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de Kýbrýs’a turneye gelmiþ, 1977’de vefat
eden Nâzým Ali Ýleri 1929-1935 yýllarý arasýnda Gülizar, Zehirli Çiçek, Kadýn Zengin Olursa, Metres Belâsý gibi operetler kaleme almýþtýr. Ýsmail Hikmet Ertaylan’ýn 1933-1934 yýllarýnda Lefkoþe Türk
Lisesi müdürü iken Efenin Düðünü ile
Korsanýn Gözdesi adlý iki operet yazdýðý
bilinmektedir. 1930’lu ve 1940’lý yýllarda
Birlik Ocaðý’nda (Kardeþ Ocaðý) baþta Nâmýk Kemal’den olmak üzere çeþitli oyunlar oynanmýþtýr. Avukat Ahmet Sait Hoca
Efendi’nin 1930’da Elif Haným Opereti’ni yazmasýndan sonra 1940’larda Hikmet
Afif Mapolar’ýn Duman (1935), Meþale
(1942), Mucize (1943) ve Altýn Þehir
(1945) adlý eserleri görülür. 1959’da Özker Yaþýn’ýn Bayraktar Destaný defalarca
sahnelenmiþtir. 1963 Kanlý Noel’i ve 1964’te Rumlar’a karþý Erenköy savunmasýyla
hareketlenen millî temalý eserler halka direnme gücü vermiþtir. 1973 ve 1974’te
Kýbrýs Türk Ulusal Sahne Oyunlarý adý
altýnda iki tiyatro kitabý çýkar. Numan Ali
Levent’in Kýbrýs’ta Türklüðü Ýçin Direnenler (1966), Kutlu Adalý’nýn Köprü
(1969) ve Üner Ulutuð’un Kuzeyden Gelen Kartal (1973) adlý eserleri millî oyunlar kapsamýndadýr. 1970’lerde Bayrak Radyosu’nda yerel Kýbrýs Türk aðzýyla skeçler
baþlatan Kemal Tunç’un da Kýbrýs Türk
tiyatrosunun geliþimindeki katkýlarýndan
söz etmek gerekir. Günümüz Kýbrýs Türk
tiyatrosuna yönetmen ve araþtýrmacý olarak Yaþar Ersoy’un emekleri geçmekte,
oyun yazarý olarak da Bekir Kara, Ali Nesim, Özden Selenge, Hakan Yozcu gibi isimler dikkati çekmektedir.
Zamanýmýzda Kýbrýs Türk edebiyatýna
katkýda bulunanlar arasýnda Harid Fedai,
Mahmut Ýslamoðlu, Bener Hakký Hakeri,
Oðuz Yorgancýoðlu, Mustafa Gökçeoðlu,
Mehmet Ertuð, Suna Atun, Gülgün Serdar, Ali Nesim, Erdoðan Saraçoðlu önde
gelen isimlerdir. Bunlarýn yaný sýra araþtýrma, bilimsel toplantý, eser yayýmý ve ödüller yoluyla hizmet veren, Kýbrýs Türk kültürünün en eski dönemlerinden günümüze kadarki macerasýný çalýþmalarýyla takip
eden iki önemli kurum bulunmaktadýr.
Bunlardan biri baþkanlýðýný ve kuruculuðunu Ýsmail Bozkurt’un yaptýðý KýbrýsBalkanlar-Avrasya Türk Edebiyatlarý Vakfý (KIBATEK), diðeri kuruculuðunu ve baþ-

kanlýðýný Suna Atun’un yürüttüðü Suna
ve Ata Atun Magosa Tarihini Araþtýrma
ve Yazýn Vakfý’dýr (SAMTAY).
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4. Sanat.
Hat (bk. HAT; OSMANLILAR [Sanat]; TÜRKÝYE [Sanat]).
Mûsiki (bk. MÛSÝKÝ; OSMANLILAR [Sanat]; TÜRKÝYE [Sanat]).

Leþker-i
Bâzâr
Ulucamii’nin
planý

Mimari. Türkler’in Ýslâmiyet’ten önceki
sanatlarý Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar
olmak üzere üç bölümde incelenmektedir.
Hun devrinden kurgan adý verilen mezar
yapýlarý, Göktürkler devrinden Kültigin, Bilge Kaðan ve Tonyukuk anýt külliyeleri, Uygurlar devrinden özellikle Hoço þehrindeki
yapý kalýntýlarý baþta olmak üzere Sorçuk
ve Bezeklik önemli verilerinin elde edildiði yerlerdir. Ýslâmiyet’i kabul eden ilk Türk
devleti Karahanlýlar’da cami mimarisi merkezî planda kubbeli þekilde ele alýnmýþtýr.
Minareler silindirik formda aþaðýdan yukarýya doðru daralýp yükselir ve kuþaklar
halinde süslemelerle kitâbe kuþaðýna sahiptir. Tirmiz’de Çar Kurgan (1108-1109)
adýyla tanýnan minare yivli gövdeli biçimde düzenlenmiþtir. Mezar anýtlarý kare
planlý olup üzerleri kubbe ile örtülmüþ ve
çoðunlukla ön cepheleri vurgulanarak ele
alýnmýþtýr. Ribât denilen kervansaraylarda
genellikle köþeleri kuleli, kare planlý eyvanlý avlulu þemalar ön planda tutulmuþtur.
Bunlardan Akçakale Kervansarayý (XI. yüzyýl sonu) iki avlulu düzeniyle, Ribât-ý Melik
(1078-1079) âbidevî ölçüsü ve anýtsal cephesinin yaný sýra ikinci bölümde merkezî
planlý büyük kubbeli planýyla önemlidir.
Semerkant’ta Þâh-ý Zinde türbeler mahallesinde kazýlarla ortaya çýkarýlan ve
Karahanlýlar’a ait olduðu kabul edilen bir
medrese dört eyvanlý avlulu düzendedir.
Tirmiz Sarayý da eyvanlý avlulu inþa edilmiþ bir yapýdýr. Eyvanlý avlulu plan tipinin
bölgenin ev mimarisinden kaynaklandýðý
anlaþýlmaktadýr.

Gazneliler devrinden olup günümüze
ulaþmayan Gazne’deki Arûs-i Felek Camii
kaynaklarýn bildirdiðine göre ahþap direkli ve süslemeliydi. Leþker-i Bâzâr’da saraya bitiþik durumdaki ulucaminin (XI. yüzyýl baþlarý) mihraba paralel iki nefli olduðu ve bu iki nefin mihrap önünde bir
kubbeyle kesintiye uðradýðý kazýlarla ortaya çýkarýlmýþtýr. Büyük tahribe uðrayan
Gazne þehrinde zamanýmýza intikal eden
iki minarede altta yýldýz biçimli, iri sivri
yivli gövdelerin üst kýsmýnýn silindirik biçimde devam ettiði eski fotoðraflarda görülmektedir. Sengbest’te kare planlý ve
kubbeli Arslan Câzib Türbesi’nin (1028)
yanýndaki minarenin varlýðý bilinen medrese ve ribât ile bir külliye meydana getirdiði, silindirik minarenin çifte minareli bir
taçkapýyý þekillendirdiði anlaþýlmaktadýr.
Leþker-i Bâzâr Sarayý (XI. yüzyýl baþý) su
manzaralý, çeþitli bölümlerden meydana
gelen eyvanlý avlulu þemalara sahip yapýlar topluluðudur. Gazne’de kazýlarla ortaya çýkarýlan III. Mesud Sarayý da (1112) ey525

TÜRK

tüsüyle dikkati çekmektedir; yapý medreselerin bir külliye düzeninde ele alýndýðýna
örnek gösterilebilir. Bu durum daha sonra Memlük külliyelerine temel teþkil edecektir. Busrâ’daki dört eyvanlý avlulu Gümüþtegin Medresesi’nde (1136) avlu üzerinin kubbe ile örtülü olduðu bilinmektedir.
Bu düzenleme kýsa bir süre sonra Anadolu’da uygulanacaktýr. Dört eyvanlý avlulu þemasýyla Þam’daki Nûreddin Zengî Bîmâristaný (549/1154) erken tarihli týp eðitimi
ve hastahanesiyle Kahire ve Anadolu’da
ele alýnacak benzer yapýlarýn öncüsüdür.

Leþker-i Bâzâr Sarayý ile Zevvâre Cuma Camii’nin planlarý

vanlý avlulu düzendedir. Tirmiz’deki Karahanlý devri sarayý Gazneli döneminde yeniden düzenlenip kullanýlmýþtýr. Günümüze ulaþan tek kervansaray olan Ribât-ý Mâhî (1019-1020) dört eyvanlý avlulu düzendedir ve eyvanlarýn arkada kare planlý odalarla birleþmesi önemlidir.
Anadolu dýþýnda Büyük Selçuklular devrinde camiler mihrap önünde kubbeli mekânlarýn ele alýnmasýyla devam etmiþ, özellikle 1135’te Zevvâre Cuma Camii’nde uygulanan dört eyvanlý avlulu düzenleme kýsa süre içinde vazgeçilmez þema olmuþtur.
Ýsfahan Cuma Camii’nde Melikþah’ýn mihrap önü kubbeli mekânýnda (1080) görülen üç yönde üçlü açýklýklý düzenleme
daha sonra Diyarbekir Silvan Ulucamii’nde
(552/1157) ve Kahire’de Baybars Camii’nde
(1267-1269) görülmektedir. Bu devirde ele
alýnan minareler silindirik formlarýyla Karahanlýlar’da baþlayan geliþimi sürdürmüþtür. Büyük Selçuklu döneminde “Nizâmiye”
adýyla tanýnan çok sayýda medresenin yapýldýðý bilinmekle beraber bunlar günümüze ulaþmamýþtýr. Harcird (480/1087) ve Rey
medreselerinin kalýntýlarýndan yapýlarýn
dört eyvanlý avlulu düzende olduðu anlaþýlmaktadýr. Büyük Selçuklu devri kervansaraylarý tuðla malzemeleri köþe ve duvar
yüzeylerindeki kuleleri, dört eyvanlý avlulu þemalarý, dýþa taþkýn taçkapýlarý ile Karahanlý ve Gazneli kervansaraylarýyla baþlayan geliþmeyi devam ettirmekte olup
ribât adýyla tanýnmaktadýr. Bölgenin coðrafî özellikleri ve siyasî yapýsýndan bu yapýlarýn birer konaklama merkezi iþlevi görmekle birlikte kale görevlerini de üstlendikleri anlaþýlmaktadýr. Ribât-ý Enûþirvân’da (1029-1049) yer alan hamam bölümü
bugüne kadar gelen erken bir örnek olma526

sý açýsýndan ayrýca dikkat çekicidir. Merv’de Sultankale adý verilen önü hendekli kalenin duvarlarý yarým daire burçlarýyla takviye edilmiþtir. Kale içinde farklý mekânlardan teþekkül eden dört eyvanlý avlulu
Selçuklu sarayý (XI. yüzyýl) ve çeþitli yapýlarýn (kýþlalar, cuma camisi, yerleþim birimleri, havuz, Sultan Sencer’in türbesi) bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Büyük Selçuklu
mezar anýtlarý kümbet ve türbe þeklinde iki farklý tipte inþa edilmiþtir. Altta bir
mumyalýk katý üzerinde silindirik veya çokgen gövdeli yapýlar içten kubbe, dýþtan
külâhla örtülü olup kümbet, kare planlý
kubbeli yapýlar ise türbe diye adlandýrýlmaktadýr. Kümbetler içinde mimarlarý bilinen Harekan I (1067) ve Harekan II (486/
1093) mimarilerinin yaný sýra süslemeleriyle dikkat çekici eserlerdir. Merv’deki Sultan Sencer Türbesi (1157) anýtsal mimarisi ve süslemesinin yaný sýra çift kubbeli
olduðu anlaþýlan üst örtüsüyle önemli bir
yapýdýr.
Büyük Selçuklular’ýn sonlarýna doðru kurulan atabegliklerde Selçuklu geleneklerinin yaný sýra bölge mimari geleneklerin
ele alýndýðý bir geliþim söz konusu olmuþtur. Suriye ve Irak bölgesinde cami mimarisinde bir yenilik görülmekle birlikte Zengîler devrine ait Musul Ulucamii Minaresi
(XII. yüzyýl ortalarý) tuðla malzemesi, silindirik gövdesi ve kuþaklar halindeki süslemesiyle Selçuklu geleneðini yansýtýr. Bu
dönemde yapýlan medreselerde eyvanlý avlulu plan uygulanmýþ olup kýble eyvaný enine geliþen mekân düzeniyle cami þeklinde tasarlanmýþtýr. Þam’da Nûriyye (Nûreddin Zengî) Medresesi’nde (1172) kapýnýn solunda yer alan Nûreddin Zengî’nin türbesi kare planý ve mukarnas dolgulu üst ör-

Azerbaycan bölgesinde atabeglik zamanýnda inþa edilen eserler kuzeyde Bakü,
güneyde Urmiye’yi içine alacak þekilde geniþ bir sahada görülmektedir. Çok sayýdaki yapýlarýn içinde özellikle Selçuklu geleneðinde mezar-anýtlarýn ayrý bir yeri vardýr. Merâga’daki Kümbed-i Kýrmýz (1147)
kare planlýdýr. Kesme taþ mumyalýðý tuðla gövdesi içten kubbe, dýþtan piramidal
külâhlý olduðu anlaþýlan üst örtüsüyle ayný þehirde daha sonra Ýlhanlý devrinde ele
alýnacak Kümbed-i Gaffâriyye’ye öncülük
etmiþtir. Merâga’daki Kümbed-i Müdevve (1167) silindirik planlý, Urmiye’deki Se
Kümbet (1184) içten kare, dýþtan silindirik
planlýdýr. Merâga’da sekizgen planlý Kümbed-i Kebûd’un (593/1197) cephelerinde fîrûze çiniler kullanýlmýþtýr. Hemedan’daki
Kümbed-i Aleviyyân (XII. yüzyýl sonu) kare planlý olup köþe kuleli sivri kemerli cephesinde kabarýk bitkisel kompozisyonlu alçý süslemeleriyle Anadolu’da taþ üzerinde

Nahcývan’da Mümine Hatun Kümbeti
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lulu þemaya sahiptir ve avlularýn ortasý kýsmen açýk kubbe ile örtülüdür. Dâniþmendli mezar anýtlarý içinde Niksar Melik Gazi
Türbesi (1157) kesme taþtan kare planlý,
Pazarören Melikgazi köyündeki Melik Gazi Kümbeti ise tuðladan kare planlý, Niksar Kulak Kümbeti (XII. yüzyýl sonlarý) kesme taþ kaplý sekizgen planlý yapýlardýr.
Amasya-Çorum arasýnda Yeþilýrmak üzerinde yer alan Çaðlayan (Çalâkçalýk) Köprüsü (XII. yüzyýlýn ilk yarýsý) 70 m. uzunluðunda ve altý gözlüdür.
Erzurum’da
Saltuklular
dönemine ait
Kale Mescidi

ele alýnan süslemelerdeki devamlýlýða ýþýk
tutmaktadýr. Nahcývan’da cepheleri zengin
süslemeli sekizgen planlý Yûsuf b. Küseyr
Kümbeti ile (557/1162) ongen planlý Mümine Hatun Kümbeti (582/1186) Acemî b.
Ebû Bekir’in eserleridir. Bunlardan Mümine Hatun Kümbeti’nin yaný baþýnda bir
cuma camisiyle birlikte külliye programýnda ele alýndýðý, önündeki taçkapýnýn çifte minareli olarak düzenlediði bilinmektedir.
Mýsýr’da Abbâsîler devrinde hüküm süren Tolunoðullarý döneminde inþa edilen
Ýbn Tolun Camii (879) revaklý avlusu mihraba paralel nefli ve mihrap önü kubbeli
bir plana sahiptir. Yapýda eðri kesim tekniðinde süslemelerle minaredeki dýþtan
merdivenli düzenleme Sâmerrâ’daki yapýlarla olan etkiler açýsýndan önemlidir. Memlükler devri mimarisi bölge geleneklerinin
ön planda tutulduðu eserlerden meydana gelmektedir. Yapýlar Fâtýmî devri yapýlarýna göre daha âbidevî þekilde ele alýnmýþtýr. Camiler revaklý avlulu düzende çok
ayaklý tipte mihrap önü kubbelidir. Özellikle Baybars Camii (1267-1269) mihrap
önünde üç yöne üçlü açýklýklý kubbeli þemasýyla dikkat çekicidir. Dört eyvanlý avlulu planlarý ile medreseler cami ve türbe bölümleriyle birer külliye halinde inþa edilmiþtir. Sebilküttâb diye adlandýrýlan alt katý sebil, üst katý mektep olan yapýlar daha
sonra Osmanlý devrinde de rastlanmaktadýr. XV. yüzyýlda özellikle halife türbelerinde dýþtan zengin süslemeli miðfer biçiminde sivri kubbeler görülmektedir.
Anadolu’da inþa edilen ilk camiler Büyük Selçuklular devrine aittir. Dýmaþk Emeviyye Camii planýný kubbesiz olarak tekrarlayan Diyarbekir Ulucamii (1091) dýþýnda Siirt (1128’den önce) ve Bitlis (1150’den önce) ulucamileri enine nefli ve mihrap önü kubbeli yapýlardýr. Artuklu ca-

mileri, önlerinde bir avluya sahip enine
dikdörtgen þemada mihraba paralel neflerden oluþmaktadýr. Bu neflerden bir, iki
veya üçü mihrap önü kubbesiyle kesilmiþtir. Silvan Ulucamii’nde (1157) dört neften üçü mihrap önü kubbesiyle kesilmiþtir ve kubbe üç yönde üçlü açýklýða sahiptir. Mihraba paralel üç nefli olup ikisinin
mihrap önü kubbesiyle kesilmesinden meydana gelen plana sahip Kýzýltepe Ulucamii’nde (1204-1205) avlunun kuzeyinde köþelerde iki minarenin varlýðý anlaþýlmaktadýr. Mardin Emînüddin Külliyesi, Anadolu’da erken tarihli bir külliyedir ve bu
açýdan önemlidir. Artuklu medreseleri Anadolu’da açýk avlulu medreselerin erken tarihli örneklerini teþkil etmektedir. Eyvanlý
avlulu düzende tek veya çift katlý ele alýnan yapýlarýn bünyesinde türbelere de yer
verilmiþtir. Diyarbakýr Kalesi Artuklu devri burçlarý ve kitâbeleriyle önemli bir yere
sahiptir. Batman suyu üzerindeki Malabadi Köprüsü’nde (1247) görüldüðü gibi
büyük açýklýklarý ile köprü mimarisine yenilik getiren Artuklu köprüleri ayný zamanda yol güvenliðini saðlayan karakol görevini üstlenmiþtir.
Dâniþmendliler devrinde XII. yüzyýla ait
Niksar ve Sivas ulucamileri mihraba dik
düzenlenmiþ nefli ve mihrap önü kubbeli yapýlardýr. Kayseri Ulucamii paralel nefli
olup orta aksta dikeylik vurgusuna sahip
büyükçe mihrap önü kubbeli bir yapýdýr.
Külliye programýnda ele alýnan Kayseri Kölük Camii ve Medresesi (XII. yüzyýl ikinci
yarýsý) cami-medrese iliþkisi açýsýndan
önemlidir. Tokat Garipler Camii merkezî
kubbeli ilginç tasarýmý ile dikkat çekicidir.
Dâniþmendli medreseleri, Anadolu’da avlusunun üzeri kubbe ile kapalý medreselerin erken tarihli örneklerini oluþturmaktadýr. Tokat (1151-1152) ve Niksar (11571158) Yaðýbasan medreseleri eyvanlý av-

Saltuklular devri eserlerinden Erzurum
Kale Mescidi (XII. yüzyýl) kesme taþtan
mihrap önü kubbeli bir yapýdýr ve yaný
baþýndaki tepsi minare ile inþa edilmiþtir.
Erzurum Ulucamii (1179) kesme taþtan
mihraba dik yedi nefli ve mihrap önü kubbelidir. Bu dönemden kalan üç kümbetten en ilgi çekici olaný iki renkli taþtan inþa edilen Emîr Saltuk Kümbeti’dir. Mengücüklüler devrine ait Divriði Kale Camii
(1180-1181) mihraba dik uzanan üç nefli
bir yapýdýr; orta nef beþik tonoz, yanlar
ise dörder kubbe ile örtülmüþtür. Kuzeybatýda merdivenle ulaþýlan özel giriþ hünkâr mahfillerinin erken örneðini oluþturur. Divriði Ulucamii ve Dârüþþifâsý (12281229) bünyesinde yer alan türbe ile birlikte bir külliye teþkil etmektedir. Ýtinalý taþ
iþçiliði olan yapýda cami farklý tonozlara
sahip mihraba dik beþ neflidir ve mihrap
önündeki dilimli kubbesi dýþtan kýrýk piramidal külâhla örtülüdür. Þifahâne ise dört
eyvanlý avlulu ve iki katlý bir yapý olup avlu
üzeri kapalýdýr. Divriði’de Hâcib Kamerüddin ve Sitti Melik kümbetleri (592/1196)
kesme taþtan sekizgen gövdeli ve piramidal külâhlýdýr. Kemah Melik Mengücük Gazi Kümbeti (XIII. yüzyýl baþlarý) tuðladan,
içten silindirik, dýþtan sekizgen planlý bir
yapýdýr. Mumyalýk kýsmýnda ortada bir pâyeden yelpaze biçiminde düzenlenmiþ örtü sistemi Azerbaycan bölgesi mezar anýtlarý ile yakýn benzerliklere iþaret eder.
Anadolu Selçuklularý devrine ait yapýlardan Kayseri Huand Hatun Külliyesi (1238)
cami, medrese, kümbet ve hamam; Konya Sâhib Ata Külliyesi (1258-1283) cami,
türbe, hankah, çeþmeler ve hamam; Afyon Çay’da Ebü’l-Mücâhid Yûsuf Külliyesi
(1278-1279) medrese, türbe, çeþme, han
ve bugün mevcut olmayan hamamdan
oluþmaktadýr. Kayseri Hacý Kýlýç Camii ve
Medresesi ile (1249-1250) Amasya Gökmedrese Camii (1266-1267) cami-medrese birleþimi yapýlardýr. Büyük Selçuklu devri camileriyle yakýn benzerlik gösteren Malatya Ulucamii (621/1224), Artuklu camileri
gibi enine düzenlenmiþ Sinop Ulucamii (Alâ527
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eddin Câmii; XIII. yüzyýl baþý), mihrap önü
kubbeli ve enine nefli iki bölüm halinde Konya Alâeddin Camii (1155-1220) ve mihrap
önünde üç kubbeli Niðde Alâeddin Camii
(620/1223) bu devrin önemli yapýlarýndandýr. XIII. yüzyýl içinde Konya civarýnda görülen tek kubbeli mescidler önlerindeki hazýrlýk mekânlarý ile dikkat çeker. Ayný yüzyýlda
Konya Sâhib Ata, Afyon ve Sivrihisar ulucamileri, Ankara Arslanhane Camii aðaç direklidir. Anadolu Selçuklu camileri mihrap
önü kubbeleri, enine ve dikine düzenlenen
þemalarý içinde küçültülmüþ iç avlularý ya
da avlu fikrini verecek aydýnlýk fenerleri,
itinalý taþ iþçiliðine sahip taçkapýlarý, ahþap malzemeleri ve dengeli çini mozaik
süslemeleriyle düzenli bir geliþmeyi göstermektedir. Anadolu Selçuklu medreselerinde eyvanlý ve revaklý avlunun üzeri açýk
ve kubbe ile örtülü iki þema görülmektedir. Açýk avlulu medreselerden bazýlarý çifte yapýlardýr ve týp medresesiyle þifahâne
olarak inþa edilmiþtir. Medreselerde konumu farklý bir birim türbe halinde ele
alýnmýþtýr. Ana eyvanýn dershane mescid
þeklinde düzenlenmesinin yaný sýra bazan kapalý bir birim, bazan da medreseye bitiþik bir mekânýn mescid olduðu görülmektedir. Ýtinalý taþ iþçiliðine sahip taçkapýlarý yanýnda ihtiþamlý mozaik çinilere sahip medreseler de bulunmaktadýr.
1271’de inþa edilen Sivas Gökmedrese ve
Çifte Minareli Medrese ile Erzurum Hatuniye Medresesi (1285-1291) taçkapýlarý
sýrlý tuðla ve çini kaplamalý çifte minarelerle ayrýca dikkat çeker. Konya Sâhib Ata
Camii önündeki taçkapýnýn da evvelce çif-
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te minareli olduðu bilinmektedir. Han adýyla tanýnan Anadolu Selçuklu kervansaraylarý ayný zamanda kervan yollarýnýn güvenliðini saðlamak amacýyla yapýlmýþ kale görünümlü ve çok fonksiyonlu yapýlardýr. Sultan haný diye tanýnan yapýlar önde geniþ
bir revaklý avlu, arkada üzeri kapalý bölümden meydana gelmekte, avlu ortasýnda
köþk mescid yer almaktadýr. Bu tipin dýþýnda tamamý açýk veya tamamý kapalý bölümlerden oluþan hanlar da bulunmaktadýr. I. Alâeddin Keykubad zamanýnda inþa edilen Aksaray Sultan Haný (626/1229)
ve Kayseri Tuzhisarý Sultan Haný bu tipin
önemli yapýlarýndandýr. Mezar anýtlarý kümbet ve türbeler þeklinde inþa edilmiþtir.
Cami, medrese, þifahânelere baðlý olanlarýn dýþýnda baðýmsýz inþa edilenler de vardýr. Mezar anýtlarýnýn bir kýsmý genel geliþim içinde kalmakla birlikte bazýlarý deðiþik düzenleriyle dikkat çekicidir. Ahlat’-

Kayseri-Sivas yolu üzerindeki Sultan Haný’nýn ve Selçuk Îsâ Bey Camii’nin planlarý
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ta Selçuklu devri mezarlýðý itinalý bir taþ
iþçiliðine sahiptir.
Selçuklu Devleti’nin ortadan kalkmasýyla kurulan beyliklerde bir kýsmý Selçuklu
mimari geleneðini devam ettiren yapýlarýn
yaný sýra yeni denemelerle öne çýkan yapýlar da inþa edilmiþtir. Selçuklu geleneðini
sürdüren Karamanoðullarý devri eserlerinde Karaman Alâeddin Bey Kümbeti’nde
(793/1391) yivli külâh, Niðde Akmedrese
(1409-1410) cephesindeki ikiz kemer uygulamasý, Akþehir Seyyid Mahmûd-ý Hayrânî Türbesi (1409) ve Konya Mevlânâ Türbesi’nde yivli kasnakta olduðu gibi farklý
tasarýmlar da bulunmaktadýr. Osmanlýlar’la olan iliþkilerinden sonra Karaman Ýbrâhim Bey Ýmareti’nin (1432) çinili mihrabýnda yer aldýðý gibi mimari süslemede Osmanlý etkileri görülür. Aydýnoðullarý’nýn
eserlerinden Birgi Ulucamii (1312) mihraba dik beþ nefli ve mihrap önü kubbeli
bir yapý olup mozaik çinili mihrabýyla Selçuklu geleneðini sürdürür. Selçuk Îsâ Bey
Camii’nde (1375) mihraba paralel iki nefin mihrap önünde birer kubbe ile örtülü
olmasý ve avlunun batý kapýsýndaki renkli
taþ geçmeli süslemesinde Þamlý mimarýn
etkisi görülmektedir. Ortasý havuzlu revaklý avlusu ve hareketli cephe düzeni Osmanlý mimarisine örnek teþkil etmiþtir. Biri yýkýlmýþ olan tuðladan çifte minare, Beylikler devrinde Niðde Sungur Aða Camii’nin
(1335) ardýndan ikinci uygulama olarak
ayrýca dikkat çekicidir. Saruhanoðullarý döneminde medrese ve türbeyle birlikte bir
külliye programýnda ele alýnan Manisa Ulucamii’nde (1366) geniþ yer tutan mihrap
önü kubbesi (10,80 m.) Osmanlý devrinde
merkezî plana geçiþin öncüsüdür; revaklý
avlu da Osmanlý mimarisine ýþýk tutan bir
deneme þeklinde görülmektedir. Menteþeoðullarý döneminde Peçin Ahmed Gazi
Medresesi’nde (1375-1376) 17 m. geniþ-
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Bayýndýr Kümbeti (896/1491) deðiþik denemeler olarak görülmektedir.
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liðindeki eyvan kubbesi önemli bir geliþmeye iþaret etmekte, yapý taçkapýsýyla da
dikkat çekmektedir. Bir külliye programý
içinde ele alýnan Balat Ýlyas Bey Camii
(1404) kare planlý tek kubbeli bir yapýdýr
ve öndeki geniþ kemer içinde üç bölümlü
giriþ son cemaat yerini hatýrlatan bir geçiþ yeri olmasýyla ilginçtir. Ýki sýra pencere düzeni ve geometrik þebekeleri Ýznik
Yeþilcami ile (1378-1392) karþýlýklý etkilerin varlýðýna iþaret eder. Germiyanoðullarý
devrinde inþa edilen yapýlar plan ve süslemeleri bakýmýndan Osmanlý mimarisi özellikleri gösterir. Ýshak Fakih Külliyesi’nde
cami kare planlý ve tek kubbeli olup önünde üç birimli son cemaat yeri vardýr. Selçuklular’ýn kubbeli medrese geleneðini devam ettiren Vâcidiye Medresesi’nin (1314)
rasathâne olarak yapýldýðý kuvvetle muhtemeldir. II. Yâkub Bey Ýmareti’nde (728/
1428) cami zâviyeli / tabhâneli düzeniyle
Osmanlý mimarisi geleneðini yansýtmaktadýr. Hamîdoðullarý döneminde inþa edilen eserlerde Selçuklu geleneði devam etmiþtir. Eðridir’deki Dündar Bey (Taþ) Medresesi (1302) bu tipte bir yapýdýr. Beyliðin
Antalya kolu Tekeoðullarý tarafýndan yaptýrýlan Antalya Yivli Minare Camii (1378) altý kubbeli bir yapý þeklinde ele alýnmýþtýr.
Candaroðullarý devri eserleri plan bakýmýndan Osmanlý mimarisi özelliklerini muhafaza eder. Kastamonu’da Ýbn Neccâr Camii (754/1353), kare planlý kubbeli yapýsý
ve son cemaat yeriyle Ýsmâil Bey Külliyesi
(1454-1457) Osmanlý etkilerini açýkça belli
eder.
Ýlhanlý hâkimiyetinde Anadolu’daki yapýlar Selçuklu mimarisi geleneðinde inþa
edilmiþtir. Ýlhanlý sonrasýnda kurulan Eretna Beyliði eserlerinden Kýrþehir Âþýk Paþa Türbesi (1332) asimetrik cephesi, hazýrlýk mekâný ve Kýrgýz çadýrlarýna benzeyen
kubbesiyle dikkat çekicidir. Kayseri Köþkmedrese (1339) revaklý avlu ortasýndaki se-

kizgen kümbetiyle hankah olarak ele alýnmýþ bir yapýdýr. Ramazanoðullarý devrine
ait eserlerden Adana Ulucamii ve Külliyesi’nde (1508-1541) Selçuklu ve Osmanlý mimarisiyle Zengî ve Memlük mimarisi etkileri bir arada görülmektedir. Dulkadýroðullarý dönemi eserlerinde Zengî ve Memlük etkilerinin yaný sýra Elbistan Ulucamii’nde (921/1515) dört yarým kubbeli merkezî
planlý þema önemli bir denemedir. Karakoyunlu devri eserlerinden yýkýlmýþ olan
Van Ulucamii’nin zengin süslemeli, itinalý
bir yapý olduðu anlaþýlmaktadýr. Tebriz’deki Gökmescid (1465-1466) çini süslemelerinin yaný sýra merkezî plan denemesinin
ele alýndýðý bir yapýdýr. Gevaþ Halime Hatun (1358) ve Ahlat Erzen Hatun (13961397) kümbetleri onikigen planlý olup benzer süslemelere sahiptir. Akkoyunlu devrinin önemli eserlerinden Diyarbakýr Þeyh
Safâ Camii (XV. yüzyýl ikinci yarýsý) merkezî
planda sekiz destekli kubbeye sahip bir
yapýdýr. Hasankeyf’teki Zeynel Bey Kümbeti ile (XV. yüzyýl ikinci yarýsý) Ahlat Emîr

Osmanlý döneminde altý yüzyýlý aþan bir
sürede inþa edilen eserlerde yeni mimari
denemeler ön plana çýkmýþtýr. Osmanlý devri eserleri kendi tiplerinin geliþimi içinde
önemli sayýlan özellikler göstermektedir.
Tek yapýlarýn yaný sýra külliyeler þehircilik
düzenlemelerine sahiptir. Erken devirden
itibaren ele alýnan külliyelerin ana yapýsýný camiler meydana getirir. XVI. yüzyýlýn
sonlarýndan baþlamak üzere XVII. yüzyýl
içinde medrese merkezli küçük külliyeler
de inþa edilmiþtir. Þehirlerde yapýlan külliyeler dýþýnda menzil külliyelerinde han /
kervansaray ve arastanýn esas olduðu görülmektedir. 734 (1333-34) tarihli kitâbeye sahip Ýznik Hacý Özbek Camii ile baþlayan tek kubbeli camiler her dönemde inþa
edilmiþtir. Ýstanbul Fîruz Aða (1491), Gebze Çoban Mustafa Paþa (1522-1523) camilerinde geniþleyen tek kubbeli mekân
Nuruosmaniye Camii’nde (1755) 25 metreyi aþan kubbe ile büyük boyutlara ulaþmýþtýr. Zâviyeli / tabhâneli camiler Bursa’da
Orhan Gazi Camii ile (1339) erken devirde
geliþmeye baþlamýþ, Murad Hudâvendigâr
Camii’nde (1385’ten önce) üst kata medrese eklenerek yeniden ele alýnmýþ, Bursa
Yeþilcami (1314-1324) ve Yýldýrým Camii ile
(1390-1395) devam etmiþtir. Bursa Murâdiye (1425-1426) ve Edirne Murâdiye (1426)
camilerinden sonra Ýstanbul’da Mahmud
Paþa (1463-1473) ve Aksaray Murad Paþa
(1471-1477) camilerinde de bu þema uygulanmýþtýr. Çok kubbeli cami tipinin erken
örneði Gelibolu Ulucamii’nde (788/1386) görülür. Bu plan þemasý Bursa Ulucamii’nde
(1399-1400) yirmi kubbe ile anýtsal ölçüye
ulaþmýþ, Edirne Eskicami’de (1402-1414)

Zâviyeli yapýlardan Bursa Orhan Gazi Camii’nin planý ile çok kubbeli camilerden Bursa Ulucamii’nin eski bir fotoðrafý
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dokuz kubbeli olarak denenmiþtir. Ýstanbul’da Atik Ali Paþa Camii’nde (XVI. yüzyýl baþý) küçük ölçülerde, Piyâle Paþa Camii’nde ise (1573) farklý tasarýmý ile altýþar kubbeli ele alýnmýþtýr. Ýznik Yeþilcami’de (1378-1392) görülen tek kubbeli harimin kuzeye doðru üç birimle geniþletilmesi daha erken dönemde yeni mekân arayýþlarýnýn baþladýðýný gösterir. Edirnekapý
(Mihrimah Sultan) Camii’nde (1566) merkezî kubbe iki yanda, Eyüp Zal Mahmud
Paþa Camii’nde (1580) üç yanda geniþletilmiþtir.
Merkezî planda ele alýnan Eski Fâtih Camii’nde (1463-1470) ana kubbe mihrap
yönünde bir yarým kubbeli, ilk Eyüp Sultan (1458-1459) ve Þeyh Vefâ (1476) camilerinde yanlarda ikiþer yarým kubbeli, Beyazýt (1501-1508), Süleymaniye (1550-1557)
ve Kýlýç Ali Paþa (1580-1581) camilerinde
mihrap aksýnda ikiþer yarým kubbeli olarak denenmiþtir. Süleymaniye Camii’nde
merkezî kubbe 27,40 m. çapýndadýr. Yarým kubbeli þema Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde (1540-1547) mihrap yönü
hariç üç yarým kubbeli olarak, Manisa
Murâdiye Camii’nde (1583-1586) üç yarým
tonozla uygulanmýþtýr. Þehzade Mehmed
Camii’nde (1544-1548) merkezî kubbe dört
yönde dört yarým kubbeli olarak yapýlmýþ,
bu þema Sultan Ahmed Camii (1609-1617),
Yenicami (1597-1603, 1661-1664) ve Yeni
Fâtih Camii’nde (1767-1771) tekrar edilmiþtir. Merkezî plana geçiþin önemli eseri olan
Edirne Üç Þerefeli Cami’de (1437-1447)
kubbe altý destekli bir sisteme oturtulmuþtur. XVI. yüzyýl içinde Mimar Sinan tarafýndan Topkapý Kara Ahmed Paþa (15551565), Beþiktaþ Sinan Paþa (962/1555), Kadýrga Sokullu Mehmed Paþa (1572), Üsküdar Atik Vâlide Sultan (991/1583) camilerinde kubbe altý destekli olarak ele alýnmýþtýr. Sinan’dan sonra Cerrah Mehmed
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Paþa (1593) ve Hekimoðlu Ali Paþa (1734)
camileri bu tipin önemli örnekleridir. Merkezî planda sekiz destekli kubbeye sahip
yapýlar XVI. yüzyýlda çokça denenmiþtir. Silivrikapý Hadým Ýbrâhim Paþa (958/1551) ve
Eminönü Rüstem Paþa (1555-1561) camilerinden sonra Sinan, Edirne Selimiye Camii’nde (1568-1574) bu þemayý anýtsal ölçüde (kubbe çapý 31,30 m.) uygulamýþtýr.
Daha sonra Azapkapý Sokullu (1577-1578),
Fâtih Mehmed Aða (1585), Mesih Mehmed
Paþa (994/1586), Niþancý Mehmed Paþa
(1589), Üsküdar Yeni Vâlide (1122/1710),
Lâleli (1764) ve Eyüp Sultan (1800) camileri bu þemada inþa edilmiþtir.
Osmanlý devri medreseleri açýk avlulu
þemada olup genelde bir külliye bünyesinde yer almýþtýr. 1331’de Ýznik Süleyman
Paþa Medresesi ile baþlayan geliþimde Merzifon Çelebi Mehmed Medresesi tek baþýna inþa edilmiþtir. Fâtih Külliyesi’nde on
altý, Süleymaniye Külliyesi’nde beþ, Selimiye Külliyesi’nde ise iki medrese vardýr.
Beþiktaþ Sinan Paþa, Topkapý Kara Ahmed
Paþa, Edirnekapý Mihrimah Sultan ve Kadýrga Sokulu Mehmed Paþa camilerinde
olduðu gibi bazý camilerin avlusu etrafýnda yer alan medreseler de avlu ortak kullanýlmýþtýr.
Osmanlý devri mezar anýtlarýnda padiþah türbelerinin önemli bir yeri vardýr. Fâtih Sultan Mehmed’e kadar padiþah türbeleri Bursa’da, daha sonraki padiþah
türbeleri Ýstanbul’dadýr. Bir külliyeye baðlý
olarak ele alýnan hânedan türbeleri kare
veya sekizgen planlý kubbeli yapýlardýr.
Kanûnî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed türbeleri çift kubbelidir. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn türbesi
dýþtan revakla çevrelenmiþ düzeniyle ayrýca dikkat çekicidir. Ýstanbul’daki padiþah
türbelerinden yalnýzca Sultan Mehmed Reþad’ýn türbesi Eyüp Sultan’da olup diðer-

leri sur içinde bulunmaktadýr. Ýlk Osmanlý
sarayý Bursa’da yapýlmýþsa da bugün mevcut deðildir. Edirne’deki eski ve yeni saraylardan yeni saray geniþ bir alanda kurulmuþ olup günümüzde harabe halindedir. Ýstanbul’da Beyazýt’ta eski saray, Sarayburnu’nda Topkapý Sarayý inþa edilmiþtir. Eski saray zamanýmaza ulaþmamýþtýr. Topkapý Sarayý XIX. yüzyýlýn ortalarýna
kadar çeþitli eklemelerle geniþletilmiþtir.
Ardýndan Dolmabahçe, Beylerbeyi, Çýraðan
ve Yýldýz saraylarý yaptýrýlmýþtýr. Bu dönemde ayrýca Boðaziçi zengin yalýlarla donatýlmýþtýr. Osmanlý devrinde askerî mimari olarak Ýstanbul’da Boðaziçi’nde Anadoluhisarý (1395) ve Rumelihisarý (856/1452), Çanakkale Hisarý adýyla bilinen Kal‘a-i Sultâniyye ve Eceabat’ta Kilitbahir Kalesi önemli eserlerdir.
Bulunduðu coðrafyada yapýlar belirli bir
geliþimi sürdürecek biçimde ele alýnmýþtýr. XVIII. yüzyýldan itibaren mimari süslemede yabancý etkiler devreye girmeye baþlamýþ ve ilk yýllarda Türk sanatý içinde hazmedilerek kullanýlmýþtýr. Bu yüzyýlýn ortalarýnda Batý’dan gelen formlarýn arttýðý
görülmektedir. XIX. yüzyýlýn sonlarýndan
itibaren tekrar canlanan yeni klasik dönemde (mimaride millî üslûp) Selçuklu ve
Osmanlý mimarisinden formlar seçilerek
uygulanmýþtýr. Bu yaklaþým Cumhuriyet’in
ilk yýllarýnda devam etmiþtir. 1930’lardan
itibaren Batý’dan gelen mimarlar kendilerine tanýnan özel imkânlarla çaðdaþ mimarlýk yapýlarý inþa etmeye baþlamýþtýr.
Yabancý mimarlara karþý oluþan tepki sonucunda 1940-1960 yýllarý arasýnda ikinci
ulusal mimarlýk dönemi yaþanmýþtýr. 1950
sonrasýnda modern anlayýþ artarak devam etmiþ ve bütünleþen dünyada olduðu gibi günümüzde gökdelenler baþta Ýstanbul olmak üzere ülkemizde de yükselmeye baþlamýþtýr. 1987 yýlýnda tamamlanmýþ olan Ankara Kocatepe Camii’nde Þehzade ve Sultan Ahmed camilerinde olduðu
gibi merkezî kubbe etrafýnda dört yarým
kubbeli þema, Edirne Selimiye Camii’ndeki gibi dört minareyle birlikte ele alýnmýþtýr. 1998 yýlýnda tamamlanan Adana Sabancý Merkez Camii ise Edirne Selimiye
Camii gibi sekiz destekli merkezî kubbeli
olup Sultan Ahmed Camii’ndeki gibi altý
minareli olarak yapýlmýþtýr.
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5. Din. Geleneksel Türk Dini. Türkler’in
geleneksel dini, yazýlý bir kaynaða dayanmadan göktanrý inancý temelinde kendi
kültürel dinamiklerinden doðan ve kuþaklar boyu aktarýlarak günümüze ulaþan geleneklerle þekillenmiþ inanç ve pratikler
bütünüdür. Bu dinin, özünü ruhlara inanýþýn oluþturduðu Þamanizm ile bir baðý

olmadýðý gibi günümüzde Kýrgýzistan ve Altaylar’da ortaya çýkan “tengrizm / tengrianstvo” inanýþýyla da bir baðlantýsý yoktur. Bu sebeple kam / þamaný geleneksel
Türk dinine özgü bir otorite tipi olarak deðerlendirmek doðru deðildir. Geleneksel
Türk dininin temel unsurlarý þunlardýr: a)
Göktanrý. Türkler arasýnda tanrý inancýnýn
çok eskilere dayandýðýný söylemek mümkündür. Avrupalý bazý araþtýrmacýlar Sumerler’in göktanrýsý Dingir ile Türkler’in
tanrýsý arasýndaki paralelliðe dikkat çekmiþtir. Doðu Asya’dan Orta Avrupa içlerine kadar hemen her yerde kendini gösteren Türk topluluklarýnda tanrý inancý merkezî yere sahip olmuþtur. Tanrý kelimesi
bölgelerin fonetik özelliklerine göre farklýlýk gösterse de Türkler’in kabul ettiði bütün dinî sistemlerde yer almýþtýr (Roux,
s. 110). Ayrýca Türkler tanrýyý ifade etmek
üzere baþka kavramlara da yer vermiþ, bu
amaçla “idi, izi, ugan, çalap, bayat, hudâ,
kuday” gibi kelimeler kullanýlmýþtýr. Ancak bunlardan hiçbiri tanrý kelimesi kadar eskiye dayanmadýðý gibi onun kadar
yaygýn kullanýma da sahip deðildir. Nitekim
Nestûrî Hýristiyanlýk yoluyla Türkçe’ye giren çalap / çelebi kelimesi bugün ancak
bazý yer adlarýnda kalmýþtýr. Orhon yazýtlarý esas alýndýðýnda kâinat düzeninin ve
insan kaderinin kendisine baðlandýðý, ezelî ve ebedî olan göktanrýnýn daha sonralarý
antropomorfik özelliklere bürünmekle birlikte bilhassa Göktürkler döneminde yaratýcý, kadir-i mutlak tanrý þeklinde algýlandýðý görülür. Türkler’de siyasî iktidar ve
hâkimiyet kaynaðýný tanrýdan almýþtýr. b)
Tabiat Güçlerine Ýnanma. Orhon yazýtlarýnda eski Türkler’in tabiatçý inanýþlarýndan “yer-su” inancý þeklinde bahsedilir. Yersular “ýduk” yani kutsaldýr. Dað, ýrmak ve
orman gibi tabiat unsurlarýyla baðlantýlý
yer-su inanýþlarý imparatorluklar döneminde vatan kültüne dönüþmüþtür. Kaðanlýklarýn merkezi Iduk-Ötüken ve Tamir suyunun kaynaðý Tamag Iduk Baþ bu duruma örnektir. Bununla birlikte Türkler’de
yer-sularýn en önemli temsilcisi daðlardýr.
Dað kültünün göktanrý inancýyla sýký baðý
vardýr. Orta Asya’da daðlarýn adlarý “mübarek, mukaddes, büyük ata, hakan” gibi
anlamlara gelen Iduk, Kuttag, Buztað Ata,
Han Tanrý gibi isimlerle anýlmýþtýr (Eberhard, s. 93). Türkler’in ayrýca ateþe, topraða, bazý aðaçlara ve ormanlýk alanlara
kutsallýk atfettikleri, bu alanlarýn birer sahibi (iye/izi) olduðuna inandýklarý bilinmektedir. Bu inanýþlardan bir kýsmý hâlâ yaþamaktadýr. c) Atalar Kültü. Ölen atalarýn
ruhlarýnýn geride kalanlara iyilik ya da kö-

tülüklerinin dokunabileceði inancý ve kendilerine karþý duyulan minnet hissi, ölmüþ
atalarý yüceltme ve onlara kurban sunma
þeklindeki atalar kültünün temelini oluþturmaktadýr. Bu inanýþ günümüzde ölülerin arkasýndan yemek yedirilmesi þeklinde devam etmektedir. Özellikle türbe
ziyaretleri bu inanýþýn en belirgin uzantýsýdýr. d) Ýbadet. Türkler’de en eski ve köklü ibadet kanlý hayvan kurbanýdýr. Öncelikle göktanrýya sunulan kurbaný ifade etmek için kullanýlan “kergek, kereh, kudayý, allahlýk, ýduk, ýyýk, tapýg, yaðýþ” kelimeleri kurban ibadetinin önemini ve yaygýnlýðýný göstermektedir. Geleneksel Türk dininde “saçý” ve “yalama” adý altýnda aðaçlara çaput baðlama âdeti de kansýz kurbana karþýlýk gelir. Ayrýca kaynaklarda Türkler’in her mevsim için bir bayramý kutladýklarý bildirilir. Çin kaynaklarý Göktürkler’de “fu-yun-se” adý verilen ibadethanelerin
varlýðýndan söz eder. Türk çadýrý da önemli bir ibadet mekâný kabul edilir. Türkler’de düzenli bireysel ibadet bulunmasa da
bireysel okunan dualar mevcuttur.
Türkler Arasýnda Yayýlan Dinler. Budizm.

Milâttan önce VI. yüzyýlda Hindistan’da
ortaya çýkan Budizm milâttan önce III.
yüzyýlda Hindistan dýþýna yayýlmýþ, önce
Baktria (Afganistan) ve Kandehar’a (Pakistan), Baktria’dan Hârizm ve Soðdiyana’ya, ardýndan Çin’e, 372’den sonra Kore’ye
geçmiþtir. Ancak Batý Türkistan’da Budizm, Sâsânîler’in desteklediði Zerdüþtîlik ve Mani dini karþýsýnda tutunamamýþ,
Doðu Türkistan’ýn yerleþik çevrelerinde daha uygun bir ortam bulmuþtur. Çin’e doðru uzanan kervan yollarý boyunca inþa edilen Budist külliyeleri asýrlarca faaliyetlerini
sürdürmüþtür. Türkler arasýnda Budizm’in
daha çok Mahayana kolu ile (Ulug kölüngü) Lamacýlýk yayýlmýþtýr.
Zerdüþtîlik. Ýran’dan kaçan Persler yoluyla Türkistan’da yayýlan Zerdüþtîlik, Orta Asya Türk kültür ve sanatý üzerinde etkili olmuþtur. Horasan yöresinde Þul Türkleri’nin Sâsânîler’ce kabul edilen ateþ kültünü benimsedikleri ve buradan Ýslâm’a
geçtikleri anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hallikân, VIII.
yüzyýl baþlarýnda Dihistan Türkleri’ni yöneten Sul Tegin ile Cürcân’ý yöneten Fîrûz
b. Kul’un kardeþ olduklarýný ve Mecûsî dinine mensup bulunduklarýný belirtmektedir (Esin, s. 246). Bununla birlikte sadece
Horasan ve Mâverâünnehir yöresinde deðil Hazar kýyýlarýnda da Zerdüþtîliðe giren
Türkler vardýr (Barthold, s. 54).
Maniheizm. Mani dininden Türkçe metinlerde “üç ödki nom” ve “iki yýldýz” diye
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