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Bu makale, Osmanlı- Cumhuriyet modernleşmesinin ve ulus-devlet inşa sü-

recinin Kürtler arasında medreselere dair nasıl bir algı oluşturduğunu Cizre’de 
bulunan Kırmızı Medrese bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır.1 Kırmızı 
Medrese’ye dair ilgim 2002-2008 yılları arasında Osmanlı modernleşmesinin 
güneydoğu Türkiye’de bulunan medreseler ve buna bağlı olarak dini ve toplum-
sal algılar, bilme biçimleri ve yaşam tarzları üzerinde nasıl bir etki yaptığını araş-
tırmak üzerine yürüttüğüm doktora çalışmam sırasında gelişti.2  

                                                 
* Bu çalışmayı gerçekleştirmek için Cizre’de yürüttüğüm alan araştırması sırasında yardımcı 
olan Raşit Munis ve değerli ailesine, Faruk ve Lokman Varlı’ya, Mele Abdullahê Derşêwî, 
Mele Mansur Çorak ve Abdullah Yaşın Bey’e teşekkür ediyorum. Ayrıca, yazıyı okuyarak 
değerli görüş ve önerilerini benimle paylaşan hocam Prof.Dr. Suavi Aydın’a da çok teşekkür 
ediyorum. 
** Mardin Artuklu Üniversitesi, Antropoloji Bölümü. Bu çalışmanın alan araştırmaları Mardin 
Artuklu Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projesi olarak 2011-2012 yıllarında yürütülmüş-
tür. Çalışmanın ilk şekli 2013 yılında Mayıs ayında, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışma-
ları Merkezi (CMES)’nde tebliğ olarak sunulmuştur. Beni Harvard Üniversitesi CMES’e 
davet ederek orada çalışma imkânı sağladığı için Prof. Dr. Cemal Kafadar hocama çok te-
şekkür ediyorum. 
1 Kırmızı Medrese Kürtler arasında Medresa Sor ismiyle bilinmektedir. Türkçe kaynaklarda ya 
Kırmızı Medrese ya da Arapça Medresetü’l Hamra olarak zikredilmektedir.  
2 Serdar Şengül, “Bilgi, Toplum, İktidar: Osmanlı-Cumhuriyet Modernleşmesiyle Karşılaşma 
Sürecinde Doğu Medreseleri”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlan-
mamış Doktora tezi, Ankara, 2008.   
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Osmanlı ve daha sonra Cumhuriyet modernleşmesini yürütenlerce bu bölge-
lerde bulunan medreselerin modern düşüncenin ve kurumların bölgede inşa 
edilmesi önünde bir engel olarak gördükleri tezimde ortaya çıkan sonuçlardan 
biriydi. Doktora tezim süresince yürüttüğüm alan araştırmalarında medreseler 
üzerine üretilen anlatıların medreselerin geçmişte ve bugün bulunduğu mekânla-
ra dair deneyim ve algılar üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu fark ettim. Görüş-
me yaptığım insanlar bir mekânı orada yer alan ve bir zamanlar eğitim faaliyeti 
yürüten medreselerle, o medreselerde ders veren hocalarla, bu medreselerde ve 
bu medreseler aracılığıyla geliştirilen sosyal ve politik ilişkilerle birlikte anıp ha-
tırlıyorlardı. Bu anlatılar dikkatimi, tezimde ele almaya fırsat bulamadığım, kültü-
rel kimlik, hafıza ve siyasal imgelem arasındaki ilişkiye çekti. Bu yazıda tezimde 
farkına varıp inceleyemediğim bu konuyu ele almayı amaçlıyorum. Yazıya konu 
olan araştırmam hem tarihsel antropolojik bir yönteme hem de 2011 yılı sonba-
harı ve 2012 yılı bahar ve yazında Cizre’de yürüttüğüm saha araştırmasına da-
yanmaktadır.  

Yazıya konu olan Kırmızı Medrese’nin 1508 yılında, II. Şerefhan olarak bili-
nen bir Kürt Emîri tarafından inşa ettirildiğine inanılmaktadır.3 Medrese, Cizre 
Beyliği’nin 1847 yılında yıkılmasının ardından beylik tarafından kendisine tahsis 
edilen vakıf gelirlerinden yoksun kalarak eğitim faaliyetleri büyük gerileme gös-
terip4, Cumhuriyet döneminde medrese eğitiminin yasaklanmasıyla birlikte res-
mi eğitimin son bulmasına rağmen toplumsal hafızada önemli bir rol oynamaya 
devam etmiştir.  Bu medreseye ilişkin olarak kültür, kimlik ve hafıza arasındaki 
ilişkinin Kürt anlatılarında nasıl tahayyül ve inşa edildiği bu yazının odak nokta-
sını oluşturmaktadır.   

İlk olarak hafıza, kimlik ve politik tahayyülün içinde şekillendiği ve ilişkilen-
diği kuramsal çerçeveye dair kısa bir giriş yapıp Kırmızı Medrese’nin önem ka-
zandığı tarihsel bağlamı inceleyeceğim. Daha sonra Kırmızı Medrese’nin hatır-

                                                 
3 Medrese’nin 1508 yılında Han Şeref tarafından kentin yeniden ele geçirilmesi üzerine alın-
dığı bilgisi Cizre’li araştırmacı Abdullah Yaşın tarafından hazırlanmış olan Tarih, Kültür ve 
Cizre kitabında yer almaktadır (Yaşın, 2007:176). Ancak sözlü anlatılar ve medresenin inşa 
tarihinin yazılı olduğu kitabenin görüldüğüne dair tanıklıklar dışında yazılı bir belge ya da 
kitabeye rastlamadık. Ancak görüşme yaptığımız bir çok insan tarafından tekrarlanan 1508 
tarihinin neden bu kadar kabul gördüğü yazının ilerleyen kısımlarında ele alınacaktır.    
4 Vakıf gelirlerine sahip olduğunu sadece bu büyüklükte bir medresenin idaresinin vakıf 
gelirleri olmadan idare edilemeyeceğini düşünerek belirtiyoruz. Başbakanlık Osmanlı Arşi-
vinde yaptığımız çalışmaya rağmen Kırmızı Medrese’ye dair herhangi bir arşiv belgesine 
rastlamadık. Abdullah Yaşın, adı geçen kitabında II. Şeref’in Kırmızı Medrese’nin masrafları 
için birçok köy ve araziyi medreseye vakfettiğini yazar (2007: 71). Nusaybin yolu üzerindeki 
sulak Nêhrib Köyü ile Gürsu (Gozik) Köyleri arasında kalan Andabor denilen bahçe ile 
şimdi Sarıtarla denilen Hırbazür (Xirbezûr) ve birkaç parça tarla da vakfedilen yerler arasın-
dadır (2007: 71). Yaşın vakıf belgelerine dair kaynak göstermiyor. 1508 olarak belirtilen 
Medrese’nin kuruluş tarihi ise Cizre şeyhlerinin hayatını anlatan el-Qutufu’l Ceniyye fi Teracumi’l 
Ailetu’d Derşêwîyye adlı Arapça bir kitapta yüzyıl kadar önce tahta bir levha üzerinde Kırmızı 
Medrese’nin yapılış tarihinin 1508 olduğunu gördüğünü söyleyen müellifin anlattıklarına 
dayanıyor. Ancak anlatılanların hepsi görgü tanıklığından ibaret. 
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lanma dinamikleri ve bunun kültürel ve politik olarak kendini belli etme biçim-
lerine değineceğim.  

 
I. Hafıza, Kimlik ve Siyasal Tahayyül 

Hafıza konusu üzerine yapılmış çalışmaların bir çoğu geçmişi basit bir şekil-
de geçip-gitmiş zaman biçiminde yalıtılmış bir zamansallık olarak ele almaz, 
onun yerine geçmişin bugünle ilişkisi ve bugün yeniden inşası bağlamında konu-
ya yaklaşır (Eriksen, 1993; Traverso, 2009; Connerton, 1999; Assmann, 2001; 
Ricoeur, 2012). Hafıza da devamlı bir şekilde güncel toplumsal ve siyasal koşul-
lara göre oluşur ve yeniden oluşur. Jan Assman Kültürel Bellek Eski Yüksek Kül-
türlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik adlı kitabında geçmişin ancak kendisiyle 
ilişki içinde olunması halinde ortaya çıktığını (Assman, 2001: 35) ve hatırlanarak 
yeniden kurulduğunu yazar (2001: 36). Bu yeniden kurma işleminde bellek ol-
duğu gibi kalmaz, ilerleyen şimdiki zamanın değişken ilişkileri çerçevesinde sü-
rekli olarak yeniden örgütlenir (2001: 45). Connerton da Toplumlar Nasıl Anım-
sar? adlı kitabında şimdiki zamanı, çeşitli geçmiş yaşantılarımızdan hangisiyle 
bağlantı kurabilirsek ona göre yaşayacağımız söyleyerek şimdinin geçmiş ve 
hatırlamayla ilişkisine dikkat çeker (Connerton, 1999: 9). Hafıza üzerine çalışan 
bir başka düşünür olan Enzo Traverso Geçmişi Kullanma Kılavuzu: Tarih, Kimlik, 
Politik adlı çalışmasında belleğin şimdiki zamana derinden kök saldığını söyleye-
rek ister bireysel isterse kolektif belleğin şimdiki zamanın filtre edilen bir geçmiş 
görüntüsü olduğunu yazarak şimdinin önemine dikkat çeker (2009: 10-11). 
Çünkü neyin hatırlanıp neyin unutulmasına karar verilmesi tam da mevcut an-
daki iktidar ilişkileri ve her toplumsal grubun ya da iktidar öbeğinin şimdiye ve 
geleceğe dair tasarımlarıyla yakından ilgilidir. Yeni bir gelecek yaratmak ancak 
bu geleceğe uygun ve bu geleceğin hazırlayıcısı, muştucusu ve doğal devamı 
olarak görülecek bir tarihin-geçmişin inşa edilmesiyle mümkündür (2009: 10). 
Hafıza üzerine çalışan bu düşünürler hafıza çalışmalarında dikkatlerini şimdiye 
çekerler ve mevcut anda süreklilik ve gelenekteki her derin kopmanın, yeni bir 
başlangıç arama aşamasında “geçmiş” oluşmasına yardımcı olduğunu belirtirler 
(Assmann, 2001: 36). Belleğin şimdiki zamana bu denli kök salmış olması olgu-
su şimdiki zamanda hafıza üzerinde kurulacak bir denetimin-neyin hatırlanıp 
neyin unutulması gerektiğine dair bir denetim-erk hiyerarşisinin koşullarını belir-
lediği tespitini yapmaya götürür (Connerton, 1999: 8). Baskı koşullarında resmi 
tarih söylemlerine karşı hatırlama bir direniş biçimi halini alabilir (Assmann, 
2001: 75). Bu durum hafızanın öznel karakterine işaret etmektedir (Traverso, 
2009: 1).  

Kuzeybatı Hindistan’da yaşayan Meolar üzerine etnografik bir çalışma yürü-
ten Shail Mayaram Hindistan’da devlet ve ulus inşa sürecinde Meolar’ın (2003: 
13) devlete ve kendilerine dair hafızanın böylesi bir yoğun kültürel ve politik 
karşılaşma sürecinde inşa edildiğini belirtir (2003: 6). Devlet inşa sürecinin 
asimilasyonist karakterine karşı “hafıza” “tarih”e (vurgular bana ait) karşı işler 
(2003: 13-15). Ricoure’un Hafıza, Tarih, Unutuş adlı kitabında Maurice 
Halbwachs ve Pierre Nora üzerinden tarih hafıza ilişkisini tartışırken belirttiği 
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gibi mesele tarih ya da hafızadan birini daha gerçek ya da otantik olarak göster-
mek değil tarihin ve hafızanın oluşum dinamiklerini, siyasal ve toplumsal kimlik 
oluşumlarında yerine getirdikleri işlevi ortaya çıkarmaktır (2012: 437-461). Bun-
dan dolayı, hatırlamanın, unutmanın ve dayatılmış bellek yitiminin kültürel pra-
tikleri toplumun ve iktidarın işleyiş biçimi ve bunların koşulladığı direnç ve kim-
lik biçimlerini incelemek için önemli bir analitik alan açar. 

Kırmızı Medrese’ye ilişkin Kürt yerel hafızasının da böylesi bir analitik alan 
sağladığını düşünüyorum. Bu medrese, yerel hafızada modernleşmenin dağıtıcı 
ve yerinden edici etkilerinin ortadan kaldırdığı Kürt yaşam biçimlerinin, kültü-
rel/politik tahayyüllerinin somutlaştığı sembolik bir mekân olarak belirmektedir. 
Osmanlı ve Türk modern iktidarlarıyla karşılaşmanın bir alanı olarak Kırmızı 
Medrese Kürt kültürel kimliğinin sınırını belirlemektedir adeta. Bundan dolayı 
Kırmızı Medrese’nin Kürtler için sınır koyucu bir işleve sahip olduğunu göste-
rebilmek birincil bir amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Kır-
mızı Medrese fiziksel bir mekândan ziyade bir metafor, bir hafıza-mekân olarak 
konumlandırılmaktadır.  

Bu bağlamda bu yazı şu sorulara cevap aramaktadır: Kırmızı Medrese Os-
manlı ve Cumhuriyet modernleşmesi döneminde ne tür politikaların ve söylem-
lerin hedefi/nesnesi olmuş ve buna mukabil olarak ne tür değişimler yaşamıştır? 
Bir dini eğitim kurumu nasıl ve neden Kürt ulusal/kültürel tahayyülünde kimlik-
yapıcı bir sembole dönüşmüştür? Kürtler bu medreseyi nasıl hatırlıyor ve hafıza-
larını politik kimlik ve tahayyüle nasıl uyarlıyorlar? 

Bu çalışmada, Kürtler ya da Kürt kimliği ve kültürü derken tarih dışı soyut 
bir insan topluluğu veya kimlik kategorisini değil tarih içinde farklı siyasal, top-
lumsal ve ekonomik dinamiklerin etkisi altında insan eylemleriyle şekillenen 
somut ve devingen algı ve durumları kastediyorum. Bu nedenle bu çalışmada 
Kürt yerel hafızası ya da kimliği derken bütün kimlikler gibi politik olan, tarihsel 
bir süreç içerisinde oluşmuş ve Kürt olarak tanımlanmış kimlik ve kültürden söz 
ediyorum. Bu anlamda tekil bir tanımlama değil kendini Kürt olarak gören öz-
nelerin Kürt olmaya yüklediği anlamlara göre değişen çoğul tanımlamalar söz 
konusudur. Bununla birlikte, kültürün ve kimliğin inşa edilmiş olduğu kabulü 
yaygın ve yanlış bir şekilde anlaşıldığı biçimiyle onun “hayali” olduğu ya da ger-
çek olmadığı anlamında değil kimliğin ve kültürün inşasında toplumsal ve siyasal 
pratiklerin rolünün bu kimliğin bir parçası olarak hesaba katılması gerekliliği 
şeklinde anlaşılmalıdır. Burada kimlik biyolojik ya da soyut bir varlık  kategorisi 
olarak değil maddi koşullar içerisinde ilişkisel olarak şekillenmiş bir praksis ola-
rak ortaya çıkar. Bu şekliyle anlaşıldığında kültür ve kimliğin inşa edilme süreçle-
rinde farklı iktidarların kuruluşunu ve bunlara karşı gösterilen direnç ve direniş-
lerin  rolünü analiz etme olanağı da belirir.       

 

II. Tarihsel Arkaplan 

Bu bölümde Cizre’ye ve Kürt medreselerine dair belgelere ve tarih çalışmala-
rına dayalı tarihsel bir arkaplan sunmaktan ziyade Cizre ve Kırmızı Medrese’ye 
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dair hafızanın şekillenmesine etki eden bazı önemli olaylara ve dönemeçlere 
işaret edilecektir. Bu tarihsel dönemeçlerin belirlenmesinde saha araştırması 
sırasında yaptığım görüşmeler etkili olmuştur.  Alan araştırmaları sırasında in-
sanların kente dair bahsettiği önemli olaylardan birisi Nuh Tufanı sonrasında 
Nuh’un Gemisi’nin kentin sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı’na oturtuldu-
ğuna inanılmasıydı. Bu anlatının önemi Adem’den sonra insanlığın ikinci kez 
yeryüzünde hayat sürmeye başladığı yerin Cizre olduğunu ima etmesidir. Hika-
yeyi anlatan Kürtler olduğunda Kürtler’in yeryüzündeki bu ikinci başlangıçta 
sahip oldukları merkezi konum kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.5 Cizre kenti 
tarih boyunca önemini hep korumuş bir kent olarak hatırlanır. Bugün, kent 
nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Kürtler tarafından- ki çoğunluğu kendini 
dinsel anlamda Müslüman olarak görmektedir- Cizre kentinin Arap-İslam fetih-
lerinin ilk yayılma alanları içinde bulunması da kentin İslam tarihi açısından 
kadim olma konumuna dair bir işaret olarak değerlendirilir. Kentte var olan çok 
sayıda medrese kalıntısı ve Ortaçağlar boyunca İbn’ül Esir, Eb’ul Khayr, İsmail 
Eb’ul İzz gibi “El-Cezeri” nisbesiyle bilinen İslam dünyasının büyük âlimlerinin 
bu kentte doğmaları ya da ilim tahsil etmiş olmaları kentin İslam ilim geleneği-
nin üretiminde sahip olduğu merkezî konumun bir göstergesi olarak değerlendi-
rilir. 

Ortaçağlar açısından önem teşkil eden bir başka gelişme ise 9. ve 10. yüzyıl-
larda Abbasi halifeliğinin merkezi bir imparatorluk kurma teşebbüslerinin başa-
rısızlığa uğraması ardından İslam’ın bir siyasal egemenlik biçimi aldığı topraklar 
üzerinde birçok yerel beylik ve devletlerin kurulması (Lapidus, 2003: 207-213) 
ve bu yerel devletlerden bazılarının da Kürt elitleri tarafından kurulmuş olması-
dır (Lazarev ve Mıhoyan, 2001: 39-59; Şerefhan Bitlisi, 2013). İlkinin 
Mervaniler, en ünlülerinin ise Eyyubiler olduğu bu devletlerin merkez kentlerin-

                                                 
5 Nuh Tufanının var olup olmadığı ya da Tufandan sonra geminin Cudi Dağına oturup 
oturmadığı konumuzun dışında bulunduğundan burada ele alınmayacaktır. Ancak Cizre’de 
yaşayan Müslüman Kürtler açısından konu büyük bir öneme sahiptir. Hz. Nuh’un mezarının 
Cizre’de olduğuna inanmaktadırlar ve mezarın bulunduğuna inanılan türbe Hz. Nuh’un 
kendi adıyla anılan bir cami içinde yer alıp halkın ziyaretine açıktır. Ancak hem cami hem de 
türbe kentteki mimarinin genel dokusuyla uyuşmayan bir niteliğe sahiptir. 1996 yılında inşa 
edilen cami kentte bulunmayan iki yüksek minareye ve Osmanlı tipi kubbeye sahiptir ve hem 
türbe hem de cami Kütahya çinileriyle süslenmiştir.  Görüşme yaptığımız bazı medrese 
âlimleri-ki bir tanesi caminin imamlarından biriydi- bize asıl türbenin yerin 16-17 metre 
kadar altında olduğundan ve geçmişte insanların oraya merdivenle indiklerinden söz etti. 
“Yazın sıcağında bile çok serindi ve manevi bir havası vardı” dedi. Sonra da sitemli bir şekil-
de gerçek türbenin yer aldığı o yerin üstünün bu camii ve yeni türbe yerinin yapılması için 
devlet tarafından örtüldüğünü söyledi. “O nedenle insanlar burayı türbe saymıyorlar ve 
Cizre’ye ait görmüyorlar” dedi. Sitemli bir şekilde “Madem restore edecektiniz bari aslına 
sadık kalsaydınız ya da kentin dokusuyla uyumlu bir şey yapsaydınız. İnsanlar bu camiyi 
gördüğünde Osmanlı buraya ne zaman gelmiş ki diyorlar. Sanki Hz. Nuh Osmanlı dönemin-
de yaşamış bir hava oluşuyor” diye ekledi.  Manidar bir şekilde kente ilişkin görüşme yaptı-
ğımız bir üst düzey mülki amir Hz. Nuh Cami’sinden bahsederken “Kentte Osmanlı ruhu 
eksikti, yaptırdığımız bu camiyle bu durumu bir parça da olsa telafi ettik Allah’ın izniyle” 
değerlendirmesinde bulunmuştu.  
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den birisi Cizre’dir. Hatta Ortaçağlarda Kürtler tarafından kurulan ilk devlet 
olarak görülen  Mervanilerin kurucusu Ahmed bin Mervan (Şerefhan Bitlisi, 
2013: 71) Cizre merkezli Bohtan aşiretindendir yani Bohti’dir.          

Botanlı anlamında kullanılan Botî kelimesi Cizreliler’in kendilik algılarının 
oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Kelime anlamı olarak hem aşirete hem de 
o aşiretin hüküm ferma olduğunu coğrafyaya işaret eden Botan kelimesi kısa 
sürelerle kesintiye uğrasa da 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kente ve bölgeye 
hakim olan Botan Beyliği’ne ismini verdiği için modern dönemde toplumsal 
hafızanın önemli sembol duraklarından birini oluşturmaktadır.  Ortaçağlar bo-
yunca ve Beyliğin ortadan kaldırıldığı 1847 yılına kadar Cizre, Botan Beyliğinin 
merkezi olmuştur. Kentte yer alan bir çok yapı- ki bunlar arasında Beylerin sara-
yı olarak kullanılan Birca Belek (Belekli Burç), Kırmızı Medrese, Mem û Zîn 
Türbesi, Mîr Evdal Medresesi gibi yıkıntı halinde bulunan ve restorasyona tabi 
tutulan yapılar bulunmaktadır- bu dönemden kalmadır. Bu nedenle, Botan Bey-
liğinin hüküm ferma olduğu dönemin kalıntıları ve kanıtları olarak görülmekte-
dirler.   

Bu tür kalıntılar kentin bugün içinde bulunduğu yoksul ve harap durumunun 
prizmasından süzülerek görülmektedirler. Kentin kendisi ve her bir yapı aynı 
anda hem bir inşa sürecinin hem bir yıkım sürecinin nişaneleri olarak okunabil-
mektedir ve hatırlanabilmektedir. Bu noktada, tüm bu yapılar içerisinde çalış-
mak için Kırmızı Medrese’yi seçmemin nedeni Kırmızı Medrese’nin kentteki en 
büyük medrese ya da bir eğitim kurumu olarak bölgedeki en ünlü medrese ol-
ması değildi. Kırmızı Medrese Botan Beylerinin yaptırdığı tek medrese de değil-
dir. Kentte Cizre Beyler’inden Mîr Evdal’ın adıyla anılan müstakil bir medrese 
de bulunmaktadır. Bununla birlikte Kırmızı Medrese, bölgede en çok konuşu-
lan, sayısız efsane, mit ve halk hikayesine konu olmuş bir medresedir. Saha araş-
tırmam sırasında dinlediğim, tanık olduğum bu efsaneler ve hikayeler ile bu 
mekânda sembolleştiğini fark ettiğim siyasal ve kültürel özlemlerden dolayı ça-
lışma için Kırmızı Medrese’yi seçtim.   

 

III. Politik ve Popüler Hafızada Kırmızı Medrese 

1847 yılında Bedirhan Bey isyanının Osmanlı İmparatorluğu tarafından bas-
tırılması Beyliğin politik otoritesinin de sonunu getirmiştir (Kardam, 2011; Ha-
kan, 2007). 1847 yılı yalnızca Botan Beyliğinin sonunu değil 1514 yılında Os-
manlı İmparatorluğu ile Kürt Beyleri arasından varılan anlaşma sonucunda6 
                                                 
6 Kürt Beyleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında varılan anlaşma literatürde farklı şekillerde 
tartışılmaktadır. Anlaşmanın hükümleri ve Kürt Beylerine ne tür haklar ve yükümlülükler 
getirdiği konusunda Osmanlı ve Kürt tarihçileri farklı yorumlara sahiptirler. Anlaşmanın 
popüler hafızada ve Kürt ulusal politik tahayyülünde bu kadar önemli bir yer tutmasının 
nedeni Kürt sorununa güncel çözüm arayışlarında bir model olarak tartışılabilmesinden 
kaynaklanmaktadır. İkinci bir nokta ise İdris-i Bitlisî’nin aracılık ettiği anlaşma sonrasında 
otonomiye sahip Kürt Beylikleri döneminin Kürt dili ve edebiyatının geliştiği bir altın dönem 
olarak popüler hafızada yeniden inşa edilmesidir. Buna karşılık varılan anlaşmayı Kürtler’in 
yaşadığı coğrafyayı Osmanlı-İran mücadelesinin savaş alanı haline getirmesinden kaynaklı 
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babadan oğula intikal eden otonom ve yarı otonom beylikler düzeninin de sonu 
anlamına geliyordu. Bu tarihten sonra Kürtler’in üzerinde yaşadığı coğrafya 
resmi olarak Kürdistan Vilayeti olarak adlandırılıp Osmanlı idari sisteminin bir 
parçası haline gelmiştir (Hakan, 2007: 253-254).  

Cizre’nin de içinde yer aldığı Kürdistan Vilayetinin doğrudan Osmanlı İmpa-
ratorluğunun idaresine bağlanması bu coğrafya üzerinde Osmanlı modernleş-
mesinin başlangıcı olarak da okunabilir. Tanzimat Fermanı ve ardından Islahat 
Fermanıyla İmparatorluk bürokrasisi yeniden tanzim edilmiş, modern okullar-
dan, kaymakamlık, vilayet ve vezaret binalarına  modern kurumlar imparatorluk 
sathında kurulmaya başlanmışlardır (Somel, 2010: 93-110). Modernleşme süre-
sinin konumuz açısından önemli olan bir başka özelliği ise dinsel kurumların da 
doğrudan merkezi otoriteye bağlanması ve “ıslahat” adı altında müfredatlarının 
modernleştirilmesi ve ulusallaştırılmasıydı (Sakaoğlu, 2003: 125-130, 104-105; 
Zengin, 2002: 90-97). Modernleşme sürecinde dini eğitim kurumlarının milliyet-
çi ve devletçi bir anlayışla meczedilerek yeniden yapılandırılması Kürtler’in med-
rese tahayyülünü etkileyen başka bir boyutu oluşturmuştur.   

Modernleşme sürecine bu kurumsal inşa politikalarına meşruiyet kazandır-
mak amacıyla bir dizi söylemsel politika geliştirilmiştir. Geleneksel olan ve mo-
dern olan arasında oluşturulan dikotomilerde geleneksel kurumlar ve onlara 
eşlik eden anlayışlar modern kurumlar ve anlayışlar tarafından tarihin düz-
çizgisel bir şekilde ilerlemesi neticesinde doğal olarak geride bırakılmış ve aşıl-
mış kurumlar olarak resmedildi. Bilimsel söylemin yardımıyla bu kurumların 
ortadan kaldırılmasına bir doğallık ve kaçınılmazlık atfedilmiş oldu.  

Bununla birlikte Osmanlı modernleşme sürecinde tek söylemsel politika za-
mana dair olarak üretilmemiştir. Coğrafi mekânlar da içinde yaşayan insanlarla 
birlikte yeni benimsenmeye başlayan tarih anlayışı uyarınca medeni ve gayri 
medeni şeklinde tasnif edilmeye başlanmıştır (Deringil, 2003; Makdisi, 2002). 
Osmanlı modernleşme sürecinde Vilâyet-i Kürdistan’dan Vilâyet-i Şark’a evrilen 
coğrafya “gayrı medeni”, “vahşi”, “bedevi” olarak tanımlanır ve otorite tesisi 
eğitim kurumlarının tesisi hal çaresi olarak ön plana çıkar (Deringil, 2003: 327-
329). Sultan Abdulhamid döneminde hazırlanan raporlardan Cumhuriyet dö-
neminin Şark Islahat raporlarına kadar sürekli tekrar edilerek zihinlerde mukim 
kılınmaya çalışılan bir temadır bu. Buna göre Osmanlı’dan Cumhuriyete tevarüs 
eden modernleşme söylem ve politikaları modern kurumların ve yaşam biçimi-
nin şark ya da doğu olarak adlandırılan coğrafya üzerinde bir boşluk ya da uygun 
önlemlerle ıslahı kabil anarşik bir yapı üzerine kurulduğu şeklinde bir söylemi 
temel alır. Bu söylem mezkur doğu coğrafyasında var olan ve yıkıma uğratılan 
kurumların varlığını ve yıkıma uğratılma süreçlerini görünmez kılmayı amaçlar. 
Tarih bu konuda temel bir yardımcı işlev görür.  

                                                                                                                   
olarak eleştiren yaklaşımlar da mevcuttur. Cizre’de yürüttüğüm saha çalışması sırasında 
Botan Beyliği döneminin Kürtler’in hüküm ferma olduğu bir dönem olarak hatırlandığını 
gözlemledim.      
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Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte medreseler eğitimde birliği amaçlayan 
1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat kanunuyla birlikte yasaklanmış ve modern okullar 
yasal olarak meşru kabul edilen tek eğitim kurumları haline gelmiştir. Kürtler 
açısından medreselere dair hafıza böylesi bir tarihsel bağlamda şekillenmiştir. 
Kürtler kendi bölgelerinde bulunan medreselere cumhuriyet döneminde kendi 
kimliklerinin ve kültürlerinin korunmasında özel bir rol atfetmişlerdir. Böylesi 
bir atıf temelini Kürt yarı-otonom emirliklerinin ortadan kaldırılışı ve bu emirler 
tarafından oluşturulan medrese sisteminin yıkılışı arasındaki ilişkiden alıyor gö-
rünmektedir. Cumhuriyet döneminde, resmi yasaklamalara rağmen varlığını 
illegal olarak da sürdürebilmiş olan medreseler yasaklanmış Kürt dili ve gelenek-
sel İslami eğitim etrafında şekillenen farklı kültürel kimliklerin ve toplumsal 
yaşam formlarının neşv ü nema bulduğu yerler olarak hizmet etmiştir.  Medrese-
lerin Osmanlı’nın son dönemi ve özellikle Cumhuriyet döneminden itibaren 
bölgede hakim kılmaya çalıştığı modern Türk kültür ve kimliği önünde engel, 
Kürt kültür ve yaşam biçimininse korunmasını kolaylaştıran kurumlar olarak 
algılanmasını, esasen bu konumu teşvik etmiştir. Bunun sonucu olarak, günü-
müz Kürt ulusal muhayyilesinde medrese Osmanlı ve Cumhuriyet modernleş-
mesinin Kürtler’in yaşadığı bölgedeki yıkım ve inşa diyalektiğinde gelişen tarihi-
nin önemli bir hatırlatıcısı, geçmişteki ve gelecekteki Kürt kimliğinin sembolik 
mekânları olarak ortaya çıkmıştır.  

Hiç şüphe yok ki Kırmızı Medrese bu kültürel ulusal tahayyüldeki en belirgin 
medrese olmuştur. Kırmızı Medrese’ye atfedilen özelliklere ve rollere bakıldı-
ğında, devlet politikalarıyla ilişki içinde bu politikaların Kürtler, Kürt dili ve 
kültürüyle ilgili olarak öne sürdüğü argümanlara cevap oluşturacak şekilde inşa 
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edildiği görülecektir. Kürtler hafıza aracılığıyla, devletin söylem ve tarihine karşı-
lık olacak bir karşı söylem, karşı hafıza yaratmaya çalışıyor görünmektedirler.   

Bu hatırlama eyleminin vurgu yaptığı yerlere bakıldığında şu noktaların ön 
plana çıktığı görülmektedir: Yıkıntıya uğratılan ve Kürtleri medenileştirilmesi 
gereken göçebeler olarak gören devlet söyleminin ve pratiğinin ortadan kaldırdı-
ğı kent yaşamı; devletçe yasaklanan ve dil olarak, bazı durumlarda medeniyet dili 
olarak kabul edilmeyen Kürtçe’nin şiir ve felsefe dili olarak kullanıldığının bir 
kanıtı olarak Melayê Cizîrî’nin Diwan’ı ve  siyasal otoritenin sembolü olarak 
Mîrlerin mezarları.  

 

IV. Alan Araştırması Bulguları 

Kırmızı Medrese’ye ilişkin olarak 2011 yılı sonbaharında ve 2012 yılının Ni-
san, Mayıs ve Haziran aylarında Cizre’de bir alan araştırması yürüttüm. Görüş-
me yaptığım kişiler arasında medrese eğitimi almış meleler•, şeyhler• ve şeyh aile-
lerine mensup insanlar ile formel bir dini eğitimi olmayan kent esnafı bulunmak-
taydı. Alan araştırmamızın başlangıcında kentteki Diyanet İşleri Müdürlüğüne 
giderek medreseye ilişkin bir alan araştırması yürüteceğimizi belirtip hem izin 
istedim7 hem de medreseye giriş çıkışlarda kolaylık sağlamalarını kendilerinden 
rica ettim.  

Gerekli izinleri aldıktan sonra Medreseye gittim. Medresede bizi kendisi de 
klasik medrese eğitimi almış olan otuzlarında bir kişi karşıladı. Kendisi medre-
senin mescit kısmının imamıydı. Medresede kendisine ait bir odası vardı. Namaz 
vakitlerinde medresenin mescit kısmında namaz kıldırıyordu ve medreseyi ziya-
ret eden insanlara rehberlik ediyordu. İlk rehberimiz olarak bize medreseyi gez-
dirirken medresenin bölgede bir “üniversite” (vurgu bana ait) olarak hizmet 
verdiğini, sadece dini ilimlerin değil fizik, kimya, geometri ve astronomi gibi 
pozitif ilimlerin de okutulduğunu söyledi.  

Medrese kompleksi içinde yer alan odaları gezdirirken kapısı kapalı bir odayı 
işaret ederek oranın medresenin kütüphanesi olduğunu geçmişte içerisinde bin-
lerce kitap bulunduğunu ancak medresenin yaşadığı yıkım sonucunda geride hiç 

                                                 
• Mele: Medrese eğitimini tamamlayarak icazet (bir nevi diploma olup izin belgesi anlamın-
dadır) almış kişiye verilen isimdir. 
• Şeyh: Arapça olup yaşlı kişi anlamına gelen şeyh kavramsal olarak tasavvufta insanları belli 
bir tarikat esasına göre yetiştiren kişi anlamında kullanılmaktadır. İslam dünyasında şeyh ve 
âlim Allah’ı bilme ve kulluk görevlerini yerine getirme konusunda iki farklı yol ve bilgilenme 
biçiminin temsilcileri olarak çoğunlukla çatışma halinde olmuşlardır. Tarikat ve medrese 
gerilimi sadece dini bilgi ve Müslüman kitlelerle ilişkilenme biçimi değil bununla bağlantılı 
olarak siyasal otoritelerle ilişkilenme biçimi konularında da kendini göstermiştir.  Güneydoğu 
Türkiye’de şeyhler ve medrese âlimi olarak bilinen meleler arasında bu çatışma farklı biçim-
lerde günümüze kadar devam etmiştir (Şengül, 2008: 82-95).   
7 Alan araştırmasını sanat tarihçisi olan eşim Birgül Açıkyıldız Şengül ile birlikte yürüttük. 
Kendisi Kırmızı Medrese de dahil olmak üzere Cizre’de bulunan yapıların mimari özellikleri 
üzerine bir çalışma yürüttü.  
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bir kitabın kalmadığını söyledi.8 Medresede mescit kısmının sol tarafında bulu-
nan büyükçe bir odayı gezdirirken orada mezarı bulunan ve Şeyh İbrahimê 
Sorî’ye ait olduğunu söylediği bir türbe gösterdi. Odanın duvarlarında 30 x 40 
cm’lik bir kitap ebatında olan nişleri göstererek medresenin o kısmının eczacılık-
la ilgili olabileceğini ve söz konusu nişlerin de ilaçların ve ilaç yapımında kullanı-
lan malzemelerin konulduğu bölmeler olabileceğini söyledi. Bu durumda Kırmı-
zı Medrese’de tıp, en azından eczacılık eğitimi de veriliyor olmalıydı, değerlen-
dirmesinde bulundu. Medrese müfredatının sadece dini ilimleri değil tıbbı da 
kapsayacak şekilde pozitif ilimleri de içerecek şekilde tanımlanması genelde 
seküler Kürtler’in medrese tahayyülünde gözlemlenen bir unsurdur.  

Rehberimiz, Medresenin Botan Beyi Han Şeref tarafından 1508 yılında ken-
tin Akkoyunlular tarafından alınması üzerine ettiği duaya karşılık bir şükür ifa-
desi olarak inşa edildiğini söyledi. Cizre Akkoyunlu Türkmenler tarafından ele 
geçirilmiş ve Mîr ailesinin erkek üyeleri öldürülmüş ancak Han Şeref kaçmayı 
başarmıştır. Otuz yıl dağlarda saklanıp adam topladıktan sonra kenti yeniden ele 
geçirmek üzere harekete geçmiştir. Kente üzerine yürümeden önce Allah’a ni-
yazda bulunup kenti tekrar ele geçirdiği takdirde kente giriş yaptığı yerde bir 
medrese inşa edeceğini söylemiştir. Cizre surlarla çevrili bir kenttir ve Şerefhan 
surları aşarak kente girer. Duasının kabulüne karşılık olarak kenti çevreleyen 
surların burçları üzerine Kırmızı Medrese’yi yaptırır. Anlattıklarını destekleyecek 
herhangi bir belge olup olmadığını sorduğumda ise belki çok naifçe bir soru 
sorduğumu düşünerek, “ne belgesi eğer restore edilmeseydi bu taşlardan bile 
geriye birşey kalmayacaktı” dedi. Bununla birlikte anlattıklarının herkes tarafın-
dan genel kabul edilen bilgiler olduğunu ima ederek “belge yok ama böyle bilinir 
böyle anlatılılır” diye ekledi. Medresenin ana kompleksini gezdirdikten sonra 
medreseye bitişik olan sekizgen türbe yapısından da söz etti. O yapıda Kırmızı 
Medrese’de de müderrislik yapmış olan Melayê Cizîrî ile Medrese’yi yaptıran 
Han Şeref olmak üzere Cizre Beylerinin mezarlarının bulunduğunu söyledi. 
Mezarların bulunduğu yapıda bir tek Melayê Cizîrî’ye ait olan mezar taşının 
üzerinde duaların yazılı olduğu yeşil bir örtüyle örtülmüş olan sanduka bulun-
maktaydı. Diğer mezar taşları açıktaydı ve birçoğu tahrip olmuş vaziyetteydi ki 
bu durum üzerlerindeki kitabelerin okunmasını zorlaştırıyordu.   

                                                 
8 Bu talan edilmiş kütüphane anlatısı Evliya Çelebi’nin Bitlis Beyi Abdal Han’ın sarayından 
çıkarılan kitaplara dair anlattıklarını akla getirmektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinin Bit-
lis’e ait kısmında Osmanlı Paşası Melek Ahmet Paşa’nın beyliği yıkmasının ardından Bitlis 
Beyi’nin kütüphanesinden çıkarılan değerli kitapları büyük bir hayranlıkla anlatır (Evliya 
Çelebi, 2012, Cilt I: 334- 343). Develerle İstanbul’a getirilen bu harikulade el yazması kitapla-
rın akıbeti meçhuldür. Diyarbakır’da da Ulu Cami’yle ilgili olarak böyle bir talan edilmiş 
harikulade kütüphane anlatısı mevcuttur. Bitlis, Diyarbakır, Cizre gibi bölgenin büyük cami 
ve medreselerindeki kütüphanelerde günümüzde hiç kitap bulunmadığı düşünüldüğünde 
buralarda bulunan kitapların akıbeti tarihçiler için iyi bir araştırma konusu olabilir.  
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Bu ilk görüşmenin ardından medresenin banîsi ve yapılış tarihiyle ilgili olarak 
somut bilgilere ulaşıp ulaşamayacağımızı araştırmaya karar verdim. Kırmızı 
Medrese’ye ilişkin olarak görüştüğüm kent esnafı medreseden büyük bir övgüyle 
söz ediyordu. Medresenin bölgenin üniversitesi olduğunu, sadece Cizre’den 
değil bölgeye uzak başka yerlerden de çok sayıda öğrenciyi kendisine çektiğini 
ve sadece dini ilimlerin değil bir çok ilimin de medresede öğretildiğini anlatıyor-
lardı. Biraz şüpheci ve ikna olmamış bir gözle baktığınızı hissettiklerinde size ya 
İbn’ül Esir’i ya da İslam tarihinin “ilk robot yapan âlimi” olarak bilinen Eb’ul 
İzz El-Cezeri’yi9 örnek veriyorlardı. Bu kişiler bu ilimleri Cizre’de okuyup öğ-
renmişlerdi. Bir görüşmeci Eb’ul İzz’in kendi mekâniğini Kırmızı Medrese’de 
geliştirdiğini, medresenin ortasında bulunan su kuyusu ve çıkrık düzeninin Eb’ul 
İzz’in kendisi tarafından yapıldığını söyledi. Kendisine medresenin yapılış tarihi-
nin 1508’te Han Şeref olarak kabul edildiğini hatırlattığımda duraksayıp, Mîr 
Şeref’in belki eklemeler yaparak medreseyi genişletip tahkim etmiş olabileceğini 
ama medresenin daha eskilere ta Eb’ul İzz zamanına kadar gittiğini ifade etmişti.  

Medreseye ilişkin anlatılarda medreseye bitişik yapıda türbesi bulunan 
Melayê Cizîrî büyük bir yere sahipti. Medreseye bitişik bu yapı medresenin aslî 
bir parçası olarak görülüyordu. İnsanlar, Kırmızı Medrese’yi anlatmaya başladık-
larında medresede çok büyük âlimlerin ders verdiğini söyleyip buna örnek ola-
rak da Melayê Cizîrî’yi gösteriyorlardı. Melayê Cizîrî’nin Kırmızı Medrese’de 
ders verip bir çok öğrenci yetiştirdiğini söylüyorlardı. Melayê Cizîrî’nin âlim ve 
şair olarak sahip olduğu yüksek paye medresede verilen eğitimin ve ilmî seviye-
nin bir kanıtı olarak değerlendiriliyordu. Bundan o kadar kesin bir dille söz edilir 

                                                 
9 1136-1206 tarihleri arasında yaşamış Cizre’li âlim ve mucit.  
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ki kaynak sorma gereği bile hissetmezsiniz. Bununla birlikte bu bilgilerin yazılı 
olarak nerede bulunabileceğini sorduğumuzda bu kadar bariz bir konuda soru 
sormamız yadırgandı; ancak kimse net bir kaynak da gösteremedi. Bu kadar 
büyük bir medreseye ve bu kadar iyi tanınan ve bir divanı günümüze kadar gel-
miş bir şair ve âlime dair herhangi bir belgenin neden bulunmadığı üzerine dü-
şünmeye başladım. Oldukça yadırgatıcı bir durumdu.   

Medresenin kuruluş tarihine dair bazı somut bilgiler elde etmek için hem 
medresedeki hem de medreseye bitişik türbedeki mezar taşlarını okumaya çalış-
tım. Hem mezar taşlarının hem de medresenin mescit kısmında mihrabın üs-
tünde bulunan kitabenin kırılmış olduğunu fark ettim. Kentte bulunan yetmiş ve 
seksen yaş üzeri medrese âlimleriyle yaptığım görüşmelerde, kendi bulgularım-
dan söz etmeksizin medresenin kendi zamanlarındaki haline dair neler hatırla-
dıklarını sordum. Üç ya da dört görüşmeci 1930 ya da 1940’larda askerlerin 
komutanlarının verdiği emirle Kırmızı Medrese’nin mihrabında bulunan kitabeyi 
kırdıklarını söylediler. Hatta bir tanesi olayı “çok iyi hatırlıyorum, çocuktum 
daha, askerler medreseye girdiler ve kitabeleri ellerindeki çekiçlerle kırdılar. Sa-
dece orayı değil bir çok yeri kırdılar” şeklinde aktardı. Bir başka görüşmeci me-
zar taşlarının da benzer bir şekilde kırıldığını söyledi. Görüşmecilerden birisi, 
çok büyük bir sırrı paylaşıyormuş gibi, kısık bir sesle “siz şimdi Melayê Cizîrî’nin 
mezarı üzerindeki sandukayı kaldırsanız mezarın ona ait olmadığını görürsünüz. 
Ama yemin olsun ben mezarını görmüşüm. Oradaydı. Sonra askerler kırdılar. 
Üzerine başka bir mezar taşı koydular. Şimdi insan baktığında sanki Mela orada 
gömülü değilmiş gibi düşünür” dedi. Cizre tarihi ve kültürü üzerine araştırmalar 
yapan ve bu konuda eserleri bulunan Abdullah Yaşın’la görüştüğümde kendisi 
de araştırma yaparken benzer anlatılarla karşılaştığını söyledi.  

Kırmızı Medrese’nin yapılış tarihini ve bitişik türbede bulunan mezarların ta-
rihini tespit etmeye yönelik araştırmalar var olan soruları cevaplamaktan çok 
ortaya bir dizi yeni soru çıkarmıştır. Cizre üzerine yapılan en güncel ve kapsamlı 
çalışmalardan birinde Dr. Mesut Tüzün, Kırmızı Medrese ve Melayê Cizîrî’ye 
ilişkin bilgiler aktardığı bölümlerde, kendisinden önce Cizre üzerine yapılan 
çalışmalardaki bulguları özetlemiş ve gerek medresenin yapılış tarihi ve banîsi 
gerekse Melayê Cizîrî’nin doğum ve ölüm tarihine ilişkin birbiriyle çelişki halin-
de olan görüşleri sıralamıştır (Tüzün, 2014: Cilt 2: 294-295; 321-333).  

Doktor Tüzün’e göre Medrese’yi yaptıran kişi Han Şeref’tir; kendisi Cizre’yi 
1508’de değil 1495 yılında Akkoyunlulardan almıştır, zaten Safeviler 1507 yılın-
da Akkoyunlu varlığına son vermiş olduğundan 1508 tarihi hatalı bir tarihlen-
dirme olmalıdır (2014: 295).  Şerefname’de otuz yıllık sürgünden sonra şehri alan 
Emir Şeref bin Emir Bedir’den söz edilse de (Şerefhan Bitlisî, 2013: 169) her-
hangi bir tarih yer almaz. Ayrıca Şerefname’de zikredilen az sayıda medrese içinde 
Kırmızı Medrese adında bir yapı yer almamaktadır. Melayê Cizîrî’nin  doğum 
tarihine ilişkin öne sürülen tarihler 1404 ile 1570 arasında değişmektedir (Tüzün, 
2014: 327-333).  Medrese’ye bitişik türbede de doğum ve ölüm tarihi olarak 
1404-1479 yazmaktadır. Bununla birlikte Mesut Tüzün’ün de paylaştığı genel 
kanı Mela’nın 1570-1630 yılları arasında yaşamış olduğu yönündedir (2014: 333). 
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Araştırma ilerledikçe, Cizre’de bulunan yapıların yapılış tarihine, eğer bu yapı 
medreseyse o medresenin vakfına ilişkin kayıtlara ulaşmanın neredeyse imkansız 
olduğunu gördük. Bunun nedenlerinden birisi kentteki eski medrese ve camileri 
yıkıp ya da tadilata uğratıp yeni cami yapma uygulamasıydı. Bu uygulama Ciz-
re’deki dini hayatı ve din-siyaset ilişkisini anlamak açısından kilit bir öneme sa-
hip. Bu şekilde restorasyona tabi tutulan medreselerden bir tanesi Meydanbaşı, 
Cizreliler’in deyimiyle Mizgefta Serê Meydanê Camisi’dir. Cami’nin değiştiril-
meden önceki adı Mizgefta Mîrekan (Mîrler Camisi)’dır ve bu yapıyı hâlâ bu isim-
le ananlar var. Restorasyonda cami tamamıyla modern bir görünüme sahip ola-
cak şekilde adeta yeniden yapılmış. Bu caminin avlusunda bulunan türbe kısmı 
ise tam bir harabeye dönmüş durumda. İnsanlar türbede bulunan mezarların 
1970’li yıllarda kent müftüsünün talimatıyla yıkıldığını, mezar taşlarının ve me-
zardan çıkarılan kemiklerin buldozerle çıkartılıp Dicle Nehrine döküldüğünü 
anlatıyor. Cami tuvaletine bitişik bir odada dört duvarla çevrilmiş ve demir bir 
kapıyla kapatılmış olan türbeyi ziyaret ettiğimizde içeride kırık bir çok mezar taşı 
gördük. Mezar taşlarından birinin üzerinde bir dağ keçisi ve dağ keçisine nişan 
almış bir atlı rölyefi vardı. Rehberlerimiz dağ keçisinin Botan Beyliğinin sembo-
lü olduğunu mezar taşının da Mîr Mihemedê Neçîrvan adlı Botan Beyine ait 
olduğunu söylediler. Ancak mezar taşları kırılıp mezar yerleri bozulduğundan 
hangi mezarın kime ait olduğunu tespit etmek neredeyse imkansızdı. Zaten 
türbenin içinde bulunduğu odanın üst kısmına on katlı bir apartman dikilmişti. 
Cami imamı, annesinin  türbenin eski halini hatırladığını ve gençliklerinde Per-
şembe günleri Kırmızı Medrese, Nuh Camisi, Mem û Zîn türbesiyle birlikte o 
zaman ana yol üzerinde bulunan bu türbeyi de ziyaret ettiklerini anlattığını ak-
tardı. Annesinin türbede bulunan mezarların bir tanesinin Mem û Zîn’de adı 
geçen Tacdin’e ait olduğunu söylediğini de ekledi. Söz konusu cami eski mima-
risinden ve camiye bitişik türbe ve medreseden eser kalmayacak şekilde restore 
edilmişti. Bir diğer cami ise Hasan-ı Basri Camisi’dir. Bu caminin restorasyonu 
sırasında camide bulunan türbenin taşları, eskidiği (vurgu bana ait)  gerekçesiyle 
değiştirilmiş ve Midyat taşıyla yeniden yapılmış. Türkçe Hatiban Camisi olarak 
bilinen Mizgefta Heft Khetiban adlı cami de benzer şekilde restore edilmiş. Bu 
makalenin yazımı aşamasında bazı bilgiler için bir kez daha görüşme yaptığım 
bir kaç Cizreli Mart-Nisan ayında iç mimarisi ve kubbe yapısı Kırmızı Medre-
se’nin mescid kısmına benzeyen Şêyhê Reş adlı eski bir caminin daha yetkililer 
tarafından yıkıldığını söylediler. Bu restorasyon uygulamalarını bize anlatan 
insanlar bunun kentin İslam-Kürt kimliğinden Kürt kısmını silmeyi amaçlayan 
politikanın bir parçası olarak değerlendiriyorlardı. Camiler, sadece isimleri değiş-
tirilmekle kalmıyor, mimari özellikleri de ortadan kaybolacak bir bir şekilde 
tadilata tabi tutuluyordu.  Daha önce sözünü ettiğimiz Hz. Nuh Camisi resto-
rasyonu ise en çok örnek verilen uygulamalardan birisiydi.  

Kırmızı Medrese’ye ilişkin hafıza, medresenin yıkıntıları üzerinde üzerinde 
yükselmekte ve tahrip edilmiş her kitabede, bir zamanlar var olduğuna inanılan 
ama şu anda elde olmayan her belgede okunmaz kılınan tarih hafıza tarafından 
yeniden inşa edilmektedir.  
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Kırmızı Medrese’ye ilişkin olarak görüşme yaptığımız, aynı zamanda kentteki 
şeyh ailelerinden10 birine de mensup bir kişi Kırmızı Medrese’nin kent insanları 
tarafından neden bu kadar önemli görüldüğü konusunda aile büyüklerinin anlat-
tıklarını da aktararak şöyle bir yorumda bulundu:  

“Eğer medreseleri araştırıyorsanız Cizre’deki en büyük ve en önemli medre-
se Şağ11 Medresesi’dir. Kırmızı Medrese’den daha büyük bir medresedir. Kırmı-
zı Medrese’nin avlusuna baktığınızda o kadar büyük bir medrese olmadığını 
görürsünüz. Bölgenin bir çok önemli âlimi Şağ Medrese’sinde yetişmiştir. Şağ 
köyü Cudi dağının eteklerinde bulunmaktadır. Dağlık bir alandadır ve bugün 
çatışma bölgesinde kaldığı için insanlar gidememektedirler. Derşêw başka bir 
dağ köyüdür. Orada da önemli bir medrese vardı ve Derşêwî lakablı bir çok 

                                                 
10 Cizre’de bulunduğum süre içerisinde daha yakından tanıma fırsatı bulduğum şeyh aileleri-
nin hikayesi yakın dönem bölge ve Cizre tarihini anlamak açısından büyük bir öneme sahip-
tir. Kent merkezli beylik aristokrasisinin çöküşü kentte yeni bir dinsel aristokrasi meydana 
getirmiş. Kendilerine bağışlanan köylerle toprak sahibi de olan şeyh aileleri kentteki yönetici 
sınıfın bir parçası haline gelmişler. Bununla birlikte sadece şeyhlerin manevi otoriteleri değil, 
iktidarla geliştirmiş oldukları ilişkiler de etkinlik alanları üzerinde belirleyici olmuştur.  Araş-
tırmam sırasında müstakil bir çalışmayla ele almayı düşündüğüm şeyh ailelerinin politik 
tutumlarının nüfuz alanlarının şekillenmesine nasıl etkide bulunduğu konusu önemli bir soru 
olarak ortaya çıktı. Bazı şeyh aileleri ön plana çıkarken bazıları tasfiye edilmiş, etkinlik alanları 
sınırlandırılmıştı ve bu durum şeyhlerin manevi otoritelerinden daha başka konularla ilgiliydi.  
Böylesi bir çalışma din-etnisite ve otorite konularını anlamak açısından büyük içgörüler 
sağlayacak niteliktedir.   
11 Resmi kaynaklarda Şah olarak geçmekle birlikte medresenin adı kentteki insanlar tarafın-
dan Şağ şeklinde telaffuz edilmektedir, bu nedenle yazıda medresenin adını telaffuz edildiği 
gibi yazacağız.    
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âlim oradaki medresede yetişmiştir. Ancak bu medreselerden geriye pek bir şey 
kalmamıştır. Dağlık bölgede kaldıklarından gözden uzaktırlar ve maalesef insan-
lar bakamamışlardır da. Ama Kırmızı Medrese kentin merkezindedir ve mimari 
özellikleriyle farklıdır. Diğer medreseler siyah bazalt taşından yapılmışken bu 
medrese kırmızı tuğladan yapılmıştır. Farklı bir kimliği vardır. Mehmet Uzun da 
Dicle’nin Yakarışı romanını yazmak için bir süre Cizre’de kaldığında -belki o dağ 
köyündeki medreseleri göremediğinden- Kırmızı Medrese’yi yazmıştır. 
Gözönünde olan, ayakta olan odur çünkü. Üstelik, ki bu çok önemlidir, Kürt 
edebiyatının zirve ismi Mela’nın türbesi de o medresede bulunmaktadır. Rekla-
mı bu şekilde iyi yapılan bir medrese oldu”.   

Cizre bugün büyük bir kısmı yıkılmış olsa da çevresi siyah bazalt taşından 
yapılmış surlarla çevrili bir şehirdir. Kentsel gelişmeyle kent sur dışına taşmış 
olsa da Cizre denilince genelde suriçi anlaşılmaktadır. Cizre’de sur içinde göze 
en fazla çarpan unsurlardan birisi çok küçük bir alanda yer alan çok sayıdaki 
camidir. Neredeyse her on metrede bir cami yer almaktadır. Kentte camilerin 
sayısının çokluğunu açıklamak üzere Cizre’de bir zamanlar çok fazla ölüme 
sebep olan bulaşıcı hastalık salgınlarının var olduğundan ve insanların bulaşısı 
hastalıklardan korunmak için dua niyetine cami yaptıkları şeklinde bir hikaye 
anlatılır. Kentte var olan camileri gezdiğimizde neredeyse her camiye bitişik 
küçük bir oda olduğunu fark ettim ki bunlar hücre olarak adlandırılıyordu. Şu 
anda kullanılmasa da bu hücreler bir zamanlar öğrencilere ders vermek üzere 
medrese işlevi görüyor olmalılar diye düşündüm. Bazı camilerde bize rehberlik 
eden insanlar da hücrelerin medrese olarak kullanıldığını belirttiler. Hatta bazı 
cami avlularına sadece temel kısmı kalmış dörtgen yapıların ne olduğunu sordu-
ğumuzda cami cemaatinde bulunan bazı yaşlı insanlar temeline kadar yıkılmadan 
önce oralarda duvarlarla çevrili küçük odalar olduğunu ve feqilerin• oralarda ders 
gördüğünü söylediler.   

Camilere bitişik bu hücre tarzı medreseler cami sayısının bulaşıcı hastalık sal-
gını korkusu dışında başka açıklama çerçeveleri içinde anlaşılması gerektiği ko-
nusunda düşünmeye sevk etti beni. Botan Beyliğinin 1847 yılındaki yıkılışının 
ardından bir çok medresenin vakıf gelirlerinden yoksun kaldığı için zayıfladığını, 
Cumhuriyetin kuruluşu ile resmen yasaklandıklarını belirtmiştik. Cumhuriyet’in 
kuruluşunun hemen ertesinde cereyan eden Şeyh Said isyanı sonrasında bölge-
deki şeyhler başta Suriye ve Irak olmak üzere diğer ülkelere sürülmüşlerdi. Dok-
tora çalışmam sırasında medreselerin yasaklanmasının ardından medresenin bir 
mekân olarak değil hoca-öğrenci ilişkisini işaret eden bir sosyalite olarak kurul-
duğunu belirtmiştim (Şengül, 2008: 97-98). 

Cizre’deki kendisinden bilgi aldığımız, kentin önde gelen şeyh ailelerinden 
birine mensup olan görüşmecimiz, şeyhlerin gidişiyle birlikte oluşan eğitim boş-
luğunu doldurmak üzere hücre tarzı medreseler açıldığını ama bunlar tek başına 

                                                 
• Feqi: Arapça hukuk bilen hukukçu kişi anlamındaki fakih sözcüğünün Kürtler arasında 
almış olduğu biçimdir. Medrese öğrencilerini tanımlamak için kullanır. Bu şekliyle güneydoğu 
Türkiye’deki medreselerde hukuk eğitiminin merkezi yerine de işaret etmektedir.   
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değil ancak bir camiye bitişik olarak açılabileceği için, bir çok caminin yaptırıldı-
ğını söyledi: 

“Cizre’de seksen kadar cami var. Köklü medreseler kapanınca küçük 
medreseler açıldı. Küçük vakıflar küçük ev medreselerine dönüştürüldü; herkes 
başını koyacak bir yer arayınca onlarca cami açıldı. Bu nedenle onlarca cami var 
Cizre’de”.  

Görüşmecimiz Cizre’de ilimle uğraşan ailelerin sayısal çokluğunu açıklamak 
üzere Cizre’yi Dicle nehri kenarında kurulan diğer iki kent Diyarbakır ve 
Musul’la karşılaştırdı. Diyarbakır’ın Osmanlılar zamanında Beylerbeyliğinin 
merkezi olduğunu, bu nedenle siyaset ve ticaret şehri olduğunu ve kentte el 
zanatlarının gelişkin olduğunu belirtti. Musul da bir ticaret şehriydi. Buna 
karşılık küçük bir şehir olan Cizre’de ticaret erbabı ve toprak sahibi aile olmadığı 
için “ilim eksenli olarak gelişen” bir kent olduğu açıklamasını yaptı. İlim eksenli 
gelişen bir kent olduğu için “ilim aileleri” (tabir kendisine ait) vardır ve bu nedenle 
hemen her sokakta bir dergâh, türbe ya da medrese bulunur dedi. Bu açıklaması 
üzerine Oxford gibi bir yer yani, dedim. Evet aynen öyle Oxford gibi bir yer 
dedi, beni teyit ederek. Sonra şu şekilde bir değerlendirme yaptı:  

“Mîr ailesi dışında sadece bu ilim aileri kendilerini Mîrlere eşit görüp hatta 
bazen üstün de görerek sur içine yerleşirlerdi. Normal insanlar Mîr ailesine 
duydukları saygıdan dolayı sur içinde yaşamazlardı. Mîrler’in ortadan 
kalkmasıyla birlikte sadece bu ilim aileleri sur içinde kalmıştı. Cumhuriyetle 
birlikte onlar da sürgüne gönderilince kent içinde köklü aristokratik aile de  
kalmadı. Bugün Cizre’de sur içinde hiç bir ailenin geçmişi yüz elli yıldan daha 
öncesine gitmez. Çünkü dini ve din dışı bütün aristokratik aileler sürgüne 
gönderildi. Bedirhan Bey’in yirmi yedi köyü vardı. Sürgüne gönderildiğinde 
hepsini boşalttı. Cizreliler Mîr’e olan saygılarından dolayı o köylere 
yerleşmediler. Sonuç olarak dışarıdan gelenler yerleştiler o köylere”.  

Kentte görüştüğümüz bazı medrese âlimleri de benzer bir değerlendirmede 
bulundular. Medrese eğitimini Cudi dağının eteklerindeki dağ köylerinden 
birinde kurulu medresede tamamlayan bir medrese âlimi: 

“Eğer ilim açısından soruyorsan Kırmızı Medrese ilim açısından o kadar 
ünlü değildir. Özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ciddi bir eğitim 
olmamıştır. Eğitim dağ köylerinde kaçak da olsa devam etmiş, bir çok âlim bu 
dağ köylerindeki medreselerde yetişmiştir. Şimdi son dönemde, özellikle 
1980’lerden sonra başlayan çatışmalar neticesinde dağ köyleri boşaltılınca 
buralarda da eğitim kalmamıştır. Mecburen bir çok âlim Cizre kent merkezine 
gelmiş ve ilmi faaliyetlerini burada sürdürmeye çalışmıştır”.  

Görüşme yaptığımız bir şeyh- ki kendisi medreseden icazet de almış 
birisiydi- Kırmızı Medrese üzerine araştırma yaptığımı söylediğimde 
gülümseyerek “medresenin neyini araştırdığımı” sordu. Cizreliler’in medreseyi 
nasıl hatırladığını araştırdığımı sorduğumda önceki gülümsemesini biraz 
toparladı ve “şimdi oldu” diyerek Kırmızı Medrese hakkında şunları anlattı: 
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“Eğer araştırdığın Kırmızı 
Medrese ise o konuda çok bir 
bilgi yok. Zaten son zamanlara 
kadar  harabe halindeydi. Yıkıldı 
yıkılacak hale gelmişti. Doğru 
dürüst ders de işlenmiyordu. 
Nasıl olsun? Yasaktı... Bazen bir 
ya da iki hücresinde hocalar ders 
veriyorlardı ama medrese olarak 
insanlar artık şeyhlerin 
dergâhlarının yanındaki 
medreselerde ders görüyorlardı. 
Oraları ders açısından daha 
önemli hale gelmişti. Ama 
insanlar Kırmızı Medrese’yi nasıl 
görüyorlar dersen sana başka 
türlü cevap veririm. Bir kere 
sadece Cizreliler değil, bölgedeki 
bütün insanlar için önemli. Eğer 
araştırma yapıyorsan sen de fark 
etmişsindir, Kırmızı Medrese’yi 
sadece Cizreliler ziyaret 
etmiyorlar. Ta Diyarbakır’dan, 
Erzurum’dan gelenler var. Neden geliyorlar peki? Çünkü Melayê Cizîrî’nin 
ismini duymuşlar. Orada medfun olduğunu biliyorlar. Ziyaret etmek istiyorlar. 
Sonra Cizre Botan’ın kalbidir. Botan Beyliğinin başkentidir. Medrese’yi Mîrler 
yaptırmış. O günlerden kalan bir eser görmek istiyorlar. Ama sadece ders dersen 
anlamazsın... Zaten çok ders de olmamış. Ben hatırlamıyorum. Tarih falan da 
yok. İnsanlar birşeyler anlatıyorlar ama ne kadar doğru bilmiyoruz...”.  

Görüşme yaptığımız şeyhin söyledikleri arasında iki nokta Kırmızı 
Medrese’nin toplumsal hafızada ve tahayyülde sahip olduğu yeri anlamak 
açısından öneme sahip bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, idaresi şeyhler 
tarafından yürütülen medreseler ile Kırmızı Medrese arasında yaptığı ayrımdı. 
Beylerin finanse ettiği medreseler beyliklerin yıkılışıyla ortadan kalkınca camilere 
bitişik hücrelerde kendi imkânlarıyla ama genelde de maddi gücü daha yerinde 
olan şeyhlerin maddi desteğiyle medrese eğitimi sürdürülmeye çalışıldı. Bunlar 
eğitim açısından daha yaygın ve verimlilerdi.   

Alan araştırması sırasında şeyhler tarafından himaye edilen medrese 
eğitiminin Cizre’de medrese ve dindarlığa dair başka bir algı oluşmasına hizmet 
etmiş olduğunu fark ettim. Sadece şeyh aileleri değil devlet otoriteleri de şeyhler 
tarafından himaye edilen, müstakil fiziki bir yapısı olmayıp şeyhlerin tekkelerine 
bağlı olarak faaliyet gösterilen medreselere farklı bir anlam ve işlev 
yüklüyorlardı. Ancak burada da belirleyici olan medreselerin şeyhler tarafından 
idare edilmesi değil medreseyi himaye eden şeyhin politik tutumuydu ki 
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Kürtlüğe dair tahayyül ve pratikler böylesi bir politik tutumun şekillenmesinde 
belirleyici bir yere sahipti.   

Alan araştırması sırasında bu boyutu yakından gözlemleme imkanı buldum. 
Kentte yaptığım görüşmeler sırasında, özellikle son on yılda cemaatler ve devlet 
eliyle yeni bir dindarlık anlayışının inşa edilmeye çalışıldığını fark ettim. Bu 
dindarlık anlayışında Cizre’nin Şeyh Seyda gibi keramet• ehli manevi şahsiyetleri 
ön plana çıkarılır. Hakkında bir çok menkıbe anlatılan Şeyh Seyda manevi 
harikuladeliklerinin yanı sıra devletine bağlı, anarşik olay ve düşüncelere 
tenezzül etmeyen bir kişilik olarak resmedilir. Şeyh Seyda’nın müridi de olmuş 
kentteki bir medrese âlimiyle yaptığımız görüşmede kendisi Şeyh Seyda’nın çok 
takvalı biri olduğunu, zikre ve taate çok önem verdiğini ama siyasetle uğraşmaya 
hiç sıcak bakmadığını belirtmişti. Bazı talebeleri bu konuları açmak istediğinde 
“Bizim siyasetle işimiz olmaz, bizim işimiz manevi olgunlaşmadır” şeklinde 
cevap verdiğini de belirtmişti.   

Cizre’de yeni yeni kurumsallaşmakta olan dini cemaatlere mensup insanlarla 
görüşüp Kırmızı Medrese hakkında görüşlerini onlara sorduğumuzda “Melayê 
Cizîrî gibi büyük bir velinin türbesinin bulunduğu bir ilim yuvası” olarak 
gördükleri tarzında cevaplar aldık. Anlattıklarında kuruluş hikayesine ise 
herhangi bir gönderme yoktu. Melayê Cizîrî’nin bir veli olarak tanımlanması da 
son dönemde kente hakim kılınmaya çalışılan yeni dindarlık anlayışıyla yakın bir 
ilişki içinde görünmektedir. 2012 yılında Cizre’de düzenlenen Uluslararası Bilim, 
Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu’nda sunulan tebliğlerin bir çoğu Cizre’nin 
Şeyh Seyda benzeri manevi şahsiyetleri hakkındaydı. Bu manevi otoriteler ara-
sında halk arasında hala büyük bir saygınlıkla hatırlanmasına rağmen devlet 
otoritelerine yakın durmadığı için kentte manevi otorite haline gelemeyen bir 
çok şeyhin bulunmaması dikkat çekici bir noktadır. Sempozyumun kapanış 
oturumunda söz alan bir kent yetkilisi “Melayê Cizîrî, Ehmedê Hanî12 ve 
Bediüzzaman gibi şahsiyetlerin asıl amacının dindar bir nesil yetiştirmek” oldu-
ğunu belirtti. Yetkilinin bu dindar nesil değerlendirmesi dindar neslin tanımına 
ve saydığı isimlerin amacının gerçekten bu olup olmadığına dair tartışma yaşan-
masına yol açtı. Bu son nokta medreselerin farklı politik bağlamlarda günün 
ihtiçalarına uygun olarak nasıl yeniden anlamlandırılabileceğine iyi bir örnek 
teşkil etmektedir.      

 

 

                                                 
• Keramet kelime olarak “cömertlik” anlamına sahiptir. Terim olarak Allah tarafından birine 
bağışlanan ve sıradan insanlarda bulunmayan nitelikler anlamına gelmektedir. Niteliklerin 
keramet olarak adlandırılması onların Allah’ın o kişiye bir lütfü bir cömertliği olduğunu 
göstermek içindir. Allah’ın böylesi bir cömertliğine mazhar olan kişi diğer insanlar nezdinde 
kendilerinden daha üstün görülmektedir.     
12 17. yüzyılda yaşamış Kürt şair ve mutasavvıf. Kürtçe kaleme aldığı mesnevi türündeki Mem 
û Zîn adlı aşk hikayesiyle meşhurdur.  
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V. Sonuç  

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini imparatorluğun doğusunda 
doğrudan bir şekilde hissettiren Osmanlı modernleşme süreci imparatorluğun 
doğusunda kurumsallaşırken birçok geleneksel kurumu ve bununla yakından 
ilişkili toplumsal, siyasal ve entellektüel örgütlenme formlarını ya yıkıma ya da 
köklü bir değişime uğrattı. Bu süreçte bazı mekânlar hem yıkımı hem de yıkım 
öncesinin mamur günlerini hatırlatan yerler olarak ön plana çıktılar. Kürtlerin 
yaşadığı coğrafyada Osmanlı-Cumhuriyet modernleşmesinin hem geleneksel-
leşmiş dindarlık biçimleri hem de bunların dilsel ve kültürel aktarım aracı olarak 
Kürt diline ilişkin politikaları bu politikaların hedefinde olan medreseleri hafıza-
da önemli yer tutan mekânlar haline getirdi.  

Bununla birlikte Cizre’de bulunan Kırmızı Medrese diğer medreseler ve ta-
rihsel yapılar arasında sembolik öneme sahip bir mekân olarak ön plana çıktı. 
Cizre’de yürüttüğümüz alan araştırması sırasında Kırmızı Medrese’nin Kürtler’in 
modernleşme sürecinde mahrum kaldıkları ya da Kürtler üzerine üretilen söy-
lemsel politikalarda sahip olmadıkları söylenen üç otorite sembolünü aynı anda 
bünyesinde barındırmasının böylesi bir sonucu etkilediği genel bir kanı olarak 
kendini gösterdi. Kırmızı Medrese’ye bitişik olan ve medresenin bir parçası 
olarak kabul edilen türbede mezarı bulunan Melayê Cizîrî, Kürtler nezdinde 
kendileri hakkında üretilen “barbar, bedevi, gayrı  medeni, cahil” söylemini ge-
çersiz kılacak bir ilmî, edebi ve irfani zirveyi temsil ediyor. Melayê Cizîrî’nin 
Kırmızı Medrese’de okuduğuna ya da ders verdiğine dair hiç bir belge olmama-
sına rağmen orada medfun olması -ya da öyle olduğuna inanılması- Kırmızı 
Medrese’yi Melayê Cizîrî’yi yetiştiren kurum olarak sembolleştiriyor popüler 
hafızada.    

Yine Kürtlerin nezdinde aynı türbede bulunan mîr mezarları ise doğrudan 
siyasi otoriteyi sembolize ediyor ve Kırmızı Medrese siyasi ve ilmî otoritenin 
yanyanalığının bir sembolü olarak tahayyül ediliyor. Türbede Melayê Cizîrî ve 
mîrler birlikte ziyaret edilip, onlara birlikte dua ediliyor. Bu anlamda Cizre beyle-
rinin sarayı olarak kabul edilen Birca Belek bile popüler hafızada mîrlerin gömülü 
olduğu Kırmızı Medrese kadar bir siyasi otorite sembolü olarak algılanmıyor. 
Saray sadece mîre ve onun otoritesine gönderme yaparken medrese, hele de 
kentin yeniden ele geçirilmesi anısına inşa edilmiş ve ilme vakfedilmiş bir med-
rese sadece mîrin otoritesine değil bu otoritenin kullanımının ortaya çıkardığı 
somut eserlere gönderme yapması açısından göstereni (signifier) daha güçlü bir 
sembol olarak ortaya çıkıyor.  

Kırmızı Medrese’nin kent merkezinde bulunması ise onun sembolik öneme 
sahip oluşunun diğer bir nedeni olarak kendini gösteriyor. Bedevi, dağlı, mede-
niyetten uzak olan dolayısıyla da medeniyete yeniden kazandırılması gereken 
“doğulu” imajına karşılık Kırmızı Medrese bir zamanlar var olan canlı ve geliş-
miş kent yaşamına tanıklık ediyor. Bu nedenle dağlık bölgelerde ve köylerde var 
olan daha büyük ve ilmî açıdan daha köklü medreselerin sahip olamadığı bir 
sembolik öneme sahip olduğunu söylemek mümkün. 
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Kırmızı Medrese’ye ilişkin bu hafıza Kürt siyasal hareketlerinin yükselişi ve 
bu hareketlerin politik tahayyüleriyle yakın bir ilişki içinde şekillenmiştir. Kürt-
lüğe dair kendi kurumlarına sahip şehirli ve eğitimli bir Kürt olma kurgusu Kır-
mızı Medrese’yi bu kurgunun sembolü olarak ön plana çıkarmıştır. Bununla 
birlikte, kentte var olan başka dindar ve Kürt olma biçimleri ve bunların ön 
plana çıkardığı mekân ve kişilikler farklı hafızalara ve kimlik tahayyüllerine sa-
hipler. Osmanlı-Cumhuriyet modernleşme sürecinde sadece seküler eğitim ku-
rumlarının inşa edilmediğini, dini eğitim veren medrese ve tekkelerin de idari ve 
yasal düzenlemelerle doğrudan devlet otoritelerine bağlandığını ve buralarda 
verilen dini eğitim ve yürütülen irşat faaliyetlerinin de devlet politikasıyla uyum-
lu olmasına özel bir önem verildiğini belirtmiştim. Böylesi bir gerçeklik İslam ve 
Müslüman olma olgularının da a-tarihsel, soyut yaklaşım ve kategorilerle anlaşı-
lamayacağını  göstermektedir. Devletleşmiş ve milliyetçi karakter kazanmış dini 
kimliklerin İslam dünyasında nasıl bir siyasal ve toplumsal ilişki içinde şekillen-
diğinin incelenmesi İslam dünyasında milliyetçilik ve din tartışmalarına da katkı 
sunacak bir niteliğe sahiptir. Kürtler’in Kırmızı Medrese’ye atfettikleri sembolik 
anlam ancak kentteki tarihsel cami ve medreselerin restorasyon aşamasında 
maruz kaldıkları tahrifatla ilişki içerisinde anlaşılabilir. Kürtlerin tarihi ve kültü-
rüyle içiçe bir şekilde inşa edilmiş dini mekânlar yerine Kürt tarihinin, dilinin ve 
kültürünün izlerinin yok edildiği daha “evrensel” dini mekânların inşa edilmeye 
çalışılması bizatihi İslam dünyası içerisinde mekân, hafıza ve kimlik ilişkisini 
anlamak açısından önemli ipuçları sunmaktadır. Homojen ve tekil bir İslam 
dünyası ve bu dünyanın bir parçası olan Osmanlı modernleşmesi anlatısı ancak 
araştırma yapılan mekânların özgüllüğünü ve modernleşme gibi genel süreçleri 
kendi özgüllüklerinde nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışan bu tür antropolojik 
çalışmalarla aşılabilir.           

Kırmızı Medrese’ye ilişkin Kürt tahayyüllerinin zaman içerisinde farklı ikti-
dar ilişkileri içinde nasıl şekillenip dönüşüme uğradığı çalışmanın gösterdiği 
sonuçlardan birisidir. Bu anlamda Kırmızı Medrese’nin Kürtler ve devlet otori-
teleri  için ifade ettiği anlam Kürt olmaya dair politik mücadeleler ve buna eşlik 
eden politik tahayyülere göre değişiklik göstermiştir. Yok sayılan ve yıkıma uğra-
tılan resmi medrese anlatılarından sadece dindar nesil yetiştiren medrese anlatı-
larına kadar resmi devlet söylemleri buna mukabil Kırmızı Medrese’yi kentli 
Kürtlüğün mekânı olarak tahayyül eden anlatılardan, devlet Müslümanlığından 
farklı Kürt müslümanlığının mekânı olarak kuran anlatılara kadar bir dizi karşı 
anlatıyla (counter-narrative) karşılanmıştır. Son dönemde Cumhuriyetin insanları 
sekülerleştirmeyi ve Türkleştirmeyi amaçlayan klasik modernleşme siyasetinden 
farklı olarak, kentte cemaatler ve diyanet üzerinden hakim kılınmaya çalışılan ve 
Cizre’nin manevi büyükleri ve İslâm kimliğini merkeze alan yeni dindarlık söy-
lemlerinin Kırmızı Medrese gibi yapıların hem devlet otoriteleri hem de Kürtler 
tarafından yeni bir gözle okunmasına ve hatırlanmasına yol açtığını yaptığım 
saha araştırmasında gözlemledim. Bu durumun kendisi tarih, hafıza, mekân 
bağlamında kimlik yıkımı ve kimlik inşa süreçlerinin nasıl bir politik ilişki içinde 
dinamik olarak şekillendiğini göstermektedir. 
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Öz: Bu makale, Osmanlı modernleşmesi ve Türk ulus-devlet inşa sürecinin Türkiye’de yaşa-
yan Kürtler arasında medrese algısını nasıl etkilediğini Cizre’de bulunan Kırmızı Medrese 
özelinde tarihsel ve etnografik perspektiften incelemeyi amaçlamaktadır. Kırmızı Medre-
se’nin 1508 yılında bir Kürt Beyi tarafından inşa edildiğine inanılmaktadır. Medrese 1847 
yılında Beyliğin ortadan kaldırılışından sonra yıkıntı haline gelmiştir. Bununla birlikte, Kırmı-
zı Medrese toplumsal hafızada bugüne kadar önemli bir rol oynamaya devam etmiştir. Kül-
tür, kimlik ve hafıza arasındaki ilişkilerin Kürtler’in bu medreseye dair anlatılarında nasıl 
tahayyul ve inşa edildiği bu yazının odak noktasını oluşturmaktadır. Yazıda ilk olarak hafıza, 
kimlik ve politik tahayyülün ilişkilendirildiği teorik çerçeve kısaca anlatılmış, ardından Kırmı-
zı Medrese’nin önem kazandığı tarihsel bağlam açıklamış, ardından Kırmızı Medrese’yi hatır-
lamanın temelinde yatan dinamikler ve bunların politik ve kültürel görünümleri ele alınmıştır.     

Anahtar sözcükler: Medrese, hafıza, kimlik, tarih, yıkıntı. 

 

Cultural Formations of History, Memory and Identity in the Context of Kırmızı 
Madrasa in Cizre 

Abstract: This essay seeks to study how Ottoman modernization and Turkish nation-state 
making processes influenced the perception of Kurdish madrasas among Kurds in Turkey, 
with a particular historical and ethnographic focus on Kırmızı (Red) Madrasa of Cizre. 
Kırmızı Madrasa is believed to be established in 1508 by a Kurdish Prince and ruined after 
the destruction of the Principality in 1847. However, it has continued to play a significant 
role in the public memory until today. How relationships among culture, identity and 
memory are imagined and constructed in Kurdish narratives on this madrasa will be the 
focal point of this essay. The theoretical frame within which the memory, identity and 
political imaginary are interrelated was introduced briefly. Then, the historical coxtext within 
which Kırmızı Madrasa gained importance was explored. Finally the underlying dynamics of 
remembering Kırmızı Madrasa and its cultural and political manifestations were refered.  

Keywords: Madrasa, memory, identity, history, ruin 


