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I 

 

 

   ÖNSÖZ 

 

 

Birçok Ģehrin en az bilinen tarihi eserleri olma özelliğine sahip olan mezar 

taĢları, bulundukları çevrenin ve dönemin inançlarının, sanat geleneklerinin, iktisadi 

ve sosyal Ģartlarının ortak ürünüdür. 

Sanat tarihi baĢta olmak üzere birçok bilim dalına kaynaklık eden mezar 

taĢları; döneminin sanat zevkini, tarihini, kültürünü, bulunduğu yerin askeri, dinsel, 

ekonomik ve ticari durumlarını öğrenmede verdiği bilgiler nedeniyle de oldukça 

önemlidir. 

Mezar taĢları; kitabelerdeki bilgiler yanı sıra süsleme özellikleri açısından da 

büyük önem teĢkil ederler. Yapılan çalıĢmalar sonucu bu taĢlardan yola çıkarak 

öğrenilen bilgiler günümüze ıĢık tutmaktadır.  Mezar taĢları gün geçtikçe çeĢitli 

faktörlerden dolayı yok olmaktadır. Bu çalıĢmada çürümeye yüz tutmuĢ mezar 

taĢlarını konu almaktadır. 

Yüksek lisans eğitimim boyunca bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım ve 

öğrencisi olmaktan onur ve gurur duyduğum, beni bu konuda araĢtırmaya teĢvik eden 

değerli Hocam Prof. Dr. Kenan Ziya TAġ‟a, ayrıca çalıĢmalarım sırasında yardımını 

esirgemeye, her daim yanımda olan ve beni cesaretlendiren saygıdeğer Hocam Doç. 

Dr. Sebahattin ġĠMġĠR‟e, çalıĢmalarım sırasında desteğini benden esirgemeyen, her 

daim eğitimimi ve her Ģeyimi borçlu olduğum  aileme, mezar taĢlarının 

tebeĢirlenmesini ve yer keĢfini yapan eĢim Emrah CoĢkun‟a teĢekkürü bir borç 

bilirim. 
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                                               ÖZET 

BOLVADĠN ĠLÇESĠNDE VE KÖYLERĠNDE ARAP HARFLĠ MEZAR     

                                             TAġLARI 

        Hatice COġKUN 

         Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı  

   DanıĢman: Prof. Dr. Kenan Ziya TAġ 

                   2015,ΙΧ+119 Sayfa  

Afyonkarahisar‟a bağlı Bolvadin ilçesi ve çevresinde yer alan köylerin mezarlığında 

bulunan Arap harfli  mezar taĢları konu olarak seçilmiĢtir. 

Amaç; Arap harfleri ile yazılmıĢ olan mezar taĢlarının Bolvadin bölgesindeki 

uzantısını incelemek, gün geçtikçe harap olan bu mezar taĢlarını katalog halinde belgelemek 

ve diğer örneklerle olan bağını belirleyerek, Anadolu içerisindeki tarihi açıdan önemini 

ortaya koymaktır.  

Konu belirlendikten sonra mezar taĢları incelemesi yapılmıĢtır. Konuyla alakalı 

mezar taĢları fotoğraflanmıĢtır ve kataloglaĢtırılmıĢtır. Sonrada okuması gerçekleĢmiĢtir. 

Bolvadin yöresinde yer alan 99 mezar taĢı incelenmiĢtir. Bunların hepsi kazıma-

oyma tekniğiyle yapılmıĢtır. Bunlardan 69‟u Bolvadin Eski Mezarlıkta, 5‟i DiĢli‟de, 2‟si 

Kemerkaya‟da, 8‟i Özburun‟da, diğerleri de incelemiĢ olduğumuz türbelerden alınmadır. 

Bu mezar taĢlarında ağırlıklı olarak taĢ malzeme kullanılmıĢtır, fakat mermer de 

yaygın bir biçimde yer almaktadır. Mezarların çoğunda fesli baĢlık mevcuttur. Mezar 

taĢlarının hepsinde kitabe bulunmaktadır. Sadece 1 mezar taĢında bulunmamaktadır. 

Yapılan çalıĢmalar sonucu; bu unutulmuĢ tarihi eserlerin aslında çokta önemli 

olduğunu gösterir. Çünkü mezar taĢları geçmiĢten günümüze birçok Ģeyi taĢıyabilen 

malzemelerdir. Yapılan araĢtırmalarda mezar taĢlarının sadece ölen meftunun kimliği değil 

aynı zamanda mesleği, dini, sosyal statüsünün de bu güne taĢınmasını sağlamıĢlardır. 

Fakat bu yapılar önemsenmemiĢ ve yok olmaya yüz tutmuĢlardır. Her geçen gün 

tahrip olmaktadırlar. 

Sanat ve sosyal açıdan önemli veriler ortaya koyan mezar taĢlarının korunmasına 

yönelik tedbirler alınmalıdır. Yoksa ecdadımızın mezar taĢlarını gelecekte sadece müzelerde 

olduğu kadar görebileceğiz. 

Anahtar kelimeler: Mezar taĢı, Bolvadin, fotoğraflama, kataloglama, araĢtırma. 
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       ABSTRACT 

 

TOMBSTONES WITH ARABIC LETTERS IN BOLVADIN AND ITS      

        

 VILLAGES  

 

    Hatice COġKUN 

 

            Ph. D. Theis, History Department 

 

       Supervisor: Prof. Dr. Kenan Ziya TAġ 

 

    2015,ΙΧ+119 Pages 

  

 We studied on the grave stones in the cemeteries of the villages in Bolvadin 

and its surroundings   which is a town in Afyonkarahisar.  

 

 Our purpose is to study the grave stones which belong to Arabian Period in 

Bolvadin district, to categorize those grave stones which are being ruined day by 

day, and to present its importance in terms of the history of Anatolia by stating 

the relationship with the other samples. 

 

 After determining the topic we studied on the grave stones. We 

photographed the grave stones which is pertinent to our topic and then 

categorized them. Finally we read them.  

 

 We examined 99 grave stones in Bolvadin district. All of them are made 

from engraving-carving technique. 69 of them are in Bolvadin Old Cemetery, 5 

of them are in DiĢli, 2 of them are in Kemerkaya, 8 of them are in Özburun and 

the rest of them is photographed in the tombs we examined.  

 

 Generally stone is used in those grave stones, but marble is also used. Most 

of the graves have fez epitaph. All of the grave stones have tablets. Only one of 

them doesn't have any.  

 

 According to our studies we feel that those forgotten historical artifacts 

actually have great importance because the gravestones are the materials that 

carries lots of things from past to present. The researches we made showed that 

they played great role to carry not only the identity of the dead people but also 

their profession, religion and social statues to present.  

  

 However those monuments aren't cared and they faced being annihilated. 

They are being ruined day by day.  

 

 We should take some precautions to protect those grave stones which 

inform us about the art and social life in the past. Otherwise we can just visit 

them in the museums.  

   Key words : Gravestone, Bolvadin, photograph, catalogue, search. 
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                             BĠRĠNCĠ BÖLÜM   

     1.GĠRĠġ 

Bolvadin ve köylerindeki (Kemerkaya, DiĢli, Özburun) mezar taĢlarını konu alan 

bu Yüksek Lisan Tezinde 99 adet mezar taĢı incelenmiĢtir. Yok olmaya yüz tutmuĢ 

bu taĢlar gelecek nesillere kaynak olacaktır. 

Arap harfli bu mezar taĢları sadece kitabe olarak görülmemeli, mezar taĢlarının 

Ģekilleriyle de döneminin sosyal ve kültürel özelliklerinden bize ipucu vermektedir. 

ÇalıĢmada farklı Ģekilde ve yapıda olan bu mezar taĢlarının ne anlama geldiklerinden 

de bahsedilmiĢtir.  Hatta mezardaki kiĢinin mesleği, eğitim durumu, evli mi bekar mı 

olduğuna dair bilgilere de zaman zaman ulaĢılabilir. 

Yapılan çalıĢmada mezar taĢlarının yanı sıra incelenen yörenin tarihinden de 

bahsedilmiĢtir. Böylelikle tarihin unutulmuĢ yanlarını bize hatırlatacak olan mezar 

taĢları konusuna temel olması amaçlanmıĢtır.    

1.1.Konunun Tanımı, Amacı ve Önemi 

Mezar taĢları Türk sanatının estetik açıdan en güzel örneklerindendir. Türk 

insanının yaĢam, ölüm, ölüm ötesi duygular gibi merak edilen ve de pek bilinmeyen 

hususlarının göstergesi olması açısından dikkate değerdir. Ayrıca mezar taĢlarında ait 

oldukları dönemin sanatsal ve sosyo-kültürel anlayıĢının özelliklerini görmek 

mümkündür.  

 Bu çalıĢmada Afyonkarahisar‟ın en büyük ilçesi olan Bolvadin‟in mezar taĢlarını 

konu almıĢtır. 

 Amaç; Osmanlı medeniyetini simgeleyen, kaybolmaya yüz tutmuĢ, zorla ayakta 

kalmıĢ ve tahrip edilmiĢ bu tarihi eserleri tespit edip kalıcılığını sağlamaktır. Çünkü 

mezar taĢları sadece iĢlevi bakımından değil Türk tezyini sanatının da bir göstergesi 

olması bakımından çok önemlidir. GeçmiĢini, benliğini unutmayan, ölenlerine 

saygılı, hatıralarına bağlı bir milletin en azından anılarını ebedileĢtirmek için 

yaptırdıkları bu mezar taĢları; Türk sanatının aĢamalarını gösteren süsleme
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özellikleri, edebi ifadeleri ve tarihi Ģahsiyetleri ile gözden kaçmaması gereken özel 

bir çalıĢma konusu olmalıdır. 

 1.2. AraĢtırma Yöntemi 

 Bolvadin ve köylerindeki mezar taĢları ile ilgili daha önce detaylı bir bilimsel 

çalıĢma yapılmamıĢtır. Dolayısıyla bu yüksek lisans tezi, alanında Bolvadin‟de 

yapılmıĢ ilk derli toplu çalıĢma olması açısından önem taĢımaktadır. 

        Bu çalıĢmayı yaparken, konu belirlendikten sonra mezarlıkların yerinin tespiti, 

taĢların durumu hakkında bilgi edinmek için arazi çalıĢması yapıldı. Sonra mezar 

taĢları tebeĢir yan Ģekilde tutularak boyandı ve harflerin belirgin olması sağlandı. 

Mezar taĢlarının toprakta kalan kısımları çıkarıldı ve gereken yerlerde yüzeysel 

temizlik yapıldı.     

       Kitabe kısmı Osmanlıca, kısmen de Arapça ve Farsça aktarılmıĢ olan bilgiler 

okuyuculara kolaylık sağlamak amacıyla Latin alfabesiyle Türkçe kaleme alınmıĢ ve 

Türkçe olarak aktarılmıĢtır. Çoğunlukla telaffuz Ģekli bozulmamaya çalıĢılmıĢ 

çalıĢmada okunuĢun yazıma doğrudan aktarılmasına dikkat edilmiĢtir. Bu iĢlemler 

sırasında bazı mezar taĢlarının yüzeyinde görülen tahribatlar nedeniyle okunması 

güçleĢen veya yarım kalan satırlar mümkün oldukça doğru tespit edilip okunmaya, 

okunmayan kısımlar ise “üç nokta iĢareti“ ile gösterilmiĢtir. 

        Ġncelemede mezar taĢlarının fiziksel özellikleri, mezar taĢlarının hangi 

malzemeden yapıldığı ve süsleme özellikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

        Ġkinci aĢamada kaynak taraması yapılmıĢtır. Konuyla ilgili tez, kitap ve 

makalelere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Mevcut olan ve ulaĢılabilen her kaynak ayrıntılı 

bir Ģekilde incelenmiĢ ve çalıĢmaya örnek teĢkil etmiĢtir. 

        Son aĢamada da metin yazımı gerçekleĢmiĢtir. Çekilen fotoğraflarla mezar 

taĢları eser üzerinde sergilenmiĢtir. Mezar taĢları üzerindeki kitabelerde bulunan 

Osmanlıca ibareler günümüz Türkçesiyle okunmuĢ ve Osmanlıca da yazılmıĢtır. 

        AraĢtırmanın giriĢ bölümü konunun tanımı,  amacı, önemi ve yönteminden 

oluĢmaktadır. Ġkinci bölüm Türk mezar taĢı geleneği ve mezar taĢı ibaresinin tanımı 

yapılırken üçüncü bölüm Bolvadin ve köylerindeki (DiĢli, Özburun, Kemerkaya) 

tarihi durumu hakkında bilgi vermektedir. Dördüncü bölümde de konu ile ilgili 

fotoğraflar yerleĢtirilmiĢtir. Ardından mezar taĢları malzeme, teknik, süsleme 

bakımından ele alınmaya çalıĢılmıĢtır.  



 

3 

 

                                             ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

MEZAR TAġININ TANIMI VE MEZAR TAġLARINA KISA BĠR 

BAKIġ  

 

 2.1 Mezar TaĢı Ġbaresinin Tanımı ve Mezar TaĢlarına Kısa Bir BakıĢ 

 

Ölen insanların gömüldüğü yere mezar denir. Mezar, kelime anlamı olarak 

“ziyaret edilen yer” anlamına gelir.
1
 

 Eski Türkler mezara „gasın‟ derlerdi. Ayrıca Eski Türklerin mezara „sin‟ de 

dedikleri bazı kaynaklarda yer almaktadır. Mezar taĢlarında da     dolayısıyla „sin 

taĢ‟ denildiği söylenir.
2
 Daha sonraki dönemler de  “senk“ demiĢlerdir. 

 Mezar taĢları mezarın üzerine dikilen taĢlardır. Amaç ölmüĢ insanın yeri 

belli olmasıdır. Aynı zamanda mezar taĢları ölünün kimliğini belirtmek, ölüm 

tarihini göstermek ve kendinden sonraki nesillerden dua istemek için yapılan 

taĢlardır. Mezar yeri tam belli olması içinde mezarın baĢına ve ayakucuna birer taĢ 

daha dikilmiĢtir. Ölünün baĢ tarafına konulan taĢa “baĢ taĢı“ ayak tarafına konular 

taĢa da “ayak taĢı“ denir. Bu taĢlar mezar taĢı üzerindeki dikey taĢlar grubuna 

girmektedir. 
3
 Ölünün bu baĢ ve ayakucundaki taĢların dik duruĢu tekrar diriliĢin 

yaĢanacağı kıyamı temsil eden birer Ģahidelerdir. Yatay taĢlar ise tabut 

biçimindedir. Mezar üzerine yatay biçimde yerleĢtirilir. Her mezar taĢında 

bulunmayan nadir görülen bu parça sanduka ismini alır. Genelde Osmanlı 

döneminde görülen mezar taĢlarıdır. 

Mezar ve mezar taĢları sadece ölünün kiĢisel bilgileri, kazandığı zaferleri, 

mevkisini, dertlerini, korkularını, inançlarını ve geride bıraktıkları değil aynı 

zamanda yaĢadığı dönemde meydana gelen olayları, bölge insanının duygu ve 

düĢüncelerini de anlatır.
4
  Mezar taĢlarının biçimleniĢinde sosyal, ekonomik, dinsel 

ve kültürel  faktörlerin etkisi görülmektedir. Bu biçimlendirme Ģu Ģekilde 

gruplandırılır: 

 

 

                                                      
1
 ġAPOLYO, Enver Beynan, “Türk Mezar TaĢları“,  Önasya,  Ankara, 1970, C.5, S.57. 

2
 ġAPOLYO, Enver Beynan, a.g.e, S.57. 

3
 HASEKĠ, Metin, Plastik Açıdan Türk Mezar TaĢları, Ġstanbul, 1976, S.11.  

4
  YURTTAġ, Hüseyin, Erzurum‟daki  Mezar  TaĢlarından ve Vakfiyelerinden Birkaç Örnek, 

IV.Ortaçağ Kültür Dönemi Kazıları ve AraĢtırma Sempozyumu Bildirileri, Van, 2000, S. 634. 
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1-Yazısız gayrı muntazam mezar taĢları 

2-Yazısız muntazam mezar taĢları 

3-Yazılı düz mezar taĢları 

4-Lahit mezar taĢları 

5-TaĢ, alçı, çini, mozaik tuğla ve sandukalar
5
 

 

1.2.a.Yazısız Gayrı Muntazam Mezar TaĢları 

 

Bu mezar taĢlarından kasıt fakir ve köylü mezar taĢlarıdır. Bunlar 

gömüldükleri yerleri bir müddet belli etmek ve çiğnenmemelerini temin etmek için 

konulan iĢaret taĢlarıdır.
6
 En basit mezar biçimi olan bu taĢlarda Ģahideler doğrudan 

toprağa dikilir. Mezarın baĢ ve ayakucu tarafında birer Ģahide olabileceği gibi, bazen 

sadece baĢ tarafta Ģahide bulunur. Anadolu köylerinde umumiyetle mezar taĢları da 

böyledir. Bunlar ekseriye yontulmamıĢ iri kaya parçalarıdır ve üzerinde yazı yoktur.
7
 

 

1.2.b.Yazısız Muntazam Mezar TaĢları 

 

           Türkler bazı sebeplerden dolayı ölülerini gizli gömmeye çalıĢmıĢlardır. 

Dolayısıyla mezar taĢları da yazısız bırakılmıĢtır. Bunun türlü sebepleri vardır. 

Türkler genel olarak ölülerini değerli mallarıyla gömerlerdi. Buda mezar hırsızları 

için fırsat olabilirdi. Her halde bunun din bakımından da sebepleri olsa gerek. 

Tasavvuf sahipleri, hadisi Ģerifin iĢaret ettiğine bakarak, mezarların gizlenmesini 

muayyen bir zaman çiğnenilmemesi için, dikilecek Ģahidelerin sadece bir iĢaret taĢı 

olmasını vasiyet ederler. Bu tür mezarlarda isim yazılmasa da mevtanın ictimai 

derecesine ait bir iĢaret yer alır. 
8
 

 

1.2.c.Yazılı Düz Mezar TaĢları 

 

           Yazılı mezar taĢları genellikle baĢ Ģahideyi ifade eder. BaĢ ucu ve ayak ucu 

Ģahidelerinden daha yüksek olup bazılarının mekana bakan yüzeylerinde ayet olup 

                                                      
5
  ARSEVEN, Celal Esad, Türk Sanat Tarihi, MenĢeiden Bugüne kadar Mimari, Heykel, Resim, 

Süsleme ve Tezyine Sanatlar, Ġstanbul, 1954, s.454; ARSEVEN, Celal Esat,  “mezar “ maddesi, 

Sanat Ansiklopedisi, C.III, Ġstanbul, 1950, s. 1317. 
6
  ARSEVEN, Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, s.1317. 

7
  ARSEVEN, Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, s.1317. 

8
  ÖGEL, Bahattin, Türk Kültürünün GeliĢme Çağları,Ġstanbul,1918, s.763. 
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bazılarının mezara bakan yüzeylerinde ayet ve kimlik kitabeleri bulunmaktadır. 

Bulundukları dönemin önemli hattatları tarafından sülüs, rika, celil, kufi karakterde 

yazılar yazılmıĢtır. Arapça, Osmanlıca, Farsça ibareler görmek mümkündür. Yeni 

mezar taĢlarında da Latin alfabesi uygulanmaktadır.
9
 

 Mezar taĢlarında bulunan temel ögeler: 

  

 1)  YakarıĢ 

 2)  Dua 

 3)  Kimlik 

 4)  Dua isteme 

 5)  Tarih 

 

 1.2.d. Lahit Mezar TaĢları 

     Lahit, Antik Çağ'da insanların ölülerini gömdükleri sandık 

Ģeklindeki mezardır. Lahitler, mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taĢ 

türlerinden yontularak yapılırlardı. Antik Mısır'da mumyaların konulduğu lahitler 

üzerinde genellikle ölünün kabartma heykeli bulunurdu. Antik Yunan'da lahitler 

genellikle dönemin tapınaklarına benzer biçimlerde yapılırdı. 

Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek türlerden çeĢitli süslemeler, alçak veya 

yüksek kabartma Ģeklinde oyularak yapılırdı.
10

 

 

1.2.e. TaĢ, alçı, çini, mozaik tuğla ve sandukalar 

Bu mezar taĢları da isminden anlaĢılacağı gibi taĢ, çini, mozaik tuğla 

ve sandukadan yapılırdı.
11

 

  

                                                      
9
 ULUÇAM, Abdüsselam, Eski ErciĢ- Çelebibağı Mezarlığı ve Mezar TaĢları,Ankara, 2000, s.53. 

10
 ARSEVEN, Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, Ġstanbul, 1943-1952,  s.1318. 

11
 ARSEVEN, Celal Esad, age , s.1318. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TARĠHĠ VE GENEL KONUMUYLA BOLVADĠN 

3.1 KONUMU VE GENEL DURUMU 

            Bolvadin, 31 derece 2 dakika doğu meridyeni ile 38 derece 43 dakika kuzey 

paralelinin kesiĢtiği noktada, derin ve uzun bir alüvyon ova üzerine kurulmuĢtur. 

            Ege Bölgesi'nin Ġç Batı Anadolu kesiminde yer alan Bolvadin 

güneyden Sultan dağları, kuzeydoğudan Emirdağları ile çevrilidir. 

             UlaĢım açısından Ġç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 

kilit noktadadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1016 metre ve yüzölçümü 

1108 km² dir. Afyon yüzölçümünün %12.85' ünü oluĢturur. 

            Günümüzde Bolvadin‟de 50 mahalle vardır. Bu mahalleler de 50 cami ve 

mescid, 80 çeĢme, 75 su kuyusu bulunuyordu. ÇeĢme ve kuyuların bir kısmının 

suları kesilmiĢ, yapıları kalmıĢtır. Bolvadin „in bugün 4 kasaba 12 köyü vardır. 

    Bolvadin'in yüzey Ģekilleri ve iklimine gelecek olursak; arazileri 

genellikle ovadır. Ġlçenin yüzölçümünün ortalama %40'ı tarımsal saha olup büyük bir 

kısmında tahıl üretilmekte, ikinci sırayı meyvelik, bağ ve bahçe sahaları almaktadır. 

Ġlçenin dağlarında sarı meĢe, ardıç ve çam ormanları vardır. 

    Bolvadin iklim bakımından Ġç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında yer 

aldığından, zaman zaman karasal, zaman zaman ılıman hava kütlelerinin tesiri 

altında kalmaktadır. Genel olarak yazları kurak ve sıcak, kıĢları soğuk ve kar yağıĢlı 

geçmektedir. 

    Bolvadin yeraltı suları bakımından zengin bir kuĢakta yer almasına rağmen 

akarsular bakımından fakirdir. Bölgedeki tek akarsu Ahır Dağlarından doğup, 

Bolvadin'in güneyinden geçerek Eber Gölü'ne dökülen Akarçay'dır. Üzerinde 

Altıgöz, Develi, Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır. 

    Eber Gölü Bolvadin'in güneydoğusunda bulunur. Bolvadin, Çay ve Sultandağı 

ilçelerine kıyısı vardır. Denizden yüksekliği 967 metre ve yüzölçümü 125 km²dir. 

Akar çay ve Sultandağların dan gelen sel suları ile beslenmekte olup, gölde yetiĢen 

kamıĢ, hasırotu ile gölde bulunana sazan ve turna balıkları göl çevresinde bulunan 

köylüler için geçim kaynağı sağlamaktadır. 

    Bolvadin‟de nüfus ise; Nüfus ve VatandaĢlık Genel Müdürlüğü tarafından 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) uygulamasıyla 2014 de yapılan 

sayımlarının sonuçları açıkladı. Açıklanan nüfus sayımında Afyonkarahisar'ın 

Bolvadin ilçesinin merkezi nüfusu 52 bin'den 31 bin'e gerileyerek yüzde 40 azaldığı 
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belirtildi. Bolvadin ilçe merkezinde 15 bin 618 erkek, 15 bin 734 Kadın yaĢıyor. 

Sayım sonuçlarına göre, ilçe merkezi ve ilçe genelinde kadın sayısı erkek sayısından 

fazla çıktı. Sayım sonucuna göre, Bolvadin'e bağlı kasabaların nüfusu ise Ģöyledir: 

DiĢli  Kasabası 3 bin 766, Kemerkaya Kasabası 2 bin 232, Özburun Kasabası 1 bin 

966, Büyük Karabağ Kasabası 1 bin 621 olarak açıklandı.  

Bolvadin'de ekonomik hayat tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayiye bağlıdır. 

Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. Buğday, arpa, mısır, 

nohut, fasulye, yeĢil mercimek, Ģekerpancarı, haĢhaĢ, ayçiçeği yetiĢtirilmekte; elma, 

armut, kayısı, viĢne, kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Hayvancılıkta özellikle 

küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği yaygındır.
12

 

       Bolvadin, il ve ilçelere sanayi mamulleri pazarlamaktadır. Bunlar emaye 

ürünleri, iĢlenmiĢ kereste, teneke, demir doğrama, kaymak, sucuk, yumurtadır.
13

 

       Bolvadin‟de turizm konusuna gelindiğinde ise; Ġlçe çok miktarda yeraltı 

jeotermal kaynağa sahiptir. Afyonkarahisar - Konya yolunun üzerinde olan Heybeli 

Termal Tatil Köyü, Bizans döneminden beri kullanılan bir kaplıca olup, o dönemde 

"Kızılkilise" veya "Kızılkirse" adıyla bilinen, Bolvadin'in önemli bir turizm 

merkezidir. Bolvadin Belediyesi'nin iĢlettiği tesis, son yıllarda yapılan çalıĢmalar ile 

tam bir turizm merkezi haline gelmiĢtir. Bolvadin‟e 37 km. uzaklıktadır. Su sıcaklığı 

46 °C ile 52 °C arasında değiĢmekte olup, pH değeri 6,8‟dir. 

       Kırk göz Köprüsü; Bolvadin‟in 6 km. Güneyinde Bolvadin ile Sultandağı 

arasında Akar çay üzerindedir. Köprü hakkında ilk bilgiler Hitit tabletlerinde 

bulunmaktadır. Köprü 400 metre uzunluğunda 4 metre geniĢliğinde taĢ bir köprüdür 

Ġstanbul da baĢlayan ve Bağdat a kadar uzanan taĢ kaplı bir yolun parçasıdır. 400 

metre olan bu köprünün 60 tane gözü vardır. Kırk göz denilmesinin nedeni Türk 

mitolojisinde 40 çokluğu ifade ettiği için 40 göz denmiĢtir.
14

 

Eski çağlarda Anadolu‟yu doğuya bağlayan tek yol tek geçit burası olması 

köprünün değerini arttırmıĢtır. Köprünün önemi o kadar büyüktür ki bu köprüye 

sahip olan Anadolu‟ya sahip olurmuĢ. Hititlerden sonra Frigler kullanmıĢlardır. 

Roma döneminde 2 kez tamir geçirmiĢ ilk tamiri Sezar bu köprüden geçeceği için 

yapılmıĢ 2. tamiri Hadrianus döneminde M. S. 133 de gerçekleĢtirilmiĢtir. Roma, 

Bizans, Selçuklular dönemine ait bütün doğu ve batı seferleri, bu köprü üzerinde 

yapılmıĢtır Osmanlılar zamanında 1553 tarihinde kanuni sultan Süleyman Bizzat 

mimar Sinan‟ı buraya getirerek burayı 2 defa tamir ettirmiĢtir ve ayrıca Bolvadin 

yönündeki 175 m.lik bölümü ile 22 gözünü Mimar Sinan yapmıĢtır. Köprünün 

gözlerine bakıldığında bu tamir farkları görülmektedir. Osmanlı döneminde 

                                                      
12

 < http://tr.wikipedia.org/wiki/Bolvadin>, ( SGT: 07.04.15). 
13

 Bolvadinliler DayanıĢma Vakfı,  

<http://www.boldav.org.tr/?eklenti_adi=icerik_detay&icerik_no=24>, (SGT: 07.04.15). 
14

  Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

http://www.afyonkulturturizm.gov.tr/TR,63503/kopruler.html, ( SGT:07.04.15). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bolvadin
http://www.boldav.org.tr/?eklenti_adi=icerik_detay&icerik_no=24
http://www.afyonkulturturizm.gov.tr/TR,63503/kopruler.html
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köprünün yatağı üzerine bir de namazgâh eklenmiĢtir. Köprüden namazgaha girilen 

kapı üzerindeki beyaz mermer kitabeye bununla ilgili iki satırlık bir yazı yazılmıĢtır. 

Bugün bu kitabe Afyon Karahisar Müzesi‟ndedir.
15

  

Burası türbeler, mezarlar bakımından ise oldukça zengindir. 

Abdülkadir Geylani Türbesi: Ağılönü mahallesinde Abdülkadir Geylani'nin 

torunlarından olan Abdülkadir Geylani Sani Bolvadini'ye ait bir türbe ve yanında 

camisi bulunmaktadır. Kapalı türbe içerisinde, çocuk ve torunlarının da mezarı 

bulunmaktadır. Abdül Vahap Gazi Mezarı: Mezarı Eber Gölü kenarındaki bir höyük 

üzerinde bulunmaktadır. 

3.2. BOLVADĠN ADININ KAYNAKLARI 

    Bolvadin, Anadolu'nun en eski yerleĢim yerlerinden biridir. Mevcut vesikalara 

göre 10.000 yıllık geçmiĢi vardır. Bolvadin, antik Paroreos Phrygia vadisinde 

kurulmuĢtur. Bu vadide MÖ 8000'de yerleĢik hayata geçilmiĢtir. Bolvadin‟in ilk ismi 

“geniĢ ova” anlamına gelen, “Polybotos-Polybotum”dan gelmektedir. Bizans 

dönemine ait küçük kalıntıların da bulunduğu antik Ģehrin adı Polybotus iken, Türk 

egemenliğinden sonra Türkçe söyleniĢiyle Bolvadin‟e dönüĢmüĢtür.
16

 

 

3.3. BOLVADĠN’ĠN TARĠHĠ 

 

3.3.a. Selçuklular Dönemi 

    Selçuklular döneminde 12.asrın baĢlarında aĢiretlerin iskanı baĢlamıĢtır. 

Zamanla çeĢitli Türkmen aĢiretlerinin iskanı ile yeni köyler kurulmuĢ, eski köyler 

yeniden imar edilmiĢtir. Bölge kısa zamanda TürkleĢmiĢtir Bolvadin civarında 

AvĢar, Çepni, Karkın, Yazır aĢiretleri iskan oldu.
17

  12. Asırda 19. Asra kadar çeĢitli 

aĢiretlere bağlı 100 den fazla cemaat Bolvadin ve civarına konup göçmüĢtür.
18

 

    Selçuklular zamanında Karahisar-ı Devlet vilayetinin önemli kazalarından 

biridir. Bu dönemde Ģehirleri yıkan, köyleri yok eden, haçlı seferleri(1096-1099) 

Anadolu‟yu harabeye çevirdi, iskan olan aĢiretlerin büyük bir kısmı dağıldı. Bu 

devirde Bolvadin merkezinde 11 mahalle, 60 köy, 30 mezra vardı. Bolvadin‟e bağlı 

12 nahiye ve bağlı toplam köy sayısı 326 civarındaydı. 

Aynı zamanda mescitle, çeĢmeler, camiler, hanlar, hamamlar, mektepler, 

medreseler, köprülerle süslenmiĢtir. Bu eserlerden yalnız alaca 

camisi(1271)günümüze kadar gelebilmiĢtir. Bu devrin önemli olaylarından Cimri 

                                                      
15

  Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

http://www.afyonkulturturizm.gov.tr/TR,63503/kopruler.htmL, ( SGT:07.04.15). 
16

  BAYAR, Muharrem, Bolvadin Tarihi,  Afyonkarahisar, 2004,  s, 111. 
17

  SÜMER, Faruk, Oğuzlar, Ankara, 1972, s. 430. 
18

  BAYAR, Muharrem,  age, s, 112. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BClkadir_Geylani


 

9 

 

Olayı (ġehzade SiyavuĢ‟un isyanı) Kemer Kaya yakınlarındaki  1278 yılında Yedi 

Kapı mevkinde olmuĢtur. Bu olay sonunda köylerin bir kısmı dağıldı. 

 

3.3.b. Beylikler Dönemi 

Selçuklular Devleti‟nin yıkılmasından sonra Karamanlı, Germiyan, 

EĢrefoğulları ve Sahipata Beyliği arasında el değiĢtirdi. ÇarĢı camisinin olduğu yerde 

EĢrefoğlu Mübariziddinzade Süleyman oğlu Mehmet Bey 1320 yılında bir cami ve 

külliyesini yaptırmıĢtır.
19

 

 

 3.3.c. Osmanlı Dönemi 

Bolvadin‟i Sultan Ι. Murat 1362 yılında Osmanlı topraklarına katmıĢtır. 1402 

Ankara SavaĢından sonra kısa süre el değiĢtirmiĢ, 1429 tarihinde kesin olarak 

Osmanlı topraklarına katılmıĢtır. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan idari 

düzenlemede, Bolvadin Anadolu eyaletinin önemli kazalarından birisi oldu. Eyaletin 

merkezi Kütahya vilayetidir. Zamanla Ankara da eyalet merkezi oldu. 1839 tarihinde 

yapılan yeni düzenleme ile vilayet merkezi Karesi(Balıkesir), Ertuğrul(Bilecik), 

Germiyan (Kütahya), Karahisar-ı Sahip (Afyon) isminde 5 sancağı vardı. 

Hüdavendigar vilayetine bağlı olan Karahisar-ı Sahip Sancağı 2 Muhassılığa 

ayrıldı: 

1. Karahısar-ı Sahip Muhassılığı: Merkez, Baklan, Çal, Çivril, Geyikler 

(Dinar), Sandıklı, Sincanlı, ġaphane ve ġehlü. 

2. Bolvadin Muassılığı: Bolvadin, Çay, Ġshaklı, ġuhut, Çölebat, Karamık, 

Muslucai (Emirdağı), Bayat, Han, Nevahi-i Barçınlı.
20

 

17.asırdan itibaren Voyvoda adı verilen yerel yöneticiler de yerel yönetimde 

etkili olmuĢlardır. 18. Asırda ayanlar yönetmeye baĢladı. Abdi Ağa, Hacı Mehmet 

Ağa, Tahir Bey, Abdülkadir Ağa Bolvadin‟in ünlü ayanlarındandır. 1855‟de 

ġehremeni teĢkilatı kuruldu. Daha sonra belediye ismini aldı. Bolvadin belediyesi, 

Osmanlı döneminde ilk kurulan belediye teĢkilatlarındandır. Ġlk ġehremeni 

Çiloğlanzade Recep Efendidir. ġimdiki belediye baĢkanız doktor Ahmet helvacıya 

kadar 50 belediye baĢkanı görev yapmıĢtır. 

Büyük bir kültür merkezi olan Bolvadin de ticari hayat ve sanat çok 

geliĢmiĢtir. 1831 yılında yapılan nüfus sayımındaki istatistiklere göre 150 çeĢit 

meslek grubu vardır. Ziraat Bankası merkezi 22. ġubesini 1873 yılında Bolvadin‟e 

açmıĢtır. Bunu takiben Osmanlı Bankası ve AkĢehir Bankası da Ģube açmıĢtır. Daha 

                                                      
19

  Caminin kitabesi, ÇarĢı Caminin giriĢ kapısının  sağ  tarafındadır. 
20

  Koparal, Kadir, Vilayet Salnamelerinde Afyonkarahisar,  Afyonkarahisar, 2011, s.484. 
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sonra Bolvadinliler 1 Haziran 1914 yılında Osmanlı döneminin ilk özel 

bankalarından olan Bolvadin Ġktisadi Osmani Bankasını kurmuĢtur. 

Kültür hayatını temsil eden medreselere, tekkelere, ahi kuruluĢlarına 

Selçuklular zamanında rastlanır. Bu teĢkilatlar Osmanlı zamanında geliĢmiĢtir. 

NakĢibendi, Kadri, Rufayi ve ġazeli tarikatlarının merkezi olmuĢtur. ArĢivlerdeki 

vesikalara göre 14 tekke vardır. 1924 yılında medreselerin kaldırıldığı tarihte, 28 tane 

medrese bulunuyordu. Aynı tarihte Afyon‟da 19, Sandıklı‟da 6, Aziziye 

(Emirdağ)‟de bir medrese vardı. 1839‟dan sonra medreselerin yanı sıra kurulan 

okullardan Bolvadin‟de 7 iptidaye (ilkokul), 1 rüĢtiye(ortaokul)vardır. Ayrıca 63 tane 

sıbyan mektebi (mahalle mektebi) bulunuyordu.
21

 

Bolvadin KurtuluĢ SavaĢında stratejik yönden önemli bir merkez olmuĢtur 

1.ve 2. ordu Bolvadin‟de kurulmuĢtur.  

 

3.5 KÖYLERĠN TARĠHÇESĠ 

Sadece mezar taĢlarını incelediğimiz köylerin tarihçesine yer verilmiĢtir. 

 DiĢli 

DiĢli Oğuz Türklerinin kayı boyundan olup, eski bir yerleĢim merkezidir. 

Kasabanın etrafındaki höyüklerde bulunan malzemeler, buranın Anadolu‟daki tüm 

devirleri yaĢadığının göstergesidir. Kral yolu üzerinde olması kısa zamanda 

geliĢmesini sağlamıĢtır. Etrafında 10‟dan fazla Antik Köy kalıntısı vardır. Burası 

geliĢmiĢ vaziyetini Ġslami devirde de göstermiĢtir. Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran 

Seferinde buradan geçmiĢtir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında önemli bir 

yerleĢim merkezi olmuĢtur. Halkın büyük çoğunluğu Selçuklu Yörük AĢiretindendir. 

Türkmen olanlar Bolvadin ve Emirdağ Ġlçelerinden gelenlerdir. Daha sonra XVI. 

Asırda meydana gelen Celali isyanlarıyla etrafındaki köyler dağılmıĢ ve DiĢli‟ye 

bağlanmıĢtır. 

1692 yılında kasabanın kuzey batı tarafındaki Ġnli Kaya mevkisine bir çoban 

yerleĢir kaynaklardan öğrenildiğine göre çobanın adı Selçuk tur. Çoban çok cesur 

olduğundan, tabi bir in olan ahılın etrafına hiç kimseyi sokmaz. Bundan dolayı 

çobanın lakabı diĢli çoban olur. DiĢli çoban öldükten sonra etraf köylerden insanlar 

yerleĢmeye baĢlarlar. Bu mevkinin adı diĢli olarak kalır. Etrafında Saraycık, 

PaĢaköyü, TaĢlıhöyük, Mıstığın höyük, Beydini, KıĢlacık, Bozok, Tosbalık, Dolavı, 

Bereket ve Üç Höyük mevkilerinin geçmiĢte insanların yaĢadıkları köyler olarak 

bilinmektedir.
22

 

 

                                                      
21

  http://www.bolvadin.bel.tr/Bolvadin/Tarihi_Bilgiler, (SGT:07.04.15). 
22

  Kara, Hatice, Bolvadin’in Yer Adları, Balıkesir,2012, s. 28. 

http://www.bolvadin.bel.tr/Bolvadin/Tarihi_Bilgiler
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Kemer Kaya  

Kemer kaya Kasabası Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesine bağlı bir yerleĢim 

yeridir. 

Kasabanın yaklaĢık olarak bilinen beĢ bin yıllık (bilinmeyen on bin yıllık) bir 

geçmiĢi vardır. Ancak bizim araĢtırmalarımıza ve anlatılanlara göre 1200-1300 

yılların da kurulmaya baĢlanmıĢtır. Orta Asya‟da çoğalan Türklerin Ġran yoluyla 

Anadolu‟ya gelmeleri Tuğrul Bey ve Sultan Alparslan yönetimlerinde daha da geniĢ 

çaplı olmaya baĢlar. 

Bilhassa Emir AfiĢini 1068‟de Torosları geçerek orta Anadolu‟ya girmiĢtir. 

Bizanslarla Anadolu Selçukluları arasında mücadeleleri baĢlatmıĢtır. Anadolu‟nun 

önemli kesiĢme noktaları üzerinde bulunan Bolvadin, birçok savaĢlara sahne 

olmuĢtur. MelikĢah‟ın Komutanı Emir Merkülek ile Bizans Ġmparatoru Aleksi 

Kommen arasında Bolvadin ovasında 1107 Bolvadin SavaĢı cereyan eder ve Emir 

Merkülek Ġstanbul yolunu haçlılara kapatmıĢtır. Bizans ordusunu batıya çekmiĢtir, 

yapılan Bolvadin AntlaĢmasıyla Bizansların bu bölgelere dönmesi mümkün olmadığı 

için Anadolu‟nun müslümanlaĢması ve TürkleĢmesinde bu antlaĢmanın önemi büyük 

olmuĢtur. 

Anadolu Selçuklu Devleti‟nin son zamanlarında tarihinde geçen “cimri” olayı 

Kemerkaya‟nın Ģuanki yerleĢim yerinde olmuĢtur. Bu olaydan sonra Afyon ve 

Bolvadin civarı Sahipata Oğulları‟nın idaresine geçmiĢtir. 

Kemer kaya Bolvadin‟in en eski yerleĢim merkezlerinden biridir. Arkaik 

Devri yaĢamıĢtır. Roma Devrinde Apola ismi ile anılan bir köydür. Yapraklı 

mezrasında bulunan mezar taĢlarında M.Ö 401 yılında Persler tarafından yıkılan 

Kayster Pedion Ģehrinden gelip, buralara saklandıkları yazılıdır. Buranın doğusunda, 

püskürük kütle üzerinde kurulmuĢ büyük bir kare vardır. Kale üzerindeki su 

sarnıçları, değirmen, fırın ve bina kalıntıları mevcuttur. YerleĢim yerinin 

doğusundaki Seyfi Kalesi ve Keçili Kale‟de Roma devrine aittir. Bu kareler de yer 

yer Arkaik Devri izlerine rastlanmıĢtır. Buradaki muhterem Secen„in evinin 

duvarındaki kitabe, SavaĢ Camisindeki sütun altlığı,binaların temellerindeki mimari 

parçalar, kuzey doğu tarafındaki tepenin yamacında bulunan yüzlerce kaya mezarı 

Roma Dönemine aittir. Tüm bilgilere rağmen ismini hangi kayadan ve nasıl aldığı 

tam olarak bilinmemektedir.
23

 

Farklı bir görüĢe görede; Kemerkaya Selçuklular Dönemin‟de NEVAHĠD-Ġ 

BARÇINLI ismi ile yerleĢim yeri olmuĢtur. Osmanlı Dönemin‟de yine bu isimle 

anılmıĢtır. Osmanlı‟nın son dönemlerinde Dolayı Dağı‟nın güney eteğinde ÇOĞU 

ismi adı altında yerleĢim yeri kurulmuĢtur ve 1950 li yılların sonunda bazı evler 

üzerine Dolayı Tepesin‟den taĢ yuvarlanması sonucu can kaybı yaĢanmıĢtır.  

Zamanın BaĢbakanı Adnan Menderes‟in bölgeye yaptığı bir gezi esnasında durum 

                                                      
23

  Bayar, Muharrem, age, s.55. 
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kendisine anlatılmıĢtır. BaĢbakanda   ” Bu köyü aĢağı düzlüğe taĢıyarak güzel bir 

kasaba yapalım. ” sözünü vermiĢtir. Ertesi yılın baharında Bayındırlık Bakanlığı 

Görevlileri imar çalıĢmasına baĢlamıĢtır ancak 1960 ihtilali yapılmıĢtır, ihtilal 

hükumeti bu hizmeti engellememiĢ devam etmiĢ. 1962 yılında köy halkı yeni 

evlerine taĢınmaya baĢlamıĢtır. Yeni yerleĢim yerinin adı “KEMERKAYA” olarak 

değiĢtirilmiĢtir. 1967 yılına kadar köy statüsünde devam etmiĢtir, 1967 yılında 

bakanlar kurulu kararı ile kasabaya dönüĢtürülmüĢ ve belediyelik verilmiĢtir. 
24

 

 

Öz burun 

EskiĢehir-Konya karayolundan 9 km içeride il merkezine 70 ilce merkezine 

15 km uzaklıkta eski ipek yolu üzerinde ve PaĢa Dağı yakınlarında kurulmuĢ bir 

beldedir. 1967 yılında belediye olmuĢtur. 

Anadolu'da eski bir yerleĢim yerlerinden biride Öz burun'dur. Öz burun taĢ ve 

madendevirlerini Hitit, Frig, Lidya, Hellenistik, Bizans,Selçuklu ve Osmanlı Dönem- 

lerini yaĢamaktadır. Ġlk yerleĢim merkezleri Değirmen Deresi, AvĢar Öreni Canicik 

mevkisi olarak sıralanmaktadır. 

1107 tarihinde Emir Mengücek Beyin komutasındaki Türk birlikleri 

Bolvadin‟i fethedip kaleye Yazir, Kargin, Cepni, AvĢar ve Oğuz boylarını 

yerleĢtirmiĢlerdir. Öz burun bu boyların içinde, Oğuz AvĢar Türklerindendir. 

AvĢarlar ilk olarak Öz burun'un AvĢar bölgesine gelip yerleĢmiĢ daha sonra Ģu anki 

Öz burun'un olduğu bölgeye gelip yerleĢik hayata geçmiĢtir. 

Öz burun Selçuklu dönemlerinde Haçlı Seferlerine sahne olmuĢtur. Tarih 

içinde Selçuklular, Sahipata, Karaman-Beysehirli toprakları içinde yer almıĢtır. Öz 

burun 1.Sultan Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmıĢtır. 

Öz burun III. ve IV. jeolojik devirlerde oluĢmuĢ güneyden Sultan dağları, 

kuzeyden ve doğudan Emir dağı, batıdan Pasa dağı ile çevrili bir vadidir. 

Öz burun'un Emirdağı‟nın bir bölümünde ve Pasa Dağı‟nda muhtelif 

yaylalara sahiptir. Bunlardan en önemlisi Avdan ve Pasa Dağı yaylasıdır. Öz 

burun 1960'li yıllarda yayla kültürüne veda etmiĢtir. 

Burası islami dönemde daha da geliĢmiĢtir. Doğuya yapılan seferlerde hep bu 

yol kullanılmıĢtır. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman‟ın ve Sultan IV. 

Murat‟ın sefernamelerinde, Öz burun‟un ismi geçer.
25

 Bu devre ait Tahrir 

Defterlerinde büyük bir merkez olduğunu görüyoruz fakat yer ismine iliĢkin pek 

fazla kayıt yoktur.
26

 

 

                                                      
24

  Kara, Hatice, age, 2012, s. 22. 
25

  Bayar, Muharrem, age,  s. 175. 
26

  Bayar,Muharrem,  age,  s.175. 
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                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

  MEZAR TAġLARININ ĠNCELENMESĠ 

  4.1 BOLVADĠN ġIHLAR CAMĠĠ 

   Cami adını Abdülkadir Geylani Sani Türbesi‟nden alır. Türbeyle cami yan 

yanadır. Afyonkarahisar Ġli Bolvadin Ġlçesi Ağılönü Semti ġıhlar 

Mahallesindedirler. 

  Abdülkadir Geylani Sani 

  Kadiri tarikatının kurucusu olan Abdülkadir Geylani‟nin 12. kuĢaktan 

torunudur. IV. Murat, 1640 yılında göndermiĢ olduğu fermanla, yöneticilerin Kadiri 

Ģeyhine hürmet etmelerini ve vergiden muaf tutmalarını emreder. 

 
Abdülkadir Geylani Sani Türbesi 

   ġıhlar cami 1642 yılında yapılmıĢtır. Geylani‟nin 1651 yılında türbesine 

defnedildiği düĢünülmektedir. Türbe 1989 yılında yenilenmiĢtir. Sandukalar 

kaldırılıp mezarlar mermer ile kaplanmıĢtır. Türbe kare planlı, içten kubbeli, dıĢtan 

kırmalı çatı ile örmelidir. Türbe içinde Abdülkadir Geylani‟nin mezarı dıĢında 17 

tane sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalarda eĢi AyĢe Dudu, ġeyh Seyyid 

Abdüllatif-I, ġeyh Salih, ġeyh Mehmet, Abdüllatif II, ġeyh Hüseyin kızları ve 

torunlarına aittir. 

 

Türbenin Ġçindeki Diğer Mezarlar 

   Kadiri tarikatının önde gelen ismi olarak Bolvadin‟de saygı gören bir zattır 

ve günümüzde de hayır duası almak amacıyla ziyaret edilmektedir. Bolvadin‟in en 

çok ziyaret edilen velisidir. 

http://4.bp.blogspot.com/-YuTBJO-DDDw/TwQ4sBWnoNI/AAAAAAAAB-s/EEtqbSVo4tQ/s1600/Abd%C3%BClkadir+Geylani+Sani-03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Bdcf6yiASpU/TwQ4322ji7I/AAAAAAAAB-4/PoP3HxaRqc4/s1600/Abd%C3%BClkadir+Geylani+Sani-02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-YuTBJO-DDDw/TwQ4sBWnoNI/AAAAAAAAB-s/EEtqbSVo4tQ/s1600/Abd%C3%BClkadir+Geylani+Sani-03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Bdcf6yiASpU/TwQ4322ji7I/AAAAAAAAB-4/PoP3HxaRqc4/s1600/Abd%C3%BClkadir+Geylani+Sani-02.jpg
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Ziyarete çocuğu olmayanlar, felçli hastalar, damatlar, askerler, sünnet çocukları 

gelmektedir. Her türlü sıkıntısı için gelen ziyaretçiler dualar okumakta, adaklar 

adamaktadır. Halk yalnız istekleri için değil, sevinçli anlarında da veliyi ziyaret etmektedir. 

Tekke zamanında her gün 20 fakire yemek verilir. 

Menkıbeler: 

 1-) Geylani hazretlerinin evine gelen misafire yemek için bir horoz keser ve 

yemeğini yapar. EĢi “Ne yapacağız, yarı sabah bizi kim uyandıracak?” diye sorar. 

Sabah olduğunda horoz sesiyle uyanırlar. Geylani Sani akĢam yenen horozun 

kemiklerinden sabah dua ile horozu tekrar canlandırmıĢtır. 

2-) KurtuluĢ SavaĢında sandukaların bulunduğu kapı açılır,  Abdülkadir Geylani ve 

müritleri kılıçlarını kuĢanarak cepheye savaĢmaya giderler. SavaĢ dönüĢü tekrardan 

duvarlara asılar kılıçlardan kanlar süzüldüğü görülür. 

3-) BaĢka bir söylentiye göre devrin kadısı türbeyi 

yıkmak ister. Felç olan kadı bu isteğinden 

vazgeçer.
27

 

   

 Burada bulunan mezar taĢlarından çoğu 

okunur halde değildir. O sebepten okuyamadıklarım 

bölümünde daha çok sergilenecektir. Bu kısımda bir 

mezar taĢı okunur vaziyettedir.  

 

 Hacı Yahya Ağa Kerimesi داجٝ ٠اد١ا اغا ور٠ّطٝ

 Merhume ġerife Arif  ِردِٛٗ غر٠ف ار٠ف

 Ruhuna Fatiha     رٚدٛٔٗ فات١ذٗ       

 

                        ۳۱۱.          1330 

  

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kitabesi 4 satırdan oluĢmaktadır. 

 

 

 

                                                      
27

  Durma,Abdulhalim, Evliyalar ġehri Afyonkarahisar, Amasya, 2009, s.89. 

Resim 1 
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4.2. DĠġLĠ MEZARLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

DiĢli‟de 5 tane mezar taĢı incelenmiĢtir.  Bunların yanı sıra 1 tane de yazılı 

ayak taĢı incelenmiĢtir. Bunların hepsi erkek mezar taĢıdır. 2 tanesi mermer 

malzemeden, 3 tanesi de taĢ malzemeden yapılmıĢtır.   

Resim 2 
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     Hüvel‟l Hayyul baki                                       ٘ٛاٌخ اٌثالٟ

 Küllü men aleyha fan,buyurdu hayy-ı yezdan             وًٍ ِٓ عال٠ٕا فاْ،ت٠ٛٛردٚ دٟ ٠سداْ

 Akibet ölecektir yeryüzünde ins can               عالثت اٌٚٗ جمدر ٠ر ٠ٛظٛٔدٖ أص ٚجآْ

ا٠ػثٛ ِٛادا ٠اتاْ دٛضٕٛ افٕدٞ دٛجادر               Hüsnü Efendi hocadır iĢ bu mevada yatan 

 Bir Fatiha ihda et ruh-ı pakine heman                   تر فات١ذٗ ا٘دا ا٠ت رٚح پاو١ٕٗ ّ٘اْ

 Tevellüdü 1293         vefatı  1361           ۳۱۳۳  ٚفاتٟ    ۳۹۲۱ تٌٍٛد                 

Erkek mezar taĢıdır. BaĢlığı da vardır. 6 satırdan oluĢmuĢ kitabesi vardır. Mermer 

malzemeden yapılmıĢtır. 

              

Resim 3 
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Yazısız mezar taĢlarındandır. Çok eski olduğu bilinmekle birlikte, yeri 

kaybolmaması için taĢlar konulmuĢtur. Kime ait olduğu bilinmemektedir.  

       

 

 Hüve‟l Baki                          ٘ٛاٌثالٝ 

  Hacı Ethem                داجٟ      ادُ٘  

افٕدٞ عٍٝ زادٖ                   Zade Ali Efendi 

 Mahmut Osman Efendi           ِذّد  عطّاْ افٕدٞ 

 

Erkek mezar taĢıdır. Mermer malzeme 

kullanılmıĢtır. Tarihi bilinmemektedir. BaĢ kısmı 

mevcuttur. Kitabede 4 satır yer almaktadır. 

 

Resim 4 

Resim 5 
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  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

   

عثاش داجٟ                       Hacı Abbas 

 

 Zade Necati  زاد ٔجا تٟ

 

 Hoca Efendi  دٛجٗ افٕدٜ

 

    Ruhuna el Fatiha              رٚدٕٗ فاتذٗ

 

Erkek mezar taĢıdır.    TaĢ malzemeden yapılmıĢtır.  BaĢlığı feslidir. Kitabede 5 satır vardır. 

Tarih yazan kısım zaman içinde tahrip olmuĢ.       

  

Resim 6 
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 Hüvel‟l baki            ٘ٛاٌثالٝ

طاٌىة ِردَٛ                 Merhum Talip  

  Oğullarından Hacı Süleyman          اٚغٌٛالر٠ٕداْ داجٟ ض١ٌّٛاْ

 Oğlu YaĢar Ruhuna                     اٚغٍٛ ٠اغار رٚدٛٔٗ  

 Fatiha                      فات١ذٗ

 Sene 1381                  ۳۱۳۳    ضٕٗ

Erkek mezar taĢıdır.    TaĢ malzemeden yapılmıĢtır.  BaĢlığı feslidir. Kitabede 6 satır vardır.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7 
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4.3. NAKġĠBENDĠ ġEYHĠ VAHĠYÜDDĠN KS. HZ. TÜRBESĠ 

 

 

 

 

 

 

Kitabe 6 satır olmakla birlikte okunamamaktadır. Silindir Ģeklinde bir mezar taĢıdır. 

Erkek mezar taĢıdır. NakĢi bendi ġeyhi Veliyüddin Ks. Hz. ait olduğu bilinmektedir. 

1323  yılına ait olduğunu da kitabenin okunabilen tek satırından öğreniyoruz. Mezar 

dıĢarıdadır. Yanına da türbe yapılmıĢtır.  

 

 

Resim 8 
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4.4. BOLVADĠN ESKĠ MEZARLIĞI  

 

 

 

 

  

 

ÇalıĢmamızın en kapsamlı olduğu yerdir. 14 mermer mezar taĢı tespit 

edilmiĢtir. 55 tanede taĢ malzemeden yapılmıĢ mezar taĢı tespit edilmiĢtir. Bunlarda 

4 tanesi ayak taĢı incelemesidir.  

Resim 9 
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ٚ ِاغفٛرِردَٛ     Merhum ve mağfur 

 ÇarĢı imamı Gönbe Zade  چارغٛ اِاِٟ گٛٔثٗ زادٖ

رٚدٕٗ ادّد افٕدٞ     Ahmet Efendi ruhuna 

 El Fatiha    اٌفا تذٗ

ضٕٗ   ۳۱۱٥                                Sene 1305 

Erkek mezar taĢıdır. BaĢlığı feslidir. Mermer malzeme kullanılmıĢtır. Kitabe 4 

satırdan meydana gelmiĢtir. Mermer malzeme kullanıldığı için tahriĢ olmamıĢ 

tamamı rahat okunabilmiĢtir. 

Resim 10 
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 Merhume ve mağfure     ِردّٗ ٚ ِغفٛرٖ

 Gönbezade  Ahmet Efendi   گٛٔثٗ زاد ادّد افٕددٞ

عا٠ػٗزٚجٗ ضٟ  دا ُٔ    Zevcesi AiĢe Hanım 

 Ruhuna el Fatiha   رٚدٕٗ ٌفا تذٗ

۳۱۱۱ضٕٗ     Sene 1337 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı bitkisel figürler içerir. 

Kitabesi 5 satırdan oluĢmuĢtur. 

Resim 11 
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Erkek mezar taĢıdır. Mermer taĢdan 

yapılmıĢtır.  Kitabesi 12 satırdan 

oluĢmaktadır. BaĢlığı feslidir. TaĢın 

üzerindeki yıldız ve madalyon 

iĢaretlerinden burada yatan kiĢinin önemli 

devlet kademelerinde görev yaptığını ve 

baĢarılarını da görebiliyoruz. 

 

 

      Ah minel mevt      اٖ ِٓ اٌّٛت

                                                                                                                     Ta ezelden küllü nefsin hikmet yazmıĢ Hüda      تا زٌدْ وٍٍٛ ٔفطٓ دىّت ٠ازِع ٘ٛدا

  Hoda ah-ü zehr-i ider bay-u geda              دٛدا اح زدرٞ ا٠در تاٞ ودا

 Ad Semud aslı Hüseyin gelmez ehl-i vefa               اد ضّٛد اضٍٟ ٘ٛض١ٓ وٍّساٍٟ٘ ٚفا

 Ġbn-i TimurĢahdır ol aĢık-ı Ali ceba                ا٠ثٓ ت١ّٛرتاظ اٚي اغ١ه عٍٟ جثا 

 Din-ü devlet emrini eylerdi hüsn-i             د٠ٓ ٚ دٌٚت اِر٠ٕٟ ا٠ٍردٞ ٘ٛضٓ

...تاغٕدا زات ٞ ...… تٌٛٛادْ               Bolvadin….. baĢında zat-ı…. 

  Geldi minare kim… hikem-i kibriye               وٍدٞ ١ِٕار و١ُ  …د١ىُ اٞ وثر٠ٟ

Resim 12 
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 Hüvel‟l baki             ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Hacı Adil Oğlu داجٟ عد٠ً اغٍٟ

  Mustafa ruhuna ِصطفٝ رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

۳۲٤۱ضٕٗ   sene 1940 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kitabede 6 satır mevcuttur. 

 

Resim 13 
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 Hüvel‟l Hallaku‟l Baki  ٘ٛادٍٍك اٌثالٝ

 

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 MeĢayih-i Kiramdan  ِػا٠خ وراِداْ

 Müftü Hacı Ali  ِفتٟ داجٟ عٍٟ

 Efendi Ruhuna  افٕدٞ رٚدٕٗ

 El Fatiha Sene  اٌفاتذا ضٕٗ

۳۲۱...   193… 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Dikdörtgen 

biçimlidir. Kitabe 7 satırdan oluĢmaktadır. 

  

Resim 14 



 

27 

 

 

 

 Hüvel‟l baki              ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Hasan oğlu  داضاْ اٚغٍٟ

...   … 

...   … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢ ve çok eskidir. Kitabede 5 satır 

vardır. Sivri baĢlıklıdır. 

 

Resim 15 



 

28 

 

 

 

 Hüvel‟l baki              ٘ٛاٌثالٝ

  Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

   Helvacı Hacı  دٍٛاجٝ داجٝ

 Ahmed oğlu Ali  ادّد اغٍٟ عٍٟ

  Efendi ruhuna  افٕدٞ رٚدٛٔٗ

  Fatiha   فات١ذٗ

۳۲۱۲ضٕٗ    Sene 1939 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır.kitabe 7 satırdan 

oluĢmuĢtur. 

Resim 16 



 

29 

 

 

 

 

 Hüvel‟l baki               ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume ve mağfure  ِردِٛٗ ٚ ِغفٛرٖ

 Hacı Emin Hoca  داجٝ ا١ِٓ دٛجٗ

 Kerimesi Hatice  ور٠ّطٟ خد٠جٗ

 Ruhuna Fatiha  رٚدٛٔٗ فاتذٗ

۳۱۳۲ضٕٗ    Sene 1359 

Kadın mezar taĢıdır. BaĢlığı vardır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır.kitabe 6 satırdan 

olumaktadır. 

 

Resim 17 



 

30 

 

 

 

 Hüvel‟l baki ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume ve mağfure ِردِٛٗ ٚ ِغفٛرٖ

 Molla Ahmed ِال ادّد

 Zevcesi  Hatice زٚجطٟ خد٠جٗ

 Ruhuna Fatiha رٚدٛٔٗ فاتذٗ

۲۱۳ضٕٗ   Sene 938 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kitabe 6 satırdan oluĢmaktadır. 

BaĢlığı vardır.  

  

Resim 18 



 

31 

 

 

  d 

 Hüvel‟l Hallaku‟l Baki      ٘ٛادٍٍك اٌثالٝ

 Koca Musa oğlu   لٛجٗ ِٛضٟ اٚغٍٟ

 Nalband Mehmet OnbaĢı   ٔعٍثٕد ِذّد اْٚ تاغٟ

 Ruhuna Fatiha   رٚدٛٔٗ فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kitabe 4 satırdan oluĢmaktadır. 

BaĢlığı yoktur. 

 

Resim 19 



 

32 

 

 

 

 Hüvel‟l baki ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume ve mağfure ِردِٛٗ ٚ ِغفٛرٖ

 Köseoğlu وٛضٗ اٚغٍٟ

زٚجٗ ضٟ ِصطفٟ افٕدٞ  Mustafa Efendi Zevcesi 

 …AiĢe ruhuna عا٠ػٗ رٚدٕٗ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Tahrip olmuĢtur son satırları 

yoktur. BaĢlığı mevcuttur. 

Resim 20 



 

33 

 

 

  

 Hüvel‟l Hallaku‟l Baki      ٘ٛادٍٍك اٌثالٝ

 Hayy-ı bakidir ezelden Hüda  دٝ تالىدرازٌدْ اٚخدا

 Gayr-ı her nefse irer mevt-ü fena غىرٜ ٘ر ٔفطٗ ا٠ررِٛت ٚ فٕا

 Ġrci emriyle etti Hak nida  ارجٟ اِر٠ٍٗ ا٠تدٞ دك ٔدا

 Ben de oldum raci dar-ı beka  تٕدٖ اٌٚدَ راجج دار تما

 Eyledi azm-ı naim Hazretlü nesri zadekim ا٠ٍدٞ عسَ ١ُٔ دسرتٍٛٔطسادو١ُ

 Müderris hamdu Vehpi Fazıl der ona ِدررش دّدٚ ٚ٘ثٟ فضً در اٚٔا

 Okusun Fatiha ruhuna yar-ı vefa اٚلٛضٓ فتذٗ رٚدٛٔٗ ٠ار ٚفا

۳۱٥٤ضٕٗ     Sene  1354 

Erkek mezar taĢıdır. Mermer malzeme kullanılmıĢtır. Kitabe 9 satırdır. BaĢlığı 

yoktur. 

  

Resim 21 



 

34 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Ġnneci   ا٠ٕٗ جٟ

 Oğlu Molla  اغٍٟ ٍِال

رٚدٛٔٗادّد    Ahmet ruhuna 

 Fatiha   فاتذٗ

۳۱٥٦ضٕٗ    Sene 1356 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fes baĢlığı mevcuttur. Kitabe 6 

satırdır. 

Resim 22 



 

35 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve Mağfur  ِرَ٘ٛ ٚ ِاغرٚف

 Dudu Koca Oğlu طٛطٛ لٛجا اٚغٍٟ

دطىٓ اغاصارٜ    Sarı Hüseyin Ağa 

   Ruhuna Fatiha   رٚدٕٗ فاتذٗ

…   …  

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fesi vardır. 

Resim 23 



 

36 

 

 

 

 Hüvel‟l baki     ٘ٛاٌثالٝ

 Ey zair-i sahib-i nefs   اٜ زا٠ر صا٘ة ٔفص

 Hubb-u sivadan meyli kes   دة ضٛادْ ١ٍِٟ وص

 Dünyada Kalmaz hiç kes   د١ٔادٖ لاٌّاز ٘چ وص

 Allah bes, baki heves    هللا تص تالٝ ٘ٛش

  Jurnalzade Hacı Osman Efendi  ژٚرٔاٌسادٖ داجٟ عطّاْ افٕدٞ

طٟ ا١ِٕٗ ِردِٛٗ رٚدٕٗ فاتذٗورِ   Kerimesi Emine merhume ruhuna Fatiha 

۳۱٦۳ضٕٗ      Sene 1361 

دعدرز٠اتردْ ِراَ ِمصد     Ziyaretten  meram-ı maksad duadır. 

 .Bugün bana ise yarın  sanadır   تٛ وْٛ تٕا ا٠ص ٠ار٠ٓ ضٕادر

Kadın mezar taĢıdır. Mermer malzeme kullanılmıĢtır.  Kitabe 10 satırdan oluĢmuĢtur. 

Dekoratif bir baĢlığı vardır.  

  

Resim 24 



 

37 

 

 

 

 

٘ٛدادٝ تال١در ازٌدْ ٚ    Hayy-ı Bakidir ezelden o hüda 

  Gayr-i her nefes irer mevt-u fena  غ١ر ٘ر ٔفص ا٠رر ِٛت فٕا

  Elli bin yıl yaĢamıĢ olsa dünya   اٌٍٟ تٓ ١٠ً ٠اغاِع اٌٚطاد١ٔٚا

 …menzil-i alam-u veyl …   ...ِأظىً آٌُ ٠ًٚ...

...     … 

...     … 

Erkek mezar taĢıdır. Mermerden yapılmıĢtır. Kitabe 11 satırdan oluĢmaktadır. Fesli 

baĢlığı mevcuttur. 1303 yılına aittir. 

  

Resim 25 



 

38 

 

 

 

 Ermedi son emeli hayrına ah  ا٠رِدٞ صْٛ اًِ خ١ر٠ٕٗ اٖ

 Ruhu feryad idiyor imlah  رٚدٛ فر٠اد ا٠د١٠ٛرا٠ٍّخ

 Okusun Fatihayı yar-ı vefa  الٛضْٛ فاتذٗ ٠ارٚفا

 Eylesin ruhuna hakka ihya  ا٠ٍطْٛ رٚدٕٗ دما اد١ا

...     … 

Mermerden yapılmıĢtır. Bu bir ayak taĢıdır. Kitabe 5 satırdır. Bitkisel süslemelere 

sahiptir. 

  

Resim 26 



 

39 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Köse Oğlu  وٛضٗ اٚغٍٟ

 Mustafa Efendi  ِصطفٟ افٕدٞ

 Ruhuna Fatiha  رٚدٛٔٗ فاتذٗ

…   … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Fes baĢlığa sahiptir. Tahrip olduğu 

için son satırları okunamamıĢtır. Bu sebepten tarihi belli değildir. 

 

Resim 27 



 

40 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

  Bakıp geçme  تاو١پ وچُ

 Ey Muhammed ümmeti  اٞ ِذّد أِتٟ

  Ölünün Diriden  اٌٚٛٔٓ د٠ر٠دْ

 Fatihadır   فاتذٗ در

 Minneti   ِٕتٟ

 Bolvadin   تٌٛٛاد٠ٓ

 Tüccarlarından  تٛججارالر٠ٕداْ

 zade…   زادٖ ...

  Hacı Ġsmail  داجٟ اضّاعً

  Ruhuna   رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. Mermer malzemeden yapılmıĢtır. Kitabe 12 satırdan 

oluĢmaktadır.   

Resim 28 



 

41 

 

 

 

 Beni kıl ey mağrifet ya Rabbi yezdan  تٕٟ ل١ً اٞ ِاغفرت ٠ا راب ٠سداْ

 Hakk-ı arĢ-ı azam-ı nur-u Kuran   ده ارظ ازاَ ٔٛر وٛراْ

ا٠ذٛاْوٍٛپ لاتر ز١٠ارت ا٠دْ    Gelip kabri ziyaret eden ihvan  

 Ġdeler ruhuma bir Fatiha ihsan  ا٠دٌر رٚدِٛٗ تر فاتذٗ ا٠ذطٓ

 Merhum Ezicioğlu Ġsmail zevcesi ِرَ٘ٛ از٠جٟ اٚغٍٟ اضّاعً زٚجطٟ

 Zehra Ezicioğlu    زدرا ز٠جٟ اغٍٟ

۳۲۱۲اٌَٚٛ       ۳۱۱۱تٌٍٛٛد    Tevellüd 1303  ölüm 1939 

Kadın mezar taĢıdır. Mermer malzeme kullanılmıĢtır. Kitabesi 7 satırdan 

oluĢmaktadır. Oval baĢlığı vardır. 

 

Resim 29 



 

42 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

ٚ ِىفٛرِردَٛ    Merhum ve mağfur  

 …Hacı  داجٟ…

 Oğlu Seydi Efendi  اغٍٟ ض١دٞ افٕدٞ

 Zevcesi Nazire  زٚجٗ ضٝ ٔظ١رٖ 

  Ruhuna Fatiha  رٚدٕٗ فاتذٗ

۳۱۳۲   1359 

Kadın mezat taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Kitabesi 7 

satırdan oluĢmaktadır. Tahrip olmuĢ vaziyettedir.  

Resim 30 



 

43 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume ve mağfure  ِردِٛٗ ٚ ِغفٛرٖ

 Kaz oğlu Abdil  لس اغٍٟ عثد٠ً

 Ağa zevcesi  اغا زٚجٗ ضٟ

 AiĢe ruhuna  عٔاغٗ رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Satırlar 

tahrip olmuĢtur tarih kısmı yok olmuĢtur. 

  

Resim 31 



 

44 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Kara Ahmed Oğlu  لرٖ ادّد اٚغٍٟ

  Süleyman   ض١١ٍّاْ

 Zevcesi   زرجٗ ضٟ

 Merhume   ِردِٛٗ

...   … 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Feslidir. Tahrip 

olmuĢtur. Bu sebepten son satırları ve tarihi yok olmuĢtur. 

  

Resim 32 



 

45 

 

 

 

   Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ        

 Merhum ve mağfur   ِردِٛٗ ٚ ِغفٛرٖ

 Hacı Baddal   داجٝ تطاي      

 Oğlu Hacı   اٚغٍٟ داجٟ      

 Ali Ağa   عٍٝ اغا 

  Ruhuna   رٚدٛٔٗ

 Fatiha   فآتذٗ

              ...               … 

Erkek mezar taĢıdır. Fes baĢlığı vardır. Tahrip olmuĢtur. Tarih kısmı yok 

olmuĢtur. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. 

Resim 33 



 

46 

 

 

 

 Mağfur   ِاغفٛر

 Sütçü Arap   ضٛتچٛ عرب

  Hacı Mehmet   داجٟ ِذّد

 Ruhuna   رٚدٛٔٗ

 Fatiha   فاتذٗ 

 Doğum   ölüm   دٚغَٛ        اٌَٚٛ

۳۹۲۳        ۳۱۳۳           1295 1361 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Oval baĢlığa sahiptir. Kitabesi 7 

satırdan oluĢmuĢtur. 

Resim 34 



 

47 

 

 

 

٘ٛاٌثالٝ           Hüvel‟l baki  

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Köse Oğlu  وٛضٗ اٚغٍٟ   

 Abdil  Ruhuna  عثد٠ً رٚدٛٔٗ

...   …. 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Fes baĢlığı vardır. Tahrip olmuĢtur. 

Tarih kısmı yok olmuĢtur.  

Resim 35 



 

48 

 

 

 

 Polis   پ١ٌٛص

 Zekeri Oğlu  زورٞ اٚغٍٟ

 Bir yaĢa   تر ٠اغاٞ

 ġaban Hasan  غعثاْ دطٓ

  Vecümle Oğlu Ġman ٚجٍّٗ اٚغٍٟ اىّاْ

 Eyle Ruhuna  ا٠ٍٗ رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

۳۲۳۱   1958 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Dik sivri bir baĢı ardır. 

Kitabe 7 satırdan oluĢmuĢtur. 

 

Resim 36 



 

49 

 

 

  Hüvel‟l baki ٘ٛاٌثالٝ         

 Merhume ve  ِردِٛٗ ٚ         

 Mağfure  ِغفٛرٖ         

 Karadayı Oğlu  لارا دا٠ٟ اٚغٍٟ

زٚجٗ ضٟ ض١ٍّاْ   Süleyman Zevcesi  

 Rabia Ruhuna  راعثٗ رٚدٛٔٗ

 Fatiha  فاتذٗ         

 Sene 1367  ضٕٗ ۳۱۳۱      

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Balığı vardır. Kitabe 8 

satırdan oluĢmuĢtur. 

Resim 37 



 

50 

 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume ve mağfure  ِردِٛٗ ٚ ِغفٛرٖ

  Çini Mehmet Oğlu  چ١ٕٟ ِذّد اٚغٍٟ

  Ali Zevcesi  عٍٟ زٚجٗ ضٟ

...  … 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Kitabe tahrip olmuĢtur. Bu 

sebepten tarih kısmı yok olmuĢtur. BaĢlığı da mevcuttur. 

Resim 38 



 

51 

 

                                 

          

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ 

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر       

 oğlu …   اٚغٍٟ...

 Hacı Hasan  داجٝ دطٓ

...   … 

Erkek mezar taĢıdır. BaĢlığı vardır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Çok 

fazla tahrip olmuĢtur. Tarihi bilinmemektedir. 

Resim 39 



 

52 

 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Bekçi Oğlu  تىجٟ اٚغٍٟ

 Mustafa Efendi  ِصطفٟ افٕدٞ

 Ruhuna Fatiha  رٚدٛٔٗ فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fesli baĢlığa sahiptir. Son 

satırları tahrip olduğu için yoktur. 

Resim 40 



 

53 

 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum Ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Hacı Dede Oğlu  داجٟ دٖ دٖ اٚغٍٟ

 Ġbrahim Mahrumi  اتراد١ُ ِذرِٟٚ

 Abdülkadir  اتدي اٌمادر

 Ruhuna Fatiha  رٚدٛٔٗ فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Tahrip olmuĢtur. Son satırları 

yoktur. Bu yüzden tarihi bilinmemektedir. 

Resim 41 



 

54 

 

 

  

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ       

 Merhum Ve mağfur   ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 DerviĢ oğlu…      ... در٠ٚع اٚغٍٟ

رٚدٛٔٗ تچاٚظ  Bilal ÇavuĢ ruhuna            تىآلي 

 Fatiha   فاتذٗ              

 Sene 1351  ۳۱۳۳ ضٕٗ   

 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Yana eğik yazılar içerir. Kitabesinde 7 

satır vardır. 

  

Resim 42 



 

55 

 

 

 

  Hüvel‟l baki    ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve mağfur   ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Karapınarlı Bedri   لرٖ تگارٌٝ تدرٞ

 Halil Ġbrahim oğlu  د١ًٍ اترا١ُ٘ اٚغٍٟ

 Hafız Mustafa   دافس ِصطفٟ

 Ruhuna Fatiha   رٚدٛٔٗ فاتذٗ

۳۲۹۱    1940 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Kitabesi 7 satırdır. BaĢlığı da 

vardır. Tahrip olmaya yüz tutmuĢ bir hali vardır.

Resim 43 



 

56 

 

 

 

 Merhume   ِردِٛٗ

 Ve Mağfure   ٚ ِغفٛرٖ

 BoĢnak   تٛضٕاق

 Seydi   ض١دٞ

آرٜ ضٝق   Karısı 

 Nuriye   ٔٛر٠ٗ

 Ruhuna Fatiha  رٚدٛٔٗ فاتذٗ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı kırıktır ve dekoratif 

Ģekildedir. Son satırları yok olduğu için tarihi bilinmemektedir. 

Resim 44 



 

57 

 

 

   

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum   ِردَٛ

 Ve Mağfur  ٚ ِغفٛر

 Kara Ahmet   لرٖ ادّد

 Oğlu ġaban  ا ٚغٍٟ ض١ٍّاْ

 Ruhuna Fatiha  رٚدٛٔٗ فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Tahrip olmuĢtur. Son satırları yok 

olmuĢtur. Bu sebepten tarihine ulaĢılamamıĢtır.  

Resim 45 



 

58 

 

 

                   

 Merhum   ِردَٛ

 Ve mağfur  ٚ ِاغفٛر

 Hacı Ali  دآجٝ عٍٝ

  Oğullarından  اٚغٌٍٛرٔدْ

 Ahmet Oğlu  ادّد اٚغٍٝ

  Ruhuna   رٚدٕٗ

 Fatiha    فاتذٗ

    ۳۳۳۹   1862 

Erkek mezar aĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Fes baĢlığı vardır. Çok fazla tahrip 

olmuĢtur. Son satırları yok olmuĢtur. 

Resim 46 



 

59 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

  Tosun Oğlu  طٛضْٛ اٚغٍٝ

  Hacı Ahmet  داجٝ دطٓ اغا

  Ruhuna Fatiha  رٚدٛٔٗ فاتذٗ

 Sene 1360  ضٕٗ ۳۱٦۱

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır.  BaĢlığı yoktur. Kitabesi 6 satırdan 

oluĢmaktadır.  

Resim 47 



 

60 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Kuru Dereli  لٛرٞ درٌٟ

 Süllü Oğlu  ضٍٍٛ اٚغٍٟ

 Ömer   عّر

 Ruhuna   رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

۳۱۳۱   1360 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Kitabesi 7 satırdan 

oluĢmaktadır. 

Resim 48 



 

61 

 

 

 

 Hüvel‟l baki    ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve mağfur   ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Bodurzade    تٛدرزادٖ

  zevcesi…   ... زٚجٗ ضٟ

…    … 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Çok fazlaca tahrip 

olduğu için son satırları yoktur.  Dolayısıyla tarihine ulaĢılamamıĢtır. 

  

Resim 49 



 

62 

 

 

 

 Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume   ِردِٛٗ

ِٖاغفٛر  ٚ  ve mağfure 

 Zeliha   ز١ٌذٗ

 Ruhuna   رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

 Sene 1290  ضٕٗ ۳۹۲۱

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kitabesi 7 satırdan oluĢmaktadır. Fesli 

baĢlığı vardır. 

 

Resim 50 



 

63 

 

 

 

 Mağfur   ِاغفٛر

 Kalaycı   لال٠جٟ

 Hüseyin   دط١ٓ

 Oğlu   اٚغٍٟ

 Ali   عٍٟ

 Ruhuna Fatiha  رٚدٕٗ فاتذٗ

۳۹۱۱   1270 

۳۱۱۱   1337 

Erkek mezar taĢıdır. Oval tepesi vardır. BaĢlığı yoktur. Kitabesi 8 satırdır. TaĢ 

malzemeden yapılmadır. 

Resim 51 



 

64 

 

 

 Merhum    ِرَ٘ٛ

 Ve mağfur   ٚ ِاغفٛر

  Karakadı oğullarından  لرٖ لدٜ اٚغٌٍٛرٔدْ

 Abdullah oğlu   عثدهلل اٚغٍٟ

 Ömer Karagüven   عّر لرٖ وْٛ

 Ruhuna Fatiha   رٚدٕٗ فاتذٗ

 Ġhsan eden cennet   ا٠ٙصٓ ا٠دْ جٕٕت

 Alayı bulsun   اعال٠ٟ تٌٛطٓ

 doğum 1330   دٚغَٛ ۳۱۱۱

 ölüm 1960   اٌَٚٛ ۳۲۳۱

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Kitabesi 10 

satırdan oluĢmaktadır. 

Resim 52 



 

65 

 

 

 Beni kıl mağfiret ey rabbi yezdan   تٓ لً ِغفرت ٠سداْ

 Hakkı arĢ-ı azam nur-ı furkan   دك عرظ ازاَ ٔٛر فٛرلٓ

 Gelüp kabrime ziyaret eden ihsan  وٍٛپ لثر٠ُ ز١٠ارت ا٠دْ ا٘طاْ

 Okuyanlar ruhuma bir fatiha ihsan  ٚل٠ٕٛدْ رٚدّٗ تر فاتذٗ ا٠ٙطاْ

 Burada medfundur Naci Oğlu Mehmet Ali تٛرادا ِدفٛٔدر ٔاجٟ اٚغٍٟ ِذّد عٍٝ

...      … 

 Doğum 1315 vefat 1375  ۳۱۱۳ ٚفات   ۳۱۳۳ دٚغَٛ

Erkek mezar taĢıdır. Mermer taĢdan yapılmıĢtır. Kitabesinde  7 satır yer almaktadır. BaĢı 

sivri figür içeririr. BaĢlığı yoktur.   

Resim 53 



 

66 

 

 

ِغفٛرِردَٛ ٚ     Merhum ve mağfur 

 Teke… oğullarından Yemenici  تىٗ...اٚغٌٍٛرٔدْ ١ّٕ٠جٟ

 El Hacı Hasan Hüseyin   اٌذاج دطٓ دط١ٓ

  Ruhuna Fatiha   رٚدٕٗ فاتذٗ

 Ziyaret Edin Bizleri  ز٠ارت ا٠دْ تسٌرٞ

 Bekliyoruz Sizleri Görmüyor  تى١ٍرٚز ض١سٌرٞ وٛر٠ِٛر

 

 Toprak kapalı gözleri  طٛپرق لاپاٌٟ وٛزٌرٞ

Erkek mezar taĢıdır. Mermerden yapılmıĢtır. Kitabede 7 satır vardır. BaĢlığı yoktur. 

Sivri bir yukarı kısmı mevcuttur. 

Resim 54 



 

67 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum   ِردَٛ

 Ġsmail   اضّاع١ً

 Oğlu   اٚغٍٟ

 Ahmed ruhuna  ادّد ردٕٗ

  Fatiha   فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Satır sayısı belli 

değildir. Çok fazla tahrip olmuĢtur. Bu sebepten tarihi belirlenememiĢtir.  

Resim 55 



 

68 

 

 

 Merhume   ِردِٛٗ

 

  Ve mağfure   ٚ ِغفٛرٖ

 

 Pazvant oğlu  پازٚأد اٚغٍٟ

  Ali Efendi  عٍٟ افٕدٞ

  Zevcesi Nazire  زٚجٗ ضٟ ٔض١رٖ

 Özsoy ruhuna  اٚزصٛٞ رٚدٕٗ

ا٠دٍٔرْفاتذٗ ا٠ذطاْ   Fatiha ihsan edenlerin 

 .Cennet-i alayı bulsun جٕت اعالٞ تٌٛطْٛ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Son satırları topraktan çıkarılamamıĢtır. 

BaĢlığı yoktur. Oval yapıdadır. 

Resim 56 



 

69 

 

 

 Merhume   ِردِٛٗ

  Ve Mağrufe   ٚ ِغفٛرٖ

اٚغٍٟ داجٟ رجة  Hacı Recep Oğlu 

 Mehmet Zevcesi  ِذّد زٚجٗ ضٟ

 AyĢe Dudu  ٔعػٗ دٚدٞ

  Ruhuna Fatiha  رٚدٕٗ فاتذٗ

 Ġhsan Eden Cennet-i  ا٠ذطاْ ا٠دْ جٕت

عالٞ تٌٛطٓا   Alayı Bulsun 

۳۲۳۱.۱.۱  1960.7.7. 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Oval yapıdadır. 1960  

yılına aittir. 

Resim 57 



 

70 

 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Hacı Ethem  داجٟ ادُ٘

 Zade Ali   زادٖ عٍٟ

 Efendi   افٕدٞ

...   … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Çok fazla tahribe uğramıĢtır. BaĢlığı 

vardır.  Tarihi belirlenememiĢtir. 

  

Resim 58 



 

71 

 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Yörük Karaca  ٠ٛرن لرٖ جٗ

 Ören köyünden  ٠ٚرْ و٠ٕٛدْ

  Hacı Ahmet  داجٟ اِّد

 Hoca   دٛجٗ

...   … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fesli baĢlığı vardır. Çok fazla tahrip 

olduğu için satır sayısı belirlenememiĢtir. Tarihide belirlenememiĢtir. 

Resim 59 



 

72 

 

 

 Merhume   ِردِٛٗ

 ve mağfure   ٚ ِغفٛرٖ

 Sofi Halil Efendi  صٛفٟ د١ًٍ افٕدٞ

 …Oğlu Abdürrahim ... اٚغٍٟ عثدراد١ُ

 Zevcesi Arife Alpa زٚجٗ ضٟ عر٠فٗ اٌپا

  Ruhuna Fatiha  رٚدٕٗ فاتذٗ

ْ ا٠دْ جٕتا٠ذطا   Ġhsan Eden Cennet  

 Alayı Bulsun  اعال٠ٝ تٌٛصْٛ

۳۳۱۳دٚغَٛ    Doğum 1875 

ٌَٛٚ ۳۲۳۱  Ölüm1960 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Kitabesi 10 satırdan 

oluĢmaktadır. 

Resim 60 



 

73 

 

 

 

 Merhum ve mağfur   ِردِٛٗ ٚ ِغفٛرٖ

اٚغٍٟ فضاٞ   Fazayi oğlu 

 Süleyman zevcesi  ض١ٍّاْ زٚجٗ ضٟ

 Hacı ġerif  داجٟ غر٠ف

  Ruhuna…  رٚدٕٗ ...

  Fatiha Ġhsan eden  فاتذٗ ادطاْ ا٠دْ

تٌٛطْٛ جٕت اعالٞ  Cennet-i  Alayı Bulsun 

...   ... 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Kitabesi 9 satırdan oluĢmaktadır. BaĢlığı 

yoktur. 

Resim 61 



 

74 

 

 

 Merhum   ِردَٛ

 Mağfur   ٚ ِغفٛر

 Cöp Mehmet  چٛپ ِذّد

 Oğlu Demirci  اٚغٍٟ د١ِرجٟ

 Ve Sobacı Ali  ٚ صٛتٗ جٟ عٍٝ

 Duran ruhuna  دٚراْ رٚدٕٗ

 Fatiha ihsan eden  فاتذٗ ادطاْ ا٠دْ

 .Hazreti Mevlayı bulsun دضرت ِٛالٞ تٌٛطْٛ

…   … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır. 1960 yılına aittir.  

Resim 62 



 

75 

 

 

 

 Merhume   ِردِٛٗ

 Arap Hacı  عرب داجٟ

 Hasan oğlu  دطٓ اٚغٍٟ

 Hüseyin zevcesi  دط١ٓ زٚجٗ ضٟ

 AiĢe   عاىػٗ

  Ruhuna Fatiha  رٚدٕٗ فاتذٗ

۳۱۱۳   1375 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fesli baĢı vardır. Kitabesi 7 satıran 

oluĢmuĢtur.  

Resim 63 



 

76 

 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum   ِردَٛ

 Topçu   تٛپچٛ

 Oğullarından  اٚغٌٍٛرٔدْ

 Demirci   دِىرجٝ

 Seydi   ض١دٞ

  Ruhuna Fatiha  رٚدٕٗ فاتذٗ

۳۱۱۳   1371 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kitabesi 8 satırdan oluĢmaktadır. 

BaĢlığı vardır.  

Resim 64 



 

77 

 

 

 

 Merhume  ِردِٛٗ

ِاغفٛرٚ    ve mağfure 

 Bülbül Ahmet Efendi  تٍثً ادّد افأدٜ

 Zevcesi Fatma  زٚجٗ ضٟ فطّٗ

  Tabak Ruhuna  طثاق رٚدٕٗ

 Fatiha Ġhsan  فاتذٗ ادطاْ

 Eden  Hazreti  ا٠دْ دضرت

تٌٛطْٛ  ِٛالٞ    Mevlayı bulsun 

 Ölüm 1958  اٌَٚٛ ۳۲۳۳

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Kitabede 9 satır vardır. 

Resim 65 



 

78 

 

 

 Merhume  ِردِٛٗ

 KuĢaksız  لٛغالطس

 Oğlu  اٚغٍٟ

 Mustafa  ِصطفٟ

 Zevcesi  زٚجٗ ضٟ

 ġöhret  غٛدرت

 Ruhuna  رٚدٕٗ

  Fatiha  فاتذٗ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Son satırları yok 

olmuĢtur. Tarihi belli değildir. 

Resim 66 



 

79 

 

 

 Merhum    ِردَٛ

 Arap Seyhan Oğlu  عرب ض١ذاْ اٚغٍٟ

 Ġsa ġen eĢi   عصا غٓ غٟ

 Fadime ġen    فادِٗ غٓ

  Ruhuna Fatiha   رٚدٕٗ فاتذٗ

…    … 

ٌَٛٚ ۳۲۳۲   Ölüm 1969 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Kitabesinde 7 satır vardır. 

  

Resim 67 



 

80 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Emirdağından  ا١ِر داغٕدْ

 Gelme Hacı  وٍّٗ داجٟ

 Esad Mahallesinden    اضعد ٘ذٍٗ ضٕدْ

...   … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Kitabedeki satır sayısı belli 

değildir. Çok fazla tahribe uğramıĢtır. Tarihi belirlenememiĢtir. 

  

Resim 68 



 

81 

 

 

 

 Merhum  ِردَٛ

 Kıyıcı oğlu ل١١جٟ اٚغٍٟ

 Kader mahdumu لادر ِذدِٚٛ

 ġöför Sehid غٛفٛر غذ١د

 Halis Kıyıcı داٌص ل١١جٟ

  Ruhuna Fatiha رٚدٕٗ فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. BaĢlığı vardır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. 

Resim 69 



 

82 

 

 

 

ٝٛاٌثال٘    Hüvel‟l baki  

دِٖردِٛٗ دٖ    Merhume Dede 

 Mahmut oğlu  ِذّد اٚغٍٟ

 Mahmut zevcesi  ِذّد زٚجٗ ضٟ

 Sultan ruhuna  ضٍطاْ رٚدٕٗ

  Fatiha   فآطذٗ

…   … 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fesli baĢlığı vardır. Kitabe sayısı 

belirlenememiĢtir. Tarih kısmı da tahrip olmuĢtur. 

Resim 70 



 

83 

 

 

 

  Hüvel‟l baki    ٘ٛاٌثالٝ

 Hacı Ahmet oğlu   داجٝ ادّد اٚغٍٟ

  Veli Canbaz ruhuna Fatiha  ٌٟٚ جأثاز رٚدٕٗ فاتذٗ

…    … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ üstüne mermer mezar taĢı yapılmıĢtır. Kitabe 4 satırdan 

oluĢmaktadır. BaĢlığı yoktur. 

Resim 71 



 

84 

 

 

 Merhume   ِردِٛٗ

 Ve mağfure   ٚ ِغفٛرٖ

ڭلثالج١ٕ    Kabakçının 

 Abdullah zevcesi  عثداع زٚجٗ ضٟ

 Zehra  Ruhuna  ز٘را رٚدٕٗ

  Fatiha   فاتذٗ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kitabe 6 satırdan oluĢmaktadır. 

BaĢlığı da mevcuttur.   

Resim 72 



 

85 

 

 

 

 

  Hüvel‟l baki    ٘ٛاٌثالٝ

 Muhterem Çevik ruhuna  ِذترَ چ٠ٛه رٚدٕٗ

 Fatiha    فاتذٗ

 Doğum 1918   ۳۲۳۳ دٚغَٛ

ٌَٛٚ ۳۹.۱۳.۳۲۳۱  ölüm 14.08.1967 

Erkek mezar taĢıdır. Mermer malzemeden yapılmıĢtır. Sivri yapılıdır.  Kitabesinde 5 satır 

vardır. 

Resim 73 



 

86 

 

 

 

  Hüvel‟l baki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum Hacı  ِردَٛ داجٟ

 Mehmet oğlu  ِذّد اٚغٍٟ

 Hacı Abdil  داجٟ عثد٠ً

 Alkan ruhuna  اٌماْ رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Oval yapılıdır. Kitabede 6 satır vardır.  

Resim 74 



 

87 

 

 

 

  Hüvel‟l baki    ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum    ِردَٛ

 Ġbrahim oğlu   اترا١ُ٘ اٚغٍٟ

 Ahmet Köylü   ادّد و٠ٍٛٛ

  Ruhuna Fatiha   رٚدٕٗ فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Kitabesinde 5 satır vardır. 

Tarihi yazılmamıĢtır. 

  

Resim 75 



 

88 

 

 

 

 Hüvel‟l baki    ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume    ِردِٛٗ

 Uyumaz Oğlu   ا٠ِٚٛس اٚغٍٟ

 Hacı Hüseyin   داجٟ دط١ٓ

 Karısı Ümmühan   لار٠طٟ اِّٚذاْ

 Ruhuna    رٚدٕٗ

 Fatiha    فاتذٗ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fes baĢlığı vardır. Tahrip olduğu için son 

satırları yok olmuĢtur. 

  

Resim 76 



 

89 

 

 

 

 Hüvel‟l baki    ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum    ِردَٛ

 Ve mağfur   ٚ ِاوفٛر

 Deli Veli oğlu   دٌٝ ٌٚٝ اٚغٍٝ

 Veli Ağa Ruhuna   ٌٚٝ اغآ رٚدٕٗ

 Fatiha    فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. Eğik yazıları vardır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı 

yoktur. Tahrip olduğu için son satırlar yok olmuĢtur. 

Resim 77 



 

90 

 

 

 

 Hüvel‟l baki    ٘ٛاٌثالٝ

 Fenadan eyledi   فٕادْ ا٠ٍدٞ

 Rıhlet Mevla makamına eylesin  ردٍت ِٛي ِالإِا ا٠ٍطٓ

 Ġsa oğlu…   عطٟ اٚغٍٟ ...

...    … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır. Tahrip olmuĢtur. 

  

Resim 78 



 

91 

 

 

 

 Hüvel‟lbaki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume ve mağfure  ِردِٛٗ ٚ ِغفٛرٖ

 Molla Halil oğlu Halil  ِال د١ًٍ اٚغٍٟ د١ًٍ

 …Zevcesi  ...زٚجٗ ضٟ

…   … 

Kadın  mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢı kırılmıĢtır. Son satırlar yok 

olmuĢtur. 

 

 

 

Resim 79 



 

92 

 

4.5.  ÖZBURUN MEZARLIĞI 

 

 

 

 

 

Yörenin en eski mezarları bu mezarlıktadır. Çoğunlukla taĢ malzeme kullanılmıĢtır. . 

8 tane mezar taĢı incelemesi yapılmıĢtır. Bunlardan 6 tanesi erkek, 2 tanesi kadın 

mezar taĢıdır.

Resim 80 



 

93 

 

 

 

 Hüvel‟lbaki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum ve mağfur  ِردَٛ ٚ ِغفٛر

 Deli Ġsa  دٖ ٌٟ عطٟ

...   … 

...   … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fes baĢlığı mevcuttur. Kitabe çok fazla 

tahrip olduğu için son satırları yok olmuĢtur. Tarihide belirlenememiĢtir. 

Resim 81 



 

94 

 

 

 

 Hüvel‟lbaki  ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume  ِردِٛٗ

 Ve mağfur ٚ ِاغفٛرٖ

  Deli Ġsa  دٌٟ عطٟ

 Oğlu  اٚغٍٟ

 Hacı Ahmet داجٟ ادّد

 Zevcesi  زٚجٗ ضٟ

  AyĢe  Ruhuna عا٠ػٗ رٚدٕٗ

 Fatiha  فاتذٗ

Kadın mezar taĢıdır.taĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kırık baĢlıdır. 

Resim 82 



 

95 

 

 

 

 Hacı  داجٟ

 Abdil  عثد٠ً

 Oğlu  اٚغٍٟ

 Hacı  داجٟ

 Mahmut Ruhuna ِذّد رٚدٕٗ

  Fatiha  فاتذٗ

۳۱۱۳  1338 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Kitabe 7 satırdan 

oluĢmaktadır.  

Resim 83 



 

96 

 

 

 Hüvel‟lbaki  ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum  ِردَٛ

…  … 

 Oğlu  اٚغٍٟ

  Ahmet  ادّد

 Ruhuna  رٚدٕٗ

 Fatiha  فطتذٗ

۳۱۳۹  1352 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Kitabesi 7 satırdan 

oluĢmaktadır. 

 

Resim 84 



 

97 

 

 

 

 Merhume ve mağfure ِردِٛٗ ٚ ِاغفٛرٖ

 Hacı Yakub  داجٟ ٠الٛب

 Zevcesi  زٚجٗ ضٟ

 Fatma Gedik  فاتّا ود٠ه

 Ruhuna Fatiha  رٚدٕٗ فاتذٗ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Yaprak biçiminde baĢı vardır. 

Kitabesinde 5 satır mevcuttur. 

 

Resim 85 



 

98 

 

 

 

 Hüvel‟lbaki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhum   ِردَٛ

 Molla Ġsa  ٍِال عطٟ

…   … 

 Hoca Mehmet  دٛجٗ ِذّد

 Ruhuna   رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fes baĢlığı vardır. Kitabede 7 satır 

vardır. Tarihi belirtilmemiĢtir. 

Resim 86 
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 Hüvel‟lbaki    ٘ٛاٌثالٝ

 El baki merhum   اٌثالٟ ِردَٛ

 Ve mağfur   ٚ ِاغفٛر

 Gedik Ahmet   ود٠ه ادّد

 Oğlu Ahmet   اٚغٍٟ ادّد

  Ruhuna    رٚدٕٗ

…    … 

Erkek mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fesli baĢlığı vardır. Tarih 

belirlenememiĢtir. 

Resim 87 
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 Hüvel‟lbaki merhume  ٘ٛاٌثالٟ ِردَٛ

 Mağfure  ٚ ِاغفٛرٖ

 … Hacı   ...داجٟ

 Zevcesi  زٚجٗ ضٟ

 Reyhan ruhuna  ر٠ذاْ رٚدٕٗ

  Fatiha   فاتذٗ

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzeme kullanılmıĢtır. Fesli baĢı vardır. Kitabede 6 satır 

mevcuttur. 
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101 

 

4.6. KEMERKAYA MEZARLIĞI 

 

 

 

 

 

 

Buradaki mezarlar genelde çok eski ve tahrip olmuĢtur. O sebepten mezar taĢlarının 

çoğu okunamayanlar içinde verilmiĢtir. Tam olarak 2 mezar taĢı incelenebilmiĢtir. 

Burada taĢ malzeme ağırlıkta kullanılmıĢtır.  

  

Resim 89 
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 Hüvel‟lbaki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume   ِردِٛٗ

 Ve mağfure  ٚ ِاغفٛرٖ

 Halil Kerimesi  د١ًٍ ورِٗ ضٟ

...   … 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Kitabe çok tahrip 

olmuĢtur. Tarihi belli değildir. 

Resim 90 
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 Çetmi Oğlu  جثٕٟ اٚغٍٟ

 Mehmet Zevcesi  ِذّد زٚجٗ ضٟ

  ġöhret   غٛدراط

 Sönmez   صّٛٔاظ

 Ruhuna   رٚدٕٗ

 Fatiha   فاتذٗ

۳۱۳۲   1359 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. Kitabe 7 satırdan 

oluĢmaktadır. 
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۳۲۹۳   1941 

 Hüvel‟lbaki   ٘ٛاٌثالٝ

 Merhume   ِردِٛٗ

 Hacı Kadir  داجٟ لادر

 Zevcesi   زٚجٗ ضٟ

  Ġsmihan   اضّّذاْ

 Ruhuna   رٚدٕٗ

..   … 

Kadın mezar taĢıdır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı mevcuttur. Kitabe çok 

tahrip olmuĢ vaziyettedir. 
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4.7.  OKUNAMAYAN MEZAR TAġLARI 

 

 

 

 

 

DiĢli‟de yer alan mezar taĢı çok tahrip olmuĢtur. Bu sebepten artık ayakla kalamamıĢ 

yıkılmıĢ durumdadır. BaĢlığı vardır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. 

Resim 93 
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Bu mezar taĢı da DiĢli‟de yer almaktadır. Fesli baĢlığı vardır. TaĢ malzemeden 

yapılmıĢtır. Eğik yazılardan oluĢmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Resim 94 
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DiĢli‟de yer almaktadır. BaĢlığı kırıktır. Çok fazla tahrip olmuĢtur.  O sebepten yerde 

yatmaktadır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. 
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Özburun‟a aittir. BaĢlığı vardır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Kitabesi 6 satırdan 

oluĢmaktadır. 

  

Resim 96 
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Özburun‟da yer alan bir mezar taĢıdır. Fesli baĢlığı vardır. TaĢ malzemeden 

yapılmıĢtır.  

  

Resim 97 
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Bolvadin Eski Mezarlığında yer alan bir mezar taĢıdır. Dekoratif bir baĢı vardır. TaĢ 

malzemeden yapılmıĢtır. 

  

Resim 98 
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Bolvadin eski mezarlığında yer alan bir mezar taĢıdır. Fes baĢlığı vardır. Kitabesi 10 

satırdan oluĢmaktadır. Fotoğraflama sırasında güneĢin arkada kalıyor olması yazıları 

gölgede bırakmıĢtır, buda okuyamamamıza sebebiyet vermiĢtir. Mermer malzemeden 

yapılmıĢtır. 

  

Resim 99 
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ġıhlar Camii bahçesindeki türbede bulunan mezar taĢlarındandır. BaĢlığı vardır. TaĢ 

malzemeden yapılmıĢtır. Kitabesinde 9 satır vardır. 

  

Resim 100 
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NakĢibendi ġeyhi Vahiyüddin Ks. Hz. Türbesinin bahçesinde yer alan mezar 

taĢlarındandır. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı vardır.  

  

Resim 101 
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Kemerkaya‟da bulunan mezar taĢlarından biridir. TaĢ malzemeden yapılmıĢtır. Fes 

Ģeklinde baĢlığı vardır.  

  

Resim 102 
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NakĢibendi ġeyhi Vahiyüddin Ks. Hz. Türbesinin bahçesinde yer alan mezar 

taĢlarındandır. Mermer malzemeden yapılmıĢtır. BaĢlığı yoktur. 
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DiĢli‟de yer alan mezar taĢlarındandır. TaĢ malzemeden tapılmıĢtır. Yaprak biçimli 

baĢı vardır. Eğik yazıları vardır. Kitabede 7 satır bulunmaktadır. Bitkisel figürlerde 

yer almaktadır.  

Resim 104 
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Buda DiĢli‟ yer alan ilginç bir ayaktaĢı örneğdiri. Ay yıldız iĢlenmiĢtir. 

  

Resim 104 
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       SONUÇ 

KuruluĢundan bu yana çok köklü bir tarihi olan Bolvadin‟i ve köylerindeki 

mezar taĢlarını inceledik. Bunun yanı sıra bu köylerin ve Bolvadin‟in tarihçesine de 

değindik. Çok zengin bir tarihi literatüre sahip olan ilçe hakkında bu güne kadar derli 

toplu bir çalıĢma yapılmadığını gördük. Oyda Bolvadin Kral Yolu, Ġpek Yolu ve 

Baharat Yollarının hepsine ev sahipliği yapmıĢ bir yerdir. Dolayısıyla hem kendi 

milli değerlerimiz yanında diğer milletlerden de izler taĢıyan bir yapıya sahiptir. 

Bolvadin‟in her yerinde ayrı bir tarihi doku hakimken ve göz önündeki tarihi eserler 

incelenmemiĢken, konumuz olan mezar taĢlarına ait hiçbir çalıĢma yapılmamĢtır. Bu 

anlamda çalıĢmamız ilk olması açısından önemlidir. 

ÇalıĢmamız sırasında Bolvadin Eski Mezarlığı, ġıhlar Camii yanındaki türbe 

mezarları, NakĢibendi ġeyhi Vahiyüddin Ks. Hz. Mezarı ve yanındaki türbeler, DiĢli, 

Kemerkaya, Özburun tek tek gezilmiĢ ve fotoğraflanmıĢtır. 

Elde ettiğimiz verilere göre; DiĢli‟de 5 mezar taĢı incelenmiĢtir. Bunlardan 2 

tanesi mermer, 3 tanesi taĢ malzemeden yapılmıĢtır. Burada daha çok mezar taĢı 

vardır fakat sadece kalıntıları kalmıĢtır. Çok fazla tahrip olmuĢtur. 

Kemerkaya‟da 2 mezar taĢı incelenmiĢtir.bunlar taĢ malzemeden yapılmıĢtır. 

Özburun‟da ise 8 mezar taĢı incelenmiĢtir. Bunlardan 2 tanesi kadın mezar 

taĢıdır.  

ÇalıĢmamızın bel kemiğini oluĢturan Bolvadin eski mezarlığında ise; 69 

mezar taĢı incelenmiĢtir. 14 tanesi mermerden yapılmıĢtır. 55 tanesi de taĢ 

malzemeden yapılmıĢtır. Burada 4 tanede ayak taĢı incelemesi yapılmıĢtır. 

Yapılan tüm bu çalıĢmalar sonunda incelenen mezar taĢlarında; mezar 

taĢlarının bulundukları dönemin sosyo-kültürel birçok özelliklerini bu güne 

taĢıdıkları görülmüĢtür. Bu sebeptendir ki mezar taĢları konusunda yapılan çalıĢmalar 

çoğaltılmalıdır ve yeni neslin eskiyi anlayabilmesi ve değerlerine sahip çıkan bir 

nesil olabilmesi açısından önemli bir adım olacaktır. 

Neticede ecdadımıza ait bu sanat eserlerini koruyup gelecek nesillere 

aktarmak bize düĢün önemli bir görevdir. Sonuçta bunlar bize bırakılan değerlerimiz, 

emanetlerimizdir. Bunlara sahip çıkmalı ve artık tahrip olup yok olmasına engel 

olup, bu tip çalıĢmaları çoğaltarak ölümsüzleĢtirmeliyiz. Böylece ecdadımıza karĢı 

olan görevimizi bir nebzede olsa yerine getirmiĢ olacağız. 
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