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Cizre Kırmızı Medrese:  
Mimari, İktidar ve Tarih* 

 
 
 
 
 
 
 

Birgül AÇIKYILDIZ ŞENGÜL** 

 
Farklı sanat merkezlerinin ve ekollerinin malzeme-teknik, mimarlık tarzları 

ve süsleme üsluplarını bir arada barındıran Kırmızı Medrese,1 tuğla mimarisi, 
tuğla üzeri stuko2 süslemeleri ve mihraptaki ince taş süslemeleriyle dikkat çeken 

                                                 
* Bu makale Cizre’de düzenlenen Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu’nda 14 
Nisan 2012 tarihinde sunulan “Medresa Sor ve Mimari Özellikleri” adlı tebliğden 
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın Cizre’deki alan çalışması aşamasında katkıları için Raşit Munis 
ve değerli ailesine, Faruk Varlı, Lokman Varlı, Mele Mansur Çorak ve  Abdullah Yaşın Bey’e 
teşekkür ediyorum. Ayrıca, türbedeki kitabeleri büyük zahmetlerle okuyarak çalışmaya 
değerli katkılar sunan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait Toprak’a ve Yrd. Doç. Dr. Kamal 
Suleimani’ye, Şeyh Ahmed el-Cezîrî’nin hayatı ve divanı hakkında verdiği değerli bilgiler için 
Prof. Dr. Kadri Yıldırım’a ve makaleyi okuyarak değerli yorumlarını benimle paylaşan Yrd. 
Doç. Dr. Serdar Şengül’e teşekkür ediyorum. 
** Mardin Artuklu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü  
1 Cizre’de bulunan Kırmızı Medrese, Kürtler arasında Medresa Sor olarak anılmaktadır. Kürd 
dilinde ‘sor’ kırmızı demektir ve medrese adını bu kırmızı tuğla malzemeden almaktadır. 
Orhan Cezmi Tuncer, Kırmızı Medrese’yi ayrıntılı olarak ele aldığı “Mardin–Cizre Kırmızı 
Medrese” adlı makalesinde sehven medresenin adını üzerinde kurulduğu surdan aldığını bu 
nedenle yerel dilde Medrese-i Sor ve Medrese-i Sur olarak adlandırıldığını söylemektedir 
(Tuncer 1973: 425). Yapı Arapça kaynaklarda ise Medreset’ü’l Hamra olarak geçmektedir. 
Hamra kelime olarak Arap dilinde kırmızı anlamına gelmektedir. Cizre’deki diğer medreseler 
yapıyı yaptıran Cizre mîrlerinin adlarıyla anılırken Kırmızı Medrese muhtemelen kırmızı 
tuğlanın ayırt edici özelliği nedeniyle halk arasında bu adla adlandırılmıştır.  
2 Stuko (cas), tuğla veya moloz taşa bağlı mimarinin geliştiği Cizre ve Musul’un da içinde 
bulunduğu kuzey Mezopotamya’nın hem İslâm dönemi yapılarında, hem kilise mimarisinde, 
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bir yapıdır. Ayrıca medrese, Cizre’de günümüze harabe şeklinde ulaşmasına3 
rağmen Kürt toplumsal hafızasında mîrlik döneminin hatırlanmasında çok canlı 
ve önemli rol oynayan bir yapı olarak Cizre kenti ile özdeşleşmiştir.4 Bu çalış-
mada Cizre mimarisi, tarihi, hafızası ve kimliği açısından özel bir yere sahip olan 
Kırmızı Medrese’nin mimari ve mimariye bağlı süslemeleri analiz edilecek, Ana-
dolu, kuzey Mezopotamya, Suriye, İran ve Orta Asya yapı örnekleriyle karşılaş-
tırmalı bir yöntemle özgün ve benzer yönleri tartışılacak ve İslâm mimarlık tari-
hi açısından önemi değerlendirilecektir.  

Kırmızı Medrese iç kale içinde Dağ Kapı (Deriyê Torê) Mahallesi’nde batı du-
varı büyük boyutlu bazalt taşlarından yapılmış sur duvarının5 üst bölümünde 
yükselecek şekilde konumlandırılmıştır. Medrese farklı dönemlere tarihlenen 
önemli diğer pek çok yapının da bulunduğu bir alan içinde inşa edilmiştir. Ör-
neğin, yapının güneyinde Hz. Nuh Tufan’ından sonra inşa edildiğine inanılan 

                                                                                                                   
hem de Yezidi yapılarında yaygın olarak kullanılan harca dayalı bir süslemedir. İslâm 
yapılarındaki kullanımı için bkz. Al-Janabi 1982; Yezidi yapılarındaki kullanımı için bkz. 
Açıkyıldız, 2010.  
3 Medrese işlevini yitirmiş olduğundan yıkıma terkedilmiş bakımsız harap bir yapı iken 2007 
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onarımları ile yenilenmiş ve günümüzde mescit ve 
Kur’an kursu olarak kullanıma yeniden açılmıştır. Yapının özellikle kuzey bölümü tahrip 
olmuştur ve restorasyon çalışmaları sırasında kuzey ve kuzey-doğu revakları ve öğrenci oda-
ları temel seviyesinde bırakılmıştır.  
4 Kürtlerin kültür, kimlik ve hafıza arasındaki ilişkileri Kırmızı Medrese’ye dair anlatılarında 
nasıl kurdukları ve inşa ettiklerine dair bkz. Şengül 2014: 57-78.   
5 Yıkık durumda olan bazalt surlar, farklı dönemlerde onarımlar görerek günümüze 
ulaşmıştır. 

 
 

Kırmızı Medrese genel görünüş 
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Hz. Nuh Türbesi ile İslâm dünyasının ilk robot yapan âlimi Cizreli meşhur mu-
cit İsmail Ebu’l İzz el-Cezeri’ye ait türbe yer almaktadır.6 Daha güneyde Mîr 
Abdal Medresesi ve Mem û Zîn Türbesi (841/1437) ve güney-doğuda Cizre Ulu 
Camii (550-555/1155-1160) bulunmaktadır.  
 

I. Yapı Analizi:  

Kırmızı Medrese, medrese, mescit ve türbe gibi üç ayrı binanın ustalıkla bir-
biriyle ilişkilendirilerek bir araya getirildiği bir külliyedir. Bu yapıların yanı sıra 
Cizrelilerin verdiği bilgiye göre,7 medresede eğitim gören öğrencilerin kullanım-
ları için batıda sur duvarının dış tarafında bir de hamam bulunmaktaydı. Fakat 
bu hamamdan günümüze ulaşan her hangi bir kalıntı mevcut değildir. Ayrıca, 
Orhan Cezmi Tuncer yapının güney doğusunda yaklaşık kırk basamakla inilen 
bir sarnıçtan da bahsetmektedir (Tuncer 1973: 425) ama bu yapı da günümüze 
ulaşmamıştır.   

Dışarıdan 28.00 x 38.00 m. ölçülerindeki medrese kompleksi, kuzey-güney 
doğrultusunda dikdörtgen planlı olup açık avlulu tipte ve iki eyvanlıdır. Giriş 

                                                 
6 Bu türbeler son yıllardaki onarımlar sırasında özgünlüklerini tamamen yitirmişlerdir. 
7 Nisan 2012 yılında yaptığımız ziyaret sırasında edinilen bilgi.  

 
 

Kırmızı Medrese Planı (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nden) 
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eyvanı doğu duvarın ortasında ve bu eyvanın karşısında batıda öğrenci odaları-
nın merkezinde ana eyvan bulunmaktadır. Dört tarafı revaklı açık bir avlu etra-
fında gelişen yapı kompleksi iç tasarımda simetrik özellikler yansıtmakla birlikte 
güney duvarda dışa taşkın beşgen gövdeli türbe, batıda ise yapının yüksek du-
varlı batı cephesini destekleyen ve birbirine eşit olmayan aralıklarla yerleştirilmiş 
yarım daire planlı üç kule/burç dış cephede simetriyi bozmaktadır. Güneyde yer 
alan türbe çift katlı, diğer bölümler ise tek katlıdır. Avlunun güney kanadı mes-
cit, baş müderris odaları ve türbeye, diğer kanatları ise müderris ve öğrenci oda-
larına ayrılmıştır. Yapının en özenilerek yapılmış bölümleri güneydeki mescit, 
baş müderris odası ve türbedir. Mescit, türbe ve medresenin diğer bölümleri 
birbiriyle hem kapılarla ilişkilendirilmiş hem de üslupsal açıdan birbirini bütün-
leyen teknik özelliklere ve bezemelere sahiptirler. Bu nedenle kompleksin bir 
bütün olarak aynı tarihte yapıldığı rahatlıkla söylenebilir.  

Yapıya doğu duvarın ortasında yer alan eyvan kuruluşundaki anıtsal taç kapı 
ile girilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden edindiğimiz eski fotoğraflar 
giriş kapısının restorasyon öncesinde tamamıyla yıkık olduğunu ama dışarıdan 
bir eyvan kuruluşunun olduğunu göstermektedir. Restorasyon çalışmaları sıra-
sında ana giriş portalinin yeniden yapımında avluyu çevreleyen revaklardaki 
kemerler örnek alınarak tasarlanmıştır. Buna göre  günümüzde taç kapı beden 
duvarlarından yüksek ve dikdörtgen bir forma sahip olup tudor8 kemerli bir 
tonozla örtülmektedir. Basamaklarla ulaşılan basık kemerli giriş kapısı da tudor 
kemerli sağır bir niş içine ve bu niş de dikdörtgen bir çerçeve içine alınarak ka-
demeli bir şekilde birbirini tekrarlayan öğelerin oluşturduğu anıtsal taç kapı 
formu meydana getirilmiştir. Tuncer’in 1973 yılında yayınladığı eski fotoğrafla-
rın gösterdiği gibi yapıya dört basamaklı, bazalt taşından yapılmış bir merdivenle 
ulaşılmaktadır. Merdiven basamakları yapının dışa taşkın eyvanın duvar hizasın-
da başlayıp giriş kapısında sonlanmaktadır (Tuncer 1973: r. 2). Restorasyonlarda 
bu merdivenlerin orijinaline sadık kalınarak basamaklar yenilenmiştir ve yapıya 
bugün de dört basamaklı bir merdivenle girilmektedir. 

Dikdörtgen planlı açık avlu dört yönden revaklarla kuşatılmış olup 18.70 x 
15 m. ölçülerindedir. Avlunun zemini büyük boyutlu bazalt taşlarla kaplıdır. 
Avlunun yaklaşık ortasında özgünlüğü tartışmalı küçük boyutlu bir havuz, ha-
vuzun kuzeyinde bir yazlık namazgâh ve namazgâhın doğusunda bir su kuyusu 
bulunmaktadır. Avluyu çevreleyen kuzey ve kuzey-doğudaki öğrenci ve müder-
ris odaları ile bu odaların açıldığı revaklar sadece temel seviyesinde günümüze 
ulaşmıştır. Zemin kalıntılarından anlaşıldığına göre kuzeyde yaklaşık eş büyük-
lükte kareye yakın dikdörtgen planlı dört birim önündeki eyvan kuruluşundaki 
revaka açılmakta, kuzeydoğu ve kuzeybatı köşede birbirine simetrik olmayan 
dikdörtgen planlı mekânlar da yine revaklar aracılığıyla avluyla ilişkilenmektedir. 
Kuzeydoğu köşedeki mekânda helalar bulunmakta ve bu mekânın giriş kapısının 
solunda medresenin üst katına çıkışı sağlayan merdivenler yer almaktadır. Mer-

                                                 
8 Bu kemer biçimi teğet kemer olarak da adlandırılabilir.  
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diven ile giriş eyvanının arasında kalan bölümde ise yine revak-oda kuruluşunda 
iki müderris-öğrenci odası bulunmaktadır.  

Doğu, batı ve kuzeyden medresenin avlusunu çevreleyen müderris ve öğren-
ci odaları küçük boyutlu mekânlar olup, yalnızca birkaç kişinin bir arada okuma-
sına olanak verecek büyüklüktedir. Bu odaların hepsi kareye yakın dikdörtgen 
planlı olup aynalı tonozla örtülüdür. Odaların duvarlarında öğrencilerin kitapla-
rını ve diğer malzemelerini koymak için yapılmış nişler mevcuttur. Odaların 
büyük çoğunluğunda pencere olmayıp iç mekânlar kapı açıklığıyla ve kapı üs-
tünde eyvan kuruluşundaki revaklara bakan küçük sivri kemerli pencerelerle 
aydınlatılmaktadır. Hücrelerin giriş kapıları da genellikle alçak ve küçük boyut-
ludur. Bu medrese eğitimiyle ilgili bir durumdur. Medreselerdeki öğrenci hücre-
leri genellikle öğrencinin dersi ezberleyeceği dolayısıyla dış dünyadan kopuk 
olması gereken yerlerdir ve alçak giriş kapıları ilme gösterilen tevazuyu simgeler. 
Diğer taraftan doğu duvarda ana girişin güneyinde kalan birimlerde büyük bo-
yutlu pencere açıklıkları mevcuttur fakat bunların özgünlükleri tartışmalıdır.  

Yapının batı cephesinde bazalt taşından yapılmış sur duvarı üzerinde başla-
yıp daha yukarda medrese duvarında tuğla malzemeyle devam eden yarım daire 
formunda dışa taşkın mazgal pencereli payanda kuruluşunda üç adet burç bu-
lunmaktadır. Burçlar birbirlerinden farklı aralıklarla konumlandırılmışlar ve 
farklı boyuttadırlar. Bu burçlar hem yapıya askeri bir görünüm vermekte hem de 
iç kalenin dışında kalan bu cepheden gelebilecek olası bir tehlikenin mazgal 
pencereler sayesinde medrese içinden görülebilmesini sağlamaktadır. Medresede 
daha önce eğitim görmüş eski öğrencilerden edindiğimiz bilgiye göre, bu burçlar 
aynı zamanda medresenin hücreleri olarak da kullanılmaktaydı. Güney-batı ve 
kuzey-batı köşelerdeki mekânların büyük boyutlu basık kemerli pencerelerinin 
hangi tarihlere ait oldukları belli değildir. Savunma açısından kritik bir noktada 
konumlandırılmış medresenin bu cephesinde büyük açıklıkların varlığının yapı-
nın inşa tarihiyle çağdaş olma ihtimali zayıftır.  

Mescidin güney-batısında bulunan ve hem mescitten hem de avlunun güney 
revakından kubbeli küçük bir oda aracılığıyla geçişin sağlandığı bölüm, medre-
sede bize rehberlik yapan, medresenin bugün hala aktif olan mescit kısmının 
imamı olan Mansur Çorak Bey tarafından  medresenin tıpla ilgili derslerinin 
görüldüğü bölüm olarak tanıtıldı. Tuncer ve Yaşın ise bu mekânın müderris 
odası ve sınıfı olduğunu iddia etmektedirler (Tuncer 1973: 430: Yaşın 2011: 
191). Tüzün ise medrese hücresi olarak adlandırmaktadır (Tüzün 2014: 299). 
Kare planlı ve kubbeli mekânın ortasında bilinmeyen bir tarihte buraya konul-
muş olan ve medresenin baş müderrislerinden biri olduğu düşünülen Şeyh İbra-
him Sorî’ye ait bir mezar yer almaktadır. Mezarda kitabe olmadığı ve Şeyh İbra-
him Sorî’nin hangi tarihte yaşadığı bilinmediğinden sandukanın konulduğu dö-
nemi tahmin etmek zordur. Bu kare mekânda kubbeye geçiş elemanı olarak 
tromplar kullanılmıştır. Kasnak hizasında tromplarla sağlanan sekizgenin tüm 
yüzeylerinde tromp kemerlerinin benzerleri tekrarlanmaktadır. Kemerlerin ara-
sında başlayıp kubbe eteğinde yükseldikçe yelpaze şeklinde açılan stuko kaval 
silme düzenlemesi dikkat çekicidir. Köşe tromplarının içine stuko kaval silmeli 
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düzenlemenin yanında ayrıca dikdörtgen formda dört küçük niş yerleştirilmiştir. 
Bu nişler ve kuzey duvardaki kapının doğusunda yer alan duvar boyunca 
dikeylemesine yerleştirilmiş küçük nişlerin tıpla ilgili malzemelerin konulması 
için kullanıldığı da medrese çalışanları tarafından belirtilmektedir. Diğer taraftan 
Tüzün, bunların mum ve çıra gibi aydınlatma araçlarının konulduğu nişler oldu-
ğunu ileri sürmektedir (Tüzün 2014: 299). Odanın batı ve güney duvarlarında 
ise büyük boyutlu dikdörtgen nişler bulunmaktadır. Bu nişlerin varlığı diğer tüm 
öğrenci ve müderris odalarında da bulunan duvar nişleri nedeniyle şaşırtıcı de-
ğildir.  
 Yapının güney-doğu köşesinde de -İbrahim Sorî’nin sandukasının bulundu-
ğu kubbeli mekânın benzeri- kubbeli kare planlı bir mekân yer almaktadır. Bu-
gün güney duvarındaki yarım yuvarlak mihrap nişi nedeniyle mescit olduğunu 
anladığımız mekânın orijinalinde de mescit olup olmadığı bilinmemektedir. 
Günümüzde kadınlar için mescit ve Kur’an kursu olarak tahsis edilmiştir ve bu 
şekilde kullanılmaktadır. Özgünlüğünü oldukça kaybetmiş bu mekânın kuzeyin-
de kemerlerle ilişkilendirilen ikinci bir kubbeli mekân daha bulunmaktadır. 
Tuncer’in restitüsyon çizimlerinden bu mekânın güney-batı köşedeki mekânla 
simetrik özellikler yansıttığı (Tuncer 1973: ç. 3) fakat bilinmeyen bir tarihte 
kubbeli küçük giriş mekânı ve onun doğusundaki dikdörtgen mekân birleştirile-
rek ve güneydeki duvar kaldırılarak birbiriyle kemerle ilişkilendirilen mevcut iki 
kubbeli mekâna dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.  
 Avlunun güneyinde sağlam olarak günümüze ulaşmış üçlü düzendeki revak-
lar -ortadaki daha geniş ve yüksek tutulmuş- ve kuzeyinde temel seviyedeki 
dörtlü revaklar, payeler üzerine kemerli açıklıklarla birbiriyle ilişkilendirilirken, 
avlunun uzun kenarları olan doğu ve batıda yer alan revakların oluşturulmasında 
başka bir yola gidilmiştir. Doğuda giriş eyvanı, batıda ise ana eyvan yan kanatla-
rın merkezini oluşturmaktadır. Bu eyvanlar ve eyvanların iki yanındaki simetrik 
olarak düzenlenmiş revaklar birbirine geçit vermemektedir. Bu medresede avlu 
yönünde revak kemerlerini taşıyan paye veya sütun yerine duvarlar kullanılarak 
revak dizisi parçalanmış ve müderris ve öğrenci hücrelerinin giriş bölümünü 
oluşturacak şekilde eyvan kuruluşuna dönüştürülmüştür. Dolayısıyla yan uzun 
kanatlardaki revakların her bir birimi eyvan kuruluşunda bir giriş mekânına dö-
nüşmüştür. Eyvanların ve revakların tamamında tudor kemer kullanılmıştır.  
 Avlunun güneyindeki üçlü revaktan geçilerek ulaşılan basık kemerli bir kapı 
mescit bölümüne girişi sağlamaktadır. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen 
planlı olan mescit, kuzey ve güney duvarlarındaki payandalar üzerinde yükselen 
tudor kemerlerle kare planlı üç birime ayrılmakta ve her birim mihrap önündeki 
daha yüksek ve geniş olmak üzere birer kubbe ile örtülmektedir. Yapı komplek-
sinin en süslü bölümünü oluşturan mescitte kare mekândan yuvarlak kubbelere 
geçiş pandantiflerle sağlanmaktadır. Stuko kaval silmeler beden duvarlarının 
orta bölümünde kemerlerin başladığı noktadan itibaren ikizkenar ve eşkenar 
dörtgenler şeklinde altı sıra yukarı ve beş sıra yana doğru şekil olarak küçülerek 
ve sayıca çoğalarak yelpaze gibi açılmakta ve pandantif kemerlerinin yüzeyini 
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kaplamaktadır. İkizkenar ve dörtgenlerin yüzeylerinde tuğlaların V şeklinde 
dizilmesiyle de pandantiflerdeki süsleme etkisi artırılmıştır.  
 Mescidin güney duvarında, türbeye açılan kapının hemen yanında yer alan 
dikdörtgen çerçeve içine alınmış yarım daire biçimli mihrap nişi ise yapıdaki 
diğer önemli süslü öğedir. Mihrap, medresenin genelinde uygulanan tuğla mal-
zemeden farklı olarak kalker kesme taşla yapılmış olup 3.75 m. yüksekliğinde ve 
2.80 m. genişliğindedir ve özenli sade bir taş işçiliği yansıtmaktadır. Mihrap en 
dışta dikdörtgen üç silme içine alınmıştır. Yalnızca en içteki silme bezemelidir. 
Birbirini takip eden mukarnaslı bir friz şeklindeki içbükey silme küçük kemer 
düzeni ve bu kemerlerin üstünde palmet motiflerinden oluşmaktadır. Bu 
mukarnaslı friz mihrap duvarını ters U şeklinde çevrelemektedir. Mihrap nişi ise 
iç içe kademeli olarak tasarlanmış çifte sütunçeler ve bu sütunçeler üzerinde 
yükselen yine iç içe iki yuvarlak kemerin mihrap kavsarasını oluşturduğu bir 
düzenleme şeklindedir. Mihrap nişi yarım daire formundadır ve nişi çevreleyen 
kemerler direk sütun başlıkları üzerinde başlamak yerine daha yukarıda başlatıl-
dığından kemerler yüksek yarım daire şeklini almıştır. Kemerlerden içteki ta-
mamıyla sade iken dıştaki kemer yüzeysel yivlerle bezenmiştir. Köşe 
sütunçelerinden özellikle mihrabın doğusunda bulunanlar oldukça tahrip oldu-
ğundan süslemeleri belli olmamaktadır ama kalıntılar simetrik bir düzenleme 
olduğunu göstermektedir. Sütun gövdeleri ince ve düzdürler. Mihrabın batısın-
daki sütunçeler de tahrip olmakla birlikte sütun başlıkları hakkında fikir verebi-
lecek durumdadırlar. Dıştaki sütun başlığının bitkisel bir kompozisyonla oluştu-
rulduğu anlaşılmaktadır. Sütünçenin üst bölümünde Arapça Kufi hatlı bir kitabe 
yer almaktadır. İçteki sütun başlıkları ise korint tarzdadır. Köşelerde hem iri 

 
 

Mescid iç görünüş, doğuya bakış 
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başak motifine hem de stilize akantüs yaprağına benzeyen tahrip olmuş bitkisel 
motifler üstte muhtemelen spiral motiflerine dönüşmekteler. Bugün üstte sade-
ce rozet motifi seçilebilmektedir. Ortada ise yivli bir motif ve onun merkezinde 
yine bir rozet yer almaktadır. Sütunçe başlığındaki kitabe şöyledir:  

Arapçası:  

 في شھر ذي الحجة في سنة ست وثمانين وستمائة(...) قال النبّي صلّى هللا عليه وسلّم 

Çeviriyazı: Ḳâle en-Nebiyyu sallahu ᶜaleyhi ve sellem … fî şehri Zilḥicce 
fî seneti sittin ve semânîne ve sitte-mâye. 
Türkçesi: Salât ve selâm üzerine olsun Nebî dedi ki… Zilhicce ayı 
686/1288 yılında…  

 Mescidin güney duvarında mihrap nişinin doğusunda bulunan ve iki basa-
makla ulaşılan bir kapıdan Melayê Cizîrî (Şeyh Ahmed el-Cezîrî) Türbesi olarak 
anılan türbenin üst katına geçilmektedir. Dıştan beşgen, içten ise sekizgen planlı 
türbe iki katlı olarak düzenlenmiştir. Türbenin üst katının önemli toplantıların 
yapıldığı ve dini tartışmaların gerçekleştirildiği münazara odası olarak kullanıldığı 
söylenmekte, alt kat ise ziyaretçilerin önemli günlerde gidip dua ettikleri ve 
Ku’ran okudukları mezar taşlarının bulunduğu mezar odası olarak tasarlanmış-
tır. Temel seviyesinde düzgün bazalt taşla, üst seviyede ise yapı kompleksinin 
diğer bölümlerinde olduğu gibi pişmiş kırmızı tuğla ile inşa edilmiştir. İki kat 
arasında iletişim alt katın kubbesini oluşturan üst katın zemin döşemesindeki 
sekizgen formundaki bir açıklıkla sağlanmaktadır. Alt katın ana girişi ise doğu 
cephedendir. Günümüzde bu iki kat arasındaki sekizgen açıklık kapatılmıştır.9 
Üst katta sekizgen mekânın her duvarında zeminden başlayıp kubbenin kasnağı 
seviyesinde tudor kemer olarak sonlanan büyük boyutlu ve derin nişler bulun-
maktadır. Niş kemerlerinin köşelerinde başlayıp kubbeye geçişi sağlayan trompu 
oluşturan silmelerle biçimlendirilen ikizkenar, eşkenar ve sağır sivri kemer form-
ları mescit bölümündeki pandantiflerde olduğu gibi kubbe kasnağını yelpaze 
şeklinde sarmaktadır. Aynı tromp düzenlemesi aşağıda daha ayrıntılı olarak ele 
alacağımız alt kat örtü sisteminde de kullanılmıştır. 2007 yılındaki son restoras-
yon çalışmalarında yapıdaki tüm tromp silmeleri standart hale getirilip çıkıntılı 
kaval şekli verilmiştir. Bununla birlikte, Tuncer’in makalesindeki betimlemeleri 
ve fotoğraflarından anlaşıldığı üzere türbenin üst katındaki tromp silmeleri diğer 
kaval silmelerden farklı olarak özgününde içe girintili bir şekilde yivlenerek 
meydana getirilmiştir. Bu mekân güney, doğu ve batı duvarlarda orijinalinde 
küçük boyutlu dikdörtgen, günümüzde ise basık kemerli büyük boyutlu birer 
pencere ile aydınlatılmaktadır (Tuncer 1973: r. 20).  
 Türbenin alt katına medresenin dışında türbenin doğu duvarında merdivenle 
inilen küçük bir kapıyla girilmektedir. Türbenin giriş kapısının medrese dışından 

                                                 
9 Türbenin iki katını birbiriyle ilişkilendiren bu açıklığın orijinalinde mi var olduğu yoksa 
sonraki tarihlerde ihtiyaca bağlı olarak mı açıldığı tartışmalıdır. Cizre üzerine değerli 
çalışmalarıyla tanınan ve kendisi de Cizreli olan araştırmacı Yaşın’e göre burası sonradan 
açılmıştır (Yaşın 2011: 187). Diğer taraftan Tüzün’e göre türbeye inmek için eskiden 
kullanılan bir açıklık iken sonradan betonla sıvanarak kapatılmıştır (Tüzün 2014: 300). 
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verilmesi suretiyle mezar odasına yapılacak ziyaretlerin medrese içine girilmeden 
yapılması sağlanmıştır. Diğer taraftan, yukarıda da açıkladığımız gibi türbe basık 
bir kubbe şeklinde tasarlanmış olan bu mezar odasının örtü sisteminde açılan 
sekizgen açıklık ile de üst katla dolayısıyla medresenin diğer bölümleriyle ilişki-
lendirilmiştir. Böylece medrese içindekiler de medresenin dışına çıkmadan tür-
beye inip çıkabilmişlerdir. Türbenin bu basık kubbesi zamanla bel vererek gü-
nümüzde ters dönmüş bir kubbe görünümü almıştır. Melayê Cizîrî Türbesi’nin 
alt katı da üst katın sekizgen plan şemasını devam ettirmekte fakat mezar oda-
sındaki duvarlar hem üst kattan hem külliyenin diğer bölümlerinden farklı ola-
rak düzgün bazalt taşından yapılmıştır. Yalnızca örtü seviyesinden itibaren tuğla 
kullanılmıştır. Sekizgen gövdenin her bir yüzeyi kaval silmelerle oluşturulan 
tudor formda kör kemerlerle hareketlendirilmiş ve plastik bir görünüm kazandı-
rılmıştır. Sekizgen formdaki her bir duvarda tudor kemerlerin üzerinde sivri 
kemerler birbirini takip etmekte ve aralarda kalan boşluklar yelpaze gibi açılan 
ikizkenar formlarla, üst bölümler ise bir sıra yan yana eşit kenar formlarla çepe-
çevre dolaşmaktadır. Silmeler arasındaki bu oluşumlara V biçimli tuğla işçiliğinin 
uygulanmasıyla estetik bir görünüm kazandırılmıştır.  
 Mezar odasında yedi adet mezar taşı bulunmaktadır. Türbedeki tahrip olmuş 
mezar taşları dağınık ve kırık bir vaziyetteyken restorasyon sırasında baş ve ayak 
şahideleri ve prizmal sandukalar gelişigüzel bir araya getirilerek günümüzdeki 
şekliyle bir düzenleme yapılmıştır.10 Medresenin açık avlusunda kime ait olduğu 
bilinmeyen bir başka prizmal formda bir mezar taşı daha mevcuttur. Türbedeki 
günümüze ulaşmış mezar şahidelerindeki kitabeler sayesinde türbedeki mezarla-
rın Cizre beylerinden Mîr Şeref bin Bedir (Mîr II. Şeref Han)’in ve Gurgîl Beyli-
ği’nden bireylere ait olduğu anlaşılmaktadır.11 4 nolu mezarın şahideleri günü-
müze ulaşmadığından ve sandukası da harçla kaplandığından kime ait olduğunu 

                                                 
10 Cizre’de yaptığımız alan araştırmaları sırasında görüştüğümüz medrese âlimlerinden 
aldığımız bilgilere göre mezar taşları kentteki diğer pek çok kitabe gibi 1930/1940’larda 
askerler tarafından kırılmıştır. Bu konuda bkz. Şengül 2014: 68.   
11 Cizre, Gurgîl ve Finik’i içine alan bölge Süleyman bin Halid bin Nasriddin bin Diyaddin 
el-Bohti’nin üç oğlu arasında paylaşılmıştır. Cizre, Mîr Abdulaziz bin Süleyman’a, Gurgîl Mîr 
Hacı Bedir bin Süleyman’a ve Finik Mîr Abdal bin Süleyman’a verilmiştir. Cizre Azizan, 
Gurgîl ve Finik Beyleri 1262-1847 yılları arasında hakim oldukları bu bölgeleri birbirleriyle iyi 
ilişkiler içinde yönetmişlerdir. Bu üç beylik arasında en fazla gelişim gösteren ve Azizan 
Beyliği adını alan Cizre kolu olmuştur. Kırmızı Medreseyi inşa ettiren Mîr Şeref bin Bedir bin 
İbrahim bu soydan gelmektedir ve Cizre Mîrliği yapmıştır. Azizan Beyliği’nin Cizre’deki 
hakimiyeti otuz yıl süreyle Akkoyunluların istilasıyla kesintiye uğramıştır. Cizre’yi Akkoyunlu 
hakimiyetinden Mîr Şeref bin Bedir bin İbrahim 15. yüzyılın sonunda kurtarıp beyliğin gücü-
nü sağlamlaştırdığından Cizre tarihinde önemli bir şahsiyettir. Gurgîl Beyliği de bölgede 
önemli bir politik güç haline gelmiştir. Özellikle 1515 yılından itibaren Osmanlı İmparatorlu-
ğu ile Kürt Beylikleri arasında yapılan anlaşmaya ittifak eden Gurgîl Beyliği bu dönemde 
hakim olduğu toprakları genişletmiştir. Örneğin Sultan Yavuz Selim ve Kanuni Sultan Sü-
leyman dönemlerinde Musul ve Sinjar, Gurgîl Beyliği’ne verilmiştir (Şerefhan Bitlisi 2013: 
190-91). Cizre Kürt Beyliklerinin tarihi için ayrıca bkz., Baluken 2010:115-133; Şerefhan 
Bitlisi 2013: 165-206; Ğandur 2008: 173-201; Sevgen 1982: 52-60; Vassilieva 2000: 53-60; Yaşın 
2011.  



kebikeç / 38 • 2014  

178 

 

belirlemek mümkün değildir. Ayrıca, türbe günümüzde halk tarafından Melayê 
Cizîrî Türbesi olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle Melayê Cizîrî’nin de burada 
gömülü olmuş olması gerekir. Yapıda günümüzde mezar şahidelerinden kitabesi 
okunabilenler arasında Melayê Cizîrî’nin adına rastlanılmamakla birlikte 7 nolu 
Mîr İmadeddin bin Şeref el-Bohti’nin mezar taşı halk arasında Melayê Cizîrî’ye 
ait mezar olarak bilinmektedir.12 Yalnızca bu mezar taşının üstünde günümüzde 
ahşaptan bir sanduka bulunmaktadır.  
 Kumtaşından yapılmış prizmal biçimli sanduka ile baş ve ayak şahidelerinden 
oluşan mezar taşları doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Mezar sandukaları-
nın neredeyse tümünün yüzeyleri Arapça ayetlere doldurulmuştur. Bu taşlar 
sonradan bir araya getirildiğinden, sanduka ile baş ve ayak şahidelerinin aynı 
mezara ait olup olmadığı belli değildir. Fakat mevcut durumdaki mezar taşların-
dan bizim verdiğimiz numaralara göre; 1 ve 6 nolu mezar taşlarının baş ve ayak 
şahideleri ile 7 nolu mezar taşının ayak şahidesi bütün olarak; 2 nolu mezar 
taşının baş şahidesi üstü kırık olmakla birlikte iyi durumda, 3 nolu mezar taşının 
baş şahidesi ve 5 nolu mezar taşının ayak şahidesi kırık olmakla birlikte kısmen 
de olsa günümüze ulaşmıştır. 4 nolu mezar taşının ise sadece sandukası mevcut-
tur. 

Şahidelerdeki kitabelerden bazıları şahidenin sahibinin adını, bazıları ise 
ölüm tarihini vermektedir. Dikdörtgen gövdeli şahideler üstte kademeli bir pro-
fil yaparak altı dilimli kemer formuyla sonlanmaktadır. Bu bölümler tam ve 
yarım palmet motifleri ile rumi ve kırık dalların birbirinin içine farklı yönlerde 
geçmesiyle oluşturulmuş stilize bitkisel kompozisyonlarla süslenmiştir. Bezeme 
kompozisyonu olarak birbirleriyle benzerlik gösteren bu motifler aynı atölyede 
yapılmış izlenimi vermektedirler. Altta kitabenin olduğu daha geniş yüzeyli bö-
lümler ise üç, dört ve beş yatay bölüme ayrılarak içlerine Sülüs hatlı Arapça 
kitabeler yerleştirilmiştir. Mezar taşlarındaki kitabeler 15. yüzyılın sonu ve 16. 
yüzyılın başını vermektedir. Bunlar 904/1498 (kitabe 3.1), 910/1504 (kitabe 
6.1), 914/1508-09 (kitabe 1.1), 927/1521 (kitabe 2.1) ve 940/1533 (kitabe 2.2) 
tarihleridir. Bu kitabelere göre Cizre mîri II. Şeref’in oğlu Mîr İmadeddin’in, 
Gurgîl Beyliyi mîrlerinden Mîr Bedreddin’in oğlu Mîr Şemseddin, Mîr 
Şemseddin’in oğlu Mîr Hacı Muhammed ve Mîr Hacı Muhammed’in kızı Naz 
Susan’ın mezarları bugün türbede yer almaktadır.13 

                                                 
12 Cizre’de yaşayan medrese âlimleriyle yaptığımız görüşmede alimlerden biri bugünkü 
sandukasının olduğu yerde Melayê Cizîrî’ye ait mezarı kendi gözleriyle gördüğünü ama 
askerler tarafından kırılınca oraya başka bir mezar taşının konulduğunu belirtti. Bu bilgi için 
ayrıca bkz. Şengül 2014: 68.  
13 Şerefhan Bitlisi Gurgîl beylerini anlattığı kitabında Mîr Bedreddin, onun oğlu Mîr 
Şemseddin ve onun oğlu Mîr Hacı Muhammed’ten bahsetmektedir. Bkz. Şerefhan Bitlisi 
2013: 189-190.  
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II. Türbedeki Mezar Kitabeleri 

1. Mezar taşı  

1.1. Baş şahidesi ön yüz kitabesi 

Arapçası: 

 الحرام انتقل الى رحمة هللا تعالى ورضوانه ومنّه وجوده وإحسانه فى الليل الخامس غرة شھرهللا
  عام أربع عشرة وتسع مائة ھجرية رجب السادس والعشرين

Çeviriyazı: İnteḳale ilâ raḥmeti’llâhi Teᶜâlâ ve rıḍvânihi ve mennihi ve cûdihi ve 
iḥsânihi fi’l-leyli’l- ḫâmisi ğurrete şehri’llahi’l-ḥarâm Receb, es-sâdisu ve’l-ᶜişrîn 
ᶜâme arbaᶜa ᶜaşerete ve tisᶜe miᵓe hicriyyeten. 
Türkçesi: 914 hicrî yılında, Allah’ın Harem aylarından Receb ayının 26. gününe 
denk gelen beşinci gününün gecesi Allahu Teᶜâlâ’nın rahmetine, rızâsına, bağışı-
na, keremine ve ihsânına yürüdü (20 Kasım 1508). 
1.2. Baş şahidesi arka yüz kitabesi  

Arapçası:  

  اللھم صلي عليھم سبحانك إنك عفو وغفرانك

Çeviriyazı: Allahumme salli ᶜaleyhim subḥâneke inneke ᶜafuvvun ve ğufrâneke. 
Türkçesi: Allahım onların üzerine selâm olsun. Muhakkak ki sen her şeyden 
münezzehsin, afv edicisin ve bağışlayansın. 
1.3. Ayak şahidesi arka yüz kitabesi 

 
Melayê Cizîrî Türbesi’ndeki Şahide Başlıkları 
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Arapçası: 

  يلي غفر لھما گرگھذا قبر الدارجة الى رحمة هللا تعالى ناز سوسن بنت حاج محّمد ال

Çeviriyazı: Hâzâ ḳabru ed-dâricetu ilâ raḥmeti’llâhi Tâᶜalâ Naz Susan binti Hâc 
Muḥammed el-Gurgılî ğufire lehuma 

Türkçesi: Bu kabir, Allahu Teᶜâlâ’nın rahmetine rağbet edip kavuşan Hacı 
Muhammed Gurgılî’nin kızı –Allah her ikisini rahmetiyle yarlıgasın- Nâz Su-
san’ın kabridir.  
2. Mezar Taşı 

2.1. Baş şahidesi ön yüz kitabesi 

Arapçası: 

 ربيع خر في سنة سبعة وعشرين منفي آخر نھار الجمعة التاسع والعشرين من تشرين اH وكان
  اKول   

Çeviriyazı: Ve kâne fî âḫiri nehâri’l-Cumᶜati et-tâsiᶜ ve’l-ᶜişrîn min Teşrîni’l-
Aḫir fî sebᶜatin ve ᶜişrîne min rabîᶜi’l-evvel. 

Türkçesi: Ve Rabîᶜu’l-Evvel ayı 927 yılının ve Teşrîn-i Ahir’in 29’uncu günü 
Cuma’sının gündüz vakti idi (9 Mart 1521). 
2.2. Baş şahidesi arka yüz kitabesi   

Arapçası: 

تسع مايه وأربعين في شھر ...وخرج في عام ...وإحسانه ...بحمده ... وعلى ... صلي على ... 
 ...المحرم 

Çeviriyazı: …Sallî ᶜalâ …ve ᶜalâ … bi-ḥamdihi… ve iḥsânihi … ve ḫarace fî 
ᶜâmmin … tisᶜe-miᵓe ve erbaᶜîne fî şehri’l-Muharrem …(?) 
Türkçesi: … Salat üzerine olsun… ve de ... üzerine … övgüsüyle … ve 
ihsânıyla … ve terk eyledi … Muharrem ayı 940 senesinde … (Tem-
muz/Ağustos 1533) 
2.3. Ayak şahidesi arka yüz kitabesi   

Arapçası: 

  امين يا  لعالمين وبهرّب ا ...

Çeviriyazı: …amîn yâ Rabbe’l-ᶜâlemîn ve bihi 
Türçesi: amin ey Âlemlerin Rabbi ve dahi onunla… 
3. Mezar Taşı  

3.1. Baş şahidesi ön yüz kitabesi  

Arapçası: 

  ...أربع وتسعمايه... في شھر الحرام ... إلى هللا ... 

Çeviriyazı: …ilâ’llâhi … fî şehri’l-Harâm… erbaᶜa ve tisᶜa-miᵓe… 
Türkçesi: … Haram ayı…904 yılında …Allah’ın (rahmetine erdi) (Ağus-
tos/Eylül 1498). 
4. Mezar Taşı – Şahidesi yok.  
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5. Mezar Taşı  

5.1. Baş şahidesi ön yüz kitabesi  

Arapçası: 

  .اKمير بدرالدينابن  ھذا قبر الدارجة إلى كرم هللا ورحمته شمس 

Çeviriyazı: Hâzâ ḳabru’d-dâriceti ilâ keremi’l-lâhi ve raḥmetihi...Şemsuddîn el-
Emîr Bedruddîn.  
Türkçesi: Bu kabir, Allah’ın keremi ve rahmetine rağbet ederek kavuşan ... 
Emîr Bedruddîn oğlu Şemseddîn’in kabridir. 
5.2. Ayak şahidesi arka yüz kitabesi 

 

Arapçası   

ن البختيابن اKمير بدرالدين ابن اKمير شرف الدين ابن اKمير عNء الدين ابن اKمير الحاج بدر الدي  
Çeviriyazı: …İbnü’l-Emîr Bedruddîn İbn’ül-Emîr Şerâfuddîn ibnü’l-Emîr 
ᶜAlâᵓuddîn ibnü’l-Emîr el-Ḥâc Bedruddîn el-Boḫtî. 

Türkçesi:  Emîr Hacı Bedruddîn el-Boḫtî oğlu Emîr ᶜAlâᵓaddin’in oğlu Emîr 
Şerâfeddîn oğlu Emîr Bedruddîn oğlu… 
6. Mezar Taşı  

6.1. Baş şahidesi arka yüz kitabesi  

Arapçası: 

... ... فخر سر الغنى ...في سنة عشر وتسعمايه ... ... ... الحرم المحرم ... ولما كان في تاريخ 
 المنصور بدر الدين بن عNء الدين المؤيد

Çeviriyazı: Ve lemmâ kâne fî târîh … el-Haramu’l-Muharrem… fî sene ᶜaşr ve 
tisᶜa-miᵓe … fahru sırri’l-ğınâ… el-müeyyed el-mansur Bedruddin bin 
ᶜAlâuddîn… 
Türkçesi: Hicri 910 yılı … Harem ayı Muharrem… olduğunda…asıl zenginli-
ğin sırrı ve övgüsü…desteklenmiş ve yenilmez Alâuddin oğlu Bedreddin… 
(Haziran/Temmuz 1504) 
6.2. Ayak şahidesi ön yüz kitabesi 

Arapçası: 

ھذا قبر المتوفى الى رحمته هللا تعالى الغازى الشھيد المتعنّد اKمير حاجى محّمد بن اKمير المرحوم 
 هللا لھما     يلي غفرگرگشمس الدين ال

Çeviriyazı:  Hâzâ ḳabrü’l-müteveffâ ilâ raḥmeti’llâhi Teᶜâlâ el-gâzî eş-şehîd el 
müteᶜâbid el- Emîr Ḥâc Muḥammed bin el-Emîr el-merḥûm Şemsuddîn el-
Gurgılî ğafarallahu lehumâ. 

Türkçesi: Bu kabir, Allahu Teᶜâlâ’nın rahmetine vâsıl olan müteveffâ, gâzî, 
şehîd, ᶜâbid-zâhid merhûm Emîr Şemseddîn Gurgılî’nin oğlu Emîr Hâcı Mu-
hammed’e aittir. Allah her ikisini rahmetiyle yarlıgasın. 
7. Mezar Taşı 
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7.1. Ayak şahidesi ön yüz kitabesi  

Arapçası: 

 ين ابن اKمير شرف البختي غفر له   ھذا قبرالمتوفى إلى رحمة هللا تعالى اKمير العالى عماد الد

Çeviriyazı: Hâzâ ḳabru’l-müteveffa ilâ raḥmetillahi Teᶜâlâ el-ᶜâlî el-Emîr 
ᶜİmâduddîn ibn’ü-l-Emîr Şeref el-Beḫtî gufire lehu. 

Türkçesi: Bu kabir, afve mazhar olmuş Emir Şeref el-Behtî’nin Allah Teᶜâlâ’nın 
rahmetine kavuşan oğlu yüce Emir İmâduddin’in kabridir. 

 
 II. Değerlendirme:  

 Cizre, İslâm tarihinin ilk yıllarından itibaren Emeviler, Abbasiler, 
Hamdaniler, Büveyhiler, Mervaniler, Zengi  Atabegler, Eyyübiler, Bohti Azizan 
Cizre Emîrliği, İlhanlılar, Timurlular, Karakoyunlular ve Akkoyunlular gibi pek 
çok devletin ve beyliğin egemenlik alanına girmiş olan önemli bir politik ve 
kültürel merkez olmakla14 birlikte Cizre’de günümüze ulaşmış yapılar, Zengi 
Atabegler dönemine (Cizre Ulu Camii) ve özellikle de 1262-1847 yılları arasında 
yaklaşık altı yüzyıl boyunca Cizre ve çevresinde hüküm ferma olmuş olan 
Azizan Beylerinin yönetimindeki Cizre Emirliği dönemine aittirler.15 Bu yapıla-
rın dışında tarihi kaynaklar sürekli bir mücadele alanı konumunda olan ve dola-
yısıyla devamlı el değiştiren Cizre’de günümüze ulaşmayan çok sayıda yapının da 
varlığından bizi haberdar etmektedir. Örneğin, Eyyübiler döneminde Cizre’de 
vergi müfettişi olarak görev yapmış olan İbn Şeddad (ö. 684/1285) Cizre kenti 
hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği kitabında kent merkezinde bulunan Şafilere ait 
dört medrese,16 iki ulu cami, seksen mescit, iki bimaristan, ondört hamam, iki 
hankâh ve Cizre dışındaki medreseler, kaleler ve hankâhlardan bahsetmektedir 
(İbn Şeddad 1978: 213-15). Şerefhan Bitlisi Kürt tarihini ele aldığı ve 1597 yılın-
da tamamladığı Şerefname adlı yapıtında Cizre beylerinden bahsederken onların 
önceleri Ezidilik dinini benimsemişken Sünni İslâm’ı kabul ettiklerini ve camiler 
ve medreseler kurarak bunlara köyler ve verimli araziler vakfettiklerini belirt-
mektedir (Şerefhan Bitlisi 2013: 161). 17. yüzyılda Cizre’yi ziyaret eden Evliyâ 
Çelebi ise seyahatnamesinde Cizre’deki kaleler, saraylar, evler, haneler, tarikat 
yapıları, hanlar, bedestenler, çeşmeler, sebiller  ve medreselerinden bahsetmek-
tedir. Bakımlı ve iyi durumda dört medreseden birinin Mîr Abdaliye Medresesi 
diğerinin ise Meydan Medresesi olduğunu belirtmektedir. Bunların yanı sıra 
mahalle mescitlerinin hepsinin medreseleri olduğunu bu nedenle özel 
Dârulhadis ve Dârulkurrâ olmadığını yazmaktadır (Evliyâ Çelebi 2012: 727-
730). 

                                                 
14 Cizre tarihçesi için bkz. Baluken 2010: 115-133; Demir 2010: 71-78; Demir 1999: 73-86; 
Ğandur 2008; İbn Şeddad 1978: 214, Şeşen 1999: 63-71; Tüzün 2014: I;  Yaşın: 2011.  
15 Cizre Emirliği’nin ayrıntılı tarihi için bkz. Şerefhan Bitlisi 2013: 165-188.   
16 Bu medreseler Ibn el-Bezri Medresesi, Zahiruddin Kaymaz el-Atabegi Medresesi, 
Radaviyye Medresesi ve Kadı Cemaleddin Abdürrahim Medresesi. İbn Şeddad 1978: 213. 
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 Farklı yüzyıllara ait kaynaklarda zikredilen yapı sayısına bakılarak bugün ha-
rabe haline gelmiş Cizre’de Mardin, Halep, Hasankeyf ve Diyarbakır (Âmid) gibi 
bölgenin diğer önemli siyasi ve kültürel merkezlerinde olduğu gibi Ortaçağ ve 
sonrası dönemde yerel mimar ve ustalardan oluşan ve bazen de gezici ustaların 
katkılarıyla zenginleşen bir mimarlık ekolunun ve bir mimari tarzın oluşmuş 
olabileceğini düşünmek mümkündür. Bu makalede ele alınan Kırmızı Medrese 
Cizre’de oluşmuş böyle bir mimari gelenek içinde Cizre mîrlerinden Mîr Şeref 
bin Bedir’in (II. Şeref Han)17 kentin Akkoyunlu Devleti’nin elinden geri alınışı-
nın anısına inşa ettirdiğine ve kendi gücünü bu yapıyla simgelediğine inanılan bir 
medresedir.  
 Kırmızı Medrese, 9. yüzyıl sonunda Şii İslâm dünyasında görülmeye başla-
nan18 ve 11. yüzyılda Büyük Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk’ün Sünni/Şafi fıkhın 
öğretilmesi ve bu fıkhın öğretilerinin yayılması için devletin kurumlarından biri 
olarak Bağdat’ta kurduğu Nizamiye medreselerinin kurumsallaşmasıyla tüm 
Mezopotamya, Anadolu, Suriye, İran, Turan, Mısır, kuzey Afrika gibi önemli 
İslâm topraklarında yaygınlaşan bir medrese plan tipini yansıtmaktadır.19 İslâm 
dönemi medreselerinde 11. yüzyıldan itibaren genel ortak standartlaşmış bir 
düzenlemeye gidilmiştir. Diğer taraftan her bölge, eğitim için gerekli yapıları ve 
mekânları kendi tercihleri, ihtiyaçları ve iklim koşullarına göre açık veya kapalı 
bir avlu etrafında konumlandırarak kendine has yenilikler de sunmaktadır. Do-
layısıyla medreseler, uzun zaman dilimi içinde yerel mimar ve ustaların geliştir-
dikleri bilgi ve deneyimler doğrultusunda yerel malzemeyle şekillenmektedir. 
Böylece medreselerin plan şemaları aşağı yukarı ortak özellikler yansıtmakla 
birlikte kullanılan malzeme, süsleme repertuarı ve inşa teknikleri farklılıklar 
göstermektedir. Cizre medreselerinde ve daha özelinde Kırmızı Medrese’de 
İran, kuzey Mezopotamya ve Suriye medreselerinde görülen mimari ve süsleme 
özelliklerinin kendine has bir deneyimleme ile bir araya getirildikleri görülmek-
tedir.  
 Cizre yapılarında yaygın olarak karşımıza çıkan cami-medrese-türbe üçleme-
sinin günümüze en iyi şekilde ulaşmış örneğini oluşturan Kırmızı Medrese 
kompleksi, İslâm dünyasında özellikle iklimin sıcak olduğu bölgelerde yaygın 

                                                 
17 Mîr Şeref bin Bedir’in (II. Şeref Han)’ın hükümdarlık yılları araştırmacılara göre 
değişmektedir. Tüzün’e göre, II. Şeref Han 1495-1507 yılları arasında Cizre hükümdarlığı 
yapmıştır (Tüzün 2014: II: 295). Yaşın’a göre ise II. Şeref Han Cizre’yi Akkoyunlular’dan 
1508 yılında almıştır dolaysıyla hakimiyeti bu yıl başlamaktadır (Yaşın 2011:  63).  
18 Burada, İslâm dünyasında eğitime başlama tarihiyle eğitim için tahsis edilen ve medrese 
olarak adlandırılan binaların inşa tarihlerinin aynı olmadığını akılda tutmak gerekir. Bu 
konudaki tartışmalar için George Makdisi’ye (Makdisi 2004: 49-71)’e bakılabilir. Âlimlerin 
evlerinde ve cami halkalarında gerçekleştirilen eğitimin tarihi çok daha eskilere gitmekle 
bitlikte ilk olarak 9. yüzyıl sonundan itibaren doğu İran topraklarında medrese olarak 
adlandırılabilecek yapı türünün varlığı tespit edilebilmektedir. Bugünkü Tacikistan’ın Kuttal 
kentinde Kerrami tarikatına ait çok sayıda medrese tespit edilmiştir. Aynı şekilde İran’ın 
Nişapur kenti de Büyük Selçuklu devri öncesi diğer önemli medrese binalarının bulunduğu 
önemli bir siyasi ve sanat merkezidir (Hillenbrand 1994: 173).   
19 İslâm dünyasında medrese mimarisinin gelişimi için bkz. Hillenbrand 1994: 173-251.  
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olarak kullanılan açık avlulu bir medrese planı yansıtmaktadır. Tek katlı olan 
medresede doğu duvarda giriş eyvanı ve batıda ana eyvan olmak üzere iki eyvanı 
bulunmaktadır. Bu eyvanların yanı sıra avluyu doğu, batı ve kuzeyde çevreleyen 
ve müderris ve öğrenci odalarına geçişi sağlayan revaklar da birer eyvan kurulu-
şundadır. Medresenin güneyinde doğu-batı doğrultusunda üç kubbeyle örtülü 
dikdörtgen planlı mescit bölümüyle, mescidin güneyinde dışa beşgen olarak 
taşkın ve içten sekizgen planlı medreseyi yaptıran mîr ailesinin mezarlarının ve 
ünlü tasavvuf şairi Melayê Cizîrî’nin mezarının bulunduğu iki katlı bir türbe 
bulunmaktadır. Medrese iç kale surlarının subasmanı üzerinde yükselmekte ve 
batıda yarım daire burçlarla desteklenmektedir. Yapının temelinde üzerinde 
yükseldiği sur duvarında olduğu gibi büyük boyutlu düzgün bazalt taş kullanıl-
mışken beden duvarları ve örtü sistemi tamamıyla kırmızı tuğladandır. Yapının 
önemli bölümlerinde tuğlaya bağlı stuko süslemeler ve mihrapta kesme taş işçi-
liği dikkat çekmektedir.  
 Medreseler eğitim kurumları olmalarının yanı sıra dini fonksiyona da sahip-
tirler ve bu nedenle İslâm dünyasında mescidin olmadığı bir medreseden nere-
deyse söz etmek mümkün değildir. Yani her medrese içinde bir mescit bölümü 
vardır. Fakat bu mescitler istisnalar olmakla birlikte küçük ölçeklidirler ve mi-
mari unsur olarak medresenin en vurgulu mekânı değillerdir. Kıble duvarındaki 
mihrap nişi ile bazen de örtü sisteminde kubbe kullanımıyla diğer birimlerden 
fonksiyon olarak kendini ayırt ederler. Diğer taraftan Kırmızı Medrese’nin men-
sup olduğu gruptaki medreselerde mescit medresenin fiziksel olarak önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Bu Halep’teki Eyyübi dönemi medrese-camilerinde 
de yaygın olarak karşımıza çıkan bir özelliktir. Halep’te Şadbaktiye Medresesi 
(590/1193), Zahiriye Medresesi (613/1216), Kamiliye Medresesi (627-
634/1230-37), Şerefiye Medresesi (640/1242), Sultaniye Medresesi (631/1233) 
ve Adimiye Medresesi (639-649/1241-51) medrese-mescit ilişkisi açısından 
Kırmızı Medrese’ye öncülük eden yapılardır.20 Ayrıca Artuklu döneminin son 
yıllarında Mardin’de inşa edilmiş Zinciriye Medresesi (787/1385) ve Artuklu 
döneminde 14. yüzyılın sonunda başlayıp Akkoyunlular tarafından 15. yüzyılın 
sonunda tamamlanan Kasimiye Medresesi’nde de bu benzer özellikler dikkat 
çekmektedir.21 Kırmızı Medrese’de mescit, medresenin güneyinde avlu enince 
doğu-batı doğrultusunda uzanmakta ve üçlü kubbeyle örtülmektedir. Üç birimli 
ve her birimin bir kubbe ile örtüldüğü bu mescit planı da yukarıda adlarını be-
lirttiğimiz Halep ve Mardin’deki yapılarla benzerlik gösterirler. Hasankeyf’teki 
Eyyübi dönemine ait bugün oldukça harap durumda olan ve bu nedenle planı 
tam olarak okunamayan Sultan Süleyman Camii olarak bilinen Adil Gazi Med-
resesi (807/1404-5, 818/1416), Rizk Camii (811/1409) ve Koç Camii (geç 14. 
yy. erken 15. yy.) de hem medrese-mescit ilişkisi hem de dikdörtgen formundaki 
mescit bölümüyle Kırmızı Medrese ile benzerlik göstermektedirler.22  

                                                 
20 Halep’teki Eyyübi dönemi medreseleri için bkz. Tabbaa 1997: 129-161. 
21 Artuklu dönemi medreseleri için bkz. Altun 2011; Beyazıt: 2009.  
22 Hasankeyf’teki Eyyübi dönemi yapıları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Meinecke 1996: 66-
68; Schneider 2012: 127-146.  
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 Eyyübi dönemi tarihçisi İbn Şeddad’ın bahsettiği fakat özellikleri hakkında 
herhangi bir bilgi vermediği Cizre’deki dört medreseden herhangi bir kalıntı 
günümüze ulaşmadığından nerede oldukları, hangi dönemlerde inşa ettirildikleri 
ve ne gibi mimari özellikler yansıttıkları bilinmemektedir.23 Dolayısıyla elimizde-
ki tarihi kaynaklar bu yapıların mimarisi hakkında herhangi bir bilgi vermediğin-
den ve bu yapılardan günümüze ulaşan  herhangi bir kalıntının olmamasından 
dolayı Kırmızı Medrese’nin bu medreselerle benzerliği sorusu mevcut bilgilerle 
cevaplanamayacaktır. Diğer taraftan Kırmızı Medrese’nin yanı sıra birçoğu öz-
günlüğünü yitirmiş de olsa Cizre kent merkezinde ve dışında günümüze ulaşmış 
medreseler vardır ve karşılaştırma için bu medreselere bakmak yerinde olacaktır. 
Evliyâ Çelebi’nin (Evliyâ Çelebi 2012: 729) de dikkat çektiği gibi Cizre’deki tüm 
camiler medreselidir.24 Bu nedenle Cizre dini mimarisinde medrese-mescit ilişki-
si önemlidir. Zengi Atabegler dönemine tarihlendirilen ama zaman içinde farklı 
dönemlerde onarımlarla günümüze ulaşmış Cizre Ulu Camii’nin (550-
555/1155-1160) enlemesine yöneliş gösteren dört sahınlı düzensiz bir plana 
sahip kuzeyindeki avlusunu üç yönden çeviren medrese odaları Cizre’de günü-
müze ulaşmış bilinen en erken tarihli medresedir. Medrese odaları da caminin 
harimi gibi farklı dönemlerde onarımlar geçirerek bugünkü şeklini almıştır. Di-
ğer medreseler Azizan Beyliğine aittir. Azizan Beylerinden Mîr Seyfeddin bin 
İzzeddin (h. 1362-1383) tarafından Cizre Kalesi’nde saray kalıntıları içinde 14. 
yüzyılın ikinci yarısında inşa ettirilen Seyfiye Medresesi; Mîr Seyfeddin’in kardeşi 
Mîr Mecduddin bin Abdulaziz tarafından yine 14. yüzyılın ikinci yarısında yaptı-
rılan Mecdiyye Medresesi (bugün Şeyh Seyda Camii); Mîr Abdal bin Abdullah 
(Mîr Abdal) tarafından 841/1437’de inşa ettirilen Abdaliye Medresesi; Mîr Mu-
hammed bin Şah Ali bin Bedreddin Bohti tarafından 16. yüzyıl başında inşa 
ettirilen Süleymaniye Medresesi (bugün Meydan Başı Camii)25 Cizre kent mer-
kezindeki önemli medreselerdir. Bu medreseler dışında beylik kalelerinde inşa 
ettirilen medreseler de vardır. Bunlara Mîr Mecduddin ibn Abdulaziz tarafından 
Şax (Çağlayan)’da yaptırılan Mecdiyye (Şazex) Medresesi (14. yüzyıl) ile Mîr 
Nasır bin Şah Ali Beg (ö. 991/1583)’ın 16. yüzyılda inşa ettirdiği Tanze Medre-
sesi ile Güçlükonak’ta ünlü klasik Kürt şairi Feqiyê Teyran’a (ö. 1041/1632) ait 
medrese örnek gösterilebilir. Bu medreseler oldukça tahrip olduklarından mima-
rilerini ayrıntılı olarak kavramak mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte yapı-
ların ortak özellikleri olarak açık avlulu ve tek katlı oluşları, bölgeye has kesme 
taş ve moloz taş ile inşa edilmiş olmaları, eyvan kullanımı ile mescit ve türbenin 
varlığı dikkat çekmektedir. Bu yapılar arasında en iyi şekilde günümüze ulaşmış 

                                                 
23 Sözü edilen medreselerden biri Ibn el-Bezri (Ömer bin Muhammed el-Cezeri) (1078-
1165)’ye atfedilmektedir. Cizreli bu alimin yaşamından medresenin 12. yüzyılda yapılmış 
olabileceğini düşünebiliriz. 
24 Medrese-mescit kompleksi dışında müstakil camilerin olmaması ya da az olması ilim ehli 
insanlar ile sıradan insanları aynı mekânda bir araya getirip etkileşim içine sokmak gibi bir 
amaca dayalı olabilir. Bu nedenle halkın ibadetine açık olan mescit kısımları ilim tahsil edilen 
bölüm kadar belirgindir.   
25 Medrese bugün Mizgefta Mîreka, Muhammed Beg Mescidi ve Şeyh Muhammed Nuri 
Derşevî Mescidi olarak da bilinmektedir.  
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ve arkeolojik kazılarla planı aydınlatılmış Abdaliye Medresesi’nin (841/1437) üç 
kubbeli dikdörtgen biçimli mescit bölümü kuruluş olarak Kırmızı Medrese’yle 
büyük oranda benzeşir.26  
 Kırmızı Medrese, mescidin özel konumu ve tasarımının yanı sıra mescidin 
güney duvarına bitişik olarak yapılmış çokgen gövdeli türbenin hem yapı komp-
leksinin diğer bölümleriyle ilişkilendirilmesi hem de iki katlı olarak tasarlanması 
nedeniyle kendine özgü bir özelliğe sahiptir. Medreselerde medrese bünyesinde-
ki mekânlardan birinin türbe olarak değerlendirildiği örnekler çok yaygındır ama 
Kırmızı Medrese’de olduğu gibi medresenin dış duvarından birine bitişik olarak 
çokgen veya dairesel formda inşa edilmiş örneklerle de İslâm dünyasında az da 
olsa karşılaşılmaktadır. Bu örnekler daha çok Anadolu’da karşımıza çıkmaktadır 
bu nedenle Anadolu’nun farklı beylikler hakimiyetindeki bölgelerinde ve farklı 
tarihlerde inşa edilmiş eserlerden bazılarını burada karşılaştırma örnekleri olarak 
vereceğiz.  
 Anadolu’da bu tipte günümüze ulaşmış en erken tarihli medrese, Selçuklu 
Devleti’nin önemli kumandanlarından biri olan Mübarizeddin Ertokuş bin Ab-
dullah tarafından 621/1224 yılında Isparta Atabey’de yaptırılmış olan Ertokuş 
Medresesi’dir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, kapalı avlulu ve tek 
eyvanlı bu medresede içten ve dıştan sekizgen gövdeli türbe ana eyvanın batı 
duvarına dışarıdan bitişik olarak inşa edilmiştir. Türbe, medrese ile eyvandaki 
üçlü bir açıklık ile ilişkilendirilmiştir. Kayseri’de Selçuklu Sultanı I. Alâeddin 
Keykubâd’ın eşi ve II. Giyâseddin Keyhüsrev’in annesi Honat (Mahperi) Hatun 
adına 635/1237-38’de inşa edilen Honat Hatun Külliyesi’nde yer alan medrese 
ve türbe ilişkilenmesi de benzer özellikler yansıtır. Açık avlulu ve iki eyvanlı bu 
büyük boyutlu medresede sekizgen gövdeli türbe güney duvarının doğu ucunda 
inşa edilmiştir. Bu yapıların dışında İlhanlılar döneminde Erzurum’da inşa ettiri-
len Çifte Minareli (Hatuniye) Medrese (669/1270) ve Yakutiye Medresesi 
(710/1310-11)’nde de benzer özellikleri görmek mümkündür. Açık avlulu ve 
dört eyvanlı Çifte Minareli (Hatuniye) Medrese’nin güney duvarında dışa taşkın 
olarak yapılmış olan ana eyvan en sonda içten ve dıştan onikigen türbe ile son-
lanmaktadır. Türbeye eyvandaki kapıdan geçilmektedir. Kapalı avlulu ve üç 
eyvanlı Erzurum Yakutiye Medresesi’nde ise dıştan onikigen içten ise daire göv-
deli türbe doğu duvardaki ana eyvana dışarıdan bitişik olarak tasarlanmıştır. 
Eyvanla arasındaki bağlantı bir pencere aracılığıyla sağlanmaktadır. Söz konusu 
bu yapılardaki bütün bu benzerliklere rağmen, Cizre’yle yoğun siyasi ve ticari 
ilişkilerin olmadığı Isparta, Kayseri ve Erzurum gibi bu üç merkezdeki yapıların 
kendilerinden sonra yaklaşık iki-üç yüzyıl sonra inşa edilmiş Kırmızı Medre-
se’nin türbe biçimlendirilmesinde etkili olabileceklerini düşünmek çok gerçekçi 
olmayacaktır. Diğer taraftan Anadolu coğrafyasında farklı bölgelerde farklı siyasi 

                                                 
26 Abdaliye Medresesi’nin mescit bölümü son restorasyon çalışmalarında orijinalliğini 
kaybetmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden elde ettiğimiz eski fotoğraflardan mescidin 
ortadaki daha geniş ve yüksek olmak üzere üç kubbe ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. 
Günümüzde mescit tonozla örtülüdür.  
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iktidarlar tarafından vücuda getirilen benzer uygulamaları görmek açısından bu 
karşılaştırma önemlidir.   
 Türbenin dışa taşkın ve poligonal gövdesinin ve medresenin diğer yapılarıyla 
ilişkilendirmedeki ustalığın yanı sıra çift katlı olarak inşa edilmesi, katlar arasında 
ortadaki bir açıklık aracılığıyla bağlantı kurulması ve her iki katın da kubbe ile 
örtülmesi nedeniyle özel bir tasarıma sahiptir. Anadolu’daki türbe/kümbetler de 
geleneksel olarak çift katlıdır ama katların işlevleri ve kuruluş biçimleri açısından 
Melayê Cizîrî Türbesi’nden oldukça farklıdırlar. Anadolu’da altta genellikle kare 
ya da haç planlı mezar odası (mumyalık) ve üstte dairesel veya çoğunlukla sekiz-
genin tercih edildiği poligonal planlı sandukanın bulunduğu ve dua edilen ziya-
ret mekânı bulunmaktadır.27 Bu yapılarda üst katlara mumyalığın giriş kapısının 
üstünde iki yandan çıkılan merdivenlerle ulaşılır (Kuban 2008: 224). Üst katta 
sembolik bir sanduka ve çoğunlukla bir mihrap nişi bulunmaktadır. Kırmızı 
Medrese’de ise mumyalık bölümü yoktur. Alt katta mezar taşlarının bulunduğu 
dolayısıyla insanların ziyaret edip dua ettikleri bölüm bulunmaktadır. Üst kat ise 
medresedeki tartışmaların gerçekleştirildiği bir toplantı salonu olarak kullanıl-
maktadır. Türbenin üst katının medresenin münazara odası şeklinde değerlendi-
rilmesi bugüne kadar bir başka yapıda bilinen bir özellik değildir. Kubbe etekle-
rinde kullanılan ince kaval silme motifler de bu türbeye ünik bir özellik katmak-
tadır. Bu nedenle Melayê Cizîrî Türbesi’nin mimarlık tarihinde özel bir yere 
sahip olduğunu ileri sürmek abartılı bir görüş olmayacaktır.   
 Kırmızı Medrese’nin diğer belirgin özellikleri ise temel seviyesinden itibaren 
beden duvarlarında ve örtü sisteminde inşa malzemesi olarak kırmızı tuğla kul-
lanımı, dikdörtgen formdaki açık avluyu dört yönden çevreleyen revakların ku-
ruluşu ve bu revakların kemer biçimleridir. Kırmızı Medrese Cizre’de tamamıyla 
tuğla malzeme ile inşa edilmiş tek yapıdır. Diğer taraftan Evliyâ Çelebi Abdaliye 
Medresesi’nden bahsederken “kırmızı tuğla ile yapılmış bir kârgir sağlam eski 
medresedir” diye yazmaktadır (Evliyâ Çelebi 2012: 729). Yapım malzemesi mo-
loz ve kesme taş olan Abdaliye Medresesi’ni Evliyâ Çelebi’nin Kırmızı Medrese 
ile karıştırmış olması mümkündür. Kırmızı Medrese dışında yukarıda kısaca 
bahsettiğimiz farklı dönemlere tarihlendirilen Cizre yapılarının tamamı moloz, 
kalker ve bazalt kesme taş ile inşa edilmişlerdir. Cizre başta bazalt taş olmak 
üzere taşın bol olduğu buna bağlı olarak inşa malzemesi olarak yoğun olarak 
moloz ve düzgün kesme taşın kullanıldığı bir yerdir. Bununla birlikte Cizre’nin 
de içinde olduğu kuzey Mezopotamya’da (El-Cezire) bölgenin doğal malzemesi 
olan taşın yanı sıra özellikle örtü sisteminde Roma döneminden beri tuğla kulla-
nıldığını günümüze ulaşmış pek çok yapının varlığı göstermektedir (Keser 
Kayaalp 2008: 151). Cizre’de ise Ulu Camii’nin (550-555/1155-1160) minare-
sindeki tuğla kullanımı ve çini süsleme dikkat çekicidir.28 Ayrıca bugün sıvandığı 
için görülmeyen caminin medrese odalarından doğudakinin tonoz örtü sistemi-
nin de tuğladan yapıldığı Tuncer tarafından ileri sürülmektedir (Tuncer 1981: 
                                                 
27 Anadolu’daki kümbetler için bkz. Tuncer 1986.  
28 Cizre Ulu Camii’nin minaresi kendine öncü olarak kabul edilen 1072 tarihli Musul Ulu 
Camii’ninki ile büyük ölçüde benzerlik gösterir. 
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96). Cizre’de harap olarak günümüze ulaşan diğer medrese/mescit tarzı yapıla-
rın örtü sistemlerinde de tuğla kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Diğer 
taraftan bu yapıların örtü sistemlerinin de tuğla ile inşa edilmiş olduğunu varsay-
sak bile bunun Kırmızı Medrese’nin tamamında tuğla malzemenin tercihinde 
etkin bir rol oynadığını söylemek için yeterli değildir.  
 Kuzey Mezopotamya’dan farklı olarak güney Mezopotamya, İran ve Turan 
bölgelerinin inşa malzemesi kerpiç ve pişmiş tuğladır. İslâm dünyasının bu par-
çasında yüzyıllar içinde Abbasi, Fars, Kürt, Türk ve Moğol gibi farklı etnik kö-
kenli beyliklerin ve devletlerin yönetimi altında gelişen İslâm mimarisi de tama-
mıyla tuğla malzemeye dayanmaktadır. Bu geleneğin etkisi kuzey Mezopotam-
ya’da yalnızca birkaç yapıda görülmektedir. Bunlardan biri olan Cizre’deki Kır-
mızı Medrese, tuğla malzeme kullanımı, avlunun etraflarını çevreleyen revakların 
kuruluşu ve müderris ve öğrenci odalarına girişi sağlayan küçük boyutlu eyvan 
tasarımları ile özellikle Timurlu sanatının güçlü etkilerini yansıtmaktadır. İran 
mimarisini diğer İslâm topraklarındaki mimarilerden ayırt edici diğer özelliklerin 
başında kemer biçimleri ve tuğlaya bağlı süsleme gelmektedir. İran’daki tudor 
kemer formları ile kubbeye geçiş elemanları olan trompların ve pandantiflerin 
yüzeyinin ve kubbe eteklerinin yelpaze şeklinde stuko kaval silmelerle vurgu-
lanma biçimleri ve tasarımları da Cizre’de yalnızca Kırmızı Medrese’de karşımı-
za çıkmaktadır. Bu İran ve Turan mimarisinde özellikle Timurlu Dönemi’nde29 
yaygın olarak kullanılan ve daha sonra Safevi Dönemi’nde30 devam eden yaygın 
bir uygulamadır. Diğer taraftan İran’da Kırmızı Medrese ile ilişkilendirilebilecek 
yapılar özellikle Timurlu dönemine aittir. 
 Timur’un torunu ve Timur Devleti’nin dördüncü sultanı olan Uluğ Bey tara-
fından Buhara, Gujdevan ve Semerkant’ta 15. yüzyılın başında inşa ettirilen 
Uluğ Beg Medreseleriyle Kırmızı Medrese arasında benzerlikler dikkat çekici-
dir.31 Buna karşın, Kırmızı Medrese çok anıtsal boyutlarda, iki katlı ve çini süs-
lemenin yoğun olduğu Uluğ Bey medreselerine nispeten çok daha küçük ölçekli 
ve sade bir yapıdır. Kırmızı Medrese’de kaval silmeler dışında tuğlaya bağlı baş-
ka bir süsleme görülmez. Oysaki Timurlu eserlerinde yoğun olarak çok renkli ve 
parlak çini ile tuğla yüzey neredeyse tamamıyla kaplanmaktadır. Kırmızı Medre-
se’de ya bilinçli olarak çok pahalı olan çini süsleme tercih edilmemiş olabilir ya 
da yapının inşa edildiği dönemde Mîr Şeref’in hem Akkoyunlularla hem de 
Safevilerle sürekli egemenlik mücadelesi nedeniyle bu savaş durumu mimari 
üretim üzerinde olumsuz etki yapmış olabilir.32 Karakoyunlular ve Akkoyunlular 
tarafından 15. yüzyılın ikinci yarısında İran’daki başkentleri Tebriz’de yapılmış 

                                                 
29 Timurlu dönemi yapıları için bkz. Blair & Bloom 1995: 37-54; Hattstein & Delius 2013: 
408-425; Hoag 1973: 130-141.  
30 Safevi sanatı için bkz. Blair & Bloom 1995: 183-198; Hattstein & Delius 2013: 504-529; 
Hoag 1973: 168-175. 
31 Buhara, Gujdevan ve Semerkant Uluğ Bey Medreseleri için bkz. Hattstein & Delius 2013: 
423-25; Valihocayev 2004.   
32 Mîr II. Şeref Han’ın Safevi saldırıları karşısındaki mücadeleleri için bkz. Şerefhan Bitlisi 
2012: 170.  



AÇIKYILDIZ ŞENGÜL                                 Cizre Kırmızı Medrese: Mimari, İktidar ve Tarih  

189 

 

yapılar da büyük ölçüde Timurlu beğenisinin etkisinde kalmıştır (Necipoğlu 
2007: 270). Tebriz’deki Gök Mescid (870/1465) ve Heşt Behişt Kasrı (1470c.) 
birbiriyle düşman bu iki Türkmen devleti tarafından benzer üslupta inşa edilmiş 
yapılardır. Diğer taraftan Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi dışında Anadolu’daki 
Akkoyunlu yapıları tamamıyla taşa bağlı bölgesel mimari özellikler yansıtmakta-
dır.33 Timurlu dönemindeki mimari özellikler daha sonraki tarihlerde Safevi 
sanatı için de temel oluşturdu ve pek çok Timurî öğe Safevi sanatında da gelişti-
rilerek kullanıldı. 
 Tuncer’in de altını çizdiği gibi Anadolu’da Akkoyunlu ve Osmanlılar tarafın-
dan 15. yüzyılın sonunda Timurlu sanatı etkisinde yapılmış iki yapıda Kırmızı 
Medrese ile paralellikler dikkat çekmektedir (Tuncer 1973: 432). Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan tarafından 877/1472-73 yılında Tarcan Savaşı’nda Os-
manlı ordusuna karşı savaşırken ölen oğlu Zeynel Bey için Hasankeyf’te 
878/1473-1474 tarihinde yaptırılan Zeynel Bey Türbesi, Timurlu mimari özel-
liklerinin görüldüğü önemli bir yapıdır. Yapının mimari Pîr Hasan ibn Ustad 
Abdulrahman muhtemelen İran kökenlidir ve bu yapıyı Hasankeyf’te yapması 
için özel olarak İran’dan getirilmiştir (Mahi 2012: 192). Zeynel Bey Türbesi, 
tuğla kullanımı ve iç mekânda kubbeye geçişte kullanılan yukarı doğru gittikçe 
yelpaze gibi açılan kaval silmeli süslemeleriyle Kırmızı Medrese’yle benzerlik 
göstermektedir. İstanbul’da Topkapı Sarayı içinde 1472 yılında Osmanlı sultanı 
Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmış olan Çinili Köşk de tipik bir Timurlu 
yapısıdır. Gülru Necipoğlu’na göre bu yapı İranlı gezgin ustalar tarafından ya-
pılmış olmalıdır (Necipoğlu 2007: 270). Tuğla malzemenin kullanıldığı Çinili 
Köşk’ün revak ve eyvan kemerleri ve tonozları ile kubbeye geçiş sağlayan öğele-
rin yelpaze formundaki kaval silmeleri Kırmızı Medrese ve Zeynel Bey Türbesi 
ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Diğer taraftan Zeynel Bey Türbesi 
ve Çinili Köşk’ten farklı olarak Kırmızı Medrese’de çalışan ustaların kim olduk-
larına dair elimizde herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Yapıdaki Timurlu 
etkileri göz önünde bulundurulduğunda burada İranlı ustaların çalışmış olma 
ihtimali yüksek görülmektedir ama bu ustaların özel olarak mı getirildikleri, 
gezici ustaların mı çalıştırıldıkları yoksa Timur tarafından 797/1394 yılında Cizre 
işgal edildiğinde ve yağmalandığında34 Cizre’den İran’a götürülmüş olabilecek 
ustaların tekrar Cizre’ye dönmeleriyle bu ustaların birikiminden mi yararlanılmış 
olduğu bilinmemektedir. Yaşın’a göre Cizre’deki çok sayıda alim ve sanatkâr 
Timur tarafından bu işgal sonrasında götürülmüştür (Yaşın 2011: 68). Timurlu-
ların fethettikleri bölgelerden sanatçıları Semerkant gibi önemli merkezlerine 
çalıştırılmak üzere götürdükleri ve bir süre bu sanatçılardan bir kısmının ülkele-
rine dönmelerine izin verildikleri bilinen bir durumdur (Mahi 2012: 193) ve 
Cizre gibi önemli bir kültür merkezinden de sanatçıların götürülmüş olabileceği 
bir olasılıktır. Ayrıca, Cizre Kırmızı Medrese, Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi ve 
Çinili Köşk’ün yanı sıra Anadolu’da ve kuzey Mezopotamya’da 15. yüzyılda inşa 

                                                 
33 Akkoyunlu mimarisi için bkz. Durukan 2012: 165-180; Sözen 1981.  
34 Timur Cizre’yi Mîr İzzeddin bin Abdal döneminde işgal etmiştir (Şerefhan Bitlisi 2013: 
166-67; Şerefüddin Ali Yezdî, 2013: 233).  
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edilmiş önemli yapıların yapımında ve süslemesinde İranlı ustaların çalıştıkları 
bilinmektedir. Örneğin 825-829/1421-25 yıllarında Bursa’da Osmanlı sultanı 
Mehmet Çelebi için yaptırılmış olan Yeşil Türbe’de de Tebrizli ustaların çalıştık-
larını kitabelerden öğrenmekteyiz (Mansouri & Keskin, 2012: 368). Ayrıca, öte-
den beri taş işçiliğine sıkıca bağlı olan kuzey Mezopotamya topraklarında 15. 
yüzyıl boyunca yapılan önemli yapılarda Timurlu zevkinde tuğlaya bağlı süsle-
melerin uygulandığı görülmektedir. Çemişgezek Yelmaniye Medrese Camii 
(806/1403-4)’nin mihrabı, Mardin Hamza-i Kebir Zaviyesi (842/1438)’nin giriş 
alınlığındaki sırlı çini altıgenler, Diyarbakır Parlı Safa Camii (15. yy.)’nin harim 
duvarlarında kullanılan çiniler ve Lice Ulu Camii (947/1540-41)’ndeki mavi-
beyaz çiniler Timurlu zevkini yansıtırlar. Bu çini bezemeler muhtemelen gezici 
İranlı ustalarla yerel ustaların ortak çalışmalarının bir sonucudur (Mahi 2012: 
193-94). Kırmızı Medrese’nin mescit, türbe ve müderris odasında kubbeye ge-
çişlerde süsleme öğesi olarak kullanılan yelpaze şeklinde açılan stuko kaval sil-
melerin taş üzerine uygulanmasını ise Mardin’deki Kasimiye Medresesi’nde 
görmekteyiz. Medresenin L formundaki giriş koridorunun kesişme noktasındaki 
kare mekân üzerinde yükselen yivli çarkı felek motifli kubbeye geçiş sağlayan 
pandantiflerin yüzeyinde yelpaze gibi açılan ikizkenar ve eşkenar dörtgenler 
kullanılmıştır. Deniz Beyazıt’a göre bu kubbe Akkoyunlular tarafından 15. yüz-
yılın sonunda yapılmıştır (Beyazıt 2009: 231). Kırmızı Medrese’nin Timurî etki-
sindeki en belirgin özelliklerinden biri olan birbirine geçit vermeyen revak kuru-
luşu ise 15. yüzyılda Anadolu’da ve kuzey Mezopotamya’da başka bir yapıda 
görülmezken ilk defa Diyarbakır’da Hadım Ali Paşa Medresesi (940-943/1534-
37)’nde kullanılması dikkat çekicidir. Güneyde derslik eyvan kısmının da beşgen 
olarak dışa taştığı dikdörtgen planlı Hadım Ali Paşa Medresesi’nin tasarımında 
Kırmızı Medrese’nin mi etkili olduğu sorusu akla gelmektedir.  
 Kırmızı Medrese’nin diğer önemli süsleme unsuru ise kesme kalker taşından 
yapılmış olan mescidin mihrabıdır. Mihrabın sol kanatta bulunan çifte 
sütunçelerden dıştakinin başlığında başlayan ve muhtemelen diğer sütunçelerin 
başlığında devam eden (bugün çok tahrip olduğu için diğer sütun başlıklarındaki 
okunamamakta) bir kitabede (Zilhicce 686) 1288 yılının Ocak/Şubat ayı okun-
maktadır. Bu muhtemelen mihrabın yapım tarihidir. Mihrap hem kullanılan 
malzeme hem de taş işçiliği ve motif seçimi açısından Mardin’in Ortaçağ yapıla-
rıyla benzerlik göstermektedir. Özellikle çifte köşe sütunçelerden içtekiler, form 
ve başlıkları açısından Marufiye Medresesi (Bayt al-Artuqi) olarak anılan yapının 
T formlu bölümündeki kubbe tromplarını taşıyan köşe sütunçeleriyle birebir 
benzerlik göstermektedir. Yapım kitabesi olmayan ve fonksiyonu da tartışmalı 
Marufiye Medresesi’nin yapım tarihi ile ilgili araştırmacılar farklı görüşler ileri 
sürmekteler. Ara Altun (Altun 1978: 144; Altun 2011: 88) ve Metin Sözen (Sö-
zen 1970/72: 116) Marufiye Medresesini 13. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlerken, 
Beyazıt (Beyazıt 2009: 373-75) yapıyı 14. yüzyılın sonu ve 15. yüzyılın başına 
tarihlemektedir. Bu medresenin yanı sıra Kasimiye Medresesi’nin mihrap nişi de 
Kırmızı Medrese ile ilişkilendirilebilir. Beyazıt’ın 15. yüzyılın son çeyreğine tarih-
lendirdiği (Beyazıt 2009: 231) mescit mihrabının nişindeki sütunçelerin palmet, 
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rumi ve kıvrık dallardan oluşan sütun başlığı Kırmızı Medrese’deki mihrap 
sütunçelerinden bugün büyük oranda tahrip olmuş dıştakinin başlıklarına büyük 
oranda benzemektedir. Mardin yapılarının dışında Mesut Tüzün, Cizre tarihini 
ele aldığı önemli çalışmasında bu sütunçelerin başlıklarının Cizre’de Azizan 
Beylerinden Mîr Muhammed bin Şah Ali bin Mîr Bedir tarafından 16. yüzyıl 
başında inşa edilmiş Süleymaniye Medresesi mescidinin mihrap sütunçeleriyle 
benzerliklerine dikkat çekmekte ve aynı ustanın elinden çıkmış olabileceğini ileri 
sürmektedir (Tüzün 2014: 299, 344).35 Mihraptaki iç içe iki niş halindeki düzen-
leme ise Cizre Abdaliye Medresesi (841/1437) ile benzerlik göstermektedir.  
 Kırmızı Medrese’de mihrap nişindeki kitabe ile türbedeki mezar kitabeleri 
dışında yapının mimarisini tarihleyebileceğimiz herhangi bir inşa kitabesi bu-
lunmadığından ve vakfiyesine ulaşılamadığından yapım tarihi hakkında kesin 
bilgi vermek güçtür. Medrese, 1847 yılında Cizre Azizan Beyliği’nin Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından ortadan kaldırılmasının ardından beyliğin sağladığı 
vakıf gelirlerini kaybetmiştir. Cumhuriyet döneminde 1924 tarihli Tevhid-i Ted-
risat kanunuyla medrese eğitiminin yasaklanmasının ardından resmi eğitimin son 
bulmasıyla da eğitim kurumu olarak önemini yitiren Kırmızı Medrese (Şengül 
2014: 58) zaman içinde tahrip olmuştur. Son zamanlarda onarılarak yeniden 
işlev kazandırılan yapı cami ve Kur’an kursu olarak kullanıma açılmıştır. Tahrip 

                                                 
35 Şeyh Muhammed Nuri Derşewî Mescit’i hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Tüzün 
2014: 347-48.  
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edildiği dönemde yapının tarihi hakkında elimizdeki tek belge niteliğindeki mih-
rap nişindeki kitabe ile mezar kitabeleri çok zarar görmüştür. Muhtemelen yapı-
nın yapım kitabesi de bu dönemde yok olmuştur. Bu nedenle araştırmacılar 
yapının inşa tarihi hakkında farklı görüşler ileri sürmekteler. Orhan Cezmi 
Tuncer  XIV. yüzyılın başına (Tuncer 1973: 434); Mehmet Top ve Abdullah 
Yaşın 1508 yılına (Top 2010: 330; Yaşın 2011: 175); Mesut Tüzün Mîr II. Şeref 
Han’ın hüküm sürdüğü dönem olarak düşündüğü 1495-1507 yılları arasına ta-
rihlendirmekte (Tüzün 2014: II: 295); Metin Sözen ise tarih vermeden Cizre 
Azizan beylerinden Mîr II. Şeref Han tarafından yaptırıldığını ileri sürmektedir 
(Sözen 1999: 153). Bunun yanı sıra Yaşın’a göre Mîr II. Şeref Han, medresenin 
masrafları için Nusaybin yolu üzerindeki Nêhrib Köyü ile Gürsu (Gozik) Köyü 
arasında yer alan Andabar bahçesi ile Sarıtarla (Xirbezûr) denilen tarlayı vakfet-
miştir. Bu vakıflardan elde edilen gelir ile medresenin yaşatılması ve korunması 
sağlanmakta ve burada eğitim veren müderrislerle eğitim gören öğrencilerin 
ihtiyaçları karşılanmaktaydı (Yaşın 2011: 71).  
 Gerek yapı ile ilgili sözlü tarihin yapıyı Mîr II. Şeref Han’ın Cizre’de 
Akkoyunlu hakimiyetine son verip tekrar Azizan Beyliği hakimiyetine katması-
nın anısına şehre girdiği sur üzerine inşa ettirdiğine dair anlatılar; Mîr II. Şeref 
Han’a ait bir mezar kitabesi günümüze gelmemekle birlikte, gerek yapının tür-
besinde bulunan dört mezarın 1498 ile 1533 yılları arasında vefat etmiş Mîr II. 
Şeref Han’ın oğlu (ve muhtemelen kendisine) ile akrabaları olan Gurgîl Beyliği-
nin aile üyelerine ait olması; gerekse yapının plan ve mimari üslubunun İslâm 
dünyasındaki diğer yapılarla karşılaştırılması sonucu elde edilen bilgiler yapının 
Mîr II. Şeref Han tarafından Akkoyunlu hakimiyetine son verip yeniden sağla-
nan siyasi bağımsızlığın simgesi olarak inşa edilmiş olabileceği tezini destekle-
memizi sağlamaktadır. Gerek tarihi kaynakların verdiği bilgiler, gerekse yapıda 
yer alan kitabeler, Mîr II. Şeref Han’ın Cizre’deki hakimiyetinin 900-912/1495-
1507 yılları arasında olmuş olması fikrini güçlendirmektedir. Kaynaklara göre 
Uzun Hasan, Sultan Hamza komutasındaki Akkoyunlu askerlerini Mîr Kak 
Muhammed bin Mîr Bedir döneminde 874/1469 yılında Cizre’yi fethetmek 
üzere gönderdi (Hasan-ı Rumlu 2006: 492) ve bu tarihten itibaren Cizre tama-
men Akkoyunlu hakimiyetine girdi (Behnsch 1838: 14).36 Akkoyunlu hakimiye-
tindeki Cizre, Mîr Kak Muhammed’in yeğeni Mîr II. Şeref Han tarafından otuz 
yıl sonra (yani 904/1498-1499 yılında) geri alındı ve böylece Cizre beyliği haki-
miyeti yeniden sağlandı (Şerefhan Bitlisi 2013: 169). Cizre’nin yeniden ele geçi-
rilmesi hakkında bu kaynakları destekleyen halk destanları da vardır ve Mîr Şe-
ref’in “şehri tekrar alırsam şehre girdiğim yerde bir cami ve medrese yaptıraca-
ğım” diye adakta bulunduğunu anlatan hikâyeler mevcuttur.37 Ayrıca Şah İsma-
il’in Diyarbakır, Musul ve Sincar’dan sonra Cizre’yi de almak için ordu gönder-
diğini fakat Mîr II. Şeref’in onları üç kez ardı ardına ağır yenilgilere uğrattıklarını 
Şerefhan Bitlisi bildirmektedir (Şerefhan Bitlisi 2013: 169). Kaynaklara göre 

                                                 
36 Bu alıntı E.J. “Kurds”, Brill’s First Encylopedia of Islam, 1913-1936, vol. 4, s. 1142’den 
alıntılanmıştır.   
37 Bu sözlü tarih Abdullah Yaşın’dan alınmıştır (Yaşın 2011: 70).  
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Safeviler Diyarbakır’ı 1507 yılında, Bağdat’ı 1508 yılında topraklarına katmışlar-
dır (Pamuk 2004: 600; Kazvini 2011: 45-46). Cizre’ye Safevi saldırıları ve Mîr 
Şeref’in bu saldırılara karşı koyuşu da 1507-1508 tarihlerinde olmuş olmalıdır. 
Dolayısıyla Mîr II. Şeref’in Cizre kentine girdiği sur üzerine Kırmızı Medrese’yi 
1498-1499 yıllarında şehri alıp almaz yaptırmış olabileceğini ileri sürmek kanı-
mızca yanlış olmayacaktır. Ayrıca yapı bu tarihte bitirilmiş olmalıdır. Çünkü 
türbede yer alan ve bizim 3.1 nolu diye numaralandırdığımız mezarın baş 
şahidesinin ön yüzündeki kitabede “… Haram ayı … 904 yılında … Allah’ın 
(rahmetine erdi).” ibaresi bulunmaktadır.  
 Kırmızı Medrese’nin mihrabındaki 1288 tarihli kitabenin mihrabın yapım 
kitabesi olması büyük olasılıktır. Mihrapla medresenin mimari özellikleri karşı-
laştırıldığında farklı dönemlere ait oldukları kolayca anlaşılmaktadır ve kitabenin 
de gösterdiği gibi mihrap medreseden daha eskidir. Kırmızı Medrese inşa edildi-
ğinde mihrap muhtemelen başka bir yapıdan getirilerek spolia olarak bu yapıda 
kullanılmıştır. Diğer ileri sürülebilecek görüş ise yapının yerinde başka bir med-
rese ya da caminin olma olasılığıdır. Mihrapla çağdaş muhtemel yapı yıkılarak 
yerine dönemin mimari zevkiyle uyumlu yeni bir medrese inşa edilirken eski 
yapının iyi durumda olan mihrabı yeniden değerlendirilmiş olabilir.  
 Türbedeki mezar taşlarındaki kitabeler 1498 ile 1533 arasındaki yılları ver-
mektedir. Bu kitabeler sayesinde bugün türbede Cizre Azizan Beyliği’nden gelen 
Mîr II. Şeref’in oğlu Mîr İmadeddin’in, Gurgîl mîrlerinden Mîr Bedreddin’in 
oğlu Mîr Şemseddin’in, Mîr Şemseddin’in oğlu Mîr Hacı Muhammed’in ve Mîr 
Hacı Muhammed’in kızı Naz Sosen’ın yattığını biliyoruz.38 Mîr II. Şeref’in me-
zarının da eskiden burada olduğunu tahmin etmekteyiz. Mîr II. Şeref’in ailesi 
üyeleri ile Gurgîl Beyliğinden üç nesilden bireylerin bir arada olması bu iki aile 
arasında evlilik yoluyla kurulmuş bir akrabalık olabileceği fikrini akla getirmek-
tedir. Elimizde her hangi bir kanıt olmamakla birlikte Naz Sosen’ın Mîr II. Şe-
ref’in eşi, Mîr İmaddedin’in annesi olabilme ihtimali yüksektir.  
 Kırmızı Medrese’nin türbesi halk arasında Melayê Cizîrî türbesi olarak bi-
linmektedir. Mîr II. Şeref Han’ın oğlu Mîr İmadeddin ve Gurgîl Beyliği’nden üç 
kişinin mezarlarının yanı sıra mistik şair Melayê Cizîrî’nin mezarının da bu tür-
bede yattığına inanılmaktadır. Kürt klasik edebiyatının üç büyük isminden39 biri 
                                                 
38 Şerefhan Bitlisi Gurgîl beylerinden söz ettiği bölümde Mîr Bedreddin, onun oğlu Mîr 
Şemseddin ve onun oğlu Mîr Hacı Muhammed’ten bahsetmekte fakat bu beylerin beyliğin 
ilk kurulduğu dönemde (yani 1260 sonrası dönemde) artarda hüküm sürmüş beyler 
olduğunu yazmaktadır (Şerefhan Bitlisi 2013: 189-190.) Bu beylerin yaşadıkları dönem ile 
türbedeki tarihler uyuşmamaktadır. Türbedeki mezar kitabeleri 16. yüzyılın ilk 30 yılını 
vermektedir. Ya Şerefhan Bitlisi Gurgîl Beyliği ile ilgili az bilgi sahibiydi ya da aynı isimle 
farklı dönemlerde beylik yapmış beyler söz konusudur. Özellikle Gurgîl Beyleri arasında 
artarda aynı ismi kullanan pek çok bey dikkat çekmektedir. Örneğin Hasan-ı Rumlu, 
823/1420 yılında geçen bir olayı anlatırken Gurgîl beyi Mir Şemseddin’den bahsetmektedir 
(Hasan-ı Rumlu 2006: 134). Türbede yer alan mezarlardan biri de yine Gurgîl mîrlerinden 
Şemseddin’e aittir.  
39 Diğerleri Melayê Cizîrî’nin çağdaşı kabul edilen Feqiyê Teyran (970-1041/1563-1632) ve 
Ehmedê Xanî (1061-1119/1650-1707)’dir.  
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olan Melayê Cizîrî’nin yaşadığı dönem tam olarak bilinmese de şiirlerinde Feqiyê 
Teyran ile müşaaresinden (Mela Ahmedê Cizîrî  2008: 543-49) dolayı yaygın 
olarak kabul edilen görüş şairin 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başında yaşamış oldu-
ğuna dairdir (977-1050/1570-1640).40 Halk arasında Melayê Cizîrî’nin müderrisi 
olduğu Kırmızı Medrese’ye gömüldüğüne inanılmakta ve türbesi düzenli olarak 
ziyaret edilerek Divan’ından kasideler melodik bir ritimle okunmaktadır.  
 

III. Sonuç 

 Medrese, camii ve türbeden oluşan bir külliye olan Kırmızı Medrese, 13. 
yüzyıldan beri kentin hakimi olan Cizre Azizan Beyliği tarafından kenti bir çey-
rek yüzyılı aşkın süredir ellerinde bulunduran Akkoyunlulardan geri alınışının 
sembolü olarak 15. yüzyılın sonunda inşa edilmiş bir yapıdır. Mimari özellikleri-
nin yanı sıra Kırmızı Medrese, kuzey Mezopotamya’da Akkoyunlu, Karakoyun-
lu, Safevi ve Osmanlı Devletleri gibi dönemin önemli siyasi aktörlerinin ege-
menlik, Kürtlerin ise var olma ve siyasi gücünü devam ettirme savaşımı verdiği 
bir dönemde iktidar sembolü olarak inşa edilmiş bir yapı olmasından dolayı 
önemlidir. Ortaçağ ve sonrası dönemde sürekli mücadele içinde olduğu diğer 
devletlerden farklı olarak, 20. yüzyılda ulusallaşamamış ve devletleşememiş 
Kürtlerin toplumsal hafızasında bölgeye hakim oldukları dönemi hatırlatan 
Kırmızı medrese, mimari ve mimariye bağlı süsleme açısından inşa edildiği dö-
nemin hakim mimarlık zevkini yansıtmaktadır.  
 Kırmızı Medrese açık avlulu, revaklı, tek katlı ve iki eyvanlı medrese tipoloji-
ni yansıtmaktadır. Avluyu üç yönden revaklara açılan öğrenci ve müderris odala-
rı çevrelemekte ve güneyde ise dikdörtgen planlı ve kubbeli mescit bölümüyle 
mescide bitişik ve medrese beden duvarlarından taşkın olarak iki katlı olarak 
düzenlenmiş bir türbe yapının belirleyici özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Mimari plan ve tasarım olarak medreseyi kuzey Mezopotamya, Suriye, Anadolu 
ve İran mimarisinin bir sentezi olarak değerlendirmek mümkündür. Hasankeyf 
ve Halep’de Eyyübi dönemi yapılarında da karşımıza çıkan bir özellik olarak 
medresenin mescidi kompleksin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yapıda 
bir taraftan ilim ehli insanlar eğitim faaliyeti yürütürken diğer taraftan da kent 
halkı burada günlük ibadetlerini yapmaktadırlar. Dolayısıyla Kırmızı Medrese 
ulema ile halkı bir araya getiren bir yapı özelliği göstermektedir. Yapının mima-
risi medrese-mescit ilişkisi açısından daha bölgesel özellikler yansıtırken malze-
me, teknik ve süsleme özellikleri açısından Cizre ve kuzey Mezopotamya’ya 
yabancı olan daha İranlı bir tarz benimsenmiştir. İran ve Turan sanatına uzun 
yüzyıllar boyunca hakim olmuş olan Timurî beğenisi Kırmızı Medrese’ye de 
hakimdir.  
 15. yüzyıl sonu 16. yüzyılın başında önemli Osmanlı, Akkoyunlu ve Karako-
yunlu yapılarında da Timurî zevkin etkili olduğu ve özellikle de sembolik anla-

                                                 
40 Melayê Cizîrî’nin doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili tartışmalar için bkz. Doru 2012: 13-24; 
Muhammed 2008: 46-53; Turan 2010: 16-19; Tüzün 2014: II: 322-333; Ahmed bin el-Melâ 
Muhammed el-Buhtî ez-Zıvıngî 1960: 226; Yaşın 2011: 413-426.  
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mından dolayı tercih edildiği görülmektedir. Timur fethettiği yerlerde gücünü ve 
ihtişamını anıtsal yapılar yaptırarak görünür kılmış ve fethettiği topraklardan 
getirdiği usta ve sanatçıları bu emelini hayata geçirmek için çalıştırmıştır. Böyle-
ce farklı bölgelerin artistik geleneklerinden gelen usta ve sanatçılar aynı atölyede 
çalışarak Timur ve varisleri için görkemli eserler üretmişlerdir. Mimarideki bu 
sembolizm hem Timurlu döneminde hem de daha sonraki dönemlerde pek çok 
güçlü devlet için bir esin kaynağı oluşturmuştur. Timurlu üslubu, özellikle İran 
üzerine egemenlik kurmak isteyen Osmanlı ve Akkoyunlular tarafından simgesel 
amaçla kullanılmıştır. Necipoğlu’na göre Topkapı Sarayı’nda tamamıyla Timurlu 
üslubunda yapılmış Çinili Köşk, Osmanlıların uzun süreden beri rekabet halinde 
olduğu Karaman Beyliği’nin koruyucusu durumunda olan Akkoyunlu hükümda-
rı Uzun Hasan’a karşı 1473 yılında açılan Otlukbeli Savaşı’nın da gösterdiği gibi 
Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmed’in İran üzerinde egemenlik kurma hayali-
ni yansıtmaktadır (Necipoğlu 2007: 272). Cizre kentinin Azizan Beyliği tarafın-
dan Akkoyunluların elinden geri alınması ve egemenliğin yeniden kurulması 
üzerine o dönemde Tebriz’deki ünlü Akkoyunlu yapılarının ve Hasankeyf’te 
önemli bir Akkoyunlu yapısı olan Zeynel Bey Türbesi’nin de mimari üslubu 
olan Timurlu mimarlık özellikleri Kırmızı Medrese’de bilinçli olarak tercih edil-
miş olmalıdır. Böylelikle yenilgiye uğratılan Akkoyunlu devletinin mimari üslubu 
yenen Cizre Kürt Emirliği tarafından bu zaferin simgesi olarak inşa edilen Kır-
mızı Medrese’de kullanılarak yeniden elde edilen egemenlik mimaride vücut 
bulmuş olmalıdır.   
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Öz: Bu makale, Cizre şehir merkezinde bulunan ve Cizre Azizan Beyi II. Şeref Han tarafın-
dan kentin 15. yüzyılın sonu veya 16. yüzyılın başında Akkoyunlulardan geri alınışının anısına 
inşa edildiğine inanılan Kırmızı Medrese’nin mimari ve mimariye bağlı süslemelerinin döne-
min kültürel ve siyasal bağlamını da göz önünde bulundurarak analizini yapmayı amaçlamış-
tır. Yazıda mescit, türbe, müderris ve öğrenci odaları ile avludan oluşan medrese kompleksi-
nin ayrıntılı tasviri yapılarak, Anadolu, Kuzey Mezopotamya, Suriye, İran ve Orta Asya 
yapılarıyla karşılaştırmalı bir değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Geniş bir bölgede farklı 
İslam devletleri tarafından üretilmiş olan öncülleri ve aynı dönem yapılarıyla yapılan karşılaş-
tırmalar medresenin özgün mimari özelliklerinin ve İslam mimarisi tarihindeki yerinin anla-
şılmasını sağlamıştır. Son olarak da 15. yüzyıl mimarlık tarihine damgasını vuran ve iktidar 
sembolü haline dönüşmüş olan Timurlu üslubunun Cizre hakimi Kürt Azizan Beyi II. Şeref 
Han’ın hamiliğini yaptığı medresesinde kullanılarak iktidarının mimaride nasıl vücut bulduğu 
ve sembolü haline geldiği Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı örnekleriyle karşılaştırarak 
tartışılmıştır.  
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Jazira Red Madrasa: Architecture, History and Power 

Abstract: This essay aims to analyze architecture and architectural decoration of the Red 
Madrasa which is located in the city centre of the town Jazira and believed to be built by 
Azizan emir Sharaf Khan II in the late fifteenth or early sixteenth century by taking into 
account of the cultural and political context of its era. The madrasa complex, composed of a 
masjid, mausoleum, student and teacher chambers, and an inner-courtyard, is described in 
detail and a comparative study is carried out with the monuments of Anatolia, northern 
Mesopotamia, Syria, Iran and Central Asia. The comparative study with the antecedent and 
contemporary monuments, commissioned by various Islamic states in a large area, enable us 
to understand the characteristic features of the madrasa in question and its place in Islamic 
architectural history. Finally, it discusses how Timurid architectural language and style, the 
dominant architectural style of the fifteenth century Islamic art, was used at the madrasa that 
Kurdish Azizan Beg Sharaf Khan II commissioned as a symbol of his power in comparison 
with other examples from the reigns of Black Sheep, White Sheep and Ottoman states.  

Keywords: Madrasa, architecture, history, power, Jazira, Kurd, Azizan emirate  
 


