ÞÝRVANÞAHLAR SARAYI

Þirvanþahlar þehirlerde dikkati çeken savunma tesisleri, kale ve gözetleme kuleleri yapmýþlardýr. Öte yandan Þirvan ülkesi
doðal þartlarý, geliþmiþ ekonomisi, zanaat
ve ticaretiyle öne çýkmýþtýr. Ýpek yolu vasýtasýyla milletlerarasý ticarî faaliyetler ve
kültürel iliþkiler canlýlýk kazanmýþtýr. Fakat
Moðol iþgali döneminde Þirvanþahlar ülkesi gerilemiþ, insan kaybý, mesken ve þehirlerin harap edilmesiyle ekonomik açýdan
büyük bir çöküþ yaþanmýþtýr. Daha sonraki yýllarda ülke ekonomik ve kültürel açýdan eski seviyesine ulaþmaya çalýþmýþtýr.
XV. yüzyýl baþlarýndan itibaren Þirvanþahlar hânedanýnda 100 yýl kadar süren kalkýnma ve geliþme aþamasý gerçekleþmiþ,
önemli ilerlemeler kaydedilmiþtir. Özellikle Þeyh Ýbrâhim’in iktidar yýllarý þehirlerde
kültür, sanat ve edebiyat alanlarýnda bir
yükseliþ çaðý olmuþtur. Sultan Halil baþþehir Bakü’de önemli bayýndýrlýk faaliyetlerinde bulunmuþ, bu arada Þirvanþahlar
Sarayý’ný yaptýrmýþtýr (bk. ÞÝRVANÞAHLAR
SARAYI). Devlet mekanizmasýna ve yönetim düzenine önem verilen Þirvanþahlar’da
o döneme göre mükemmel bir yasal ve
geliþmiþ bir idarî düzen mevcuttu. Daha
XII. yüzyýlda Þirvanþahlar Devleti, Azerbaycan’ýn siyasal, ekonomik ve kültürel geliþimi açýsýndan önemli rol oynamaktaydý.
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Bakü’de
XV-XVI. yüzyýllarda inþa edilen saray.
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Âzerî-Türk halkýnýn “içeri þehir” diye andýðý eski Bakü’de yer alan saray çeþitli fonksiyonlara sahip mimari birimlerden meydana gelmektedir. Arazisinde daha erken
tarihli yapýlarýn da bulunduðu anlaþýlan,
ancak günümüzdeki binalarý daha çok XVXVI. yüzyýllarda inþa edilen ve iki büyük,
iki küçük giriþi olan saray sur içine alýnmýþ (XIX. yüzyýl) oldukça geniþ bir alana
yayýlan büyük bir külliyedir. Saray Mescidi’nin yanýndaki türbenin taçkapýsýnda adý
geçen Mimar Ali’nin sarayý yapan baþlýca
mimar olabileceði ileri sürülmektedir. Türbeye geçit veren ve 1585 yýlýnda inþa edilen kuzey giriþinin üzerindeki kitâbede ise
üstat Emîrþah Velyânkûhî’nin ismi geçmektedir.
Sarayý oluþturan birimler topografik açýdan seviye farký gösteren üç ayrý alan üzerinde kurulmuþtur. Denize yakýn tarafý daha yüksek bir teras üzerinde olup burada
dörtgen revaklý bir avlu içerisinde çepeçevre dolanan sütunlu galerisiyle, sekizgen planda inþa edilmiþ sarayýn bitiþiðinde yer alan ve ondan sonra yapýldýðý kabul edilen kuzeydeki divanhâne (XV. yüzyýl ortasý) ilk dikkati çeken mimari yapý-

dýr. Yapýnýn merkezî sivri tek bir kubbesi
vardýr. Kubbeli kýsmýn zemininin altýnda
bir odasý bulunduðu gibi avluya açýlan ve
yerin altýna önce eðimli bir yolla inilen, daha sonra bir kuyu þeklinde dimdik yerin
içine doðru uzanan bir mahzen-bodrum
(zindan [?]) kýsmý mevcuttur. Bunun benzerlerine Apþeron’daki bazý kale yapýlarýnýn avlu zeminleri altýnda da rastlanmýþtýr. Divanhânenin bir tarafýnda çatý üzerine
çýkan merdiven yer almaktadýr.
Binanýn süslemeleri dönem üslûbunun
en göz alýcý örnekleridir. Taçkapýsý mukarnaslarla geçilen istiridye biçimi niþli, taçkapý yüzeyleri lotus süslemelidir. Ýçeriye
geçit veren basýk kapý kitâbeliðinde ve yan
niþlerin üzerinde bitkisel süslemeler bulunmakta, kapý içindeki keskin köþelerde
geometrik bir friz görülmektedir. Kitâbede
Yûnus sûresinin 26. âyeti yazýlýdýr. Useynov, Bretanickiy, Salamzâde ve daha sonra Aslanapa bu divanhâneyi üslûp bakýmýndan Ahlat’taki Emîr Bayýndýr Kümbeti ile karþýlaþtýrarak kümbetin mimarýnýn
Bakü’den gelmiþ olabileceðini ileri sürerler. Tercan Mama Hatun kümbetiyle ve bazý Bâbürlü mezar anýtlarýyla da kuruluþ bakýmýndan benzerlik vardýr.
Þirvanþah Sultaný Halîlullah zamanýna
(1418-1463) ait olduðu düþünülen sarayýn iki katlý harem kesimi ve diðer mekânlarla saray bölümü de bu tarafta (doðu)
yer almaktadýr (823/1420). XIX. yüzyýlda
Ruslar mühimmat deposu yapmak için buranýn bazý kýsýmlarýný yýkmýþtý. Her katta
yirmi beþin üzerinde odasý bulunan bu bölüm asimetrik iç düzenlemeye sahiptir ve
birbirine baðlý birimlerden oluþan karmaþýk bir þemadadýr. Giriþi iki yaný niþli tonozkubbelidir. Buradan az ilerideki bir merdivenle sekizgen, ortasý açýk, ahþap çatýlý bir
geçiþ mekânýna girilir. Yanýnda önü eyvan
þeklinde kubbeli bir mekân daha vardýr.
Diðer mekânlar büyüklü küçüklü salonlar,
odalar halinde bu bölümlerin etrafýnda yer
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alýr. Doðuya doðru uzanan, önü köþeli apsis biçiminde biten büyük salonun bir benzeri güneyde yer almaktadýr. Saray kesiminin deniz tarafýna açýlan sur üzerinde
(orta avlunun doðu taçkapýsý) dilimli ve
mukarnaslý kavsarasý olan bir taçkapý bulunur ki bunun Osmanlý Sultaný III. Murad
tarafýndan yaptýrýldýðý kitâbesinden anlaþýlmaktadýr. Kitâbede ayrýca 994 (1586)
tarihi ve Bakülü usta Ulu Receb Baba’nýn
ismi yazýlmýþtýr.
Denizin aksi istikametinde (batý) yükseltisi daha düþük olan ve kademeler halinde alçalan kýsýmda Saray Mescidi (Þah
Mescidi, minare kitâbesine göre Halîlullah tarafýndan 845’te [1441-42] inþa ettirilmiþtir), türbe (1435), hamam (kalýntý halinde), sarnýç ve onun yanýnda 777 (1376)
tarihli Cin Mescidi yer almaktadýr. Ýki taçkapýsý olan cami ortada bulunan, dört taraftan tonozlarla çevrili bir merkezî plan
þemasýna sahiptir. Ýki yanýnda niþlerin olduðu giriþ eyvanýndan camiye girilir. Merkezi pandantifli yuvarlak kubbe dört tarafýndaki tonozlarla yanlara geniþletilmiþtir. Bu tasarým Türk mimarisinin çeþitli
dönemlerinde yapý veya yapý bölümlerinde uygulanmýþtýr. Bu þekilde oluþturulan,
ortasý kubbeli dört ana yön tasarýmýnýn
kollarý arasý, batýda iki katlý (alt katý tonoz,
üst katý kubbeli) bir oda ile karþý tarafý kuzeydoðuda yer alan minarenin arkasýnda

Þirvanþahlar Sarayý’nýn arka avlusundaki Seyyid Yahyâ-yý Þirvânî (Bakûv) Kümbeti (Derviþ Kümbeti)

giriþ eyvaný olarak deðerlendirilmiþtir. Boþta kalan mihrap duvarý köþeleri doðu tarafýnda bir, batý tarafýnda yan yana iki tonozlu mekânla kapatýlmýþtýr. Mihrap istiridye kabuðu biçiminde niþlidir. Mihrap
duvarýnýn yanýndan bir giriþ vardýr. Diðer
taraftaki küçük niþlerin birinden merdivenlerle yukarýya çýkýlmaktadýr. Minaresi Bakü’deki Mescid-i Muhammed’in minaresi
gibidir. Türbenin yoðun süslemeli taçkapýsý “piþtah” denilen tarzda ele alýnmýþ olup
burada madalyon içinde “Muhammed” ve
“Ali” isimlerinden baþka Mimar Ali’nin adý
geçmektedir. Ayrýca Yûsuf sûresinin 92.
âyetiyle bir hadis yer almaktadýr. Türbe
kubbeli olup üç taraftan eyvan þeklinde
niþlere sahiptir; giriþin iki yanýnda ve doðu tarafýndaki eyvan-niþin iki yanýnda tonozlu mekânlar bulunmaktadýr. 839 (143536) tarihi kitâbede türbenin Halîlullah tarafýndan annesi ve oðlu için yaptýrýldýðý belirtilmektedir.
Esas saray binasýnýn güney duvarý aþaðýsýnda, bugün mevcut olmayan Bayýl Köþkü’ne ait Bayýl taþlarýnýn önemli bir bölümünün ve koç-koyun / at biçimindeki mezar taþlarýnýn sergilendiði avluda bir kenarda taþ kümbet mimarisinin güzel örneklerinden, sekizgen planda yapýlmýþ Yahyâyý Þirvânî (Bakûvî) Kümbeti (Derviþ Kümbeti, 1450) ve Keykubad Mescidi’nin (Küçük Mescid) kalýntýlarý bulunmaktadýr. Zeki Velidi Togan bu caminin Evliya Çelebi’nin anlattýðý Haydar Þah Camii, türbenin
de yine onun bahsettiði Þeyh Þerim’in türbesi olabileceðini ileri sürerse de bu zayýf
bir ihtimaldir. Daha çok Bakûvî’ye atfedilen kümbet, dörtgen mumyalýðý ve sekizgen ziyaretgâhý ile içten kubbe ve dýþtan
piramidal külâhla örtülü, Anadolu Türk mimarisi kümbetleriyle paralel bir yapý olarak dikkati çekmektedir. Yapý 1998’de tamir edilmiþtir. Cami ise kare þeklinde dört
pâye üzerine oturan, etrafý tonozlarla çevrili bir kubbeye sahipti.
1920-1930 yýllarýnda restore edilen saray binalarý ayrýca 1998’de geniþ kapsamlý bir restorasyon geçirmiþtir. Geleneksel
taþ iþçiliði günümüzde de kuvvetli olduðu
için yenilenen bölümlerin daha eski bölümlerden ayrýlmasý ileride sorun doðuracaktýr. 1944’ten itibaren arazisinde kazýlar yapýlmýþtýr. Þirvanþahlar Sarayý’nýn inþa tarzý, geleneksel Türk mimari geleneðine uygun biçimde deðiþik dönemlerde inþa edilmiþ binalarý içermektedir. Ancak bir kýsým
araþtýrmacýlar sarayýn esasýnýn daha önce
ele alýnan bir plana göre yapýldýðýný düþünmektedir. Saray binalarýnýn birbirine uyum
meselesinin iyi çözülmüþ olmasý, bu böl-
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geye özgü yerli tek tip büyük sarýmsý taþ
bloklarýn kullanýlmasý, mimarlýk unsurlarý
ve süslemelerin bütünlüðü gibi özelliklerden dolayý bu fikir ileri sürülmüþtür. Ancak aðýrlýklý olarak XV-XVI. yüzyýllar içerisinde bir yapýlanma söz konusudur, fakat
mimar ve ustalar eserleri bütüne uyacak
biçimde ele alabilmiþlerdir. Söz konusu dönemler içinde mimari öðeler ve süslemelerde bir üslûp birliðinin olmasý doðaldýr.
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Hz. Âdem’in üçüncü oðlu.
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Ýsrâiliyat kaynaklarýndan hareketle hakkýnda bilgi edinilen Þît (Ar. Þîþ, Ýbr. Þet) Hz.
Âdem’in Hâbil’in ölümünden sonra doðan oðludur. Ýbrânîce Þet isminin “belirlemek, yerleþtirmek; bahþetmek” mânasýndaki fiille iliþkili olduðu ifade edilmiþtir (Tubach, s. 187). Ahd-i Atîk’in Tekvîn
kitabýna göre (4/25; 5/3) Hâbil’in yerine
Âdem’e bahþedilen Þît, Âdem 130 yaþýndayken babasýna benzeyen bir çocuk olarak doðmuþtur. Þît 105 yaþýndayken oðlu
Enoþ dünyaya gelmiþ, baþka birçok oðlu
ve kýzý olmuþtur. 912 yaþýnda vefat etmiþtir (Tekvîn, 5/6-8). 1. Târihler’de (1/1)
kaydedilen soy kütüðünde de Þît’in ismi
geçer. Sayýlar’da (24/17) Balam’ýn kehanetinde Þît oðullarýndan söz edilir. Bazý erken dönem hýristiyan kutsal metni yorumcularý Tekvîn’deki (6/2) “Tanrý oðullarý” ifadesini Þît oðullarý ya da Sethianlar, ayný
yerdeki “insan kýzlarý”ný ise Kabil soyun-

