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Semerkant’ta
Timurlu tarzýný sürdüren medrese.

™

Mâverâünnehir bölgesi idaresinin Özbek
hanlarýnýn eline geçtiði dönemin eserlerinden olan medrese, geç tarihli olmakla
birlikte Timurlu mimari ve süsleme sanatýnýn özelliklerini sürdüren anýtsal örneklerinden biridir. Askerî vali Yalangtuþ Bahadýr tarafýndan Ýmam Kulý Han için mühendis-hakkâk Ýþana Vali’nin sorumluluðunda mimar Abdülcebbâr’a inþa ettirilmiþtir. Semerkant Registaný’ndaki (regis-

Þîrdâr
Medresesi –
Semerkant /
Özbekistan

tan: meydan) üç önemli medresenin baþlýcasý olan ve ilhamýný Hoca Ahmed Yesevî
Külliyesi’nden alan Uluð Bey Medresesi’nin
karþýsýnda bulunan, XV. yüzyýlda yapýlmýþ
Uluð Bey Hankahý’nýn yerine inþa edilen
medrese plan ve süslemeleri açýsýndan
özellikle bu yapý örnek alýnarak inþa edilmiþtir (1619-1636). Medreselerin üçüncüsü adý geçen meydanýn yola bakan tarafýnýn aksi istikametinde yerleþtirilmiþ ve
bu kýsmý kapatmýþ olan yine Timurlu tarzýnda inþa edilmiþ Tillâkârî Medresesi’dir
(1646-1660). Böylece meydanýn etrafýndaki yapýlaþma XVII. yüzyýlda Buhara’daki
Lebi-Havz Meydaný’na benzemiþtir. Yaklaþýk 57 × 70 m. ölçülerinde ve dikine geliþen dikdörtgen plan þemasýnda olan medresenin hücreleri, fikrini kozmolojideki dört
ana yön tasavvurundan alan dört eyvanlý
avluya revaklarla açýlmaktadýr. Revaklar eyvanlarýn arasýnda çift katlý olarak düzenlenmiþtir. Gerek giriþin iki yanýnda gerekse diðer köþelerdeki birer kubbeli çokgen
mekân hücreler dýþýndaki özel mekânlardýr. Bunlar dershane, ziyarethane, mescid (evvelce) ve Ýmam Ca‘fer’in mezarý olmalýdýr.

Þîrdâr Medresesi inþa ve süsleme yönünden Timurlu özelliklerini sürdürdüðü
gibi Timurlular’ýn, hükümdarýn ve devletin azametini boyut ve sembolizm açýsýndan vurgulama fikrini de bulunduðu devir için yansýtmak iddiasýndadýr. Büyük boyutlu yapý ayný zamanda taçkapýsýndaki
çini kompozisyonuyla hükümdarýn gücünü ve hâkimiyetini vurgulamaktadýr. Uluð
Bey Medresesi’nin giriþ cephesine benzer
þekilde ele alýnmýþ olan ana cephede, mozaik çini süslemeli taçkapý ile iki köþedeki
minareler (arka köþelerde güdük kuleler þeklinde tekrarlanmýþ) ve Gûr-ý Emîr’in (1405)
dilimli kubbesini andýran yüksek kasnaklý
mozaik çini ile kaplý iki kubbe dikkati çekmektedir. Güney Türkmenistan’da Anav’da inþa edilmiþ, harabe halindeki Timurlu devrine ait 860-861 (1456-1457) tarihli
caminin taçkapý kemerinin iki yanýndaki
ejder tasvirleri bu tür çini düzenlemelerinin öncü örneklerindendir. Buhara’da yaptýrýlan Nâdir Divan Beyi Medresesi’nde
(1031/1622) taçkapýdaki bir kemer alýnlýðýna yerleþtirilmiþ mozaik çini tasvirlerde
de benzer bir pano görülmektedir. Burada bitkisel kývrýmlarla doldurulan lâcivert
bir zemin üzerine insan yüzü þeklinde tasvir edilmiþ bir güneþ ve ona doðru yönelen, pençelerine aldýðý hayvaný götüren iki
sîmurg tasviri yer almaktadýr. Þîrdâr Medresesi’nde benzeri kompozisyon kaplanla
tekrarlanmaktadýr. Kompozisyonda deði191
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þiklikler olmakla birlikte sembolik ifade
aynýdýr. Taçkapý kemer kavisinin iki yanýndaki alýnlýðý dolduran, lâcivert zemin üzerine yapýlmýþ beyaz çiçekler ve kývrým dallar arasýnda simetrik olarak yerleþtirilmiþ
iki adet sarý kaplan ve güneþ (insan yüzü
þeklinde) tasviri görülmektedir. Bu tasvir
aslan-güneþ kompozisyonunun bir çeþitlemesi biçiminde düþünülebilir. Medreseye sýrf bu tasvirden dolayý “Þîr-dâr” (aslanlý
kapýsý olan) denilmiþtir ve burada ilk anlam
olarak güneþin söz konusu burca girmesi
kastedilmektedir (ayný þekilde kaplan da
bir yýldýz grubunun simgesiydi); bununla
birlikte hükümdarlýk sembolizmine de atýfta bulunulmaktadýr. Nitekim eski güneþ
kültlerinin etkisiyle hükümdar güneþe benzetilirdi ve bu sebeple güneþ ve aslan Timur’un armalarýndan biri olmuþtu. Genel
anlamda bakýldýðýnda burada bir av ve
mücadele sahnesi söz konusudur. Böylece bu çini kompozisyonun emîrin, yöneticinin gücünü ve zaferlerini ima ettiði anlaþýlmaktadýr. Burada aslan yerine kaplan
kullanýlmýþ olmasýnýn sebebi, Türkler’de ve
diðer bazý bozkýr topluluklarýnda aslanla
kaplan arasýnda inanýþlar ve sembolizm
açýsýndan bir fark görülmemesinden kaynaklanmaktadýr.
Mimari eserin gerek cephesinin diðer
inþaî ve süsleme özellikleri gerekse yan
duvarlar, arka cephe ve çatý örtüsünde uygulanan sistemler ve süslemeler de genelde Timurlu mimarisinin ve özelde Uluð Bey
Medresesi’nin niteliklerini aksettirir. Bütün yüzeyler sýr altýna renkli sýrla uygulanmýþ, kompozisyonlar oluþturan parçalardan ibaret mozaik çini ve sýrlý tuðla ile kaplanmýþtýr. Geometrik ve tipik bitkisel karakterli kompozisyonlarýn yanýnda yazý da
(hat) büyük yer tutar ve en çok fîrûze sýr-

lý tuðlalarla oluþturulan kûfî yazýlar görülmektedir. Bunlarda “(Yâ) Allah”, “Muhammed”, “Allahüekber” gibi tekrarlanabilir ibareler söz konusudur. Muhtelif yerlerde þeritler halinde daha çok sülüs tarzýnda sûre ve âyetler de yer almaktadýr. Bu program benzeri þekilde içeride de mevcuttur.
Bütün avlu revaklarýnýn cepheleri ve eyvanlarýn içleri çini ve sýrlý tuðlalarla bezenmiþtir. Bitkisel çini kompozisyonlarýnda
daha çok rûmî, palmet veya lotus kompozisyonlarý, þemse þekilleri vb. bulunmakta iken geometrik kompozisyonlar, bazýlarý yazýlara çerçeve teþkil eden yýldýzlar
veya þeritler oluþturan süslemelerden meydana gelir. Bazan birbirine baðlanan geometrik þekillerden teþekkül eden deðiþik
kompozisyonlar yüzeysel niþleri ve yüzeyleri doldurur. Çinilerde sarý, lâcivert, beyaz,
Türk mavisi en çok kullanýlan renklerdir.
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Ebû Abdillâh Muhammed Þîrîn b. Ýzziddîn
b. Âdil et-Tebrîzî el-Maðribî
(ö. 809/1407)
Þîrdâr Medresesi’nin arka cephesinde köþe kulelerinden birindeki çini süslemeyi gösteren bir detay

Muhyiddin Ýbnül’l-Arabî ekolüne baðlý
Ýranlý sûfî þair.
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Tebriz yakýnlarýndaki Urmiye gölü civarýnda bulunan Emmend köyünde doðdu.
809 (1407) yýlý sonlarýnda altmýþ yaþýndayken vefat ettiðine göre 749’da (1348) doðmuþ olmalýdýr. Molla Muhammed Maðribî
diye de tanýnýr. Gençliðinde Tebriz’de ilim
tahsil etti. Bu dönemde tasavvufî hikmetler içeren Farsça bir þiirin etkisinde kalarak tasavvufa yöneldi. Meþhur sûfî ve þair
Kemâl-i Hucendî’nin de aralarýnda bulun192

duðu birçok sûfînin meclisine katýldý. Sonunda Kübrevî þeyhi Ýsmâil es-Sîsî’ye mürid oldu, onun yanýnda erbaîne girip tasavvufî eðitimine devam etti. Gerek tasavvuf
yolundaki yeteneði gerekse söylediði güzel þiirlerle þeyhinin en gözde müridlerinden biri haline geldi. Ardýndan Kuzey Afrika’ya gidip silsilesi Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’ye ulaþan bir þeyhe intisap ettiði veya
bu bölgeye sýk sýk seyahatler yaptýðý için
þiirlerinde Maðribî nisbesini kullanmaya
baþladýðý kaydedilir. Ýbnü’l-Arabî’nin fikirlerini benimsemesinden dolayý bu nisbeyi kullandýðýný söyleyenler de vardýr. Þîrîn-i
Maðribî’nin Ýsmâil es-Sîsî’den baþka yine
Kübreviyye’den Bahâeddîn-i Hemedânî,
Sühreverdiyye’den Abdülmü’min es-Serâvî ve Ekberiyye’den Þeyh Sa‘deddin’den
icâzet aldýðý, ayrýca Ýbnü’l-Arabî’nin ruhaniyetinden Üveysî yolla faydalandýðý nakledilir. Maðribî’nin postniþin olarak halký irþada baþladýðý ve mürid yetiþtirdiði anlaþýlmaktadýr. Mevlânâ Ývaz Þah, Þemseddin
Muhammed Aktâbî Meþriký, Abdürrahîm
el-Halvetî, Nûreddin Abdürrahîm el-Bezzâzî onun önde gelen müridlerindendir. Þîrîn’in nerede öldüðü konusunda kesin bilgi bulunmamaktadýr.
Hüseyin Kerbelâî, Maðribî’nin kelime-i
tevhid ve ism-i celâl zikirlerini hafî ve nefesi tutarak icra etmeye önem verdiðini
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