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~ ABDÜLHAMİT BiRIŞIK
t:ı MiMARİ. İslam dünyasında gelenekçi yöntemlerle idare edilen eğitim kurumları olan medreseler X. yüzyılda Irak'ta
ortaya çıkınakla birlikte kurumsallaşma
larının Xl. yüzyılın ilk yarısında Horasan
ve Maveraünnehir'de Gazneli, Karahanit
ve Büyük Selçuklu siyasi çevrelerinde gerçekleştiği bilinmektedir. Özellikle Vezir Nizamülmülk'ün yaptırdığı Nizarniye medreseleri bunların kapsam ve düzen bakı
mından teşkilatlandırılmasında önemli
rol oynamıştır.
İlk medrese binalarının kuruluş ve iş
leyişi hakkında fazla bilgi bulunmamakla
beraber bunlar. Selçuklular'dan itibaren
başta sultanlar olmak üzere önemli kişi
Ierce kamu yararına vakıf eserler olarak
tesis edilmiştir. Günümüze ulaşmış en
eski medrese yapıları eş zamanlı olarak
Gazneli, Karahanit ve Selçuklu çevrelerinde görülür. Karahanlılar'a ait Semerkant'taki İbrahim Thmgaç Han Medresesi ile
(458/1066) Selçuklular'ın Nlşabur. İsfahan.
Merv, Bağdat, Hargird ve Rey gibi şehir
lerde kurdukları medreselerden bugüne
kadar gelen son ikisi, medrese mimarisinde tipik dört eyvanlı şemanın uygulandı
ğını göstermektedir. Bu şemada dörtgen
planlı avlunun her kenarında birer eyvan.
bunların yanları ile köşelerinde müderris
ve talebelerio barındığı hücreler yer almakta, biri giriş kısmına ayrılan eyvanlar
derslik olarak kullanılmakta , kıble yön ün-
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de bulunan eyvan ise mihrap ilavesiyle
mescide dönüştürülmektedir. Sonraki örneklerde görülen hela, hamam gibi birimlerle dershane ve hücre duvarlarına açıl
mış niş ve ocak gibi unsurların bu yapı
larda da bulunduğu söylenebilir.
Horasan'ın sivil mimari örnekleriyle paralellik gösteren bu şema, İslamiyet'in ilk
yıllarında eğitimin sürdürüldüğü hocanın evinden hareketle geliştirilmiş olmalıdır. Öte yandan dönemin ev tasarımla
rının sadece kapalı aviulu medreselere
örnek olabileceğini ileri süren Aptullah
Kuran dört eyvanlı şemanın kökenini Budist manastırlarına dayandırmaktadır.
Ancak her amaca uygulanabilmesiyle son
derece fonksiyonel olan bu şema Asya,
Anadolu, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika gibi farklı coğrafyalarda değişik uygulamalarla değerlendirilmiş ve karakteristik
medrese şeması ortaya konulmuştur.
Zengller devrinde inşa edilen Busra'daki Gümüştegin (530/1136), Şam'daki
NGriyye (567/1 172). Halep'teki Şadbah
tiyye (589/ 1193) medreseleri ve NQriyye
Darülhadis Medresesi ile darüşşifa olarak
faaliyet gösteren NGriyye Blmaristanı'n
da (549/1154) genel hatlarıyla eyvanlı avlulu şema bulunmaktadır. Mütevazi ölçülerdeki bu yapıların sonraki dönemlerde Anadolu ve Mısır'da gelişecek medrese
mimarisinin çıkış noktası olduğu anlaşıl
maktadır. Zira Anadolu'daki ilk medrese
yapıları olan Danişmendliler'e ait, XII.
yüzyılın ortalarından kalan Tokat ve Niksar'daki Yağıbasan medreselerinde Gümüştegin Medresesi'nin kapalı aviulu modeli kullanılmıştır. Zengller'e bağlanan
güçlü etkileri barındıran Artuklular'ın
açık aviulu Diyarbekir Zendriye ve MesQdiye medreseleri çift katlı tasarımları ile
dikkati çeker. XII. yüzyılın sonlarında Muvahhidler döneminden itibaren Kuzey Afrika'da da gelişen medrese mimarisinde
ise bölgeye özgü yerel üs!Qpfarın belirleyici olduğu görülmektedir (bk. MAGRİB

medreselerinde bu anlayış hakimdir. Zengl mimarisinin etkilerini taşıyan yapılar
da her biri bir mezhebe tahsis edilen dört
eyvanlı şema, Sultan Hasan Medresesi'nde (764/1 363) her mezhebineyvanların
kolları arasındaki, kendi avluları olan bağımsız ünitelere yerleştirildiği düzende
en olgun şekline bürünür. Abidevi taçkapısı ve minareleriyle Orta Asya etkisini de
barındıran yapı, mescid olarak kullanılan
ana eyvanın önüne yerleştirilen türbeyle
birlikte külliye haline gelmiştir.
Medrese mimarisinde diğer bir gelişim
de Anadolu'da görülmektedir. Eyvan sayı
ları değişik olmakla birlikte revaklı, aviulu
planda zenginleşen tasarımlarla karşıla
şılır. Mescid, türbe gibi birimlerle ön cephelere katılan çeşme ve minare gibi unsurlar yanında zengin süsterne programIarı ile yapılar ilgi çekici olmuştur.
Anadolu medreseleri avlularının açık ve
kapalı olmasına göre sınıflandırılır. Aydın
lıkit bir kubbeyle örtülen kapalı aviulu
modelisparta'daki Ertokuş ( 1224). Konya'daki Karatay ile ( 1251) ince Minareli
( 1265) ve Kırşehir'deki Caca Bey (ı 273)
medreselerinde sergilediği plan ve tasarım zenginliği ve sahip olduğu anıtsal niteliklerle Selçuklu döneminde gelişimini
tamamlar. Germiyanoğulları'na ait rasathane olarak tasarlanan Kütahya'daki Vaci diye ( 1314), Osmanlılar'a ait Bursa'daki
Lala Şahin Paşa (ı 339) ve Gümüşhacıköy
yakınındaki Hacı Halil Paşa (1415) medreseleri bu tipin Selçuklu sonrası örnekIeridir.
Açık aviulu olarak tanımlanan medreselerde ise plan ve cephe tasarımların
daki gelişim önemlidir. Konya'daki Sırçalı
Medrese ( 1242). Akşehir'deki Taşmedre
se (ı 250) ve Sivas'taki BurQciye Medresesi'nde (ı 272) giderek simetrikleşen plan
kurguları, XIII . yüzyılın son çeyreğinde

[Sanati) .

öte yandan kitabelerinden dört Sünni
mezhebin faaliyet gösterdiği bir fıkıh
medresesi olarak tesis edildiği anlaşılan
MesQdiye Medresesi, Anadolu'da benzeri bulunmayan bir uygulamaya sahiptir.
Abbas! Halifesi MÜ.stansır- Billah'ın yaptırdığı Bağdat'taki Müstansıriyye Medresesi'nde (63 I/I 234) abidevi bir örnekle
karşımıza çıkan bu uygulama daha çok
Mısır'da görülür. Şii Fatımi hanedanının
yıktimasından sonra Sünni Memlükler
zamanında inşa edilen Kahire'deki Zahiriyye (662/1264) ve Nasıriyye (703/1 304)

Konya

sırçalı

Medrese'nin avlusundan bir görünüş

MEDRESE

Semerkant'taki
Uluğ Bey
Medresesi'nin
ön cephesi

Sivas'taki Gökmedrese ve Çifte Minareli
Medrese ile Erzurum'daki Çifte Minareli
Medrese'de en olgun şekline ulaşır. Son
üç yapıda cephe tasarımına katılan çifte
minareler dikkat çekmektedir. Aynı anlayış, Timurlu başşehri Semerkant'taki Blbi Hanım ( 1404) ve Uluğ Bey ( 1417-1420)
medreseleri gibi görkemli örneklerde uygulanışları ile Orta Asya medrese mimarisinin karakteristiğini ortaya koymuştur.
Tek avlu şemasını aşma yönünde yerel
bir girişim gibi görünen XIV. yüzyıl sonlarından Mardin Isa Bey Medresesi'nin iki
aviulu şeması bir kenara bırakılacak olursa Erzurum' daki Yakutiye Medresesi (71 O/
ı 3 ı O). Ermenek'teki Tolmedrese ( 740/
1339-40), Niğde'dekiAkmedrese (8121409-1 O) gibi yapılarla açık aviulu tasarım
ların

Selçuklu sonrasında da hakim model olduğu görülür. Gotik etkiler içeren
Peçin'deki Ahmed Gazi Medresesi'nde
(777/1375-76) ana eyvan kubbeliyapılmış
ve türbe olarak düzenlenmiştir. Ana eyvanın kubbeli bir birim olarak ele alınması
ileride yerini kubbeli dershaneye bırak
masıyla sonuçlanır. Bu özellik Osmanlı
lar'da gerçekleşmiş, XIV. yüzyılda iznik'teki Süleyman Paşa Medresesi ile başla
yıp XV. yüzyılda ağırlık kazanarak bütün
medrese mimarisine hakim olmuştur.
Anadolu ve Mısır medreselerinde dikkati çeken bir başka gelişim bu yapıların
türbe, çeşme , sebil gibi unsurlarla birleşen küçük ölçekli külliyeler halinde değerlendirilmesidir. Öncelikle Zengiler'de
avlunun merkezine yerleştirilen havuzlarla kendini gösteren su yapıları Anadolu ve Mısır'da çeşme, sebil, şadırvan gibi
elemanlarla zenginleşir. Ancak Anadolu'da medreseler, cami ve mescid gibi yapı
larla oluşturdukları kompleksler bakımın
dan daha çeşitli uygulama alanı bulur.

XII.

yüzyılın başlarında Artukoğulları ' nın

Mardin'deki Eminüddin Külliyesi'nden

başka ortak aviuyu paylaşan cami ve
medrese uygulamasının ilk örneği Daniş
mendli dönemine ait Kayseri'deki Kölük
Camii ve Medresesi'nde görülür. Aynı yerdeki Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nde
( 1249) yeniden ve başarıyla ele alınan model, Balat iıyas Bey Camii ve Medresesi'nde ( 1404) uygulanmasının ardından XVI.
yüzyılda Mimar Sinan'ın elinde gelişimini
tamamlayacaktır. Ayrıca Divriği Ulucamii
(625/1 228), Kayseri'deki Huand Hatun
Külliyesi (63511238) gibi örneklerde medreselerin külliye programına ayrı yapılar
olarak katıldığı görülür. Aynı modeli Selçuklu sonrasına taşıyan Manisa Ulucamii
ve Medresesi 780 (1378-79), içte birbirine açılan kapıya sahip olmakla birlikte
önceki örnekler gibi dışa açılan bağımsız
kapılara sahiptir. Dönemin en ilgi çekici
inşa denemesi ise zaviyeli olarak tasarlanan caminin üst katında bulunan medresesiyle Bursa'daki Hudavendigar Külliyesi'dir. Anadolu'da bir benzeri daha bulunmayan bu örnekte dönemin cami ve medrese mimarisine hakim olan plan şerna
ları üst üste konularak eşsiz bir tasarım
anlayışı içinde birleştirilmiştiL
Darüttıb medresesi olarak faaliyet göst eren yapılarla bir arada tasarlandıkları
için medreselerle aynı yapısal özellikleri
taşıyan darüşşifalarda da benzer gelişim
çizgisi bulunmaktadır. Şam'da Nuriyye
Birnaristanı ile başlayan dört eyvanlı, açık
aviulu model, Kahire'deki Kalavun Bimaristanı'nda (683/1 284-85) dört eyvanlı avlunun çevresine yerleştirilen darüşşifa ve
darüttıb medresesinde aynı aviuyu paylaşan çifte medrese modeline dönüşür.
Anadolu'da bu model Kayseri'deki Gevher
Nesi be Darüşşifası (602/I 205- ı 206). bitişiğindeki Sultan Gıyaseddin Keyhusrev
Darüttıb Medresesi ve Sivas'taki Keykavus Darüşşifası'nda olduğu gibi birbiriyle
ilişkili, ancak iki ayrı bina halinde tasarla-

nan çifte medrese şeklinde görülmektedir. Gotik özellikler taşıyan görkemli taçkapısıyla dikkati çeken Mengücüklüler'e
ait Divriği'deki Turan Melek Darüşşifası'n
da ise (625/1228) kapalı aviulu model çift
katlı olarak uygulanmıştır. Selçuklu sonrasından Amasya Darüşşifası iki işlevi barındıran açık aviulu bir yapıdır.
XV. yüz:yılda özellikle sultanların inşa
ettirdiği büyük medrese yapılarında revaklı, açık aviulu modelin simetrik plan
kurguları içinde değerlendirildiği görülür. Bursa'daki Yıldırım (801/1 399). Yeşil
(822/1419) ve Muradiye (829/1426) medreselerinde revaklı avlunun üç kenarına
hücreler yerleştirilmiş, dördüncü kenan
da kubbeli dershaneye ayrılmıştır. Bu
plan şeması istanbul'da Fatih medreselerinde de görülür. XV. yüzyıla ait Davud
Paşa ve Koca Mustafa Paşa ile Amasya ve
Edirne'deki ll. Bayezid medreselerinde
ise giriş yönünde hücreler yer almamış
tır. Duvarları ikili pencere dizileriyle hareketlendirilen Osmanlı medreselerinde
bazan son derece yalın tasarımiara sahip
taçkapının bulunduğu cephelerle diğer
duvarlar arasında bir farklılık görülmez.
Edirne'deki Saatli Medrese'de (851/
1447) yer alan, kubbeli dershaneyle eş büyüklükteki yazlık dershane özellikle iklim
koşullarına bağlı değişik bir uygulamadır.
Şamlı bir mimar tarafından yapıldığı için
farklı olarak dört eyvanlı kare bir avluya
sahip olan Merzifon'daki Çelebi Sultan
Mehmed Medresesi (ı 4 ı 4-14 ı 7) eyvanların arkasına yerleştirilen kubbeli dershaneleriyle dikkati çeker (bk. MEHMED ı
MEDRESESİ). Amasya'daki Kapı Ağ ası
Medresesi ( 1489), sonraki yüzyılın ortasında Sinan'ın Cağaloğlu 'nda Rüstem Paşa adına yaptığı medresede yeniden ele
alacağı sekizgen planıyla ayrı bir yere sahiptir.

Sekizgen planlı olarak inşa edilen Amasya
resesi'nin avlusu

Kapı Ağası

Med-
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MEDRESE
faaliyete geçtiği XIX. yüzolan ilgi giderek azalmaya başlayınca yeni medrese inşası da
azalır. Bu açıdan Karagümrük'teki Rakım Efendi ve Fetva Emini medreseleri
geleneksel ş~maların uygulandığı son yapılardır. Medrese eğitimini modernleş
tin-ne çabalahnın ürunü olan ve . ulusal
mimarlık akımının özelliklerini taşıyan
Medresetü'l-kudat binası ile (1913) çağ
d~ş yapı tekni:ılçıjilerinin kullanıldığı son
örneğini .vereq.medrese mimarisi, Tevhld-i Tedrlsat'tan önce devrini kapatır
yeni

yılda

Süleymaniye
Külliyesi'niri
Marmara denizi
tarafında

ver alan
medreselerinden
doğu
·, ·.

yönündekın'ın
avlusundan·: ·
bir görünüş ·

okulların

dini

eğitime

(İstanb~l medr~seleri için ayrıca bk. DİA,

XXIII, 256-258).
BİBLİYOGRAFYA :

plan ve tasarımların zenginleştiği görülür. Mimarbaşılığı esnasın
da özellikle sultanlar için yaptığı medreselerde belirlenmiş plan ve tasarımların
dışına pek çıkmayan Mimar Sinan. Süleymaniye Külliyesi'nde, Fatih Külliyesi'nde
uygulanan düzeni işlerken Sinan Paşa.
Kara Ahmed Paşa, Mihrimah Sultan ve
Sokullu Mehmed Paşa külliyelerinde aynı
aviuyu paylaşan cami-medrese modelini
en olgun şekline kavuşturur. Ancak Mimar Sinan'ın medrese mimarisine katkısı
daha mütevazi ölçekli inşa faaliyetlerinde görülür. Yapıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerine yoğunlaşan Sinan,
külliye şemasına ya da sıkışık şehir içi dokusunu n zorlayıcı topografyasına yerleş
tirmek zorunda kaldığı medreselerde bu
şemanın dışına çıkarak yerleşme düzeni
ve plan şemalarında değişikliklere gitmiş,
medreseyi en sağlıklı konuma taşıyacağı
değişik düzenlemeler ve tipolajik çözümler üzerinde durmuştur. Sinan'ın Edirne'deki Selimiye Külliyesi'nde medreseIerin cami tarafına hücre yerleştirmesi .
Süleymaniye Darülhadis Medresesi'nde
tek kanatlı bir planlamaya yönelerek
medreselerle cami arasındaki görsel iliş
kileri araştıran, Üsküdar'daki Şemsi Paşa
Külliyesi'nde ise "L" şeklinde plan kullanarak manzara faktörünü değerlendiren
tutumu, plan ve tasarımdaki farklılıkla
birlikte tipolajik açıdan da medrese mimarisini zenginleştirmiştir. Bu bakım
dan Süleyma~iye Külliyesi'nde kuzeydeki
medreseleri yamaca oturtmak için uyguladığı kademeli yerleşim düzeni, Kadır
ga'daki Sokullu Külliyesi'nde cami ile aynı
aviuyu paylaşan medresenin derslik kıs
mı altına aldığı girişle ortaya koyduğu
yapısal çözüm, Üsküdar'daki Atik Valide
Sultan Külliyesi'nde rn~dresenin derslik
kışmını sokağı aş.an kemerler üzerine
oturtarak sağladığı çevresel uyum, onun
mimari dehasının medrese yapılarındaki
XVI.
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yüzyılda

yansımaları

olarak zikredilmesi gereken

ayrıntılardır.

Eyüp'teki Sokullu Külliyesi'nde (976/
568-69) sergilediği tutum ise XVII. yüzyılda uygulanacak olan medrese merkezli külliye şemasının ilk örneğidir. Burada
dershanenin önüne baninin türbesini yerleştiren Sinan, Anadolu Selçuklu ve MemIük medreselerinde vurgulanan temayı
yeniden ele almıştır. Koca Sinan Paşa. Gazanfer Ağa, Kuyucu Murad Paşa ve Ekmekçizade Ahmed Paşa medreseleri gibi
binalarda yapıların topografyaya göre şe
killenmesi yanında elverdiği ölçüde tekrarlanan dershane-tür be ilişkisine sebilin de dahil edildiği görülür. xvıı . yüzyılın
sonlarında aynı modelin farklı düzenlerde uygulandığı Köprülü Mehmed Paşa,
Kara Mustafa Paşa ve Amcazade Hüseyin Paşa medreseleri, hücrelerden bağım
sız olarak tasarlanan sekizgen planlı dershaneleriyle yeni bir farklılığa işaret eder.
Bu farklılık Damad İbrahim Paşa, Ahmediye ve Hacı Beşir Ağa külliyeleri gibi örneklerle xvııı. yüzyılda da devam eder.
ı
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