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 “Tarihe saygımızı  
restorasyon projelerimizle gösterdik.  

Sadece son 3 yılda, 3 farklı kıtadaki 18 ülkede  
100’ü aşkın eserin 

restorasyonunu başlattık.”

“A történelem iránti 
tiszteletünket restaurációs projektjeinkkel  

fejezzük ki. Csupán az elmúlt 3 évben 3 különböző 
kontinensen 18 országban 100-nál több 

műemlék felújítását kezdtük meg.”

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

A Török Köztársaság köztársasági elnöke



Türk Macar dostluğunun sembolü,  
“Budin’in manevî bekçisi” Gül Baba Türbesi,  
TİKA tarafından restore edildi. 

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak 
bilinen bölgede yer alan Gül Baba Türbesi, 2014 yılında imzalanan 
protokolün ardından Türk – Macar ortaklığıyla  
restore edildi. Restorasyon kapsamında, türbenin onarımı, iç mekân ile  
çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca yeni bir Gül Baba Müzesi inşa edildi.

A TIKA felújította a magyar – török barátság 
szimbólumát, “Buda spirituális patrónusa” 
Gül Baba türbéjét.

A Budapesten, Magyarország fővárosának Rózsadombként (törökül: Gül 
Tepesi) ismert részén található Gül Baba türbéje 2014-ben megállapodás 
aláírását követően magyar – török együttműködés keretében került 
restaurálásra. A restauráció során a türbe helyreállítása, belső tér 
és a környezet rendezése történt meg. Mindemellett egy új Gül Baba 
Kiállítóhely is készült.
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“Budin’in manevî bekçisi”  
Gül Baba

Gerçek adı Cafer olan Gül Baba, aslen Merzifonlu olup Veli Baba 
Dergahı’na bağlı bir Bektaşi dervişidir. Veli Baba Dergahı, bugün 
Isparta’nın Senirkent ilçesi Uluğbey Köyü’nde bulunmaktadır. Veli 
Baba Dergahı’nda bulunan bir şecereye göre babası Hz. Hasan 
neslinden Kutbü’l-arifin Yalınkılıçoğlu Veliyyüddin’dir. 

Evliya Çelebi, Gül Baba’nın Fatih Sultan Mehmet devrinden Kanuni 
Sultan Süleyman devrine kadar birçok gazalarda bulunduğunu 
belirtmiştir. Gül Baba, Kanûnî Sultan Süleyman’ın daveti üzerine 
Budin seferine katılmış ve fetihten sonra 2 Eylül 1541’de vefat etmiştir. 
Sultan Süleyman, Gül Baba’nın tabutunu bizzat taşımış, Ebussuud 
Efendi cenaze namazını kıldırmıştır. Cenazesi, Budin Kalesi dışında 
bugünkü yerine defnedilmiş, daha sonra 1543–1548 yılları arasında 
türbe ve tekke inşâ edilmiştir. 

Budin’deki Osmanlı döneminin sona ermesiyle birlikte pek çok tarihi 
eser yok olmuş ancak Gül Baba Türbesi ve onun aziz hatırası yüzyıllar 
boyunca korunmuştur. Gül Baba’nın hatırası, Bugün, Türk–Macar 
dostluğunun bir simgesi olarak yaşatılmaktadır.

“Buda spirituális patrónusa” 
Gül Baba

Gül Baba Merzifonban született, eredetileg Dzsáfernek hívták, 
és Veli Baba kolostorához tartozó bektasi dervis volt. Veli Baba 
derviskolostora Uluğbey faluban található, amely Isparta Senirkent 
nevű kerületéhez tartozik. A kolostor iratai között van egy családfa, 
amely szerint Gül Baba apja, Jalinkilicsoglu Velijüddin, a bölcsek bölcse, 
Haszan ibn Alinak, azaz Mohamed unokájának a leszármazottja. Evlia 
cselebi elmondása szerint Gül Baba Hódító Mehmet szultán idejétől 
Törvényhozó Szulejmán szultán idejéig számos hadjáraton vett részt. 
Gül Baba Törvényhozó Szülejmán szultán hívására csatlakozott a 

budai hadjárathoz, és a vár elfoglalása után, 1541. szeptember 2-án 
hunyt el. Szülejmán szultán személyesen vitte Gül Baba koporsóját, 
a halotti imát pedig Ebusszuúd efendi mondta. A budai váron kívül, 
jelenlegi nyughelyén temették el, ahol valamivel később, 1543–1548 
között sírkápolna és kolostor is épült. A török hódoltság után Budán 
számos oszmán-török épület elpusztult, csak Gül Baba emlékezete 
és türbéje maradt fenn évszázadokon keresztül. Gül Baba emlékét 
napjainkban a magyar – török barátság szimbólumaként éltetik.
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Gül Baba Türbesinin Tarihi ve 
Mimari Özellikleri 

A Gül Baba türbe története és  
építészeti tulajdonságai 

Gül Baba Türbesi, 1543–1548 arasında Budin Beylerbeyi olan Yahyâpaşazâde Mehmet Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Klasik Osmanlı türbe üslûbuna uygun biçimde sekizgen bir yapı olarak kesme taştan inşa 
edilmiştir. Türbe, kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. 

Günümüze ulaşmayan Gül Baba Tekkesi’nde, zikirlerin yapıldığı bir büyük meydan evi, bir yazlık ve bir kışlık 
mekân, odalar, büyük bir imaret (aşevi) ve derviş hücreleri bulunmaktaydı. Tekkenin ve türbenin etrafında bir de 
hazire vardı. Gül Baba Tekkesi, türbe ile Tuna arasındaki yamaçta yer alıyordu. 
Evliya Çelebi, “Dervişleri gazaya gider; yaz ve kış meydanlarında çeşitli şamdan, çerağ, kandiller, buhurdanlar, 
gülabdanlar vardır. Kara ve deniz seyyahları mermer kapı ve duvarlarına pek çok beyitler yazmışlardır” dedikten 
sonra bu tekkenin Gazi Mihaloğulları’nın hayratı olduğunu bildirir. 

Korunmasına sürekli özen gösterilen 1997 ve 2018’de Türk-Macar ortaklığıyla onarılan Gül Baba Türbesi, 
günümüzde de tarihî Türk–Macar dostluğunun bir simgesi olarak varlığını sürdürmektedir.

Gül Baba türbéjét 1543–1548 között a budai beglerbég, Jahjapasazáde Mehmet Pasa építtette.  
A klasszikus oszmán-török építészeti hagyományoknak megfelelően a faragott kőből készült türbe alaprajza 
nyolcszögletű, és ólommal borított kupola fedi. 

Gül Baba kolostorában – amely nem maradt fenn – egy nagyméretű, a szertartások elvégzésére szolgáló 
terem, nyári és téli szállásépület, szobák, egy nagy étkezőterem és derviscellák kaptak helyet.  A sírkápolna és 
a kolostor körül temető terült el. Gül Baba kolostora a türbe és a Duna közötti sík részen helyezkedett el. “[A 
kolostor] dervisei részt vesznek a szent háborúban; téli és nyári szállásain különféle gyertyatartók, mécsesek, 
olajlámpák, füstölők, rózsavíz-tartók vannak. Márványkapujára és falaira a vízi és szárazföldi utazók számos 
verssort írtak fel.” – mondja Evlia cselebi. 

Megóvásának fontosságát szem előtt tartva Gül Baba türbéjét 1997-ben és 2018-ban magyar–török 
együttműködés keretében újították fel, az épület jelenleg a történelmi magyar–török barátság jelképe.
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Osmanlı Dönemi Sonrası 
Gül Baba Türbesi

A Gül Baba türbéje az  
oszmán kor után

Gül Baba Türbesi, Osmanlı döneminden sonra (1686) Avusturyalılar 
tarafından Cizvit papazlarına tahsis edilmiştir. 1773’te Cizvitlerin 
dağılmasından sonra türbe özel mülkiyete geçmiş, türbenin de 
bulunduğu arazi 1861’de mimar János Wagner tarafından satın 
alınmıştır. Mimar Wagner, türbeyi yıkmadan avlusunda kalacak 
şekilde kendi villasını inşa etmiştir. 

Wagner villasının türbeyi çevreleyerek kapatması sebebiyle II. Dünya 
Savaşı döneminde türbe yıkılmaktan korunmuştur. Gül Baba Türbesi 
1914’te tarihi eser olarak tescil edilmiş, 1962’den itibaren de müze 
olarak ziyarete açılmıştır. 

Miután az oszmán korszak 1686-ban véget ért Budán, Gül Baba 
türbéjét a jezsuita rend kapta meg. 1773-ban a jezsuita rend feloszlása 
után az épület magántulajdonba került. A telket, ahol a türbe állt, 
1861-ben Wagner János építész vette meg. Wagner felépítette a 
saját villáját úgy, hogy az udvarában a türbét érintetlenül hagyta. 

Mivel a Wagner villa a türbét körülvéve elfedte azt, a II. világháború 
során megmentette a pusztulástól. A türbét 1914-ben műemlékké 
nyilvánították, 1962-től pedig múzeumként látogatható.
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Gül Baba’nın Aziz Hatırasında  
Restorasyon Süreci

Felújítás Gül Baba  
emlékezetére

TİKA, FAALİYETLERİ İLE TÜRK – MACAR  
DOSTLUĞUNA KATKI SAĞLIYOR

A TİKA MŰKÖDÉSÉVEL A MAGYAR – TÖRÖK 
BARÁTSÁG MÉLYÍTÉSÉT SZOLGÁLJA

1987 yılında düzenlenen “Uluslararası Mimarlık Kampı” bölgede ilgili 
çalışmalar yapmış, önerilerde bulunmuş ancak uygulama fırsatı 
bulunamamıştır. TİKA, geçen süre zarfında tarihi yapıda temel 
eksiklikler ve hasarlar gözlemlemiştir. Bölgede teknik incelemelerde 
bulunarak 2016 yılında restorasyon çalışmalarını başlatmıştır.

Restorasyon kapsamında, türbenin onarımı ve iç mekân tadilatı ile 
çevre düzenlemesi ve Gül Baba Müzesi ele alınmış, Türk – Macar 
uzmanların oluşturduğu jürinin belirlemeleriyle tüm malzemeler 
temin edilmiştir.

1987-ben rendezett ”Nemzetközi Építészeti Tábor” keretében a 
témával kapcsolatban tervek készültek, javaslatok születtek, 
azonban ezek megvalósítására nem nyílt lehetőség. A TIKA az eltelt 
időszakban a műemléki épületben alapvető hiányosságokat és 
károsodásokat tárt fel. A területen műszaki vizsgálatokat folytatva 
a 2016-os évben megkezdődtek a restaurációs munkálatok.  

A felújítás keretében a türbe restaurációja, a belső helyreállítása 
és a környezet rendezése, valamint a Gül Baba Kiállítóhely készült 
el, magyar és török szakértőkből álló bizottság által meghatározott 
anyagok kerültek beszerzésre.
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İç Mekan Tadilatı ve Onarımı

A belső tér helyreállítása és restaurációja

Restorasyon çalışmalarında öncelikle, türbe taş duvarlarında, 
zemin kaplamalarında, ahşap pencerelerde çürümeler ve 
yıpranmalar tespit edilmiş, deformeler giderilmiştir. Aslına 
uygun olmayan sıva ve harç yüzeyleri, toprak altında kalmış 
ve ulaşılamayan hacimler düzenlenmiş, kamusal alan 

merdivenlerindeki strüktürel problemler restore edilmiştir.  
Türbe giriş cephesi ve alemde gerekli restorasyon çalışmaları 
yapılmış, aslına uygun hale dönüştürülmüştür. İç mekanlarda 
Wagner villasının gösterimi amaçlanarak tuğla duvarlar ve kemerli 
döşeme restore edilerek korunmuştur.

A restaurációs munkálatok során elsősorban a türbe kő falában, 
padlózatában és a fa ablakkereteiben kialakult korhadások és 
elhasználódások kerültek feltárásra, a deformációk kerültek 
javításra.  Az eredeti állapotnak nem megfelelő vakolat és habarcs 
felületek, a föld alá került és elérhetetlenné vált helységek 
helyreállításra kerültek, a közterület lépcsőinek a szerkezeti 

problémái ki lettek javítva. A türbe bejárati frontján és a csúcsdíszen 
(alem) restaurációs munkák lettek végezve, az eredetinek megfelelő 
állapotban lettek visszaállítva. A Wagner villa bemutatása céljából 
a belső terekben a téglafalak és a boltozat restaurálás által került 
megóvásra.

ÖNCESİ  /  ELŐTTE SONRASI / UTÁNA

Çevre Düzenlemesi

Környezetrendezés

Türbe bahçesi ve çevresel restorasyon kapsamında türbenin 
yakınlarında bulunan Gül Baba sokağında da restorasyon çalışmaları 
yapılmış, sokağın altyapısı yenilenmiş, zemin kaplamaları ve 
aydınlatma ekipmanları yenilenmiştir. Türbenin dış duvarlarında taş 

restorasyonları aslına uygun malzemeler seçilerek yapılmış, aslına 
uygun olmayan taşlar değiştirilmiş, ayrıca tamamlamalar yapılmıştır. 
Türbenin üst kottan girişinde bulunan Gül Baba heykeli muhafaza 
edilmiştir.

A türbekert és a környezeti helyreállítás keretében a türbe közelében 
található Gül Baba utcában is felújítási munkálatok történtek, az 
utca alapozása, a burkolata és a közvilágítása is megújult.  A türbe 
külső falainak a kőrestaurációja az eredetivel megegyező anyagok 

felhasználásával készült, a nem eredeti kövek ki lettek cserélve, a 
szükséges pótlások el lettek végezve. A türbe felső bejáratánál lévő 
Gül Baba szobor megőrzésre került.

ÖNCESİ  /  ELŐTTE SONRASI / UTÁNA
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Gül Baba Kiállítóhely

Gül Baba Müzesi

A TİKA, miközben a történelmi emlékeink megőrzése céljából restaurációs munkákat végez azért, hogy történelmi 
értékeink ne merüljenek feledésbe, egy új kiállítóhelyet is létrehozott. Azért, hogy a Gül Baba Kiállítóhely kulturális 
központként egy élő eleven hely legyen, a látogatók számára kávézó és kiállítóhely került kialakításra, ezen 
kívül különféle események és rendezvények szervezése céljából előadótermek és többfunkciós felhasználásra 
alkalmas terem is készült. 

TİKA, tarihi mirasın korunması amacıyla restorasyon çalışmalarını tamamlarken, tarihi değerlerimizin yaşatılması 
için yeni bir müzenin de inşasını gerçekleştirmiştir. Gül Baba Müzesi’nin bir kültür merkezi olarak sürekli yaşayan 
bir mekân olması amacıyla ziyaretçiler için kafeterya ve müze planlanmış, ayrıca çeşitli etkinlik ve toplantıların 
düzenlenebilmesi için de toplantı salonları ile çok amaçlı salon hazırlanmıştır.
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Gül Baba Müzesi, birbiriyle bağlantılı 5 adet tematik salondan 
oluşmaktadır. 

1. Salon : Macaristan’da Osmanlılar
2. Salon : Dervişlerin Dünyası / Derviş Çeyizi 
3. Salon : Gül Baba
4. Salon : Hatıraların Gül Babası
5. Salon : Macarların Gül Babası 

Gül Baba Müzesi’nde, Macaristan’da Osmanlı dönemine ait çeşitli 
objeler ile bilgi panoları yer almaktadır. Budin ile Peşte’nin Osmanlı 
dönemindeki silüetini gösteren tarihi bir gravür dijital tasarımla 
kioskta ziyaretçilere sunulmuştur. 

A Gül Baba Kiállítóhely, egymáshoz kapcsolódó 5 tematikus teremből 
áll. 

1. Terem : Az Oszmánok Magyarországon
2. Terem : A dervisek világa / a dervisek hagyatéka 
3. Terem : Gül Baba
4. Terem : Gül Baba emlékezete
5. Terem : A magyarok Gül Babája 

A Gül Baba Kiállítóhelyen a magyarországi oszmán korral 
kapcsolatos különböző kiállítási tárgyak és információs táblák 
kerültek elhelyezésre. Egy információs kioszkon Buda és Pest 
oszmán kori sziluettjét ábrázoló korabeli metszet digitális változata 
kerül bemutatásra a látogatók számára.
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A kiállítóhelyen a dervisek használati tárgyai, öltözékei, archív 
dokumentumok és különböző tárgyak kerülnek kiállításra, a 
kolostorokban gyakorolt művészeti tevékenységek információs 
táblákon kerülnek bemutatásra. A látogatók az oszmán kori 
Magyarországon élt bektasi elöljárókat megelevenítő három szilikon 
szobrot és egy Evlia cselebi elbeszélése alapján készült Gül Babát 

bemutató animációs rajzfilmet tekinthetnek meg. Mindemellett a 
látogatók minden a türbével és a projekttel kapcsolatos kutatást 
és képi anyagot a kijelzőkön digitális formában elérhetnek. Tóth 
Béla 1907-ben megjelent Gül Baba című könyvében található képből 
készült kirakó játék várja a gyermek látogatókat.

Türk – Macar dostluğunun sembollerinden Gül Baba Türbesi’nin 
onarımı ve iç mekân tefrişi ile çevre tanzimi ve Gül Baba Sergi alanı 
düzenlenerek 2018 yılında TİKA tarafından başarıyla tamamlanmıştır.

A TIKA 2018-ban fejezte be a magyar - török barátság egyik 
jelképének, a Gül Baba türbéjének a restaurációját és belső terének 
berendezését, a környezetrendezést és a Gül Baba Kiállítóhely 
kialakítását.  

Müzede dervişlerin kullandığı eşyalar, kıyafetler, arşiv belgeleri ve 
çeşitli objeler sergilenmekte, tekkelerde icrâ edilen sanatlar bilgi 
panolarında açıklanmaktadır. Osmanlı Macaristanı’nda yaşamış 
Bektaşî büyüklerini temsilen üç adet silikon heykel ile Evliyâ Çelebi’nin 
dilinden Gül Baba’yı anlatan çizgi animasyon üç dilde ziyaretçilere 

sunulmaktadır. Ayrıca türbeyle ve projeyle ilgili tüm çalışmalar ve 
görsel malzemeler dijital ekranlarda ziyaretçilere sunulmaktadır. 
Bela Toth’un 1907’de kaleme aldığı Gül Baba kitabında yer alan bir 
resim, minik ziyaretçiler için yap-boz olarak hazırlanmıştır. 

Gül Baba Türbesi ve Müzesi TİKA’nın 
yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda 
Türk – Macar dostluğunun sembolü 
olmaya devam edecek ve gelecek  
nesillere aktarılacak. 

A TIKA alapos és folyamatos munkája 
eredményeként a Gül Baba türbe és  
kiállítóhely továbbra is a magyar-török  
barátság szimbóluma marad és az eljövendő 
nemzedék számára is megőrzésre került. 

24
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