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GOl Baba TOrbesi, 
gelişen tarihi olaylar la 

bırlıkte TOrk-Macar 
dostlu~unun sembolü 

halıne gelmiştir, 

, Y, Mimar, Türk Mimirlsi 
Araştınna MorVzi. Aııkarı 

Runu.li'nin fethindı' öncü rol oyna
yan -Kolonizatör 1ürk Dervişle 

ri~1 devletin dı' t'1vikiyle yeni teklıler 

kurmuşlar, böylece hem bölgenin imar 
vI' ihyiısını sağlam ışlar ; hem dı' ye rlı" 

şi k halkı Islam'a \ '1' Osmanlı yönetimi
nI' ısındırmış1ardır. Bazı tekkeler dev
letin iskin politikasına uygun yerlerde 
kurulmuş \ '1' devletçe desteklenmişt ir. 

Böyle bir görevle tesis edilen tekkeler 
tasavvuf egitiminin yanı sıra güvenlik 
ve tkaret gibi konularda da hizmet 
\'ermiştir. Budinoeki Gül Baba lek
kesi dı' Gül Baba'nın vefalindan sonra 
O'nun adına Gazi Mihalogullanndan 

Yahyiı P~ıide Mehmoo Paşa tarafın 

dan tesis editmiştir. Mehmed P~ hem 
teklınin hem de türbenin banisidir. 
Budinöeki '!ürk ha.kimiyetinin sona 

ermesiyle birlikte tekke yıkılm ı ş ancak 
tiirbe günümüze ulaşmışt ır. Gül Uaba 
Türbesi, gelişen tarihi olaylarla birlikte 
Türk - Mac.ı.r dostlugunun ~mboıü ha

line gelmiştir. Uu makalede türbenin 
mimarisi ve geçirdlgi onarımıara dair 
bilgi verilmeye çalışı lacakt ır. 

GiillJaba Ki ııı<l ir~ 

Ismi Cd/erolan Gül Baba, Merzifoo
lu olup Veli Baba Dcrgahı'na mensup 
bir Bektaşi dervişidi r. Isparta'nın Senir

kent ilçesine bağlı Ulu~y köyündeki 
Veli Baba Derg.ihı'na ait kayıl larar.ısm

da bulunan bi r ~ereye göre babası Hz. 

Hasan neslinden KııtbU'/-tlrifin Yalın

kılıçatııı VeHyyiiddinlii r. Şecercdc Gül 
Baba'nın dogum tarihi belirtilmI'nı i", 
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GiiI &00 TürVt!$; (10 18, MEY) 

ancak babasının onun vefatından u:ıunOl bir siire 50Ilra öldütu ka)'dedilıniştir. Cezd
yi, Giiuilsii Veli DedI' ilc Budi" GO;xüsii GüL Baba akraba olup aynı ocaktan yCliş

mişlerdirl. Evliya Çelebrn;n bildirdi~ine göre Gül Baba. Kanuni Sultan Siıleyınıın'ın 

d;weti uzerine Budio 5eferine katılmış "I;' fetihten sonraki ilk Cuma naınazımn ar
dından 2 ı-:yIÜı I 54\ (fe wfat etmiştir. Sultan Sıileyman, Gül Baba'nın tabuıunu bi7Z1t 

taşıınış. devrin Rumeli K.azaskeri Ebussuud Efendi cenaze namaum Ioldınnıştır", 

Cenlıesi. Budio Kalesi dışında bub'Ünkü yerine defnedilmiş, sonraki fıııarda kab
rinin üurine türbe \oc yakınına da telli in~ edilmiştir. lürbenin bulundu~u alan, 
Osmanlı döneminde Gül Tepesi i Gı,' Baba &ıyırı ismiyle amlmış olup günümüzde 
de ayn ı isim (I'Ôl&IJomb=gül tepesi) kullanılmaktadı r. 

G iil lbb:ı l 1i rb .. si'nin Inp Tarihi "c nanisi 

Gül lbba Türbesfn;n günümüze ulaşan kitabesi ve vakfıyesi bulunmamaktadır. 

Bu sebeple neı olarak hangi yıl inşa ediMigini bilemiyoru1~ Evliya Çelebi, türbenin 

banlsinin Gazi Mihalogul1arından Yahya Paşa7.ade Mehmed Paşa oldugunu bildir
mekıedirS. Seyyahın verdigi bu bilgiden. Gül Baba 'lürbesi'nin, Mehmed Paşa'nın 

Budin beylemeyiigi yapııgı i 543 ile 1548 yıııarı arasında bir ıari hıe yaplırddıgı 

nı söyleyebiliriz. Şu h3.lde Gül Baba'n ın i i Cem~ziyeleV\'el 948'de (2 Eylül 154 1) 

Cuma günü veBt edip defnedilmesinden sonra mezannın üsıüne türbesinin 2/7 
yı l sonra inşa edildigi anlaşılmakıadır. 

mrbenin binisi Mehmed Paşa. II. Bayezid'in damadı olan Yahya Paşa'mn ikin

ci ogıudu~. Belgrad'da bir medrese ve imarctin de banisi olan Mehmed Paşa. Priz

ren'de bugün &ymklı Cdmi ismiyle bilinen dimisinin a\1usuna kendisi için bir 

lürbe yaptırmı~ da 958 ortalarında (1551) vefat etmiş.' Üsküp'te babası Yahyii 
Paşa'nın i nşa ettirdigi (:\minin haziresine dl'fncdilmiştiıA. Akıneı ailderinden Mi-
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ha!oğulları'nın Bektaşilikle ilgisi sadece Gw Baba ile sınırlı değildir. Gw B.aba Tek
kesi'nden başka, Varna yakınlanndaki Balçık'ta yer alan Akyazılı Sultan Tekkesi ile 

Seyyid Balta! Asitanesi'nin inşası \'1.' Otman Baba Tekkesi'ne yaz ıııeydıım ila\'esi 
Mihaloğullan'nın faaliyetlerindendi~. 

Gü l 8aba Tl.'kk.-si 

Budin'in kaybedildi~i yıllarda 
şehre gelen Giovanni Paolo 
Zenarolla burada üç tekke 
bulunduQunu bildirir. Bunlardan 
Hıdır Baba Tekkesl'nde 15, 
Mirtah Baba Tekkesi'nde 20 
dervişln barınmasına karşılık 

GOl Baba Tekkesi'nde 60 dervış 
bulunduQunu, buraya gelen 
misafirierin hoş karşllandlOını , 

saygı ve Ikram gOrdOQOnO sOyler. 

Gül I~ba Tekkesi, tür~nin pkınında, türbc ile Tuna arasındaki pmaçta yer 
alıyordu. Sokollu Mustafa Paşa Vakfıyesi'nde tekkenin yeri o günkü mülk sahipleri 

7.ikredilerl.'k açık bir şekilde tarifienmiştir'. Tekkc, Yahyol P.aş:a11idc Mehmed Paşa 
tarafından , yukarıda bahsetıigimiı gibi Gül Baba'nın anısına O'nun \"CBıından 2 
ile 7 yıl sonra ppıınlmışıır. Tekkenin kurucu şeyhi ve sonrasında vazife ppan· 

lar hakkında bilgi sahibi deA:iliz. Evliyol Çelebi') ... göre Gül Baba Tekkesi, Macaris· 
tanöald tekkeler içinde en büyütüdür. Günümüze ulaşmayan Gül Baba Tekkesi"n· 
de, zikirlerin yapıldıgı bir büyük meydanevi, bir yarlık \'1.' bir kışlık mekan, odalar, 

büyük bir imaret (aşevi) ve dem" hücreleri bulunmaktaydı. Tekkenin ve tümenin 
etrafında bir de hazirI.' vardı" . INrvişler barış zaıııam tanm ve ibadetle meşgul 
olurlar, sav;l-l zamanı ise yeniçerileric sefere çıkar, askere moral verirlerdi ll. 

Evliya Çelebi'nin ziyaret etıigi yıllarda Budin'in en büyük Müslüman Mezarlıgı 

Gül Baba Tekkesi'nin çevresindcydi. E\'liya Çelebi'nin ifadesiyle nice Zn/ot/u Rıl.J· 
leııı gibi )'ilitlerin ya/tılı bu kabristan, Budin kaybedildikten sonra ortadan kaldı

rılmış. 18. yüzyılda da bir Hıristiyan mez.arlığına dönüştürülmüştür. 1l 
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Evliya Çdebi'den sonra Peter Lambeek i 666'd3 Edvvard Bmwn da 1669-1671 
yı lları arasında Gül Baba Tekk"i'ni \ .1' tiırbeyi ziyaret etmişle rdir. Bmwn, adını 
Dschıılpapa o larak verdiği tekkedı' şeyhin kendilerinI' kavun vI' meyve ikranı etti
ğini, karşılıgında da birkaç parça giimUş verdiklerini yazar. Budin'in kaybedildiği 
yı llarda fehre gelen Giovanni Paolo Zemımlla burada üç tekke bulunduğunu bil
dirir. Bunlardan Hıdır Baha Tekke:si'nde i S, Miftah Baba Tekke:si 'nde 20 dervişin 

barınmasına karşı lık Gül Baba Tekkesi'nde 60 derviş bulundu~nu . buraya gelen 
misafirlerin hoş karşılandığını . saygı VI' imm gördü@nü$ÖYIl'r. Budin'in 1686'da 
lürkler'den almışına şahit olan ıtalyan Bizozeri ise burayı, -Kuçiik bir komluk için
de olan Giil Baba Tekkesinde buraya adım Vfll'n ıalın kabri de \'ardır; bu lIl ezarı 

çeşil li yerlerdetl Tiirkltr ziyall'le gdir/tr· diyerek anlatır. ı • 

s 

", ... : 

Fonlımanın 1686ldrihli graviiriinde Giil Baoo Ttkkesi vi' Tiirbesi 

Fontana. kuşatma gravüründe Gül Baba 1ürbesi'ni vI' tckkeyi çizmiştir. Bu ta
rihtl' tekkenin harap halde olduğu görülmektedir. 1686 yılında w rk hakimiyetin
den ç ıkan Budin'deki bu tekke aynı yıl yı kılmışt ır. ıS 

Gül Baba Tekkesi'nin Vakı fları 

988 (1580- 1 581) tarihli Budin tahrirdefte rindeki kayda göre, Budin haricindl'
ki Felheviz Kilisesi'nin ye ri ı ., aynı kili5cnin keşişhanesi , Sen Mihal Kilisesi 11 evinin 

yeri, bostan yeri VI' adı g~en kilise ile birl ikll' 7 hane, S adet papaz evlerinin yeri, 
Kral Yanoş I lıcası'nın 3 evinin yeri ile yıllık 250 akçe Sultan Süleyman tarafından 

"Eyia. 1996,. s. 119 
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GiiI Baba Tekkesi'nin tasarrufuna ,·erilmiştir. Sonraki tahrirlerde dı' bu yerler yine 

vakıf olarak kaydedilmiş vI' buna dair yeni belge \'erilmiştic'". Budinl:le ı 2 yıl Bey. 
le rlleyHği yapan Sokollu Mustafa paşa, Gw Baba Tekkesi'nin )-akınına bir mescid 
inş.:i e tt irmiş", evlerini, diiklclnlannı vI' bağını tekkeye vakfetmişt i "'. 

I 
Evliya Çelebl'ye göre GüL Baba 
Tekkesi, Macaristan'daki tekkeler 
içinde en büyü!)üdür. 

GüL Baba Tü rbesi'nin Mi ımirl Ö:ı:ell ikle ri 

GUl Baba lurbesi, klasik Osmanlı mima.rl iislıibunda. uki:ı:gen planlı oIup~· 
ml' taştan inşa edi lmiştir. Bir duvarının u:ı:unluğu dıştan 322, içten iu 255 çnıöir. 

Sekizgenin köşe taşları çepheleroe hafifçe (6 çm) dışa ıaşınlmıştır. Ouri kasnak· 
SiZ kubbeyle örtülü tümenin giriş kapısı kıble yönündedir. Cepheler, profilli saçak 

silmesiyle çepeçev~ sarıh olup çephe yilksek/iAi 510 çmöir. Sekizgenin doğu yö' 
nündeki kenarında, 5andukanm ayak uçunda pençe~ bulunm:ıkıadır. Taş SÔ\'eli 
dikdörtgen biçimindI'ki pençerl' açıklığının üı:erinde çift merkedi ıaş kemer yer 
almaktadır. Kemer alm sonradan bop;lulan pençe~de olması gereken lokma par· 
maklıklar günümüze ulaşmamıştır. Kıble duvarındaki basık kemerli kapı açıklığı 

ü7.erindeki kemerin de al nı bop;lıılmıştır. Kubbe yilksekliği iç ıen 670 çm olan Gül 
Uaba '!ürbesfnin iç mekinın ı F.vti)·a Çelebi şöyle anlatmaktadır ': ~8iuat Gül Baba 

da bir çiçekli balıçe içinde ku,.,un ör/üW bir kııb~de gömülüdür. SlmduJam yeşil 
çulw ile örlülü olup. mı'jba~k !xlpamıda /kk/Aşi liu, bulunur. Eırafı çeşiıli Arap 
harfli Kuran Ayelferi ile sÜ5lüdür. Çqilli beri/leri yazdıktan sonra milbank nıh/ar, 
için bir Ydsin·j Şnifokudımı.~ 
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Gi'l Btıba Tür~si kiliseye çevrildikten SOnrtı üstüne eklene" ikiııd f.:ıtı ve SIllıte 
aydmlık/eneri (J940-Fortepm, orşivi ID 58309) 

'nirb.-o.Icn Ş~ııdc ()öııüşüm ( 1688- 1773) 

Gül &00 '!ürbesi, Osmanlı döneminden sonra, 1688(1e Avus t uryalılar tarafın 

dan Cizvit papa7Jarma t'ahsis edilerek kili~ye çevri lmiş \'1' 85 ~ne kili~ olarak 
kullan ıl mışt , rı, wrbe, kiliseye çevrilince iç mekandaki sanduka \"e tüm tefritat 

kaldı rılmı~ kubbenin üstüne ahşap iskelet kurulup ikinci bir çatı yap,lmış ve işlev

siz bir a)'dınlık feneri eklenmiştir. Batı cephedeki pencere kapatıl nı,~ pencerenin 
üstündeki kemer oval şekle get iri l miş bu sayede )'Olpmın Osmanlı mimarisini gös
leren ana unsu rları dc8*lirilme),c çalış,lm l~h r. Kilise)'c çcvri lcn Peçuy'daki Gazi 

Kasım Paşa Camii \'e Yakovalı Hasan Paşa C:i.mileri , Hırvatistan Yakovoıllaki Ibri· 

him Paşa Camii n~ Sırni5tan Çaçakliaki Tur Ali Bel' a.mii'nde de kubbeyi gizil" 
mek iç in Avustu ryalı lar tamfından benzer uygulamalar yaplldlAı gÖfülmektedirY 

Budapeşte<ie wrk döneminden kalan d ini yap ılar arasında giinümüze ulaşan 

yal nızca Mustafa Paşa ve Toygun Pıı.ı;a Cimilcri ile Gül Baba wrbesi olmuştu r. 

DıAer dini yapılann tümü Avusturyal ı]ar tarafından rok edilmiştir. Bu üç eserin 

'" KiliMyo-Çrvriı.n Türk nmm için bb: Ml'b1IK'l Emin yılmaz. &JbıııkıriID Kj~ (:norilm Oimwıl, 
ESnIni Chm ... &r Ar..,ıınrııı. Ekrml Hallı Aywnli 30. Y~ lUıı .. Kitabı. lsIıırıbul Fetih Cnni)'l'
li-lOl ..... t97-14L 
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de gU.niimii:re ulaşması kiliSt'ye çevrilmesi sayesinde olmuştur. Aslında bu durumu 
tiim Macaristan için söylest'k abartmış oImayız. Mustafa Paşa ,'e Toygun Paşa ca
mileri bugün tanınmaz halde iken Giil Baba TIırOOi zaman içinde yapılan onanm
larla asli mimari hiiviyetini biiyUk ölçiide korumaktadır. 

Gül Baba Turbesi'nin Unutulduğu Dönem ( l ti3· � 86 I ) 

1773'te Cizvitlerin dağılmasından sonra mimarısi değişt irill'rek kiliSt'ye çev
rilmiş olan Giil Baba Turbesi terkediimiş ,'e 1861 e kadar unutulmuşhL Bu tarihte, 
turbe.nin de içinde bulunduğu araı:i }oliisliiman ziyaretçiler", izin vermesi şartıyla 
mimar JanO$ Wagner tarafından satın alınmış ve özel mwkiyete geçmişti r. 

Gül Baba TurlK>s i'nin Yeniden Hatırl anması 

Mimar lanO$ Wagoer, turberi yılınıadan avlusunda kalacak şekilde kendi vil
lasını inşa etmiştir. Wagoer villasının tiirbeyi çevreleyerek kapatması St'bebiyle bir 
nevi koruına alt ı na alınm~ "e yıkılınaktan kOfunını.ıştur. 

1867'de turbe \'e dvan, Sultan Abdiilaıiı;'in Batı Avrupa seyahati sırasında bu
rayı da ziyareti iht imali diişiiniilerek a1daçde dfu:en lenıniş, etrafında padişah için 

bir de çadır kurulmuştur. Ançak Abdiilaıiı Han buraya kadar gelmedi~inden bele
diye başkanı, türbenin tabanından a1dırdlğl ıopra~ı Tuna üıerinde bir gemide ko
naldarıın padişaha gümüş bir kap içinde takdim etmiştir. Bundan böyle bir Islam 
türbe.si görünümünde korunmasına öun gösterilen bu tarihi eser, adeta lUrk·Ma· 
car yakın laşmasının bir 5('mbolü olarak kabul edilmiştir.:' Sultan Abdülaziz'in 5('. 
yahati sırasında türbenin tefrişatını \"(' takdimini yapan Anıovan OlUk seyahat 
sonrasında nıükifadandın l nı ışıır. ıs 

Giil Baba lUrhesı'nin Onarı nı lan 

Gül Baba "!ürbesi, tarih boyunca birçok kez onarılmıştı r. Mehnıed Paşa tara ' 
fından inş.\ eııiri ldikten sonra mulilemden ilk l:imir yaklaşık 20 yı l sonra olup 
974 (1566) tarihlidiel'. Bu onarımda ne yapıldıgma dair bilgi sahibi deği l iz. lUrhe, 
1688(]e mimarisi degiştirilerek şapele dönüştürüldüğünde özgün pençereleri ka· 
patılarak oval şekilde pençereler açılm ış ve kubbenin üstüne dilimli bir yeni çatı 
yapılarak üzerine bir aydınlık feneri eklenmişlir.lç mekandaki sanduka, et rafında· 
ki parmaklık "e eşyalar da kıldınlnuşı ı r . 
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Mima, Up G,iIl imza/ı Gül8tıba Türbesi Röloı-e fizimi (BOA, I.HR 295/18651) 

SuJıan Abdülaziz, Avrupa seyahati sonrasında mimilrisi degiştirilerek kiliseye 
dönüştürülmüş Gül Baba lüriK'si'nin tekrar eski haline çevrilmesi için teşebbüste 
bulundu. 1878Ue ayrın tılı mühendislik raporu hazırlandı. 10 Eylül i 884'le Osman
lı Devleti'nin Viyana Ateşemiliteri (askeri elçi) Mehmed Bey, Gül Baba lüriK'si'nin 

yıkılmaya yüz tutmuş kısımlannın bulunduSUnu ve tamir edilmesi gerektiğini bil
diren bir rapor hazırlamıştır.v 1885 yılında Osmanlı Devleti'nin istegi üzerine eser 
Ickr.ır türbcye çevri lip <hmanı. Devleti tar.ıfımJan miımır Uj.» Grill'c tamir cil i

rilm4tir'. Bu tilmirde, türbenin kiliseye çevrildiği dönemde yapılan deği~ik1ikleri 
kaldırılmanuŞo iç melcin düzenlemesi yapılm ıştır. 

1910i:la türbenin anannil tekrar gündeme gelmiş, Osmanlı De\'leti tarafın 

dan türbenin tanzim ,'e tertibi için keşfin yapılarak neticesinin bildirilmesini is
tenmiştir.lO Nisan 191 i Ue de Hariciye Nezareti ( Dışişleri Bakanlığı), AlmanyaUa 

bulunan Mimar Kemaleuin Beye dönüş esnasında Buda~teUe kalarak Gül Baba 
'lürbesi'nin Osmanlı mimari tarzında tamiri için keşif yapmasının uygun olaca
gını bildirm~tir.JII Mimar Kemaleddin Bey'in Gül Baba 1ürbesi'ndeki çalışmaları 

ancak Balkan savaşları sonrasılKla gerçekll'fl'Cektir. Osmanlı Devleti'nin türbenin 
onarımı için başmimarın. vazifelendirmesi, türbereverdiği önemi göstermektedir. 

4 Haziran 1911 günü Buda~te're gelen Müftü~u Ahmed Hiknll't Bey'in iz-
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lenimleri şöyledir', "Sabah/ryin snat a/tıda Pq te'ye geldik ... Hep fes/i jdik. Yollarda 

Iıerkesin nazar·ı dikkatini u/bediyorduk ... Oradan lırpimi;,; Gül Babn'ya gittik. Tu~ 

geçen seneye "ispeten tamir giinnuf- Bir defter kanıt/uf- lRften imum"zı attık. Gül 

BaOO'nlıı ru!ınniyeti beni ~ran·karib Peşte'ye çrkrrst' ne::dinı olsun ol mahalle ism·i 

lııuMt'I'kJerini hnv; Il/tı gUul kvlıa yazdırıp asayım. Bir sanduka yııpmak için elim· 

den ge/dili gayreti edeyim .. " 
Ahmed Hikmet'in dU3.Sı kabulolmuş, 1912(11' Budapeşte'ye Başşehbender ob· 

rak gört>vlendirilmiftir. Ilk işlerinden biri, bakımsı:ı; haldeki Gii.I Baba 1ürhl'si'y. 
ILC' ilgillC'nmek olan Ahnwd Hikmet Bey, HlC'reu fabrikasına ısmarladıtı ndis ipek 
1ürk S('ççadeleriyle, hattat Halid Beyi:-ıı yaıdırdıtı çe]'i hadı le\'halarla türbeyi 

bi:a.at süslemişti. Ayn("a türbe için, IstanbUıaan Evleaf Neı..areti'nden müuddeden 
yapılaçak sandukası üıerine bir sırmalı p~ide ile bir ka'luk. ıürbe içine şamdaıııar. 

halı, S('("çade gibi ba:ı;ı ıı;ya da istemiştir. Ayn bir levhaya ya:ı;dınlnıak iiı:ere Rıu 
Tevfik'ten Gül &aba'nın kişiliğine dair bilgiler de isıem iştir." 

1914 yılında Macaristan Diyaneı \1' Eğitim Bakanlığı ıürbeyi /(orumunk Eski 

Eser [mutlıılt'kJ ilan etmiş \'e bu siiyede türbe Ununen de koruma altına alınmıştı, 
Ahmet Hikmet Bey'in talebi doğrultusunda, Süleymaniye Dökmedler çarşı· 

sında Hakkı usıaya 1334'11' ( 191 5· 16) iki adet pmdan imil eııirilip sroefkaknıalı 

rahle ve sehpa ile birlikte gönderilmiştir, Uu ıı;)iılar, farkll1.amanbrda ıürbeye he· 
diye edilmiş levhalacıa birlikte nudapeşte lilrih Müzesi'nin deposunda muhafaza 
edilmekı ... iken 2018(1e açılan Gül ıı..ba Mmesi'ne nakkodilmiş olup h~ıen müzeUc 
tıı;hir edilmekıedir, 

IJta"b,t/(um Gjjj Bnlxı 1ii,besi'ne gönderikn f6mdlınlıınn üurindeki kiMbe 

(EvkdJ-, Humnyı4n Nemnti, IJtıınbu/1 GU! Sabt! 1iirbes~ 1334, Hakkı Usta, 

Su/eymdniye Dökmtciler. Çi::im: MEY. ) 

JO Sarıı.L lOOI, il. 198. 
.. H.ılaı miid iky. mlınuınni tı.llınıb otrallı bilgi JOk\u •. 5üıüs ... naihl BOkbI ArifEfmdi<im, 

Io'lik! ık> SImJ EkndJıJ..n nıqbderel. iaut alın",ı •. f.&itiminl ~ı..ııkı..., sonra N1fı'. NnirrtI 
Utibll'ri at35Inalw~nu~., An<Ü ıbha """ra bi • .....ımı. aynluak Arif Hikmrt ~!Ir müfl ... .t. 
yazı dUU1rı, açm,,, ~.e yuı. Urt>iıil ' .. mub JUffill'" bql&mq;tır. Ancak <HIıınla ıb ..,Ia· 
~ııca oı1.iık.lıkların """ , ...... n>k müstıkil ııIarU çalıprıalan"", dn-am ot....,... bqlamq;tır. Yu.ıdı 

ıdılı "' te<:did p)TSiııdı>k! derWrrWIrri !ir l&ruıurı hana!, bmÜl.g<>1IÇ ıll"nlı..tıilrak bi.,.... ikm 1918 
yılının Eylül l)1nda.TU! otm4ti •. (krtı>b..orga.n) 

B Uçman, 1999, il. 21 



TUrbenin iç aydınlatması i'iin kiı'iiik bir avize asılması duşunülmuş, Peşteoe 

Iran fahri konsolosu Frayşentler Paşa tarafından 191 7ae lrankiri biravize hediye 

edilmiş ancak P<'Şteoe bulunan Mimar Kemaleddin Bey avize Uzerinde insan \'i' 

hayvan tasvi rleri bulunması sebebi)1e avizeyi astırmayarak iade etmiştir. Tıirbenin 

aphnlatması Istanbuloan ganderilen iki .sandık mum ve mum asmaya musai t top 

kandilll' saglanmıştır." 

Birinci Dunya SaVl4ı'ndan sonra, \Vagner ",masının ılına'ya bakan bOlumu
nun Ahmed Hikmet Ber'in ricası)1a Macar Hiikünıet i tarafından pktı rılmasından 

sonra türbe tekrar uıaklardan garülur duruma geldi. Peşıe<Je!ti Muslumanlar, dini 

bayramlarda VI' dostluk mitinglerinde burada toplanmara başladı lar. TUrk-Maçar 

dostluk tQplantıbn da türbe 'ievresinde yapılıyordu", 

-

Gül Baba Türbesi rolö,~si (19/7 - &mih Rüs/em) 

1915 yılında Antropolog Prof. Ujos Sariua'un )"Önetiminde türbede mezar 

araştı rma kazl5ı yapı lmış, bu kazıda birisi Orta Çagdan ikisi de 16, yüzyıla tarih
lendirilen lı'i isblet bUıunmuştur. Türbenin tam ortasında bulunan Ve Gül Baba'ya 

ait iskeletin boyunun 164 çm oldugu tespit edilmiştir, 16. yüzpla tarihlendirilen 

diger iskeletin iSI.' 153 çm boyunda 40·45 yaşlannda w doğal bir ölümle olmemiş 

oldugu belirlenmi,,-ir, lUrbede Gü.! Baba ile beralx-r yatan diger iki iskeletin şeh it 

olmuş Türk akınçı i derviş olması muhtemeldir. TUrbedeki mezar araştı rma kazısı 

sonrasında yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle Gw Baba'nın mezar kalın tıları, 

tanı iri başlatılan türbede, gelenl",rin ziyaretlerini yapabilmeleri i'iin i Temmuz 

LO BOA. HR.ID 1591!1 

" },gu5lon.. 1998. so 14 



1915'de Başşehbender Muhiioğlu Ahmed Hikmet Bey ile Abdullatif Efendj'nin~ 

hazır bulunduAu d ini törenle tekrar defnedilmif, mezarlann üzeri toprakla do l
durulup zemine döşeme örtWmuştür. Aym yıl Niemayer sokaAımn adı GiiI &00 
Sokatı olarak detiştirilmişt ir!' 

Gül Baba Cam i-i ş...rifi 

Ahmed Hikmet Bey'in gi rişimiyle Osmanlı Devleti'nin Başmiman KemalI'd 
din Bey. Gii.I Baba l ü rbesi'nin onarımı için yeniden görevlendirilm işt ir. Kema
leddin Bey. turbenin ıaıniri \"1' ıefr iş.:ıııyla ilgilenmiş ayno::a Dr. Gyula Germanus 
Şeyhülisl am'a ricası uıerine ıurbenin yakınına bir cami yapılması için proje ha
zırlamıştır. 21.1 2.19 17(11' MaçariSlan idaredleri ve önde gelen ıevatın yer al dı ğı 
bir heyet kurularak, Maçaristan'da bulunan MUslumanlar için Mimar Kemaı c-ddin 

Bey tarafından ıuarlanan camiyle birlikte hem turbe ziyaretçileri hem de Budapeş
te'ye gelen l ürk ötrenciler için imaret ve misafirhane yapılması kararl aşurıl ın ış. 

bu binaıar için Gul Baba lürbesi yakınıııda Marsa"'t Köprusu'nun ka r~;ısında bir 
ıepe üzerine belediyen in nlUlku olan arsa seçilm işti r." Bu fikir devrin siyası ş.:ırtlan 

sebebiyI e gerçekleşenıe m iştir. 

192J Sonr:ısı Gül B:ıb:ı ·lürlwsi On:ı rıml:ı.rı 

Giil naba ·!ürbesi, nkinci Dunp Savaşı sonruliida Ahmed Hikmel Bey'in 1 ... -

şebbusu ve Mimar Kemalc-ddin Bey'in ona rımı ile nudapeŞıe(Jek i Muslumanların 

merkezi ve lürk-~-ıacar DosıluAunun sembolü haline gelmişti. ]923 sonruında 
da Bud:ıpeşıe'de vefat eden Osm:ınlı h:ı nedanmdan Rukiye Sultan" . mdar Sultanoo 

ve Osman Efendi'nin" Gul llaba ·!ürbesi'ne defnc-dilmesi ıurbenin eski gunlerdek i 

gibi önemli bir dini merkez olduAunu gösteri)"Ofdu. 

LO Al:ıdiiıı~lfrranr~r) Efendi, lL. Abdiilhamit döntmlnln Şerhüllsbmı 1Am;ıIe!Un Efenditarafından 
Marı 1909i1a M.ıaıisIın yt" 80SN Henft·ıdl Miis!iimanbrla ıl81lenmesı ıçın ııı'ım'll olarak lIuda· 
pt$If.ye flÖlldt"rllmlJllr. 19l1·ye ludu bu aöm11"H! çok ıor "nbrda ıIoMm tdm Abdiinatıf Erendı , 
llud~e elçilik JÖrevi rıJIan Ru~u Falın:ddln lIrY '"" Ahı11l1. Hikmeı (Miiflüoelu) Bey 
gibi Gül Ibba Tıirbe.fyle yı.kınd;ın ilgikornı, w! t iirbe<brlık d.ıı yı.pmllllr. Uçar. 2009, ... 46--47 

" AaıısıOll. 1997 . ... 18·19 
• Heyvne Moar Ku.ıııı..çı ~nı '"" Eski &fb;ıkan KirOIY ıaı .... n·HMervWyôncüliigiinde. M.arll· 

ıan ~kanı siııdıor W<brk. Bdedi)T lI"nl Dr. ııı:vtn 1ItraY. E&itlm llannı Al>en Apponyl. 
Mblelllalwıı Vmonyi Yılmos.. ıç;ıı.rlllakıını Gabor LJPOn. &kd;y.. yiindicileri. Miıım·d:ılk-rl 
Tıirk-Mocar Cemi)Y!i lko Mocar matbuatı l],erl plenlo-rinden 26 kişi bulunuyordu. IiOA. IIEQ 44906-
337181. 1336 Ra 6 i 21.1 LI91 7 

• Sulı ... ~ın büyük <>&hı Mehmed Zlyvddin Erendinin kızıdır. 11 "" .. m 1\106·d.ıı DoImabalıçe 
San)1'ııdı do8muı- tedavi için gitti&! Mocarlıbıı<b 19 ~nd.ıı (20 Şubat 1927) ... faı<'lmif, Gül Baba 
Tıim".;",... dı1fııNilm~lr. Baıdııkçı, 21106, ... 57-5-8. 

• Babaannesinin adını ~ IIi<!MSUll .... Abdülkadir Elendi"nin lıiiyiikkwdır. 3 (kU 1924 ·1ı:> Kı ... ı
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Budapeşteili- 1931 yılında Gw Baba Isliım Cemiyeti. 1932(1e de Gül Baba Der

neti kurulmuştu. 1934'te türbto çevresinde Orta Avrupa I sliım Merkezi kurulması 
düşüncesi ortaya atıldı. Macar Mimar Lorind Lemner tarafınd:ın dört minareli bir 
Osm:ınlı Cimii planı hazırlandı. :ınak uygul:ınamadL Q 

GüL Baba TUrbesi'nde i 943 yılında Geza Lu:ı: yönetiminde onarım yapılarak 

toprak altındaki doğu duvarı açıldı. Ikinci Dunya Savaşı sırasında. Wagner Yillası 
bombardıman sonucu ağır hasar görurken. Gül Baba TUrnesi kUçuk hasarlarla &a

vaŞı adattı. Ancak. .sa''llŞ sonrası 1945· 1946 Ruı; işgi1i sırasında tahrip edildi. İkinci 

Dünya Sa''llŞı'nın ardından Macaristan(la komunist rejim hikim olunca TUrkiye'de 
türbenin yıktırıldığı yolunda bir söylenli Çıkmış .... ancak bunun gerçek olmayıp 
.sade<:e içindeki nwfru.ş;ıtın yok edildiği anlaşılmıştır. 

Macar hiikıimeti 196(I'ıan .sonra. daha önce Wagner tarafından yapılan ve çe

şitli çarpışm:ı.larda yer yer zarar gören sütunlu ,·e kemerli g:ı.leriyi, belirli bir .sanat 
akımının temsilcisi olmasına rağmen yıktırarak türbenin meydana çıkmuını sağ

lamışur. 

1962 yılında Budapeşte Tarihi Anıtlar Mureltişliği turbeyi tekrar ele alarak 
Mimar Egon pfanni'yi türbeyi restore etmekle görevlendiriidi. Bu onarımda, Gül 

&aba TUrbesi'nin kiliseye çevrildiğinde ku!>besi uzerine eklenen '·e tum mimari· 
sini detişt iren dilimli çatı nihayet kaldırıldı . ~s ku!>be açığa çıkanıhp kurşunla 
kaplandı. Çevre duzenlemesi de yapılarak 2. Diinya Siwaşı'nda harap olm Wagner 

Vıllasımn toprak üstünde blan bölümlerlıemi1Jendl. TUrk Hükt"lmeti de bu ona
rımdan sonra Türkiye Cumhuri)·et i'nin kuruluşunun 50. yı lı münasebel iyle 1973'ıe 

buraya ayetlerle süslü bir puşk!e. halı ve hat levhaları göndermek sureliyle iç tan
zimini tamamladı. 

1976 yıhnda Mimar Ekrem Hakkı Ayırerdi 4 ciltlik, Avrupaöa Osmanlı Mimari 

Eserleri külliyaıı kapsamında ıürbeyi inceleyip rölövcsini çizdi." 
·lürhe çevresinin açılmasıyla yamnda bir Islam Kültür Merke1:i kurulmuı dü· 

şüncesi yeniden gündeme geldi. ı 9STde Budapeşte Teknik üniversitesi Ağa Han 
Vakfı'yla ortaklaşa bir uluslararası mimarlar kampı düzenledi, bazı planlar çizildi 

ancak bu planlar da öncekiler gibi uygulanamadl.tS 

1996 yılında TUrk ve ~'Iacar Cumhurbaşkanlarının '"e hükümetlerinin iş birli

giyle hazırlanan proje çerçevesinde ıürbe )"eniden restore edildi, çevre düzenlemesi 
yapıldı" 3 Eylül 1997 tarihinde 1ürk w Macar Cumhurbaşkanlarının katıldığı bir 
ıörenle de ziyarete açıldı."' 

1997l.1eki onanmdan sonra 20 13'le türbenin onarımı '·e çevre düzenlemesi 

"),pı5lon. 11197. L 19 

.. Dr. Fdhi T~ MıUi KiiıiiPIıanO Miidiir ,"-ıım.:.ı. Soml O""nIim~ııı Gül &b;ı Thrbosi'nin 
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ıekrar gundeme gelmiş; g~mişte olduğu gibi Turk ve Macar uzmanların ortak 

çalışmasıyla. 201S'te ıum..,. dU\'a rlannın iç yiizunde raspa yapılmış ,'e ıurbenin 

bulundugu avluda da arkeolojik kazı çalışmalan başlamıştır." Bu son rt'lilorasyon 

kapsamında, ıurbenin onarımı ,'e iç meıdın tefrişi ile çevre tanzimi , 'e Gül Baba 

Miizt'lii d iizenlenerek 9 Ekim 2018(1e iki ulke Cumhurbaşkanlarının kaıı ldığı ıö· 

renle yeniden ziyareıe açılm ışıır. 

Gül Baba Müzesi 

2018(1eki rt'litoraS)'Qn kap:samında Wagner \'iltasının bodrum katında kalan ,'e 

yıllardır kullanılmayan meldınlar değerlendirilmiştir. Burasının bir kÜılur ınerke· 

zi olarak surekli yaşayan bir mekin olması anıacl)1a ziyaretçiter için kafeterya ,'e 
muze planlanmış, ayrıca çeşidi etkinlik ve toplantılann duıcnlenebitmt'lii için de 

toplaıııı salonları ile çok amaçl ı salon duşUnülmuştur. Kultur merkezi kapsamında 

kuçuk bir muıc de faaliyete geçmişt ir. Gül Baba Miizesi, birbirinin içinden geçilen 

beş s.:ılondan oluşmaktadır. Bu salonların temalan sıras ıyla Macaristan'da Osman· 
lıIar, Derviş Çeyizi, Gul l~ba, Haur.ıların Gul Babas ı ve Macarlann Gül Babası'dır. 

Muzede Macaristan'da Osman lı dönemine ai t çeşi tli eşyalar teşhi r edilmektedir. 
Uudin ile Peşte'nin Osmanlı dönemindeki silüetini gösteren tarihi gmvurter, der· 

vişlerin kullandığı eşyalar, kıyafederi ve bunların sembolik anlamları, tekkelerde 

icri edilen sanatlar vb. konularda bilgi panoları ile objeler bulunmaktad ır. Osmanlı 

Macarisıanı'nda yaşamış Bektaşi büyiiklerini temsilen üç adet silikan heykel ile 

t:vl iya Çelebi'nin dilinden Gül Baba'yı anla tan çi7.gi animasyon üç dilli olarak gös· 

terilmektedir. Tarihi fotogr.ıflar, arşiv belgeleri, hat le" haları ,'e çeşitli tarihlerde 

turbeye hedi)'e edilmiş famdan, buhurdan, sehpa, r.ıhle gibi objeler de müzede 

yer almaktadır. 'IÜrbeyle ilgili çalışan mimarlar ve onların projeleri de ziyareıçi)'e 

sunulmuştur. 

Kanuni Sultan Siileyman'ın , Gül &ıba Bı/din gikcüsil oIl1P himmerleri 1,11:" ,oe 
mbrola dediği, ıürk ·Macar dostlugunun sembolü olan Giil Baba Turbesi, Macar· 
lar'ın gösterdiği ilgi ve Turki)"e'nin desıegi sayesinde Macaristan(laki 'lürk va rlı gı · 

nın bir temsilcisi olarak Turk mimarisini ve tarihini yaşaımaktadır. 
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