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KOSOVA'DA I. MURAD HÜDA VENDİGAR. TÜRBEŞiNE AİT 

TARİHİ BİR. BELGE 

İsmail Eren 

Türk ve Birleşik Sırp orduları arasında 15 Haziran 1389 tarihinde Ko
sova s;ı.4.q~sında meyd~a gelen savaşta hem Sultan I. Murad Hüdavendigar 
(1360-1389) hem de Sırp Knezi Lazar Hrebelyanoviç (1371-1389) hayat
larını kaybetmlşlerdi. Sultan Murad'ın Miloş Obiliç tarafından şehit edildiği 
ve ~Şasının gomüldüğü yerde oğlu Bayezit (138_9-1403)'in emriyle sem
bolik olarak bir türbe yaptınlmıştı. Tahnit edilen cesedi ise Bursa'ya getiri-
lerek- Çekirge seintindeki türbesine gömülmüştür.. · 

Yüzyıllardan beri birçok milletiere mensup olan araştırıcılar, Kosova 
meydan savaşı, I. Murad'ın şehadeti ve buradaki türbesinin tarihiyle ilgileİl
mişlerdir. Hatta Kosova savaşının meydana geldiği tarihte yaşayan bazı Ba
tılı yazarları.Q. eserlerinde bu savaşla ilgili bilgiler bulmak. mümkündür\ XVI. 
yüzyılın ikinci yarısından .başlayarak gerek Türk ve yabancı tarihçi)er ge_
rekse Kosova'yı ziyaret eden seyyahlar, türbenin mimari üsluhu ve durumu
na dair eserlerinde azçok bilgi vermişlerdir. Kosova savaşında Birleşik S!f.P 
ordusunun Türkler tarafından yenilgiye uğratılması, Knez La.Zar, ~amadı 
ve diğer Sırp asilzadelerinin esir edildikten sonra öldürülmeleri ve Sırp dev
letinin ortadan yokolmasının başlangıcı olarak belirlenmesi olayları, tabiatiy
le Yugoslav bilginlerini yakından ilgilendirmiş ve bu konular üzerine çeşitli 
dönemlerde birçqk yazı j.le monografile~ yayınlanmJ.'1tır2 • Ancak, Kosova'da 
I. Murad türbesinin tarihiyle ilk kez Dr. Atanasiye Uroşeviç etraflı bir şe-

n ·r. Mihailo Dinic, Dva savremeni'ka o boju na Kosovu [Kosova savaljt· hakk.ııida i1ti 

çağdalj yazar), Glas SKA, CLXXXII, Bclgrad ·1940, 133-148. 
2 Bu husus için 'bk.: Mihaiİo J. Dinic, Kosovska bit ka [Kosova Savaljı), Enciklopedija 

Jugoslavije 5, Zagreb 1962, 335-337 ve burada zikrolunan eserler. , Aynca, A. Olesnicki, KO
sova sava~ı ile ilgili Türk kaynaklannı da Sıipçaya çevirmiştir (Tıırski izvori d Kosovskonı 
boju), Glasnik Skopskog naucnog drustva, XIV, Skoplje 1935. · · 
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kilde ilgilenmiş ve 1934 yılında Kosova'da Murat Türbesinin Mazlsi Hak
kında başlığı ile bir inceleme yayınlamiştır3 • Aynı yıl içinde Glişa Elezoviç, 
Kosova'da Murat Meşhedinin Mazisinden adıyla bir yazı neşretmiştir4 • 

İkinci Dünya Savaşından sonra, birçok memleketlerde olduğu gibi, Yu
goslavya'da da tarih ve sanat eserlerine karşı daha büyük ilgi uyanmıŞ, bun
ların incelenme, onarım ve korunmasını üzerine alan bazı müesseseler ku
~uştur. Aynca, bu eserlerin turizm bakımından da öneminin daha iyi bir 
şekilde anlaşıldığını belirtmek gerekir. Tarih ve sanat yönünden değerli olan 
Türk eserleri de devletin hlm.ayesi altına alındığını belirten levhalar anıtla
rm cephelerine yerleştirilmiştir. Kosova'da I. Murad türbesi de bu çeşit eser
ler arasında yer aldığından bilginler tarihine karşı daha büyük ilgi göster
rneğe ve çeşitli yönlerden ineelerneğe başlamışlardır. ~u suretle, türbenin 
tarihçesi, sanat değeri, mimari üslubu, burada bulunan kitabeler ve türbe 
ile ilgili belgeler, birçok yazı ve eseriere konu olmuştur. İlk olarak A. Uro
şeviç, 1934 yılında türbe ile ilgili çıkan incelemesini yeni bilgilerle genişle
terek 1956'da Kosova'da Murat Türbesinin Mazisi adı ile yayınlamıştır5• İll
eelemesinin sonunda A. Uroşeviç, türbenin tarih önemini ve turizm bakımm
dan ilgi çekici bir amt o~duğunu belirttikten sonra, bu esere karşı daha bü
yük ilginin gösterilmesini ve bir an önce ananlmasını yetkili merciiere tav-

""' siye etmiştir. Gerçekten, 1960-1961 yıllarmda I. Murad türbesi esaslı bir 
şekilde onarılmış ve bu tarihten sonra incelenmesine hız verilmiştir. 

Dr. Duşanka Lukaç (Boyaniç), 1961 yılında I. Murad ve Bayraktar 
türhelerinde bulunan kitabelerin yeni harflerle Türkçe metinlerini, Sırpça 

çevirileriyle resimlerini yayınlamıştır6• Aym yıl. içinde Husref Reciç, Koso
va ve Metohiya'da Beş Osmanlı Yapısı adlı incelemesinde, I. Murad türbe
sinin mimari üsliibunu kısaca tavsü etmiştir7• 1964 yılında ivan Zdravkoviç, 
Yugoslavya'da İslam Mimarı Anıtların incelenmesine Ait Seçilmiş Malzeme 

' 3 Dr. Atanasije Urosevic, O proslosti Muratova Turbela na Kosovıı, JllZni pregled, 
IX, Skoplje 1934, 202-205. 

4 Glisa Elezovic, Iz proslosti Muratova groba, JuZni pregled, sayı 8-9, Skoplje 1934, 
299-302. 

5 Dr. Atanasije Urosevic, Proslost Muratavog turbela rza Kosovu, Glasnik Muzeja 
Kosova ! Metohlje I, Pr:iStina 1956, 233-237. 

6 Dusanka Lukac, Turski natpisi Muratoı:og i Bajraktarevog tıırbeta, Starine Kosova i 
Metohlje I, Pr:iStina 1961, 201-217. 

7 Husref Red.tic, Pet osmanlijskih gradjevina na Kosovu i Metolıiji, Starine Kosova i 
Metohlje I, Pr:iStina 1961, 95-101. 
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adlı eserinde Kosova Sahrasmda Murat Türbesi (s. 68-69) ve Kosova Sah
rasında Gazi Mestan Türbesi (s. 70-71) adını taşıyan bölümlerde, bu iki 
anitın kısaca tarihçelerini, mimari üsluplarını ve -bildiğimize göre- ilk kez 
plan ve kesitlerini (Resim: 6) yayınlamıştır8• Nim.etullah Hafız ise 1974 yı
lında yayınlamış olduğu bir yazısında, I. Murad türbesinin tarihçesine kısa
ca değindikten sonra Muharrem 1265 . (1848) tarihinde, aslen Buharalı olan 
Hacı Ali'nin tilibedar olarak atanmasına dair Sultan Abdülmecid (1823-
1861)'in bir heratma yer vermiştir9 • Aynı yıl içinde Mücahit Asım tarafın
dan yayınlanan bir incelemede de türbenin tarihçesinden kısaca söz edilmiş 
ve Sultan Mehmed V Reşad (1909-1918) tarafından 1911 yılında ona
rıldığına dair kapı üzerinde bulunan kitabenin metnine de yer verilmiştir10 • 

Türkiye'de, Kosova'da yüzyıllar boyunca meydana gelen bütün önem
li olaylar ve bunlarla ilgili eserler, Prof. Münir Aktepe tarafından İslam An
siklopedisi'nde yayınlanmış olan Kosova maddesinde belirtilmiştir11• 1962 
yılında Prof. Semavi Eyice tarafından yayınlanan bir incelemede, I. Murad 
ve Gazi Mestan türbelerinin tarihçelerinden söz edilmiş, bu konu ile ilgili 
Türkiye'de yapılan yayınlar belirtilmiş, mimari üsluplan etraflıca tavsil edil
miş, birkaç kitabenin metinleriyle on resime yer verilmiştir12• 

Kosova'da I. Murad türbesinin bakımı ile ilgili olarak ilk bilgi, XVI. 
yüzyılın sonuna doğru burasını ziyaret eden Fransız seyyahı Jean Paierne'
nin seyahatnamesinde bulunmaktadır. Bu konu üzerine kendisi aynen şöyle 
qemektedir: «Çevrede bulunan bir yerin halkı, bütün vergilerden muaf tutu

larak, sultanın meşhedindeki kandillere bakınakla yükümlüdür. Bunların 
cedleri, büyücü bir kadının yardımıyla Miloş'u birkaç gün içinde ele geçir
mişlerdi»13. Bu bilgiyi A. Uroşeviç, ikinci incelemesine aynen aktarmıştır14• 

Türbenin bakımı ile ilgili. olan bu hususu Prof. M. Aktepe, tarihi bir bel-

8 Arh. Ivan Zdravkovic, l:zbor gradje Zll proucavanje sponıenika islamsk.e arhitek.ture 
u lııgoslaviji, Beograd 1964. 

9 Nimetullah Hafız, Sultan Murat Türbesini Korumak İçin Verilen Bir Berat, Çevren 
Dergisi; Yıl İl, sayı ·3, Priştine-Temmuz 1974, 39-42. 

10 Mücahit Asım, Kosova'da Esirgenmiş İslôm Amtlan, Çevren Dergisi, Yıl II, sayı 3 
PriStine- Temmuz 1974, 43-48. 

ll M. Münir Aktepe, Kosova, İslam Aıısiklopedisi, VI, 869·876. 
12 Semavi Eyice, Kosova'da •Meşlıed-i Hüdôvendigtir-, ve Gazi Mestan Tiirbesi, Tarih 

Dergisi XII (1962), 71-82 ve İO resim. 
13 Lujo Vojnovic, Jedarı /rancuski putrıik. po nasinı zemljama pod k.raj XVI vijek.a 

[XVI. Yüzyılın sonlarına doğru bir Fransız seyyahının ülkelerimizdeki ceveliiııı); ~iSicev 
Zbornik, Zagreb 1929, s. 354. 

14 A. Urosevic, Proslost Muratovog turbela ·na Kosovu, s. 234. 
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geye. dayanarak, bilim . çevrelerine şu cümle ile ilk kez duyurmuştur: «Bu 
türbe civarına bir kısım. müslümatiların yerleştirilecek, türbenin bakımına· 
k~şılık, bunların bir kısım vergilerden muaf tutulduklarını biliyoruz~1~. ·Bu. 
bilgiyi. Prof. S. Eyice, L Murad türbesiyle ilgili incelemesine aynen aktar.;. 
mıştİr16• Prof. M. Aktepe, türbe hakkında bu belgenin, konusu dışında ol
duğundan, ·üzerinde daha fazla . durniaya, tabiatiyle, lüzum görmemiş !:jr. 

Gerek Kosova'da I. Murad türbesinin bir açıdan tarihini gerekse bu 
es~re bakan bir zümrenin sosyal statüsünü ortaya koyalı bu önemli belgeyi 
daha etraflı bir şekilde inceleyip, aynen yayınlamayı uygun bulduk. Ayrıca, 
türbenin bakım ve onarımlarıyla ilgili olarak Yavuz ·Selim I (1512-1520) 
devrinden başlayarak günümüze dek geçen bazı önemli safhaları da belirt
rneğe çalışacağız. 

Kanuni Sultan Süleyman (1520:-1566) devrinde tahriri yapılan (20 Re
biyülevvel 932-4 Ocak 1526) Vuçi . sancağına ait mufassal · defterdekP' 
bir kayda göre, Kosova'da I. Mura üdavendigar türbesinin civarında yer
leştirilen müslümanlardan onbeşi, türbeye hizmet etmekle yükümlüydü. An-. 
cak, bu nevi bir görevin, Yavuz Selim (1512 -1520)'in bir hükmü ile ilidas 
edildiği belirtilmiştir. Yavuz Selim devrine ait Vuçitrn sancağı mufassal def
teri ise, maalesef, ortada bUlunmamaktadır. 

4 Ocak 1526 tarihli V!J.çitrn mufassal tahrir defterine kaydedilen' müs
l~manlar, türbeye hizmet etmelerine karşılık olarak avarız-ı divaniyeden mu.,
iıf idiler. Bunlar, türbe civarında bulunan bazı köylerde tarımla meşgul olup, 
bu köylerin sipahilerine, adet ve kanun üzere, öşürlerini verirlerdi. Ancak, 
çift ve boyiınduruk resimlerini vermedikleri gibi, hiç kimseye de raiyyet ka- . 
yıt olunmamışlardı. Bu çeşit statüleri, Yavuz Selim tarafından verilen ve el
leriiı.de bulunan bir bükümde belirtilcliğine dair atik defterdeki kayıt, yeni
sine (cedid) de aynen aktarılmıstır. . . . . . ' 

Önemli olan bu_ tarihi belge aynen şöyledU: : 

. C~maat-i müsİümanan ki sa1d ve seh'id merhum Sultan Murad Han) 
et:.gazi 'aleyhi"r-rahme ve'l-gufran şehid olduğu tiirbe kurbiinde @!ikiit) 
idiib tiirbeye hizmet ederler avarızdan muaf ve müsellemll!rdir:. ~trafta qlan 
kuralarda ziraat idüb. ol kuraların .sipahilerine adet ve kanun üzere öşürle
riri. viriib amma resm-i çift ve resm-i boyunduruk virmezler kirnesneye rltiy-_ 

15 M. M. Aktepe, Kosova ... , s. 871. 
· 16 S. Eyice, aynı eser, s. 73. 

17 Başvekaiet .A.r§ivi; Tapu defteri, Nr. 133, s. 599.· 
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yet ka'yid -olunniamışlardır; 'Ellerinde Su'! tan-Selim Han · !a[eyhi'r-rahme ve'l
gufran hilküni_·iiardu:.:ve defter-i. <.iıtlkre 'mestur ~' ollmiğiiı defte;-i eed'ide da-· 
hi lıe.::h~{ meşfUh .. üzere kay id olundu. Bunlardır ·.ki . ztk;olıinur : 
: -~ Mevlana> M:ehme·a, et-imam·· .. ;': .:. : 
- : .. AI.i"veled-1 İ>u'tmus · .. : ... : ·.-:' 

. . ~ . 
=Ayas· biri ·AbduiHıh; · pir-i faru 

:. :. İiıe H~ca: Karamani' 
Hüseyin bin Paşayiğit · ·· ... 
Yahya bin Ramazan 
Ali veled:.i 'Doğan .:. 
Kasım bin Karagöz -
ine! 'bin Kara~~z: · · 

Küçük İsm~ . 
Hasan [bili] Sinan .. · · · 
Derviş Mehmed .. : ,: · ·· · ~ . 

İskender bin :Abdcliah ·. · · 
Veli bin -Abdullah · · · ; 
Bahsi bin ine ·Hoca · ' ·· · ·. · . . 
Türbeye m:Zrtiei·· ede~ ortb.es kisiden üçünün baba ·adhiri . .Abcİuiıaii ol

duğuna göre, bunlarui mühtecli ~lddklarına büyük bii' ihtimar verebiliriz. 
Yavuz Seıili:ı·· tarafından verilen bu hükmün özeti, adlar hariç~· onsekiz 

yıl kadar sonra (951/1544) yine Kanuni Süleyman devrinde : tilifu::idilmiş 
olan Vuçitrn sancağı defterine de aynen . aktarılmıştır18• Bu. tarihte tj.irbeye 
lllZiİıet etlen1e'rin sayısi . onb~şten oti.ızl5ire çıkmıŞ, .. ayrıca altı _kiŞideiı' oluşan 
bir ha:ymane : cemaati . Öe 'bunlarla birlikte taıirir edi.İniiştir . . i$25 . yılın~. :~it 
defterde kaydolunan onbeş kişiden yalnız beşiniİı .1544 tarihli~ defterde' ad
larıı;ı,a tesadiU ·. olunı:naktadır . . Ancak,.hem bu . beş kişipin henide 1525-1544 
tarihleri arasında . . ölenJ,erin · oğıılları da türbeye 'hizmet etmekle yükümlü ol
dqkl~ gÇi.ı:i.Uoıektedir . . ~u sw;etle; I. Murad · türbesine hizmet etmek yüküm
lülüğüDün bapaqan Qğul.a geçme~te olduğu anlaşılmaktadır .. 1544 tarihli def
tere kaydı yapılan görevlilerden .yalnız bir, haymaneler arasında ise dört müh
tedinin adına tesadüf ol'!lfilllaktadır. 

Selim II (1S66 - 1S74) devrinde tahtir edilen Vuçitrn sancağı defteri
ne de. bu kayıt, bazı değişiklikleri~ aktarılımştır19• Blırada · fqtokopisini ·y~.: 
yıiııamakta old~ğıımtiz btİ belge · aynen şöyledir. : · · -'· 

is · Başvekaiet Arşivi, Tapu . Defteri, Nr. 234, s. 326. . 
··İ9 Tapu; ve -Kadasti-o ·Genel Müdür!Uğü; Ankara'; Tapu .. defteri · Nr. ·124; 390a. · .:•. 
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Cemaat-i müslümanan ki sa'zd ve şeh'id merhum ve mağfUrün leh Sul
tan Murad Han Qazi 'aleyhi'r-rahme ve'l-gufran şehid olduğu türbe · kur- . 
bünde temekkün idüb türbeye hivnet ederler. 'Avarız-! divfiniyeden muaf. 
ve müsellemlerdir. Etrafiarında bazı kurada zirii'at idüb sahib-i ar.za adet 
ve kanun üzere öşürlerin verirler. Resm-i çift ve resm-i boyundLfruk ver
mezler kimseye ra'iyyet kayid olımmamışlardır: Selat'in-i maziyeden ellerin
de ahkdm-i şertfe vardır. Defter-i 'at'ikte mestur ve mukayyed olmağı~ def
ter-i ced'ide veeh-i meşruh üzere kayid olundu. : 

Kasım bin Karagöz 
Hayrullah bin Hüseyin 

.Musa bin Ramazan 
Hızır bin Hoca Mehmed 
Hüseyin bin Bayram 
Hasan bin Ayas 
Ömer biİı Hasan 
Hasan bin Hüseyin 
Memi bin Kasım· 

Ali [bin] Kasım 
İbrahim bin Saban 
İbrahim' bin Au 
Üveys bin Ali 

Balışi bin ine Hoca 
Şaban bin İnel 
Derviş bin H~ca Mehmed 
Mustafa bin Ramazan 
Mustafa bin Bahar 
Mustafa bin Hasan 
Ömer bin Hoca Mehm.ed 
Süleyman (bin] Mustafa 
Kurd bin Kasım 
Yusuf bin Kurdali · 
Hasan bin Bayram ...-
Mustafa bin Bayram 

Görüldüğü üzere, bu kayıttaYavuz Selim'in adı yazQnıamış, bunun ye- . 
rine seliitin-i maziye, aynca, bir önceki tahrirde olduğu gibi, bu defterde de · 
sipahi yerine sahib-i arz deyimleri geçmektedir. 

. Bu dönemde türbeye hizmet edenlerin sayısı otuzbirden yirmibeşe düş
müş, aynca haymane cemaati kaydedilmemiştir. Bundan önce yapılan tah
rifdeki otuzbir görevliden bu defterde ancak üç kişinin adına tesadüf olun
maktadır. Bütün görevlilerden yalnız bir kişinin (Kasım bin Karagöz) her 
üç. dönemde de türbeye hizmet ettiği görülmektedir. 

Kosova'da I. Murad türbesine yapılan bu çeşit hizmetin sona erdiği ta
rih ve nedenleri şimdilik kesin olarak bilinniemektedir. Ancak, 1660 yılına 
doğru Evliya Çelebi, Melek Ahmed Paşa'nın yanında olarak türbeyi ziyaret 
ettiklerinde, türbeye bakılmadığı ve içinin temiz olmadığını görürler. Evli~a 
Çelebi'nin taysiyesi üzerine Melek Ahmed Paşa civardaki müslüman hapa
na iki kese kuruş (1000 akçe) v~rmiş ve 'türbenin temizlenmesi içiz!. getinti-
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ği. reayaya, . bir hafta içinde, yüksek bir duvarla büyük bir .. kapı- yaptırtmış 

ve yüzlerce çeşitli meyve fidanı diktirtmişti. Aynca, bir. kuyu açılm.ı.Ş, tüi':-. 
beye bakmak için ailesiyle birlikte burada oturacak olan bir türbedar ve ye
rii~ kurulan vakfı denetl~mek için civardaki yerlerde· bulun~ ileri gelen ki
siler de nazır olarak atanm.ıs1ardı20• Bu tarihten ' sonra türbe birkaÇ kei yi:.. 
, • • 1' • • • • - -

ne ·ihniale uğramışsa da zaman zaman }cüçüklü büyüklü onarımlar ·görmüŞtü . 

1848 _yilinda türbe esaslı bir şekilde ·onarılmış ve Su1tan Abdüli:necid (1839-
186l)'in bfr heratı ile aslen Bilhatalı olan ·Haci Ali 300 kuruş ·ınaaşra· ~..:. 

bedar ohırak atanmiştı21• Bugünkü türbedarın bu soydan olduğu bilinmek
tedir. 

I. Murad türbesini ziyaret edenlerin dinlenme ve barınmalarını sağla
mak .amacıyta Sultan lİ. Abdillhamid'in vermiş olduğu emir üzerine iki kat
lı . bir konak 1896 yılında tamamlanmıştı22 • Bu münasebetle tfubenlli bitişi- . 
ğilı.de bir camiin yapılmas.ı için Priştine sancağı ıİıütasarrıfı Mus.tafa Rllk~ 
neddin Bey'in, II .. · Abdillbamid'in iradesini elde etınek içi.ıi yetkili mercilere .. 
baŞ · vurinuşsa .da İnüsaade almadıgr anlaşılmaktadır23• Ancak 1907 yılmda 
Sultan I. Murad· ricalinden olan Mestan: Paşa'nın Kosova salıTasındaki ca
nıiin harap olduğunu duyan II. Abdülhamid esaslı bir şekilde oiıarılmasıyla 
d~:itmn:i.es~e iiade _._buyurmuştu2< 1906 yılında ise I . .Murad tÜrbesiyle bi-

·20 Evliya_ Çelebi, Seyahatname V, İstanbul 1315, 551. 
· ' 21 · Nimetullah Hafız, Adı geçen yazı, s. 39-42 . 
. 22 Asır gazetesi,. yıl II, sayı 112, Selanik 21 Rebiülahır 1314 (1896). 

23 Asır gazetesi, yıl II, sayı 191, 10 Safer 1315 (1897). 
24 Asır gazetesi, yıt XII, sayı 1154, 18. Şubat 1907. Gazi Mestan Bey (veya Paşa)'in 

tarihi kişiliği hakkında şimdilik kesin bir bilgimiz yoktur. Bir rivayete göre kendisi, I. Murad 
Hüdavendigar'm bayraktanydı. Bu sebepten, türbenin adı halk arasında daha fazla Bayrak
tar adı ile anılır. B~ka bir rivayete göre, türbede bulunan di'ğer bir sandukada, I: Murad 
veya Bayraktar'ın silahtan medfundur (Branislav Dj. Nıısic, . Kosova : opis .. zemlj~ : i . naroda, 
ll, Beograd 1903, 24-26). M. Aktepe, H. Taub, . Fiihrer durc/ı Jugoslawien (Züricb, 1929, 
s. 205) ve Kosova vilayeti salnamesi (1305, s. 84) aqındaki eserlerden yararlanarak, . Gazi 
ıvfestan kabrinin bir te~'c;le bul.unduğunu be~tir (Kosova; . İslam Ansik/opedisi; ··VI, 
871). S. Eyice ise bu bilgiyi, türbenin. yarunda Qir· tekkenin .de bulunduğu şekli.iıde yorum
lamıştır (Kosova' da Hiidavendigar: Meşheq{ ... , s. 8.0, not 26). ·Gerçekten, XIX . . asnn. son yıl
Iannda . Kosova'yı ziyaret eden . }>riştine'.d.eki Sırbistan · konsolosu ve.· tamnmış · etlebiyatçı 
B_ranislav N~ş~ç, G~ : Mestan tekkesinin yarunda c küçük bir evin· bulunduğu ve·. burada 

. türbey~ b~an bir dervişin oturduğunu• yazmakta<4r (Kosova opis zemlje i naroda II, 24). 
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4şiğind~ .. l:>ul~an .. konağın. 28 065 kuruş sarfiyl~ onarımı. yapı.lınış25.; ye u._ 
Abdülham.içl.'in· tahta· çiktığı · 1 Eylül· tarihinde ·törenle · açılm.ıştır26: .. 

. . . . . . . 
S.ultan y. Mehmed Reşad (1909-1918), ı6 Haziran 191_1 ')ariJili:ıde 

K9~q-./a'yı ziyaret etmiş~i. Bu ziyaretten birkaç ay öiıce "tfupe oı:la.rıliiiış: )v.,. 
· lusu kesme taşla döşenmiş, yeni. bir Çeşm~ yaptı.rılı:iijŞ ve şu getiiiln;ıiştir~.7 • . • 

· · Türbenin onarımına başlanıldığı 1911 y~da Kosova 'bölgesiıiin ileri 
&elenleri, Sultan Murad'ın 'şehit edildiği 'gün üp, özel bir milli güri .olarak ilaıi 
edilmesi ve her yıl bütün Osmanlılar tarafından bu tarihte tür!:> e$. ziy~et 
ecİi.lınesini sağlamak için girişimde bulunmuşlardı28• Aricak, . bii yıl sq_~i 
patlak veren Balkan Savaşı, bu girişimin gerçekleşmesini önlemiştir. ·' · 

1912 yılında meydaiıa gelen Balkan Savaşı'ndan sonra türbenin ' bakı
mını Sırhistan hükümeti üzerine alıİuştı. 14 Mart 1914 ·tarihinde. i~tanbul'
da: Türkiye ve Sırhistan arasında inızalanalı barış andlaşmastnm onuıicq mad
desi. gereğince ·tÜr benin. bakımı ve bununla ilgili masraflar, _ Tüİk hijkfun.eti· 
ta+afından karşılanacaktı29• Ancak, · kısa b.i,r süre sonra Birinci Dünya ·sa
vaşı p_atlak verince İstanbul andl;:ışması da yürürlükten kaldırıln:iışi:ı . . Bu~ 
riıinla birlikte; Yugbsla\rya hükümeti .tür bey e gereken · ilgiyi daima· gqster-' 
m.işti. Yal.qız Birinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi İk.i.nci Dünya sa:.:· 
vaşı'nda da işgal kuvvetleri türbede ·bulunan bütün eşyalan ya~a- etmiş ol.: · 
duklarından bugün türbenin içi pek fakirdif3°. 

/ 

I. _Murad türbesi, önemli tarihi bir anıt ve turizm. bakımından .ilgi çe-
kici bir eser olduğundan dolayı ..İlQnci D.ünya ~avaş~'ndan sonra Yugos~avya 
devleti tarafından himaye altına ·.aiınmiş ve · 1960-i 961. yıllarınd~ esaslı .. bir 
şekilde onarılmıştır (Resim: 3 ve 4). Aynı zamanda Kosova sahrasında· bu
lunan Gazi Mestan veya Bayraktar türbesinde de bazi ominmlar yapılmış-
~~- . . . 

25 Asır gazetesi, yıl XII, sayı 1076, 17 Mayıs 1906. 
26 . Asır gazetesi, yıl XII, sayı 1112, 17 Eylül 1906. 
27 A. Urosevic, Proslost Mııratovog tıırbeta ... , s. 236. ·· 
28 Doğru Söz gazetesi, sayı 31, İ.slanbul 16 Safer 1329 (1911): · · .. · 
29 S. Eyice, Kosova'da Hiidlivendigar' MeJiıedi ... , s. 76. 
30 A. Urosevic, Proslost Muratovog h1rbeta ... , s. 236. 
31 Bu husus için 'bk. M . lvanovic, Konı.ervatorski radovi na spomenıcıma kııiture 

Kosova i Metohije, objavljeni 1959 i 1960 godine, Stariİıc Kosova i Metohije I, Pristina · 
1961, 344-345; Milan Ivanovic, Konzervatorski radovi na sponıenicima kııltııre Kosova i Meto· · 
hije u 1961. godini, Stari.oe Kosova i Metohije ll-ID, PriStina 1963, 258·259. 
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Bu onarımlar sırasında I. Murad türbesinin giriş kısmında 60 cm. de
rinli~de, esası yuvarlak olan bir yapıya ait eski temelierin kalıntıları bu
l~nmuştur (Resim : 5). Ancak, ilk türbenin, şimdiye kadar bilinen tarihi kay
naklarda dört köşe bir yapı olduğu belirtilmişfu32 • 

32 Milan lvanovic, Konzervatorski radovi na spomenicima kulture Kosova i Metohije u 
1961. godini ... , s. 259. 



76 
tSMA.h. EREN 

., • • • J 1 • • ~ • ... • 

.~. • ~~ J .1 t,jıJ 1 ~.J ... ~ ·~) ~ ..-8 .J 1 J '!'..1(<4.] .. ~)U A _, ,:. ' 

'".M' 

~ 

~1 

1 
-~~ 

-~ 
-

].""IJ ·~ 
.;J~ oı..e..J 

~ "./ 
~ ~ 

.. J 
...li~ (la 

.. ~ 

o~ 

~J 
a 

·~ 
~~J 

"AlJ 
(b 

··~..;J 
J 

. ____;:; , . . ' ' 
~ ... r.,J " .J ~ J l..t f . 

:..ı~ if "t':" . 
' ..Jf..ı c7L.i ~ ...... 

./ 

• 1 .. ·~ 
~ ~ 1<.._, . . . 

..:) ·;: ·._,.~~ 

~~~ ""-

· 1 - Kosova'da I . Murat türbesinin balonU lle il~i ~e~.g~: ·· .. 



I. MURAD HODA VENDİGAR TÜRBESt 77 

Resim : 2 - XIX. asrm son yıllarmd~ Kosova'da I. Murat türbesinin genel 
görünü§ü (B . . Nu§iç'ten). 

Resim : 3 - Kosova'da I . Murat türbesinin bugünkü durumu (I. Zdravkoviç'ten) 
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Resim 4 - Kosova'da I. Murat türbesinin ;1960- 1961 yillarmdaki onarımı 
(M. Lukiç'ten) 
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Resim : 5 - Türbenin etrafı ve altmda bulunan eski bir yapiiıin temel 
kalmtıları plAnı (M. Lukiç) 
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Resim : 6 - Kosova'da I. Murat türbesinin plan ve kesiti (I. Zdravkoviç) 


