AZERBAYCAN'IN MEREZE KÖYÜ'NDE
D~R~~BABA TÜRBESI
YA~AR ÇORUHLU
20 Temmuz 1997 tarihinde Azerbaycanl~~bilim adam~~Prof. Dr.Süleyman
EL~YARLI ve müzeci e~i Mira han~m, Sanat Tarihçisi Tülin ÇORUHLU ve
Yüksek Lisans ö~rencimiz ~slam HÜSEYNOV ile birlikte ~amah~~ ~ehrine bir
ziyaret gerçekle~tirdik.
~amah~~ yolu üzerindeki duraklar~ m~zdan birisi Mereze Köyü idi. Bu
köydeki çok ilgi çekici bir mimari eseri ziyaret etmek ve son durumu üzerinde incelemelerde bulunmay~~istiyorduk.
~amah~ 'ya giden ana yoldan ayr~lan ve bir vadiye do~ru yönelen yolu takib ederek Mereze Köyü'ne ula~t~ k. Mereze Köyü ayn~~ zamanda önemli bir
hali merkezi idi. Burada ~irvan hal~lar~~grubuna giren Mereze hal~ lar~~ dokunmaktayd~. Toprak yolun bir taraf~ nda yer alan sahada köy evleri, di~er tarafta ise genel görünü~ü ile Ahlat mezarl~~~ n~~ hat~ rlatan büyük bir Türk
(O~uz / Türkmen) mezarl~~~~bulunuyordu. Mezarl~~~n ve köyün arkas~ nda,
bir vadi ve sözü edilen köy mezarl~~~~ile vadiye bakan yamaçta da Diri Baba
Türbesi olarak an~ lan mezar an~ t~~ yer almaktayd~.
Azerbaycan Türkçesi ve Rusça olarak yaz~lm~~~çe~itli kitap ve yaz~larda bu
yap~~ hakk~nda bilgi verilerek, buraya giden seyyah ve ara~t~ rmac~lardan bahsedilmektedir. Ayr~ ca vaktiyle çok harap halde olan bu eserin yeniden nas~ l
onar~l~ p bu günkü ~ekline getirildi~i de anlat~lmaktad~ r. Oysa Türkiye'de bu
önemli ve ilgi çekici mimari an~ t hakk~ nda yay~mlanm~~~hemen hemen hiç
bir~ey yoktur'. (Resim 1 (Planlar) ve Resim 4).
1 Ço~unlukla birbirini tekrar eden , ancak bazen yeni fikirlere de rastlanan Azerbaycan
Türkçesi ve Rusça yay~ nlarda yap~ n~ n genel tarifi yan~ nda, mimari esere daha önce yap~ lm~~~
ziyaretler hakk~ nda bilgi için bkz. E.Salamzade-E.Sad~gzade, Merezede Diri-Baba Türbesinin
Berpas~~Hagg~nda, Azerbaycan Me'marl~g Abidelerinin Berpas~~Meseleleri — Vopros~~Restavratsii
Pamyatnikov Zodçestva Azerbardjano, Bakü 1960, s.159-164 ; M.Useynov — L. Bretanitskiy —A.
Salamzade, ~storiya Arhitektur~~Azerbaydjana, Moskova 1963, 5.212 —214 ; L.S. Bretanitskiy —
B.V.Veymarn, ~ skusstvo Azerbaydjana, IV — XVIII. Vekov, Moskova 1976, 5.141-142 ;
Me~egihan~ m Ne'mat~, Azerbaycan'da Pirler (Sos~ al-ideoloji igtisadi siyasi merkezler), Bakü
1992, 5.43 — 46 . Konuyla ilgili eski bir makaleye de ula~~lamana~~ur : A. Salamzade, Grovnitza
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yüzy~lda Alman ara~t~ rmac~~ Adam Olyari, söz konusu mezar an~ t~~
hakk~ nda güvenilirli~i tart~~~ l~ r bilgiler vermektedir. Kaynaklara göre, bu
ara~t~ rmac~~mezar yap~s~ n~n giri~i üzerindeki Arap-~slâm harfleriyle yaz~lm~~~
"Allah" yaz~s~ n~~ bile yanl~~~okumu~tur. A. Olyari, Diri Baba'n~ n kendisinden
de bahseder. Onun Seyyid ~brahim'in müridi oldu~unu söyler. Ayr~ ca bu
mezar an~ unda asl~ nda Seyyid ~brahim'in defnolundu~unu da belirtir. Bu
yazar~ n var oldu~unu söyledi~i mezarta~lar~~ ve kitabelerin hemen hiçbiri günümüze gelmemi~tir.
XVII.yüzy~ l ortas~ nda Azerbaycan'~~ ziyaret eden Evliya Çelebi de Diri
Baba olarak an~lan zat~n ki~ili~inden söz etmektedir. Onun anlatt~~~ na göre
"Diri Baba" veya "Mereze ~eyhi" olarak an~lan ~ah~s, ~irvan~ahlar hanedan~ ndan ~eyh ~brahim 'in ( 1382 - 1417 ) saray~ nda bir müezzin idi. Çelebi'nin
bu rivayetinin do~ru olup olmad~~~~bilinmemekle birlikte, Diri Baba'n~ n ,
~eyh ~brahim ve ~irvan~ahlar Saray~ 'n~ n arkas~ ndaki bir kümbette gömülü,
ünlü Seyyid Yahya Bakûvi'nin ça~da~~~oldu~u kabul edilebilir 2 .
E. Salamzade ve E. Sad~gzade, Mereze'deki bu türbenin onar~lmas~~hakk~ nda yazd~ klar~~makalede, onar~mlar~~ hangi verilere göre yapt~klar~ n~~ s~ ralarken yukar~da belirtilen ara~t~rmac~~ ve seyyahlardan ba~ka "Pazuhinler" in
sefareti esnas~ nda Diri Baba Türbesi'nin durumu ile ilgili baz~~ bilgiler veriyorlar. Verilen bilgilere göre eskiden ikinci kattaki kubbeli mekân~ n kayaya
oyulmu~~ma~ara ile birle~ti~i yerde, bir ta~~~ebekenin bulundu~u anla~~l~yor.
Bu ~ebeke yap~lan restorasyonda da kullan~lm~~t~ r.
yüzy~l~n ilk y~llar~ nda ~ran'da seyahat eden Hollandal~~ Cornelis de
Bruins, daha sonra kaleme ald~~~~eserinde, konumuzu te~kil eden mezar an~ undan Seyid ~brahim Türbesi olarak bahsetmektedir.
yüzy~lda bu bölgeleri ziyaret eden akademisyenlerden B. Dorn da,
birinci katla ikinci kat~~birbirinden ay~ ran kemer üzerinde yer alan çiçekli
hatla yaz~lm~~~kitabeyi incelemi~~ve onun estampaj~ n~~ ç~karm~~t~ r. Ancak elle
yap~ lm~~~bir kopyesi hariç, 1864'te B. Dorn'un vakf~ nda ç~ kan bir yang~ nda
bu kitabe estampaj~~ yanm~~ur.

Diri-Baba V Selenii Maraz~, ~zvestiya Akademii Nauk Azarbaydjana, No. 7, Bakü 1949. Rusça
metinlerin Türkçe'ye çevirisini yapan Yrd.Doç.Dr. Raide Said ve ö~rencim Sevil Y~lmaz'a
te~ekkür ederim.
2 Evliya Çelebi'nin verdi~i bilgiler ve aktard~~~~rivayetler için not 8 e bkz.. Seyyid Yahya
Baküvi'~~in mezar an~ t~~için bkz. M.Useynov — L.Bretanitskiy-A. Salamzade, a.g.e., 5.203-204.
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Bununla birlikte baz~~ foto~raflar ve elle yap~ lan tespitlere göre kitabenin
Arapça metni ~öyle ortaya konmu~tur 3 :
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Bunun Türkçe'ye çevirisi ise ~u ~ekildedir: : "En büyük Sultan, halklar~n
ihtiyar sahibi, Sultan o~lu Sultan, Celâl-ed-dünya ve-d-din (Dünyan~n ve dinin ~öhred) ~eyh ~brahim Han 'in - Allah onun devlet ve hükümranl~~~n~~
ebedile~drsin ve her iki dünyay~~ onun delili ile ayd~nla~t~rs~n- hakimiyeti
günlerinde. Sekiz yüz be~inci ( 1402 / 1403) y~l~n aylar~nda. Onu Dervi~~
yazd~" 4 . (Resim 2 (çizim) ve 3 ).
Baz~~ ara~urmac~ lara göre bu süslü kitabe, Tebriz'deld Gök Mescit'in kitabesini haurlaursa da sözü edilen ikinci eserdeki kitabe Çinidendir 5 .
Diri Baba Türbesi'nin, ikinci kat~ ndaki tromplardan ikisi içinde mimar~ n ad~~ yer al~ yordu. Ancak yaz~ n~ n bulundu~u madalyonun biri harap oldu~u için, sadece ötekinden " b. Üstad hac~~ " olarak yap~ n~n mimarinin babas~ n~ n ismini ö~renebiliyoruz. Böylece mimar~ n ad~~tespit edilememekle
birlikte, babas~ n~ n ismindeki "üstad" kelimesi bu yap~p yapan ustan~ n da
önemli bir mimar oldu~unu dü~ündürmektedir 6 .
Salamzade ve Sad~ kzade 1944 y~l~ nda burada ara~t~ rma yapt~~~ nda, mezar an~ umn kubbesinin tamamen da~~lm~~~oldu~unu, sadece kubbe ete~indeki birkaç ta~~s~ ras~ n~n mevcut oldu~unu belirtmektedirler. Ayr~ca ikinci kat

3 Arapça kitabe metni için bkz. M.S. Neymat, Korpus Epigrafiçesk~h Pamyatnikov
Azerbaydjana, C. I, Bakü 1991, s. 58 (madde 114), Resim 114, 114 a.
4 Bk.Z. Me~egihan~m Ne'mat~ , Azerbaycan'da Pirler...s. 45. Söz konusu yazar kitab~nda (s.
45) ~irvan~ahlar siilalesinden ~eyh ~brahim devrinde, sarayda faaliyet göstermi~~ilahiyatç~-filozof
Seyyid Yahya Bakuvi'nin türbesine halk aras~nda "Dervi~in Türbesi" denilmesinden yola ç~karak,
Bakuvi'nin kitabeyi yazm~~~olabilece~ini ileri sürmektedir. Ancak bunun do~ru olabilece~ine
dair bir belge yoktur.
6

L.S. Bretanitskiy- B.V. Veymarn, a.g.e.,s. 142.
E. Salanuade -E. Sad~gzade, a.g.m. , s.160.
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duvar~n~ n güney ve do~u tarafindaki pencereler aras~ndaki k~sm~n da tahrib
oldu~u ifade edilmi~tir. Sonraki zamanlarda abidevi eser da~~lmaya yüz tutmu~~ve neredeyse yap~ n~ n tüm cephesi tehlikeye girmi~tir. Bunun üzerine
1955 y~l~nda türbe yeniden detayl~~ bir biçimde incelenmi~, etraf~nda bir arkeolojik kaz~~gerçekle~tirilmi~~ve eski kaynaklara da dayan~larak restorasyon
projesi haz~ rlanm~~t~r. Buna göre kaz~lardan ve kaynaklardan elde edilen
materyaller ve bilgiler kullan~larak türbe onar~lm~~~ve bu günkü görünümüne kavu~turulmu~tur. Böylece yap~ n~n, tamamen yeniden örülmü~~kesme
ta~~kaplama cephesi ve tespit edilen yerlerine yerle~tirilmi~~kitabe ve süslemeleriyle gelecek nesillere ula~mas~~teminat alt~na al~nm~~t~r.
Yukar~da bahsetti~imiz, 1997 y~l~ndaki Mereze ziyaretimizde yap~n~n bu
son ~ekli üzerinde gözlemlerde bulunduk.
Mezar an~t~~(yap~n~ n fonksiyonu tart~~mal~d~r) yukar~da da belirtildi~i
gibi bir derenin olu~turdu~u vadiye bakan yamaçta yer almaktad~r. Yamaca
do~ru bak~ld~~~ nda, iki katl~~bir cephe ile üstteki kat~n yuvarlak kubbesi hemen göze çarpmaktad~r.
Eski foto~raflarda görülmemekle birlikte, bugünkü durumda ta~lar~n
farkl~~yönlerde (dikey, bazen de yatay olarak) yerle~tirilmelerinden olu~an
ve arada sahanl~ klar meydana getiren basamaklarla türbenin üzerine oturdu~u iki kademeli ta~~platforma ula~~l~yor. Restorasyon öncesi foto~raflardan
büyük oranda da~~lm~~~oldu~u anla~~lan cephe, bugün düzgün kesme ta~larla sade ve sa~lam bir görünü~~arzetmektedir. (Resim 4 - 5).
Cephenin alt kat~~üst kat~ndan biraz daha öne ç~km~~t~r. Bu muhtemelen statik meselelerden kaynaklanm~~t~r. Böylece ön taraf iki katl~~ halde geriye do~ru uzanmakta, solda daha içten 90 derecelik bir kö~e yaparak arkadaki mekânla birle~mektedir. Cephenin alt k~sm~~ üst k~sm~ndan sa~~tarafta
da bir ta~ma yapmakta ve bu kesimin duvar~~arkaya do~ru düz bir biçimde
uzanmaktad~r.
Ön yüzün alt bölümü, sa~daki sivri kemerli giri~i te~kil eden, di~eri ise
geometrik örnekli ta~~~ebeke ile d~~ar~~aç~lan bir dörtgen penceresi bulunan,
iki sivri kemerli ni~e sahiptir. (Resim 6 - 7 ).
Cephe yukar~s~nda üç s~ra mukarnasla saça~a ve geride kalan ikinci kat
cephesine geçilir. Daha sade olan ikinci kat~n cephesi, yine geometrik örnekli (y~ld~z ve dört yön motifi ~eklinde ajurlu) bir ta~~~ebekeyle, ancak bu
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kez yuvarlak kemerli olarak ve ni~~içinde olmayan bir pencereyle düzenlenmi~tir. ~kinci kat cephesi de basit bir saçak k~sm~yla son bulmaktad~r.
Bütün fasadda -giri~~k~sm~ n~~saymazsak- silmelerin kazand~rd~~~~hareketlilik, geometrik örnekli ta~~~ebekeli pencereler ve yüzeysel mukarnas ~eridi
d~~~ nda herhangi bir süsleme yoktur. Sa~daki ni~~içinde yer alan giri~in üzerindeki kitabelik de bo~~b~ rak~lm~~ur.Basit bir taçkap~~gibi düzenlenmi~~bu
kesimde kitabeli~in alt~nda birkaç dekoratif mukarnas s~ ras~, onun da alt~nda
kö~eliklerde iki rozet ~eklinde geometrik karakterli (mührü Süleyman'~~ and~ r~ r) süsleme ile, aralar~ nda kemer k~sm~ na ba~lanan silmelerin çerçeveledi~i kabartma "Allah " ibaresi bulunmaktad~r. (Resim 8).
Binan~ n yan cephelerindeki ta~~örgü ön cephedeki kadar düzgün de~ildir.
Sa~daki kap~dan, kubbeli küçük bir mekâna girilmektedir. Bu k~sm~ n solunda cephe taraf~ nda ve aksi yönde bulunan az derin iki ni~, di~er yönlerde
de yine derinli~i az iki ni~le, dört yöne do~ru geni~letilmi~~tonozlu bir mekân yer almaktad~ r. Bu odan~ n kapat~lm~~~giri~indeki parmakl~ klara çaput
ba~land~~~~ve dilekte bulunuldu~u anla~~lmaktad~r. Sa~daki kubbeli mekândan (sahanl~ k) ta~~merdivenlerle üst kata ç~ k~llyor (Resim 9). Yukar~da alt
kat~n a~a~~~yukar~~ bütün alan~ n~~ kullanan büyük bir oda vard~ r.Dörtgen mekan~~ sekizgene dönü~türen mukarnasl~~ tromplarla, d~~tan da hakim motif
olan kubbeye geçilen bu k~s~mda, baz~~rumi-palmetli ta~~süslemeler ve yaz~lar
bulunmaktad~ r (Resim 10). Bu k~s~m arkas~ n~~ kayaya dayad~~~~için, ~~~~~n~~
daha ziyade cephedeki ta~~~ebekeli pencereden ve k~smen de cephenin sa~~ndaki ba~ka bir ta~~~ebekeli pencereden almaktad~ r. Bunun kar~~~taraf~ndaki, yani bat~daki ta~~merdivenlerle türbenin d~~~ na kubbe ete~ine ç~ k~l~ r
(Resim 11). Buradan gerideki kayalara ve bunlara kabaca oyulmu~~merdivenle kayalar~ n iç kesimlerinde olu~turulmu~~ma~ara ~eklindeki bar~naklara
ula~~lmaktad~ r.
içeride de, söz konusu büyük kubbeli mekân~ n kayalara yasland~~~~
(kuzey) tarafta, eyvan ~eklinde, içinde ~ebekeli pencere bulunan bir ni~in solundan birkaç basamakla kayan~ n içine oyulmu~~bir ma~araya girilmektedir.
L.S.Bretanitskiy - B.V.Veymarn, as~l gömü yerinin bu ma~ara oldu~unu söylemektedir 7 .

7 L.S.Bretanitskiy-B.V.Veymarn,

a.g.e., s.142.
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DE~ERLEND~RME VE SONUÇ
Diri Baba Türbesi öncelikle ismiyle dikkati çeker. Nitekim bu isim,Türk~slam mimarisinde bilhassa sahabelerin gömüldü~ü yerlerde, din ulularlyla
ilgili veya ~ehitlerin mezarlar~ nda kullan~ lan bir terim olarak kar~~m~za ç~ k~ yor. Bu ~ehitlerin asl~nda ölmedi~i inanc~, Kuran-~~Kerim'deki bir ayete dayanmaktad~r: "Allah yolunda öldürülenlere "ölü" demeyin. Asl~nda onlar diridir. Ama siz fark~nda de~ilsiniz" (Kur'an-~~Kerim : 2 / 154). Öte yandan
dini bak~mdan önemli ki~ilerin -Allah yolunda öldü~ü dü~ünülerek- bedenlerinin çürümedi~i inanc~~da yayg~nd~r.
Yukar~da da belirtti~imiz gibi Diri Baba'n~ n kimli~i pek bilinmiyor. Evliya Çelebi bir mübarek zat olarak anlatt~~~~bu ki~i hakk~nda çe~itli bilgileri
ve ona niçin diri dendi~ini ~öyle aç~kl~yor: "Buradan (~amah~ 'dan), Baku
kalesindeld Revan ham= dü~ününe gitmek üzere bin atl~~olarak ve avla~~arak kuzeye yöneldik. Yolda (Asitâne-i Pir-i Derguh ) denilen bir ziyârete rastlad~ k. (Ala Koç Dede) ad~nda sâlih, hâl sahibi bir ~eyhi vard~r. Buradan yine
kuzeye do~ru alt~~saat giderek (Pir Merizad Sultan) yerinde konaklad~k. Yan~m~zdaldler kalenderhânede misafir oldular. Ben ~eyhe konuk oldum. Buna
halk ~eyhi Mirza derlerse de do~rusu "Ilferizat" d~r. ( Dürri Dede) ismiyle
(Merizat) farsça bükülmü~~demektir. Hakikaten bu ir~ad sahibi yüksek da~~n ete~indeki büyük tekkesi içinde bir kö~ede seccade üzerinde
oturmu~~mübârek yüzlerini yün h~ rkalar~~ile örterek çömelip oturmu~lar.
Yüzü k~ bleye dönük olup, ba~lar~~da tekkenin bir ta~~na dayal~~durur. Hâlâ
mübârek vücudlar~~pamuk gibi beyaz olup, çürümemi~tir, taptazedir. Bütün
hizmetçileri ~eyhi hayatta bilip, gece gündüz hizmetinde bulun urlar. Odas~m
temizleyerek her gece ~eyhin le~en ibri~ini su doldurup korlar. Seher olunca
ibri~i her gün bo~~bulurlar. Bu kadar seneden beri mübarek h~rkas~~üzerine
zerre kadar toz konmam~~ t~r. Saâcletli odas~ nda öd ve anber kokusundan ziyâretçilerin dima~~~kokulan~r. Buras~n~~~eyh Safi Erdebil'den gelip ziyaret etti~i vakit on adet Azerbaycan hazinesi harcayarak yapm~~t~r ki, zenginlikte
buraya ancak Me~hed'deki (~mam Musa R~ za) türbesi denk olabilir. Makam~ ndan içeri gireni gayet tatl~~bir büyüldük ve korku kaplar. Ben dahi ziyâret
ederek mübarek makamlar~na Yâsin okudum. Tekkesi üzerinde tarihi olmad~~~ ndan ölüm tarihini ö~renemedik. Ama mensup oldu~u sülâkyi ve ~u söyleyece~imi (Hoca Selâhaddin ) ad~ nda hâl sahibi ve her ~eyden elini çekmi~~
bir kimse naldetd.
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"~eyh hazrederi ~eyh ~brahim Sirvâni hazrederinin müezzinli~i hizmetinde bulunmu~lar Ziyâret-i mücahere ile evlere ermi~, ar~~~âzam horozunun
sesini i~itip, ezan °kurmu~. ~eyh ~brahim hazretleri de mübâre~in arkas~n~~
s~~ay~p "Merizat, Merizat" buyururlarm~~. Onun için mübarek cesetleri çürümeyip, taptaze seccade üzerinde oturmu~~durmaktad~r. Sanki hayatta murakâbeye varm~~~bir vâizdir. Mezar~n~~ziyaret edip fadha okuyan~n dünya ve
ahiret istekleri yedi günde yerine gelirmi~. ~imdiye kadar çe~idi kerâmederi
görülmü~." 8 .
Evliya Çelebi'nin verdi~i bu bilgilerin bir k~sm~ na daha önce de~inmi~tik. Burada oldu~u gibi, dini hususlara dayand~ r~ larak adland~ r~lan mimari
eserlere tipik ba~ka bir örnek olarak Kusam ~bn Abbas isimli sahabenin mezar~~ etraf~ nda olu~an Semerkant'taki ~ah-~~Zinde (Ya~ayan ~ah) mezarl~~~ n~~
verebiliriz 9.
Diri Baba Türbesi, ~ehir merkezi d~~~ nda olmakla birlikte ta~ra üslubu
içerisinde de~erlendirilmemektedir. An~ t eser, bölge mimari gruplar~ndan,
~irvan mimarl~k ekolü içerisinde ele al~ n~rl° .
Öte yandan, ara~t~rmac~lar yap~n~ n sa~lam ve sade görünü~ünü "Hotan
Mimarl~k"' Ekolü" ne ba~lamaktad~ rlar " .
Yap~ n~n islam devrindeki en yak~n örne~i ise, Türkmenistan'da Kopet
Da~~'da Rabat Ferava yak~n~ ndaki Parav Bibi Türbe-mescidi'dir. Bu eserin
plan~~ve bulundu~u mevki itibariyle görünü~ü Diri Baba Türbesi'ne benzer'2.
Bununla birlikte k~smen kaya içine oyulmu~~ve k~smen (büyük ço~unlu~u) kaya d~~~ nda in~a edilmi~, bir yamaca dayal~~yap~~gelene~i bizç göre ~slâmiyetten evvelki devirlere kadar iner.f,Bilindi~i gibi (kayalar~ n içine oyulmu~) ma~ara tap~ naklar~~ genellikle bir vadi yamac~ nda ve bazen tam ma~ara
~eklinde bazen de ma~ara önünde in~a edilmi~~olarak yap~lm~~lard~. Budist
8 Mehmed Z~llio~lu (Evliya Çelebi), Evliya Çelebi Seyahatnamesi , (Sadele~tirenler :
Tevfik Temelkuran- Necati Akta~- Mümin Çevik), C. 1-2, Üçdal Ne~riyat, ~stanbul (tarihsiz)
s.560-562.
9 Sah-~~Zinde mezar an~tlar~~ için bkz. N. Nemtseva, Sahi Zinda — Shah~~ Z~ndah, Ta~kent
1987.
I° M.Useynov — L.Bretanitskiy — A. Salamzade, a.g.e., s.214.
II L.S. Bretanitskiy — B.V. Veymarn, a.g.e., s.142.
12 M.Useynov-L.Bretanitskiy-A.Salamzade, a.g.e.,s.214.; L.S.Bretanitskiy — B. V. Veymarn,
a.g.e., s.142. ; Parav Bibi Mescidi diye de an~lan Türkmenistan'daki yap~~hakk~ nda ayr~ca bkz.
Yegen Atagarr~ev, Tar~ hda Galan Izlar, A~gabad 1989, s.65 — 67.
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sanatta yayg~n olan bu tap~ naklarda Türk topluluklar~mn da pay~~ büyüktür.
Yarad~l~~~efsaneleri ve Gök ibadeti ile ilgili olarak Türkler ma~ara kültünün
etkisiyle bu tür tap~ naklar~, ilk kez Tabgaç döneminde (M.S. 386 - 556) Yungang ve Longmen ma~aralanyla, Çin'in kuzeyinde gerçekle~tirmi~lerdi
(k~smen Tunhuang ma~ara tap~ naklar~~da bu gruba dahildir) . Daha sonraki
dönemler boyunca Türkler zaman zaman daha önceki devirlere ait ma~ara
tap~ naldarma yenilerini ilave ederek veya bunlar~~tamamen kendileri yaparak, bu tür yap~lar~ n in~as~ na devam etttiler. Uygur döneminde bu tap~ naklar~ n en me~hur olanlar~ ndan bir bölümü Murtuk vadisi K~z~l Kaya mevkiinde
yamaca oyulmu~~Bezeklik mabetleri idi 13 . (Resim 12 ).
Böylece , ~slâmiyetten sonra kendini dine adam~§ ki~ilerin ibadet yeri
veya inzivaya çekildikleri mahal olarak ma~aralar~~veya bu ~ekilde yamaçlara
in~a edilmi~~mekânlar~~ seçmeleri de uygun dü~mü~~olmaktad~ r. Neticede
Diri Baba Türbesi muhtemelen (Evliya Çelebi'nin söylediklerini de dü~ünürsek) bir tekke içinde, sonradan Diri baba'n~ n gömüldü~ü bir mezar an~ t~~
veya onun makam mezar~ n~ n bulundu~u bir ziyaretgâh olarak dü~ünülebilir.
Bu bak~mdan mezar an~ t~~Azerbaycan ve Orta Asya'da yayg~n bir ~ekilde rastland~~~~gibi ayn~~zamanda mescit görevini de üstlenmi~tir 14.
Bu tip yap~lar veya kaya içine oyulmu~~mezarlar Anadolu'nun Türklerden önceki devirlerinde de yayg~ n oldu~u gibi, bunlar~n baz~lar~~ Türk döneminde de kullan~lm~~~olmal~d~r. Aksaray'daki Ana Sultan Türbesi ~slâm
döneminde müslümanla~t~r~lm~~~bir Bizans dönemi azizesine i~aret edebilir.
Bugün Ana Sultan Türbesi diye an~ lan kayal~ k içindeki mezara uzunca bir
dehlizden sonra iki basamakla inilmektedir. Burada dairevi bir alan içinde
cesedin konuldu~u yer kuzey güney eksenindedir 15 .

13 Ma~ara tap~naklar~~ve Bezeklik hakk~nda genel olarak bkz. Ya~ar Çoruhlu, Erken Devir
Türk Sanat~ n~ n ABC `si, ~stanbul 1988, s.108 — 111 ; Emel Esin, Bezeklik Külliyesi nde
Dokuzuncu Tap~nak, Türkiyemiz, S. 37, Haziran 1982,5.1-6 ; Detayl~~bilgi için bk. A. Grünwedel,
Altbuddhistische Kultstatten in Chinesisch - Turkistan, Berlin 1912.
14 M.Useynov — L. Bretanitskiy — A. Salamzade, a.g.e., s.212.
15 Zekai Erdal, Aksaray'daki Türk Dönemi Mimari Eserler (Dan. Ali Boran), Yüzüncü Y~l
Ün. Sanat tarihi Anabilim Dal~~yay~ nlanmam~~~bitirme çal~~mas~, Van 1999,s.82, ~ekil 31.
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Resim 3 - Azerbaycan / Mereze, Diri Baba Türbesi. Kitabe parçalar~ n~ n restorasyonda duvara
yerle~tirilmi~~örnekleri (Foto~raf Ya~ar Çoruhlu, 1997).

Resim 4 - Azerbaycan / Mereze, Diri Baba Türbesi 'nin uzaktan görünü~ü
(Foto~raf Ya~ar Çoruhlu 1997).
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Resim 5 - Azerbaycan / Mereze, Diri Baba Türbesi cepheden görünü~ü
(Foto~raf Ya~ar Çoruhlu, 1997).
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Resim 6 - Azerbaycan / Mereze, Diri Baba Türbesi cephesinden ayr~nt~~
(Foto~raf Ya~ar Çoruhlu, 1997).
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Resim 9 - Azerbaycan / Mereze, Diri Baba Türbesi. Üst kattaki kubbeli meka-r~a ç~ kan
merdivenler (Foto~raf Ya~ar Çoruhlu, 1997).

Resim 10 - Azerbaycan / Mereze, Diri Baba Türbesi. Üst kattaki kubbeli mekandan ayr~nt~. Bir
tromp ve üzerindeki süslemeler görülüyor (Foto~raf Ya~ar Çoruhlu 1997).
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