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HA'YREBOLU KİTABELERİ [~] 

RIFKI MELÜL MERİC 

Meskenler, hemen hemen külliyet itibariyle kerpiç duvarlı ve toprak 
sıvalı, tek katlıdır. Sokaıkların ibir :kısmı annavut kalldırıml ise de kısm-ı 
azamı teı.sviyesiz topraktıt; istikametleri de gelişi güzcldk. · Çarşıdaki 
dükkilnlar, kar-ı kadimdir. İki katlı ve muntazam ibina azdlr. 

Çarşı içindek~ Eski hamam yıkılmış, enkazının bir kısmı ile su ha
zinesi bırakılmış, ıbazı aksamı· ~erine de Belediye dairesi ile yapı değeri · 
ofunyan ·bir hamam inşa edilmiştir. Belediyenin önündeki park, sokak 
v~ .meydanlık, Alpullu yolu üzerindeki medrese, Sarban Abınıed Gülşen! 
tek}resi .ile diğer tekke, tür.be ve mezarlıkların yerlerindeki· arsalara göç
men evleri, paZıar yerleri, 8$keri binalar ve yollar yapılmıştır. Şehir da
lıilılııde mündıeris cami, mescid, tekke ve türbe hazireleriyle makberler 
kaldırıımış, taşları yok olırıuştur;· ibunlarm arsalarının bazısı satılığa çı ... 
kaTIImıştır. 

: ·Gazi Turhan Beyin oğlu-Tırhaia Yenişehrinde medfun-Güzelce Hasan 
Bey [1 ] tarafından Hicri 905 tarihinde inşa ettirilmiş olan Ulu Cami ile 1098 
tarihinde Mehmed Hasib Bey tarafından ikmal edilmiş olan Çarşı Camii
n.k ıhazirelerılı:ideki eSki yeni bütün. m~~er mezar taşları ve s~ndukaları 
sökül:ıİı.Uştfu. Bunların, bilhassa Ulu Camidekilerin pek çoğu zıya'a uğ
ramıştır. Kalanların bir kısmı sağlamsa da mütebaki kısmı parçalar ba
lindedir. 

Bazı ·çeşmeleriın yer~eri değiştirilmiş, bazıları da iptaI edilmiştir. 

I. 

HALEN MEVCUT MİMARİ ESERLERI 

1. Hasan Bey Camii (Ulu Cami).: 

. Balkaı;ı. Harbinden evvel vuku bulan büyük zelzelede harabiye uğra
yıp tamir edilmemiştir. Osmanlı mimarisinin emsalsiz bir bediası ·.olan bu 
eserin büyük kubbesinde gökyüzü görülecek kadar geniş ve. müteaddit 
çatlaklçı,r ve çöküntüler olduğu gibi, diğer dört. kubbesinde, duvarlarında 

[*] Bu yazı, 1945 yılında yapılan araştırma neticesinde hazırlanmıştır. 
(1] Kitabede «Hasan Bey bin Abdullah» tir. 
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ve esasen bir kısmı münhedim. bulunan minaresinde aynı neviden çatlak
lar ve; yikıntılar vardır. Ha:Yrabolunun ve civarının yegane şaheseri olaıi' 
bu abidenin askıya alınmak sm:etiyle ihyası mümkün olsa gerektir. Kü: 
Çük bir zelzele, bu camii yıkmağa k8.fidir. İhyası için çok büyük masrafa 
ihtiyaç varsa da, bunun için tahsis edilecek para, yekunu her ne olursa 
olsun, yerine masruf olacaktır. 

Camiin rıvaklan ve sütunları yikılmış olup en.kazı kalmamıştır. Keza, 
jki büyük tabhanesi bulunan bu .kadim eserin geniş sundurmalan ve gü~ 
zel, mazbut !hariciyyeleri yok olmuştur. 

Camiin etrafını çerçeveliyen binafar ve duvarlar da aynı· vaziyettedir'. 
Haziresindeki mezarlar sökülmüş, hep.si parçalanmıştır~ Bunlar ·.arasında 
eski tarihleri taşıyan ıbir taş kalmamıştır. HaJ:buiki bu hazirede Hicri (905) 
tarihine yakın taşların :bulunması 13.zımdır .. Hazirede hafriyat yapıldığı 
t;:ı.kdirde eski taşlarin zuhur etmesi mümkündür .. · 

Camtin haricen ve dahilen sıvaları ve kubbe kurşunları kalmamıştır. 
Mün!hedim olmadan, bu şaheserin g0ayet dakik planının ve rölövesi~ 

nin yaptırılması ve dahilden, haricden muhtelif teferruatını ve muhtelif 
cephelerden kütlesini gösterir fotoğraflarının alınması gere.kir. 

Camiin, ·cümle kapısı üstündeki, gir,ift süslü yazı ile mahkuk mermer 
kitabesi: 

~I ~_,ı "~~I ~ı~ .J. ct.. LJ-> .:!l):ll el~I "":=;11..U. L5-. ~.' 
~ ~L. ~ Lc'I Jw ~ı [1] ..:ı..1..:u l>.o:'l;, ~L:.) l:i1J Jl.i - • y 

d.."l.. .ı...-i'J ~ ~ J/:/I t:;.J t_.;L" _,;.:il t" r.11.J (.\!~ .:rı ;_; .. - .. '<" 

Camiıiıı dış avlusunun şark tarafındaki kapısının kıble mukabilirideki 
köşesine isabet eden yerde halen mevcut çeşmenin kitabesi (Kitabe taşının 
cinsi mermer, yazısı sülüs): 

Jl..ı;l;. JJ'.·~;.. .s':...ü .JI ..Jl?I 

C.SJb ..:..!.i" b..l~ ~ .. ı ı.S..ı,l; .ı,.'Ç.J 

..;_I~ t3~j ı.S~;lı;- <IJ°l..1::-" ~-\.:.,., 

..;_l..u.I -". c.s,.U; .ı.;;...J; bl ı.r- J~,I 
C.SJ~J .;\ ~~· o_,f,l Jl- J'. ı.S..ı.1_,I t"Lc 

' y o /ı 

r ~ı __ ok ,._.ı.;;. bı ~--...: c::.u..ı _ • , 
~ <lı _ _,.ı-~ 4!~ J!. ~.ıik! c.s4.1 - • 'I' 
~I ~ ı.S ..(\ J.. .J:-'° .:!)~ y,- )A ~· ı.) VY" - ~ 'f 

c.s:ıı: ı:ı..J~ ..... _,; ..;J ı.) Y"" ~ -ı:..:.; c.s: JS - . f. 
..J~ .J:I IJY.v"J~ c.s..J-". ~;L".J t"l:;.. - • o 

2. Çarşı Camii (Hasib- Bey Caımii): 
Kethüda-zade Çorumi Mustafa Bey mşa ettirmeğe başlamışsa da 

ömrü vefa etmemiş, oğlu Ali Riza Beyin oğlu Mehmed Hasib Bey tarafın
dan nısfı :kargir o:larak 1098 H).cri yılında ikmal edilmiştir. Bir müddet 
harabiye yüz tutup kapalı 'kalmış, 1315'te halkın yardımiyle tamir oluıı
muştur. 

[ 1] JM:• JJalJ olmak lazım. :Uı.. kelimesinde hemze ve nokta ~oktur, 
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Ca.İni, halen, karğir dört duvar olup sakfı ahşap çatidır ve kiremitle 
örtülüdür. Mmberi de ·ahşaptır. Mihrabı aleladedir. Duvarlarında yazılar 
ve nakışlar vardtr. Minaresi sağda olup sonradaıi bina edilmiştir. Mermer 
söğeli ve kavs kemerli cümle kapısı üzerindeki üstü gri· ve yazısı zırnık 
ile iboyalı taşa ıınahkU.k kitabesi (Yazısı: Nesihlesülüs arası kötü bir yazi) : 

.)1;J.) ~..\;.;) ~ Jl:ı.....• J_,.,.; J~; ~~..ı.:..~ J_,I ~.:.1.J)J o.)IJ 1.b.:.5'--:- .\ 

•-U~ J_l:..; ':'hl ~~ J..::t. ı.>Jyv"' ':"f- ..,.:.ı.ı.,..eo 
J_,.t. ;;..J.,ı .J~'J J~ Ji ..::.;; ;l..v .:..:=:- .::./:'. J.,~~~J'ı.S..ı.=:1~,l\ .. --: ·" 

\ ... ı\ ....:... 

J _,~; ~il .:P~·- '· .u._ı ;?-.)~- ...i4 ı.S~.) L~ 

3. Paşa Camii (Çelebi Sultan Mehmed Camli.) : 

Bu carrii, evvelce'':kurşun puşidelii olup .billa:hare harap olmuş, 1921'de 
ihyaen tamir edilmişfiır. iane· ile ihya edildiği, §ark tarafındaki taş per
vazlı ve kavs kemerli kapısııiın ilStündeki kita;beden de anlaşılmaktadır. 
Cami, şimdi, sakfı çökmüş, dört büyük ve yüksek duvardan ibaret kalmış 
vaziyettedir. Minaresi sağdadır. Mesahası geniŞ ,bir camidir. 

· Camiin ilk kitaJbesinin cümle kapısı üstündeki yeridÜrmaktad·r. Ki
tabenin bir ;l,:mçuk iki .sene evvelliıe kadar yerinde durduğu civar halkının 
ifadesiyle anlaşılmaktadır. 

48 x 65 santimetre ebadında olan ve talik celi.siyle mahkuk bulunan 
taş k>itabe: . 

.::.S'" r ":" _, ..1ı_ 1 İ~ o 4!_ 1 ı.! _J:;_ j J'.. :;::_, 
-
~ j .:;.)_,:.. ~ l- ..:.-ı._? ,j_.) :..ı_ ·' *\ J~I 

~ o_,f_I J,: o~ Jt..d if l.Aı_I ~ • .!. .:ı::~ u-: ('.)ı.;.. .:ıt,;,. J.1- ..:ıu.ı-qı:-J4·..ı.: - ·" 
':",_40.)..J. ~- a....!\ 

-'• 
.;,..ı.:L.j JJı ı,Sj\i; ıx.: ı ··J-1 _,. ı)~ ~)-!~- . " 

..... ı_;. ı.S-11.:1 l!.\, ..::1.J-. .. . 

~·) o;jJl)J .. .) )~o;\.:.. d_ .)JY:. ı,S..J\ı .):... ..ı-... ;,t 1 JY. . u • . .:ı..ı~- J_,1 -.t 

~Ao.ı.il 

~~i ı.S..l:JJ'ı..f) '":'.h1 (! .:.1.-f.:.J,-- J\ ~-Q~.:.ı;~ ..J. ı,S..L!..J..lı)_,~ .j.ıA....)a!-. o 

~W(ajı ~ ~-.V.- *' ..:f_r.-1 .:.ı.r-· j} ı.S..JJ, .,:,J.r• ı.S..d3 ;) r--- ...J.r" - .i 

~:.fı. ('..ıj\ 

.;.,JJ ı_;- J:i ı.S-11)1 J~...i J~~ ............ ....; J.V" c.S..l:J Ji .:ı::~:i .u.. ı r 1ı· .ı,.ı_~;ı - • v 
r-~ ~ ~\ 

t.J .. ..lll;. l.ıı__,\;..;\;" ..)~ .;:,"~ o..U. j..tıt l:.;, JJ'. ' . .ı:) -5..JJ\ ;4.l;I Jr - .A 

~o~ 

0::--~ ._jl ... J:i d.!.bl ~~ .. '· J;;f ı.>f\ ~ı J~~- ...... 1ı· • "ı 

~~\}\ tJ' ~ 1..:-· ıJ-_;ı;; 

' ""ı \ 
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Camiin şark canibine naklediliniş olan çeşmenin tamir kitab.esi 
(Yazısı ta'liktfr) : 

5<t..~:- L!.~ 

fi.;. 'l.Ô>_.r.! ı.S"'d..C_f ~I ;::ı'ı/"' lfb. 

\ t f. ' ;..\.!.l-1ı_ 1 ·~~...i ..J.ti _,ı. 

4. Ömer Efendi Camü·: 

.-: : ; '~ - -·· ··. - ' 

Hicri 910 tarihinde Ömer Efendi namın.da bir zat tarafından yarı 
kargir -Olarak inşa ettirilmiş olan bu cami, ıb.arap olmrusı üzerine, ahalinin 
ianesiyile, 1288'de !küçük bir minare ile ahşap olarak inşa edilmiıştU:. 

II. 

HALEN MÜNDERİS MİMARİ ESERLERİ 

Kasabada evvelce "Beyler Hanı Camii, İbrahim Çelebi Camii, İsken
der Pa§a Camii, Gaz.i Süleyman Paşa Camii" ile 12 mescid olup son za
manlar;a. kadar duran Kuyumcu Meı.scidi. de bugün münderistir. 

Hii:san. Bey Camiinim. kıblesi şarkındaki Çifte haımam son seneler için
de yıktırılıp bazı aksamına Belediye -binası ile asri :beton hamam yaptırıl
mıştır. Halvetlerinden biri ile su hazinesi el'an durmaktadır. 

• l . • • • • 

Hayraboluda Nakşi, Kadiri, lJşşaki v~ Gülşeni tekkeleri vardı. Bun
lardan üçü son zamanlara kadar ;mevcuttu: 

ı. Sarban A'hınıed DergaJıı: 
Ka~uni Sultan Süleym.anın 933'te inşasına ferman ~ttiği derg&h, za

manla 4arap olup 1304'te İkinci Si.ıltan· Abdülhamidin trade ve tahsisa
tiyle müceddeden bina edilmiştir. Ayrıca bir harem dairesi ilave olunduğu 
gibi, türbe de yeniden inşa olunmuştur. TekkerıJn bugün ancak yeri ve, bir 
de kasabaya doğru .aynı sokak üzerinde ahşap rrieşruta~ı vardır. 

2. IŞeyh Muhyi Tekkesi.: 

Münderis olmuşken 1314'te iane ile semaıhane, kahve ocağı, ibir oda 
ve sofa olarak yeniden yapılmıştır. Şimdi yoktur. ~ülşeni tekkesi idi: 

3. :Haikalı. = Kayalı.atan Te~esi: 
1303'te :ifuıe ile müceddeden semaıhane, kahve ocağı halinde yaptırıl'

mıştır. Rifai tekkesi. idi . 

. Hayrabolu'daki türbeler de yok olmuştur, Sarıba~ .Alımed türbesi 
mevcuttur. Tekkesinin şimal duvarının ardında iken mmı,feriden kalmış-
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tır. Medlıal duvarı büyük,- <liğer beş dtl'ı teşkil eden kargir duvarlar kü
çüktür. Türbede yalnı.Z Sarban Ahın.edin ahşap, puşidesiz sandukası 

vardır. 

Münder1s türbeler şunlardır: 

Balıklı Ba:ba, üvejlis Baba, İbrahim Çelebi, Musa Çelebi, Gül Baba, 
Ahmed Dede, Şeyh Hüseyin, Şeyh Şuhi, Yahya Çavuş, Şeyh Salinı, Ab- · 
dullah Efend;i, Şeyh Abdurrahman, Şeyh Hüsameddin, Böcek Ana, Gazi 
Sinan oğlu Ahmed. 

Bu türbelerden başka Hayrabolu'da yetişip tasavvu( ve edebiyat va
dilerinde birer mevki edinmiş olan birtakım zevatın da merkadleri .vardı 
ki, bugün ·bunlardan bir iz bile yoktur. Ezcümle: 

K.anuni Sultan Süleyman'fa 'birlikte İrakayn seferin~ iştirak etmiş 
olan Bayrami ve Melami ileri gelenlerinden S~rban Ahmed'in Dergahı 
postnişin,i Şeyh İbrahim-i Gülşeni'.riin Pir Ali Sultaiı'da nihayet bulan 
neslinin merkadleri bunlar arasındadır. Sarban Ahmedin meşhur Devesi
nin medfeni de kaldırılmıştır. 

Sarıban Mimed Dergahi -haziresinde olup ibugün yederi belli olmıyan, · 
tanınmış kimselerin bir . kısmı şunlardır: 

Sarban .Mınıedin oğlu Şeyh Mehmed, oğlu Şeyh tbrahim Elifi (Mü
retteb divan saılıibi<l.ir), Şeyh Melımed Mahvi (Oğludur, fakat Çarşı Ca· 
miinde medfun idi), Feyzullah oğlu Şeyh Melımed Emin (Tahmis·atı ·var
dır), Şeyh Hacı Mehmed Emin; 

Çarşı Camiinde medfun bulunanlar şunlardı: 

Mehmed 'Hasib Bey (Camiin şarkındaki .sofada sandukalı olması ·la
zım gelen ve el'.an kaide taşı üzerine merkuz şah.ideleri durmakta olan 
ka:bri mevcuttur) . 

Şeyh Melımed }4aıb.vi (Edirnede Ekmekçioğlu Ahmed Paşa Zaviyesi 
şeyhl Sır Melımed Abdiden müstaJhleftir; matbu diva,nı vardır). · 

Hacı Şerif Hüseyin Ağa (Mısırda Mehmed AliPaşanın hususi yaver
liğini yapmıştır, siyasete karışmış bir zattır. Ne s·andukası, ne de §ah.ide-
leri mevcuttur)'. · · . 

Kırım Hanları evladından Adii Giray, Safa Giray · (Arslan Giray 
oğludur) , J?enli Giray (Bu da Arplan Giray oğluciur) . 

. Hızır Gazi Bey (Kırımlı İslam Ali Bey-z.adedir) . 
. ·şeyh Mustafa Fazlı (Cami haziresindeki· türbesi yıktırılmıştır.· Edir-

nede Şeyh Sezaiden müstahleftir, -Pivanı· Yardır'). ' . 
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· Münderis Yahya Çay:uş Zavjyesinde medfun olan}ar: 

· Yahya Çavuş;·· Uşşakİ Dergahııiın postnişini · Şeyh Bedreddin Mah
mud Efendi, Hi,isameddin Melımed Efendi, Selamet Giray (Hayraboluda 
sarayı vardı. Şimdi ·yer!ni ıbir bilen dahi yoktur), hayrat sahibi Hacı 
Aziz Ağa.. · 

. Mustafa ve Musa ç~lebÜer (Şimal yeri bilirien, Çarşıdaki s e b i l'in 
banileridirler. Mezar_ları, sebillerjne muttasıl idi.) 

Muhibbi (Üsküdarlı Himmet-zadedir. Mfüıderis türbesinde medfundu. 
Divanı vardır) . _ . 

Kutuıb Şeyh Abdrülbwki-i Halveti ve. Kutuıb Şeyh. Sarı Ahmed Dede 
(Kendi zaviyelerinde medfundular). 

Şeyh Hüseyin Feyzullah (Tahmisat sa:hibi Şeyh Melınıed Emin'in ba
basıdır; Küçük Kadın Zaviyesinde medfundu. Hattattır, divançesi vardır). 

Muslıhüd!dıin ("Meflıarü'l-küttab" unvaniyle anılırdı; Ebüssufı.d'un 

tilmizidir. Nesih ve ta'lik hatlarında üstaddır. 'Halkalı Tekkede med
fundu.) 

m. 
HAZİRELER VE MEVCUT MEZAR TAŞLARI: 

Hazirelerin, mezarlıkların ve mezar ıtaşlarınk ,bugünkü halleri, yu
karıda arz ettiğim ,ii:bidir. Yalnız Paşa Camiinin doğusunda, etrafı yol
larla mahdut ve duvarla çevrili yüksekçe ~azire, harap olniaktan oldukça 
kurtulmuş vaziyettedir. Mevcut eski şahldelerin büyü:k bir kısmı toprağa 
batıktır. 

Bugün mevcut ·bulunan sağlam veya kırık mezar· taşları arasında 

tarih ve Türk tezyini san'atları bakımından· fevkalade kiymetli olanlar 
vardır. Bu t?-şların, .tarın ve sanatın ·asli vesikaları olmak :hasebiyle, 
Hayrabolu lçin bir iftihar vesilesi olmak ~re, iyi korunm.aısı lazımC!-11'. 
Bu taş vesikaiarla, kasabada, küçük ve değerli bir müze yapmak m~
kündür. Hayra;boluya ·gelenlere, bilhassa, Güzelce Hasan Bey Camii ile 
bu taşlar gösterilebilir. Bunları ya Çarşı Camiinin duvarlı geniş hazire
sinde, ya Paşa Canıiin:in müstaıkil haziresinde veya ·kasabanın · Alpullu 
yolu medhalinde yeniden te.sis edilecek bir yerde teşhir etmelidir. 

Banka Caddesinin müntehaıSmda .bir sed üzerindeki munkariz bir ha
zirede kenarda durmakta olan ve başucu cidarına "İsmail biiı İbrahim 
Bey" ,in büyük örflü müdevver .şahidesi dayalı bulunan .şaheser sanduka 
bile bir müze değerin.dedir. 

Çarşı, Paşa ve Hasan ·Bey camileri hazirelerinde hafriyat yapıldığı 
takdirde toprak altından ıbirçok kıymetli taşlfil'.lll elde edileceği . anlaşıl
maktadır. Ancak haf:riyatın, usulüne uygun olarak yapılması lazımdır; 
yoksa taşların kırılmalarr ya-hud zedeleıirtı.eleri '.mümkündür. -Hafriyatın 
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· munkariz hazire ve kabristanlara da teşmili· suretiyle toprak. altında kal
. mış olmaları muhtemel bulunan taş vesikaları da elde etmek mümkün
dür; bu da ayrı bir kazanç olur. 

Aşağıda bazı şayan-ı diıkkat mezar tiışları .kitabelerini neşr ediyoruz: 
hamil. şahide (Ta'lik): 

Çarşı Camii. haziresinde: 

Cami banisinin mezar taşı, mevlevi sikkeli, düz mermer olup kaide 
taşı üzerindedir. 156 x 33 eb'adındadır. YazıSı, .iyi ta'liktir. · · 

Jl~I )- ı _,ı. 

. ":'!...i ,,:,1~ ..ı.:...:... ı.s:· JT 
~-~I J_,1 Jf ~~ S-1.~I 
.r·~ J~:t.JL- . ı.;!.!.~ J 

~ .;; J!.ai_ı . 0"" ,,::,\.. . 

"'\'\ .0..:.-

Kırık bir mezar taşı parçası. Yazısı sülüıstür: 

..> _,>:;> J) ~ ı,Sj1'ı ~ ...... 
....tuıı 

\Y•V 

Müdevver mermer mezar taşı. 101x20 k. Yazısı adi ta'liktir. 

,,:,4) L" .:.b-; ~ Ş ı.S4 .jJ~ 
_,.i- s _J.; ' ,j).,>;, "ı;,·ı.... 

'-;'_hl ./_) (_j .,..l.:.!..I(" t~ 
J§° ı.S~- 0~.r _,,. t.>L" 

.J _, 1 i .J.,;/> .U._ L"~ .> .. · .r 

..)""--...> ..; j J;.!.IS' .;:ı~ 

Jt".J L" l._:K° ...> ~~ ..s ~ 
.;,r ..;u,, ._s..:..!) 0~ s..ı.:( 

' \ '\ '\ ...:.-

Banka Caddesi müntehasında münderis ·hazirede: 

üstten dolama kalın. burma destarlı örfü hamil müdevver mermer 
şahide: 
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Pı:ı.şa Gı.nıii .şarkmdaki müstakil hazirede: 

Serpuşu düz dikişli kalafat üstüne katibi şişkin çatal de;;tarlı, üstü 
açık, cidarları nakışlı }:andulmh şfilıide (Sfüüs) : ·- .· 

J~I -"" 
lr: tlw .;J 1:> :ı;.'-~ J\ ,.Jl .. ~+i 
k ..::....:."'' :,ı j ..)~ ı.>l_,f 0)L_,ı .;.,_rl:z.... 

(..)_ • L!. ı.>l:.li ı.S~JI S ~ .:-1~ 
,....,.. ı.S.ı~ J-1'_1 J!,.. ,~_,.,.., ~ 

":"J-':I ...,.- "'.'? .üjı J+- j ;-M:. ~· 
ı? ":'"""' 1.,., J, ı ı.> 4 .ı.ı_ 1.-- ı.J_J_.İ _,:... .....a:--: 
~-.~ ;:.Ll ı.).J.:.. 1 _;G J l..::. ..:.L. 
~i:b 15l;..; ~~~ .. .:.; ı-~4 
~)ı,,- ı.).JwJ .JJb ....&il.t> ,-.:.:; 

lb )/_,. ~ .!l;~· 41°\kl.- ı.S~ 

\ " • T' .C.- .. il.ilı 
,,,_,, :. 

Düz dikişli kalafat üstüne tüylü ve taraklı düz şişkin destarlı serpuşu 
hamiıl şahide ··cTa'.lıik): · 

. . . 

Jl:ıl J)\ll .Y> 

ı:ı:.-ı:_~<~ ·JI ~~
JI j:;)\:...;ı ..;\;. .. (..) ~l-

~ı) .!l).~.. "'':.i .:ı~ 
~ ,,. . d"lkl- ı,Slili 

.J; _,;;. .. J i J'""v" }.:. JI 

.:ıl=3 ı.rJ'.J .:ıts:: ~ 

.:,\.k.L.. ..s l _,) -=-~ l:.: 

Jl.i 411 "·L.::.ı: .:ı_,'::""JJ 
...?l.ill 

On köşeli, mihrab~ rozetli şahide (Reyhani) : 

~ls 

ı..f J~ ~- :.r. 4-
\ • i O <C-
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Fevk.aiade bir sandukanın başucu Cidarına d·ayalı ayni şekilde şahide: 

~akmalı düz kalafat üstüne düz destarlı .serpuşu hamil şahideli üstü 
açık rokoko sanduka (Ta'lik) :, 

dlil 

.;ılk.L 0lfl;;- J~~~ U;1)L 
,jl;;,(\· (' faı ~ (';~ Jl:.,.. 'T' _,;. 

. 1-l> v-1 ~ ..f ..r_ı il:~ .:J J ...; J,r 

01~ i/' J-ıhl .Jl11~ ,.ili ":"J~I .!l; 
.::,,~ ;:üy_ 4'_.w- o.ı,;1-P." .. ili r.s:i:..ll! 
0~ L)..t...!. h!ı.' ~~ ~ c.,.. JJ 

(.:'"; ":"J o~I .::..A"; J~=-- J .r:! 
ı:.ıt<. .JJı ~..i .::ı~ ıfJ'.} o1.;,.JJ 

' 'l't ' ;_;_, 

Rifa1 taclı düz şahide (Sülüs) : · 

.:.-J' ~ 
<$.J.~Ş ~Cı.. ~ t>JJI v-lJ;, Jl ... 
L)J)ş Cll~ ...ıJ\JJ-') ,,d:... J'M 

ô~JI ~;-Jjl .!!;~· ":"_i1 y ..:.ı;JI ~ı ~JI 
t>.ı,_, .:.,--:-r. ....~ı ~ ;~T.; j ~ e;.:.. 

'". i ~-

Kadiri taclı düz şahide (Sillıüs): 

~-\i 

~ /( 4,o'.l,; ..J'. ,j-IA> ~ Y. <.S ..ı.:.l J' v' 1 

~..f.. JJ ~ J.ı.- ıf'' ı .. ru'I t>..ı.l< 
$:.;Ş ~q ..:ılj J'~A J~ \..5;ıı ~ 
(~JI L).J.....!. w,.. ı,Sjjı_ ..si Ô~Jı O).;.; 

~-;L" <$~' ......AiL.. <L:> JJ .4- e::-
41 _;Ş° ':"'\ o~~ \(\ }...;.~I 

"ı\' .-.:...... 
Jly 
\' •' J, 
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.Burma dardağan ser.puşlu ş8ıhide (Ta'lik) : 

jl;i\ JA 

t~ ~~, 5-""--· ) ..,ı :ıJ{ y.ı 

;l(:.,.s~,.; ._ıJı ~S .. J.r?" jj•:-fi Y. 

J.ı.:l,ı.> ..}Jf. dl ;.i:j_ ..s.l.A: ... Hı! 

)., .. L J;. ~)L ~-'j c::_'r .s..1.:5 

d-~>-) !"" jl?-) _;..LC:.- r-J '":"')·~ 

'f' :ı -1.L_ı ,;_,.,~ • ..ı.;;)JI ···i. 

•-; .).:. J~).J )~~.; '":"'.,-~ )~_,, 

) .. lJ.;o J;. _,(L:. , .. /-·· w-"_I ,w:ı )\... 

\ \"\' .. 4.:.... 

\ • t" j 
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Vaktiyle, Rumeli'nin ilim, irfan ve tasavvuf hareketlerinin bir mer
kezi ol.an Hayrabolu, bug~ :küçücük bir.kasaibadır. Köylerinin miktarı .di
ğer kazalardan sayıca fazla olan ve verimli bir toprağa malik olduğu söy
lenen Hayrabolu, biraz himmetle pek az :Zamanda kalkınaıbillr. Ancak, 
aylara ve senelere göre tanzim edilırıŞş bir programın, bozulmadan, tatbild 
de şarttır. · 

Hayrabolu'nun milli damgası olan Güzelce Hasan Bey Camiinin, her 
ne pahasına olursa olsun, kurtarılması temin olunmalıdir. K~aba imar 
planının Türk şehircilik planlarına ve inşa edilecek mü~seselerle evlerin 
ıklim, muhit ve milli ·bünye nazarı itibare alınmak suretiyle, Türk üslfı:bu 
rahat ev s,istemlerine göre .tanzim ve inşası temin-edilmelidir. 

Vaktiyle Hayraboluda Yıldırım Beyazidin oğlu Emir Süle~an Çe
lebinin "ekabir-i üirierasından" Timurtaş Beyin, Gazi Turıhan Bey oğlu 
Hacı Ömer Beyin, Şerbetdar Hamza Beyin, İskender Paşanın, Cezayirli 
Kasım Paşanın, Rüstem Paşanın, Timurtaş Bey neslinde~ Kaya Hatu
nun, Yavuz Sultan Selimin, İkinci Sultan Bayezidin, Evliya Kasım Paşa
nın, Gazi Turhan Bey oğlu Güzelce Hasan Beyin, Fatih Sultan Mehmedin, 
Ahi Çelebinin, Isfahanşah Hanımın evkafı olduğu ve bunların son zaman
lara kadar payıdar :bulunduğu Edirne Vakıflar MüdürlüğUndeki muhase- · 
be sicillerinden 3:fi1aşılmaktadır. · 

Tarihi ve bedii kıymeti olan eserler, kanun mucibince, Maarif Veka
letine aid olduğundan, Güzelce Hasan Bey CamHnin ihyası, ancak o yol-
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dan temin edilebilir. Bu cami ihya edildiği fokdirde, tarihi ve tezyini k_ıy
metli mezar ta9larının ve sandukalarınm ·bu canıfuı, · haz1resine nakli inü
na:sip olur, kanaatindeyim. 

Kasaıb-zade Hamamı bakiyyesinin de. kurtarılması temenniye değer; 
buımnla da kas·aba, gösterilebilecek başka bir ese.r kazanmış olur. 

Çarşı (Hasib Bey) Camii, ·Vakıflar İ<1aresiıice muhafaza edilmekte- · 
dir. Gazi Ha_cı Ömer Bey Camii de, banisinin hatırasını yagatmak üzere 
muhafaza· olunmalıdır. 

Temmuz 1945 

Not: 

Kitabelerin imlası ayneıl iktibas edilmiş ve {;ok sarih yanlıŞlıklar bile düzeltil
memiştir. -'- Sonradan öğrendiğimize ,göre Güzelce · Hasan ·Bey Camii'niın tamiri 
işi ele alınmıştır. 


