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manlıca öğretilmektedir. Ayrıca aynı üni
versitedeki Tarih Bölümü'nde ve Sırbis
tan Bilimler Akademisi'nde Osmanlı tari
hi üzerine araştırma yapan uzmanlar bu
lunmaktadır. Bununla birlikte Osmanlı ve 
İslam araştırmalarının merkezi Yugoslav
ya döneminde Saraybosna'daki Şarkiyat 
Enstitüsü idi ve bu şehirde bulunan kü
tüphaneler, başta Gazi Hüsrev Bey Kütüp
hanesi olmak üzere gerek Osmanlı gerek
se İslam araştırmaları açısından zengin ko
leksiyonlara sahipti. Ancak Yugoslavya'nın 

dağılmasından sonra Sırbistan'da şarkiyat 
ve İslam araştırmaları alanında en önem
li kurumlar Belgrad'da ve özellikle günü
müzde Sırbistan sınırlan içinde müslüman
ların yoğun biçimde bulunduğu Sancak 
bölgesinin merkezi Novi Pazar şehrinde 
bulunmaktadır. Novi Pazar'da dini eğitim 
veren bir medrese, İslam Akademisi (İla
hiyat Fakültesi) ve 2002'den itibaren bir özel 
üniversite yer almaktadır. Sırbistan 'da ila
hiyatla ilgili araştırmalar çok yaygın olma
makla birlikte şarkiyat araştırmaları kap
samında Osmanlı tarihiyle ilgili çok sayıda 
eser ortaya konmuştur. 
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SIRÇA SARAY 

(bk. ÇİNİLİ KÖŞK). 

SIRÇALI MEDRESE 

Konya'da çinileriyle ünlü 
XIII. yüzyıla ait medrese. 

_j 

_j 

Taçkapısındaki kitabeye göre 640 (1243) 
yılında Selçuklu Emir! Bedreddin Muslih 
tarafından yaptırılmıştır. İçindeki sırlı tuğ
la ve çini süslemelerden dolayı Sırçalı Med
rese olarak tanınan yapı kurucusundan do
layı Muslihiyye Medresesi adıyla da anıl
maktadır. Ana eyvandaki çini kitabede us
tasının mimar Muhammed b. Muhammed 
et-TCısl olduğu belirtilmiştir. Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde Hanefi fıkhı ile tef
sir okutulan medrese XVII. yüzyılda harap 
olmaya başlamış, talebe hücreleri XIX. yüz
yılda tamamen yıktınlarak yerine kerpiç 
odalar yapılmış ve 1924 yılına kadar kul
lanılmıştır. 1943-1954 yıllarında elden ge
çirilen yapı 1960'ta Konya Müzesi'ne bağlı 
Mezar Amtları Seksiyon u olarak ziyarete 
açılmıştır. Mahmut Akok'un projesi esas 
alınıp 1969'da Milli Eğitim Bakanlığı 'nca 

restore edilmiştir; ·· 

Açık avltılu medreseler tipindeki yapı iki 
katlı ve iki eyvanlı olup doğu-batı doğru!-

tusunda 17 x 30,50 m. ölçülerinde dik
dörtgen bir plana sahiptir. Dış duvarlarda 
taş, iç mimaride tuğla malzeme kullanıl
mıştır. Medresenin doğu cephesinde dışa 
taşkın eyvan benzeri bir taçkap-ı bulun
maktadir. Kenger başlıklı sütunçelere da
yanan taçkapı kemeriyle dikdörtgEm dış 
çerçeve arasındaki bölüm bitki ve. geo
metrik motiflerle süslenmiŞtir. Kapalı yıl
dız formlarıyla rumi ve palmetlerden alıi
şan bu süslemeler Anadolu' Selçuklu taş 
işçiliğinin zengin örneklerindendir. Derin 
nişin Iki yanındaki mihrabiyelerde zikzak 
desenli sütunçeler, mukarnaslı kavsaralar 
ve yıldız kollarından örülen geometrik tez
yinat dikkat çeker. Basık kemerli giriş ka
pısı üzerinde üç dilimli kemer içinde ne
sih harflerle yazılmış yedi satırlık tarih ki
tabesi mevcuttur. 

Taçkapıdan üzeri beşik tonozlu eyvan 
la avluya ulaşılır. Aviuyu çeviren revaklar 
köşeleri hafıfletilmiş kalın ayakların taşıdı

ğı altta Bursa, üstte sivri kemerli olarak 
ele alınmıştır. Revakların örtüsü ortada 
beşik, yanlarda çapraz tonozludur. Kuzey 
ve güneyde sıralanan dörder adet talebe 
hücresi de revak gibi onarım sırasında ye
nilenmiştir. Avluya açılan kapı ve birer maz
gal pencereleri vardır. Girişin karşısında yer 
alan ve medresenin en büyük mekanı olan 
ana eyvana üç basamak merdivenle çıkıl-
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sırçalı Medrese eyvanındaki çini süslemeden bir detay 

maktadır. Eyvanın kuşatma kemeriyle bir
likte üst kısmı yıkılan tonozu tamir edil
miştir. Kıble duvarında bir mihrap nişi mev
cuttur. İki yanındaki büyük kapalı odalar 
kışlık dershane olarak planlanmış olup ku b
bey! e örtülmüş, avluya ve batı cephesine 
açılan pencerelerle aydınlatılmıştır. Kıble 
duvarında mihrabı bulunan kuzeybatıda
ki oda aynı zamanda mescid şeklinde kul
lanılmıştır. Taş döşemeli avlunun ortasın
da bir havuz bulunmaktadır. 

Medreseyi asıl üne kavuşturan zengin 
sırlı tuğla ve mozaik çinili süslemeleridir. 
Vaktiyle tamamı çinilerle kaplı olan yapının 
bugün yalnız batı eyvanında, türbe tava
nında, revakları taşıyan ayaklarda, kubbe
li odaların pencere üstlerinde ve ana eyva
nında çini bezerne kalmıştır. Flrüze, pat
lıcan moru ve kobalt mavisi renklerindeki 
çiniler mozaik tekniğinde yüzeylere yer
leştirilmiştir. Giriş eyvanı ve türbe kubbe
sini süsleyen geometrik örnekler ana ey
vanın arka duvarında yıldız kolları ve ga
malı haçlarla devam ettirilmiştir. Tonaz
daki sırlı tuğlayla işlenmiş satrançlı küfi 
yazılar, çinili usta kitabesi ve pencere üst
lerindeki örgülü küfi kitabeler yanında ey
van kemerini iki kuşak halinde dolaşan ne
sih ayet kitabeleri, kıvrık dal, rümi ve pal
met motifli zemin dolgularıyla medrese
nin en görkemli süslemeleridir. İki kitabe 
kuşağı arasında birbirini kesmeden uza-

nan iki renkli palmet şeridi bulunmakta
dır. 

Taç kapının sağında Bedreddin Muslih'in 
türbesi yer almaktadır. Kare planlı ve iki 
katlı türbeye iki basamaklı merdivenle çı
kılmaktadır. Doğu ve batıdan pencerelerle 
aydınlatılmış yapının üzeri tonoz biçimin
de basık bir kubbeyle örtülmüştür. İçinde 
üç adet sanduka bulunan türbede mer
diven altından inilen cenazelik katının üs
tü çapraz tonoz örtülüdür. Girişin güne
yinde türbenin simetriğinde bir oda mev
cuttur. Tek katlı giriş eyvanı zamanla yıkıl
dığından onarılmış. ancak giriş bölümü
ne bağlanan Bursa kemeriyle eyvanın ku
şatma kemeri arasında kalan boşluğun ör
tü problemi çözümlenemediğinden mu
karnas dolgulu köşe trompları açıkta kal
mıştır. Eyvanın iki yanında üst katiara ge
çit veren koridorlar uzanmaktadır. Sırçalı 
Medrese dengeli plan düzeni ve taş işçili
ğinin yanında geometrik süslemeleri, bitki 
ve yazı örneklerini abidevi ölçüde bir ara
ya getiren çinileriyle Anadolu Selçuklu sa
natının en gösterişli yapılarından biridir. 
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SlRRI PAŞA 
(1844-1895) 

Osmanlı devlet adamı, 
edip, şair ve alim. 

_j 

Girit'in Kandiye şehrinde doğdu . Asıl adı 

Selim Sırrı'dır. Kaynaklarda Sırri-i Giridi, 
Giritli Sırrı Paşa ve Selim Sırrı Paşa olarak 
da anılır. Babası, Konya'dan göç ederek Gi
rit'e yerleşmiş ailelerden birine mensup 
olan Helvacızade Tosun Efendi'dir. On iki 

SlRRI PAŞA 

yaşındayken babasını kaybetti. İlk tahsil ve 
gençlik yıllarını dedesinin yanında geçir
di. On altı yaşında memuriyete başladı ve 
Kandiye Mahkeme-i Şer'iyyesi'nde katip ol
du. Ardından Hanya'da evkaf katipliğine 
geçti ( 1860) Bir süre İstanbul'da kaldıktan 
sonra o dönemde Teselya'nın en önemli 
yerleşim merkezi olan Yenişehr-i Fener'e 
(Larissa) gitti. Önce bu şehrin Merkez-i 
Meclis Kitabeti'nde çalıştı, daha sonra Ve
zir Tepedelenli İsmail Paşa ile Hasan Tah
sin Paşa'nın divan efendiliklerinde bulun
du. Tepedelenli İsmail Paşa'nın Hudaven
digar (Bursa) valiliği sırasında bu defa Bur
sa'da onun divan efendiliğini yürüttü. Sad
razam İbrahim Edhem Paşa Yanya vali
si iken onun Kalem-i Mahsus'unda çalıştı 
( 1867). Aynı yıl bu vilayetin mektupçu mu
avinliğine getirildi. İbrahim Edhem Paşa 
tarafından dönemin İzmir valisi Hekim İs
mail Hakkı Paşa'ya takdim edilen Sırrı Efen
di, Aydın vilayetinin mektupçu muavinliği 
görevine tayin edildi (ı 868). Bu sırada He
kim İsmail Hakkı Paşa'nın küçük kızı şair 
ve mCısikişinas Leyla (Saz) Hanım ile evlen
di. Bu evlilikten Yusuf Razi (Bel). (Mimar) 
Vedat (Tek), Nezihe (Beler) ve Peride (Ayni) 
adlarını taşıyan dört çocuğu oldu. Ardın
dan Prizren vilayetinin teşkili sırasında bu
rada mektupçu unvanıyla birkaç yıl görev 
yaparak İstanbul'a döndü. 1872'de Tuna 
vilayeti mektupçuluğu görevine getirilen 
Sırrı Paşa sırasıyla Rusçuk, Bihke (Bihaç), 
Banyaluka, İzvornik ve Vidin'de mutasar
rıflık yaptı. Doksan üç Harbi'nin sonunda 
Rusya ile imzalanan Ayastefanos Antiaş

ması'nın bazı hükümlerini icra etmek üze
re Şumnu-Varna komiseri unvanıyla görev
lendirildi. Ardından Karesi (Balıkesir) mu
tasarrıflığına tayin edildi. Daha sonra Trab
zon, Kastamonu, tekrar Trabzon, Ankara, 
Sivas, Diyarbekir, Adana ve Bağdat'ta va
lilik yaptı. Birinci rütbe Osmani ve Mecidi 
nişanlarına sahip olan Sırrı Paşa. vezir rüt
besiyle yürüttüğü Bağdat valiliğinin ar
dından yeniden Diyarbekir valiliğ i görevi
ne becayiş suretiyle getirildi ( 1892). Sırrı 
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