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Erkeðin spermi ile kadýnýn yumurtasýný
uygun dýþ ortamda döllendirdikten

sonra oluþan embriyoyu 
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Ýslâm coðrafyasýnda tanýnmýþ þahsiyet-
lerin mezar anýtlarý türbeden baþka “küm-
bet, makam, meþhed, buk‘a, darîh, kub-
be, ravza” gibi adlarla da anýlmýþtýr. Bu ad-
landýrmalar genellikle yapýnýn ait olduðu
kiþinin makam ve mevkii, mensup oldu-
ðu sosyal, dinî ve siyasî zümre, ayrýca ya-
pýnýn mimari özelliðini yansýtmakla bir-
likte birbirinin yerine de kullanýlmýþtýr. En
makbul mezarý “en çabuk kaybolan” diye
tanýmlayan Ýslâmiyet’te zengin bir mezar
mimarisinin geliþmesi þüphesiz çok þaþýr-
týcýdýr. Ýlk 250 yýllýk süreçte Kubbetü’s-Su-
leybiyye gibi atipik bir yapýnýn varlýðýna
raðmen mezar mimarisi Ýslâm’ýn öngördü-
ðü þekilde geliþmiþti. Abbâsî halifelerin-
den Müntasýr-Billâh için Rum asýllý annesi
tarafýndan Sâmerrâ’da inþa ettirilen, se-
kizgen planlý bir dehlizle kuþatýlmýþ kub-
beli kare bir mekândan oluþan Kubbetü’s-
Suleybiyye, sadece Abbâsî mimarlýðýnýn
deðil Ýslâm mimarlýðýnýn da ilk mezar ya-
pýsý olarak önem arzetmekle birlikte tipo-
lojik etkisi bulunmayan bir yapý durumun-
dadýr.

Abbâsî devrinde Buhara’da Sâmânîler’-
den Ýsmâil b. Ahmed için yaptýrýlan kare
planlý türbe kubbe ile örtülü olup dört cep-
hesi birbirinin benzeri biçimde ele alýnmýþ-
týr. Karahanlýlar’a mal edilen ve tromplu
kubbeyle örtülü kare mekâný ile sade, fa-
kat etkileyici bir mimari tasarýma sahip
olan 367 (977-78) tarihli Arap Ata Türbe-
sinde farklý biçimde giriþ cephesi yüksel-
tilerek vurgulanmýþtýr. Bölgesel þartlarýn
belirleyiciliði sebebiyle mezar yapýlarýnda
tuðla malzemeyi öne çýkaran Karahanlý-
lar’ýn bunun saðladýðý imkânlarý nasýl zen-
gin bir süsleme sanatýna dönüþtürdükle-
rini bu türbede görmek mümkündür. Ni-
tekim buradaki cephe tasarýmý, Büyük Sel-
çuklu Sultaný Alparslan’ýn kýzý Ayþe Bîbî

için Talas’ta (Taraz) inþa edilen türbe ile
Özkent’teki Celâleddin Hüseyin ve Mu-
hammed b. Nasr türbelerinde görülen
süslemelere öncülük etmiþtir. XII. yüzyýl-
da konstrüksiyonda yoðunlaþan mimari
denemelere giriþen Karahanlýlar, Tirmiz’-
deki Sultan Hüseyin Türbesi’nde kemerli
saðýr niþlerle teþkilâtlandýrdýklarý iç me-
kâna yeni bir boyut kazandýrýrken Þeyh
Fâzýl Türbesi’nde kare planlý gövde üze-
rinde yükselen kademeli kasnaða oturt-
tuklarý sivri kubbe ile sonraki yapýlarý de-
rinden etkileyecek olan dýþ kütle biçimle-
niþinin ilk nüvelerini ortaya koymuþlardýr.
Öte yandan ayný dönemde hüküm süren
Gazneliler, Arslan Câzib Türbesi gibi iddi-
alý bir yapýyý inþa etmelerine raðmen me-
zar mimarisinde Karahanlýlar’ýn gösterdi-
ði geliþime ulaþamamýþlardýr.

Daha büyük uygulanan plan þemalarý
ve zenginleþen süsleme özellikleri dýþýnda
baþlarda önemli bir geliþme göstereme-
yen Selçuklular, Serahs’ta XI. yüzyýla ait
Ebü’l-Fazl Türbesi ile Astanababa’da Alem-
berdâr Türbesi’nde giriþleri bir eyvan þek-
lindeki hazýrlýk mekânlarýnýn içine alarak
önemli bir yenilik getirmiþlerdir. Çift kub-
be kullanýmý ile bu küçük ölçekli yapýlara
âbidevî bir görünüm kazandýrmaya çalý-
þan Selçuklular’ýn uygulamalarýnda dikka-
ti çeken bir baþka özellik ise diðer cephe-
lere de portalden aþaðý kalmayacak dere-
cede önem verilmiþ olmasýdýr. Her iki özel-
liði en açýk biçimde yansýtan Merv’deki Sul-
tan Sencer Türbesi (1157) Büyük Selçuk-
lu mimarisinin þüphesiz en dikkate deðer
mezar yapýsýdýr. Âbidevî gövdesini taçlan-
dýran çift kubbeli tasarýmý ile etkileyici bir
mimarlýk çalýþmasý ortaya koyan yapýnýn
günümüze intikal etmeyen dýþ kubbesin-
de kullanýldýðý bilinen fîrûze renkli sýrlý tuð-
lalarla çininin mezar mimarisindeki yerini
de belirlediði söylenebilir. Ýç mekânda bir
diðer önemli süsleme unsuru olan alçýnýn
kullanýmý ise henüz küçük ölçeklerdedir
(bk. SULTAN SENCER TÜRBESÝ).

Büyük Selçuklular’ýn yýkýlýþýndan sonra
onlarýn hüküm sürdüðü topraklara ege-
men olan devletler arasýnda mezar anýt-
larý açýsýndan en verimli olaný hiç þüphesiz
Anadolu Selçuklularý’dýr. Bölgenin doðal taþ
kaynaklarýnýn zenginliði ve bunu iþleyecek
yerli ustalarýn üstün becerisiyle bilhassa
süslemede yeni bir senteze ulaþan Anadolu
Selçuklularý, türbelerden ziyade daha faz-
la sayýda ele aldýklarý kümbet tarzý mezar
yapýlarýnda bu yenilikleri fazlasýyla kullan-
mýþlardýr. Anadolu Selçuklularý’ndan günü-
müze ulaþan en eski türbe, Ýzzeddin Key-
kâvus’un Sivas’ta yaptýrdýðý medresenin bir

maðan” (AÜÝFD, XXI [1976], s. 429-439) ve
“Bir Türkçe Kasas-ý Enbiyâ” (AÜÝFD, XXII,
[1978], s. 397-404) adlý yazýlarý da bu ko-
nudaki çalýþmalarý için örnek olarak zikre-
dilebilir. Günay Tümer’in ilmî çabasýnýn dik-
kate deðer bir yönünü ansiklopedi madde-
leri oluþturmaktadýr. Türk Ansiklopedi-
si, Þâmil Ýslâm Ansiklopedisi ve Türki-
ye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi’-
ne çeþitli maddeler yazmýþtýr. Bunlar ara-
sýnda Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm An-
siklopedisi’nde çýkan “Bîrûnî, Din (Genel
Olarak Din ve Din Bilimleri), Brahmanizm” ve
“Budizm” önemlidir. Tümer’in Yehova Þa-
hitliði’ne dair bilirkiþi raporlarý, yayýmlan-
mamýþ çeviri ve bildirileri, konferanslarý,
radyo-televizyon konuþmalarý da vardýr.
The Great Religions of the Modern
World (ed. Edward J. Jurji, Princeton 1967)
adlý eserin çevirisini tamamladýðý halde bu
tercüme henüz neþredilmemiþtir.

Günay Tümer, Amerikalý bir Protestan
misyonerince hazýrlanan yüksek lisans te-
zi projesinde yazmýþ olduðu Dinler Tari-
hi adlý kitabý (Ankara 1988) açýsýndan in-
celeme konusu yapýlmýþ, Kenneth Frank,
bu çalýþmasýnda Tümer’in John Hick’in
üçlü modelini kullanarak kapsayýcý tutu-
mu temsil ettiði iddiasýnda bulunmuþtur
(Kenneth Frank, “Kapsamlýlýk ve Sýnýrlayý-
cýlýk: Bazý Türk Ýlahiyatçýlarýnýn Ýslâm Dýþý
Gelenekler Mensuplarýna Bakýþý”, DÜÝF, Ýz-
mir-Claremont 1993, s. 9-19). Ahmet Öz-
gül’ün daha çok röportajlara dayanan me-
zuniyet tezi (1996, “Prof. Dr. Günay Tü-
mer: Hayatý-Þahsiyeti-Eserleri”, UÜ Ýlâhi-
yat Fakültesi), yüksek lisans düzeyinde ol-
gunlaþtýrýlma aþamasýnda iken çeþitli se-
beplerle tamamlanamamýþtýr. Ölümünden
bir yýl sonra kendisi için Ankara’da dü-
zenlenen anma toplantýsý ve sempozyum-
da yapýlan konuþmalar ve sunulan bildiri-
ler yayýmlanmýþtýr (Ankara 1998). Muhit-
tin Ertaþ, Günay Tümer’in Dinler Tari-
hi Bilimindeki Yeri baþlýklý bir yüksek li-
sans tezi hazýrlamýþtýr (2001, Fýrat Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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görünüm kazanmýþtýr. Silindir, sekiz ke-
narlý poligonal ve kare planýn öne çýktýðý bu
dönemde Osmanlýlar’a ait Þehzade Mus-
tafa Türbesi’nde olduðu gibi altýgen plan-
lý örneklerle de karþýlaþýlmaktadýr. Ancak
devrin en önemli yeniliði baldaken tarzý
adý verilen, kenarlarý açýk türbe modelinin
ortaya çýkýþýdýr. Karamanoðullarý’nýn Ka-
raman’daki Karabaþ Velî Türbesi’nde ol-
duðu gibi sekizgen ve Osmanlýlar’a ait Ýz-
nik’teki Sarý Saltuk ve Ankara’daki Arap
Baba türbelerinde kare planlý örnekleri bu-
lunan açýk türbeler sonraki dönemlerde
sýk sýk kullanýlmýþtýr.

Selçuklu sonrasý Anadolu’da Ýlhanlý hâ-
kimiyeti sýrasýnda yapýlan Nûreddin b. Sen-
timur Türbesi (713/1313-14) kesme taþtan
kare alt yapý üzerinde tuðladan kýrýk pira-
midal bir külâhla örtülüdür. Eretna Beyli-
ði’nin kýsa süren siyasî hayatý içinde ilgi çe-
kici bir yapý Kýrþehir’deki 733 (1332-33) ta-
rihli Âþýk Paþa Türbesi’dir. Tamamen mer-
merden inþa edilen türbenin kubbeli kare
mekânýnýn yan kýsmýna alýnmýþ giriþ holü-
nün dar kanadýnda bulunan portali ile, tâli
unsurlar ve süsleme detaylarý ile âdeta Os-
manlýlar’da karakteristik hale gelecek olan
üslûbun habercisidir. Nitekim bu üslûp, Yýl-
dýrým Bayezid’in Bursa’daki külliyesinde yer
alan türbesinde kare planlý mekânýn önüne
yerleþtirilen üç bölümlü revak tasarýmý ile
olgun biçimine kavuþmuþtur.

Ayný yýllar, Orta Asya’da kuvvetli bir im-
paratorluk kurup kýsa zamanda kazandý-

ðý zaferlerin ardýndan çeþitli inþa faaliyet-
leri gerçekleþtiren Timur’un, çevresine top-
ladýðý deðiþik milletlerden sanatkârlarla
milletlerarasý bir üslûbun temellerini attý-
ðý dönemdir. Plan ve konstrüksiyonda da-
ha ziyade eski gelenekleri devam ettirmek-
le beraber Timurlular asýl önemli yenilikle-
ri süslemede göstermiþler, Anadolu Sel-
çuklu mimarisinde ortaya konan þemala-
rý deðiþik kaynaklarýn beslediði zengin bir
repertuvarla kendini gösteren çini süsle-
melerle deðerlendirmiþlerdir. Özellikle Se-
merkant’ta yer alan Þâh-ý Zinde mezar top-
luluðundaki örneklerle kendini gösteren
Timurlu mezar mimarisi þüphesiz bir þa-
heser olan Gûr-ý Emîr ile zirveye çýkar. Ýçte
kare, dýþta sekizgen planlý gövde üzerin-
de yükselen kasnaða oturan dilimli kub-
besiyle Timurlu mimarisinin karakteristik
özelliklerini sergileyen yapýnýn bütün yü-
zeylerini kaplayan çini ve sýrlý tuðla süsle-
meler mimariye göre þekillenen süsleme
anlayýþýnýn anýtsal örnekleridir.

Fâtýmîler’den itibaren köklü bir türbe
geleneðine sahip olan Mýsýr’da türbe mi-
marisi asýl geliþimini Memlükler zamanýn-
da göstermiþtir. Yüksek kasnaklar üzerin-
de yükselen sivri kubbe gibi Orta Asya men-
þeli bir mimari üslûbu benimseyen Mem-
lükler, Sultâniye ve el-Melikü’l-Eþref Ýnal ör-
neklerinde görüldüðü gibi medrese, ziya-
retgâh ve tekke gibi yapýlarla birlikte da-
ha ziyade külliye ölçeðinde mezar komp-
lekslerine raðbet etmiþlerdir. Sultan me-
zarlarýnýn toplandýðý Bâbülvezîr’de bulu-
nan Kayýtbay Türbesi’nde karakteristik
özelliklerini sergileyen Memlük mezar mi-
marisi, Kahire’deki Sultan Hasan Külliye-
si’nde þehir merkezinde konumlanan med-
rese-türbe iliþkisinin ilgi çekici örneklerin-
den birini ortaya koymuþtur.

hücresinde oluþturulmasýyla türbe-med-
rese iliþkisinin ilk örneklerinden birini su-
nan Ýzzeddin Keykâvus Türbesi’dir. Bu se-
beple mimari açýdan bir yenilik getirme-
yen yapý, Büyük Selçuklu geleneðini devam
ettiren çini süslemelerle zenginleþtirilmiþ
cephe tasarýmý ile önemlidir. Öte yandan
Selçuklu imar faaliyetlerinde mühim bir ye-
re sahip olan vezirlerin türbe mimarisine
sultanlardan daha fazla katký yaptýklarý
görülmektedir. Selçuklu vezirlerinden Sâ-
hib Ata’nýn 682 (1283) yýlýnda Konya’da in-
þa ettirdiði külliyenin içinde bulunan tür-
besi, tasarým özelliklerinden ziyade kub-
beli mekânýný kaplayan olaðan üstü çini
süslemeleriyle dikkati çeker. Torumtay için
677’de (1278) Amasya’da yaptýrýlan tür-
be ise tonozla örtülü dikdörtgen planý ve
örtü sistemini destekleyen aðýrlýk kulele-
riyle farklý arayýþlara iþaret etmektedir.
Bununla birlikte Anadolu Selçuklularý’nýn
mezar mimarisine kattýklarý en önemli tür,
XIII. yüzyýlýn baþlarýna tarihlenen Seyitga-
zi’deki Ümmühan Hatun Türbesi ile orta-
ya çýkan eyvan tipi türbelerdir. Daha ziya-
de Konya ve Afyon çevresinde uygulanan
bu þemanýn anýtsal bir örneði olan Kon-
ya’daki Gömeç Hatun Türbesi taþtan bir
mumyalýk üzerine yükselen tuðla yapýsý ile
önem taþýr.

Anadolu Selçuklularý’nýn tarih sahnesin-
den çekilmesiyle baðýmsýz hareket etme-
ye baþlayan beyliklerin parçalý bir görünü-
me büründürdüðü Anadolu’da mezar mi-
marisi de buna baðlý olarak çok renkli bir
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rülmektedir. Ýlk defa Kanûnî Sultan Süley-
man Türbesi’nde uyguladýðý çift kabuklu
ve çift kubbeli tasarým þemasýný, Ayasof-
ya’daki Sultan II. Selim Türbesi’nde içte ve
dýþta farklý plan kurgularý üzerinde dene-
yerek mükemmele ulaþtýran Sinan, cami
mimarisinde olduðu gibi türbe mimari-
sinde de yenilikler yapmýþtýr. Halefleri ta-
rafýndan benimsenen bu þema, III. Murad
ve III. Mehmed için Ayasofya Camii yanýn-
da inþa edilen türbelerle XVII. yüzyýla in-
tikal etmiþtir.

XVII. yüzyýlda türbelerin daha ziyade
medreselerle birlikte planlandýðý görül-
mektedir. Ýlk olarak XVI. yüzyýlda Sinan’ýn
Eyüp’te inþa ettiði Sokullu Mehmed Pa-
þa Külliyesi’nde ortaya çýkan bu þema Si-
nan’ýn ardýndan bu yüzyýlýn sonunda Ko-
ca Sinan Paþa Külliyesi’nde uygulanmýþtýr.
Bu durum XVII. yüzyýlda Kuyucu Murad
Paþa, Ekmekçizâde Ahmed Paþa, Köprülü
Mehmed Paþa külliyelerinde devam eder.
XVIII. yüzyýlýn baþýnda Gülnûþ Emetullah
Vâlide Sultan için Üsküdar’daki külliyesin-
de inþa edilen türbe kafesli kubbesiyle hâ-
nedan türbeleri içinde farklý bir uygula-
madýr. Osmanlýlar’ýn dikkatlerini Batý’ya
çevirdikleri XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan iti-
baren baþta süsleme olmak üzere mima-
ride dýþ etkilerin arttýðýný türbelerde de
tesbit etmek mümkündür. Nuruosma-
niye Külliyesi’nde Þehsuvar Vâlide Sultan
Türbesi, Lâleli Külliyesi’nde III. Mustafa
Türbesi bu tip yapýlardýr. Þah Sultan ve
Mihriþah Vâlide Sultan türbelerinin plan
ve tasarým özelliklerinde açýk þekilde be-
liren barok ve rokoko detaylar Sultan II.
Mahmud Türbesi’nde geleneksel þema
üzerine iþlenen empire (ampir) üslûba dö-
nüþür. Klasik Osmanlý mimarisinde kulla-
nýlmayan yuvarlak plan þemasýna göre in-
þa edilen Gülüstû Sultan Türbesi dönemin
en ilgi çekici yapýlarýndan biridir. XIX. yüz-
yýlýn sonlarýnda giderek artan Batý etkile-
rinin uyandýrdýðý tepkinin mimarideki yan-
sýmasý olan neo-klasik üslûp, Sultan Meh-
med Reþad için Eyüp’te inþa edilen tür-
bede görkemli bir þekilde ele alýnarak Os-
manlý türbe mimarisinin son örneði olarak
tarihe geçmiþtir (türbeyle ilgili dinî hüküm-
ler için bk. KABÝR).
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Hevâzin’e mensup dört kabile üzerine
Hz. Ömer’in kumandasýnda

gönderilen seriyye
(7/628).
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6. yýlýn Þâban ayýnda (Aralýk-Ocak 627-
628) Hevâzin kabilesinden Sa‘d b. Bekir
oðullarýnýn Fedek’te müslümanlara karþý
Hayber yahudileriyle ittifak kurduðu ve
onlara yardým hazýrlýðý içinde bulunduðu
duyulunca Resûl-i Ekrem Hz. Ali’nin ida-
resinde bir seriyye göndermiþti. 7. yýlýn Þâ-
ban ayýnda (Aralýk 628) bu kabile ile He-
vâzin’den diðer üç kabilenin müslüman-
lara saldýrmak için iþ birliði yaptýðý haber
alýndý. Bunun üzerine Resûlullah, Hz. Ömer’i
otuz kiþilik bir süvari birliðinin baþýnda on-
lara karþý sevketti. Yanýna Benî Hilâl’den
çöl yolculuðunu ve bölgeyi iyi bilen bir ký-
lavuz alan Hz. Ömer, geceleri yol alýp gün-
düzleri gizlenerek Tâif yakýnýnda Serât da-
ðýndan Necid’e kadar uzanan Türebe va-
disinin en güney kýsmýnda yer alan Ablâ‘
bölgesine ulaþtý. Söz konusu kabileler bu-

Çelebi Sultan Mehmed’in kendi adýna
yaptýrdýðý türbede (Bursa Yeþiltürbe) alý-
þýlmadýk þekilde Orta Asya mimarlýðýndan
esinlenmiþ olmasý Timur’la sanatsal bir boy
ölçüþme olarak deðerlendirilebilir. Oðlu II.
Murad’ýn Bursa’daki külliyesinde yer alan
türbesi Ýslâmî anlayýþýn biçimlendirdiði ay-
dýnlýk kubbeli tasarýmý ile dikkati çekmek-
tedir. Bizzat sultanýn vasiyetiyle ortaya çýk-
týðý bilinen bu model, ulemâ sýnýfýnýn ter-
cih ettiði açýk türbeler bir yana býrakýlýrsa
Osmanlý mimarlýðýndaki yegâne örnekler-
den biridir. Ýstanbul’un fethinden sonra
inþa edilen Mahmud Paþa Türbesi dýþ cep-
he süslemesiyle farklý bir yapýdýr. Sekiz-
gen planlý, üzeri kubbeli Eyüp Sultan Tür-
besi’nin güneyine inþa edilen cami dýþýn-
da pek çok türbe camilerin mihrap önün-
deki alanda yer almýþtýr. Bu dönemde dik-
kati çeken en önemli özellik mezar yapýla-
rýnýn külliye programýndaki yerinin karak-
teristik bir durum almýþ olmasýdýr. Fâtih
Külliyesi’nde mihrap duvarý önünde oluþ-
turulan ve baþlangýçta bir gülistan þeklin-
de düzenlenen hazîre içine alýnarak yeri
belirlenen türbe, sonraki selâtin ve vüze-
râ külliyelerinde topografyanýn elverdiði
ölçüde ayný yerde kullanýlacaktýr. II. Baye-
zid ve Yavuz Sultan Selim türbeleri sekiz-
gen planlý kubbeli þemalarýyla külliyelerde
yerini almýþtýr. Osmanlý mimarisinde önem-
li bir yeri olan Mimar Sinan’ýn türbe mi-
marisine farklý katkýlarda bulunduðu gö-

Klasik Osmanlý dönemi türbelerinden, Süleymaniye Külliye-

si içinde yer alan Hürrem Sultan Türbesi


