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HAYRABOLU'DA 
TÜRK VE İSLAM ESERLERİ 

Hayrabolu Ergene Havzası'nda kurulmuş Tekir
dağ'ın önemli bir ilçe merkezidir. 

Yüzölçümü 1035 km2
, rakım 60 m. dir (1). Geçi

mini başta ayçiçeği, şeker pancan ve hayvancılıktan sağ
lanmaktadır. Tekirdağ'a 55 km.,İstanbul-Edime karayo
luna 25 km. uzaklıktadır. 

Şehrin Osmanlı öncesi tarihi ve eserleri hakkında 
yeterli bilgi yoktur. Hayrabolu 8. yüzyılda piskoposluk 
merkezi durumuna yükselen bir kasabadır. Bereketli şe
hir anlamına gelen KHARIS (lutuf,ihsan) ve POLiS 
(şehir) sözcüklerinin biraraya getirilmesinden oluşturul
muştur (2). 8. yüzyıldan itibaren Kharioupolis adını alan 
şehir kurulduğu günden itibaren pekçok saldırıya maruz 
kalmış (3),Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bir dö
nem Yunan işgaline uğramıştır. · 

1368 yılında (4) Sultan Murad zamanında Süley
man Paşa komutasındaki ordu tarafından güçlükle alınan 
Hayrabolu Kalesi 'nin bir kısmı yıktırılmıştır (5). Os
manlı fethinin -arc4ndan Bayrıbol denmiş ve zaman için
de Hayrabolu adını almıştır (6). 

Şehre ilk olarak Gelibolu'dan göçmen yörükler 
yerleştirilmiş (?),hemen ardın'dan da Orta Anadolu'dan 
yörükler burada iskfuıa tabi tutulmuş (8) ve Tekirdağ' ın. 

bir kazası olarak Çirmen Sancağına bağlanmıştır (9). 
Toprağının verimliliği ve suyunun iyiliği (lO) nedeniyle 
olsa gerek Padişah 'ın has hayvanları için kışlak yeri (ll) 
olarak kullamlmaya başlanan Hayrabolu 'da yerleşik ola
rak Kadı, Alaybeyi, Su başı gibi yöneticilerle birlikte, or
dunun nakliyat işlerinde gerekli olan hayvanları hazır 
bulunduran bir de Sarhanbaşı bulunmaktaydı (12). Or
dunun erzak deposu ve kışiağı ( 13) durumundaki Hayra
bolu'nun iskanı da buna paralel olarak gelişti. Şehre yer
leşen göçmen nüfus genelde askeri öneme haiz olan mes
lek erbabından seçilmekteydi (14). Ordu ve resmi mües
seselerin yağ ve küre ihtiyacını karşılayan yağcı ve kü
recilerin bir kısmının Hayrabolu'da (15), gerektiğinde 
sefere çağrılan süvari kuvveti olan canbazların da I. Mu
rad zamanından beri Malkara ve Hayrabolu'da yerleşik 
olduklarını anlamaktayız (16). Gene belgelerde geçen 
kayıtlara göre yörükler 30 askerlik guruplara bölünerek 
bunların başına 1 yörük su başısı verilmişti. Bu yörük su
başıları da Hayrabolu Subaşısı'na bağlı görev yapmak-

Yavuz TİRYAKİ 

taydılar (17). Tüm bu personelin yanında ayan ve eşrafı 
da çoktu (18). 

Verimli toprakları nedeniyle ziraat ve hayvancılı
ğı oldukça gelişen Hayrabolu, başta İstanbul ve Edirne ol
mak üzere tahıl, saman ve kereste ihra c ederdi ( 19). İhrac 
ediİen bu mallar genelde ordu ve devlet kurumları için ya
pılırdı. Geniş f(leraları bulunan Hayrabolu'da Ordu için 
deve, İstanbul ihtiyacı için de koyun beslenirdi (20). 

Çeşitli av sahaları ve hayvaniarına da sahip olan 
Hayrabolu'ya zaman zaman da Osmanlı Sultanları av
lanmaya gelir, Ergene Ormanı ve Kargalık adlı bölgeler
de avlanırlard1 (21). 

Ürettiği pek çok ürünü ihraç eden Hayrabolu, ba
zen de ürettikleri yeterli olmayınca İstanbul'un ihtiyacı
nı karşılamak için civar kasabalardan, tahıl, saman, tuz, 
kereste, yağ gibi ürünleri ithal eder, kendi ihtiyacını kar
şılarlıktan sonra fazlasını İstanbul'a sevkederdi (22). Bu 
alışverişler Hayrabolu ticareti için önemli bir hareket 
sağlamaktaydı. Bu ticaret nedeniyle han lar, kervansaray
lar, dükkanlar, çarşı ve pazar yerlerine sahip şehirde b.e
desten olmamakla birlikte, pek çok kıymetli mal ve eşya
yı pazarlarında bulundurmaktaydı (23). 

16. yüzyılın başından itibaren iyice gelişen şehirde 
pek çok imar gerçekleştirilmiş,Şehir önemli bir 'ticaret 
merkezi konumuna gelmişti. 16. yüzyılın sonlarında 
Anadolu'da meydana gelen Celali olayların}n benzerleri 
burada da meydana geldi.l592 yılında eşkiyalık yüzünden 
pek çok ev ve köy basılmış, dükkanlar açılamaz hale gel
mişti. Bu olayların Mühimme defterine kadar kaydedil
mesi ne kadar öneme haii olduklarını göstermektedir (24). 

Hayrabolu'da inşa edilmiş 'olan mimari eserlerin 
çoğunluğu artik mevcut değildir. Çeşitli kayıtlardan elde 
ettiğimiz bilgilere göre şehirde şu mimari eserler inşa 
edilmiştir. 

1499 Çelebi Sultan Mehmed Cami i (Paşa Camii) 
(1874/1875 'de tamir) 
1499/1500 Güzelce Hasan Bey Camü (Ulu Camii) (1606 
ve 1697'de tamir) 
1504/1505 Ömer Efendi ·camii (1871/1872'de tamir) 
(1993'de yıktırıldı) 
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1686/1687 Çorum! Mustafa Bey Camii (Çarşı Camii
Hasib Bey Camii)(l897'de tamir) 
İbrahim Çelebi Camii (Mevcut Değil) 
İskender Çelebi Camii (Mevcut Değil) 
Gazi Süleyman Paşa Camii (Mevcut Değil) 
Beyler Hanı Mescidi (Camii) (Mevcut Değil) 
Kuyumlu Mescidi (Mevcut Değil) 
l526/1527Sarban Ahmed Dergahı (Melamt) (Mevcut 

Değil) 
l896/1897Şeyh Munyl Tekkesi (Gülşen!)(Mevcut 

Değil) 
1885/1886Halkalı (Kaya Hatun) Tekkesi (Rıfru) (Mev-

cut Değil) 
Müderris Yahya Çavuş Zaviyesi (Mevcut Değil) 
Küçük Kadın Zaviyesi (Mevcut Değil) 
16. yy başıAhi İbrl Zaviyesi (Mevcut Değil) 
Kutup Şeyh Abdülbaki-i Halveli Zaviyesi (Mevcut 

Değil) 
Kutup Şeyh Sarı Ahmed Dede Zaviyesi (Mevcut Değil) 
1543 Rüstem Paşa Medresesi (Mevcut Değil) 
Çifte Hamam (Mevcut Değil) 

· 16. yy. Ayşe Hatun Hamarnı (Mevcut Değil) .. 
Develer Köprüsü (Yenilendi) 
18. yy. Selamet Giray Sarayı (Mevcut Değil) 
16. yy. Ahmed Siirban Türbesi (Yenilendi) 
Balıldı Baba Türbesi (Mevcut Değil) 
Üveyis Baba Türbesi (Mevcut Değil) 
Gül Baba Türbesi (Mevcut Değil) 
İbrahim Çelebi Türbesi (Mevcut Değil) 
Musa Çelebi Türbesi (Mevcut Değil) 
Şeyh Mustafa Fazlı Türbesi (Mevcut Değil) 
Ahmed Dede Türbesi (Mevcut Değil) 
Şeyh Hüseyin Türbesi (Mevcut Değil) 
Şeyh Şu ht Türbesi (Mevcut Değil) 
Şeyh Salim Türbesi (Mevcut Değil) 
Şeyh Abdurrahman Türbesi (Mevcut Değil) 
Şeyh Büsameddin Türbesi (Mevcut Değil) 
Yahya Çavuş Türbesi (Mevcut Değil) 
Abdullah Efendi Türbesi (Mevcut Değil) 
Böcek Ana Türbesi (Mevcut Değil) 
Gazi Sinanoğlu Ahmed Türbesi (Mevcut Değil) 
Mustafa Çelebi Sebili (Mevcut Değil) 
1842 Şerif Ağa Çeşmesi (Mevcut Değil) 
(1922/1923'de tamir) Paşa Çeşmesi (Mevcut Değil) 
Karagöz Ahmet Paşa Mektebi (Mevcut Değil) 
Kervansaray (Mevcut Değil) 
Dükkanlar (Mevcut Değil) 
Hanlar (Mevcut Değil) 
Çarşı ve Pazar Yerleri (Mevcut Değil) 

Mevcut olmayan bu eserlerin haricinde çeşitli ya
yınlarda isim belirtmeksizin 6 çeşme,lO mescit, 3 İslam, 
2 Rum Sıbyan mektebi de olduğu belirtilmektedir. Bun
la_rın isim ve yerlerinin belirlenmesi hemen hemen im
kansızdır. 

• • il 

Çelebi Sullan Mehmed Han Camii planı 

ÇE~EBİ SULTAN MEHMED HAN CAMii 

Çelebi Sultan Mehmed devrinin ilginç bir mima
ri eseridir. Bugün düz damlı olarak restore edilmiş olan 
cami, orijinal örtü sistemi ahşap direkler üzerine oturan 
bir çatı sistemi olsa gerektir. 

15X18 m. gibi geniş bir alanıyla döneminin en 
geniş camilerinden birinin Hayrabolu 'da inşa edilmiş ol
ması oldukça dikkat çekicidir. 

Hisar mahallesinde meyilli bir araziıle mihrap yö
nünde arazinin yüksellilmesi ile inşa edilmiş olan yapı 
moloz taş duvarlarıyla fazla ilgi çekmeyen sade bir yapı
dır. Çelebi Mehmed Han Camii döneminin süslü kesme 
taş yapılarının taş işçiliğinin yanında çok basit bir görü
nüşe sahiptir. 

Orijinal kitabesi bulunmayan yapının doğu köşe
sindeki cümle kapısının üzerinde 48 X 65 cm. ebadında 
dokuz beyitlik nestaıik 1874/1875 tarihli onarım kitabe
si yer almaktadır. Kitabe metni şöyledir: 

Hame-i din-i şeri' at sôye-i Şevket zenıfn 
Sekiz yüz yigirmi ikide bed' idiip şevket-i iclal ile 
Bed' bfınf Çelebi Sultan Mehmed Hôn hôdim-i şer' i miibfn 
ŞO' le-i ikôz-ı kandfl Hayrabol içre metfn 
fsevi Jıiikminden o/mış ibtidô Gazi Süleyman Paşa 
Ol zamanda işbu yetmiş birde köhneyiib oldu Jıarôb 
Ol sebebden yok imiş mescid minôre akdemin 
Kıldı malızfin yek minare Çôr dıvar iizre zemin 
F eyz-i Ha kk' dan çün irişdi bir cesaret beldeye 
O ser ıı biç ün kal' olub fers o/ıındı nev-cedid 
Saıf-ı sim-i zer kıldı servet bu/dı akdem lı ey' etin 
Kıl meserret-i ecrin ile cümlesin ya ilôhe' 1-ôlemin 
İnbisat-ı tiinı ile tezyin o/ındı her taraf 
M edlıa ltıyık ta' m ir old ı kul s eza servet-i e h/in yii lıiilim 
Şevki izhar old ı zira piir ziya ehl-i belde himmetin 
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Haziizi cennôtu' ad nin fe ' dlıulüluilu2lidin 
N asa tebşfr eylesem çokeri Tevfik bu tarihiseza 
Sebeb-i ehlin ktlnıu' af bi-ciimlesin ya erizam u' r-ralıimfn 
1291(M:ı874/ı875) (25). 

Kitabenin belirttiği gibi cami H. 822 (M:I4ı9) ta
rihinde Çelebi Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılır, 

harab olduğundan H. 129 ı (M: ı874/ı875) tarihinde de 
tamir edilir. 

Cami, mihraba dik gelişen dikdörtgen planlıdır. 
Orijinal örtü sistemi hakkında bilgimiz yoktur. 18.60 X 
15 .ı O m. ölçülerindeki harimin düz bir damla kapatılmış 
olması döneminde mümkün olmasa gerektir (26). Bugün 
restore edilmiş ve çıtalarla kasetlenmiş düz ahşap tavan
lı, meyilli çatı ile örtülüdür.Mihrap ve doğu duvarlan 
1.10 m., Diğer duvar kalınlıkları ise 1.20 m. dir.Mukar
naslı kesmetaş peteğe sahip minare kuzeydoğu köşede 
hafıf dışa taşkın olarak yer alir. Minare girişi dışandan 
olup, hemen kaide bitişiğinde kuzeyden ve doğudan ha
fif kemerli iki giriş kapısı ile camiye gecilir. Harim iki sı
ralı pencerelerden ışık almaktadır. Üç yönde altta ikişer, 
batı yönünde ise bir pencere, üst sırada ise kuzey yönü 
hariç ikişer pancere, doğu da ise üst pencerelerin ortasın
da bir yuvarlak pencere ile birlikte ı 4 pencereden ışık al
maktadır. Üstteki pencereler sivri kemerli alttakiler ise 
sövelidir. Alt sıra pencereler üzerinde taş sivri kemerli 
alınlıklar ile cepheler hareketiendirilmeye çalışılmıştır. 
Harimin batı yönünde alt kesimdeki pencerelerin teke 
düşmesi neticesinde duvara hareket sağlamak amacıyla 
iki de niş açılmıştır. Bu duvara pencere açılmamasının 
nedeni inşa edildiğinde bu yönde başka binaların olduğu
nu düşündürmektedir. 

Sade mermer mihrabının beşgen nişi mukarnas . 
kavsaraya sahiptir. Mihrap yağlı boya ile sonradan bo~ 

yanmıştır. Caminin mermer minberi bugün yerinde de
ğildir (27). Yeni yapılmış ahşap minberin hiç bir özelliği 
yoktur. 

Caminin kuzey duvarında beş bölümlü, doğu du
varında ise altı bölümlü revaklı hazırlık mekanlan bulun- · 
maktadır. Bu revaklı bölümlerin orijinal durumları hak
kında bilgimiz yoktur (28). Bugün mermer sütunların 
üzerinde bakiava dilimli klasik Osmanlı sütun başlıkları 
ve sütunları birbirlerine bağlayan sivri kemerlerle birleş
tirilmiş, oluşan bu alan meyilli çatı ile kapatılmıştır. Her 
iki revak bölümü de bir yönden duvarla kapatılmış , kıb
le yönündeki duvara da bir mihrabiye eklenmiştir. 

Caminin doğusunda bir de hai'ıresi bulunmakta
dır. Önemli kişilerin de mezar taşlarını barındıran hazi
re zamanla toprak dolmuş, pek çok meiar taşı tahrip ol
muştur _(29). 

GÜZELCE HASAN BEY CAMİİ (30) 

Osmanlı mimari gelişimi içinde bir basamak teş
kil eden unutulmuş bir yapıdır. 

Hayrabolu merkezinde İlyas Bey mahallesinde 
yer almaktadır. Beden duvarları bir sıra kesme taş, iki sı
ra tuğla dizileriyle inşa edilmiştir. Pencere alınlıklarında 
tuğla taş dizileriyle dönemin hareketli cepheleri tekrar
lanmıştır. 1972 yılında giriş kapısının üzerinde bulun~n 
ve şimdi yerinde durmayan orijinal kİtabesi şöyledir: . 

Btmiye !tôza' 1-mescidi' !-cami' il mubôrek Hasan Beg bin 

Abdullah ibtigaen li-veclıi' Ilalı- i 

Ta' ala vetaleben li-merzaıihi <fôliku musadd.et' Ilah-i> 
ta' ala innemô ya: 11111/"ll mesacida' ilahi 

Men amene bi' ll ahi ve' l-yevmi' 1-iilıiri tarilı-i rebi' u' l
evveli seneti lıamse ve tfs' a nıieti. 

Hicri 905-Miladi 1499/1500 

Doğrusu <ve musaddık~h li-kavii'llahi> Kİtabe
deki yanlışlığın doğrusu bÖyle olmalı. 

Kİtabenin belirttiği kadarıyla yapı 1499/1500 yı
lında Abdullah oğlu Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır. 

Güzelce Hasan Bey Camii planı 
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21.40 X 10.30 m. ölçülerindeki harim, ortada 
1.10 X 1.15 m. ölçüsündeki iki serbest paye ile taşınan 
10.30 m. çapında bir ana kubbe ve yanlarda 4.30 m. ça
pında ikişerdeJl dört kubbe ile örtülmüştiir. 

Ana kubbe yanlarda iki serbest paye ile kıble ve 
giriş yönünde duvarlar üzerinde bir kare mekan oluştu
rulmuş, kareden pandantiflerle k."Ubbeye geçiş sağlanmış, 
dıştan ise kare mekanın üzerine onikigen kasnak ile yük
seltilerek kubbe kondurulmuştur. 

Payelerin arasmaa hafif sivri kemerlerle yan rne
kanlara geçiş sağlanır. Yan rneklinların kubbeleri daha al
çak inşa edilmiştir. Ku b be geçişleri pirizmatik Türk üçgen
leriyle sağlanmışlır. Kubbe kasnakları yan m sekizgendir. 

Yapı dört sıra pencereden ışLk almaktadır. İlk sıra 
pencereleri söveli, diğer pencereler ise hafıf sivri kemer: 
lidirler. Bazıları bugün kapatılmış olmakla birlikte yapı~ 
nın ilk inşasında 48 penceresi m~vcuttu. 

Mukarnas kavsaraya sahip Barok benzeri süsle
meleri olan yedigen mihrap nişi ise günümüzde yağlı bo
ya ile boyanmıştır. Taş minber de aynı şekilde boyalıdır. 

Yapı taş-tuğla dizileriyle inşa edilmiş olmasına 
rağmen hareketli kemerlerle oluşturulmuş giriş kapısı 
kesme taştan inşa edilmiştir. 

23 X 17 m. ebadındaki yerden yükseltilmiş revak
lı avluya, doğudan ve kuzeyden olmak üzere iki giriş 
mevcuttur. Kuzey girişinin önünde iki sütunun taşıdığı 
bir kubbeli sundurma yer almaktadır. 

Revaklı avlu payelerle bölünmüş olmakla birlikte 
örtü sistemi hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Re
vaklı avlu iki sıra pencere dizisine sahiptir. Alt kat pence
releri söveli, üstteki pencereler ise hafif sivri kemerlidir. 

Minare konumu oldukça ilginçtir. Kapısı avludan 
olan minare caminin kuzey batı köşesinde hafif dışa taş
kınci ır. 

Güzelce Hasan Bey Cami i 
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Çorum i Mustefa Bey Camü planı 

Ç ORUMi MUSTAFA BEY CAMİİ (ÇARŞI CAMİİ
HASİB BEY CAMİİ) 

Mihraba dik uzanan dikdörtgen planlı ahşap ta
vanlı bir camidir. Hayrabolu'da, Malkara-Tekirdağ yol 
ayrımında, Kahya mahallesinde yeralmaktadır. 

Camiyi Kethuda-zade Mustafa Bey H.1098 
(M:l686/1687) tarihinde inşa ettirmiştir. Yay kemerli 
cümle kapısının üzerinde on beyitlik ki tabesi yer alır. Ki
tabe metni şöyledir: 

Ketlıuda-zôde vezfr-i a'zam ol pesendfde-i rica/ Musta
fa Beg giizide-i devran 

Her işi lıub her sözü nıakbrıl talib olub nza-yı biiriyi 

M alm it di bu di mi' a mebzfil beyl-i cennet merdar-1 rah
met kıljazlulutfwıdan o/durur mamı'il 

Hicriyô didi biini tôrilıin ey/e bu seyr ilahi kabıli 
(H: 1098) 

Cami kesme taştan inşa edilmiş, mihrap yönünde 
gelişen bir dikdörtgen ve yapıyı . üç yönden çevreleyen 
bir sundurmadan ibarettir. Sundurmalarla birlikte ( 17 X 
18 m.) kareye yakın bir plan sergiler. Yapı günümüzde 
dört yöne meyilli bir çatı ile örtülmüş ve çatının ortasına 
üç boğumlu bir alem konulmuştur. 

Minare kesme taş olup yapının kuzey batı köşe
sinde dışa taşkın inşa edilmiştir. Girişi sundurmad~n 

olup yapıdan ayrı inşa edilmiştir (31). 
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Çorumi Mehmet Bey Camii içinden bir görünüş 

Kı b le duvarı bir sıra kesmctaş, ikisuatuğla ilc as
lma uygun olarak yenilenmiştir. Bu restorasyon esnasın
da mihrap da yenilenmiştir (32). 

İki sualı pencerelerden ışık alan yapının alt pen
cereleri söveli, üst pencereleri hafif kemerlidir. Yapının 
kadınlar mahfeli pencereleri de söveli inşa edilmiştir. 

Yapıda yer alan oldukça güzel bir işçiliğe sahip 
minber tavandan birkaç santim yüksektir. Bu minher ya
pıya değil de Çelebi Sultan Mehmed Han Camii'ne ait 
olsa gerektir (33). 

Cami Hayrabolu'daki diğer eseriere nazaran ol
dukça süslüdijr. Yay kemerligiriş kapısının kilit taşında 
al n kol! u bir yıfdız ve kemer dolgulannda ise köşelerde
ki vazolardan çıkan çiçek demetleri yeralmaktadu. Bu 
süslemeler yağlı boya ile sonradan boyanmıştır. 

Giriş kapısının sağ kanadında: 

Ya Mufettiha'l-ebvab (Ey! kapılan açan) Maşallah 1213 
(1798/1799). 

Sol kanadında ise: 

İftah !enli hayra'l-Bfib (Bize hayır kapılarını aç) 1317 
(1899/1900). Yazmaktadır. 

Yapının en ilgi çekici s üstemeleri ise Barok döne
min duvar resimleridir. Giriş kapısının iki yanında iki 
yivli sütun ve sütunların üzerinde çiçek sepetleri yer al
makta, kitabenin hemen üzerinde ise alınlık şeklinde süs
lemeler bulunmaktadu. 

Yapıyı çevreleyen sundunnanın mihrap yönlerin:.. 
deki duvarlarında mihrap nişleri açılmış ve buralar yine 
döneminin süslemeleriyle bezenmiştir. 

S undurmanın doğu kanadı mihrap duvarı önünde 

Muhammed Hasib'in mezarı vardır. 

Mezar ki tabesi şöyledir: 

Hiivellwyyu'l-bakl 
Al ben/ mesned-i zat-ı nesi b 
Eyledi ukbaya gezer ol edi b 
Rı!ıleti11i11 tari/ı id ir şiiplıesiz 
Matemine/aşk Muhammed Hasib 
Sene 1199 (M:l784Jl785) (34) 

Caminin haziresinde bu gün ancak birkaç tane 
mezar taşı vardır. Pekçok mezar taşı bugün kaybolmuş
tur (35). 

Caminin mihrap duvarının batı köşesinde bir de 
kuş evi vardır. iki ayrı bölüm halinde yapılmış bu h.'UŞ evi 
yapıya verilen önemin bir göstergesidir. 

ÖMER EFENDi CAMii 

H. 910 (M:1504/1505) tarihinde Ömer Efendi ta
rafından inşa edilmiş, H.l288 (M:l87l/1872) tarihinde 
minare ilavesiyle ahşap olarak yeniden yapılmış (36), 
1993 yılında ise yeniden inşa edilmek üzere minare ka
idesi hariç tamamı yıktırılmışur. 

SARBAN AHMED TÜRBESi 

Sfuban Ahmed Kanuni Sultan Süleyman'ın De
veci başı idi. Kendisi Hayrabolulu olup Melami tarikatı 
pirlerindendir. H.952 (M: 1545/1546) tarihinde vefat et
miştir (37). Dergfıhının hemen yanında defnedilmiştir. 
1947 yılında türbe tamir görmüş (38), geçen yıllarda ise 
iamamen yenilenmiştir. Hiç bir mimari özelliği bulun
mayan türbede herhangi bir kitabe bulunmamasına kar
şılık, 1931 yılı öncesinde türbe sandukasına dayalı bir 
levhada ki bilgileri Gölpınarlı bize nakletme~tedir. 

Cenôbı pir Alunet kutbi devram ve/ayet kim 
Katôrı kıtdsiiıı o/dur Stırbôm rôlı peymôsı 
Cenôbı lıazreti Salilıten almış galiba efeyzi 
Ki : ira Sarhanlık lıi:meriııin n/dur imtist . . , 

S<irban Alınıcı Türbesi 
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Sarban Ahmet Türbesi planı 

Giiderken kôrbiinı sôlikôm kô' be i vas/e 
Konak yeri olurmuş ol giirulıa aşk sahrôsı 
Kalurmu sôliki günıra/ı olup lıiç ri hi lıayrette 
O sôlıip üştürôm himmetin bak varmı hemtôsı? 
M edihan oldu vasfinla "Halim" in maksac/ı o/dur 
Bırakma yarini yolda budur senden temennôsı. 
Ziyaret eyleyince rifı/eti sôlinlıisab elf im: 
<Şatırban> oldu ol zôtm zehi tarihi ra' nôsı (39). 

SARBAN AHMED DERGAHI 

H.933 (M:l526/1527)'de Kanuni Sultan Süley
man tarafından inşası için fennan çıkartılmış, harab ol
duğu için H.l304 (M: 1886/1887)'de Sultan II. Abdulha
mid'in şahsi gayretleriyle yenilenmiş,aynca harem da
iresi eklenmiştir ( 40). Dergahın yeri bilinmesine rağmen 
bugün hiç bir iz kalmamıştır. 

DEVELER KÖPRÜSÜ 

Hayrabolu-Tekirdağ yolu üzerinde Şehir çıkışın
dadır. Tamamen yenilenmiş köprüden sadece eski bir ki
Hibe fotoğrafı kalmıştır. Kitabe metni şöyledir: 

Kim fatinu fa i kul akran-ı m erd-i mu' teber 
Dehre bir makbul eser vaaz etmeği efkar ile 
Geldi bu nelu·e bira;; seyreyleyüp ettinazar 

Gördü cisri yıkt!mış kalb-i e/ıl- i dil gibi 
Olmamış kimse medetrez eski nil olmuş akar 
Dere kap gayretle biinyanm bed idüp G/11/l 

Etti pek bal bina oldu neziba bir eser 
Su yerine smf-ı nakdi/e ediip saygı be fiğ 
Tahta köprü iken evvel eyledi taştan kemeri 
Doğrusu bir cisri ali oldu kim emsalı yok 
Var ise misli aksi ola dünyadameğer 
Hasılı mesrur etti şimdi elıli beldeyi 
Hep sane eyler bu vechile eden andan güzel 
Ola banisifamilyasıyla daim tendürüst 
Irzumalı canma lıem gemiye am n kadar 
İşte talat ana mevvadi iki tari/ı dedim, 
Beyti vakit içevirdir ana böyle zibiifer 
Cevlıeri lıicri biri mı/adı isad__an diğeri 
Oldular silkii lıiinerde Izemen manzımı giiher 
Bezl-i nakdi/ekerekzade Neso alıcaı·dan 
Bir.forahza köprü inşa etti kim dünyaya de,~er (41) 

RÜSTEM PAŞA MEDRESESi 

Rüstem Paşa tarafından H.968 (M: 1560/l 561) ta
rilıinde yaptınlmış, H.l063 (M: 1652/1653) tarihinde ta
mir edilmiştir ( 42). Tamamen ortadan kalkmış olan med
resenin yerini dahi bilen yoktur. 

HALKALI (KAYA HA TUN) TEKKES İ 

H.l303 (M:I885/1886)'da Semahane ve kahve 
ocağı olarak yapılmış Rifal tekkesiydi (43). Bugün tek
keden bir iz kalmamıştır. 

ŞEYH MUHYİ TEKKES İ 

H.l314 (:1896/1897)'de yardımlarla Semahane, 
kahve ocağı, bir oda ve sofa ile Gülşenl tekkesi olarak 
yeniden yapılmışken (44) şimdi mevcut değildir. 

AHİ İBRİ ZA VİYESİ 

H.960 (M: 1552/1553) tarihli Tapu Tahrir Defteri
ne kayıtlı vakfiyesi bulunmaktadır (45). Bugün yeri ve 
mimarisi bilinmemektedir. 

NOTLAR: 
(1) f\nonim, "Hayrabolu", Yeni Türk Ansiklopedisi, Cilt:4, 

Istanbul 1985, s.l254. 
(2) Bilge UMAR, !ür~iye'deki Tarihsel Adlar , İstanbul 

1993, s.429; L.lNClClY AN-H.D.ANDREASY AN, "Os
manlı Rumelisinin Tarih ve Coğrafyası", _Güney-Doğu 
Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4/5, Istanbul 1976, 
s.41 'de Şehrin Kharios adlı bir Atinalı tarafından kuruldu
ğunu ve Khariuopolis adını taşıdığını söyler; A.Fikri 
UY A~I.\(, Hayrabolu 'daki Osmanlı Eserleri, İstanbul 
1972, I:U.Edebiyat FakUlıesi yayınlanmamış Lisans Tezi, 
s.l 'de "Venedikli Sezar adlı bir Voyvoda Hisar Mahallesi 
ınıntıkasında M.249 yılında şato şeklinde ufak bir kale 
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yaptınr. Şehri rüzgarı bol anlamında Ayere Pola şeklinde 
adlandınr. Bir müddet sonra Bizansi ı Haralanhas şehri ele 
geçirir ... " şeklinde söy!~mektedir; EVLİXA ÇELEBİ, Se
yahatname, Cilt:8,Uçdal Neşriyat, Istanbul 1985, 
s.418'de Rum ve Yunan tarihçilerine dayanarak şehri Di
motoka Kalesi sahibi Dimo ve DoJsa isimli iki kardeşin 
kurduğunu söyler; Muzaffer ERDOGAN, "Osmanlı Dev
rinde Trakya Abidelerinde yapılan imar Çahşmalan", G_ü_. 
ney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6{7, Is
tanbul 1978, s.145'de Evliya Çelebi'yi kaynak vererek? 
"_Şe~_ir ilkin Rum asıllı Yanavan yönünden bina edilmiş
tır ... der. 

(3) Hayrabolu'nun geçirdiği istilalar için Bkz. Hikmet ÇEViK, 
Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, Istanbul 1949, s.26 vd. 

(4) i.Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, Cilı:l, Ankara 
1982, s.170. · 

(S) EVLİYA ÇELEBİ, A.g.e., s.419'da kalenin bir kısmının 
yıkıldığını söyler. Şimdi mevcut olmayan kale herhalde 
Hisar mahallesi dalaylannda idi. 

(6) Hayrabolu adının menşei için Bkz. EVLİYA ÇELEBİ, 
A.g.e.,s.419'da fetih esnasında "Nice olur vakit dar kale 
fetholunmadı! dediklerinde Gazi Süleyman Paşa Fethi 
Hayri yoludur (veya Hayn b~ldurfi) der ve kale hemen 
fetholunur ismi Haynbol'dan değişmiş olarak Hayrebolu 
denmiştir"; Muzaffer ERDOGAN, A.g.m.,s.145'de bu 
görüşe katılır; Gönül BOZKU~T. Hayra~olu Tarihçesi 
(Türkler Tarafından Fethinden Itibaren), Istanbul 1973, 
İ.Ü.Edeb iyat FakUltesi Yayınlanmamış Yalançağ Tarihi 
Lisans Tezi, s. I 'de bu bilgi tekrarlanır; A.Fikri UYANIK, 
A.g.e.,s.2'de "Halk arasındaki inanışa göre Yahşi Bey; 
Hayrabolu'nun fethi sırasında yapılan savaşta yarala
nır,bunu gören Hayretlin Paşa: Bre Yahşi sana bunu han
gi kahpe etti? diye sorar.Yahşi Bey Hayri po li gazınız kut
lu olsun diyereK ölür.Böylece onun son sözlerine sadık 
kalınarak anısının devam ettiğine inanılır ... " diye bize 
farklı bir bilgi sunmaktııdır. 

(7) Gönül BOZKURT, A.g.e.,s.2-3. Ayrıca Trakya'ya yapı
Ian iskanlar için Bkz: M.Tayyib GÖKBILGIN •. Rume
li 'de Yörükler, T atarlar ve Eviad-ı Fatihan, Istanbul 
1957. 

(8) GönUI BOZKURT, A.g.e.,s.2-3. 
(9) Gönül BOZKURT, A.g.e.,s.3. 
(10) EVLİYA ÇELEBİ, A.g.e.,s.419'da suyunun baliuğu ve 

toprağının verimli)iğinden bahseder. 
(ll) EVLIYA ÇELEBI, A.g.e.,s.419. 
(12) Gönül BOZKURT, A.g.e.,s.5. 
(13) Mühimme Defterlerindeki kayıtlardan anladığımız kada

rıyla Hayrabolu'nun padişahın has hayvanlan için laşlak 
görevi yaptığı ve ordu ihtiyacını karşılamak için pek çok 
mal üretip gerekli yerlere gönderilmesi hakkında Bkz. G. 
BOZKURT, A.g.e., muhtelif sayfalar. 

(14) Gönül BOZKURT, A.g.e., Muhtelif sayfalarda Mühim
me Defterindeki kayıtları açıklarken Hayrabolu nüfusu
nun önemli bir bölümünün askeri personel olduğunu an-
lamaktayız. .. . . 

(15) M.Tayyib GOKBILGIN,A.g.e.,s.20-41. 
(16) Gönül BOZKURT, A.g.e.,s.4. 
(17) Gönül BOZKURT, A.g.e.,s.8. 
(18) EVLİYA ÇELEBİ, A.g.e.,s.419. 
(19) GönUI BOZKURT, A.g.e. ,s.l O. 
{20) Gönül BOZKURT, A.g.e.,s. ı 1. 
(21) Gönül BOZKURT, A.g.e.,s. ı 2. 
(22) GönUI BOZKURT, A.g.e.,s.ı3. 
{23) EVLİYA ÇELEBİ, A.g.e.,s.419. 
(24) Gönül BOZKURT, A.g.e.,s.ı5. 
(25) Hayrabolu'daki eserlerin kilabcleri çeşitl i vesilelerle şu 

eserlerde yayınlanmıştır. Bizim verdiğimiz kitfibeler Do
ğan YA YAŞ tarafından düzelıilmiştir. A.Fikri UYA
NIK,A.g.e., G.BOZKURT,A.g.e., Meriç Rıfkı MELÜL, 

"Trakya Kitabeleri I, Hayrabolu Kitabeleri", Tarih Vesi
kaları, Sayı:l7, İstanbul 1958,s.210-220. 

(26) Cami mekanının büyüklüğü dikkate alındığında, döne
minde bu yapının düz bir tavanla kapatılması mümkün ol
masa gerektir. A. Fikri UYANIK, A.g.e.,s.4'te: "Haremin 
kısmen varlığı kaynaklardan ögreniliyorsa da bugün mev
cut değildir." demektedir. Caminin kuzey-doğıı köşesin
deki minarenin hemen bitişiğinden caniiye kuzeyden ve 
doğudan iki ayn giriş mevcuttur. Bu girişlerden kuzeyde
ki belki de kadınlar mahfeline açılmaktaydı. Bu kadınlar 
mahfeli caminin belirli bir bölümüne kadar devam etmek
te ve cami içi iki katlı bir görünüşe sahip olmaktaydı. Ca
min in kalan bölümünde ise ahşap direklerle tavan ıaşın
maktaydı. 

(27) E.H.A YVERDİ, Osmanlı M i'maris inde Çelebi ve 
II.Murad Devri, İstanbul 1972, s.173'de Minberin 35 
cm.Iik alt bölümünün durduğu belirtilmektedir. Bu cami

: nin minberi Çorum! Mustafa Bey Camii'ne taşınmış olsa 
gerektir. · 

(28) E.H.A YVERDİ, Age, s.l74'de "Revak minarenin jki ya
nında iz gösteriyordu" demektedir. Ayrıca kemer izi ve 
kubbe kalınıısı görmediğini belirtir. 

(29) HazTre bugün çok harap vaziyettedi:.Kınm Hanlanndan 
Aslan GirayHan'ın oğl)J Kalgay ve Izzet Giray Sultan'ın 
mezar taşl~.rı buradadır. Mezar taşı kitabeleri için Bkz.; 
M.R.MELUL, A.g.m., s.217-218. .. 

(30) Güzelce Hasan Bey Camii Vakfiyesi için Bkz.; T.GOK
BİLGİN, XV.-XVI.Asırlarda Edirne ve Paşa Livası 
Vakıflar Mülkler Mukaatalar , İstanbul 1952,s.416.; 
G.BOZKURT, A.g.e.,s.48; İ.Aydın YÜKSEL, Qsmanh 
Mi'marisinde II.Bayezid-Yavuı Selim Devr i, Istanbul 
1983, s. ı 46. 

(31) Minare ı 947 yılında yıkılarak ye.~ilenmiştir. A.Fikri 
UYANlK, A.g.e.,s.l2; M.R.MELUL, A.g.m.,s.212'de 
Minarenin sonradan yapıldığını belirtmektedir. 

(32) A.Fikri UYANlK, A.g.e.,s.l2. 
(33) M.R.MELÜL, A.g.m.,s.212'de minberin ahşap olduğunu 

söylemektedir. M.R.Melül çalışmasını 1945 yılında ta
mamlamıştır. A.F.UYANIK, A.g.e.,s.12'de ~inberin taş 
olduğunu ve yapının orijinal minberi olabileceğini belirt~ 
mektedir. 

(34) Muhammed Hasib'in Mustafa Bey'in oğlu olduğu ve 
onun ölümünden sonra camiyi tamamlattığı söylenir. Bkz. 
A.F.UYANIK, A.g.e.,s.ll. Fakat cami inşa tarihi ile ara
larında 100 yıl zaman farkı bulunmaktadır. 

(35) M.R.MELÜL, A.g.m. 'de bazı mezartaşlarının ki tabeleri
ni vermektedir. Kendisi burada çokça mezartaşı tespit eı-
!f1iştir. .. 

(36) !.Aydın YUKSEL, A.g.e.,s.l48. 
(37) (GOLPINARLI], Abdülbaki, Melfimilik ve Melfi miler , 

Istanbul 1931, s.55. 
(38) A.Fikri UY ANIK, A:g.e.,s.l4. 
(39) [GÖLPINARLI], Abdülbaki, A.g.e.,s.55 'de Tekirdağ 

Vakıflar Müdürü Mustafa B.E. tarafından bu levhadaki 
yazının kendisine gönderildiğini söylemektedir. 

(40) M.R.MELÜL, A.g.m., s.213. 
(41) Kitabe buğün mevcut değildir. A.Fikri UYANlK, 

A.g.e.,s.l5'de köprünUn 1947 yılında yıktınlarak yenilen
di ği nden bahseder. Ayrıca kilabcnin fotoğrafını verir. 
Kitabenin tercümesini Hayr abolu'nun Sesi Gazetesi, 
sayı:46-1967'ye dayanarak verir.Kitfibe.Jotoğraftan oku
namamış, A.F.Uyanık'ın tezinden olduğu gibi verilmiştir. 

(42) Cahit BALTACI, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Med-
reseleri , İstanbul 1976,s.346. -

(43) M.R.MELÜL, A.g.m.,s.213. Tapu Tahrir Defter i'ndeki 
kayıtları iç!_n Bkz. G.BOZKURT, A.g.e.,s.34. 

(44) M.R.MELUL, A.g.m.,s.213. 
(45) T.GÖKBİLGİN, A.g.e.,s.l73; G.BOZKURT, A.g.e.,s.38 

ve47. 


