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!M ERDOGAN MERÇİL 

Mimari. Gazne kuruluşunda küçük bir 
merkez iken Sultan Mahmud zamanın
da İslam ve Hint medeniyetlerinin bir
leştiği önemli bir şehir haline gelmiştir. 
Gazneli mimarisinin önemli eserlerini 
ve ana özelliklerini burada görmek müm-

kündür. Ancak şehireilik bakımından da 
dikkat çekici özellikleri bulunan bu mer
kez çeşitli akınlar ve yıkımlardan kendi
ni kurtaramamıştır. 

İslam mimarisi tarihi için olduğu ka
dar Türk mimarisi tarihi açısından da 
son derece önemli gelişmelerin işaret
lerini Gazneli devri mimarisinde bulmak 
mümkündür. Tarihi kaynaklara ve özel
likle Muhammed b. Abdülcebbar ei-Ut
bi'nin nakillerine göre, günümüzde hiç
bir izi kalmayan Gazne'deki en önemli 
eser olan Arüs -i Pelek Camii, ağaç direk
ler üzerinde düz çatılı bir yapı olmakla 
birlikte bazı kaynaklarda kemerierin de 
varlığından söz edilerek ağaç aksam üze
rinde renkli nakışların güzelliği anlatıl
maktadır. Yapıda ana özellikleriyle er
ken dönem İslam camilerine benzer bir 
planlamadan bahsedilse bile ağaç direk
ler kullanılması ve kemerierin bunlarla 
birlikte anılması, günümüzde geç devir
deki benzerleri çeşitli Asya camilerinde 
hala yaşatılan ve Anadolu Türk mimari
sinde Selçuklu dönemindeki önemli ör
nekleri bilinen camiler gibi, hem ağaç 
direk ve tavantı hem de kemer ve ey
vanlara sahip sentez bir yapı olduğu ka
naati ağır basmaktadır. 

Xl. yüzyıl başlarından bir başka Gaz
neli camii olan ve Hilmend nehri kena
rındaki ordugah şehri Leşker-i Bazar'
da bulunan Ulucami, Türk- İslam cami 
mimarisi tarihi içinde çok önemli bir 
basamak teşkil eden yapı olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Geniş saray manzu
mesinin dış sur duvarına bitişik olarak 
meydana açılan durumu ile aslında bir 
ordugah camii niteliğinde olan bu yapı, 
sur duvarındaki mihrap nişi önünde iki 
sıra paye üzerinde taşınan tonaz-kub
be örtüsünden ibarettir. Bu özellikler 
yapının, kemerlerle avluya açılarak ge
nişleyen cemaate hizmet edebilecek bir 
ordugah camii şeklinde tasarlanmış ol
duğunu gösterir. Ancak en önemli nok
ta, mihrap önünde kare planlı mekanın 
üstünün kubbe ile örtülmüş olmasıdır. 
Böylece enine gelişen harim mekanın
da, mihrap önü kubbeli bir plan şeması 
ilk defa karşımıza çıkmakta ve bu Ana
dolu Türk mimarisinde takip edilebile
cek bir gelişme çizgisinin başlangıcını 

teşkil etmektedir. Leşker-i Bazar kazı

ları sırasında temiztenerek aydınlatılmış 
olan bu caminin Sultan Mahmud (998-
1030) veya en geç ı. Mesud (1030-1041) 
döneminde yapılmış olduğu kabul edilir. 
Büyük Selçuklular'la farklı bir konstrük
siyona kavuşan mihrap önü kubbeli ca-
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miler Anadolu Selçukluları'nda ve Mısır 

Türk Memlükleri'nde de uygulanmıştır . 

Daha önce bazı sanat tarihçileri tara
fından Sultan Mahmud ve oğlu 1. Me
sud'a ait zafer kuleleri olduğu söylenen 
iki yapın ın. XX. yüzyılın ikinci ya rısında 
Afganistan · da kaz ı yapan i t alyan ve 
Frans ı z heyetlerinin ça lışma ları sonun
da bitişiklerindeki camilere ait minare
ler olduğu anlaşılmı ştır. Gazne harabe
lerindeki ilk yapı. kitabesinden lll. Me
sud'a ait olduğu a nlaşılan XII. yüzyıl baş
larından kalma bir minaredir. Taş kaide 
üstünde yıld ız biçimi kesitli yan i keskin 
yivli bu minarenin sil indir şeklinde olan 
üst kısmı yı kı lmı ştı r . Şerefelerin ahşap 

olma ihtimali vardır. Tuğla gövdenin her 
tarafı eşit karelere bölünmüş ve bunlar 
zengin tuğla süslemelerle dolgulanmış
tır. Bunlarda yazı. bitki bezemeleri ve 
geometrik özellikteki değişik süsleme
ler yaygınd ır. Bunun daha basit bir tek
ran olan ikinci minare ise kitabesine gö
re Behram Şa h' a 11 ı ı 7- ı ı 571 aittir. Bu 
minareler. keskin yivli geniş gövdeleriy
le civardaki eserler üzerinde önemli bir 
etki yapmış olmalıdır . Nitekim Delhi 'de
ki Kutub Minar da aslında bir cami mi
naresi olarakGazne-Hint Türk ilişkileri
nin bir devamı mahiyetinde ve aynı şe

ki l özell iklerine sahip bir eser olarak de
ğer lendirilme li dir. 

Medreseler Büyük Selçuklular zama
nında teşkil ati a nmış şekliyle bilinirse de 
ilk medreseler Xl. yüzyıl başlarında Gaz
ne'de kurulmuştur. Sultan Mahmud za 
manında kurulduğu bilinen Beyhakıyye . 

Safd iyye. Ebü sa·d ei-Esterabadf ve Ebü 
ishak el- isterayinf adların ı ta şıyan dört 
medresenin mimari özellik leri hakkında 

bilgi yoktur. Yine Gazneliler'in Tüs vali
si Arslan Cazib tarafından Sengbest'te 
yaptırıl an kü lliyede bir medresenin varlı ğ ı 

biliniyorsa da 1913 yıll a rında mevcut olan 
bu kalıntıların çizilen krokisinden tam 
bir fikir sahib i olmak mümkün olmamak
tadır. Yine de sonraki ge li şmeler dikkate 
a lındığında ve Gazneliler 'in eyvan lı taht 
salonlarına sahip sarayl arı sivil mimari
nin ayn ı s ı olarak kabul edild iğinde bun
ların eyvan lı iç aviulu ev- konak şeması
nı tekrarlamış olduğu düşünülebilir. 

Gazneli türbe mimarisinden de günü
müze ulaşan örnekler çok azd ır . Bunla
rın en tanınmışı. Arslan Cazib'in yukarı
da sözü edilen külliyesinde yer alan tür
besidir. 1028 tarihli bu türbe kare plan
lı. tuğladan üstü kubbe ile örtülü büyük 
bir yapıd ır. Duvar l arın iç yüzlerinde. kub
beye geçiş bölgesinde tuğlaların deği

şik dizilmesi ya nında kalem işi kalıntıla

rı da dikkati çeker. Belh 'te Xl. yüzyı lın 

ilk yarısı n a ait Baba Hatun Türbesi. yon
ca tromplu kubbesiyle Karahan lıl ar ·ın 

Arap Ata Türbesi'ne 19781 benzerlik gös
teren diğer bir önemli yapıdır. 

Gazneliler'in sarayları. Türk saray mi
marisinin erken örnekleri arasında olup 
kazıl arla oldukça aydınl atı lmı ş durum
dadır. Güney Afganistan'da Büst şehri 

nin karşı k ıy ı sında. Hilmend nehri kena
rındaki Leşker-i Bazar Sarayı geniş bir 
araziye yayılm ı ş çeş itli yapılardan mey
dana geliyordu. Sultan Mahmud döne
mine tarihlenen güney kasrı. geniş bir 
avlu çevresinde u zunlamasın a tasarlan
mış simetrik bir şemaya sahiptir. Dört 
eyvan şemasına bağlı avlunun kuzeyin
de. g i rişinde mescidin de bulunduğu taht 
salonu vard ı r. Duvarların alt kısmında. 

Su ltan Mahmud'un hassa ordusunu can
landıran 1 13 profi lden resmedilmiş bel
ge niteliği taşıyan tasvirler dikkati çe
ker. Temperra tekniğiyle yapılmış olan 
figürlerin kaftan l arı. sarkıtlı kuşakl arı 

ve gürzleri kıyafet tarihi aç ı s ı ndan da 
önemlidir (ayrıca bk. DiA, IX. 4391 Gazne 
şeh rinde de 1112 yılından kalma lll. Me
sud'un sarayı dört eyvan şemasına bağ
lı avlu etrafında. kuşatma duvarları ve 
kubbeli taht salonu ile temeller hi zası-

Lesker-i 
Baz ar 
Ulucamii 'nin 
plan ı 

Lesker-i 
Baz ar 

Sarayı'na ait 
alçı süs leme 

parçalan -
Kabil Müzesi 
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na kadar ortaya ç ı karı lmışt ı r. Burada 
avlu çevresin i alt hizada uzun mermer 
bir süsleme kuşağ ı çevreler. Mermer di
zisinin üst hizasında ise uzun bir Farsça 
kitabe kuşağı do lanmaktadır. 

Gazneliler'in Türk mimarisine önemli 
bir katkıları da kervansaray mimarisin
de ortaya ç ı kar. 1019 -1020 yıllarında 

Sultan Mahmud tarafından şahname 
yazarı Firdevsf'n in hatırasına Meşhed 

yakınında ve Serahs yolu üzerinde bir 
kervansaray yaptı rılmı ştır. Ri bat- ı Mahf 
adıy l a bilinen ve günümüzde harabe ha
linde olan bu muhteşem tuğla yapının 

ayakta kalan ana kap ı s ı tuğla süslemeler 
bakımından dikkat çekicidir. En önemli 
özelliği ise burada dört eyvan lı avlu et 
rafında tasarlanm ı ş olan yapının eyvan 
arka larında kubbeli bölümlerin bulun
masıdır. Eser. tarihi bilinen en eski Türk 
kervansarayı olması yanında zor bağda
şan ku b be- eyvan birleşmesinin de bili
nen ilk abidevi örneği teşkil etmesi ba
kımından üzerinde önemle durulan bir 
yapıdır. Nitekim daha sonra Büyük Sel
çuklular tarafından bu ku bbe- eyvan bir
l eşmes i abidevi Selçuklu camilerinde uy
gulama a lan ı bulacaktır. Erken dönem
de Karahanlı-Gaz ne li ve Büyük Selçuklu 
mimarilerinin bağlantıları ve gelişmen in 

kesintisiz devamını an lamak için Gazneli 
dönemi yapılarını sağ lam bir değerlen
dirmeye t abi tutmak gerekir. 

Gazneliler'e ait mimari kalıntılarda ve 
kazı larda bulunan tek renkli sırla s ır

lanmış. kabartma figürlerle bezenmiş 
tuğla levha lar. mimari süslemede yuka
rıda sözü ed ilen temperra tekniğinde 
resimler. ka lem işleri. mermer yanında 
sı ri ı tuğ l a- çini malzemenin de ku ll an ıl 

mış olduğunu göstermektedir. 
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ll'!l ARAALTUN 

ı A ~ 
GAZNEVI, Abdullah b. Muhammed 

( I.Sy .Jill ~ .:r. .Wl~ ) 

(ö. 1881) 

XIX. yüzyılda Hindistan 
ve Pakistan'da ortaya çıkan 

L ehl-i hadis hareketinin önderlerinden . .J 

1814 yılında Afganistan'ın Gazne böl
gesindeki Gairu köyünde doğdu. Dedesi 
Muhammed Şerif bölgenin meşhur sufi
lerindendi. Gaznevi ilk tahsilini doğduğu 
bölgede tamamladı. Hadis ve tefsir ala
nında kendini yetiştirmek için Kande
har'a gitti. Burada Vehhabi eğilimleriyle 
tanınan Mevlana Habibullah'ın dersleri
ne devam etti. Hocasının görüşlerinin 

derin bir şekilde etkisi altında kalan Gaz
nevi halkın dini hayatıyla yakından ilgi
lenmeye, bid'at ve hurafelerle mücadele 
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etmeye başladı. Tasavvufi geleneklerin 
birçoğunun Kur'an ve hadisin ruhuna uy
gun olmadığını ileri sürdü. Daha sonra 
Delhi'ye giderek, ulemanın tepkisinden 
çekindiği için başlattığı harekete Vehha
bilik yerine "ehl -i hadis" demeyi tercih 
eden Miyan Nezir Hüseyin'in derslerine 
devam etti. Bu dönemde çalışmalarını 
Kütüb-i Sitte üzerinde yoğunlaştırdı. 

İngilizler'in Delhi'yi işgali üzerine mem
leketine dönen Gaznevi faaliyetlerine bu
rada devam etti. Kendisine muhalif olan 
alimler tarafından şefaati inkar eden 
bir Vehhabi olduğu gerekçesiyle yöneti
cilere şikayet edilmesi üzerine Kabil'e 
giderek Afgan Emiri Dost Muhammed 
ile görüştü ve kendi fikirlerini savundu. 
Ancak ailesiyle birlikte Kabil'in Bağıstan 
dağlarına sürgüne gönderilmekten kur
tulamadı (1863) . Bölgenin alimleri onu 
burada da rahat bırakmadılar. Gaznevi 
aynı yıl emir olan Şir Ali'den affını istedi. 
Ancak emir halkın tepkisini öne sürerek 
bölgeyi terketmesini ist edi. Şir Ali'nin 
bir ay sonra devrilmesiyle tahta geçen 
Muhammed Efdal Han, Gaznevi'nin tu
tuklanmasını ve ulemanın huzurunda 
ifadesinin alınmasını emredince yakala
narak Kabil'e götürüldü. Gaznevi burada 
ulema ile yaptığı tartışmalardan galip 
çıktı. Bunun üzerine ulema idam edilme
si için aleyhinde bir fetva çıkarmanın yo
lunu aradı. Bu mümkün olmayınca mem
leketi terketmesine karar verildi. Sırtına 
100 sopa vurulduktan sonra yüzü siya
ha boyanıp eşeğe bindirilerek Amritsar'a 
sürgün edildi. Burada da faaliyetlerine 
ara vermeden devam eden Gaznevı~nin 
şöhreti bütün Hindistan'da yayıldı. Ken
disinden ders okumak için gelenlerle 
Amritsar ehl-i hadis hareketinin merkez
lerinden biri oldu. Seyyid Ahmed ve Şah 
İsmail Şehid başta olmak üzere önde 
gelen talebeleriyle birlikte Arapça kay
nak eserleri Farsça ve Urduca'ya çevirdi. 
Hayatının son günlerini ibadetle geçiren 
Gaznevi Amritsar'da vefat etti. 

Gaznevi bazı gelenekiere karşı çıkmak

la birlikte tasavvufu bütünüyle reddet
memiştir. Vahdet-i vücud anlayışına şid

detle karşı çıkarken İmam-ı Rabbani'nin 
vahdet-i şühud görüşüne saygı duymuş
tur. Nefis tezkiyesine önem vermiş, zi
kir halkalarına katılmış, ehl- i hadisin di
ğer liderlerinin aksine talebelerinden ve 
dostlarından gelen hediyeleri kabul et
miştir. Münzevi bir hayat yaşamaya kar
şı çıkarken Allah ve din aşkı için dünye
vi ilişkilerin en aza indirilmesi şeklindeki 
bir fena anlayışını hoş görmüştür. Fuka-

hanın ictihadlarına körü körüne bağlan
maya da karşı olan Gaznevi, sünnetin 
yeniden yorumlanması gerektiği üzerin
de önemle durmuştur. 
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Cemalüdd!n Ahmed b. Muhammed 
b. Mahmud ei-Gaznevl 

(ö. 593/1197) 

Hanefi fakihi. _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Meşhur Hanefi hukukçusu Kasani ve 
Muhammed b. Yusuf el-Alevi ei-Hüsey
ni'den fıkıh dersleri aldı. Eserinin bir 
yerinde (el-Cevti.hirü 'l-mw;tıyye, 1, 315) 
Gaznevi'nin Ahmed b. Yusuf el-Alevi ei
Hüseyni'den (ö. 648/ 1250} fıkıh okudu
ğunu söyleyen Kureşi, bir başka yerinde 
(1. 355) Ahmed b. Yusuf'un Gaznevi'den 
ders aldığını kaydetmektedir. Vefat ta
rihleri dikkate alındığında ikinci rivaye
tin doğru olması gerekir. Fıkıh ve usul-i 
fıkıh dallarındaki derin bilgisiyle yaşadı
ğı dönemde Hanefiler'in önde gelen alim
lerinden biri olan ve çok sayıda hukukçu 
yetiştiren Gaznevi Halep'te vefat etti. 

Eserleri. 1. el -Mukaddimetü'l- Gazne
viyye fi'l- fürı'/i'l-lfanefiyye. İbadet
lere dair sekiz babdan oluşan bir el ki
tabı olup Süleymaniye Kütüphanesi 'nde 
otuza yakın nüshası vardır (mesela bk. 
Ayasofya, nr. 1272, 1440, 1441; Fatih, nr. 
2156; Bağdattı Vehbi, nr. 496). Esere, İb
nü'z-Ziya diye bilinen Ebü'I - Beka Mu
hammed b. Ahmed el-Kureşi ei-Ziya'ü1-
ma 'neviyye 'ale'l-M~addimeti 'l-Gaz
neviyye (ei-Ziyti.'ü ' l-ma'nevf 'alti. Mul!:ad
dimeti'l- Gaznev~ b k. Süleymaniye Ktp ., 
Ayasofya, nr. 1273; Hacı Beşir Ağa, nr. 
280; Esad Efendi, nr. 513, 756, 81 ll. Ah
med b. Hasan ei -Kefevi Fet]Ju 'l - 'azi
zi'l- gani ii şerl)i Mu~addimeti'l- Gaz
nevi (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 
418) ve Ebu Bekir Seyfü'l-hak b. Mus
lihuddin ei-Bosnevi et-Travniki Nı1rü'n-


