YÂKUTÝYE MEDRESESÝ ve KÜMBETÝ
4277) ve Paris Bibliothèque Nationale’de
(Arabe, nr. 6068, 6716) sülüs, nesih ve muhakkak hatlarýyla yazýlmýþ mushaf-ý þerif
ve cüzler bulunmaktadýr.

Bunlarýn dýþýnda müze ve kütüphanelerde âyet ve hadisleri içine alan kýta ve murakka‘lar, hikmetli ve özlü sözlerden meydana gelen mecmualar, risâleler de mevcuttur. Yâkut’un Risâle fi’l-Åa¹ adlý bir
eseri kaydedilirse de (Keþfü’¾-¾unûn, I,
862) buna henüz rastlanmamýþtýr. Yine
Ýbn Sînâ’nýn eþ-Þifâß adlý eserini tek cilt
halinde yazdýðý söylenirse de bunun günümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmemektedir. Yâkut’un AÅbâr ve eþ£âr ve âdâb ve
¼ikem ve ve½âyâ münteÅabe yahut benzer isimlerde Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayýtlý risâlesi (Ayasofya, nr. 3764, 3765,
4306) diðer bazý risâlelerin yer aldýðý bir
mecmua içinde basýlmýþtýr (Ýstanbul 1298,
s. 52-77). Esrârü’l-¼ükemâß (Ýstanbul
1300, Mufaddal ed-Dabbî’nin Em¦âlü’l£Arab ’ý ve diðer bazý risâlelerle birlikte, s.
87-140; nþr. Ýbrâhim Sâlih ve Semîh Sâlih, Dýmaþk 1994) adýyla yapýlan neþirler
de büyük kýsmýyla ayný eserdir. British Library’de bu konuda yazdýðý bir eseri daha
vardýr (Add., nr. 23475). Süleymaniye (Ayasofya, nr. 2765) ve Chester Beatty (Ar.
4237) kütüphanelerinde Ed£iyetü’l-eyyâmi’s-seb£a adlý bir eseri, muhadram þairlerden Kutbe b. Evs el-Hâdire divanýnýn
istinsah ettiði nüshalarý Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Ayasofya, nr. 3881, 3932,
3933; ayrýca bk. Sezgin, II, 214) ve Smithsonion Institution Freer Gallery of Art Washington D. C.’de (nr. 37. 28) kayýtlýdýr (istinsah ettiði diðer bazý eserler için bk. Sezgin, bibl.; Selâhaddin el-Müneccid, s. 5659).
Yâkut’un hat sanatýnda yaptýðý yenilikler yeni bir dönem baþlatmýþ, tesirleri iki
asra yakýn devam etmiþ ve yazýlarý örnek

alýnmýþtýr. Osmanlý ülkesinde üslûp arayýþlarý ve Þeyh Hamdullah’ýn çevresinde oluþan Osmanlý ekolü Yâkut çýðýrý temel alýnarak yürütülmüþtür. Osmanlý hat ekolü,
II. Bayezid’in hazineden çýkarýp Þeyh Hamdullah’a verdiði Yâkut’un yazý örneklerinden yedi kýta üzerinde yaptýðý uzun, yorucu bir mesainin sonucu ortaya çýkmýþtýr. Bu ekol çeþitli þivelerle geliþimini sürdürürken Kanûnî Sultan Süleyman devri
hattatý, Yâkut-ý Rûm denilen Ahmed Þemseddin Karahisârî bu çýðýra uymayýp hocasý Esedullah-ý Kirmânî’den öðrendiði Yâkut el-Müsta‘sýmî ekolünü benimsemiþ,
bu ekolü yazý güzelliðinin zirvesine ulaþtýrmýþ, böylece Ahmed Karahisarî elinde
Yâkut üslûbu altýn çaðýný tamamlamýþtýr.
Osmanlý hat sanatýnda bir nesil devam
eden Yâkut üslûbu yerini Þeyh Hamdullah ekolüne býrakmýþtýr. Yalnýz Ýran’da hat
sanatý Osmanlý hat sanatý geliþmelerinin
dýþýnda kalmýþ, Ýranlý hattatlar Yâkut ekolünü sürdürerek bu vadide eserler vermiþtir. Yâkut’un hat dýþýnda þiir ve edebiyat alanýnda da sanat zevkini ve yeteneðini gösterdiði bilinmektedir. Bazý eserlerde þiirleri yer almaktadýr (Ýbnü’l-Fuvatî, el¥avâdi¦ü’l-câmi£a, s. 296-297, 337-338).
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Erzurum’da
XIV. yüzyýlýn baþýnda inþa edilen
Ýlhanlý devri medresesi ve kümbeti.
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Bânisine ithafen Hoca Yâkut Medresesi
adýyla da anýlýr. Kaynaklara göre uzun süre, eski Yeniçeri Kýþlasý’nýn yerine 18771879’da yaptýrýlan yeni kýþlanýn içinde kalmýþtýr. Yine uzun yýllar top dökümhanesi
olarak kullanýlan binanýn etrafýnda 1970’li yýllarda askerî birlikler bulunmaktaydý.
Taçkapýsýnýn üzerindeki tek satýrlýk Arapça kitâbeye göre medrese, Olcaytu Hudâbende döneminde 710’da (1310-11) Gazân
Han ve Bolugan Hatun’un paralarýyla Ýlhanlýlar’ýn Bayburt ve Erzurum vilâyetlerinin emîri Cemâleddin Hoca Yâkut Gazânî
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Yapý üç eyvanlý olup avlusunun üzeri kapalý medreseler grubuna girmektedir. Kesme taþtan tek kat halinde inþa edilen dikdörtgen planlý medrese ön cephe düzeniyle dikkati çekmektedir. Cephenin ortasýnda dýþa taþkýn, bitkisel, geometrik ve figürlü süslemeli taçkapý yer almakta, sað
köþede minare, sol köþede minare kaidesi
bulunmaktadýr. Ana eyvanýn arkasýnda bir
kümbet mevcuttur. Cephenin ortasýnda
dýþa taþkýn olarak yerleþtirilen taçkapýyý
mukarnaslý, geometrik ve bitkisel süslemeli yüksek kabartma bordürler üç yönde dolaþmaktadýr. Taçkapýnýn basýk kemeri geçme motifli olup kemerin iki ucunda
yaprak motifleri üzerinde palmetler görülür. Kemerin köþeliklerinde de palmet
desenleri iþlenmiþtir. Kapýnýn iki köþesinde kabarýk palmet süslemeli sütunçeler
üzerinde palmet desenli sütun baþlýklarý
yer almaktadýr. Kapýnýn yan niþleri sivri kemerli düzenleme içinde iki yaný sütunçeli
ve beþ sýralý mukarnaslýdýr. Niþin içinde on
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iki kollu yýldýzdan geliþen geometrik süsleme vardýr. Niþin dikdörtgen çerçevesini
oluþturan ince bordür üzerinde palmet dizisine yer verilmiþtir. Kemer üzerinde dikdörtgen bir kartuþ içinde yivli dallarla birbirine baðlanmýþ palmetlerden meydana
gelen düzenleme bulunmaktadýr. Kapýnýn
üstünde bir sýra mukarnas, yan niþlerin
üzerinde dikdörtgen formlu düzenleme
içinde sekiz kollu yýldýzdan geliþen geometrik düzenleme görülmektedir. Kitâbe
kuþaðý yan niþler ve kemer üzerinde kapýyý üç yönden çevrelemektedir. On sýralý
mukarnas kavsara, rûmî-kývrýk dal süslemeli sivri kemer içinde yer almaktadýr. Kemer köþeliklerinde günümüze oldukça bozulmuþ durumda ulaþan bir kitâbe vardýr. Kapýyý üç yönden dolaþan dikdörtgen
bordürlerden ilki üzerinde palmet, rûmî
ve kývrýk dallardan oluþan bir düzenleme
görülür. On iki kollu yýldýzdan geliþen geometrik düzenleme her iki yanýnda rûmî ve
palmet dizisinden meydana gelen iki ince
bordür bulunmaktadýr. Bir sonraki bordür üzerinde yüksek kabartma palmetler, zemininde palmet, rûmî ve kývrýk dallý
süsleme mevcuttur. Kapýnýn dýþ köþelerinde gövdeleri palmet desenli, palmetli ve
mukarnaslý baþlýklara sahip üst üste kullanýlmýþ ikiþer sütunçe vardýr. Kapýyý iki yandan sýnýrlayan çift katlý, gövdeleri palmet
desenli sütunçeler yine palmetli sütun baþlýklarýna sahiptir.
Dýþa taþkýn taçkapýnýn yan cephelerinde iki katlý bir düzenleme görülmektedir.
Kaval silmelerle çevrili dikdörtgen panolar içinde kývrýk dal, rûmî ve palmet dizilerinden oluþan bordürlerin ortasýnda beþ
kollu yýldýzdan ve kýrýk hatlardan meydana gelen geometrik desenli bordür bulunmaktadýr. Cephenin alt kýsmýnda taç kapýsýndaki kaval silmeden oluþan sivri kemerli niþ palmet desenli vazo formlarýyla
sonlanmaktadýr. Geometrik süslemeli bir
vazodan çýkan, iri yapraklarý belirgin bir
aðaç motifinin altýnda her iki yanýnda birer aslan-pars figürü iþlenmiþtir. Parslarýn
vücutlarý spiral biçimde kývrýmlarla iþlenmiþ, yüzlerinde gözler, diþler, ayrýca ayaklar gibi ayrýntýlar da belirtilmiþtir. Aðacýn
üzerindeki çift baþlý kartal motifinde vücut, kanatlar, kuyruk açýkça iþlenmiþtir;
baþýnýn üzerinde geometrik süslemeli bir
kabara yer almaktadýr.
Minareler cephenin kuzey ve güney köþelerindedir. Kesme taþtan, alt kýsýmlarý
pahlý yuvarlak kaidesi üstünde yalnýzca
güney yönündeki minare ayaktadýr. Kaidenin üzerinde, minarenin yüzeyinden dýþa taþkýn yerleþtirilmiþ tuðlalarýn meyda294

na getirdiði ok ucu þeklinde geometrik düzenlemeler içinde fîrûze ve mor sýrlý tuðlalarýn yerleþtirilmesiyle elde edilen örgülü geometrik süslemeye sahip gövde belli bir yüksekliðe kadar saðlam kalabilmiþtir. Yýkýlan üst kýsmý ise kurþun bir kapakla kapatýlmýþtýr. Diðer minarenin ise yapýldýktan sonra yýkýldýðý veya hiç yapýlmadýðý
konusunda farklý görüþler vardýr. Günümüze pahlý kaide üzerindeki silindirik gövde cephe yüksekliðinde ulaþmýþtýr. Erzurum’u gösteren gravürlerden minarelerin
orijinal durumu anlaþýlamamaktadýr.
Taçkapýdan sonra beþik tonoz örtülü eyvanýn her iki yanýnda birer mekân yer almaktadýr. Köþelerde kalan odalar pahlý kapý geçiþleriyle orta mekâna baðlanmýþtýr.
Bu mekânlardan saðdakinde bulunan merdivenlerle çatýya, buradan da minarelere
ulaþýlmaktadýr. Orta mekân dilimli kemerli bir kapý ile avluya açýlmaktadýr. Medresenin dikdörtgen planlý orta mekânýnda
dört kalýn ayaða oturan revak kemerleri,
ortadaki oldukça süslemeli mukarnaslý tonozu taþýmaktadýr. Saðda ve solda birer
koridor oluþturan revak kemerlerinin arkasýnda kalan cephelerde ortada birer eyvan, bunlarýn iki yanýnda ikiþer oda vardýr. Medrese odalarýnýn düz taþ hatýllý silmeleri üzerinde bitkisel ve geometrik bezemeli rozetler görülmektedir. Revaklarýn
üzerleri kuzey-güney ve doðu-batý yönlerinde sivri kemerli tonozlarla örtülmüþtür. Yapýnýn içte giriþ biriminin üstü medresenin içine açýlan sivri kemerli bir mahfil
þeklinde düzenlenmiþtir. Medresenin uzun
süre âtýl durumda kalmasýndan dolayý bu
mekâna geçiþ önceleri tam olarak anlaþýlamamýþ, avlu içinden bir merdivenle buraya çýkýldýðý düþünülmüþtür. Ancak da-
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ha sonra üst katta yapýlan araþtýrmalarda minare kapýlarýnýn önünden orta bölüme geçen birer kapýnýn bulunduðu tesbit
edilmiþtir.
Güneydeki yan eyvanda bir mihrap ve
eyvan duvarlarýný çevreleyen vakfiye kitâbesi mevcuttur. Medresenin doðu cephesinde büyük bir eyvan, bunun güneyinde
bir oda, kuzeyinde ayný zamanda kümbete de geçiþi saðlayan bir mekân mevcuttur. Ana eyvanda yer alan bir pencere avludaki kümbetle baðlantýlýdýr. Medresenin ana eyvanýna bitiþik konumdaki kümbet, kenarlarý pahlý kare bir mumyalýk katý üzerinde dýþtan çokgen planlý ve külâhlý,
içten yuvarlak planlý ve kubbeli olup önünde kare planlý bir hazýrlýk mekâný vardýr.
Kümbetin kaidesinin üzerinde bir silme,
doðu ve güneydoðu cephelerinde mukarnaslý birer pencere yer almaktadýr. Külâh
eteðinde gövdeyi geometrik motifli iki kuþak çevreler. Kümbetin kuzeyinde bulunan ve yapýya giriþi saðlayan birime medresenin içinden ulaþýlmaktadýr. Kümbetin
mumyalýðý kare planlý ve aynalý tonoz örtülüdür. Mumyalýk katý önündeki hazýrlýk
mekâný mevcuttur. Bu bölüme de medresedeki mekândan geçilmektedir. Kümbette herhangi bir kitâbe olmadýðý için gömülü olan kiþi ya da kiþilere dair bilgi yoktur.
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Sibirya’nýn doðusunda yaþayan
Türk kökenli bir boy.
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Türkler’in en eski boylarýndan biri olup
kendilerine Saha adýný vermektedirler. XVII.
yüzyýldan beri Rus ve Avrupa literatüründe Yakutlar diye anýlmakta, dolayýsýyla onlarýn yaþadýðý bölgeye Yakutistan (Yakutya)
denilmektedir. Ruslar’ýn Sahalar için kullandýðý Yakut adý Tunguzlar’ýn onlara verdiði Yako adýnýn +t ekiyle yapýlmýþ çoðul
halidir. Günümüzde burasý Rusya Federasyonu içinde özerk bir cumhuriyettir. Yakutistan’dan baþka Taymýr, Evenki, Magadan, Sahalin ve bunlarýn yöresinde de Yakutlar yaþamaktadýr. Ayrýca Yakutlar’a baðlý Dolgan adlý bir topluluk vardýr. Kuzey Yakutlarý ile Güney Yakutlarý arasýnda kültürel farklýlýklar bulunmakta, kuzeydekiler
daha çok avcý balýkçý bir hayat sürdürürken güneydekiler Tunguz ve Yukagirler’le
benzer kültür özellikleri taþýmaktadýr.
Arkeolojik araþtýrmalara göre Yakut ülkesinde ilk insan izleri erken taþ devrine
kadar gider. Buzul çaðýnýn hemen sonrasýnda ýrmak boylarýnda ilk yerleþme yerleri görülür. Lena havzasýnda yarý göçebe
hayatý süren balýkçý ve avcý gruplar yaþamýþtýr. Geyik avýný yansýtan kaya resimlerinin mevcudiyeti bunu kanýtlar. Maden devriyle birlikte Baykal çevresine has mezarlar bu bölgede yaygýnlaþýr. VI. yüzyýlda Türk
kökenli ve Proto-Moðol kabileler bölgeye
gelmeye baþladýlar. Sahalar kalýcý konut yapýmýný, atlý hayvancý kültürünü, hayvan besiciliðini, demirciliði, çömlekçiliði ve kuyumculuðu bölgeye getirdiler; böylece ekonomik hayat geliþti. Bazý araþtýrmacýlar Ýslâm kaynaklarýnda geçen Furi / Kuri top-

luluðunu Kurikanlar’la özdeþleþtirmektedir. Çin kaynaklarýnda görülen Ku-li-kan
ve Orhon yazýtlarýndaki Kurikanlar Yakutlar’ýn atalarý kabul edilmektedir. Yine bunlar tarihte Uranhay-Sakalar (Orman Sakalarý) olarak da tanýnmýþtýr. Baykal gölü çevresinde yaþayan Kurikanlar’ýn kuzeye gidiþi bu dönemlerde baþlamýþ, XIII. yüzyýlda Cengiz Han döneminden itibaren daha da yoðunlaþmýþtýr. 1215-1216 yýllarýnda Cengiz Han, Boragul Noyon’u Moðollar’a direnen Tumatlar üzerine gönderdi ve
Moðol baskýsýndan kurtulmak isteyen kabileler kuzeye çekildi.
Sahalar’ýn tarihî rivayetlerine göre yapýlan göçlerden sonra Omogoy, Elley ve
Uluu Koro adlý üç ana grup bir topluluk
oluþturdu. XVIII. yüzyýla ait kayýtlara göre
Sahalar, Baday Toyon’un liderliðinde Baykal bölgesinden Yakutistan’a geldiklerini
kabul ederler. XVI. yüzyýlda bölgeye güneyden yeni bir nüfus hareketi gerçekleþti. Atla gömme geleneðini temsil eden topluluklar Saha kültürüne son þeklini verdi.
Bu geliþmelerden hareketle, Baykal gölü
civarýndan göç ederek tedrîcen Lena boyuna yerleþen Yakutlar’ýn Doðu Sibir’in en
eski kavimlerini teþkil ettiði ileri sürülür.
Yakutlar’ýn dili diðer Türk lehçelerinden
epeyce farklý olduðundan onlarýn ana Türk
kitlesinden çok erken ayrýldýðý ve Sibir’in
diðer unsurlarýyla karýþarak bir Yakut kavmi meydana getirdiði kaydedilmektedir.
Yakutlar eski Türk yurdundan hayvanlarýyla (at, sýðýr) birlikte geldikleri için Sibir’in þiddetli iklim þartlarýna bakmadan
ehlî hayvan beslemeyi sürdürdüler. Böylece Sibir’in kuzeyindeki diðer kavimlerden
farklý bir ekonomik hayat kurdular.
Yakutlar, hemen hemen bütün Lena havzasý boyunca yarý uruðlar (küçük kabileler)
halinde yaþýyordu. Bu uruðlara Yakutça’da
“con” deniliyor ve her conun baþýnda kendi beyleri (toyon) bulunuyordu. Toyon / toyun eski bir Türkçe lakaptýr, Avarlar ve Hazarlar tarafýndan da kullanýlmýþtýr; bunun
Hazarlar vasýtasýyla Rusça’ya geçtiði ve
XVII. yüzyýla kadar geldiði bilinmektedir.
Ruslar’ýn Sibir’e girmesi esnasýnda Yakutlar’ýn bir kýsmýnýn Tigin adlý bir toyonun idaresinde yaþadýðý rivayet edilir; tigin / tegin
adý da Türkler’de bilinen adlardan olup
“prens” mânasýna gelir. Bütün Yakutlar’ýn
baþýndaki idareciye ulu toyon denir. Yakutlar’ýn en kuvvetli uruðu Lena nehrinin sol
kýyýsýnda yerleþen Namaslar’dý. Bunlarýn
güneyinde Kangalaslar, Lena’nýn sað tarafýnda çok kalabalýk Menginler vardý. Aldan’a
dökülen Tanda boyunda Borogonlar, daha
doðuda Baturustlar, Batulinler gibi Yakut

uruðlarý bulunuyordu. Ruslar dýþ pazarlarda büyük revaç gören kürk ticaretini tamamen ellerine geçirmek amacýyla Sibir
bölgesine doðru ilerlemeye baþladýlar. 25
Eylül 1632’de Lena nehrinin orta kesiminde Lena Kalesi’ni (günümüzde Yakutsk þehrine 70 km. mesafede) kurdular. Yakutlar
üzerindeki Rus hâkimiyetinin ilk adýmý böylece atýlmýþ oldu. Ruslar gruplar halinde
buraya geliyor ve çeþitli yerlerden Yakutlar
arasýna girerek kürk topluyorlardý. Mangazay’dan (Mangazeya) gönderilen bir Rus
(Kazak) müfrezesi 1633 ilkbaharýnda Yakutsk þehrinden yollanan bir baþka Rus
grubu ile karþýlaþtý. Rus Kazaklarý veya “iþ
adamlarý” bazan da kendileri için kürk temin etmek maksadýyla Yakutlar’ýn içine
giriyorlardý. Böylece Yakut ülkesi baþtan
baþa Rus yaðmasýna uðradý.
1633’te Yakutlar, Ruslar’a karþý durmaya çalýþýp birkaç Rus Kazaký’ný öldürdüler.
1634’te bazý Yakut uruðlarý ayaklandý; fakat ayaklanma Yakutsk þehrindeki Kazak
atamaný Ývan Galkin tarafýndan þiddetle
bastýrýldý. Ýkinci büyük ayaklanma 16361637 yýllarýnda gerçekleþti, bu hareket de
ayný âkýbete uðradý. Rus Kazaklarý sayýca
fazla olmamasýna raðmen ateþli silâhlarla
Yakutlar arasýnda dehþet saçýyor ve birkaç bin kiþilik Yakut kalabalýðýný kolayca
daðýtýyorlardý. Bir Kazak atamaný 1637’de Aldan nehri boyunca çýkarak 1638’de
Butal’ski Ostrog’u kurunca Yakutlar’ýn esas
yurtlarý da Rus kontrolü altýna girmiþ oldu.
1639 sonunda Aldan Yakutlarý, Tunguzlar’la birlikte Ruslar’a karþý ayaklanmaya
kalkýþtýlar, fakat yine baþarý elde edemediler. 1641’de Moskova tarafýndan Yakutsk
þehrine tayin edilen Voyvoda Petr Golovin’in
gelmesiyle Yakut yurdunun Rus idaresi tarafýndan sistemli bir þekilde sömürgeye dönüþtürülmesi tamamlanmýþ oldu.
1638’de Yakutsk kazasý teþkil edilerek
Sibirya departmanýna baðlandý. 1640-1641
yýllarýnda otuz dört ilçe kuruldu. Yakutsk
1775’te Saha eyaletine, 1784’te Irkutsk
bölge yönetimine baðlý Saha iline dönüþtürüldü ve Uzakdoðu topraklarýnýn keþfine yönelik Rus seferlerinde bir üs haline
geldi. Dolayýsýyla Lena havzasý Rus Ýmparatorluðu için önemli bir yerdi. Saha topraklarý hükümdara ait kabul edildi ve Voyvodalýk yönetimi sürdürüldü. Halkýn ana
kütlesi “yasak” adý verilen vergi düzeni içinde kaydedildi. Yasak vergisi olarak 1641’de 8724 samur, 2142 tilki, 1701’de 12.720
samur, 6818 tilki toplandý. XVIII. yüzyýlda
Sibirya’dan getirilen kürklerden elde edilen gelir hazine gelirlerinin üçte birini oluþturmaktaydý. Rus Çarý I. Petro, 1 Eylül
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