~ik tonoz örtülüdür. (Plan: 7)
~ç mekân~, her duvar~ n üst ekseninde yer alan, sivri kemerli pencereler
ayd~nlat~ r. Giri~~do~u duvar üzerine aç~lm~~ t~ r. Cephe, tu~ladan yap~lm~~~
bir sivri kör kemer ni~iyle bo~alt~lm~~ t~ r.
Yap~~ içinde, güney duvar yak~ n~ nda üç, arkas~nda dört s~ ra mezar
vard~ r.
D~~~Görünümü: Türbe, enine dikdörtgen planl~, üzeri kubbeyle
örtülüdür. Kubbeli k~sm~ n do~usundaki enine dikdörtgen mekân~n üzeri,
d~~ tan düz damla örtülüdür. Do~u cephe beden duvar~ ndan yukar~~ do~ru
ta~arak bir kalkan duvar olu~ turur. Bu duvar yüzeyine büyük sivri kör
kemer ni~i aç~lm~~t~ r. (Resim: 7) Türbe zrninden 1,5 m. kadar a~a~~dad~ r.
Sanki topra~a gömülmü~~gibidir. Be~~basamakl~~ bir merdivenle inilerek yap~~
içine girilir. Giri~, dikdörtgen lentoludur. Kap~~ üzerinde sivri bir bo~altma
kemeri yer al~ r.
Süsleme: Yap~ n~ n iç ve d~~~ nda süsleme yoktur.
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Yap~ n~ n duvarlar~~ moloz ta~~ve tu~la
kar~~~ m~ndan yap~lm~~ t~ r. Duvarlarda yer yer dev~ irme malzeme göze
çarpar. Kemer, tonoz ve kubbe tu~ladand~ r.
Yap~n~n getirdi~i Sorunlar: Yap~da herhangi bir sorunla kar~~la~ may~z.
Fakat türbenin banisi Gülgün Hatun'un, yapt~ rm~~~oldu~ u Dere Mescidi ve
Hamam~ n~ n türbeyle birlikte külliye ~eklinde dü~ ünülerek mi, yoksa ayr~~
ayr~~ yap~l~ p sonradan m~~ külliye olu~turdu~u anla~~lamamaktad ~ r.
28
M.Ç. Uluçay, a.g.e., s. 6o: I. Gokçen, Vak~flar ve Hay~rlar, ~~ s. 99: K. Su, "Gülfam, öteki
ad~yla Gülgün Hatun'un Manisa'daki vak~flar ve Hay~rlar" ~~. Mesir Konferanslarz (20-30 Nisan
1982), Manisa: Emek Matbaas~~1982. s. 33-47
s. 39'da
29 Ç. Uluçay-~. Gökçen, a.g.e., s. ~~ 18: M.Ç. Uluçay, a.g.e., s. 68: K. Su a.g.m.,
Türbenin güneyinde, ona 60-70 m. uzakl~ kta, Gülgün Hatun'un yapt~ rd~~~~Dere Mescidi ve
Dere Hamam~~ yer al~ r.
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Kar~~la~t~rma ve De~erlendirme: Türbe, dikdörtgen planl~~ ve üzeri
kubbeyle örtülü olmas~, cephe düzenlemesi ve d~~~görünü~ü bak~ m~ndan
Saruhan Bey Türbesi'ne çok benzer. Yaln~ z Saruhan Bey Türbesi'nin
duvarlar~, Yedi K~zlar Türbesi'nin duvarlar~ ndan daha kal~ nd~ r.
B - OSMANLILAR DÖNEMI
Ayni Ali Türbesi
~nceleme Tarihi: A~ustos 1978, ~ubat 1981
Yap~n~n Yeri ve Tan~m~: Yap~~ Kuyualan~~ Mahallesi'nde, Ayn~~ Ali
Camiinin (1616 Camiye Çev.) kuzey taraf~nda, ona 50 m. kadar
uzakl~ ktad~ r.
Tarihlendirilmesi: Türbenin kitabesi yoktur. Ayn~~Ali Fatih ( 451-1481)
ve II. Beyaz~ t (1481-1512) döneminde ya~am~~t~ r 3°. Buna göre türbe, XV.
yy.~n son çeyre~inde yap~lm~~~olmal~d~ r.
Geçirdi~i Onar~mlar: Yap~ n~ n onar~m tarihleri bilinmemektedir.
Bugünkü Durumu: Türbe ziyarete aç~ kt~ r.
Plan ve Kesiti: M. O. Ar~ k'~ n türbe tipolojisinden "Kümbet Eyvan
Bile~imi" türbeler grubuna giren yap~ , iki bölümden olu~ur 31. Kuzeydeki
birinci bölüm esas kümbet k~sm~ , güneydeki ikinci bölüm ona ilave olmu~~
eyvan k~sm~d~ r. Kümbet bölümü, alt~gen planl~~ üzeri kubbeyle örtülüdür.
Kubbeye pandantiflerle geçilir. (Plan: 8) Yap~~ içinde bir tane mezar
bulunur. Iç mekân~ , kuzey-bat~~ ve güney-do~u yönlerinde aç~lm~~~
dikdörtgen pencerelerle, onlar~ n dikey eksenlerinde yer alan üst pencereler
ayd~ nlat~ r. Kuzey-do~u ve güney-bat~~ duvarlarda birer ni~~bulunur.
Ni~lerden güney-bat~ daki daha büyüktür. Giri~~güneydeki eyvan içine
aç~l~ r.
Esas kümbet bölümünün güneyinde, yap~ n~ n bir kenar~ n~~ kapatacak kadar geni~likte eyvanl~~ bir giri~~yer al~ r. Türbe gövdesine biti~en
kö~elerden sonradan yap~ld~~~~anla~~lan eyvan~ n, üzeri kubbemsi tonoz ile
3° Ç. Uluçay, "Ayn~~ Ali Kimdir" Gediz, s. 84 ( ~ g4.5), s. (3-5) 3'te Ayn~~ Ali'nin Fatih ve II.
Beyaz~d dönemlerinde ya~ad~~~ n~~ kabul eder. Fakat Bursal~~ Mehmed Tahir, Osmanl~~MüellifIeri,
c.III, 'star
Matbaay~~ Amire, 1343, s. 286'da ve F. Babinger (Çev. Ç. Üçok), Osmanl~~Tarih
Yazarlar: ve Eserleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl~~~~yay, 1982, s. 155'te 17. yy. ilk
yar~s~ nda ya~am~~~Manisal~~ Ayn~~ Ali ile Ç. Uluçay,y.a.g.m. s. 3 ve M.Ç. Uluçay, a.g.e., S. 49-50
dipnot 2'deki Ayn~~ Ali'nin ayn~~ olmad~~~ n~~ belirterek 17. yy.dan önceki kay~ tlarda da Ayn~~
Ali'nin ismine rastland~~~ n~~ yazar.
3 ' M.O. Ar~ k, a.g.m., S. 93

Res. ~ -- Saruhan Bey Türbesinin Kuzeydo~udan Görünü~ü
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Res. 3 — Revak Sultan Türbesinin Güneyden Görünü~ü

Res. 4 — Revak Sultan Türbesinin Giri~~Cephesi
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Res. 5 — Revak Sultan Türbesinin Güney Duvar~ ndaki Bizans Süslemcsi

kes. 6 — ~ shak Çelebi Türbesinin Giri~~
Cephesindeki Sütunlar
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Res. 7 — Yedik~zlar Türbesinin Do~u Cephesi

Res. 8 — Ayn~~ Ali Türbesinin Bat~ dan Görünü~ü
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Res. 9 — Ayn~~ Ali Türbesinin Giri~~Cephesi

Res. ~~ o — Yirmiiki Sultanlar Türbesinin Do~u Cephesi
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Res. ii — Yirmiiki Sultanlar Türbesinin Iç Görünü~ü
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Res. 15 — Pa~a K~z~~ Türbesinin Do~udan Görünü~ ü

Res. 16 — Terzizade Ahmet Efendi Türbesinin
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örtülüdür. (Bkz. Plan 8) Do~u ve bat~~ yan duvarlar~nda ayn~~eksenler
üzerinde yer alan sivri kemerli birer ni~~bulunur.
D~~~Görünümü: Türbe, alt~gen gövdeli, üzeri kubbeyle örtülüdür.
(Resim: 8) Güney yönünde sivri kemer al~ nl~kl~~bir eyvan yer al~ r. (Resim: 9)
Duvarlara yaln~z pencereler hareket kazand~rm~~t~ r. Dikdörtgen alt
pencereler sivri kör kemer ni~leri içine al~nm~~t~ r. Alt pencerelerin dikey
eksenlerindeki üst pencereler fil gözlü aynal~~kemerlidir.
Süsleme: Yap~n~ n içinde süsleme yoktur. D~~~ nda ise, eyvan al~nl~ k
kemerinde ve kö~esinde tu~la örgü süsleme ile kar~~la~~r~ z. Kemerde zik zak
tu~la dizileri ile kö~eliklerde sepet örgüsü motifi görülür.
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Yap~n~n duvarlar~~sar~~kesme ta~tan, kubbe ve
tonoz tu~ladan yap~lm~~t~r. Ta~lar aras~nda çok ince harç tabakas~~ vard~r.
Yap~n~n Getirdi~i Sorunlar: Türbede iki sorunla kar~~la~~ r~z. Birincisi
kaynaklarda ad~~geçen Ayn~~ Ali Tekkesi'nin, türbenin neresinde oldu~u aç~k
olarak belirtilmemi~tir 32. Ikincisi, eyvan~ n türbenin önüne ne zaman
yap~ld~~~d~r. Eyvan al~nl~~~~ve kö~elerindeki tu~la süslemelerden eyvan~ n
pek geç tarihli olmad~~~~aç~kca belli olur.
Kar~~la~t~rma ve De~erlendirme: Türbenin alt~gen planl~, üzeri kubbeyle
örtülü olmas~~bak~m~ndan, Bursa Cem Sultan Türbesi'ne (1479) benzer".
Yaln~z Cem Sultan Türbesi'nde eyvan, türbenin bütün duvar~n~~ kapatacak
geni~likte de~ildir.
Eyvan-Kümbet bile~imi türbeleri, biz XIV. yy.~n ortalar~ndan itibaren
görürüz. Bu tür türbeler Anadolu'da pek yayg~ n de~ildir 34 .
Yirmiiki Sultanlar Türbesi
inceleme Tarihi: A~ustos 1978, ~ubat 1981
Yap~n~n Yeri ve Tan~m~: Türbe, Saray Mahallesi'nde, Konur Soka~~'nda
yer al~r. Bugünkü Vak~flar Müdürlü~ü'nün arkas~ndad~ r.
Tarihlendirilmesi: Türbenin kitabesi yoktur. ~ehzadelerin Manisa'da
valilik yapt~klar~~ 1445-1595 y~llar~~ aras~nda, burada ölen k~z ve erkek
çocuklar~n~ n gömülmesi için, Hatuniye Camiini ( 49o) yapt~ran, Bayez~ t'~n
o~lu, ~ehin~ah ( ~~490-1503) taraf~ndan yapt~r~lm~~t~ r 35 .
Ç. Uluçay, a.g.e., s. so dipnot
A. Gabriel, Une Capitate Turgue Brousse ( Bursa), Paris: E. De Boccard, 1958 I. Texte, II.
Planches, s. 121, Plan: 61
34 H. Acun, "Yozgat ve Yöresinden Iki Plan Türünden Dört Türbe örne~i", Bedrettin
Cbmeree Arma~an Kitab~, Ankara: H.C. Yay., 1980, s. 409-424 bu plan türü türbeleri için bkz.
32 M.
33

33 Ç. Uluçay, Manisa'daki Saray-: Amire ve ~ehzadeler Türbesi, Istanbul: Resimli Ay Mat.,
1941, S. 23
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Geçirdi~i Onanmlar: H. ~~~~16 /M. 1704-05 tarihli, saray bahçesi ve
~ehzadeler türbesinin bak~ms~z ve harap, türbe kap~s~n~n yok oldu~unu ve
giri~in baz~~yerlerinin ta~lar~~döküldü~ünü bildiren bir vesika vard~r 36 .
Ayr~ca H. ~~ 126/M. 1714 tarihinde türbenin man= ihtiyaç duyulan
yerlerinin onar~m görmesine dair bir vesika daha vard~r". Yap~, H. 1265/
M. 1848, H. ~~3o / M. 1883-84'te 38 ve son olarak da, günümüze çok yak~n
bir tarihte tekrar onar~lm~~t~r.
Bugünkü Durumu: Ziyarete aç~kt~r.
Plan ve Kesiti: Türbe, sekizgen planl~, üzeri kubbeyle örtülüdür.
Kubbeye Türk üçgen ku~a~~~ile geçilir. Kubbe, duvar ve duvar kö~elerinde
yer alan duvar payeleri üzerine oturur. Duvar payeleri birbirine sivri
kemerlerle ba~lan~r. (Plan: 9) Yap~~içinde, do~udan bat~ya do~ru birbirine
paralel, 4, 6, 7 ve 5 tane sanduka s~ralan~r. Türbenin güneyinde, yar~m
ynvarlak gövdeli bir ~nihrap yer al~r. Mihrap al~nl~~~nda dilimli kör kemer
ni~i vard~r.
Iç mekan', kuzey ve güney duvar~~hariç her duvarda dikdörtgen alt
pencerelerle, bunlar~n di-e-rindt, yuvarlak kemerli, fil gözlü üst pencereler
ayd~nlat~r. Yap~n~n kuzeyinde portalli bir giri~~yer al~r.
D~~~Görünümü: Türbe, sekizgen gövdeli, üzeri kubbeyle örtülüdür.
Kubbe saça~~nda iki s~ra kirpi di~leri vard~r. Duvarlar~~dikdörtgen
çerçeveler içine al~nm~~~ald~~üstlü pencereler parçalar. Dikdörtgen alt
pencerelerin üzerinde, sivri kör kemer ni~leri yer al~r. Ost pencereler
yuvarlak kemerli fil gözlüdür. Yap~n~n kuzeyinde ince uzun dikdörtgen
planl~, sivri kemerli taç kap~~ ni~i bulunur (Resim: ~~o) Taç kap~~ni~inin iç
tarafinda, be~gen gövdeli birer ni~~yer al~r. Buradan türbeye, se~ment
kemerli, kö~eleri profilli bir kap~dan girilir.
Süsleme: Yap~n~n d~~~nda süsleme yoktur. Iç mekanda kubbe ete~inde,
kalem i~i, bir s~ra bitkisel süsleme görülür. Ayr~ca mimari elemanlarla
yap~lan süsleme, Türk üçgenlerinde ve mihrap kal~nl~~~ndaki dilimli
kemerde kar~~m~za ç~kar. (Resim: ii)
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Türbenin duvarlar~~ beyaz kesme ta~tan,
kubbe tu~ladan yap~lm~~t~r. Duvar örgüsü çok muntazamd~r.
Yap~n~n Getirdi~i Sorunlar: Yap~da hiçbir sorunla kar~~la~marz.
36 Ç. Uluçay, "Manisa'daki Saray-1 Arnire ve ~ehzadeler Türbesi". Gediz, S. 34 ( ~ gi.o), s.
(3-4) 3
37 Ç. Uluçay, ay~n makale, s. 36 (194o), s. (2-4) 4
38 Ç. Uluçay, y.a.g.e, S. 27
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Kar~~la~t~rma ve De~erlendirme: Türbe, sekizgen planl~, üzeri kubbeyle
örtülü ve giri~in derin ni~li olmas~~ bak~ m~ndan Bursa Ye~il Türbe (141920) 39 ve Izmir Bornova Ulu Cami yan~ndaki Kümbete (XIV-XV. yy.)
benzer 4°.
Türbe özellikleri bak~ m~ ndan klasik Osmanl~~ türbeleri gelene~ini
yans~ t~ r.
Vak yak Tekkesi (~shak Çelebi Kütüphanesi) 41

~nceleme Tarihi: A~ustos 1978, ~ubat 1981
Yap~n~n Teri ve Tan~ m~: Adakale Mahallesi, Ulu Cami Caddesi ile Okul
Soka~~'n~ n kesi~ ti~i kö~ede yer alan yap~, Seyyit Hoca Mescidi'nin
kar~~s~~ ndad~ r.
Tarihlendirilmesi: Yap~, giri~~kap~s~~ üzerindeki kitabeye göre tarihlendirilir.
Kad Temmet ha~ihi'l-türbetü'l-münevvere
Nevere-ha-Allahu ve Subhânehu Te'âlâ
Fi gurret-i Receb li sene selase semanin ve tis'a-mi'e
Kitabesine göre, H.983 / M. 1575 tarihinde 42 türbe olarak yap~lan yap~,
Karl~zade ~eyh Süleyman Efendi'nin tekkesi ve türbesi olarak
kullan~lm~~ t~r 43 . Bu yap~ n~n bat~s~ nda biti~ik, bugün olmayan ah~ap bir oda
vard~~ 44. 4.40 x 4.40 m. ölçüsünde, yak~n zamana kadar mevcut bulunan,
türbe olarak bilinen üç kabirli bu oda, tekke 1965-66 y~llar~ nda onar~l~ rken
y~ k~ lm~~~ve mezar da kald~ r~lm~~ t~ r 45 .
Geçirdi~i Onar~ mlar: Yap~, tarihi bilinen tek onar~ m~ n~~ 1965'lerde
geçirmi~tir.
39 A. Gabriel, Bursa, s. 94, Plan: 39
40 I. Bilgin, "Bornova'n~ n yay~ nlanmam~~~Dört An~ t~", MTRE Bülteni, S. 11 (1980), S. (465o1 , resim: 3
41 Vak vak'~ n kelime anlam~ , M.Z. Pakal~n, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü, C.
III, Istanbul M.E.B. yay. 1971 s. 581'de Sultan Ahmet'teki ç~ nar a~ac~~ içine kullan~lan bir
tabirdir. Farsça'da, korkak adam demek olan Vak vak, Hindistan' da bir a~aç, Çin'de bir ~ehir
ad~d~ r.
42 Ç. Uluçay-I. Gökçen, a.g.e.,s. 107: S. Karaöz, Manisa ~li Kütüphaneleri, Ankara; Ayy~ ld~z
Matbaas~, 1974, S. 91
43 I. Gökçen, Vak~flar ve Hay~rlar, II., S. 168
" I. Gökçen, Zaviye ve rattrlar, s. 24'te bugün ayakta olan yap~n~n kitabesinde, türbe
Oldu~u yaz~ld~~~~halde, içinde mezar olmad~~~~için türbe olarak de~il de, zaviye olarak
kullan~ld~~~n~~ yazan I. Gökçen, aradaki ah~ap yap~n~n türbe olarak kullan~ld~~~ n~~belirtir. Belki
de tekke ile türbe kompleks yap~ld~~~~için, kitabede türbe kelimesi geçer.
45 S. Karaöz,y.a.g.e., S. 92
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Bugünkü Durumu: Yap~ , 1.8.1967'den beri ~shak Çelebi Çocuk
Kütüphanesi olarak kullan~lmaktad~ r.
Plan ve K esiti: Türbe, kare planl~~ ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbeye
pandantiflerle geçilir. (Plan: ~~ o) Yap~n~ n bat~~ ve güney duvar~ ndaki
pencerenin iki yan~ nda eksene ,simetrik birer ni~~yer al~ r. ~ç mekân~, do~u
(giri~) duvar~~hariç, kuzey ve bat~ ya aç~lm~~~(güney duvar~ndaki pencere
sonradan kapat~lm~~t~ r.), dikdörtgen alt pencereyle, bat~da iki, di~er
yönlerde birer üst pencere ve kasnaktaki sekiz pencere ayd~ nlat~ r. Yap~ n~ n
do~usunda sivri kemerle bir eyvan yer al~ r. Eyvan~ n eksenine, yuvarlak
kemerli bir kap~~aç~lm~~ t~r. Yap~~toprak seviyesinden çok a~a~~da kalm~~ t~r.
Etrafinda küçük bir avlu yer al~ r.
D~~~Görünümü: Yap~, kare planl~, üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe üzeri
oluklu kiremitlerle kapat~lm~~t~ r. Kubbe etrafim sekizgen bir kasnak çevirir.
(Resim: 12) Kasna~~n her yüzünde sivri kemerli, fil gözlü birer pencere
bulunur. Kasnak ile gövde aras~ nda bir ç~ k~nt~~ olu~mu~tur. Duvarlar
pencerelerle hareketlendirilmi~tir. Dikdörtgen alt pencerelerin üzerinde
sivri hafifletme kemeri bulunur. Yap~n~n do~usunda bir eyvan vard~ r.
Eyvan içine yuvarlak bir kap~~ aç~lm~~t~ r. Kap~~ üzerinde dikdörtgen bir
kitabe ile onun da üzerinde bir pencere yer al~r. (Resim: 13)
Süsleme: Yap~n~n iç ve d~~~ nda süsleme yoktur.
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Tekke, alma~~k duvar tekni~i ile bir s~ ra
kesme ta~, iki s~ ra tu~ladan yap~lm~~t~ r. Ta~lar, iki~er dik tu~layla
çerçevelenmi~tir. Kubbe tu~ladan, kap~~lentosu beyaz mermerdendir.
Yap~n~n Getirdi~i Sorunlar: Yap~ n~ n türbe olarak kullan~l~ p kullan~lmad~~~~kesin olarak bilinmemektedir. Kaynaklar~ n belirtti~ine göre tekke olarak
kullan~lm~~t~ r. (Bkz. Dipnot: 44)
Kar~~la~t~rma ve De~erlendirme: Vak yak Tekkesi, kare planl~, üzeri
kubbeyle örtülü ve önünde (do~usunda) yer alan eyvarnyla, Bursa Gül~ah
Hatun Türbesi'ne (1486) 46 çok benzer.
Pa~a K~z~~Türbesi

~nceleme Tarihi: A~ustos 1978, ~ubat 1981.
Yap~n~n reri ve Tan~ m~: Türbe, Sakalar (Eski Saray) Mahallesi'ndeki
Hüsrev A~a Camii'nin (1554) güneyindeki hazire içinde yer al~ r.
Tarihlendiri lmesi: Yap~ n~ n kitabesi yoktur. Fakat türbe içindeki en
büyük lahit üzerinde, bir pa~a k~z~na ait oldu~unu okudu~umuz, mezar
46

A. Gabriel, a.g.e., s. 125, plan: 66.
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ta~~ na göre tarihlendirilir. Rivayete göre kitabede ad~~ geçen pa~an~ n III.
Murat'~ n pa~alar~ ndan oldu~u söylenir. Mezar ta~~ ndaki talik yaz~l~~
kitabenin son m~sra~ nda, ebced hesablyla, "Didi hak iman ve Kur'an eyleye
yolda§ ona" H. ~ o24/M. 1615 tarihi yaz~l~ d~ r 47. Buna göre türbe, XVII.
yy.~ n ba~lar~ nda yap~lm~~~olmal~d~ r. Ayr~ca en güneydeki sanduka üzerinde
ise, "~eyh Mehmet H. ~~ 182/M. 1768-69" tarihi okunur. Kuzeydeki ise,
1929 tarihlidir.
Geçirdi~i Onar~ mlar: Türbenin onar~ m tarihleri belli de~ildir.
Bugünkü Durumu: Yap~~ ziyarete aç~ kt~ r.
Plan ve Kesiti: Türbe alt~ gen planl~, baldaken bir yap~d~ r. Üzerini, alt~~
ayak üzerine oturan kubbe örter. (Plan: ) Kubbeye pandantiflerle geçilir.
Ayaklar aras~ nda sivri kemerler at~ l~d~ r. Türbe içinde kuzeyden güneye
do~ru s~ r alanan üç kabir bulunur. En ba~ taki mezar hepsinden daha
büyüktür.
D~~~Görünümü: Alt~gen baldaken planl~~ türbenin kubbesi, oluklu
kiremitlerle kapat~lm~~ t~ r. (Resim: ~~ 4) Kubbenin oturdu~u ayaklar zeminde
birbirine alçak bir duvarla ve kemerlerin üzengi noktalar~ ndan demir gergi
kiri~leriyle birbirine ba~lan~ r.
Süsleme: Yap~ n~ n iç ve d~~~ nda süsleme yoktur. Arna-i Pa~a k~z~ n~ n
lal~ tinde gülçe ile vazodan ç~ kan çiçek motifleri vard~ r. Ayr~ca yap~~ içinde
kalemi~i süsleme izlerine rastlan~ r.
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Türbenin ayaklar~~ kesme ta~, kubbe tu~la ve
kemerler alma~~ k tekni~iyle yap~ lm~~ t~ r. Kemerlerdeki alma~~ k tekni~i, bir
s~ ra kesme ta~, dört, be~~s~ ra tu~la düzenlidir (Resim: 15).
rap~n~n Getirdi~i Sorunlar: Yap~da herhangi bir sorunla kar~~la~may~z.
Kar~~!a~t~ rrna ve De~erlendirme: Anadolu Türk Mimarisinde, baldaken
tarz~ ndaki türbelerle XIV. yy.~ n ba~~ ndan itibaren kar~~la~~ r~z 48 . Baldaken
türbelerin ilk örnekleri kare planl~~ olanlar~d~ r.Daha sonraki tarihlerde,
özellikle XVII. yy.~ n ba~~ ndan itibaren, alugen ve sekizgen planl~~türbe:er
giderek çc~alm~~ t~ r.
Terzizade Ahmet Efendi Türbesi
~nceleme Tarihi: A~ustos 1978.
rap~ nm Teri ve Tan~ m~: Türbe, Ege Mahallesi'nde, Sevinç Soka~~'n~ n
tam ortas~ nda yer al~ r.
47
48

Ç. Uluçay-~ . Gökçen, a.g.e., s. 102.
H. Acun, a.g.e., S. 412.
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Tarihlendirilmesi: Yap~ n~ n kitabesi yoktur. Türbe yaz~ l~~ kaynaklara göre
tarihlendirilir. Terzizade Ahmet Efendi XVII. yy.da ya~am~~ t~ r. Hakk~ nda
H. 1 o4.9 m. 1639 tarihli bir kay~ t vard~ r". Buna göre türbe, XVII. yy.
ortalar~ nda yap~lm~~ t~ r.
Geçirdi~i Onar~ mlar: Yap~ n~ n geçirmi~~oldu~u onar~ m tarihleri bilinmemektedir.
Bugünkü Durumu: Yap~~ Sevinç Soka~~'n~ n tam ortas~ nda kalm~~, soka~~~
tamamen kapatm~~ t~ r. Türbe ziyarete aç~ kt~ r.
Plan ve Kesiti: Yap~~ kare planl~~ ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbeye
pandantiflerle geçilir. Iç mekân~, güney ve kuzey duvar üzerinde aç~lm~~~iki
mazgal delik ayd~ nlat~ r. Yap~~ içinde iki tane mezar bulunur.Mezarlardan
birisinin Terzizade Ahmet Efendi'ye ait oldu~u söylenir. (Plan: 12)
D~~~görünümü: Kare planl~, üzeri kubbeyle örtülü türbenin kare
gövdenin üst kö~eleri pahlanarak kö~eler, üçgen düz çanyla kapat~lm~~ t~ r.
Duvarlar masifgörüntülüdür. Yaln~z bu görüntüyü kap~~ ve mazgal delikleri
bozar. Giri~~dikdörtgen ~eklindedir. Czerinde sivri hafifletmek kemeri
bulunur. (Resim: 16)
Süsleme: Yap~ n~ n iç ve d~~~ nda süsleme yoktur.
Malzeme ve Duvar Tekni~i: Türbenin duvarlar~~ moloz ta~~ ndan, kubbe
tu~ladan yap~ lm~~ t~ r.
Yap~n~n Getirdi~i Sorunlar: Kaynaklardan, Terzizade Ahmet Efendi
türbesinin yan~ nda, bir mezarl~~~ n kö~esinde bir de mescidinin varl~~~ n~~
ö~reniyoruz 50. Fakat mescidin ne zaman y~ k~ld~~~~hakk~ nda bilgi edinemiyoruz.
Kar~~la~t~ rma ve De~erlendirme: Yap~, kare planl~, sekizgen kasnakl~~ olu~ u
nedeniyle Revak Sultan Türbesi'ne çok benzer. Yaln~z Revak Sultan
Türbesi'nin üzeri sekizgen bir külahla; Terzizade Ahmet Efendi Türbesi
kubbeyle örtülüdür.

49
50

~ . Gökçen, V alc?Ilar ve Hayzrlar,, I s. 264.
Ayni Eser, s. 264.

DE~ERLENDIRME
A

Saruhano~ullar~~ Dönemi

I — Mimari Elemanlar:
~~— Ta~~y~c~~ Elemanlar: Saruhano~ullar~~ dönemi türbelerinde ta~~y~c~~
eleman olarak yaln~z duvarlar kullan~lm~~ t~ r.
2 - Örtü Elemanlar~ : Manisa'daki Beylik dönemi türbelerinde üç tür
örtü elemarnyla kar~~la~~ r~z. Bu örtü elemanlar~~ kubbe, külah ve tonozdur.
Kubbe, tüm türbelerde kullan~lm~~ t~ r. Yaln~z Revak Sultan Türbesi'nde
sekizgen külah göze çarpar.

Sivri be~ik tonoz ise, Revak Sultan Türbesi'nin d~~~ ndaki di~er
türbelerde, kubbe ile birlikte yan yana kullan~ lm~~ t~ r.
3
Duvar Orgüsü: Türbelerin duvarlar~~ moloz ta~~ ve tu~la
kar~~~ m~ ndan, üst örtüleri tu~ladan yap~lm~~ t~ r. Kesme ta~~kullan~ m~~ yaln~z
~shak Çelebi Türbesi'nin bat~~ duvar~ nda, bu mekân~~ vurgulamak için
kullan~lm~~t~ r.
4 — Kubbeye Geçi~~Elemanlar~: Saruhano~ullar~~ dönemi türbelerinde üç
tür kubbeye geçi~~elemarnyla kar~~ la~~ r~z. Bunlar tromp, pandantif ve Türk
üçgenidir. Revak Sultan Türbesi'nde kubbeye sivri tromplarla, ~shak Çelebi
Türbesi'nde pandantifle, Saruhan Bey ve Yedi K~zlar türbelerinde ise,
kö~elerde yer alan Türk üçgenleriyle geçilmi~ tir. Üçgenler üç parçal~~ ve
duvarlar~ n orta noktas~ na kadar iner. Bu tür kubbeye geçi~~sistemini Manisa
Kale ve Dere mescidlerinde de görürüz. Yaln~z mescidlerdeki üçgenlerin
tepe aç~lan daha dard~ r. Türbelerdeki üçgenler ise, e~kenar üçgendir.
mescidlerdeki üçgenler, türbelerdeki üçgenlerden daha küçük boyutludur.
II — Plan ve Mimari Kurulu ~ lar:
~~ - Plan: Saruhano~ullar~~ dönemi türbelerinde iki plan türüyle
kar~~la~~ r~z. Birincisi kare planl~ , üzeri konik külahl~~ Revak Sultan Türbesi
plan türü; ikincisi ise, ~shak Çelebi, Saruhan Bey ve Yedi K~zlar
türbelerinde kar~~la~ t~~~ m~z dikdörtgen planl~~ üzeri kubbe + tonoz örtülü
plan türüdür.
Manisa'daki tüm türbelerin mumyal~ k (mezar odas~ ) bölümleri yoktur.
Anadolu Selçuklu dönemi türbelerinde gördü~ümüz poligonal gövdeli
türbelerle Saruhano~ullar~~ döneminde kar~~la~ m~ yoruz. Kare ve dikdörtgen
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planl~~türbeleri her dönemde s~k s~k görebiliriz 51. ~shak Çelebi Türbesi'nde
oldu~u gibi, medresenin bir bölümünü i~gal eden türbe örne~iyle Ak~ehir
Ta~~Medrese (1250) 52 ve Konya Sahip Ata Hanikâh~ nda (1279) 53
kar~~la~~ r~z. Ta~~Medrese'de türbe, kuzey eyvan~ n bat~~yan~ndaki hücredir.
Bu hücre, kare planl~~ üzeri kubbeyle örtülüdür. Sahip Ata Hanikâh~nda
türbe, kuzey eyvan~n arkas~ nda yer al~ r. Kare planl~~ ve üzeri kubbeyle
örtülüdür. Türbenin önünde, üzeri çapraz tonoz örtülü, enine dikdörtgen
planl~~ bir haz~ rl~ k mekân~~ bulunur.
2 - Taç Kap~, Giri~~ve Cepheler: Saruhano~ullar~~ dönemi türbelerinde
cephe düzenlemesi dikkatimizi çeker. Giri~~cephesi özellikle Saruhan Bey ve
Yedi K~zlar Türbesi'nde oldu~u gibi, beden duvarlar~ndan yukar~~ ve
yanlara do~ru ta~an kütle üzerine, büyük ve sa~~r (kör) kemer bu cepheye
eyvan görünü~ü kazand~ rmaktad~ r. (Bkz. Resim: I ve 7) Bu cephenin tam
ortas~ na lentolu dikdörtgen bir kap~~aç~lm~~t~ r. Saruhan Bey Türbesi'nde bu
kap~n~ n iki yan~nda birer pencere yer al~r. Yedi K~zlar Türbesi'nde ise,
üzerinde bir pencere aç~kl~~~~bulunur.
Türk-Islam mimarisinde, cephede geni~~kör kemer ni~i kullan~l~~~ na
daha önce de rastlan~ r. Çok daha erken dönemlerde, Özbekistan'da,
Tim'deki Arap Ata Türbesi'nde (978) 54 ve Mihne'deki Ebu Sait
türbelerinde ( 049) 55 bu tür cephe düzeni vard~ r. Anadolu'ya gelince, bu
tiple Amasya'daki Turumtay (12-78) 56 ve I. Mesut türbelerinde (XIII. yy.
sonu) 57 kar~~la~~r~z.
Ayr~ca bu ~ekilde geni~~cephe içine aç~lan kap~~düzenini Peçin Ahmet
Gazi Medresesi (1375) 58 ve Balat ~lyas Bey Camii'nde de (1404) 59 görürüz.
~shak Çelebi, Saruhan Bey ve Yedi K~zlar Türbesi boyuna dikdörtgen
planl~, üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe do~rudan do~ruya duvarlara,
adeta yüzeye tencere kapa~~~gibi oturtulmu~tur.
Bu türbelerle ilgili daha geni~~bilgi için bkz. O. Ar~k, a.g.m., s. 74-91.
s. 8o-81, ~ekil: 42.
A. Kuran, Anadolu Medreseleri, C. I., Ankara: T.T.K. Yay~nlar~, 1969
53 Ayn~~ Eser, s. 62-63, ~ekil: 30.
54 O. Aslanapa, Türk Sanat~,I.,s. 24-25: M. Cesar, Anadolu Öncesi Türklerde ~ehir ve Mimarl~k,
Istanbul: Baha Matbaas~, 1977, s. 115.
55 Ayn~~ Eser, I., s. 77: Ayn~~ Eser, s. 307, 312.
56 O. Aslanapa, a.e.,II., S. 139: A. Gabriel, Monuments Turcs D'Anatolie, Paris: Ede Boccard
Editeur, II., s. 59-60.
57 A. Gabriel, at., II., s. 61-62.
58 O. Aslanapa, at., II., s. 230.
59 a. e., II., S. 229.
51
52
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Saruhan Bey Türbesi'nde, kubbenin oturdu~u kare mekân, ön
cephedeu,daha yüksekte kalm~~t~ r. Yap~ n~n dört bir taraf~n~~ kirpi saçaklar
çevirir.
Yedi K~zlar Türbesi'nde ise, ön cephe kubbeli mekândan daha
yüksekte kalm~~t~ r.
Revak Sultan Türbesi, kare planl~, üzeri sekizgen külahla örtülüdür.
Külah do~rudan do~ruya kare mekâna oturmu~ tur. Külah~ n kasna~~~
olmad~~~~için, yap~n~ n kö~eleri pahlanarak sekizgen kasnak olu~turulmu~tur.
III — Mimar Sorunu:
Saruhano~ullar~~dönemi türbelerinden yaln~z ~shak Çelebi Türbesi'nin
mimar~~ bellidir. Bunun da nedeni, türbenin Ulu Cami Medresesi'nin bir
hücresinde yer almas~ ndan ileri geliyor. Medresenin mimar~~ Emet bin
Osman'd~ r.
IV — Süsleme:
Saruhano~ullar~~ dönemi türbelerinde özgün süslemeyle kar~~la~~ lmaz.
B—Osmanl~lar Dönemi
I — Mimari Elemanlar:
I — Ta~~y~c~~ Elemanlar: Manisa'daki Osmanl~~ dönemi türbelerinden
yaln~z baldaken planl~~ Pa~a K~z~~ Türbesi'nde ta~~y~c~~eleman olarak ayak,
di~er türbelerde duvarlar kullan~lm~~t~ r.
2 - Örtü Elemanlar~: Türbelerin hepsinde örtü eleman~~ olarak kubbe
kullan~lm~~ t~ r. Kubbeler yar~ m küre biçimlidir.
3 —Duvar orgüsü: Ayn~~Ali ve Yirmiki Sultanlar Türbesi'nin duvarlar~ ,
Pa~a K~z~~ Türbesi'nin ayaklar~~ kesme ta~tan, Vak vak Tekkesi'nin ve
Terzizade Ahmet Efendi Türbesi'nin duvarlar~~ moloz ta~tan yap~lm~~t~ r.
Tüm örtü elemanlar~nda tu~la kullan~lm~~t~ r. Yaln~z Ayn~~ Ali Türbesi
eyvan~~ kesme ta~ tan yap~lm~~t~ r. Ayr~ca, Pa~a K~z~~ Türbesi'nin ayaklar~~
aras~ nda at~lan sivri kemerler, bir s~ ra kesme ta~, be~~s~ ra tu~la sistemli
alma~~ k tekniklidir.
4— Kubbeye Geçi~~Elemanlar~: Ayn~~ Ali, Pa~a K~z~, Vakvak Tekkesi ve
Terzizade Ahmet Efendi türbelerinde kubbeye pandantille, yirmiiki
Sultanlar Türbesi'nde üçgen badem ku~akla geçilmi~tir. Beylikler
döneminde geçi~~elemanlar~~ duvar~n ortalar~na yak~ n bir yerden
ba~lamas~ na kar~~ n, Osmanl~ lar döneminde daha yukar~~ do~ru ç~ km~~t~r.
Benden C. XLIX, 32
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II — Plan ve Mimari Kurulu ~ lar:
—Plan: Manisa'daki Osmanl~~ dönemi türbelerinde dört plan türüyle
kar~~la~~ r~z. Bu plan tipleri ~unlard~ r:
Kümbet + Eyvan Bile~imi, üzeri kubbe + tonoz örtülü,
Kare Planl~, üzeri kubbeyle örtülü,
Baldaken Planl~, üzeri kubbeyle örtülü,
Sekizgen Planl~ , üzeri kubbeyle örtülü,
Anadolu'da çokgen gövdeli 60 veya yaln~z eyvandan olu~an 61
türbelerle yeterince kar~~la~~ r~z. Çokgen gövdeli, üzeri külahla örtülü
kümbetler, Anadolu Selçuklu türbe gelene~inin özelliklerini yans~ t~ r. Fakat
poligonal gövdeli, önü eyvanl~~ (Kümbet + Eyvan Bile~imi) türbelere pek az
rastlar~z. Bu plan türünün ilk örneklerini Anadolu d~~~ nda, Dehistan
bölgesindeki XII.yy.~ n ilk yar~s~ na ait kümbetlerde görürüz 62. Anadolu'da
ilk örne~ini Tunceli-Malazgirt Elti Hatun Kümbeti (XII.yy. ilk yar~s~ ) 63,
Iznik K~ rg~zlar Türbesi ( 3-24-6o) 64, Kayseri Ali Câfer Türbesi (XIV.yy.
ortas~ ) 65 Gelibolu Saruca Pa~a Türbesi ( 499- ~~5oo) 66 ve Yozgat Çay~ ralan
Çerkes Bey Türbesi ( 578-88) 67 dir. Eyvan + Kümbet Bile~iminin en güzel
örneklerinden birisi de Manisa'daki Ayn~~ Ali Türbesi'dir 68.
Eyvan + Kümbet Bile~imini hat~ rlatan, eyvamn biraz daha küçüldü~ü,
adeta birer sembolik an~~ olarak kald~~~~türbeler de vard~ r. Örnek olarak
Manisa'daki Vak yak Tekkesi ve Yirmiiki Sultanlar Türbesi'ni (bkz. Plan; 9~~ o) ve Selçuk'taki Anonim Kümbeti (XV.yy. ilk yar.) 69 gösterebiliriz.
Anadolu d~~~ nda ba~ka yerde göremedi~imiz, Manisa'daki Pa~a K~z~~
Türbesi'r~de oldu~u gibi, baldaken planl~~ türbelerle de XIV.yy.~ n ba~~ ndan
" Bu konuda daha geni~~bilgi için bkz. M. O. Ar~ k, a.g.m., S. 57-100.
61 Bu konuda daha geni~~bilgi için bkz. M. Sözen, "Anadolu'da Eyvan Tipi Türbeler"
Anadolu Sanat~~ Ara~t~ rmalar:, I (1968), S. 167- 219.
62 O. Aslanapa, a.g.e., I., S. 69: H. Acun, a.g.m., s. 423.
63 0.C. Tuncer, "13. Yüzy~la Ait eç Kümbet", Sanat Tarihi Y~ll~~~, VI (1974-75), s. 89129, bkz. s., 101.
64 A.S. elgen, "Iznikte Türk Eserleri", Vak~flar Dergisi I (II. Bas. 1969), S. (53-71) 6o.
65 O. Ar~ k, a.g.m., s. 94: O. Aslanapa, Türk Sanat~ , II., S. 200.
66 E.H. Ayverdi, Osmanl~~ Mimarisinde Çelebi ve Il. Sultan Murad Devri (1403-1451), C. II
Istanbul: Baha Matbaas~, 1972, S. 486.
67 F. Sümer, "Bozok Tarihine Dair Ara~ t~ rmalar", Cum. 50. Y~ldönümü Anma Kitab~, (1973),
S. (309-381), 340.
68 H. Acun, a.g.m., plan, 2,5.
68 A. Arel, "Anadolu'da Birkaç Yap~ n~n Tarihlendirilmesi ve XV. Yüzy~l Osmanl~~
Mimarisi Hakk~ nda "Anadolu Sanat~~ Ara~t~ rmalar~, 2 (1970), s. (82-96) 85-87, ~ekil: 2, Resim: 12.
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itibaren kar~~la~~ r~z. Özellikle dikdörtgen planl~, baldaken tarz~ ndaki
türbeler, baldaken plan türünün ilk örnekleridir. XVII.yy. ba~~ ndan sonra,
baldaken plandaki dört ayak giderek alt~~ ve sekiz olarak ço~al~ r.
XVIII.yy.dan sonra da bu plan türü çe~itlemelere u~rayarak Anadolu'da
daha da yayg~ nla~~ r 7°.
Bu türbeler içinde, Osmanl~ lar döneminde her bölgede en yayg~ n
olarak kar~~m~za ç~ kacak olan~, Yirmiiki Sultanlar Türbesi'nin plan
türündekilerdir. Yani sekizgen gövdeli, üzeri kubbeyle örtülü olan~d~ r. Bu
plan türüne Bursa Ye~il Türbe'yi (1419-20) 71 örnek verebiliriz. Daha geç
tarihlere do~ru Bursa Sultan Mustafa Türbesi'nde (14,74) 72 görüldü~ü gibi,
bu plan türündeki türbelerin önüne bir sundurma getirilmektedir.
2 — Taç Kap~, Giri~~ve Cepheler: Ayn~~ Ali, Yirmiiki Sultanlar Türbesi'nin
ve Vak yak Tekkesi'nin giri~ i özenle düzenlenmi~tir. Her üç türbenin de
giri~inde bir haz~ rl~ k mekâm bulunur. Haz~ rl~ k mekânlarm~ n yüksekli~i, ana
mekân~ n kubbe saçaklar~ na kadar ç~ kar. Yirmiiki Sultanlar Türbesi'nin
haz~ rl~ k mekâmn~ n üzeri mukarnas dizilidir. Giri~~kap~s~ n~ n kenarlar~~
profillidir. Ayn~~Ali Türbesi'nin ve Vak yak Tekkesi'nin haz~ rl~ k mekânlar~~
eyvand~ r. Eyvan, kubbe saça~~~kadar yüksekliktedir. Bütün giri~ler se~ment
kemerlidir.
III — Mimar Sorunu:
Manisa'daki Osmanl~~ Dönemi türbelerinden hiç birisinin mimari belli
de~ildir.
IV — Süsleme:
Manisa'daki Osmanl~~ dönemi türbelerinde süsleme yoktur. Yaln~z,
Yirmiiki Sultanlar Türbesi'nin mihrap kal~ nl~~~ nda dilimli kör kemer
süsleme olarak görülebilir. (Resim: ~~~~ ) Ayr~ca kubbe ete~inde kalem i~iyle
yap~lm~~~çiçek demetine benzer bezemeler vard~ r 7 3 .
Manisa Türbe Mimarisinin de~erlendirilmesini somutla~ t~ rabilmek
için bir tablo üzerinde göstermeye çal~~ t~ k. (Tabloya bkz.)

70 Bu türbeler için bkz. H. Acun, a.g.m., S. 412-413.
71 A. Gabriel, Bursa, s. 94, Plan 39.
72 Ayn~~ Ese, S. 119.
73 Günümüze çok yak~n bir tarihe kadar, türbe içinde kalem i~iyle yap~lm~~~manzara
resimleri oldu~unu, türbe yak~n~nda oturan mahalle sakinlerinden ö~reniyoruz.
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