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• ABDÜLKERİM ÜZAYDIN 

Karahanlı Türkçesi . X. yüzyılın başla
rında Maveraünnehir ile Doğu Türkistan 
arasındaki bölgede kurulan Karahanlı 

Devleti'nin kullandığı yazı diline Karahan lı 
Türkçesi ya da Hakaniye Türkçesi denir. 

Buna, Çağatay Türkçesi'nin teşekkülüne 

kadar Orta Asya Türk edebiyatının ortak 
edebi dili olması sebebiyle Müşterek Or

ta Asya Türkçesi adı da verilmiştir. Dil. 
lehçe ve şivelerin coğrafya ismiyle anıl

ması uygun olmadığından genellikle ya

bancı Türkologlar'ın tercih ettiği bu son 
adiandırma doğru kabul edilmemektedir. 

Türkçe'nin çeşitli dönemlerinin adlandı
rılmasında Çağatay, Harizm ve Osmanlı 

Türkçesi gibi devlet ismi de kullanıldığın

dan bu dönem için Karahanlı Türkçesi 
veya Türkistan Türkçesi denmesi daha 

uygundur. Doğu Türkçesi de denilen Ça

ğatay Türkçesi'nin esasını Karahan lı Türk
çesi teşkil eder. Kaşgarlı Mahmud, Divd
nü lugö.ti't-Tüı:k'te bu dönemdeki yazı 
dili için Hakaniye Türkçesi ile birlikte sa

dece Türkçe ifadesine de yer vermiştir. 

Karahanlı Türkçesi Eski Türkçe'nin kul

lanıldığı bölgenin dışında İslam medeni
yetinin etkisinde gelişen ve Eski Türkçe'

nin dil özelliklerini küçük değişikliklerle 

de~am ettiren bir şivedir. Orta Türkçe dil 
devresinin ilk yazı dili olması vasfını da 

taşıyan XI-XII. yüzyıllar arasındaki bu dö
nemde Uygur yazısıyla birlikte Arap yazısı 

da kullanılmaya başlanmıştır. Kelime ha

zinesi bakımından Eski Türkçe'ye göre 
daha zengin olan bu dönemde Eski Uy

gurca devresinde dile giren Budizm'le il

gili kelimelerin birçoğu atılmış. bunların 

yerine Arapça ve Farsça'dan İslamiyet' le 
ilgili kelimeler alınmıştır. Karahanlı Türk

çesi'nin eldeki örnekleri şu eseriere da

yanmaktadır: 1. Kur'an Tercümesi. Do
ğu Türkçesi ile yazılmış. günümüze kadar 

ulaşan Kur'an tercümelerinin dilinden. 
bu metinlerin ya Samanller'den Mansur 

b . Nuh zamanında (961-976) Kur'an'ın 

Farsça'ya ilk tercümesi yapılırken ya da 
Xl. yüzyılda Türkçe'ye de çevrilmiş oldu
ğu anlaşılmaktadır (inan . TDl., 1161 ı 9521. 

s. 12-15;Togan, lllll -2 11960J,s. 134-140). 

z. Kutadgu Biliif. Balasagunlu Yusuf 
Has Hacib tarafından 1 069 yılında yazıl
mış 6645 beyitlik bu eserde eski ve yeni 

kültür çevrelerinden yabancı asıllı kelime 
az miktarda bulunduğundan dili henüz 

saflığını koruyan bir Türkçe olarak kabul 
edilebilir. 3.Divanü lugati't-Türk*. Kaş
garlı Mahmud'un 1 07 4 yılında telif ettiği 
eser Araplar'a Türkçe'yi öğretmek ama
cıyla kaleme alınmıştır. Türkçe'nin ilk 

sözlüğü olmasının yanı sıra içinde çeşitli 
Türkçe şiirlerin yer alması bakımınd~n da 
önemli olan eserde ayrıca o dönemdeki 
Türk boyları ve bunların dilleri hakkında 
bilgi verilir. 4. Atebetü 'l-hakayık*. Edi b 

Ahmed Yüknekl tarafından yazılan eser 
101 dörtlükten oluşur. Yazılış tarihi ve ye
ri bilinmese de eser Karahanlı Türkçesi'
nin son zamanlarına ait olmalıdır. Yabancı 
kelime nisbeti Kutadgu Bilig'e göre bir 

hayli çoğalmıştır. s. Divan-ı Hikmet*. 
Ahmed Yesevi'nin hikmetlerinden oluşan 
eserin günümüze ulaşan nüshaları Ahmed 
Yesevi'nin dilini yansıtmasa da XII. yüzyı
lın ilk yarısında yazıldığı tahmin edildi

ğinden Karahanlı Türkçesi'nin ürünle
rinden sayılmaktadır. Divdnü lugö.ti't
Türk'te 8624, Kutadgu Bilig'de 2961 
ve Atebetü '1-hakö.yık'ta 1306 madde 

başı sözün bulunması, Karahanlı Türkçe
si'nin kelime hazinesinin zenginliğini gös
termesi bakımından bir fikir vermekte
dir. 
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[il NECMETIİN HACIEMİNOGLU 

o MİMARİ. Asya'da İslami dönem 
Türk mimarisinin izlenebilen gelişmesi
nin ilk eserleri Karahanlılar devrinde orta

ya çıkar. İlk Karahanlı eserleri kerpiç ya-



Merv ya kı nlarındaki Talhatan Baba Cam ii 'nin planı 

pılardır. Sonraları ise tuğla mimarisinin 
en güzel örnekleri verilmiştir. İlk kerpiç 
yapılardan eski Dihistan Mezarlığı'nda 
Şlr- Keblr adlı büyük kubbeli yapı stuko 
kaplamalarıyla ve sağlamlığıyla dikkati 
çeker. Son zamanlarda Kara Hoço surları 
dışında müslüman tüccarlar için yapılmış 
bir mescid olarak tanımlanan yapı bu 
yapıya çok benzemektedir. Tek kubbeli 
merkezi plan şeması erken dönem için 
oldukça dikkati çeken bir özelliktir. 

Karahanlı devri camilerinden iki önemli 
örnek, Anadolu Türk mimarisinde en ol
gun şekline kavuşacak olan enine geliş
miş . mihrap önünde kubbeli cami planıy
la merkezi planlı cami formunun ilk ör
nekleri olarak ele alınabilecek planlama 
olgunluğu göstermektedir. Kerpiç ve tuğ
lanın birlikte kullanıldığı Buhara yakının
daki Hazara Camii kare planlı bir yapıdır. 
Ortada tuğladan payelerio taşıdığı dört 
tuğla kemer merkezi kubbeyi taşımakta
dır. Köşelerde de birer ku b be yer alır. Ara
daki boşluklar ise tonozlarla örtülmüş
tür. Duvarlar kerpiçtendir. Bu ilgi çekici 
Xl. yüzyıl yapısının yanı sıra eski Merv ya
kınında Xl. yüzyıl sonu ile XII. yüzyıl başla
rına tarihleneo Talhatan Baba Camii ta
mamen tuğladan yapılmıştır. Enine dik
dörtgen planın ortasında mihrap önün
de yapının bütün genişliğiyle bir kubbe 
yer almaktadır. Yaniara doğru ortada bi
rer geniş payeye oturtulmuş tromplu bir 
kubbe vardır. Yan taraflarda ise tonozlar 
kullanılmıştır. İleri ki gelişmelere esas olan 
bu iki plan tipinin bu olgunlukta olması 
dikkat çekicidir. Diğer Karahanlı camile
rinden ise tam olarak günümüze ulaşan 
bir örnek yoktur. Buhara'da Mugak At
tari Camii'nin porta! cephesi, pişmiş top
rak zengin süslemeler arasında çini süs
lemenin de kullanıldığı erken döneme ait 
bir örnektir. Buhara'daki yapıların çoğu 
Arslan Han tarafından yaptırılmıştır. Bun
lardan 1119 tarihli Namazgah Camii'nin 

mihrap duvarındaki sarı kırmızımtırak 
küçük parlak tuğlalardan geometrik kOfi 
kitabeler dikkati çeker. XII. yüzyı l başla

rında inşa edilen Mescid-i Cum'a ise ori
jinal şekliyle zamanımıza kadar geleme
miştir. Ancak Buhara şehrinde bir sem
bol haline gelen ve Kalan Minare adı veri
len minaresi. Arslan Han'ın adını ve 1127 
tarihini veren kitabesiyle Karahanlı tuğla 
işçiliğinin önemli bir örneğidir. Kuşaklar 
halinde değişik geometrik süslemelerle 
kaplanmış olan minarenin bir benzerine 
de Özkent'te rastlanmaktadır. Buhara'
daki minareye öncü olduğu kabul edilen 
bu minarenin bağlı olduğu cami de yıkıl
mıştır. Tirmiz yakınında Çar Kurgan'da 
11 08 -1 1 09 tarihli diğer bir minarede Se
rahslı bir usta olan Ali b. Muhammed'in 
adı yazılıdır. On altı yivli bir gövde halinde 
yükselen minare Karahanlı minarelerinin 
başka tipte bir uygulamasıdır. Son araş
tırmalarda Tırmiz'deki minarenin Selçuk
lu hakimiyetinden kaldığı aniaşılmakla 
birlikte her iki tip minare de Türkistan'da 
ilk minare örnekleridir. Daha önce Sama
nller'in minareleri ahşap malzemedendi 
ve sık sık yangına maruz kalıyordu . 

Karahanlı mimarisinin geliştirdiği çok 
önemli bir yapı tipi türbelerdir. Karahanlı 
türbeleri cephe mimarisine özel bir önem 
veren. tuğla süslemelerin hakim olduğu 
zengin mezar anıtı mimarisinin erken 
örnekleridir. Özbekistan'da Tim'de 977-
978 tarihli Arap Ata Türbesi bu tipinen 
belirgin örneğidir. Kare planlı ve tek kub
beli yapı kubbeye geçişte kullanılan üç di
limli. yonca biçimi tromplarıyla ileriki ge
lişmeler için ilgi çekici bir adım teşkil et
tiği gibi diğer Karahanlı türbelerinin cep
helerini de etkileyen cephesiyle ayrıca 
önem taşır. Kademeli şekilde dikdörtgen 
çerçevelerle çevrelenmiş olan ve yüksel-

Mugak 
Atta ri 

camii 
Buhara 
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Nasr b. Ali Türbesi'nin taçkapıs ındaki tas süslemeden bir 
detay 

tilen cephenin ortasında sivri kemerli bir 
niş ile giriş kapısı. üstte ise üç pencere 
açıklığı yer alır. Talas'ta XII. yüzyıl başın
dan Ayşe Blbl ve Balacı Hatun türbeleri 
Karahanlı tuğla mimarisinin diğer iki 
önemli eseridir. Ayşe Blbl Türbesi. Nasr 
b. İbrahim ile evlenmiş olan Büyük Sel
çuklu Sultanı Alparslan'ın kızı Ayşe Blbl 
için yaptırılmıştı. Cephenin iki yanında 
yer alan minare biçimindeki ortası dara
lan kuleleri ve cephenin bütünü. altmış 
dört değişik süsleme ile işlenmiş sırlı tuğ
la bir kaplamaya sahiptir. Fergana vadi
sinin doğusunda Özkent'te bulunan yan 
yana üç türbe kubbeli yapılar olup Kara
hanlı tuğla mimarisinin önemli eserlerin
dendiL Ortadaki 1 O 12 tarihli Nasr b. Ali 
Türbesi tromplu kubbeli bir yapıdır; bu
gün ise kubbesi yıkıktır. Sivri kemerli 
trompların altındaki küçük nişlerde lo-
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tus- palmetlerden bitki süslemeleri dik
kati çeker. Cephedeki bordürlerde kırık 
sekizgenlerin kesişmesinden meydana 
gelen dörtlü düğümler. Türk süslemele
rinde her devirde görülen geometrik de
senleri n ilk örneklerindendir. Solda 1152 
tarihli Celaleddin Hüseyin Türbesi sivri 
kemerli geniş bir nişle açılan cep h eye sa
hiptir. Geometrik ve bitkisel süsleme ya
nında kitabe kuşaklı kemeri ve firüze çi
ni kaplama izleri dikkati çeker. Sağdaki 
türbe ise 1186 tarihlidir. Muhammed b. 
Nasr ' ın bu türbesinde de ayn ı mimari 
esaslar ve süsleme hakimdir. Kas an ya
kınında Sefidbulan'da Şeyh Fazı! Türbesi 
XII. yüzyıl ortalarından değişik bir uygula
madır. Kare planlı yapının kubbesi d ışa

rıdan belirtilecek şekilde üç kat kasnağa 
oturtulmuştur. Burada diğer Karahanit 
türbelerinin aksine dış görünüş basitli
ğine karşılık içte zengin stuko dekoru ile 
kaplıdır. 

Kar ahanitlar şaşılacak olgunlukta ve 
büyüklükte bir kervansaray mimarisinin 
de geliştiricileridir. Şemsülmülük Nasr b. 
İbrahim ' in yaptırdığı iki kervansaraydan 
Buhara-Semerkant yolunda, 1078-1079 
tarihli Ri bat- ı M elik'in piştak denilen anıt
sal taçkapısı ile cephesi ayaktadır. 86 x 
86 metrelik boyutlara ulaşan bu yapının 
cephesinde kerpiç üstüne tuğla kaplı ge
niş yivli bir düzen dikkati çeker. Üstte sivri 
kemerlerle birbirine bağlanan bu iri yiv
ler bütün bölge için karakteristik olmuş
tur. Çar Kurgan minaresinde de rastlanan 
bu form ilgi çekici bir gelişmeyle Anada-

Çar Ku rga n Minaresi- Tirmi z 
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lu'da da kendini gösterecektir. Son araş
tırmalara göre geniş bir külliye biçiminde 
ele alınmış olduğu anlaşılan bu yapı kazı
lar sonucunda ilgi çekici bir restitüsyonla 
tanıtılmıştır. Köşelerde kulelerle sınırlan
dırılmış olan anıtsal cephenin arkasında 
üzeri açık üçlü bir avlu tasarımı yer al
maktadır. Bunun arkasında ikinci bir 
anıtsal giriş kapalı bölüme götürmekte
dir. Ortada sekiz köşeli bir destek dizisine 
oturtulmuş büyük merkezi ku b be on altı 
küçük kubbe ile çevrelenmiştir. Merkezi 
kubbe ile örtülü bu kare mekanın iki ya
nında üzerieri kısmen açık iki yan avlu 
bulunmaktadır. Geç dönem İran kervan
saraylarının kapalı bölümlerini andıran 
böyle bir tasarım eğer gerçekten yapının 
ilk dönemine aitse, bu Karahanit kervan
sarayı , açık ve kapalı bölümleriyle Türk 
mimarisinin ileriki kervansaray şemala
rının da bir öncüsü olmak durumundadır. 

Karahanit kervansarayları Xl. yüzyıl ile 
XII. yüzyılın başlarında sağlam bir temel 
olmuştur. Dihistan , Akçakale, Daye Ha
tun , Başane ( Kutlu şe hir ) kervansaray
ları Büyük Selçuklu kervansarayları ile 
(ribat lar) yakın plan ve form benzerlikle
rine sahiptir. Başane Kervansarayı ise 
plan şemasıyla Anadolu'daki sultan han
larının plan şemasını andırmaktadır. Üze
rinde iyice durulması gereken Türk mi
marisinin bu erken devrinde Karahanlı

lar, cami ve türbeleriyle ileriki gelişme
leri etkileyecek olan ilk adımları atarken 
kervansaray mimarisinde gerçekleşti r

dikleri avlu-eyvan ve kubbe kompozis
yonlarıyla da öncülük ediyorlardı. 

1 066'da İbrahim Tamgaç Han'a mal 
edilen ve kazılarda kısmen aydınlatılan 
Semerkant'ta Kusem b. Abbas Meşhedi 

karşısındaki yapının eyvanlı-aviulu bir Ka
rahanlı Medresesi olduğu düşünülmekte
dir. Karahanit sarayları hakkında da kay
naklarda bilgi bulunmaktadır. Sonradan 
Gazneli , Gurlu ve BüyükSelçuklular' ın da 
kullandığı Tirmiz Sarayı önemli bölümle
riyle aydınlatılmıştır. Yüksek portalleri, 
kare planlı köşkleri, eyvanıardakl taht sa
lonu ve çok çeşitli tekniklerdeki süsle
meleriyle XI-XII. yüzyıl sivil mimarisi için 
örnek ve sentez bir anıt olarak değerlen
dirilir. 

Maveraünnehir ve Doğu Türkistan böl
gesinde haki·m ol;m Karahanlılar bir yan
dan Horasan, Afganistan ve Kuzey Hin
distan bölgelerinde hakim olan Gazneli
lerle öte yandan Büyük Selçuklular'la sü
rekli ilişki içinde olduklarından Asya'da 
Türk mimarisinin kaynak ve yayılışında 
önemli rolleri olmuştur. 

Amüi-Harizm yolu üzerindeki Dave Hatun Kervansaravı· 

nın plan ı 

Karahanit mimarisinde tarihlendirme
de özellikle mezar anıtları için karışıklık
lar vardır. Fakat genelde bölge ve dönem 
olarak onlara mal edilen yapıların üslüp 
ve tasarımları , ileriki gelişmelerde yerini 
bulacak olan oturmuş plan şernaları ve 
formların erken örnekleri olma özelliğini 
korumaktadır. Bu bakımdan geniş bir za
man dilimine ve coğrafi bölgeye yayılmış 
olan bu dönemin mimarisini sağlam te
mellere oturtmak pek çok sorunu çöze
cektir. 
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