SELÇUKLULAR
vus'un Aldığı ve Kullandığı Hakimiyet Sembolleri", TTK Belleten, LIX/224 ( 1995). s. 55-74; M.
F. Brosset. Gürcistan Tarihi (tre. H. D. Andreasya n, haz. E rdoğa n Merçil), Ankara 2003, s. 404405; Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devle·
ti Tarihi: Sultan 1. Mesud Dönemi (1116-1155),

Ankara 2003, s. 118-122, 124-127; S. G. Agacanov. Selçuklular (tre. Ekber N. Necef - Ahmet R.
Arnabe rdiyev), İstanbul 2006, s . 156-164; Seyfullah Kara. Selçuklu lar'ın Dini Serüveni: Türkiye 'nin Dini Yapısının Tarihsel Arka Planı, İs

tanbul 2006, s. 637-648; Selim Kaya, 1.

Gıyased

din Keyhüsrev ve ll. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211), Ankara 2006, s. 162-

180; Aydın Taneri, "Müsameretü'l-Ahbar'ın Türkiye Selçuklulan Devlet Teşkilatı Bakımından
Değeri ", TAD, sy.6-7(ı 966).s . 127-171 ; Coşkun

Alptekin , "Selçuklu Paralan", Selçuklu Araştır
maları Dergisi, lll, Ankara 1971, s. 443 vd.; Sadi S. Kucur, "Nizamülmülk'ün Siyaset-Name'sine Selçuklu Devlet Teşkilan Açısından Bir Bakış:
Emir-i Hares ve Emir-i Dad örneği", MÜTAD, sy.
12 (2002), s. 41-72; Osman G. Özgüdenli, "Çağn
Bey'in Oğullan Tarafından Bastınlmış Bazı Sikkeler ve Sağladıklan Bilgiler", a.e., sy. 12 (2002),
s. 305-321; M. Said Polat. "Türkiye Selçuklulannda Askeıi Teşkilat (I07ı-1243)", a.e., sy. 17
(2005), s. 17-53.
r:;ı;:ı
li'Jl!l ERDOGAN MERÇİL

Bersiyan
Cuma camii'nin
mihrabı

Camii'nde ise (ı 134) mihrap önü kubbeli
mekanı üç yönde üçlü açıklıklıdır. Yanlarda eklenen birimlerle bağlantılara işaret
eden izler mevcut olup yalnızca mihrap
önü kubbeli bölümü günümüze ulaşmış
tır.

Minareler. Silindirik

formlarıyla

Karadevam ettiren Büyük Selçuklu minarelerinden Damgan Cuma Camii Minaresi (1058). mavi
ve fırCıze sırlı kare parçalarla oluşmuş kabartma örgülü kCıfı yazısıyla erken tarihli
çinili bir eser olarak dikkat çekmektedir.
Save Cuma Camii Minaresi ( ı 06 ı ). Zeware Pamenar M escidi Minaresi ( ı 068). Kaşan Cuma Camii Minaresi ( ı 07 4). Sersiyan Cuma Camii Minaresi (ı 098). Çar Minare (ı ı ı 2) ve Sin Minare (I I 29) bu dönemdeki önemli eserlerdir.
hanlılar'da başlayan gelişimi

VII. MiMARİ

a) Anadolu Dışı. Büyük Selçuklular'ın
ele aldığı plan ve mimari formlar daha
sonra İran ve Doğu İslam dünyasında devam etmiştir. Selçuklu yapıları genellikle
tuğla malzemeyle inşa edilmiş, yer yer
tuğla, alçı ve çini süslemelere sahip olmuş
tur.
Camiler. Büyük Selçuklular, cami mimarisinde mihrap önündeki kubbeli mekanların gelişimiyle abidevi örnekler ortaya
koymuştur. Mihrap önündeki kubbeli mekanın bir eyvanla birleşmesinden oluşan
köşk tipi cami yanında 113S'ten itibaren
dört eyvanlı aviulu düzenleme vazgeçilmez şema haline gelmişti r. XII. yüzyılın
ortalarında mihraplarda yapılan alçı süslemeler kabarık ve girift bitkisel motifleriyle dikkat çekicidir. İsfahan Cuma Camii'nde 1080 tarihli Melikşah kubbesi (mihrap önü kubbesi) ve bunun kuzeyindeki 1088
tarihli Terken Hatun kubbeli mekfuıları yer
almıştır. Mihrap önü kubbesinin üç yönde
üçlü açıklıklı olması daha sonraki geliş
melere örnek teşkil etmiştir. Ayrıca 113S'te Zeware Cuma Camii'nde uygulanan
mihrap önü kubbeli ve dört eyvanlı revaklı
aviulu şema İsfahan'da ve diğer yapılarda
da uygulanmıştır. Gülpayigan Cuma Camii (ll 08- ı ı 18, XIX. yüzyılda dört eyvanlı avlu! u). Kazvin Cuma Camii (ll ı 3 veya
ı ı ı 9). Kazvin Haydariye Camii (ı ı 05- ı ı 18)
ve Erdistan Cuma Camii'nde (ı ı 58- ı ı 60)
bu şema görülmektedir. Bersiyan Cuma
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Medreseler. Büyük Selçuklular devrinde ele alınmış olan medreseler eyvanlı avIulu şemalarıyla Karahanlılar'da başlayan
gelişimi devam ettirmiştir. Bu dönemde
nizarniye adı verilen çok sayıda medresenin yapıldığı bilinmektedir. Nlşabur'da Tuğ
rul Bey zamanında 1046 yılında bir medresenin inşa edilmekte olduğu TCıs , Basra,
İsfahan. Herat, Belh ve Bağdat'ta 1067'de medreselerin yapıldığı bilinmektedir.
Bunlar günümüze ulaşmamıştır. Horasan'daki Harcird ve Rey medreseleri Xl. yüzyılın dördüncü çeyreğine tarihlendirilen eyvanlı aviulu şemada yapılardır.
Kervansaraylar. Ri bat adıyla tanınan Büyük Selçuklu kervansarayları genellikle kare planlı, dört eyvanlı revaklı aviulu şerna
da inşa edilmiştir. Ribat-ı EnCışirvan (ı 0291049) veRibat-ı Za'feranl (XL y ü zyı l) bu
şemaya uygun yapılardır. Ribat-ı EnCışir
van'da erken bir hamam yapısı, Ribat-ı
Za'feranl'de kapalı mekanların arkasında-

ki tonozlu koridorlar Gazneli devrinden Ribat-ı Mahl'ye ( 10 ı 9- 1020) benzemektedir.
Ri bat-ı Şerif'te ( I I I 4- I ı ı 5) arka arkaya revaklı eyvanlı iki avlu sıralanmış olup her iki
avlunun girişinde solda birer mescid yer
almaktadır. Eyvanların arkasındaki kare
mekanların kubbeyle örtülü olması ve eyvanlarla bağlantıları (eyvan-kubbe birleşimi )
Ribat-ı Mahl'ye benzemektedir.
Saraylar. Merv'de Sultankale denilen kalede bir Selçuklu sarayı yapılmıştır. 4 km 2 'lik alanda 1S metrede bir 4 m. çaplı yarım yuvarlak kulelerle takviye edilmiş, 1S
m. yüksekliğindeki duvarlarla çevrili. önü
hendekli bu kalede saraylar, kışlalar. yerleşim birimleri, merkezde bir havuz. büyük bir cuma camisi ve Sultan Sencer'in
türbesi bulunmaktadır. Xl. yüzyıla tarihIenen saraya ait çok gösterişli bir yapının
4S x 39 m. ölçüsünde elli adalı olduğu ve
16 x 16 m . ölçüsündeki avlusunun dört
eyvanlı şemada ele alındığı bilinmektedir.
Mezar Anıtları. Büyük Selçuklular devrinde mezar anıtları kümbet ve türbe olarak iki ayrı tipte gelişmiştir. Kümbetler
genellikle altta bir mumyalık (kripta) katı
bulunan silindirik ya da çokgen gövdeli yapılar olup üzerieri içten kubbe, dıştan külahla örtülüdür. Türbeler ise kare planlı,
üzerieri kubbeyle örtülü yapılardır ve kripta bulunmamaktadır. Damgan'da Kırkkız
lar Kümbeti (I 054- I 055) silindirik gövdeli
bir yapıdır. EberkCıh'ta sekizgen planlı Kümbed-i All (I 056- I 057) taş malzemesiyle
dikkat çekmektedir. Harekan I ( 1067) ve
Harekan ll (1093) kümbetleri sekizgen planlı ve köşe kuleli, cepheleri tuğlaların deği
şik istifiyle hareketlendirilmiş önemli örneklerdir. Demavend Kümbeti'nde (XI. yüzy ıl) zengin tuğla süslemeler görülmektedir. Dihistan bölgesinde yer alan kümbet-
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!erin önünde bir hazırlık mekanının varlığı
dikkati çekmektedir. Serahs'ta Yartı Kümbet (ı 098) kare planlı bir yapı olup cephede köşeler kulelidir. Ebü'I-Fazl Türbesi
(Xl. y ü zy ıl sonu) eyvan şeklinde bir girişe
sahiptir. Vekilbazar'da Abdullah b. Büreyde Türbesi'nde (Xl. yüzyıl) yükseltilen cepheler kubbeyi bir ölçüde gizler. Merv Hüdal Nazar Evliya Türbesi'nde de (XII. yüzy ıl) süslemeli ön cephe geniş ve yüksek
tutulmuştur. Astanababa'da Alemberdar
Türbesi (XI. yüzyıl sonu) sivri bir kubbeyle
örtülü olup eyvan şeklinde bir girişe sahiptir. Ser-i Pul'de Yahya b. Zeyd (imam
Hurd) Türbesi (Xl. y ü zy ıl sonu ve XII . yüzyıl başı) ve İmam Kalan Türbesi (ı ı ı 7)
içerideki alçı süslemeleriyle dikkat çekmektedir. TGs'ta İmam Gazzali'ye nisbet
edilen türbe (ll ı ı 'den sonra) kare planlı
olup kubbeli mekanın önünde derin bir
eyvan şeklinde giriş ve arkada tonozlu birimlere sahiptir. Türbenin vaktiyle çift kubbeli olduğu bilinmektedir. Meyhene Ebu
Said Türbesi'nde (XI. yüzyıl) görülen çift
kubbe uygulaması daha sonra Merv Sultan Sencer Türbesi'nde (ı 157) karşım ıza
çıkmaktadır. Sultan Sencer Türbesi Z7 x
Z7 m. ölçüsünde kare planlı bir yapı olup
duvar kalınlığı 6 metredir. Binanın yıkık
olan dış kubbesinin vaktiyle firCıze renkli
sırlı tuğlayla kaplı olduğu bilinmektedir.
b) Anadolu. Anadolu'da yapılan ilk camiler Büyük Selçuklular'a bağlanmakta
dır. Ani'deki MenCıçihr Camii (ı 072- ı 086)
erken tarihli bir yapı olup sekizgen gövdeli minareye sahiptir. Diyarbekir Ulucamii ( ı 09 ı- ı 092) mihraba paralel üç nefli
ve bu nefleri mihrap aksında kesen transepte sahip olup önünde revaklı bir avlu
bulunmaktadır. Yapı plan itibariyle Şam
Emeviyye Camii'nin planını kubbesiz olarak tekrarlar. Siirt Ulucamii'nde (ı ı 28'den önce) enine gelişen şemada kıble yönünde yan yana üç kubbe, bunun kuzeyinde ise iki tonozlu neften meydana gelmektedir. Bu nefler dikine bir tonozla kesilmiş
tir. Mihrap önü kubbeli mekanın önünde
çini süslemeli mihrap nişleri ve yapının kuzeyinde yapıdan ayrı olarak inşa edilmiş
sırlı tuğla süslemeli minaresiyle dikkat çekicidir. Bitlis Ulucamii'nde (ı ı 50'den önce) mihraba paralel üç neften biri mihrap
önü kubbesiyle kesilmiştir.

Külliyeler. Kayseri Huand Hatun Külliyesi (ı 238) cami, medrese, kümbet ve hamamdan oluşmaktadır. Camide mihraba
paralel nefler mihrap ekseninde kesintiye uğramıştır. Kuzeyde dikine iki tonoz,
ortada küçültülmüş avlu ve güneyde ge-

niş kemerli açıklıklarla mihrap önü kubbesine doğru dikey bir aks oluşturulmuş
tur. Medrese eyvanlı, revaklı avi uludur. Camiyle birleştiği köşede medreseden ulaşılan, fakat cami kütlesi içinde yer alan
kümbet sekizgen gövdeli olup mukarnaslı
bir kaide üzerindedir. Çifte harnarnda erkekler kısmı dört eyvanlı, dört köşe hücreli, kadınlar kısmı ise üç eyvanlı ve iki köşe hücrelidir. Kayseri Hacı Kılıç Camii ve
Medresesi'nde ( 1249) cami mihraba dik
beş nefli ve mihrap önü kubbelidir. Önünde yer alan revaklı avlunun etrafında medrese odaları yerleştirilmiştir. Cami ve medrese birleşimi açısından önemli olan bu
yapı gibi Amasya Gökmedrese Camii'nde
de (ı 266) iki ayrı fonksiyon tek binada kot
farkıyla ele alınmıştır. Camide mihraba dik
üç nef kubbe ve tonozlarla örtülüdür. Kuzeybatı köşesinde yer alan kümbeti, kare
planlı taş alt yapı üzerinde tuğladan yüksek kasnakit kırık piramidal külahlı olup
sırlı tuğla ve çini süslemelidir. Sahib Ata
Külliyesi (ı258-ı283) cami, hankah, türbe,
hamam ve çeşmelerden oluşur. Taçkapı
taş süslemelerinin yanı sıra iki yanda yer
alan çeşme 1 sebil birimlerine sahiptir.
Vaktiyle çifte minareli olduğu anlaşılan kapının üzerinde bugün sırlı tuğla ve çini
süslemeli yivli bir minare vardır. Cami mihraba dik beş nefli ve mihrap önü kubbelidir. Daha sonra değişikliğe uğramış olan
yapıda ihtişamlı mozaik çinili mihrap devrinden kalmıştır. Hankah dört eyvanlı. avIulu ve dört köşe odalıdır. Avlunun üzerini örten kubbe aydınlık fenerli olup yapı
içinde zengin çini süslemeler vardır. Cami
ile hankah arasında kalan ve her iki yapı-

Konya'da

Aı~eddin

Camii'nin icinden bi r

görünüş

dan ulaşılan türbe, öndeki çapraz tonozlu
ara mekana açılan kare planlı kubbeli bir
eyvan şeklindedir. Duvarları zengin mozaik çinili yapıda çinili lahitler mevcuttur.
Çifte hamam dört eyvanlı ve dört köşe
hücreli sıcaklık bölümüne sahiptir. Afyon
Çay'da Ebü'I-Mücahid Yusuf Külliyesi (677/
ı 278-79) medrese, türbe, çeşme, han ve
bugün mevcut olmayan hamamdan oluş
maktadır. Medrese (Taşmedrese olarak
da tanın ır ) iki eyvanlı olup avlunun üzeri
sırlı tuğla süslemeli kubbe ile örtülüdür.
Kubbe geçişlerinde, giriş eyvanı, ana eyvan ve mihrapta yer alan mozaik çini süslemeler Selçuklu devrinin ilginç örneklerini oluşturur. Taçkapısında bir aslan figürü vardır. Cephenin sağında türbe, solunda çeşme yer almıştır. Kare planlı türbe
sırlı tuğla süslemeli kubbe, mumyalık katı ise çapraz tonoz örtülüdür. Önde açık
aviulu bölümü günümüze ulaşmamış olan
hanın kapalı bölümü mevcuttur. Yapı kitabeli son Selçuklu hanıdır. Yıkılmış olan
hamamın üç eyvanlı ve iki halvet hücreli
sıcaklık rnekanına sahip olduğu bilinmektedir.

Camiler. XIII. yüzyılda Anadolu Selçuklu mimarisinde ele alınan camiler mihrap
önü kubbeleri, enine ve dikine gelişen şe
maları içinde küçültülmüş iç avluları ya da
bir avlu fikrini verecek olan aydınlık fenerleri, ahşap malzemeleri ve dengeli çini mozaik süslemeleriyle düzenli bir gelişmeyi
gösterir. Çeşitli tamir ve eklemelerle değişikliğe uğramış olan Konya Alaeddin Camii (ı ı 55-1220) iki bölümden oluşmakta
dır. Sağda mihrap önü kubbeli, solda mihraba paralel nefler vardır. Mihrapta ve
kubbedeki mozaik çini süslemeler yanın
da ahşap minberi ve ayrıca dış cephedeki
kitabeleri ile dikkat çekicidir. Caminin kuzeyinde yer alan ll. Kılıcarslan Kümbeti
(! 192'den önce) ongen planlı ve pirarnidal külahlı olup içinde çinili lahitler bulunmaktadır. Niğde Alaeddin Camii'nde (620 /
1223) mihraba dik üç tonozlu nef mihrap
önünde yan yana üç kubbeyle örtülmüş
tür. Yapıda kuzeybatı köşesinde ayrı bir
girişle ele alınmış olan özel mahfi! yer almaktadır. Malatya Ulucamii (ı 224) tuğla
malzemesi ve sırlı tuğla, mozaik çini süslemeleriyle Büyük Selçuklu mimari geleneğini devam ettirir. Mihraba paralel neflere sahip yapıda, ortadaki küçük revaklı
avluya açılan güney eyvanı mihrap önü
kubbesiyle birleşerek dikine bir aksı vurgulamaktadır. Amasya Surmalı Minare
Camii (ı 237- ı 246) mihraba dik üç nefli
olup orta aks kubbelidir. Taçkapısındaki

393

SELÇUKLULAR
fıgürlü süslemeleriyle dikkat çeken Bünyan Ulucamii (654 / 1256) mihraba dik üç
neflidir. Develi Ulucamii ( 128 ı ) mihraba
dik beş nefli olup mihrap önü kubbelidir.
Mihrapta geometrik ve bitkisel süslemeler yanında renkli taş da kullanılmıştır.
Akşehir Ulucamii'nin (Xlll. yüzyılın ba ş ı)
planı değişikliğe uğramış olmakla birlikte
mihraba dik neflerden ve mihrap önü
kubbesinden oluşmaktadır. Yapıda mozaik çinili mihrap dikkat çekicidir. Sinop Ulucamii {XIII. yüzyıl başı) mihraba paralel
iki nefli olup mihrap önü kubbeli bir yapı
dır. 1Z68'de Muinüddin Süleyman Pervane tarafından tamir edilen camide mihrap önünde üç kubbe, ikinci nefte iki uçta birer ku bbe yer alır. Diğer birimler çapraz tonazla örtülmüştür. Konya Sahib Ata
Camii (125 8). Afyon Ulucamii (1272) , Ankara Arslanhane Camii (XIII. yüzyıl) ve
Selçuklu geleneği içinde ele alınan Beyşe
hir Eşrefoğlu Camii (696 /1297) ağaç direklerle taşınan ve mihraba dik neflerden oluşan yapılardır. Sivrihisar Ulucamii
ise (XIII. y ü zy ıl ortas ı) mihraba paralel neflerden meydana gelmiştir. Konya Sahib
Ata, Ankara Arslanhane ve Beyşehir Eş
refoğlu camilerinde itinalı mozaik çini mihraplar yer alır. Eşrefoğlu Camii'nde ayrıca
mihrap önü kubbesinde mozaik çini kullanılmıştır. XIII. yüzyıl içinde Anadolu'da
özellikle Konya ve civarında görülen tek
kubbeli mescidler önlerinde hazırlık mekanlarına sahiptir. Bazılarında mezarların
bulunmasıyla türbe görevini alan bu mekanların son cemaat yerinin erken örneklerini oluşturduğu kabul edilmektedir. Konya Taşmescid ( 121 5) kapalı hazırlık mekanının yanında dışta ve içteki taçkapıları
ve taş işçiliğiyle, Konya Sırçalı Mescid ise
(XIll. yüzy ılın ikin ci yarısı) tuğla malzemesi yanında sırlı tuğla-çini, mozaik çini
mihrabı ve minaresiyle önemli bir yere sa-

hiptir. Alanya

Akşebe

Sultan Mescidi'nde

( 123 1) devşirme malzemeler değerlendi
rilmiştir. Akşehir Küçük Ayasofya Mescidi'nde ise ( 1235 ) ku b be kasnağında çini
mozaik süslemeli yazı kuşağı yer almaktadır. Konya Beyhekim Mescidi'nin (XIII.
yüzyıl) gösterişli mozaik çinili mihrabı yurt

dışına kaçırılmıştır.

Medreseler. Anadolu Selçuklu devrinde
medreseler açık aviulu ve kapalı aviulu
(kubbeli) olarak gelişimini sürdürmüştür.
Açık Aviulu Medreseler. Anadolu 'da XIII.
yüzyıl içinde gelişimini sürdüren açık avIulu medreseler eyvanlı aviulu olup eyvan
sayıları değişmektedir. Çoğunluğu iki eyvanlı olan bu medreselerde bulunan türbeler eyvan arkası, eyvan yanı, giriş yanı
gibi farklı konumlarda ele alınmıştır. Genellikle medresede ana eyvan dershanemescid olmakla birlikte bazan bu eyvan
bitişiğindeki ya da girişin yanındaki kubbeli oda da dershane-mescid olarak düzenlenmiş olabilir. Kayseri Çifte Medrese'de (602/1205-1206 ı şifahane ve tıp medresesi birlikte ele alınmıştır (Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tı p Medresesi). Her iki
bölüm dört eyvanlı, revaklı avluludur. Medrese bölümünde yan eyvanın bitişiğinde
Gevher Nesibe'nin kümbeti ( 1206) yer almaktadır. Aynı şekilde şifahane ve tıp medresesinin birleşiminden oluştuğu anlaşılan
Sivas Şifaiye Medresesi'nde ( 12 17) güneydeki şifahane bölümü ayaktadır (I. Keykavus Darü şş itası) Dört eyvanlı revaklı avlulu yapıda güney eyvan tuğla ve sırlı tuğla
ile örülerek izzeddin Keykavus için türbeye dönüştürülmüştür. Taçkapısında karşılıklı birer aslan, ana eyvan cephesinde ay
ve güneşi temsil eden figürlü süslemeler
vardır. Çorum-Alaca Kalehisar Medresesi
ve Antalya imaret Medresesi XIII. yüzyı
lın ilk yarısından iki ve dört eyvanlı, açık
aviulu yapılar olarak zamanımıza ulaşmış-

··...
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Aksehir'de
Tasmedrese'nin
avlu ve revaklarından
bir görünüş
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Konya'da Ince Minareli Medrese'nin taçkapısı

tır.

Konya

Sırçalı

Medrese ( 1242) iki eyaviulu ve iki katlı bir yapıdır.
Yapının ön cephesi kesme taş malzemeyle, diğer bölümleri tuğla ile inşa edilmiş
tir. Özellikle eyvan, tonoz ve kemerlerde
tuğlaların arasında s ı rlı tuğla ve mozaik
çini kullanımıyla zengin bir bezerne elde
edilmiştir. Akşehir Taşmedrese (648/
1250) üç eyvanlı , revaklı aviulu olup ön
cephe kesme taş , revaklar tuğladır. Cephenin solunda medreseye bitişik olarak
yer alan mescidi iki kemerli açıklıklı hazır
lık mekanından sonra kare planlı ve kubbelidir. Köşede bulunan tuğladan silindirik
gövdeli minare baklavalı bir kompozisyona
sahip olup sırtı tuğla süslemelidir. Sinop
Pervane Medresesi (661/ 1263 ) iki eyvanlı,
revaklı avluludur. 1Z71 yılında Sivas'ta
üç medrese birden inşa edilmiştir. Bunlardan günümüzde sadece sırlı tuğla süslemeli minareleri ve zengin taş süslemeli ön cephesi ayakta olan Çifte Minareli
Medrese'nin iki katlı ve dört eyvanlı, avlulu olduğu bilinmektedir. Gökmedrese de
dört eyvanlı, aviulu ve tek katlıdır. Girişin
sağındaki mekan mescid olarak düzenlenmiştir. Mescidde ve yan eyvanda çini
süslemeler vardır. Sırlı tuğla süslü çifte
minarenin bulunduğu ön cephe zengin
taş süslemeye sahiptir. Taçkapının iki yanında hayat ağacı ve kuş figürleri ile hemen başlangıçlarında hayvan fıgürlü yapvanlı , revaklı
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rak motifleri bulunmaktadır. BurGciye
Medresesi dört eyvanlı, aviulu olup içte
ve dışta taş süslemeleriyle dikkati çeker.
Taçkapının solunda çini süslemeli türbe.
sağında mescid yer almaktadır. Tokat
Gökmedrese ( 1265- 1279) iki eyvanlı , revaklı aviulu ve iki katlıdır. Taçkapıda yer
alan iki renkli taş kullanımı cepheyi hareketlendirmiştir. Aynı zamanda mescid
olan ana eyvanın sağındaki mekan türbe
olarak düzenlenmişti r. Ana eyvan ve revak cephelerinde mozaik çini süslemelerden parçalar kalmıştır. Erzurum Çifte Minareli Medrese ( 1285- 129 1) dört eyvanlı .
revaklı aviulu ve iki katlı bir yapı olup son
Selçuklu medresesidir. Ana eyvan arkasında yapıya bitişi k mezar anıtı yer almaktadır. Taş süslemeli cephede tuğla
dan yivli minareler sı rlı tuğla ve çini süslemelidir. Taçkapının iki yanında hayat
ağacı, ejder ve kuş figürü yer almış olup
soldaki tamamlanmamıştır.
Kapalı Aviulu (Kubbeli) Medreseler. Anadolu'da XIII. yüzyıl içinde gelişimini sürdüren kapalı aviulu medreselerde yüzyı
lın ilk yarısında üst örtü avludaki dört
ayağa oturmaktadır. Yüzyılın ikinci yarı 
sında ise aviuyu örten kubbe duvarlara
oturur. Afyon Boyalıköy Medresesi ( 121O)
simetrik planlı bir yapı olup hankah işlev
li olduğu kabul edilmektedir. Isparta AtabeyErtokuş Medresesi (621 / 1224) revaklı ve tek eyvanlı olup ortadaki dört ayağa
oturan kubbe aviuyu örtmektedir. Eyvanın arkasında yer alan Mübarizüddin Ertokuş'a ait kümbet üç açıklık ile eyvanla
bağlantılıdır. Yarısı yıkık olan Konya Ali
Gav Medresesi'nin de (XIII. y ü zy ıl il k çeyreğ i) revaklı eyvanlı ve avlunun üzeri dört
ayağa oturan kubbeyle örtülü bir yapı
olduğu bilinmektedir. Konya Karatay
Medresesi ( 125 1) ön cephesinde sol köşeye alınmış taçkapısının düzeniyle
önemlidir. Bir kısmı yıkık olan yapıda tek
eyvanlı havuzlu avlunun üzeri aydınlık fenerli bir kubbeyle örtülü olup ana eyvanın solundaki oda türbedir. Yapıda çok
zengin mozaik çini süslemeler bulunmaktadır. Özellikle kubbe içindeki stilize
gökyüzü kompozisyonu dikkat çekicidir.
Konya ince Minareli Medrese de ( 1265 'ten
önce) yazının hakim olduğu zengin taş
süslemeli taçkapısıyla dikkati çeker. Simetrik planlı yapıda tek eyvanlı , havuzlu
avlunun üzeri aydınlık fenerli kubbeyle örtülüdür. İçeride tuğla, sırlı tuğla ve çini
kullanımıyla süslü bir mekan elde edilmiştir. Cephede sağda yer alan ve yapı
ya adını veren sırlı tuğla ve çini süsleme-

minare alt şerefesine kadar yı
Minarenin arkasında kare planlı ,
kubbeli bir mescidinin olduğu bilinmektedir. Kırşehir Ca ca Bey Medresesi ( ı 272)
dört eyvanlı , aviulu olup avlunun üzeri
açıklıklı kubbeyle örtülüdür. Taçkapının
solunda köşede yer alan içten kubbeli,
dıştan piramidal külahla örtülü birim
türbe olarak düzenlenmiştir. Yapının. zamanında rasathane olarak kullanıldığı
ileri sürülmektedir.
li

tuğla

kıktır.

Kerv~nsaraylar. Anadolu Selçuklu döneminde XII. yüzyıl sonundan başlayarak
XIII. yüzyıl boyunca kervansaraylar inşa
edilmiştir. Yapılar bazan sultan hanı adıy
la anılanlarda olduğu gibi sultanlar tarafından , bazan da devletin ileri gelen kişile
ri tarafından inşa ettiriliyordu. Genel bir
tanımlaküçük olan kapalı bölüm (ahır ) · ve
revaklı -tonozlu odalı büyük açık avlularıy
la iki bölümden oluşan kervansaraylar erken dönemlerden itibaren yaptırılmıştır.
Kapalı bölümler payelerle neflere ayrıla
rak tonozlarla örtülmüş , orta nefte bir aydınlık feneri yer almıştır. Avlularda tonozlu
odalar, revaklar, bazı örneklerde hamam,
mescid ve çeşme eyvanı gibi mekanlar bulunmaktadır. Yapılar özellikle taçkapıların
da ve mescid bölümlerinde itinalı taş iş
çilikleriyle dikkat çekmektedir. Kervan yolları üzerinde kervanların ve yolun güvenliğini sağlayan bu yapılar dıştan kale görünümlü olup payandalarla desteklenmiş
tir. Nevşehir-Kayseri yolundaki Alay Hanı
(ı ı 56- 11 92) bilinen en erken tarihli sultan
hanıdır. Dikdörtgen planlı ve yedi nefli kapalı bölümle avludan oluşan kervansaraydan günümüze sadece kapalı bölüm ve
üzerinde aslan figürü bulunan taçkapısı
ulaşabilmiştir. Aksaray Sultan Hanı (ı 229)
Anadolu Selçuklu döneminin en büyük kervansarayı olup enine dokuz nefli kapalı
bölümle ortasında köşk mescidli avludan
oluşmaktadır. Avlunun güneyinde iki ayrı
hamam bölümü vard ı r. Tuzhisarı Sultan
Hanı da ( 1230-1 234) aynı planda olup ka-

palı bölümü enine yedi neflidir. Köşk mescidin güney ve doğu kemerleri üzerinde
kıvrımlı gövdeleriyle çift ejder motifleri dikkat çeker. Avlunun batısında hamam yer
almaktadır. Ağzıkara Han da ( ı 231, 12391240) aynı şemada olup avlu taçkapısı yan
cephede yer alır. Avlusunda köşk mescidi
bulunmaktadır. İshaklı (Sahib Ata) Kervansarayı ( 1249) sultan hanı planında olup avlusu kısmen yıkıktır. Avlu ortasındaki köşk
mescid yapının aksına göre çarpık yerleş
miştir. Sultan hanı planına benzer yapılar
arasında Kızılören Ham'nda ( 1206) köşk
mescid giriş cephesinde dışa taşkın iki
katlı birimin solundadır. Zazadin (Sadeddin) Hanı (ı 23 7) iki renkli taş süslemeli
taçkapısı üzerinde mescid yer almıştır. insan ve çok sayıda hayvan figürlü süslemeleriyle dikkat çeken Karatay Ham'nda
(638/ 1240-4 1) avlu taçkapısının solunda
türbe, sağında mescid ve köşede hamam
bulunmaktadır. Avlusu yıkılmış olan İncir
Ham'nda (636/1238-39 ) kapalı bölüm taçkapısı istiridye kabuğu şeklinde düzenlenmiş olup kapının iki yanında sırtlarında
güneş yer alan aslan figürleri görülmektedir. Hekim Hanı (1 218- 1236) ve Mahperi
Hatun (Pazar) Hanı ( 1238-12 39 ) sultan hanı geleneğinde ele alınmıştır. Susuz Han
( 1237- 1246) avlusu yıkık olup kapalı bölümü ayaktadır. Bu bölümün taçkapısında
ağzında insan maskı olan ejder figürleri,
iki melek figürü ve küçük aslan figürleri
vardır. Avanos Sarıhan ' da (1 238 I?J. 1249
i?J) avlu taçkapısı yanında çeşme eyvanı ,
kapı üzerinde mescid yer almıştı r. Avlunun kuzeyinde hamam bölümü vardır. Denizli Akhan'da (ı 254) avlu ile kapalı mekanın birleştiği köşede eyvan üzerinde mescid yer alır. Ayrıca avlu taçkapısında hayvan figürleri bulunmaktadır. Kesikköprü
Ham'nda ( 1268) avlu kapısının solunda
mescid yer alır. Bu yapıda da hayvan figürlü süslemeler görülür. Günümüzde baraj suları altında kalmış olan Altınapa Hanı ( 1202). Kuruçeşme Hanı ( 1208) ve Erto-

Avanos'ta
sarı h a n
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Ham'nda ( 1223) kapalı ve açık bölümbüyüklüktedir. Evdir Hanı ( 12141218) eyvanlı, revaklı tek avludan oluş
maktadır. Kırkgöz Hanı (XIll yüzyıl) ve Kargı Hanı (XIII. yüzyıl) dar uzun kapalı bölüm önünde aviulu yapılardır. Alara Hanı
( 1232) ve Afşin Ashab-ı Kehf Ham'nda (XIII
yüzyılın ilk yarısı) kapalı avlu etrafında eyvan ve odalar yer almıştır. Ahırlar bu bölümü d.ıştan çevreler. Alara Ham'ndaki aslan figürleri ayrıca dikkat çekicidir. Şerefza
Hanı (1236-1246), Öresin Hanı (1270), Eğ
ret Hanı (XIII. yüzyıl sonu) ve Iğdır Kervansarayı (XIll. yüzyıl sonu), sadece kapalı bölümlü yapılardır.
ler

zaik çinili süslemeleri

eşit

Saray ve Köşkler. Anadolu'da Selçuklu
saray ve köşkleri mütevazi ölçüde taş ve
tuğla malzemeyle inşa edilmiş olmakla birlikte zengin alçı ve çini kaplamaları ile dikkat çeker. Konya'da iç kalede yer alan Selçuklu Sarayı'ndan Kılıcarslan Köşkü ( 1192'den önce) olarak bilinen yapıya ait çiniler
ve alçı süslemelerden bazı parçalar günümüze ulaşmıştır. Bugün küçük bir parçası mevcut olan yapının restitüsyonu Mahmut Akok tarafından yapılmıştır. ı. Alaeddin Keykubad, Kayseri Keykubadiye ( 12241226) ve Beyşehir Kubadabad (1226-1236)
saraylarını yaptırmıştır. Keykubadiye Sarayı'nın küçük ölçüde üç köşkten oluştuğu
bilinmektedir. Kubadabad Sarayı zamanla unutulmuş olup 1949 yılında M. Zeki
Oral tarafından tesbiti yapılmıştır. 196S'te
başlayan kazılar halen devam etmektedir.
Ortaya çıkarılan yapıların yanı sıra çok sayıda çini ele geçmiştir. Özellikle son yıllar
da değişik kompozisyonlara sahip kullanılmamış çiniler de bulunmuştur. Alanya
İçkale'de yer alan saray da son yıllardaki
kazılarta ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca çeşitli yerlerde bir kısmı av köşkü olan yapı
lar inşa edilmiştir. Bunlardan Aspendos
Tiyatrosu Sahne Binası, Alara Hamamlı Kasır, Kayseri Erkilet Hızır İlyas Köşkü , Kayseri Argıncık, Haydar Bey Köşkü ve Antalya Yanköy Hisarı (Silyon) Köşkü önemli
örneklerdir.
Mezar Anıtlan. Anadolu'da Selçuklu mezar anıtları kümbet ve türbe olarak gelişi
mini sürdürmüştür. Bir külliye bünyesinde ya da cami, medrese, şifahaneye bağlı
olarak ele alınanların dışında müstakil inşa
edilmiş o!C:ınlar da vardır. Afyon Sincanlı
Boyalıköy'de Kureyş Baba Kümbeti (XIII.
yüzyıl başı) iki renkli taştan sekizgen gövdeli ve piramidal külahlıdır. Tokat Ebü'lKasım-ı TGs! Türbesi ( 1234) tuğladan kare planlı olup içten kubbe, dıştan pirarnidal küU~hla (bugün yıkık) örtülüdür. Cephesinde pencere üstterindeki sivri kemerli

396

bulunduğu anlaşıl

maktadır.

Köprüler. Anadolu'da Selçuklu devrinden yirmi kadar köprü günümüze ulaş
mıştır. Önemli Selçuklu köprüleri içinde
Kayseri'de Kızılırmak üzerinde yer alan
125 m. uzunluğundaki Tekgöz Köprüsü
(ı 202 ı iki gözlü olup büyük kemerinin açık
lığı 27 metredir. Ankara'da Çubuk suyu
üzerindeyer alan Akköprü ( ı222) yedi göztü, Ankara Kalecik'te Kızılırmak Köprüsü
(XIII yüzyıl) 136,20 m. uzunluğunda yedi
gözlü, Tokat'ta Yeşilırmak üzerinde yer
alan Hıdırlık Köprüsü (ı 250) 151 m. uzunluğunda beş gözlü, Kayseri-Bağazlıyan
yolunda Kızılırmak üzerinde yer alan Çokgöz Köprüsü (XIII. yüzyıl) 150 m . uzunluğunda on beş gözlü, Sivas'ta Kızılırmak
üzerindeki Eğri Köprü (Xlii yüzyıl), 180 m.
uzunluğunda on sekiz gözlü ve Meram
Köprüsü (XIII yüzyıl) dört gözlü yapılar
dır.
Ahiana Ulukümbet (Usta-Şagird Kümbeti)

alınlıklarda mozaik çinili kufi kitabe vardır.
Kayseri Çifte Kümbet ( I 24 7) adıyla tanı 
nan yapılardan biri günümüze ulaşmıştır.
ı. Alaeddin Keykubad'ın eşi Melike Adiliye
Sultan için yapılmış olan kümbet sekizgen planlı ve piramidal örtülüdür. Kayseri Döner Kümbet kare bir mumyalık üzerinde onikigen gövdeli olup kabarık figürlü süslemeleriyle dikkat çekicidir. Amasya Torumtay Türbesi (I 278) dikdörtgen
planlı, t onoz örtülü ve kabarık taş süslemelere sahip bir yapıdır. Ahlat'ta çok sayıda mezar anıtı inşa edilmiştir. Bunlardan Şeyh Necmeddin Kümbeti (1222) kare planlı ve piramidal örtülüdür. Ulukümbet (1273) ve Çifte kümbetler (1279 ve
128 ı ı silindirik gövdeli, kon ik külahlıdır.
XIII. yüzyılda Konya ve Afyon çevresi baş
ta olmak üzere Anadolu'da eyvan biçimli
türbeler yapılmıştır. Bu tipin öncüsü Seyitgazi Ümmühan Hatun Türbesi (XIII. yüzyıl başı) olup Alaeddin Keykubad' ın annesine mal edilir. Afyon'da Sincan Boyalıköy' 
deki Eyvan Türbe ( ı 2 ı o), Osmanköy Herdenebaba Türbesi (XIII yüzyıl ortası) ve
Gazlıgöl, Akviran, Saya Baba Türbesi de
(XIII yüzyıl ortası) bu şehirdeki eyvan türbelerdlr. Konya Akşehir Emir Yavtaş Türbesi ( ı 256) taş tuğla karışımı bir yapıdır.
Konya Gömeç Hatı-m Türbesi (XIII yüzyıl
sonu-XIV. yüzyıl başı) mumyalığı taş, üst
kısmı tuğladan abidevi bir yapı olup mo-

Hamamlar. Sıcaklık bölümlerine göre
ele alınan Selçuklu devri hamamlarından
Kastamonu İbn Neccar Hamarnı (ı 064ı ı ıoı dört eyvanlı, Vakıf Hamarnı (ı284l 292) nişlerle harekettendirilmiş altıgen
planlı, Frenkşah Hamarnı ise (ı 263) üç eyvanlı şemadadır. Tokat Pervane Hamarnı
(I 275) çifte hamam olup erkekler bölümü dört eyvanlıdır. Alara Kalesi'ndeki hamam kare planlı kubbeli sıcaklık birimine
sahip olup sekizgen çiniler, bitkisel ve figürlü fresklerle süslenmiş olduğu anlaşıl
maktadır. Alanya İçkale Hamarnı sekizgen
planlı sıcaklık rnekanına sahiptir. Ayrıca
antik kalıntılar üzerine Alaeddin Keyku bad zamanında yapılan ve Sahib Ata döneminde 1267'de yeniden elden geçirilen
Ilgın Kaplıcası iki bölümlü bir yapıdır.
Diğer Yapılar. Anadolu'da Selçuklu devrinde Sinop ve Alanya'da birer tersane inşa edilmiştir. Bunlardan Sinop Tersanesi ( 1220-1224) günümüze u l aşmamıştır.
Alanya Tersanesi (625/1227-28) sivri kemerlerle takviye edilmiş tonoz örtülü beş
birimden oluşur. Birimler 7,70 m . geniş
lik ve 42,30 m . derinliğe sahiptir. Ayrıca
Çorum'da Mecitözü Tekke Köyü Elvan Çelebi Zaviyesi (1283), Tokat'ta Ebu Şems
Hankahı (1288) ve Sümbül Baba Zaviyesi
( 1291) Anadolu'da Selçuklu dönemi tarikat yapıları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tokat'taki yapılarda eyvan kubbe birieşi
miyle oluşan planlar görülür. Konya'daki
Mevlana Dergahı ( 12 73 ı ise daha sonraki
dönemlerde yapılan ilavelerle değişikliğe
uğramış ve geniş bir külliye konumuna
gelmiştir.
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Özellikle Selçuklular'dan bahseden
eseriere verilen isim.

_j

Xl. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Selçuklular'la ilgili eserler yazılmaya başlan
mış. ancak bunların bir kısmı günümüze
ulaşmamıştır. Zah!rüddin-i Nisabfıri'nin
(ö. 582/l 186 ı? ı) Irak Selçuklu Sultanı ll.
Tuğrul adına kaleme aldığı eser günümüze ulaşan ilk Selçukname olarak bilinmektedir. Daha önce Zah!rüddin-i Nisabfır!'nin
SeJçu~name'si olarak yayımlanan eserin
(Tahran 1332 hş.) Abdullah b. Ali ei-Kaşa
ni'nin Zübdetü't-tevaril) adlı eserinin Selçuklular kısmından ibaret olduğu anlaşıl
mış; Nisabfırl'ye ait Selçu~name A. H.
Morton tarafından bulunarak yayımlan
mıştır (London 2004). Muhammed b. Ali
er-Ravendi Ra]J.atü'ş-şudur ve ayetü'ssürur'da (1. 64) Zah!rüddin-i N!sabfıri'nin
eserinden faydalandığını söyler. Hafız-ı EbrO da onun Selçuklular'a dair bir eser yazdığını zikreder.
imadüddin el-isfahani'nin Nuşretü'l-tet
re'si ve Bündari tarafından yapılan muhtasarı Zübdetü'n-nuşra, Muhammed b .
ibrahim'in Tarftı-i Selç(ilp.yan-ı Kirman'ı
(nşr. M. Th . Houtsma. Leiden 1886). Muhammed b. Ali er-Ravendi'nin Ra]J.atü'ş
şudur'u ve Muhammed b. Muhammed
ei-Hüseyn! el-Yezdi'nin Farsça el-'Urata
fi'l-J:ıikdyeti's-Selcu~ıyye'si de (nşr. Karl
Süssheim. Kahire 1326) bu gruptandır. Bu
konuda yazılan eserlerden bir diğeri Ebü'lHasan Sadreddin Ali b. Nasır b. Ali ei-Hüseyni'ye (ö 622/1225 ı?[) nisbet edilen A{ı 
bdrü'd-devleti's-Selcu~ıyye'dir (nşr. Muhammed ikbal. Lahore 1933; tre. Necati
Lugal. Ankara 1943). Selçuklular'ın başlan
gıcından Irak Selçukluları'nın yıkılışma kadar gelen olayları içeren bu eserle ibnü'lKıftl'nin günümüze ulaşmayan A{ıbdrü's
Selcu~ıyye'si arasında bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir (Şe şe n. s. 143).
Ahmed b. Mahmfıd'a (ö. 977/1569-70)
nisbet edilen Türkçe Selçukname'de daha çok Büyük Selçuklular'a yer verilmekle
birlikte Irak, Kirman ve Anadolu Selçukluları hakkında da kısa bilgiler mevcuttur.
Esas kaynağının Ali b. Nasır el-Hüseynl'nin A{ıbdrü'd-devleti's-Selcu~ıyye'si olduğunu belirten müellif, ayrıca Ebü'l-Ferec ibnü'l-Cevzi'nin el-Munta:(:am ii tari{ıi'l-mülCık ve'l-ümem'i ile Sıbt ibnü'lCevzl'nin Mir,dtü'z-zaman ii tari{ıi'l397

