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lerin Tanrý’nýn egemenliðinde yer bulmak-
tan mahrum kalacaklarý (I. Korintoslular’a
Mektup, 6/9-10) belirtilmiþtir. Kutsal me-
tinlerden anlaþýldýðýna göre Hz. Îsâ zina
ederken yakalanmýþ bir kadýna recm ceza-
sý uygulamamýþ (Yuhanna, 8/3-11), ancak
zinanýn boþama için yegâne sebep oldu-
ðunu vurgulamýþtýr (Matta, 19/9; Markos,
10/11-12; Luka, 16/18). Ayrýca Pavlus tara-
fýndan fuhuþ yapanlarýn toplumdan dýþ-
lanmasý önerilmektedir (I. Korintoslular’a
Mektup, 5/1-2, 9-13). Daha sonraki dönem-
lerde kiliseler konuyla ilgili, süresi deðiþ-
mek üzere kefâret, geçici veya sürekli ola-
rak toplumdan dýþlama gibi cezaî düzen-
lemelerde bulunmuþtur.
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Kýrým’da
XVI. yüzyýla ait medrese.

˜ ™

Kýrým Haný I. Mengli Giray’ýn emri üze-
rine onun son saltanat döneminde (1467-
1474, 1475-1476, 1478-1514) inþa edilmiþ
olup Bahçesaray’a bitiþik Salacýk’ta yer al-
maktadýr. Salacýk bölgesinde eskiden Ký-
rým hanlarýnýn ilk saraylarý, I. Mengli Giray
Han’ýn türbesi, bir cami ve onun etrafýnda
bir defin alaný bulunmaktaydý. Evliya Çe-
lebi medresenin yanýnda güzel bir hamam-
dan bahsetmektedir. Son yýllarda yapýlan
kazý çalýþmalarýnda bu hamamýn kalýntý-
larýna ulaþýlmakla beraber bulgular eski-
den bölgede yoðun bir yapýlaþmanýn var-
lýðýný ortaya koymaktadýr. Medrese ve tür-
be arasýnda ayrýca mezarlar tesbit edilmiþ-
tir. Medresenin giriþ kapýsýnýn üstündeki
kitâbe metninde yapýnýn I. Mengli Giray
Han’ýn emri üzerine 906 (1500-1501) yýlýnda
inþa edildiði belirtilmektedir. Zincirli Med-
rese’nin adý giriþin üstünde asýlan ve iki ta-
rafa sarkan zincirden gelmektedir. Riva-
yete göre medresenin inþasýnda bizzat ça-
lýþan han bu zinciri ilme saygý göstergesi
olarak giriþe asmýþ ve ilk defa kendisi boy-
nunu eðerek medreseye girmiþtir. Fakat
bilindiði üzere bu tip zincirler binaya at-
larýn girmesini engellemek amacýyla asý-
lýrdý. Zamanla giriþ seviyesi yükseldiðinden
zincir þimdi insan boyu hizasýndadýr. Giriþ
cephesinde üstü üç dilimli kemer þeklin-
de düzenlenmiþ bir kitâbe vardýr. Kitâbe
medreseye ait olmayýp muhtemelen böl-
gede ortadan kalkmýþ baþka bir yapýdan
buraya sonradan nakledilmiþtir. Ýç avlu-
daki kemerin üzerinde ayrýca ikinci bir ki-
tâbe mevcuttur.

Dikdörtgen planlý yapý 24 m. uzunluðun-
da bir cepheye sahiptir. Üstü açýk olan av-
luda giriþin karþýsýnda “U ” þeklinde sýra-
lanan on üç medrese odasýyla dershane
yerleþtirilmiþtir. Beþik tonozlarla örtülen
bu mekânlarýn önünde on kubbeli bir re-
vak yer almaktadýr. Bunlardan üç tanesi
giriþ kapýsýnýn bulunduðu doðu cephe du-
varýna dayanmakta, doðudaki orta revak-

cezalar uygulanýrdý. Eski Türkler’de de zi-
na oldukça aðýr bir suçtu. Zina ettiði ispat
edilen taraflar iki hayvanýn (çoðunlukla
inek, manda, at) arasýna baðlanýr ve fark-
lý yönlere çekilen hayvanlarýn arasýnda
kalan zâninin vücudu parçalanýrdý. Kutluk
Türkleri’nde zina eden taraflar yakýlýrdý.

Yahudilik’te “niuf, zenut” gibi Ýbrânîce
kelimelerle anlatýlan zina en büyük suçlar-
dan biridir. Erken dönemlerde zina kav-
ramý büyük oranda kadýnýn kocasýnýn mül-
kü oluþu kavramýyla iliþkilendirilmiþti. Ka-
dýn kocanýn özel mülkü olduðuna göre zi-
na doðrudan doðruya mülke tecavüz an-
lamýna geliyordu (Çýkýþ, 20/13; Tesniye, 5/
17). Bu hukukî anlayýþýn yanýnda dinsel
baðlamda zina eden kirlenmiþ kabul edilir-
di (Levililer, 18/20). Sürgün sonrasýnda da-
ha teolojik bir anlama bürünen zina Tan-
rý’ya karþý iþlenen bir suç (Tekvîn, 20/6;
39/8-9) ve putperestlik olarak algýlanmýþ-
týr (Hoþea, 1-3; Yeremya, 3). Zinanýn On
Emir’de þiddetle yasaklanmasý da (Çýkýþ,
20/13; Tesniye, 5/18) muhtemelen yine ay-
ný dönemin ürünüdür. Zina eden yahudi-
ler taþlanarak öldürülürdü (Tesniye, 22/24).
Bunlarýn yakýldýðýna (Tesniye, 38/24) ve çý-
rýlçýplak sokaða terkedildiðine dair refe-
ranslar da vardýr (Hoþea, 2/5). Niþanlý kýzla
zina durumunda suçlunun recmedileceði
Tevrat’ta belirtilmekte (Tesniye, 22/13, 20-
21, 23-25), evli kadýnla zina durumunda
da öldürüleceði kaydedilmektedir (Levili-
ler, 20/10; Tesniye, 22/22). Rabbinik gele-
nek, þayet zina eden evli kadýn kâhin sý-
nýfýndan birinin kýzý ise onun yakýlarak ce-
zalandýrýlmasýný talep eder (Levililer, 21/
9; Sanhedrin, XV/13; The Code of Maimoni-
des, “Holiness: Forbidden Intercourse”, 1/6).

Hýristiyanlýk’ta zina her ne kadar kavram
ve hüküm olarak yahudi þeriatýndan alýnýp
devam ettirilse de (Markos, 10/19; Luka,
18/20; Resullerin Ýþleri, 15/19-20) Hz. Îsâ
tarafýndan bu kavramýn kapsamý biraz da-
ha geniþletilmiþ, insanýn karþý cinse þeh-
vetle bakýþý dahi kalben zina kapsamýnda
düþünülmüþ (Matta, 5/27-28), boþandýk-
tan sonra evlenme her iki taraf için zina
sayýlmýþ (Matta, 19/9; Markos, 10/11-12; Lu-
ka, 16/18), zina vb. cinsel suçlar toplu hal-
de kötülenmiþtir (Matta, 15/19; Markos, 7/
21; Galatyalýlar’a Mektup, 5/21). “Ruha kar-
þý savaþan bedenin þehvetlerinden sakýnýn”
önerisi (I. Petrus’un Mektubu, 2/11) dik-
kate alýndýðýnda zina kavramýnýn bir nevi
“zihinsel veya fiziksel bütün þehevî olgu-
lar, fuhþiyat” anlamýnda kullanýldýðý söy-
lenebilir. Ýncil’de zinaya bir ceza belirlen-
memekle birlikte zina edenlerin yargýla-
nacaðý (Ýbrânîler’e Mektup, 13/4), bu gibi-
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12 Nisan 1803’te Altenburg’da doðdu.
Yüksek öðrenimine önce Jena ve Göttin-
gen’de ilâhiyat tahsiliyle baþladý, ancak
Dresden’de doktorasýný tarih sahasýnda

yaptý (1826, Commentatio historico-critica
de Francorum Majore domus). Ardýndan
Münih’e yerleþti. 1831’de Leipzig’de do-
çentlik çalýþmasýný (Samnitica Dissertation
historico-critica) bitirerek tarih ve siyasal
bilimler alanýnda üniversite dýþýndan do-
çent unvanýný aldý. Daha sonra Yunan tari-
hiyle ilgilenmeye baþladý. Kadîm zaman-
lardan Sicilya Kralý Rogers’in Yunanistan
seferine kadar gelen (1146) Yunanistan
Tarihi’nin ilk cildini yayýmladý (Geschichte
Griechenlands vom Anfange geschichtlic-
her Kunde bis auf unsere Tape, Leipzig
1832). Bunun üzerine Sachsen-Altenburg
Dükü Friedrich tarafýndan profesör unva-
nýyla ödüllendirildi. Bu çalýþmasýnda Zin-
keisen, Mora’da Helen varlýðýnýn ortadan
kalkýp bunun yerine baþta Arnavutlar ol-
mak üzere Slav halklarýnýn iskânýyla etnik
yapýnýn tamamen deðiþtiðini ileri süren
Fallmerayer’e karþý çýktý. 1840’ta genelde,
Ýngiliz yazarý Thomas Gordon’un History
of the Greek Revolution adlý iki ciltlik
eserinin (Edinburg-London 1832) tercü-
mesine dayanarak Yunanistan Tarihi’-
nin III ve IV. ciltlerini yayýmladý. Eserin, Ka-
podistrias’ýn Yunanistan’a geliþinden Bav-
yera Prensi Otto’nun Yunan kralý olmasý-
na (1835) kadar gelen son kýsmý kendi ka-
leminden çýkmýþ, XII. yüzyýlýn ortalarýndan
Yunan isyanýna kadar gelen II. cildi ise neþ-
redilmeden kalmýþtýr.

1832’de, geniþ bir Avrupa devletleri ta-
rihi projesiyle yola çýkan ve kendisinin de
eski hocalarýndan olan Arnold Hermann
Ludwig Heeren ve Friedrich August Ukert
tarafýndan yapýlan bir Osmanlý tarihi ya-
zýmýyla ilgili teklifi kabul etti (Zinkeisen, V,
s. VI). Yedi cilt halinde yaklaþýk 7000 say-
fayý bulan bu zorlu iþ Zinkeisen’e tarihçiler
arasýnda seçkin bir yer kazandýrdý. Baþta
Atina Üniversitesi olmak üzere Yunanis-
tan’dan gelen davetleri oralarýn ilmen se-
meresiz durumunu göz önüne alarak ge-
ri çevirdi. Araþtýrma amacýyla 1836-1840
yýllarýnda Paris’te bulundu ve 1839’da bu-
rada evlendi. Almanya’daki çeþitli yayýn or-
ganlarýnda Versay, Lafayette, Yakobinler
ve genelde Fransa hakkýnda pek çok yazý
neþretti; bu arada Osmanlý Ýmparatorlu-
ðu’nun Avrupa’daki Tarihi (Geschichte
des osmanischen Reiches in Europa [GOR])
adý altýnda hazýrladýðý sipariþ eserin ilk cil-
dini 1840’ta Hamburg’da yayýmladý. Bu cil-
din hazýrlanýþýnda Paris’teki kütüphanele-
rin zengin mevcudundan, Bizans tarihçi-
lerinin eserlerinden, ayrýca Venedik elçile-
rinin raporlarýndan istifade etti. Zinkeisen
Türkçe bilmiyordu. Bu eksikliðini, Türk kay-
nak eserlerinin Joseph von Hammer’in de

tan yapýya girilmektedir. Revak kubbeleri
bir taraftan altý adet kesme taþ ayak üze-
rindeki sivri kemerlerle, diðer taraftan
medrese odalarýnýn duvarlarýyla taþýnmak-
tadýr. Üst örtülerde tuðla malzeme kulla-
nýlmýþ olup medrese hücrelerinin revaka
açýlan kapýlarýnda zaman içinde bazý de-
ðiþiklikler yapýlmýþtýr. Mekânýn özgün süs-
lemesi günümüze ulaþmamýþ, ancak res-
torasyon esnasýnda duvarlarda mavi ve
kýrmýzý renkte eski boyama izleriyle bazý
yazýlar ortaya çýkarýlmýþtýr. Zincirli Med-
rese, hanlýk döneminden Bahçesaray’da
ayakta kalabilmiþ tek medresedir. Gül-
bün-i Hânân’da medresenin Bahçesaray
yakýnýndaki Ulaklý köyünde 4800 desyatina
(1 desyatina = 1,09 hektar) kadar vakýf top-
raðýnýn varlýðý kayýtlýdýr. 1917 yýlýna kadar
aralýksýz eðitim yapýlan medresede Gaspý-
ralý Ýsmâil 1868’de Rusça dersleri verme-
ye baþlamýþtýr. 1889’da medresenin mü-
derrisliðine getirilen Habîbullah Efendi dö-
neminde medresede bir kütüphane kurul-
muþ, medrese Gaspýralý’nýn baþlattýðý eði-
tim reformunda “model yapý” rolü üstlen-
miþ ve yanýnda Gaspýralý iki katlý okul bi-
nasý inþa ettirmiþtir. 1917 Bolþevik Ýhtilâ-
li’nden sonra Zincirli Medrese týp mekte-
bi olmuþ, 1939’da çevresindeki bütün bi-
nalarla beraber akýl hastanesi yapýlmýþ, ba-
zý mekânlarý da depo halinde kullanýlmýþtýr.
1995’te uzun mücadelelerden sonra med-
resenin idaresi tekrar Kýrým Tatarlarý’na
verilmiþ, restorasyonu 2009 yýlýnda Türk
Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlý-
ðý’nýn (TÝKA) desteðiyle tamamlanmýþtýr.
Zincirli Medrese çevresiyle beraber günü-
müzde Kýrým Tatarlarý’nýn Kýrým’daki var-
lýk mücadelesinin önemli bir simgesidir.
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