BULGARISTAN'DA ESKI OSMANLI MIMARISININ
BIR YAPITI
KALUGEREVO - NOVA ZAGORA'DAK/ KIDEML/ BABA SULTAN
BEKTA~~I TEKKES/

M. KIEL (Wormerveer, Hollanda)
Bundan bir kaç y~l öncesine kadar klasik Osmanl~~mimarisi
ça~~n~n Türk tekke mimarisi bilinmemekteydi. Bulgaristan'~n KuzeyDo~usunda görülen Akyaz~l~~Sultan'~n 967'de Prof. Semavi Eyice
tarafindan yap~lan derin ve bol resimlendirilmi~~çal~~mas~~iledir ki,
uzun zamand~r bilinen fakat hiç bir zaman anla~~lam~yan bu âbidenin
önemi inand~r~c~~bir ~ekilde izah ediliyor ve klasik Osmanl~~mimarisindeki yerine konuyordu.
En önemlisi, onun yeniden ortaya ç~kar~lmas~~ ve evliyamn
türbesinin yan~ndaki 'Asitane, dervi~lerin toplant~lar~n~~ yapt~klar~~
geni~~bir salonun bulundu~u heybetli binan~n fonksiyonunun aç~klanmas~d~ r. Duvarlar~n~n ba~lant~~parçalar~n~n birle~ti~i yere kadar
kalm~~~olan bu salon, Osmanl~~mimarisinin nadir tiplerinden birinin
bilinen yegâne örne~idir.
Osmanl~lar~n Balkanlar'daki mimari miras~n~n büyük bir k~sm~~
hiç bilinmiyor de~ilse bile pek az tan~nmaktad~r. Böylece, Bulgaristan, Yunanistan ve ayn~~zamanda Yugoslavya'n~n Makedonya
topraklar~~hala mimari sahada tan~nmayan ~aheserleri elinde tutmaktad~r.
Sadece Bosna Müslümanlar~~ve Macarlar geni~~çapta de~erli
çal~~malar ortaya koymu~lard~r ki bu sayede, bu sahalarda daha iyi
bilgi edinebiliyoruz.
1969 y~l~nda Osmanl~~Imparatorlu~unun Avrupa'daki eyaletlerine do~ru 16.00o km.lik bir seyahat yaparken 2, bana bilimce
Prof. Dr. Semavi Eyice, Varna ile Balç~k aras~nda Akyaz~l~~Sultan Tekkesi,
Belleten T. T. K. No. 124, Ekim 1967, S. 551-600.
2 Bu seyahat, Netherlands Organisation for the Advancement of Pure Research,
Z. W. 0.'nun bursu ile yap~labilmi~tir.
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tan~nm~yan bir kaç âbideyi ziyaret ve tan~tma imkan~~ sa~land~.
Bunlardan biri de klasik Osmanl~~Mimarisi ça~~na ait heptagonal
Asitane'nin ikinci bir örne~idir.
Bundan dolay~~ a~a~~dakiler Prof. Eyice'nin çal~~malar~na k~sa
bir ilave olarak kabul edilebilir. Bu, Bulgaristan'~n Güney-Do~u'sundaki Kalugerevo köyünün yukar~s~nda, Nova Zagora'dan hemen
hemen 15 km. uzakl~ktaki K~demli Baba Sultan Tekkesi'nin harabelcriyle ilgilidir.
Tekkenin bulundu~u çevre, Kuzey Trakya, devaml~~ bir s~n~r
boyu olarak, çok hareketli tarihi olan bir sahad~r. 7. yüzy~lda Bulgaristan'~n ba~~ms~z bir devlet olarak ortaya ç~kmas~ndan sonra
Trakya'n~n dalgal~~ ovalar~, Eski Bulgar Imparatorlu~u ile Bizans
aras~nda hiç bir zaman bitmeyen bir mücadeleye sahne olmu~tur.
Khan Krum taraf~ndan tutulan bu m~nt~kan~n kay~tlar~~ bir s~n~r
kalesinde muhafaza edilerek kalm~~t~r 3. 13. ve 14. yüzy~llarda, Ikinci
Bulgar Imparatorlu~u zaman~nda, Bulgaristan'~n ~imdiki GüneyBat~~kö~esi olan bu m~nt~ka, ~ss~z ve bo~alt~lm~~, hiç bir insan~n
bulunmad~~~~bir toprak parças~yd~. Plovdiv (Filibe), Jambol ve
Edirne aras~ndaki 150 km.lik ~erit, çok zor ya~anabilecek bir yerdi.
S~n~rdaki müstahkem kaleler, Diampolis, Stenimachos ve Philipopol
tekrar tekrar el de~i~tirdi. Andronikos II ve III'ün ve Kantakusinos
Philipopol ile Paleologoslar'~n taht için mücadeleleri alt~nda Bizans'~~
harap eden 14. yüzy~l~n iç sava~~, bu ~ss~z memleket konusunda
büyük ölçüde sorumluydu 4.
3 Yenice K~z~la~aç (Elhovo) in yak~n~nda Hambarl~~ yaz~t~. (Publisched By
V. Besevliev-Die Proto—Bulgarischen Inschriften. Berlin 1963.) :
ve karde~i b~rakmad~~ve askeri seferlere koyuldu, ve Tanr~~ ona
a~a~~daki kaleleri fethetmeyi nasip etti : Serdica, Debeltos, Kostantia, Bersinikia,
Adrianapol. Bu kuvvetli kaleler onun taraf~ndan al~nd~. Ve Tanr~~ di~er kalelere
yava~~yava~~korku yerle~tirdi ve onlar (Bizansl~lar) buralar~~ terkederek kaçt~lar.
A~a~~~memleketi de (Güney m~nt~kas~, bugünkü Türkiye Trakya's~) unutmad~,
çevresindekilerden dolay~~ ihtiyar Imparatorun kendisi sersemin biriydi. Geni~~
ordusuyla sefere giri~ti ve köylerimizi yakt~~ve her ~eyi tahrip etti ve yemini unutmu~ tu ve Kroum hâkimi kar~~~sava~a kalkt~~
ve ç~kt~~
yoketmeye
S. 126.
Bu m~nt~kamn tarihinin, s~n~r sava~lar~n~, istilâlar~n~~ve öc alma sava~lar~n~~
izah eden bir örnek.
4 Constantin Jiricek, Das Fürstentum Bulgarien. Prag-Wien-Leipzig, 1891,
S. 48-52.
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Ancak Osmanl~lar'~n kesin fethinden sonrad~r ki, rahat yüzü
görmeyen memleket sükûna kavu~ tu s. Bu fethin 1361 seneleri civar~nda oldu~u ve Edirne ile Plovdiv'in fethi ile yak~n bir ili~ki kurulabilece~i söylenebilir. 1371 de Çirmen sava~~ ndan sonra, Trakya'daki
Türk idaresi devaml~~olarak kuruluyordu. Yeniden sürülmesi gereken
bo~~memleketin iskân~~için derhal büyük ölçüde yat~r~mlara giri~ildi.
Bunun do~rulu~unu sadece Osmanl~~ve Bizans tarihçilerinin müteaddit tan~kl~klar~~aras~nda de~il ayn~~zamanda yay~mlanm~~, dikkate
de~er malzemeler olan Osmanl~~ ar~ivleri aras~nda da bulabiliriz 6.
Ayn~~zamanda, bu yöredeki hemen hemen bütün köy, tepe, otlak
ve su kanallar~n~n isimlerinin Türkçe olmas~~pek karakteristiktir
ki bu da, onlar~ n orada daha evvel, mevcut isimlerinin devam etti~i
yerle~mi~~bir toplumu bulmad~klar~ na delâlet etmektedir 7.
Yeni köylerin kurulmas~~ve topra~~n i~lenmesinde, din karde~liginin üyeleri tarafindan önemli bir rol oynam~~t~r.
Bu tarikatlar~n tutumunun, eski milli din ve ~amanizm'in
bakiyesine de nüfuz etti~i gibi, eski putperest ve H~ristiyan tap~nma
merkezleriyle de ba~lant~l~~oldu~u yeter derecede bilinmektedirs.
5 Idem. Bu memleketlere sulhü Türklerin fethi ve 14. y.y. sonundaki Osmanl~~
kolonizasyonu getirmi~tir.
O. L. Barkan, Les deportations comme methode de peuplement et de colonisation dans l'Empire Ottoman, Revue de la Faculte des Sciences Economiques,
Universite d'Istanbul, Ile anne No. 1-4. Münir Aktepe, Türkiyat Mecmuas~,
X, 1951, S. 299-312; XIV ve XV. As~rlarda Türkler Taraf~ndan Iskân~na Dair.
O. L. Barkan, Kolonizatör Dervi~leri
, Vak~flar Dergisi II, Ankara 1942.
7 Makedonya, S~rbistan ve Bat~~ Bulgaristan'da, Türk kolonileri daha önce
var olan halk guruplar~~aras~na yerle~tiler ve eski toponomiyi onlardan ald~lar. Bu
sahalarda hat~r~~say~l~r bir nüfus hâlâ mevcuttur ki, gerçek Barkan'~n "Deportation
comme methode
vs." ~ndaki haritas~nda aç~kça görülebilir. Bulgar hükümeti,
bazen Türkçeden tercüme ederek, bazen ~~000 senesinden evvelki geçmi~le ili~ki
kurarak veya yak~n tarihten mümtaz bir ~ahsiyetin ismi ile, eski Türk yer isimlerinin
yerinde Slovanik isimleri koymak için büyük bir gayret sarfetmektedir. Karlovo
için Vasil Levski (Bayezid II. ün ~ehzadelerinin hocas~~Karlozade Ali Bey taraf~ndan kurulan bir nahiye), Karnobad (Kar~novas~) için Poljanovgrad veya ~umen
için Kolarovgrad gibi de~i~tirme te~ebbüsleri iyi ki iptal edilmi~tir.
8 Bu konuda daha geni~~teferruat için bk.: F. W. Hasbuck, Christianity and
Islam under the Sultans, Oxford 1929 ve J. K. Birge, The Bektashi Order of Derwishes, London 1937.
Karakteristik olan, daha önceki as~rda Karaa~aç Tekkesi'nin bulundu~u
noktan~n alt~nda, M. S. 500-700 seneleri aras~ndaki bir tarihe ait büyük bir Bizans
manast~rm~n bulunmas~d~r. Manast~r ~~000 senesinden önce tahrip edilmi~~olmal~d~r,
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Kalugerevo'nun yukar~s~nda Adatepe (eski Tekke mahalle)'nin
a~açl~ kl~~ tepeleri, tabii tanr~lardan birinin s~~'~na~~~için ideal bir
yerdi. Münferit tepeler, çevredeki düzlü~ün üzerinde, uzaktan
görülebilir ~ekilde yükselmektedir. Sadece, Güney tarafta, ~imdi
Sveti Ilija tepeleri denen daha alçak bir tepeler serisi devam eder.
K~demli Baba Tekkesi ~ss~z bir m~nt~kada, son zamanlara kadar
çiftçi arabalariyle eri~ilebilen, ana yoldan uzakla~m~~~bir sahada
uzanmaktad~r. Hiç ~üphesiz, Tekke'nin böyle uzun zamand~ r tan~nmadan kalmas~n~n sebebi budur 9. Sadece, yorulmak bilmeyen Evliya
Çelebi, Seyahatnamesinde biraz bilgi vermektedir.
Ona göre, K~demli Baba, Hoca Ahmet Yesevi'den Rumeli'ye
gitmek için müsaade alm~~t~. Onu harmani ile giydiren Hac~~Bekta~t~. Iss~z tepeyi kendine ikametgâh olarak seçtil° ve ölümü s~ras~nda
etraf~nda çok say~da müridi toplanm~~t~~ n.
Çelebi Sultan Mehmet 12 onun ölümünü duydu~unda derhal
fakat Bekta~ilerin topland~~~~bu nokta sayg~~duyulan bir yer olmaya devam etmi~tir.
Bu kaz~lar için bk.: M. Mircev, Fouilles du Karac Tekke prs de la Ville de
Varna, Izvestija Bâlg. Arkeol. Institut 17, Sofia 1950, S. 284-289.
"Zum Islamischen Heiligenwesen auf dem Balkan, Vorab im Thrakischen
Raume" adl~~ çal~~mas~nda, Zeitschrift für Balkanologie, I, Wiesbaden 1962. S.
46-59, H. J. Kissling, Evliya'n~n notlar~ndaki K~demli Baba Türbesi'ne de~inmekte. Bu yerde Dionysos-Orphesus mezhebinin k~r~nt~lar~n~ n muhtemel izlerinin
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir (S. 58-59). Onun faraziyesi Ada Tepe bir
Höyük olmal~d~r, tepenin sadece Sv. Ilije zincirinin tabii bir devam~~olmas~~ do~ru
olamaz. Daha eski binan~n kal~nt~s~n~n ~imdikinin alt~nda olmas~~en kuvvetli ihtimal
olacakt~r.
9 Peter Detev bunun üzerinde Bulgarca de~erli bir deneme yazm~~~ise de, buna
dikkat edilmemi~tir. P. Detev, Starinite v rida Sv. Ilije, Izvestija Naroden Muzej
Burgas, I, ~~95o, S. 92-95.
1° Arnavutluk, Kuruja'da Sar~~ Salt~k Dede'nin Tekkesi de yüksek bir da~~
tepesinde bulunmaktad~r.
Evliya'n~n hikâyelerinin yüksek efsanevi karakterine ra~men, biz burada
gene 14. y.y. da Azizlerin Horasan'dan Anadolu'ya ak~n~n~n aç~k bir deliline daha
sahip oluyoruz.
Tarihi K~demli Baba hakk~nda bk. Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyat~nda
ilk mutesavv~fler, ~stanbul 1923, s. 54. Bu eser maalesef bu makalede kullan~lamam~~t~r.
12 Kissling tercümesinde kurucu olarak ~kinci Mehmed'e de~inmektedir;
Kissling, Beitrâge zur Kenntnis Thrakiens im 17. Jahrh. Abhandlungen fur die
Kunde des Morgenlandes XXXII, Wiesbaden 1956. Çe~itli sebeplerden dolay~,
bu kritik noktadaki Kissling'in tercümesini burada kontrol etmek mümkün de~ildi,
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Res. ~~— K~demli Baba Türbesi (Genel Görünü~).
Photo. ~~— Turbe of K~demli Baba, general view.

Photo 2 — Turbe, Section of the wall.

Res. 2 - Türbenin duvar k ~sm~.

M. Kiel

M. Kiel

Res. 4 — Meydanevi'nin kal~nt~lar~~(Kaba cloissonne i~i).
Photo 4 — Remains of the Meydanevi, (rough cloissonn& work).

Res. 5 — Türbenin giri~inden görülen Meydanevi'nin kalmt~lar~.
Photo 5 — Remains of the Meydanevi, seen from the entrance of the turbe.
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Turbe of K ~ demli Baba.

o

nx~ t~~ ~ f61

M. Kiel

N
F•undatieb o~~the Neydenevi.

Kodernh Ba bo Tekkesi.
ituation Sketck

\\<
\

I

I

BULGARISTAN'DA ESKI OSMANLI YAPITI

49

oraya türbesini yapt~ rmak için ustalar gönderdi. Ad~~geçen Sultan,
ayn~~zamanda ayr~~ ayr~~tekke, kiler ve mescidin in~as~~için te~ebbüse
geçti ve ilave olarak yedi köylük büyük bir sahay~~vak~f olarak ay~rd~.
E~er Evliya'n~n beyan~~do~ru ise, böylece bu Sultan'~n Edirne
Bedesteni ve Dimetoka (Didymotichon)'n~n Büyük Camiinden sonra
elde kalan üçüncü vakf~ na ve Türklerin Balkanlar'daki en eski abidelerinden birine daha sahip olmu~~oluyoruz 13. Mimarinin karakteristikleri bunu tevsik eder mahiyette gözükmektedir.
Tepenin zirvesindeki çorak düzlükte, her yönde geni~~bir manzara ile Türbe, Tekke'nin iyi durumda kalan yegâne k~sm~d~r. Asitane'nin duvarlar~~Güney tarafta 5 m. yüksekli~e kadar kalm~~~bulunmaktad~r. Bu binan~n di~er taraflar~ndaki tesisler hala ayakta duruyor. Kalan binalar~ n da, sadece hayal meyal izleri hala görülebilir.
Tepenin zirvesinden daha a~a~~~seviyedeki duvar kal~nt~lar~, daha
önce bütün yap~n~ n bir duvarla çevrili oldu~u intiba~n~~ b~rakmaktad~r. Duvarlar~n tam istikameti ve di~er binalar~n ~ekli ancak kaz~lar
yoluyla tespit edilebilir.
Türbe, di~er bir çok Osmanl~~ çal~~malar~nda gördü~ümüz
üslûpta (Firuz Bey Camii, Milas 1394; Milet'te ~lyas Bey Camii,
1404; Ye~ il Cami, Bursa 1415, vs.), hatas~ z kesilmi~~ve parlat~lm~~~
beyaz mermer bloklar~ n birbiri üzerine kondu~u fevkalade parlak
bir çal~~mad~r. ~ekil bak~m~ ndan heptagonaldir, bu Bekta~ i numerikal
sembolizminin karakteristi~i oluyor. Üstü kubbe ile örtülü ve daha
alçak, kare ~eklinde, gene ayn~~ ~ ekilde üstü kubbe ile örtülü bir giri~~
salonu var. A~~ r ve son derece gösteri~siz bir tenasübe, sert ve asil
bir görünü~ e sahip. Daha zengin tezyinat~~olan yegane k~s~m, dalgal~~
pembe ve beyaz mermeri ve kusursuz i~çili~iyle kemerli kap~~lentosu
ile medhaldir. Bütün d~~~örtü o kadar ~a~~rt~c~~bir ustahkla icra edilmi~tir ki bu ancak ba~ kentin binalar~ nda bulunabilir. Yerli mimarlar
veya i~ çiler hiç bir zaman böyle bir eser ortaya koyamam~~lard~r.
Orta ça~lar~ n Bulgar mimarisi kullan~ lan kaba malzeme ve hatal~~
~uras~~hemen hemen kesindir ki, Gadzanov'un Bulgarca tercümesinde de isminden
bahsedilen, Evliya taraf~ndan verilen di~er teferruat~n ve Türbenin mimari stilinin
de i~aret etti~i gibi, Mehmet I. olmal~d~r.
K~ demli Baba'dan pek uzakta olmayan Stara Zagora ve Jambol'un eski
~ehirleri, çok eski camileri ile, Trakya'daki Türk idaresinin en eski devirlerinden
kalmad~r.
Belirten C. XXXV,
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in~aat ~eklinin say~s~ z inhiraflariyle kesin olarak arrdedilir 14. Yukarda görmü~~oldu~umuz gibi, bu yöre Türkler'in ortaya ç~kmas~ndan
önce iskân edilmemi~ ti, dolay~siyle yerli ustalar söz konusu olamaz.
Hiç ~üphesizdir ki bunlar, Konya'n~n Hac~~Alâuddin'i, Edirne'nin
Eski Camii'nin mimari veya Tokat'~n Hac~~ivaz Pa~a's~, 1420-21
senelerinin, Bursa'n~ n Ye~il Camii'nin ve Dimetoka'n~n Büyük
Camii'nin ustalar~~gibi, Bursa'daki veya Orta Anadolu'daki Osmanl~~
mimarisinin eski merkezlerinden birinden gelmi~lerdir. Hakh olarak
bunlardan birine azametli K~demli Baba Tekkesi'nin mimari gözüyle
bak~labilir. Bir husus, insana kuvvetli olarak Bursa, Milet, Milas
vs. gibi yap~tlar~~ hat~rlat~ r ki o da kubbenin kasnaklar~ n~n i~leni~idir.
Türbe'nin mermer kaplamas~~5.30 m. yükseklikte bir pervaz ile
bitmektedir. Kasnak (1.70 m. yükseklikte), bir derece içeri kaçmakta
ve ayn~~zamanda bir pervazla sona ermekte olup, üzerinde kubbenin
çinili tavan~~sadece hafifçe ç~k~nt~~yapmaktad~ r. Kasnak büyük
paleozoik mermerden olmay~p, beyaz s~vanm~~~ye~ilimtrak ta~~parçalar~~ ve tu~ladand~r. Ayn~~ tür i~çili~i, çinicili~i müstesna olarak,
yukarda bahsedilen yap~ lardan Milas ve Milet ve ayn~~zamanda
Bursa'n~n Ye~il Camii'nde de bulmaktarz.
Yüksek kasnak, duvar i~çili~inin tarz~~gibi Eski Osmanh mimarisinin karakteristi~idir. Bir türbenin alt ve üst k~s~mlar~~aras~nda
kesin bir fark gösteren son bir türbe örne~i 1445 tarihli, Yugoslavya'da,
Skopje'deki ~shak Pa~a'n~ nkidir. Burada, üst k~s~m kötü kaliteli bir
ta~tan ve s~varun~~~ olmay~p geometrik çini ile kaplanm~~t~r, ötesine
gelince fikir ayn~d~r.
15. yüzy~hn ortalar~ ndan sonra yüksek kasnak kaybolmakta ve
kasnak ile esas yap~~aras~ ndaki pervaz bütüne daha canh bir karakter
sa~lamak için münhas~ran kullan~lmakta ve da~-~n~ k yap~sal terkibe
daha fazla yer verilmektedir.
Burada büyük bir ihtimalle, 1413-1420 senelerinden kalma Eski
Osmanl~~mimarisinin harikulade bir Türbesi ile kar~~la~maktarz.
Di~er iki büyük Bekta~i Tekkesi'nin Türbesi, Haskova civar~ndaki
Akyaz~ h Baba ve Osman Baba, 15. yüzy~l sonlar~ndan farkl~~bir tarih
ve yap~l~~~tarz~ndad~r ila.
la Mesela, Tsarevets Tepesi üzerinde Trnovo'daki Saray kilisesi Çar Ivan
Alexander taraf~ndan in~a edilmi~tir.
'4a Eyice Akyaz~ll'y~~1500 lere koymaktad~r. Osman Baba, Evliya Çelebi'ye
göre Sultan Bayezid II. taraf~ndan in~a ettirilmi~tir. Bu tekkeyi ziyaret s~ras~nda
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Yukarda bahsedilen tarihin tespiti için, ar~iv dokümanlar~ na,
hattâ daha iyisi, binan~ n kendisi üzerinde bir yaz~~bulunmad~~~~için
Vak~fname'ye bak~lmas~~ gerekir. Eski tarihe göre bu uygun gelmemektedir.
Pek yak~ n zamanlara kadar Türbe mükemmel bir durumdayd~~15,
fakat 1969'un ilk yar~s~ nda fanatik hazine aray~c~lar~~ taraf~ndan
aç~lan oyuklar ve çukurlar neticesinde hat~r~~say~l~ r bir hasara maruz
kalm~~t~r 16. Bu hazine aray~c~lar~~kap~y~~ k~rarak açm~~ lar, o arada
mermer kap~~sütunlar~ m parçalam~~lard~ r. Parke ta~tan taban~~kesmi~ler ve lâhitte bir delik açt~klar~~ s~rada evliyan~n na~~n~~ da taciz
etmi~lerdir. ~uras~~zikredilmeye de~er ki; kafatas~~brakisefal (k~sa
ba~l~) ve çok kal~ n bir çevresel kemi~e sahip. Uzun zamand~r ta~la~m~~, bir kafatas~~trepanation'unun izlerini aç~ kça göstermektedir.
Bu, dervi~lerin vecd durumuna geldiklerinin görüldü~ü gizli adetlerinin muhtemel bir i~aretidir.
Ne yaz~k ki, K~demli Baba Tekkesi'nin Asitane'si fazla ~ekli
olmayan bir ta~~y~~~nd~ r. Bu yüzden, bunun nas~l bir ~ekli oldu~u
veya fonksiyonunun ne oldu~u konusunda Detev'e bir fikir vermemi~tir 17. Bir tarafta 3 hücre (niche) ve di~er taraflar~ n ortalar~nda
da birer hücre ile heptagonal kaide hala aç~ kça tayin edilebilir. Geni~~
bir "ocak"~ n izlerine raslanmam~~t~r. Yap~~tepenin zirvesinden daha
alçak bir k~s~ mda, Türbeden hemen hemen 35 m. uzakl~kta bulunmaktad~ r. Bina epey dik bir yamaçta oldu~undan, önce bir teras~ n
yap~lmas~~gerekmi~~ve bu tarafta duvar hala 5 m. yüksekliktedir.
Biraz daha ilerde y~k~ k bina, halen toprak seviyesinden hemen hemen
yükse~e yerle~tirilmi~~yaz~lar~~okumay~~veya foto~raf~n~~çekmeyi mümkün göremedim. Evliya bundan ba~ka, Tekke'nin di~er bir k~sm~n~n Yahya Pa~ao~lu Mehmet Bey taraf~ndan in~a edildi~ini ilave ediyor. Osman Baba'da, binan~n bir taraf~nda onun ismini ta~~yan k~r~k ve yar~m bir yaz~t kalm~~~bulunmaktad~ r. Bu sebepten, Evliya'n~n Bayez~d'dan yapt~ ran diye bahsetmesi pek do~ru olabilir ki böylece
her iki Türbe'nin tarihi de 1500 den sonralar~d~r.
yeni
15 Burgas m~nt~ kas~n~ n Eski Abidelerini Koruma Enstitüsü taraf ~ndan
vanm~~t~r.
ve
kasnak
yeniden
s~
bir seramik tavan haz~ rlanm~~~
la Bu define aray~c~lar~~(Bulgarca Malc~ ) bu memleketin ba~~ na ziyadesiyle
bela olmu~ tur. Onlar~n tahripkâr muhayyileleri, Gara Karlukova yak~n~nda ~ss~z
Iskar vadisindeki 14. yüzy~l~n en mükemmel fresklerinin bulundu~u ma~ara kilisesi
Gligore'un mahvolmas~na da sebep oldu.
~r.
17 Peter Detev'in eserinde not g. da bulunmaktad
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2 m. yukardad~ r. Duvarlar, Türbeninkinden çok daha basit bir
malzemeden yap~lm~~t~ r, yani "cloisonne".
Ne duvarlar~ n orijinal yüksekli~i, ne de moloz ve yabani otlarla
kapl~~taban yüzeyi bundan böyle tekrar yerine konabilir. Biz burada
klâ'sik Osmanl~~ mimarisi ça~~ na ait büyük Dervi~~tarikat~n~ n dini
mimari ile ~ekillenen tipinin, muhtemelen daha eski olan ikinci bir
örne~i ile kar~~la~t~~~ m~z~~ kesin olarak anlamaktarz. Bu s~fatla,
K~demli Baba'n~n y~k~ k duvarlan önemlidir ve daha iyi bir bak~ma
lây~kt~r.

