
GÜNDOĞDU TÜRBESİ: 
 
 Niğde/Merkez, Yenice mahallesi Türbe Sokakta ve Hüdavend Hatun Türbesi güney 
yönündedir. Türbenin inşa kitabesi yoktur. Fakat Safer 745H./Haziran 1344 
M. tarihinde vefat eden Gündoğdu oğlu Ahi Bevvap adına yazılan mezar kitabesi 
sonradan taç kapıya yerleştirilmiştir. Buna istinaden türbenin 1344 yılı civarı yapıldığı 
kabul görülmektedir. Yapan ve yaptıran bilinmemektedir. Bazı onarımlarla günümüze 
gelen türben, orijinal özelliğini korumaktadır. Yapı tek katlı ve kare planlı türbeler 
sınıfına girer. Yapının inşasında sarımtırak renkte ince yönü trakit taşı giriş açıklığı 
sövelerinde mermer, basık kemerlerinde kırmızı ve sarımtırak renklerde kesme taş, 
pencerelerin söve ve lentolarında beyaz mermer kullanılmıştır. Türbe inşasında 
oldukça temiz bir işçilik görülmektedir. Kare planlı türbe dıştan; 6.50x6.50 m. 
ölçülerindedir. Yapının alt kısmı kare planlı, cephe duvarları zeminden 2.20 m. 
yükseklikten itibaren birbirine bitişik 2 üçgen oluşturacak şekilde pahlanarak üst 
kısımda on iki gen planlı ensiz bir kasnak meydana getirir. Bu durum türbede dıştan 
piramidal külahla, içten de tromplu kubbeyle kapatılmasına sebeptir. Yapının doğu 
cephesin-de taç kapı, kuzey ve batı cephelerinde ise birer pencere açılmıştır. Taç 
kapıya çift kollu ikişer basamaklı taş merdivenle çıkılır. Türbe sade inşa edilmekle 
birlikte, taç kapı, mihrap ve pencerelerde bezemeler dikkati çeker. Taç kapı; genişlikleri 
farklı iki bordür ve dört silmeyle üç yönden kuşatılmıştır. Motifler alçak kabartma 
tekniğindedir. Taç kapı kav sarasızdır. İçteki iki bordür, üstten kemer şeklinde 
kuşatılarak tahfif kemerini oluşturmuştur. İçte mihrap oldukça sade tutulmuştur. 

Mezar kitabesinde sülüs hatla iki satır yazılıdır. 
1- Vefat-ı merhum, mağfir Ahi Bevvap bin Gündoğdu gafere 
2- Allahü zünubehu fi Evaili Safer sene hamse erbain ve seb’a 

mi’e 
[Allah’ın affına muhtaç merhum Gündoğdu’nun oğlu Ahi Bev- vab- Allah 

günahlarını bağışlasın-745 (hicri) senesinin Safer ayı başında (vefat etti).] 
Bu kitabeden Gündoğdu’nun Ahilik Teşkilatına mensup olduğu anlaşılmaktadır. 
Türbenin içerisinde iki sanduka mevcuttur. Sandukalarda ki sülüs hatlı kitabelerin 

bir bölümü tahrip olmuş, okunabilen kısımlar: Mihrabın yakınında bulunan sandukanın 
başucunda Yusuf kelimesini ayak ucunda da üç satırlık; 

1- Fi sene 
2- tis’a ve tis’ine 
3- seb’a mi’e 
(Sene 799) yazılıdır 

Sandukanın kapak kısmının iki yüzüne Ayet’el Kürsi yazılmış ve yan yüzeylerde 
de ayetler mevcuttur. Kuzey tarafta ise, tek satırlık ayet kitabesi bulunur. 
“Şehidallahu ennehu la ilahe illa hüve ve’l- melaiketü ve ülü’l-ilmi kaimen bi’l-kıst. 
La ilahe illa hüve’l-azizü’l- hakim” 

[Allah, adaleti ayakta tutarak(delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki; kendisinden 
başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak 
güç ve hikmet sahibi Allah’dan başka ilah yoktur.(AI-i İmran Suresi, ayet 18)](15) 

 
Kaynak:Niğde Tanıtım Kitapçığı 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


