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Kadife kale sırtlarında yer alan Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesinin kazı ve 
restorasyon işinin nasıl yılan hikayesine döndüğünü hepimiz biliyoruz. 
Eksik ama başarılı bir kazı çalışması sonucunda tüm detaylarıyla ortaya 
çıkarılan yapılar ve mezarlık daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile 
Büyük Şehir Belediyesinin anlaşmasıyla restorasyon çalışmaları 

başlatılmış ve uzunca zamandır süren bu çalışma ana hatlarıyla bitirilmiştir. Yerinde gidip gördüğümde, bir 
tarihin, restorasyon adı altında nasıl yok edilişine şahit oldum. İçim burkuldu, keşke eskisi gibi kalsaydı, 
Belediye ehli olmayan ve yalnızca kar maksadıyla çalışan insanlara ihale ettiği Emir Sultan’ı tanımak artık 
pek mümkün değil. 
 

 
  
               Kazı raporları dikkate alınmadan yapılan restorasyonda Zaviyesinin içinde bulunan Hamam, Su 
deposu ve Ateş ocağının önündeki kesme taştan yapılmış zemin döşemeleri ve hamamın kuzey bölümü yok 
edilerek, oraya bir adet bekçi kulübesi yerleştirilmiş ve ne amaçla yapıldığı belli olmayan doğu yönüne de bir 
duvar yapılmış ayrıca kulübenin çevresi traverten kaplanarak tarihi olgu yok edilerek, tarihi hamamın yerine 
hamama benzemeyen sıvalı- boyalı modern bir bina yapılmış, bir çatı ile su deposu, soyunmalık ve sıcaklık 
kubbesi örtülerek hamam garip bir şekilde gizlenmiştir. Ya hamam denilen binanın çatısındaki alaturka 
kiremit ve saçağa ne demeli, Türk hamam mimarisinde hiçbir dönemde görülmeyen bu uydurma çatı modeli 
tarihe yapılmış saygısızlıktan başka nedir.  



 
 
  
 
 
 
 
 
Türbenin güneyinde yer alan iki 
bölümden oluşan Aşevi tamamen 
yıkılarak, yeni bir bina yapılmış, kazı 
sırasında ortaya çıkarılan duvarlar, ocak 
bölümü ve eyvan yıkılarak gelecek 
kuşaklara aktarabileceğimiz hiçbir şey 
kalmamıştır. Aşevinin kuzeyinde bulunan 
tarihi taş havuzun yerine sıvalı- boyalı bir 
havuz yapılarak, adeta tarihle dağla 
geçilmiştir. 
 

 
 
 
Hazirenin içinde bulunan Mescit ve 
Misafirhane yenileme adı altında modern 
binalar yapılarak tarihin bütün izleri 
silinmiş, kazı sırasında bulunan iki adet 
80cm çapındaki küpler yok edilmiş ve 
zaviyeye ait kiler de nedense buharlaşıp 
yok olmuştur. Müteahhit kafasına göre 
tarihi gerçeklerle uyuşmayan çatı ve 
sundurmalar inşa etmiş, yer döşeme 
tahtaları şimdiden kabarmış, tarihte eşi 
benzeri olmayan malzemeler ile kadınlara 
ayrılan bölüme uydurma kafesler 
kondurmuştur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emir Sultanın türbesinin bulunduğu yapıdaki kuzey ve batı 
duvarlarındaki tarihi pencereler kapatılarak, türbenin duvarları 
garip bir şekilde sıvanmış ve boyanmıştır. Tarihi Emir Sultanın 
yerine modern bir türbe ve haziresi yapılarak Emir Sultan’ı 
tanınmaz hale getirilerek tam anlamıyla KAR uğruna kaş yapayım 
derken, göz çıkarılmıştır.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koskoca Emir Sultanda, Abdest 
alınacak bir çeşme dahi 
bulunmamaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazirede bulunan 
mezar taşları tarihe 
ışık tutan en önemli 
belgeler niteliğinde 
olmasına rağmen bir 
çoğu bu restorasyon 
sırasında kırılmış ve 
sağa- sola atılmış 
durumdadır. 
 

 
Emir Sultan Haziresinin sırra dönüşen KİTABESİ nerededir? Bilen – Gören var mıdır, bu kitabenin başına 
neler geldi, nasıl ortadan kayboldu, hangi yetkili çıkıp açıklayacak? Yetkililere sesleniyorum, şu kitabeyi 
çıkarın ortaya da tarih ve insanlık adına doğru bir iş yapın. 
 
Bu konuda bana bilgi ve fotoğraflarıyla yardımcı olan Sayın Ertan Daş’a ve Orhan Beşikçi’ye teşekkür ederim. 
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