
ilişkiler, temel kaynaklar ve ictihad gibi alan
larda yenilikçi tavırlar sergilemesidir. 
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i M. SAiT ÖZERYARLI 

ŞAH~ı ZiNDE 
( ~.N j ~L!ı ) 

Özbekistan' ın 
Semerkant şehrinde 

Kusem b_ Abbas'ın türbesi etrafında 
L zamanla oluşan yapılar topluluğu. _j 

Şehrin kuzeyinde EMısiyab tepesi diye 
bilinen yükseltinin güney yamaçları ma
halli çevrede kutsal bir mevki olarak ka
bul edilmiş. bu alanın önemi bölgede İsla-

ŞAH-ı ZiNDE 

miyet'in yayıldığı tarihlerden başlayıp yüz
yıllarca sürmüştür. Bunun sebebi, Hz. Pey
gamber'in amcasının oğlu Kusem b. Ab
bas'ın islam dinini yaymak üzere bölgeye 
gelerek burada şehid olmasıdır. Kusem b. 
Abbas için yapılan kabir zamanla önemli 
bir ziyaretgah olmuş, etrafında türbeler 
ve mezarlık başta olmak üzere birçok ya
pı inşa edilmiştir. Kusem b. Abbas'ın kab
ri "Şah-ı Zinde" (yaşayan sultan) diye anılmış 
ve bu adiandırma bütün alanı tanımlar ha
le gelmiştir. Yapılar topluluğu kaynaklar
da Mecmüa-i (GGristan-ı 1 Kabristan-ı 1 Aram
gah-ı) Şah-ı Zinde (Şah-ı Zend) şeklinde geç
mektedir. 

1220' de Cengiz Han kumandasındaki 
Moğollar tarafından tahrip edilen eski Se
merkant şehriyle birlikte mezarlık ve me
zarlıktaki türbelerin temellerine kadar yı
kıldığı anlaşılmaktadır. Moğol tahribatın

dan kısmen kurtulmuş olan Kusem b. Ab
bas Türbesi ve Mescidi 133S'te yeniden ih
ya edilmiş. daha sonraki yıllarda tadil ve 
tamirler sürmüştür. 1360'1ı yıllardan itiba
ren mezarlık alanı olarak tercih edilen ve 
kutsal alan özelliğini kazanan bölge önem
li bir imar faaliyetine sahne olmaya baş
lamıştır. )01. yüzyıl boyunca devam eden 
bu faaliyet Timur ve Uluğ Bey devirlerinde 
doruğa ulaşmasına rağmen XIX. yüzyılda 
yapılan tamir, tadil ve ilavelerle sürmüş
tür. Alanda XX. yüzyılda çeşitli tarihlerde 
önemli arkeolajik çalışmalar yapılmış. bu 
arada restorasyon faaliyetleri hız kazan
mıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen he
nüz tam olarak anlaşılamamış kalıntılar 
mevcuttur. 

Bugün alana güney tarafında Uluğ Bey'in 
yaptırdığı abidevi taçkapıdan ( dervaze, 
ı 434) geçilerek girilmektedir. Girişin yan
larında bulunan binalar günümüzde mü
ze şeklinde kullanılmakta olup esasında 
mescid, dergah ve medrese gibi bölüm
lerden meydana gelmiştir. Doğu tarafın
daki Devlet Kuşbek Medresesi 1813 ta
rihli bir bina iken batıdaki bölümler Uluğ 
Bey devrinden kalmadır. Uluğ Bey'in, oğ
lu Abdullah adına inşa ettirdiği bu kısım 
mescid ve değişik bölümlerden oluşan bir 
dergahtır ve abidevi taçkapıyla aynı za
manda 1435-1436' da yapılmıştır. Abidevi 
taçkapıdan sonra yer alan binalar dar ve 
uzun bir sokak etrafında üç kısım halinde 
teşekkül etmiştir. Arazinin eğimine göre 
şekillenen sokak önce merdivenlerle varı
lan bir çardak teşkil eden ikinci taçkapı
ya, daha sonra en yukarı kısımda bulunan 
üçüncü taçkapıya varacak biçimde yapı
ların eksenini oluşturmakta ve en üst kı-
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ŞAH-ı ZiNDE 

Sa h-ı Zinde-semerkant 1 özbekistan 

sımdaki küçük bir meydanda sona ermek
tedir. Kusem b. Abbas'a adanmış türbe ve 
mescidin içinde yer aldığı en üst kısımdaki 
yapılar arasında külliyenin mevcut en es
ki tarihli binaları bulunmaktadır. Arkeola
jik çalışmalar, bu kesimde Xl. yüzyıldan 
itibaren önemli bir imar faaliyetinin mev
cut olduğunu gösteren temeller ve bina 
kalıntılarını gün ışığına çıkarmıştır. Kusem 
b. Abbas Türbe ve Mescidi eski yapı kalın
tıları üstüne inşa edilmiştir. 

Türbe ve ona bağlı mescid üst kısımda 
olup en üstte yer alan taçkapının doğu ta
rafından girilen bir koridorla irtibat halin
dedir. "'Rı/. yüzyılın ikinci yarısında inşa edi
len mescide bu koridordan girilmektedir. 
Geniş ve derin giriş nişinden geçilen mes
cid ortası kare, yanları dörtgen biçiminde 
üç bölümlü olup orta mekan kubbeyle ör
tülüdür. Güneydoğu tarafındaki bir kapı
dan türbenin ziyaretgahına girilir. Mesci
din doğusunda mescid ve koridorla ilişki
li odalar bulunmaktadır. Ziyaretgahla bu 
odalar arasında bir bölüm mevcuttur. Ya
pıların en güneyinde yer alan kısım türbe
dir. 1960'tan sonra yapılan çalışmalarda 
bu kısımda önemli değişikliklerin olduğu 
ve 735 (1335) tarihli türbe ve ziyaretga
hın Timurlu devrinde yer değiştirdiği an
laşılmıştır. Aslında günümüzdeki türbe bö
lümü şimdi ziyaretgah olarak kullanılan 
bölümün giriş kısmını teşkil etmekteydi. 
Bütün bölüm mavi, beyaz ve yeşil rengin 
hakim olduğu mozaik çinilerle kaplanmış
tır. Sokağın karşı tarafında gerçekleştiri

len kazılarda Karahanlı devrine tarihlen
dirilen bir medrese kalintısı ortaya çıkarıl
mıştır. 

Günümüze ulaşmış en eski türbe olan 
Hoca Ahmed Türbesi 751 (1350) yılına ta-
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rihlendirilmektedir. Yalnız cephesi ayakta 
kalan binanın planı kazılarla belirlenmiştir. 

Kare planlı olan yapının, köşe kemerleri ta
rafından teşkil edilmiş sekizgen bir bölüm 
üstünde yer alan kubbeyle örtülü olduğu 
anlaşılmaktadır. Dörtgen kriptasında firQ
ze sırlı çinilerle kaplı bir sanduka vardır. 
Renkli sırlı ve sır altı tekniğiyle yapılmış çi
ni tezyinatı olduğu görülmektedir. Kimin 
için inşa edildiği bilinmeyen 1360-1361 ta
rihli türbe de bu döneme aittir. içte kare 
planlı yapıda mukarnaslı tromplar üstün
de sekizgen kasnaklı kubbe vardır. Kripta
sı basık kubbeli olup sırlı tuğla tezyinatı 
göz alıcıdır. Bina daha sonraki türbeler için 
örnek teşkil etmiştir. 1372 tarihli Şad-ı Mülk 
Aka Türbesi, Timur'un abiası Türkan Aka 
tarafından kızı Şad- ı Mülk için inşa ettiril
miş kare planlı bir yapıdır. Orta kısımda 
yer alan bina, kare mekan üzerine gelen 
köşe kemerleriyle sağlanmış sekizgen bir 
bölüm ve üstünde yer alan onaltıgen bir 
kısım üzerinde bulunan kubbeyle örtülü
dür. Dışarıda sivri bir dış kubbesi olan ya
pının yüksek bir giriş kemerine sahip cep
hesindeki yüksek niş mukarnaslıdır. Bina 
tuğla ve mozaik çini tezyinatlıdır. Orta kı

sımda yer alan 1376 tarihli Emir Hüseyin 
b. Tuğluk Tekin Türbesi günümüzde önem
li ölçüde harap durumda olan kare planlı 
bir yapıdır. Plştaklı cephesi de önemli öl
çüde yıkılmıştır. Sekizgen bir kısım üstün
de onaltıgen tambur üzerindeki kubbey
le örtülüdür. Dış cephesi renkli sırlı tuğla 
ve renkli sırlı çinilerle kaplıdır, içeride aşa

ğıdaki çini kaplamalar üzerine stuko tez
yinat yapılmıştır. 1380 yıllarında inşa edil
miş olması muhtemel ve kimin için yapıl
dığı bilinmeyen, fakat Usta Ali ismiyle ta
nınan türbe kare planlı bir bina olup dış 

cephesindeki plştakıyla dikkat çekmekte
dir. Örtü sistemi, köşe kemerleri tarafın
dan teşkil edilen sekizgen kısım üstünde
ki onaltıgen bölüm ve üzerindeki kubbe
den meydana gelmektedir. Dış cephede 
sırlı tuğla, sır üstü tekniğiyle yapılmış çini 
geometrik desenler ve kitabelerden oluşan 
bir tezyinat mevcuttur. İçeride ise yine sır 
altı tekniğiyle yapılmış çiniler bulunmak
tadır. Emir Burunduk Türbesi (782/1380) 
kare planlı bir bina olup örtü sistemi di
ğer türbelerdeki gibidir. Cephede tuğla ve 
sırlı tuğlalarla oluşturulmuş mozaik süsle
me hakimdir. içeride alt kısımdaki sırlı çini
ler hariç alçı tezyinat vardır. 787 (1385) yı
lında Timur'un kız kardeşi Şirin Bike Aka 
için yapıldığı anlaşılan kare planlı türbe de 
orta kısımda yer almaktadır. Çift kubbe
li binada dış kubbe sekizgen geçiş üstün
deki onaltıgen kasnağa oturur. Geçiş böl
gesinde renkli camlı pencereler, cephede 
ise plştak denilen yüksek bir taçkapı mev
cuttur. Cephe mozaik çini kaplamalı iken 
içeride alt kısım dışında alçı kaplama tezyi
nat ve sır üstü altın yaldızlı çinilere yer ve
rildiği görülmektedir. 788 ( 1386) tarihli 
Emirzade Türbesi kare planlı bir yapıdır. Du
varlardan üç kör kemerle geçilen sekizgen 
bölüm üzerindeki onaltıgen kasnakla ulaşı
lan bir kubbeyle örtülüdür. Kubbe kabur
ga kemeriere sahiptir. Yapı sırlı çini ve sır
lı tuğla süslemeleriyle dikkat çekmektedir. 
Ulu Sultan Begüm'e atfedilen, ancakkimin 
için inşa edildiği bilinmeyen XIV. yüzyılın 
son çeyreğine ait türbe eski bir bina ka
lıntısı üzerinde yapılmış kare planlı bir ya
pıdır. İçeride çini kaplamalar bulunduğu 
kalıntılardan anlaşılmaktadır. Sadece cep
hesi kalmış olan binanın dışında sır üstü 
ve sır altı tekniğiyle yapılmış çini tezyinat 
mevcuttur. 

Sa h-ı Zinde'den bir grup yapı (ön planda Kadızade-i RümiTür

besi) 



Türkan Aka'nın. kı z ı Sad-ı Mülk icin yaptırdığı türbenin kub
besi icindeki ciniler 

Timur'un hanımı Toman Aka tarafından 
inşa ettirilen 1405 tarihli türbe, mescid, gi
riş mekanı ve taçkapıdan müteşekkil top
luluk üst kısımda bulunmaktadır. Mescid 
üç bölümlü olup orta kısmı daha geniştir. 
Türbe, kare planlı kübik alt kısım üzerin
de silindirik tambur üstündeki dış kubbe
siyle dışarıdan dikkati çekmektedir. İçeri
den kubbeye mukarnaslı köşe kemerleriy
le geçilmektedir. Mescidin orta kısmı yıl
dız tonoz, yan kısımları üçlü tonoz bölme
leriyle örtülüdür. Mermerin de kullanıldığı 
tezyinatta sır üstü ve sır altı çinilerle bir
likte mozaik çiniler de vardır. Kadızade-i 
Rumi Türbesi olarak bilinen ve yaklaşık 
1430 yılına tarihlenen yapının kripta kıs
mında kazı ile ortaya çıkarılan iskeletin bir 
kadına ait olması bu türbenin başka bir 
kişi için inşa edildiğini göstermektedir. İki 
bölümlü yapıda küçük boyutlu türbe kıs
mı, kemerler üstündeki kare bir bölüm üze
rinde alçı mukarnas dolgu! u geçişli kubbe
si olan bir örtü sistemine sahiptir. Geniş 
oda köşe kemerleri üstünde bulunan se
kizgen bölmeli, iki aşamalı mimari teşki
lat üzerindeki kubbeyle örtülüdür. Dış kub
belerin kasnakları ve soğan biçimi külah
ları göz alıcıdır. Uluğ Bey devri mimarisinin 
güzel bir örneği olan türbenin dış tezyi
natı sırlı çini ve sırlı tuğla tekniğiyle elde 
edilmiş elemanlar taşırken içeride mavi bo
yalı alçı tezyinat hakim durumdadır. Mev
cut türbeler arasında en geç tarihli olanı 
sekizgen planlı Aştek Türbesi )0!. yüzyılın 

ilk yarısına aittir. İki kubbeli binanın se
kizgen kısmı üzerinde bir tamburu oldu
ğu bellidir. Yapıda sırlı tuğla süslemeler 
vardır. 
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Şahalem b. Ebu Muhammed'e 
(ö. 880/1475) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. TARİKAT). 

ŞAHHAM 
(f~l) 

Ebu Ya'kob Yusuf b. Abdiilah 
b. İshak eş-Şahham el-Basri 

(ö. 270/883 [?]) 

Basra Mu'tezilesi ileri gelenlerinden, 
kelam ve tefsir alimi. 

~ 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
makla birlikte Basra'da doğduğu, küçük 
yaştan itibaren çevresindeki ilmi muhit
ten etkilendiği, Ebü'l-Hüzeyl el-Ailaf baş
ta olmak üzere Mu'tezile alimlerinden fay
dalandığı bilinmektedir. İsminden de an
laşılacağı üzere bir dönem iç yağı ticare
tiyle uğraştı. Genç yaşta Basra'da ve Bağ
dat'ta katıldığı ilim meclislerinde yaptığı 
münazaralardaki başarısıyla dikkat çek
ti. Hocası Ebü'l-Hüzeyl'in ölümünden (235/ 

849) sonra Basra Mu'tezilesi'nin lideri sı
fatıyla hayatının sonuna kadar ders okut
tu. Mu'tezile'nin itikadl bir mezhep hali-

ŞAHHAM 

ne gelmesinde önemli katkıları oldu. Yetiş
tirdiği talebeler Mu'tezile ekolünün geliş
mesine ve güçlenmesine hizmet etti. Öğ
rencileri arasında Ebu Ali el-Cübbal gibi 
meşhur alimler bulunmaktadır (İbnü'l-Mur
taza, el-Münye ve'l-emel, s. 5-6; Ali Sami en
Neşşar, I, 4IO, 45 ı) Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf'ın 
ardından cedel metodunu uygulama ko
nusunda ün yapan ve Mu'tezile'nin yedin
ci tabakasına mensup olan Şahham, Ab
bas! Halifesi Vasi~-Billah zamanında Dlva
nü'l-harac'da görev yaptı. Ölüm tarihiyle 
ilgili farklı rivayetler bulunmakla birlikte 
tercih edilen görüşe göre 270 (883) yılın
da Basra'da vefat etti. 

Şahham'ın eserleri günümüze ulaşmadı
ğından görüşlerinin bir kısmını Ebü'l-Ha
san el-Eş' ar! ve Abdülkahir el-Bağdadl gibi 
Sünni müelliflerin yanı sıra Ebü'l-Hüseyin 
ei-Hayyat ve Kadi Abdülcebbar gibi Mu'
tezile alimlerince yapılan nakillerden öğ
renilmektedir. Şahham'a göre alem yara
tılmıştır, ancak Allah her şeyi ezell olarak 
bilir, ma'dum da bir "şey" dir. Şey varlık sa
hasına gelmeden önce de şey niteliğini ta
şıyordu. Müteahhir'in Mu'tezile alimlerinin 
çoğunun benimsediği bu görüşün ilk defa 
onun tarafından ele alındığı kabul edilir 
(EJ2 [İng.J, IX, 202-203) Şahham'a ve bazı 
Bağdat Mu'tezillleri'ne göre bir şeyin var 
oluşu esnasında nitelendirilmesi imkansız 
bulunan hareketli, mümin, kafir gibi özel
liklerle var olmadan önce de nitelendiril
mesi mümkün değildir. Ancak birleşik ci
sim (müellef) var oluş halinde bunlarla nite
lendirilir. Şahham böyle bir ayırımı Allah'ın 
sıfatlarının tasnifı için yapmıştır. Buna gö
re mürld, mütekellim, adi gibi sıfatlar fiili
dir (Eş'arl, s. 505) . 

Şahham'a göre Mu'tezile'nin genel ka
naatine aykırı olarak bir fillin iki fail (kadir) 
tarafından meydana getirilmesi caizdir. 
Ancak öğrencisi Cübbal bu görüşü benim
sememiştir. Abdülkahir ei-Bağdadl, bazı

larının Şahham'ın bu düşüncesiyle Sıfatiy
ye (Ehl-i sünnet) arasında benzerlik kurdu
ğunu, halbuki onun bu sözüyle iki failden 
her birinin bir tek fiili bedel yoluyla (bir ne
vi iştirak) meydana getirmesini caiz gör
düğünü belirtir. Sıfatiyye ise fiilierin oluş
masında iki yaratıcı (Allah-insan) kabul et
meyip Allah'ın fıiline "halk", kulun fıiline "ik
tisap" demiştir (el-Fart,:, s. 178; krş . Eş'arl, 

s. I 99, 549-550) Şahham'a göre Allah alem
deki varlık ve olayları yaratmadan önce de 
biliyordu. Yine Allah her şeyi başlangıçta 
bir sıfata büründürerek takdir etmiş ve 
onu bu sıfatla bilmiştir. Ancak nesne ve 
olaylar Allah tarafından yaratılmadan söz 
konusu sıfatla anılmaz. Buna bağlı olarak 
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