ÞÎRDÂR MEDRESESÝ

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

Þîrîn-i Maðribî divanýnýn ilk sayfasý (Nuruosmaniye Ktp., nr.
3874/1)
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kaydeder (Rav²âtü’l-cinân, I, 367-368). Bu
durumda onun Mâverâünnehir’deki Hâcegân tarikatýnýn zikir usulünü benimsediði söylenebilir. Çünkü o dönemde Kübrevîler’in nefesi tutarak zikretme usulüne
genelde muhalif olduklarý bilinmektedir
(Fahreddin Safî, I, 164). Eserlerinde ve þiirlerinde Ýbnü’l-Arabî’nin fikirlerine baðlý
kalan Þîrîn-i Maðribî devrin önde gelen þairlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Onun þiir tarzýnýn Þah Ni‘metullah-ý Velî ve
Muhammed b. Yahyâ el-Lâhîcî’yi etkilediði bilinmektedir. Þiirlerinde kullandýðý birçok ifade sonralarý Farsça’da deyim ve atasözü haline gelmiþtir. Ayrýca Molla Hâdî-i
Sebzevârî gibi iþrâk felsefesine baðlý birçok âlim ve sûfînin eserlerinde onun tesirleri görülmektedir. Þîrîn-i Maðribî’yi ikinci Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî olarak tanýmlayan Filibeli Ahmed Hilmi onun, “Mâ mihr-i
tû dîdem ne zerrât güziþtîm” mýsraýyla baþlayan bir þiirini tercüme ve þerhetmiþtir.
Eserleri. 1. Dîvân-ý Mu¼ammed Þîrîn-i
Ma³ribî. Tasavvuf ve vahdet-i vücûdla ilgili konularýn ele alýndýðý þiirlerden oluþur.
Birçok yazma nüshasý bulunan eser Mîr
Âbidînî (Tahran 1979) ve L. Lewisohn (Tahran-Londra 1993) tarafýndan yayýmlanmýþtýr. 2. Câm-ý Cihânnümâ. Maðribî, varlýk
mertebelerini daire þemasý ile gösterip
açýkladýðý bu eseri Saîdüddin el-Ferganî’nin Meþârišu’d-derârî adlý kitabýndan faydalanarak yazmýþtýr. Birçok nüshasý olan
eseri (Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud
Efendi, nr. 2592; Nuruosmaniye Ktp., nr.
3874/2, vr. 102b-111a) Mîr Âbidînî divanla
birlikte neþretmiþtir. Eser üzerine Seyyid
Muhammed Gîsûdýrâz, Vecîhüddin Gucerâtî, Ýbrâhim Þüttârî Cennetâbâdî ve Ahmed
Reþtî Üstâdî tarafýndan Farsça þerhler yazýlmýþtýr. 3. Dürrü’l-ferîd fî ma£rifeti merâtibi’t-tev¼îd. Tevhîd-i ef‘âl, tevhîd-i sýfât ve tevhîd-i zât konularýnýn ele alýndýðý Farsça mensur bir eserdir (Millet Ktp.,
Ali Emîrî Efendi, nr. 1083; Süleymaniye
Ktp., Lala Ýsmâil, nr. 191, vr. 70a-85b). 4.
Þer¼-i Rubâ£î-yi Ebû Sa£îd. Ebû Saîd-i
Ebü’l-Hayr’ýn “Havrâiyye” adýyla bilinen rubâîsinin þerhidir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1495, vr. 121b-122b). Þîrîn’in kaynaklarda zikredilen Nüzhetü’s-Sâsâniyye
adlý eserinin günümüze ulaþmadýðý sanýlmaktadýr. Na½î¼atnâme (Münzevî, Fihrist, II, 1706) ve Güftâr-ý Þems-i Tebrîzî
(Manisa Ýl Halk Ktp., nr. 1647/2) gibi eserler ona da nisbet edilmektedir. Esrâr-ý
Fâti¼a adýyla kaydedilen eseri Mirßâtü’l£ârifîn ve ma¾harü’l-kâmilîn fî mültemesi Zeyni’l-£âbidîn (Koca Râgýb Paþa
Ktp., nr. 1453, vr. 280b-285b) adlý risâle ol-

malýdýr. Þîrîn’e izâfe edilen Ýrâßetü’d-dešåßiš fî þer¼i Mirßâti’l-¼ašåßiš, Mahdûm
Mehâimî diye bilinen Alâeddin Ali b. Ahmed Hindî’nin (ö. 835/1432) eseri olup yayýmlanmýþtýr (Bombay, ts.).
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Kâinatý yaratan ve idare eden
en yüce varlýðýn ulûhiyyetine
ortak tanýma anlamýnda
bir terim.
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Sözlükte þirk “ortak olmak” ve “ortaklýk”; “ortak koþmak” anlamýndaki iþrâktan isim konumunda bulunan þirk ise küfür demektir. Þirk koþana müþrik, þirk koþulana þerîk denir (Lisânü’l-£Arab, “þrk”

md.; Kåmus Tercümesi, “þrk” md.). Terim
olarak “Allah’ýn zâtýnda, sýfatlarýnda, fiillerinde veya O’na ibadet edilmesinde ortaðý, dengi yahut benzerinin bulunduðuna inanma” demektir. Tek Tanrý’ya inanmanýn karþýtý olan inanç türleri Grekçe polus (çok) ve theos (tanrý) kelimelerinden
oluþan politeizm (polithéisme) kavramýyla
ifade edilir. XIX. yüzyýlýn evrimci din anlayýþýna göre insanlýk politeist dinlerden önce atalarýn ruhlarýna ve tabiat üstü varlýklarla temellendirilmiþ basit inanç ve ritüellerden oluþan ilkel dinlere inanýyordu. Daha sonra toplumlar politeizm ve monoteizme ulaþmýþtýr, modern dönemde ise ilmî ateizm etkin hale gelmiþtir. Wilhelm
Schmidt’in monoteizm teorisine göre ise
baþlangýçta insanlýðýn inancý monoteizm
idi. Âdem ve torunlarý monoteist olmakla
birlikte onunla Nûh arasýnda ve Nûh’tan
sonra geçen dönemlerde politeist inançlar monoteizmden sapma þeklinde ortaya çýkmýþtýr. Peygamberler insanlýða monoteizmi teblið etmiþtir. Bazý araþtýrmacýlar, semavî dinlerin öðretileri yanýnda Afrika, Avustralya ve Amerika’daki kabilelerde gökle ilgisi olan, deðiþmeyen, görülemeyen ve ahlâkî talepleri bulunan bir Tanrý
inancýnýn varlýðýndan hareketle baþlangýçta insanlýðýn dinî hayatýnýn monoteist niteliði taþýdýðý yolundaki tezi daha tutarlý
bulmuþlardýr (Encyclopedia of Religion, IX,
6156). Keþif öncesi Güney Amerika’da, Batý Afrika’nýn Yoruba halký içinde ve Polinezya gibi ilkel toplumlarda bulunmasýna raðmen politeizmin Antik Yunan, Roma, Yakýndoðu, Çin, Hindistan gibi kültürlerde ilkel kabileler sonrasý bir fenomen olarak ortaya çýktýðýna dikkat çekilmiþtir. Ýlkel toplumlar geliþmiþ kültürlere geçerken inanç-
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