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Öz 

Süsleme bulunduğu çağ, dönem, coğrafya ve sanat çevresine göre farklılıklar göstermektedir. Bir 
motif veya kompozisyon, mimari ve el sanatlarının birçok alanında kullanılabilmektedir. Sultani 
imgeler/armalar da Memluk döneminin tüm sanat dallarında sarayın talebiyle kullanım alanı bulmaktadır. 

Eyyubi ve Memluklarda sultanların ve emirlerin kendilerine ait özel işaret ve armalarına renk adı 
verilmiştir. Hükümdar ve saray görevlilerinin yürüttükleri işleri sembolize eden renk kullanma geleneği, 
Suriye, El-Cezire bölgesi ve Mısır’da Atabegler ve Eyyubiler döneminde ortaya çıkmış, Memluklular 
zamanında yaygınlık kazanmıştır. 

Memluklular döneminde yoğun olarak kullanılan farklı renklerin en yaygın kullanımı: Rozetin üç 
şatre ile ayrıldığı ve merkezde kadeh bulunan varyasyonudur. Renk, üzerinde yer aldığı malzemenin olası 
dönemi hakkında da bilgi vermektedir. Memlukların siyasi iktidarı kaybetmesinden sonra bölgeye hakim 
olan Osmanlılar,bu motifi yüzyıllar boyunca kullanmaya devam etmiştir. 

 Çalışmamız Memluklu döneminde kullanılan ve renk/arma’nın mimari ve el sanatlarına yansıma 
şeklini konu almaktadır. Araştırmaya konu edilen örnekler Mısır, Suriye ve Güneydoğu Anadolu 
ekseninde Memluk dönemine ait mimari süsleme ve el sanatları alanından seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Memluk, süsleme, renk, rünuk. 

Abstract 

The decorations vary according to the age, geography, and artistic environment in which 
it existed. A motif or composition can be used in many areas of architecture and crafts. Sultani 
(royal)emblems / arma also could be applied in all art branches of the period by the demand 
from the Sultan. 

In Eyyubi and Mamluks, the special signs and arcs of sultans and the emirs (administers) 
were called Renk (plural Rünük). The tradition of using Rünük which symbolize the works 
executed by the Sultan and palace officials emerged during the period of Atabegler and 
Ayyubiler in Syria, Al-Jazeera region and Egypt, and became widespread at the time of the 
Mamluks. 

The most common of the different colors used extensively in the Mamluks period is the 
variation of ''the rosette separated by three chapters (sections) and having a chalice (glass) in the 
centre. The glass was decorated with various motifs, such as Turkish crescent.''Renk (colour) 
that was found on the material gave the meaning or identity to it. It was also used for centuries 
after the Mamluks lost political power. 



This study includes determining and evaluating the reflection of the Color / Arma on 
architecture and handicrafts in the Mamluks period.The architectural decoration and handicrafts 
of the Mamluks will be examined in the geographical boundaries of   Egypt as the centre and 
Syria as well as South-eastern Anatolia which covered the northern border of it. 

Keywords: Mamluk, ornament, renk, rünuk. 

Giriş 

Memluk Sultanlığı (1250-1517), Mısır ve Suriye’de Eyyubiler zayıfladığı sırada, 
Eyyubilerin devamı olarak doğmuştur (Masarwah-Tarabieh, 2014: 1). Mısır’da Eyyubi 
ordusundaki Türk asıllı azatlı emirler tarafından kurulan Memluklar (Kölemenler); Bahri 
Memlukları ve Burci Memlukları olmak üzere iki dönemde incelenir (Yiğit, 2007: 90; 
Hillenbrand, 2005:142).  

Semboller içeriğine göre siyasal, sosyal, ekonomik şartlara bağlı olarak gelişir. Semboller 
toplumu oluşturan yönetici kitle ile yönetilenler arasında iletişim aracı olması açısından 
konunun bir başka boyutuna işarettir (Çaycı, 2008: 31-33). 

Çaycı’ya göre semboller zaman kavramına bağlı doğar, gelişir ve ortadan kalkar. Sonraki 
süreçte bu semboller gelenekselleşerek nesiller arasında bağlantı unsuru haline gelir (2008: 33). 

 Renk  

Eyyubiler ve Memluklarda sultanların ve emirlerin kendilerine mahsus özel işaret ve 
armalarına renk, çoğuluna rünuk adı verilmiştir. Rünuk, aslen Farsça dilinde, ranakarabicized 
veya renkten gelmektedir. (Masarwah-Tarabieh, 2014: 4). Bir hükümdar saltanatı boyunca 
değişik renkler kullanabilirdi. Hükümdar ve saray görevlilerinin yürüttükleri işleri sembolize 
eden renk kullanma geleneği Suriye, el-Cezire bölgesi ve Mısır' da Atabegler ve Eyyubiler 
döneminde ortaya çıkmış, Memluklar zamanında yaygınlık kazanmıştır. Bununla birlikte renkin 
özel işaret1 olarak kullanılmasıyla ilgili ilk bilgi 10. yüzyılın son çeyreğine aittir (Bozkurt, 2007: 
576). 

Memluklarda sadece sultanların kullandığı yazı/mühür şeklinde işaretler vardı. Özellikle 
cam ve madeni kaplarda görülen bu işaretlerde üst satırda sultanın adı, orta satırda ona övgü ve 
alt satırda dua yer alıyordu (Foto. 17-18). Muhammed b. Kalavun (1285-1341) döneminden 
itibaren mürekkep renkler kullanılmaya başlanmıştır. Mürekkep renklerin bazılarında emirlerin 
üstlendikleri görevlerin tamamını sembolize eden armalar bir araya getirilmiştir (Bozkurt, 2007: 
576). Memluk döneminde renkin yoğun süslemeler arasında basit formu ile cephelerde yer 
alması sultan veya yönetici eseri olduğuna vurgudur. 

Renkin bir idareciye mahsus özel işaret olarak kullanımıyla ilgili yeni bilgilerle 12. 
yüzyılda karşılaşılmaktadır. Eyyubiler’de olduğu gibi Memluk sultanları da önemli bir göreve 
tayin ettikleri emirlere, görevleriyle alakalı bir renk2 verirlerdi (Bozkurt, 2007: 576).  

                                                                 
1 İbnü’d-Devadari, Fatımiler devrinde daha önceleri toprakla meşgul olan Kassam et-Türrab’ın 368 (978) yılında 
Dımaşk’ta çıkardığı isyanla idareyi ele geçirdiğinde kendisine önceki mesleğini hatırlatan kıhfı (çanak, yarım kadeh 
şeklinde tahta kap) renk / sembol edindiğini kaydeder (.N. Bozkurt, (2007), “Renk”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 
34, İstanbul, s. 576). 
 
2  Bunlar;devadarın rengi yazı takımı, taştdarınibrik, silahdarın kılıç, bundukdarınyay, camedarın bohça, imrahorun 
at nalı , cavişin altın kubbe, sakinin kadeh, çevgandarın küre (polo) sopaları, çaşnigirin sofra, alemdarın iki bayrak, 
başmakdarın nalın,teberdarın balta (Bozkurt, 2007:575).  

 



Memluklar devrinde sultan ve ümeranın yanı sıra esnaf loncalarının da yaptıkları işler ile 
alakalı arma kullandıkları görülmektedir. Ayrıca limana gelen gemilere burada kaldıkları süre 
içinde bandıralara renk takılırdı (Bozkurt, 2007: 576). 

Kullanım Alanları 

Mısır’da iki kol halinde hüküm süren Memluk döneminde (1250-1517), mimari 
süslemede tercih edilen motif ve kompozisyon içerisinde renk ayrıcalıklıdır (Çizim 1/Foto.) 
(Gül, 2015: 22). 

Memluk döneminde yoğun olarak tercih edilen renk geniş bir coğrafyada kullanım alanı 
bulmuştur. Renk, mimari süsleme, tekstil, cam, maden ve kağıt gibi el sanatlarında 
kullanılmıştır. 

Mimari örneklerde renklerin yer alacağı yüzey genellikle daire şeklinde düzenlenmiştir.  
Zemin "şatre" denilen yatay çizgilerle ikiye, üçe veya satranç tahtası biçiminde bölümlere 
ayrılmıştır (Çizim 1). Hükümdarın kullandığı renkler (er-rünükü's-sultaniyye) bayrakların 
üzerine işlenmiş, sikkelere basılmıştır. Renk üzerinde yer aldığı malzemeye göre farklı 
tekniklerle işlenmiştir. Bunlar; ahşap ve taşta oyma, cam veya seramikte sırlı boyama, kumaşta 
boyama veya aplike, halıda dokuma, metalde çalma veya kakma tekniğinde nakşedilirdi. Bu 
armalar saray, cami, medrese, hastahane, dükkân gibi binaların cephelerine kabartma olarak 
yerleştirilirdi. Güneyde bitişik nizamda inşa edilen mimarinin cephelerinde de renk işlenmiştir 
(Bozkurt, 2007: 576). 

 

                      

Çizim 1: Renk 

 

Renk olarak bilinen bu motif biçimsel benzerliğinden ötürü bazı kaynaklarda “piyon” 
veya “imame” olarak da adlandırılmıştır. Ancak çalışmamızda benzetme yönünden yapılan bu 
tanımlamalar yerine motifin kullanım amacıyla ilişkili olan ve arma olarak kullanılan renk 
tanımı tercih edilmiştir. Bu motifin benzerlerine tekstil ve maden sanatında rastlanmaktadır. 
Benzetme yapılan motifin kadeh veya kâse olduğu görülmektedir (Gül, 2015: 243).  

Türk kültür tarihinde kadeh, “and içme” ve “yemin etme” eylemlerinde metaforik bir 
unsur olmuştur. Proto-Bulgar, İskit ve Hiung-nu geleneklerine göre kadeh; düşmanları yenen ve 
kan döken unsur olarak kabul edilmiştir. İslam öncesi dönemde özellikle Göktürk zamanında 
tahta çıkış töreninin bir detayını teşkil eden kadeh tutma töreni, İslami dönem ile birlikte terk 
edilmesine rağmen görsel betimlemelerde yaşatılmıştır (Ögel, 1991: 172).   



Büyük Selçukluların varisi durumundaki Zengiler (1127-1222) ve Musul Atabekleri 
(1211-1259) zamanına ait betimlemelerde kadeh motifinin devamlılığı takip edilebilmektedir 
(Bozkurt, 2007: 254).  

 Anadolu Selçuklularında 12.-13. yüzyıla kadar camilerde ant içme töreni 
gerçekleştirilmiştir. Campbell’e göre “kadeh” ya da “kase” gökyüzünü, sonsuzluğu ve bir 
anlamda hakimiyeti simgeler. Memluklar, kadeh sembolünü hükümdarlık arması olarak 
kullanmışlardır ( Bilgili,  2015, 2). 

Renk iki farklı şekilde mimari süslemede kullanılmıştır. İlk olarak motifin merkezde yer 
alıp, kesitin (“S” veya “C” kıvrımlı taşlar) iki yönde devam etmesiyle düzenlenmiştir (Çizim 2). 
İkinci kullanımı bir kuşakta ters-düz kadeh kesitlerinin iki yönde devam edip, kesişmesiyle 
oluşturulan kompozisyondur (Çizim 4) (Gül, 2015: 243). 

Renk, mimaride yaygın olarak taçkapı, kapı, pencere ve mihrap gibi belirgin yerlere 
işlenmiştir. Bu kullanım alanları dışında renk nadir olarak zemin döşemelerinde de 
kullanılmıştır (Gül, 2015: 243). 

Anadolu ve Suriye bölgelerinde palmet ile renk süslemeleri benzer düzenlemede 
cepheler, taçkapılar ve pencerelere işlenmiştir. Kapı kemerlerindeki ters-düz palmet 
düzenlemeleri Anadolu kaynaklı bir kullanımdır (Foto.2-3a-4-6-7-8). Bu uygulamanın 
örneklerine Mardin’deki Zinciriye Medresesi (1385)  ve Kasımiye Medresesi (1457-1502) 
mescid mihrabı ve kapı bordüründe kullanımına rastlanmaktadır (Foto. 1) (Gül, 2015: 244). 

Renk+”S” düzenlemesi ise Suriye-Mısır kökenlidir. Halep’teki İslam eserlerinde 
palmetlerin kullanıldığı yerlerde renk kompozisyonunun süsleme repertuarında yer alması bunu 
doğrulamaktadır (Foto. 2). 

Yukarıda bahsedilen iki düzenlemenin, başta Gaziantep olmak üzere bölgedeki eserlerde 
kullanımı, renkli taş ile bir sentez oluşturduğunu göstermektedir. Özellikle Gaziantep 
eserlerinde taçkapı kemerinde palmet ve kuşatma kemerinin üzengi hattında yer alan kuşakta 
renk+”S” kompozisyonunun birlikte kullanımı ile yoğun olarak karşılaşılmaktadır (Foto. 3) 
(Gül, 2015: 244). 

İncelediğimiz eserlerde renk genellikle bir kuşak halinde işlenmiştir. Kapılardaki 
kullanımının en belirgin örneği Halep Kalesi giriş kapısındaki uygulamasıdır (Foto. 4). Renk 
düzenlemesi ayrıca, Halep Cüdeyde Hamamı (Foto. 2), Şam Ferec (Foto. 5), Gaziantep 
Eyüpoğlu Camii (1557) (Foto. 3a), Kilis Eski Hamam (1562) (Foto. 6 / Çizim 2) ve Kilis Tuğlu 
Hamamı (1785) (Foto.  7/ Çizim 3) taçkapılarında kuşatma kemeri içerisinde kapı kemerinin 
hemen üstünde bir kuşak halinde yer almaktadır. Renkin kapılardaki bazı uygulamaları ters-düz 
palmet düzenlemesiyle birlikte kullanılmıştır (Foto. 2-3a).  

Kilis Paşa Hamamı ( 1562) giriş cephesinde renk kuşağına yer verilmiştir. (Foto. 8/ Çizim 
4). Şanlıurfa Hüseyin Paşa Camii (1729) güney cephe mihrap nişinde iki sıra halinde kullanılan 
renk ünik bir uygulamadır. Kalker malzeme üzerine işlenen bazalt taş malzemeden renkler, form 
olarak kum saatini andırmaktadır (Foto. 9). 

Halep Kalesi giriş burcunda kapı ve pencerelerde kuşak halinde, iç kalede Saray 
Kapısında rozet halinde renk yer almaktadır. Kapının üzerinde yer alan rozette kadeh motifi, 
palmet düzenlemeleri gibi ters-düz işlenmiştir (Foto. 10). Ayrıca Kayıtbay Camii harim 
kısmındaki kapı lentosunda renk düzenlemeleri simetrik olarak kullanılmıştır (Foto. 11/Çiz. 5). 

Pencerelerde renk düzenlemesi yekpare lento taşlarının üstünde bir kuşak şeklinde 
işlenmiştir. Halep Sabun Hanı (Foto. 12), Ughulbek Türbesi (Foto. 13) ve Diyarbakır Sarı 
Saltuk Türbesi’nde (Foto.14) kullanılmıştır.  



Renk hem iç hem dış mekanda süsleme bütünlüğü içinde Gaziantep Eyüpoğlu Camii 
(1557) harim giriş kapısı ve mihrabında kuşak halinde işlenmiştir (Foto. 3a-3b). 

Zemin döşemesinde renk kullanımına sadece Gaziantep’teki Nuri Mehmet Paşa Camii 
(1786) harim kapısı önündeki döşemede (Foto. 15) ve Eski Hamam kadınlar kısmı zemin 
döşemesinde (Foto. 16) rastlamaktayız. Buradaki uygulamalarda renk sembolik anlamını 
yitirmiş ve süsleme kompozisyonu olarak kullanılmıştır. 

Renk el sanatlarında daha grift ve farklı öğelerle kullanılmıştır. Cam ve madeni eserlerde 
ya kuşağın merkezinde rozet halinde şatreler farklı öğelerle doldurulmuş ya da eserin 
merkezinde yer alıp, süsleme kompozisyonları bu düzenlemenin etrafına işlenmiştir (Foto.19-
20-21 / Çizim 6). 

Tekstil örneklerinde renk şatrelere bölünmüştür. Orta şatrede sadece kadehin olduğu 
uygulamaların yanı sıra, alt ve üst şatrelerde kase, yıldız, cevgan gibi öğelere yer verilmiş 
gelişkin örnekleri de bulunmaktadır (Foto. 17-18). 

Memluk dönemine ait iki cam kandilin boyun kısmında yer alan kuşakta renk merkeze 
işlenmiştir. Kandillerde renk düzenlemesinin içerdiği öğeler yaptıran kişiye göre farklılık 
göstermektedir (Foto. 19-20). Sultan Muhammed b. Kalavun’un memuru olan Seyfeddin 
Tukuztimur el-Hamavi’ye ait kandilde renkin merkezinde kartal işlenmiş, alt şatrede kadehe yer 
verilmiştir (Foto. 20).  

Madeni eserlerde, kabın dairesel formuna göre genişleyen dairesel kuşakların odak 
merkezinde renk yer almaktadır. Kullanılan renkler, orta şatrede kadeh ve her iki yanında 
çevganlar, üst şatrede eşkenar dörtgen ve alt şatrede tekrardan kadehe yer verilmiştir (Foto. 22 / 
Çizim 6). 

Osmanlı dönemi el yazmasındaki belgede yazı bir kemer formu ile sınırlandırılmıştır. 
Kemerde “S” kıvrımlı geçmelerle düzenlenmiş ve kilit taşı kadeh formludur (Foto.23). 

Sonuç 

Renk, güneyde Atabegler, Eyyubiler döneminde ortaya çıkmış, Memluklar döneminde 
zirve noktasına ulaşmıştır. 

Memluk döneminde Mısır ve Suriye coğrafyalarında inşa edilen eserlerde genellikle 
cephelerde renke yer verilmiştir. Ana yapım malzemesi kalker olan eserlerde renk düzenlemesi 
renkli taş tekniğiyle kullanılmıştır. Bağımsız yapılarda cephelerde belli bir düzen içerisinde 
kullanılan renk, bitişik nizamda inşa edilen eserlerde kapı ve pencere gibi işlevsel alanlarda 
kullanılmıştır. 

Memluklarda yaygın olarak kullanılan renk, Osmanlıların hâkimiyetinden sonra 
Anadolu’nun Güneydoğu bölgesindeki inşa faaliyetlerinde yerel etkiler içerisinde kullanılmaya 
devam etmiştir.  

Güneydoğu Anadolu’da Osmanlı döneminde yerel etkiler arasında ele aldığımız renk, 
Eyyubi ve Memlukların daha önce hâkim olduğu Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa’daki eserlerde 
yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Renk hem mimari hem el sanatlarında kullanım alanı ve kullanıldığı malzemeye göre 
farklılıklar göstermektedir. Mimari süslemede renkin sadece kadehin merkezde yer aldığı orta 
şatresi kullanılmıştır. Küçük eserlerde ise renk üç şatreli bir kompozisyon şeklinde yer 
almaktadır. Küçük eserlerdeki kullanımında orta şatrede süsleme öğelerinin zenginleştiği ve 
diğer şatrelerde farlı öğelere yer verilirdi. Renkte öğelerin zenginliği kullanan kişinin statüsüne 



 
 

göre farklılık göstermektedir. Her sultanın farklı renk kullanmasının yanı sıra saray çevresi, 
esnaf ve loncalarda da bu çeşitlilik görülmekteydi. 

Başlangıçta renk arma olarak kullanılsa da zaman içerisinde bu unsur hafızalarda yer 
edinerek farklı sanat alanlarında yaşamaya devam etmiştir. 
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 Fotoğraf 1: Mardin Kasımiye Medresesi Cami bölümü iç mekan kapı düzenlemesi (2014) 

 

 Fotoğraf 2: Halep Cüdeyde Hamamı.(Tuncer Doğan)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 3a-3b: Gaziantep Eyüpoğlu Camii harim kapısı ve mihrabı (2014). 

Fotoğraf 4: Halep Kalesi Giriş Kapısı  



 
 

 

Fotoğraf 5: Şam Ferec Kapısı, 14. Yüzyıl (Abdullah Manaz) 

 

Fotoğraf 6 ve Çizim 2: Kilis Eski Hamam Taçkapısında yer alan kuşak (2014). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotoğraf 7 ve Çizim 3: Kilis Tuğlu Hamamı Taçkapısında yer alan kuşak (2014). 

 

Fotoğraf 8 ve Çizim 4: Kilis Paşa Hamamı giriş cephesinde yer alan kuşak (2014). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 9: Şanlıurfa Hüseyin Paşa Camii güney cephe mihrap nişi (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 10: Halep Kalesi’nde yer alan Saray Kapısı.  

(Amer Rachid Mobayyed) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 11: Kayıtbay Camii harim giriş cephesi (E. Prisse d’Avennes) 

 

                     Çizim 5: Kayıtbay Camii süsleme detayı. (E. Prisse d’Avennes) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 12: Halep Sabun Hanı / Kervansarayı,  (Getrude Bell) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 13: Ughulbek Türbesi pencere düzenlemesi. (Getrude Bell) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 14: Diyarbakır Sarı Saltuk Türbesi doğu cephe pencere düzenlemesi (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fotoğraf 15: Gaziantep Nuri Mehmet Paşa Camii harim önü kapısı önündeki döşeme (2014). 

 

 

 



 
 

 

 

Fotoğraf 16: Gaziantep Eski Hamam Kadınlar kısmı zemin döşemesi (2014). 

 

Fotoğraf 17: Tekstilde Renk örnekleri. (Memluklü Dönemi). ( http://turkbilimi.com/?p=5087, 

http://turkcetarih.com/hukumdarlik-sembolu-ve-ana-tanrica-arketipi/ ) 



 
 

 

 

Fotoğraf 18: Üzerinde renk işlenmiş 15. Yüzyıl sonlarına ait yün kumaş.  

(New York Metropolitan Sanat Müzesi, nr. 1972.120.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 19: Memluk dönemi Amir Qawsun cami kandili (1329-35).  

(Heilbrunn Timeline of Art History, The Metropolitan Museum of Art). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 20: Sultan Muhammed b. Kalavun’un memuru olan Seyfeddin Tukuztimur el-Hamavi 
kandili. (Robert Hillenbrand) 

 

                               Çizim 6: 16. Yüzyıl bakır tepsi. (E. Prisse d’Avennes)  



 
 

 

Fotoğraf 21: Üzerinde renk işlenen plaka (16. yüzyıl başı). (Kahire İslam Sanatları Müzesi, nr. 1640). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 23: Diyarbakır’ın Sahabelerce Fethini anlatan bir Osmanlı belgesi. 

(H. 1218 tarihli Diyarbakır Müftülük katibi Seyyid Feyzullah Efendi’ye ait belge, 456). 

 


