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Öz 

     İslam Sanatı’nda kullanılan süslemeler dönemlere, coğrafyaya, milliyete ve sanatkârlara göre farklılıklar arz 
etmektedir. Süslemeler taş, çini, tuğla, ahşap ve kalemişi malzemelerle icra edilmiştir. Bezeme 
kompozisyonlarında başta geometrik süslemeler, yıldız (semavi) sistemleri, naturalist veya soyut bitkisel 
motifler ve figüratif süslemeler kullanılmıştır. 

İslam’ın erken dönem tezyin programlarında Helenistik ve Sasani etkileriyle başlayan süsleme kompozisyonları, 
İslam’ın Orta Asya’dan Endülüs’e kadar yayılması, artık farklı milletlerin İslam’a dâhil olması ile birlikte yeni 
süsleme repetuarları da zuhur etti. Bu süsleme konularının dinsel içerikli olduğu gibi günlük yaşamadan ve eski 
inanışlardan da kesitler sunduğu görülmektedir.  Her toplumun sanatçısı ve banisi kendi beğenisini ve 
hafızasındaki biçimleri İslam’a ters düşmeden ortaya koyuyorlardı. Böylece son semavi dinin kendine has bir 
süsleme üslubu ortaya çıkmıştır. Bu tevhidi bir sanattır. 

 İslam sanatı batı sanatının aksine soyuttur. İslam’daki Tevhid inancı ve anlayışından dolayı doğada görülen 
veya metafizik öğeler sanatçılar tarafından çoğu kez doğrudan verilmek yerine biçim değiştirerek soyut bir 
anlayışla nakşedilmiştir.  Sanatkârların oluşturduğu bazı eserlerde süslemeden ziyade esere anlam kazandırmak 
ve izleyiciye belli mesajlar verilmek istenildiği anlaşılmaktadır. Böylece İslami inançlara aykırı düşmeden 
süsleme çalışmaları meydana getirilmiştir.  

Bu çalışmamızda da İslam süsleme sanatında görülen; renk, yıldızlar ve kandil motifinin sembolik anlamları 
üzerine, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere bazı tasavvufi metinlere dayanarak yapılan yeni yorumlara 
değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İslam sembolizmi, kandil, renk, yıldız, süsleme 

Abstract 

      The ornaments used in Islamic Art are different according to periods, geographies, nationalities and artists. 
Ornaments were made of stone, tile, brick, wood and pencil work materials. Geometrical ornamentations, star 
(heavenly) systems, naturalist or abstract floral motifs and figurative ornaments are used in decorative 
compositions.  

The decorative compositions that started with the Hellenistic and Sassanic influences of early decorating 
programs of Islam have also emerged with the spread of Islam from Central Asia to Andalusia and the 
incorporation of different nations into Islam, as well as new ornamental repertoires. These ornamental themes 
have religious content as well as sections from daily life and old beliefs. The craftsmen and the builders of every 
society were presenting their own likes and memories without contradicting Islam. Thus, the last heavenly 
religion appeared in its own style of ornamentation; It is an art of Tawhid. 

Islamic art is an abstract art unlike western art. Due to the belief and understanding of Tawhid in Islam, the 
nature or metaphysical items have been embroidered with an abstract understanding instead of being given 
directly by the artists often. It is understood that some of the works created by the craftsmen are intended to give 
meaning to it and to give certain messages without ornament. Thus, decorations were generated without 
contradicting Islamic beliefs.  



In this work new interpretations based on Sufi texts especially the Qur'an will be also expressed about the 
symbols; color, stars and mosque oil lamp motifs which are seen in the Islamic ornamentation art. 
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Giriş 

İslam inancında Allah’ın bir olduğu ondan başka ilah olmadığı kabul edilmektedir. 
İnsanoğlunun gözü,  aklıyla idrak ettiği bütün mahlûkat ve eşyalar tek bir Allah’ın yaratmasıdır. İslam 
anlayışında Allah’ın eserlerinde herhangi bir bozukluk ve düzensizlik görülmemektedir. 
Yaratılmışların sayısız olması, benzersiz ve çeşitli olması ve belirli bir tertip içinde olmaları kesret-
vahdet (çokluk-teklik) ilişkisini açıklamaktadır. İslam’daki temel anlayışlarından biri olan bu tevhid 
düşüncesinin İslam sanatında da yansımalarının olması kaçınılmazdır. 

 Figürsel ifade biçimlerine genel itibariyle soğuk kalan İslam sanat anlayışında geometrik ve 
bitkisel süslemeler yoğunluktadır. Geometrik süslemelerde tercih edilen konular daha çok semavi-
kozmos anlayışının olduğu göksel temalardır. Bu süslemelerde; yıldızlar, güneş, ay ve yer kürenin 
anlatıldığı anlaşılmaktadır. Tabi olarak bu süslemeler sadece görünenin yansıtılmasından ibaret 
değildir. Anlatılmak istenilen konuları dönemlerin düşünce anlayışında sanatkârların ve banilerin 
kişisel dünyasında aramak gerekir. Fakat bu öznel yaklaşım İslami inanç anlayışından bağımsız 
olamamaktadır. Cemil Meriç eserinde (2013: 101) şu ifadeleri kullanmaktadır; “Demek ki, bir 
medeniyette gelişen kozmolojik ilimlerle ilgili her temel çalışma, sadece daha önceki kültürlerden 
alınan düşünce ve olayları değil, Vahiy’le Tabiatı açıklamak için kullanılan remizler arasındaki 
mahrem münasebeti de dikkate almak zorundadır”. Bu sebeple semavi-kozmos süslemelerinin ortaya 
çıkışında Kur’an-ı Kerim, hadisler, tasavvuf ve edebi eserlerinin payı da bulunmaktadır. Çünkü aynı 
kültür ortamından oluşan eserler (edebi ve mimarlık) aynı kaynaktan beslendikleri için benzer veya 
birbirini anlatan temsiller şeklindedir. Mimariye yansıyan süslemeler ise İslam sembolizmini 
yansıtmaktadır. Nasr’a (2015, 126)  göre Ortaçağdaki bilim adamlarının açıkladığı tabiat olayları 
tefekküre hizmet ediyordu ve basit olaylar değil birer semboldü. 

Çalışmamızın konularından birini oluşturan kandil motifi İslam sanatında çokça kullanılan 
bezemelerdendir. Kandil Latince mum ve lamba anlamlarına gelmektedir. Arapça olarak kındîlin 
olarak telaffuz edilmektedir. Kur’an-ı Kerim ve dönemin dini metinlerinde kandil yerine; misbah, siraç 
ve çerağ lafzı kullanılmaktadır (Bozkurt, 2001: 299-300).  

Kandil araştırmacılar tarafından Allah ve O’nun nûru ile ilişkilendirilmektedir (Kalfazade ve 
Ertuğrul, 1989: 26; Karamağralı, 1992: 19; Çerkez, 1999: 341; Biçici, 2012: 640-641). Nûr 
sembolizminin İslam inanç biçimlerinde en başta Allah’ı temsil ettiği bunun yanı sıra farklı anlamlara 
da geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca kandilin kullanım yerlerine göre ve biçimsel olarak değişik 
türlerinin olması farklı temsiller meydana getirdiğinin göstergesidir.  

İslam sanatında görülen diğer bir sembol ise kullanılan renklerdir.  Renk çeşitliliğinin farkı 
anlamları olduğu aşikârdır. Bilhassa Türk mimarisinde yoğun kullanımı olan tuğlanın sırlı-sırsız 
(turkuaz-toprak rengi) kullanımda yine sembolik ifadelerle bir anlatım içerisinde olunduğu ve bu 
tercihin gök-yer ilişkisi içinde düşünülmesi gerekmektedir.  Bunun yanı sıra İslam sanatında görülen 
yıldız sistemlerinde sonsuzluk anlayışının sadece salt devamlılık göstergesinden ibaret olmadığı 
bunların sıralanmasında, biçimlerinde ve kompozisyonlarında farklı ifade anlamlarının olduğu 
yadsınamaz bir gerçekliktir. Başta Allah’ın hikmet ve kudretini anlattığı gibi yöneticilerin kuvvetine 
ve sultanlığına vurgu yapılmaktadır.  

Araştırmamızda bu üç süsleme öğesinin sembolik olarak ifadeleri, biçimleri ve kullanım 
motivasyonları irdelenecektir. 
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Kandil Sembolizmi 

 Bugüne kadar yapılan çalışmalarda İslam sanatında görülen “Kandil” motifi Allah’ın nuru ve 
kişinin yolunu aydınlatması şeklinde anlatılmıştır. Başta mezar taşlarında olmak üzere mihraplarda da 
kullanılan motif kabartma veya kalemişi tekniğiyle yapılmıştır. Araştırmacılar kandil motifinin 
kaynağı olarak, Nûr Suresi 35. Ayet’i göstermektedir; “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun 
nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o 
fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir 
ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese 
dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte 
böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir”1 Ayette kandil olarak çevrilen kısım “misbah” lafzıdır. 
Meal olarak çevirilerde bu kelime ekseri araştırmacılar tarafından kandil olarak yorumlanmıştır. 
Böylelikle kandil motifinin Allah’ın nurunun bir temsili olduğu ve kişiye rahmet edilmesinin niyaz 
edildiği mecazi olarak anlatılmıştır. Genel kabul gören bu düşüncenin doğruluk payının yüksek olduğu 
tarafımızdan da kabul edilmektedir. Fakat çalışmamızda kandil motifinin bezeme amaçlı kullanımında 
hem gerçek hem de mecazi olarak farklı hislerle de (sembolik içeriklerle de) oluşturulmak istendiğini 
örnekler üzerinden anlatacağız.  

 Nûr kavramı Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde ifade edilmektedir. Nûr kelimesi tanımlanırken; 
Allah’ı, Hz. Muhammed’i, Kur-an-ı Kerim’i ve İman gibi söylemler kastedilerek kullanılmıştır (Çelik, 
1998-99: 123-171). Nur sembolizmi, İslam tarihinde ilim ve tasavvuf adamları tarafından çeşitli 
mecazi temsillerle eserlerinde dile getirilmiştir. Kavramın anlamı üzerine bazı örneklerden bahsetmek 
faydalı olacaktır;  

Tüsterî’nin (896) ifadesine göre Hz. Muhammed’in cisminden önce varlığı bilinmektedir. Bu ezeliyet 
“Nûr-ı Muhammedî’dir. Ebu’l Hüseyin en-Nuri (908) kalpte bulunan nurun aşamalarını marifet nûru, 
akıl nûru ve ilim nûru şeklindedir. Hallac-ı Mansur’a (9-10.yy) göre Allah’ın yarattığı ilk nur Hz. 
Muhammed’in nurudur (Çift, 2004: 143. 145-146).  İmam-ı Gazali, (11.yy) Mişkatu’l Envar isimli 
eserinde Nûr kavramına çeşitli eklemeler yapmaktadır;  Nûr’un maddi nûr, göz nûru ve akıl nûru 
mertebelerinden olduğu ve akıl nurunun nur olmaya daha layık olduğundan bahsetmektedir. “Her iki 
göz için kendisiyle görmenin gerçekleştiği bir güneş ve bir nur vardır. Biri zahir, diğeri batındır. Zahir 
olan şehadet âlemindeki güneş, batın olan ise melekût âleminden olan Kur’an ve Allah’ın indirdiği 
diğer kitaplardır… Bütün peygamberler lambadırlar. Âlimler de öyledir, lakin aralarındaki fark 
sayılmayacak kadar çoktur… Keza, aynadaki nur ay’a aydaki de güneşe tabidir. Çünkü aya ışık 
güneşten gelir… Onun fevkinde bir nur yoktur. Başkalarına nur ancak ondan gelmektedir… O’nun 
Küllü’l Envar “Nur-u Külli” olduğunu bildikten sonra bunun sana gizli kalması uygun değildir. Eğer 
Hz. Peygamberin (s.a.s) ruhu bir “Sirac-ı Münir” yani ışık saçan bir lamba ise… O’ndan nur almanın 
misali Nar’dır… Beş duyunun özelliğine bakıldığında onların nurlarının, iki göz, iki kulak, iki burun 
deliği vb. gibi bazı deliklerden çıktığını görürsün. Şehadet âleminde buna en uygun misal mişkattır… 
Zücace, rüzgârlarla ve sert hareketlerle lambayı sönmekten korur. Dolayısıyla hayale en uygun misal, 
zücacedir… Akla gelince; İlahî, yüce bilgilerin idraki onunladır. Onun misbah ile temsil edilmesi sana 
gizli değildir. Daha önce, enbiyanın ışık saçan lambalar olduğunu anlatırken bunu öğrenmiştin… 
Dolayısıyla, zücace misbah içinde bir mahal gibi, mişkat da zücace için bir mahal gibi olması 
uygundur. Böylece misbah zücace’de, zücace mişkat’t olur. Bütün bunlar birbiri fevkinde nurlar 
olunca, “nurun ala nur olması uygundur.” (Gazali, 2014: 18-21, 29, 32, 34, 36, 62, 76-78.). Gazali 
Nûr’u başta Allah’a, Hz. Peygamber’e (s.a.s), enbiyalara, güneşe, maddeye, göze ve akla verdiğini 
fakat Allah’ın Nur’u Külli olduğunu söylemektedir. Şihâbüddin Es-Sühreverdi (1153/1191) de 
Hikmetü’l-İşrak adlı eserinde; “Nûr, kendi özünde apaçık olup başka şeyleri bizzat açığa çıkarandır… 
Ayrıca nûr önce oluşup, sonra da açık olmaz… Aksine onun açıklığı bizzat nûrluğudur. Bütün insanlar 
ve duyusal varlıklar yok olsa dahi onun aydınlığı yok olmaz… Mutlak Müstağni Soyut Nûr tek olup, 
O da Nûrların Nûrudur. O’nun dışındaki her şey O’na muhtaç olup, Varlıklarını O’ndan alırlar. O’nun 
eşi ve benzeri yoktur. O her şeye hükmeden olduğu halde hiçbir şey O’na hükmedemez ve O’na karşı 
koyamaz demektedir (Sühreverdi, 2015: 318, 320, 340). Böylece Ortaçağ döneminde kandil ile 

                                                                 
1 (Karaman vd., http://arsiv.diyanetvakfi.org.tr/meal/mealindex.htm erişim tarihleri Temmuz 2017 – Ekim 2017; Altuntaş ve 
Şahin 2011: 388). Kullandığımız ayet meallerinde çoğunlukla Türkiye Diyanet Vakfı’nın meali olmak üzere Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın mealleri de kullanılmıştır. Bundan dolayı yazdığımız diğer ayet meallerinde tekrardan atıf gösterilmeyecektir. 



sembolize edilen Nûr olgusunun Sühreverdi’de Allah ile özdeşleştirildiğini görebilmekteyiz. Mevlânâ 
Celâleddin Rûmî de (1207-73) Mesnevî’sinde Işık ve Nûr kavramına değinmektedir; “Gönül nûrunun 
nûru, Allah’ın nûrudur. Allah’ın nûru ise, akıl nûrundan, duygu nûrundan paktır, tamamıyla ayrıdır… 
Ey hakîkati arayan kişi! Eğer sen, bir İskender isen, hakîkat güneşinin doğduğu yere gel, bir ârife 
yaklaş, ondan nûr al; sonra nereye gidersen git; artık sen bir ışıksın bir nûrsun… Yoksa sen 
bilmiyorsun ki, şu gördüğün güneşin gözü kamaştıran nûru, önünde perde bulunmayan bir hakîkat 
güneşinin aksidir… Birdenbire uzakta yedi mum gördüm… O yedi mumun her bir nûru pek hoş bir 
şekilde gökyüzüne kadar yükselmişti… Aydan daha parlak olan bu mumların karşısında halk, nasıl 
oluyordu da başka kandil aramakta idi… Yine baktım gördüm ki; O yedi mum tek bir mum oldu da 
onun nûru, gökyüzünün yenini, yakasını yırtarak, daha yücele yükseliyordu. Yıldızlar gibi pırıl pırıl 
parlayan tertemiz velîlerin rûhları da yeryüzündeki tesirleri gibi gökyüzündeki yıldızlara bile yardım 
ederler. Çünkü İlahi tecelliye mazhar olan velîlerin rûhları batmaz. Nûr saçar, fâni yıldızları 
nûrlandırır.” Mevlana’nın, nûr açıklamalarında önce nûrların nûru olan Allah kastedilmektedir. 
Mesnevi’nin diğer kısımlarında ise nûrlar doğrudan velî insanları kastetmektedir. Eserin tercümesini 
yapan Şefik Can’ın Şârih İsmail Ankaravî Hazretlerinden aktardığına göre bu yedi mum yedi veliyi 
temsil etmektedir. Ayrıca âlem-i misâl’de velilerin parlak mum olarak görüldüğünden bahsetmektedir 
(Mevlânâ Celâleddin Rûmî  , 2017: 1. Cilt 91, 2. Cilt s.12, 13. Cilt s. 129, 177-178, 4. Cilt s. 47) . 
Ayrıca Sunar da (1975’den aktaran Tanman, 1993; 510) bir çalışmasında kandillerin velilerin 
ruhaniyetini de ifade ettiğinden bahsetmektedir. İbn Arabî (ö.1240) ışığı vücûd karanlığı ise adem 
olarak tabir etmektedir. Arabî güneş, ay ve yıldızların ışığı ile ilgili yorumlamalar getirmiştir (Uluç, 
2015: 237-304). 

Böylece yukarıda ifade edilen metinlerden anlaşıldığı üzere “Nûr” kavramının farklı anlamlarının 
olduğu görülmektedir. İslam sanatında sıklıkla kullanılan kandil motifinin bu doğrultuda başka 
temsilleri de ifade ettiği düşünülmektedir. Bugüne kadarki Sanat Tarihi araştırmalarında kandilin 
sadece Allah’ın nûru olduğu söylenmiştir. Bu doğru olmakla birlikte bunun yanı sıra başka anlamlarda 
da kullanılmış olabileceği Başta Kur’an-ı Kerim ve diğer tasavvufi metinlerden anlaşılmaktadır. 
Böylece kandil motifinin öncelikli olarak ekseri araştırmacıların söylediği gibi Allah’ın nûrudur. Sonra 
Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Ahzâb Suresi 45-46. Ayette; “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir 
müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil 
olarak gönderdik.”    Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Allah’ın nûrunun yanı sıra Hz. Muhammed 
(s.a.v)’in de kandil motifi ve nûr kavramıyla temsili olarak ilişkilendirilebileceği hükmü 
çıkarılmaktadır. Ayrıca Hallâc-ı Mansûr Hz. Muhammed (s.a.v) için, “Gayb nûrundan bir kandildir 
o… Bütün kandillere üstün geldi ve hepsine sultan oldu diyerek yine kandilin temsil biçimini ortaya 
koymuştur (Çift, 2004: 146). Gazali bütün enbiyaları ve âlimleri ışık saçan lambalar tabirini 
kullanarak peygamberleri ve bilginlileri kandil ile özdeşleştirmiştir. Güneş ve ayın bir kandil ve nûr 
olarak yansıtılması Kur’an-ı Kerim’de Nuh Suresi 16. Ayette; “Onların içinde ayı bir nûr kılmış, 
güneşi de bir çerağ yapmıştır” ifadesi ile görülmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Fussilet Suresi 12. 
Ayette; “Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın 
semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir” 
mealinden de anlaşıldığı üzere yıldızlar da kandil ile ifade edilmektedir. Ayrıca Gazali göz ve akıl 
nurunun olduğundan da bahsetmektedir. Tüsterî kandil mecazlaması için misbahın kandili marifet, 
fitili farzlar, yağı ihlâs, nûruda nûr-ı ittisâldir demektedir. (Çift, 2004: 144) Harabi (185-1916) adlı 
ozan’ın dörtüklerinde kandil ile şu ifadeler dile getirilmektedir;  

“Kandil geceleri kandil oluruz,  

Kandil içinde fitil oluruz,  

Hakkı göstermeye delil oluruz,  

Fakat kör olanlar görmez bu hali”.  Bu dizlerden de anlaşıldığı gibi Bektaşi kültüründe insanın 
Allah’ın nûrunu yansıtması, Osmanlı’nın son döneminde de kandil olarak ifade edilmektedir.  

 Bilindiği üzere sanatta gerçeğinin aksedilemeyeceği durumlarda bir objenin taklidi veya soyut 
yansıması kullanılmaktadır. Kandil başta mescidlerde, evlerde ve mekânlarda aydınlatma aracı olarak 
tercih edilmektedir. Fakat farklı olarak kandil motifinin gerçek kandille aynı anda kullanıldığı 
görülmektedir. Bu estetik tercih bize motifin farklı anlamlandırmalarının olduğunu göstermektedir. 



Divriği Kale Mescidi (1180) mihrabının üzerinde ve Konya Ulvi Sultan Mescidi (13.yy)’nin 
mihrabındaki kandil motifleri gerçek kandile yakın biçimde oluşturulan süslemelerdir (fot.1-2).   

Mezar taşlarında gördüğümüz kandil motifleri farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. İki sütünceli, 
kemerli bir düzenlemenin içerisinde kulplu olarak sallanan (ateşli-ateşsiz), sadece kulplu kandil’in 
olduğu veya kulpsuz niş içerisinde bulunan farklı örnekler çokça mevcuttur.(Kalfazade ve Ertuğrul, 
1989; Karamağralı, 1992; Çerkez, 1999: 339-365; Özkurt, 2007: 132-142; Biçici, 2012: 637-661) 
(fot.3-4). 

Sütünceli, kemerli, mukarnas düzenlemeli mezar taşlarında ayrı olarak kandilin de kullanılması aslında 
burada bir mescidin veya mescidin en kutsal bölümü olan mihrabın mekân düzenlemesinin yansıtıldığı 
anlaşılmaktadır. Mescid veya mekân düzenlemesi bizlere Nûr suresi 36. Ayeti ; “(Bu kandil) birtakım 
evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada 
sabah akşam O'nu (öyle kimseler) tesbih eder ki;” hatırlatmaktadır. Ayrıca değinilmeyen bir 
kompozisyon olarak bazı kandil motiflerinin kulpsuz olarak bir niş içerisinde verildiği görülmektedir. 
Bu durum bize Nûr suresi 35. Ayeti’ndeki kandillik (mişkat) kısmını göstermektedir ki mezar 
taşlarında bazı kandil motifi örneklerinin bu biçimde ifade edildiği tespit edilmiştir. 

 Kandilin bir başka mimari eleman olan Mihrab ile kullanılması farklı bir estetik olguyu 
göstermektedir. Mihrab kelimesi etimolojik olarak farklı kelime köklerinden meydana gelmektedir. 
Bunlardan biri de “harp” lafzı kökünden türediğidir. “Harp” Türkçe savaşmak anlamındadır. Mihrap 
yani Allah’a dönüldüğü, nefis ve şeytanla mücadele etme yeridir (Erzincan, 2005: 30-37; Bozkurt, 
2007: 8). Böylece mihraba dönen kişi dini olarak istikamette olduğundan üzerine Allah’ın nûrunun 
yansıması temsili olarak kandil motifi ile sağlanmıştır. Bu çıkarım bize Suresi Mülk Suresi 5. Ayeti; 
“Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri 
yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.” mealini göstermektedir. Milas Firuz Bey Camii(1394) 
mihrabında, Balat İlyas Bey Camii (1404) mihrabı çerçevesi köşeliklerinde mihrab ve kandil kullanımı 
söz konusudur (fot.5). 

Anadolu Selçuklu eseri olan Malatya Ulu Camii (1224) ve Sivas Gök Medrese (1271)’de çini 
kitabelerde yazıların kandil motifi ile tezyin edildiği görülmektedir. Malatya Ulu Camii’nin kubbe 
eteğinde, Fetih Suresi’nin 1-5. Ayetleri dolaşmaktadır. Özellikle   “fî kulûbil mu’minîne” kısmında 
müminleri kalpleri anlamında olan yerin hemen üstüne kandil motifi yerleştirilmesi kalplerin Allah 
tarafından aydınlatılmasına vurgu yapılmış olduğu düşünülmektedir. Aynı yapının avlusundaki çini 
kitabede teşkil edilen Al-i İmran Suresi 20. Ayette Allaha teslim olma ve hidayete, doğru yola 
ulaşma ile ilgili bölümlerde şamdan ve kandil motifinin kullanılması meallerden de anlaşılacağı üzere 
doğru istikametin tercih edilmesi nur-kandil sembolizmi ile de desteklenmiştir. (Ayrı olarak bu ayette 
kandil motifinin yanı sıra ayetteki konu içeriğine göre yazı bezemeli başlayıp sade ve yukarı dönerek 
yazılması kandil motifinin yine anlam ve kullanım yerini bilinçli bir tercih olarak göstermektedir2 
(Tüfekçioğlu, 2017). Sivas Gök Medresesi’nin mescid kubbe eteğindeki yazı kuşağında yer alan 
hadislerde “Mescide kandil asıp aydınlatan kimseye Allah her damlası için on sevap verir on günahını 
siler… Allah bu mescitte namaz kılan herkese, bu mescid hayatında, kabrinde ve tekrar diriltildiğinde 
nur olur”… yazmaktadır (Gün, 1999: 107). Burada kandil ve nur lafzının kullanılması ile kandil 
motifi arasında doğrudan ilişki kurulabilmektedir. Fakat daha dikkat çekici olan durum ise bazı kandil 
motiflerinin Allah, nur ve cennet lafızlarının üzerine yerleştirilmiş olmasıdır (fot.6-8).  Böylece çini 
ustasının dini metinlerden bağımsız olmadığı, dönemin sanatkârlarıyla beraber çalıştıkları, çini 
ustalarının da hem dini bilgilerinin hem de kültürel seviyelerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.   

Yukarıda melekût (metafizik) cihetiyle bahsedilen ve gerçekçi anlayışla yapılmış kandil motifi 
bezemelerdir. Bunun yanı sıra İslam Sanatı’nda soyut bir anlayışla oluşturulmuş hem biçimi hem de 
kullanıldığı yerler dolayısıyla kandil motifi olabileceğini düşündüğümüz bazı süsleme öğeleri ve 
kompozisyonları bulunmaktadır. İslam Mimarisi’nde birçok örnekte pencere ve giriş açıklıkları 
kemerlerinin kilit taşlarının kandil şeklinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Tuğla ve derzlerde de soyut 
kandilleri görebilmek mümkündür. Ayrıca,  özellikle taçkapı bordürlerinde ve mihraplarda 

                                                                 
2Bu bilgiler Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu ile Haziran 2017 tarihinde yapılan bir görüşme esnasında paylaşılmıştır. 
(Tüfekçioğlu Kişisel görüşme Haziran 2017).  



gördüğümüz “girih” motiflerinde süsleme kompozisyonları içerisinde stilize edilmiş kandiller yer 
almaktadır. 

Bazı tuğla örgü duvarlarda tuğlalar arasında kalıpla yapılmış süslemelerde soyut anlayışla teşkil 
edilmiş kandil motifleri vardır. Örneğin; Meraga Kümbed’i Kabud (1197)’un cenazelik bölümünde 
“Allah” lafzının etrafındaki motiflerin kandile benzerliği aşikârdır. Benzer süslemeler Van Ulu Camii 
(12.yy)’nde kullanılmıştır. Farklı biçimlerde olsa da Kemah Mengücek Gazi Türbesi (12.yy sonu 
13.yy başları) ve Sivas İzzeddin Keykavus Darüşşifası (1217)’ nda tuğlalar arasında stilize kandiller 
mevcuttur. Bu iki yapıdaki alçı kandil motifinin bir benzeri Konya İnce Minare Medrese’(1279) nin 
minarelerinde sırlı tuğla ile teşkil edilmiştir. Bu gibi farklı örneklerde bağlantı kurmamızın bazı 
sebepleri bulunmaktadır; Kümbed-i Kabud’un cenazelik katının duvarlarındaki alçı süsleme 
kompozisyonlarının merkezinde “Allah” lafzının etrafındaki motiflerin kandil biçimini andırması ve 
Allah’ın nûrunun yansımasının mecazi bir göstergesidir. Buradaki motifin ortasının delik olmasından 
dolayı Van Ulu Camii, Mengücek Gazi Türbesi ve İzzeddin Keykavus Medresesi’ndeki süslemelerin 
biçim açısından tekrar ettiğini düşündürmektedir. İnce Minareli Medrese’nin minare ve kubbesinde, 
Konya Gömeç Hatun Türbesi (XIII. yy sonu)’ndeki eyvan kemerindeki sırlı tuğlalı süsleme detayında 
ise ortada delik yerinde sırlı tuğla vardır (fot.9-11, çiz.1-2). 

Çankırı Taş Mescit (Dar’ül Hadis ve Daru’ş Şifa) Türbesi’(1235) nin giriş açıklığı kemerinin kilit taşı 
kandil biçimindedir. Bitlis’te Seyyid İbrahim Mescidi (17.yy) ve Türbesi’(18.yy) nin giriş ve pencere 
açıklıklarındaki kemerlerin kilit taşları kandil şeklinde oluşturulmuş ve kandil gövdesine çiçek motifi 
yerleştirilmiştir. Mardin Sultan İsa Medresesi (1385)’nin mescid bölümünde mihrabın ve giriş 
açıklığının iki yanındaki pencere açıklıklarının lentosunun üstündeki bölümde ortada tam yanlara 
doğru ise yarım kandil motifleri dikkat çekmektedir. Özellikle güneş ve ay ışığının girebileceği 
açıklıklardaki soyut kandil motifleri Nuh Suresi 16. Ayetini; “Onların içinde ayı bir nûr kılmış, 
güneşi de bir çerağ yapmıştır” hatırlatmaktadır (fot.12-13). 

Girih süsleme kompozisyonu, İslam sanatında karmaşık süslemeleri anlatmak için kullanılan bir 
motifler bütünüdür. (Lu ve Steinhardt, 2007: 1106 1110; Şen 2013: 101-111) Girih motifler başta çini 
mozaiklerde olmak üzere taçkapı bordürlerinde süsleme kuşaklarında yoğunlukla mevcuttur. Bu 
süsleme kompozisyonu beş parçadan müteşekkildir. Bu parçalardan bir tanesi biçim ve kullanım 
itibariyle yine kandil motifine benzemektedir (çiz.3). Mülayim bir araştırmasında (1982: 73,373) 
incelediğimiz bu süsleme ögesine stilize çifte balta tanımı kullanmıştır. Fakat verdiğimiz örneklemler 
bu motife farklı bir bakış açısı ile değişik yorumlamaları mümkün kılmaktadır. 

Silvan Ulu Camii (1152-1157) ortadaki mihrab bordüründe, Tercan Mama Hatun Türbe (12. yy sonu 
13. yy başı) kapısı bordüründe, Ahlat Ulu Camii (12.yy) taçkapı bordüründe, Malatya Ulu Camii 
(1224) avlusu’ndaki sırlı tuğlalarda, Bağdat Mustansiriye Medresesi’ndeki (1227-34) taş ve çini 
mozaik örneklerde, Aksaray Sultan Han (1229) kapalı kısım taçkapısındaki bordür düzenlemesi, 
Kayseri Hunat Hatun Medresesi Türbesi’nde (1238), Konya Sırçalı Medrese (1242) eyvan 
bordüründeki çini mozaikte,  Kayseri Hacı Kılıç Camii taçkapı bordüründe (1249), Konya Karatay 
Medresesi (1251) eyvanındaki çini mozaikte,  Sivas Çifte Minareli Medrese (1271) taçkapı 
bordüründe, Tokat Gök Medrese taçkapısında (13.yy) Aksaray Zinciriye Medresesi (1337-38) öğrenci 
hücresi etrafındaki süslemede ve Konya Hasbey Dar’ul Huffazı (1421) cephesindeki bordür 
süslemelerinde biçimsel olarak kandile benzeyen motif soyut bir anlayışla geometrik süsleme 
düzenlemesi içerisinde yerleştirilmiştir.(fot.14-19) Kandil süslemelerinin semavi (kozmos) 
motiflerinin etrafında ritmik olarak sıralanması Fussilet Suresi 12. Ayetini; “Böylece onları, iki günde 
yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, 
bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir.” düşündürmektedir. 

Renk Sembolizmi 

İslam Mimarisi’nde tuğla kullanımı özellikle Orta Asya’da ve İran’da kurulan İslam devletlerinde 
veya beyliklerinde yoğunlukla görülmektedir. Bu durum günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. 
Tuğla’da doğal olarak hâkim olan kırmızı rengin dışında süsleme amaçlı kullanılan tuğlalarda turkuaz, 
patlıcan moru, mavi, kırmızı, sarı, beyaz, siyah ve yeşil renkli sırlar kullanılmıştır. Bunlar içerisinde en 
çok turkuaz sırlı tuğlanın sırsız tuğla ile bir arada kullanıldığı görülmektedir. Turkuaz rengin çok 
kullanılmasın pratik sebepleri yanında sonuç itibariyle de sembolik anlamları olduğu düşünülmektedir. 



Kahverengi ve turkuaz rengin tercih edilmesi renk sembolizmi açısından semavat ve arz ilişkisi olarak 
değerlendirilebilir. Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla göklerin ve yerin yaratılışından bahsetmesi ve bu 
süslemelerin yıldız şeklinde olması renklerin arz ve semavatın yaratılışının bir temsili olduğu 
düşünülmektedir.  

Kur’an-ı Kerim’de Hac Suresi 18. Ayette; “Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, 
güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor; 
birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir 
kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.” Rûm Suresi 22. Ayette; “O'nun delillerinden biri de, 
gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler 
için (alınacak) dersler vardır.” Fâtır Suresi 27. Ayette; “Görmedin mi Allah gökten su indirdi. 
Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve 
simsiyah yollar (yaptık).” Duhân Suresi 38. Ayette; “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında 
bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” Saff Suresi 1. Ayette; “Göklerde ve 
yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir” Bakara Suresi 164. Ayette; 
“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara 
fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü 
haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök 
arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını 
ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır”, Ankebût Suresi 61. Ayette;  “Andolsun ki onlara: 
«Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» 
derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?” 

 Böylece ayetlerde görülen arz ve semavat ilişkisi, dönemin İslam mimarisinde bilhassa Selçuklu Çağı 
Anadolu Mimarisindeki çiniler üzerlerinde sanatkârlar tarafından renk sembolizmi olarak 
yansıtılmaktadır. 

Mevlana Mesnevisi’nde toprak ve gök arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır; “Şu yeryüzü gökten 
nasıl kaçabilir? Kendini nasıl gizleyebilir? Gökten yağana karşı yeryüzü ne kaçabilir, ne bir çare 
bulabilir, ne de bir sipere girip gizlenebilir? Yeryüzü, Eyüp (a.s) gibi gökyüzüne teslim olmuştur. “Ben 
bir esirim; ne dilersen yağdır.” demektedir… Bütün nimetlerin asılları, gökten toprağa yağdı, toprağın 
altına girdi.” (Mevlânâ Celâleddin Rûmî , 2017: C.3 52-53). 

İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçukname) adlı eserinde şiirlerinde ve övgü 
dizelerinde sıklıkla göğün renginden bahsetmektedir; “Hiç şüphesiz mavi gök kubbenin altında 
yapılmış bir kemersin… Bu kubbe şeklindeki dönen dolap (gök) onun oka benzeyen boyunu yay 
şekline soktu… Yüce Allah bu mavi gök kubbeyi ortaya çıkarandır… Akşam namazı sırasında 
gezegenlerinin ışıklarının ve yıldızların aydınlığının lacivert gök kubbenin bahçesinde göründüğü 
katran renkli gecenin zenci güzellerin pudra sürdüğü gibi yüzüne yıldızlardan beyazlatıcılar sürdüğü… 
Seher vakti padişah uykudan uyanıp toprak, güneşin ışığına öpücük verince… Yeryüzü onun gibi bir 
padişah görmedi. Gök de ona çadır gibi gölgelik eder… Şahlar şahı bu lacivert kubbede parlayan ve 
dünyayı dolaşan güneş gibi... Mavi gök kubbe kılıçla alınıp kul yapılabilir… Firuze renkli gök 
kubbeyi yukarıda tutan O’dur… Her ne kadar gece karganın rengi gibi siyah olsa da güneş doğunca 
dünyaya lambalık yapar… Mavi leğenin lambasını yakan O’dur. Bu firuze renkli gök, hiç durmadan 
onun zaferi için döner… Gelin mavi renkli çadıra giderken, yasemin simalı gümüş endamlı, genç 
kızları andıran yıldızlar, göğün lacivert kubbesinde cilveleşiyor… Gece koyu mavi çadırını yayıp, 
yıldız kandilleri başlarını yere eğince… Eğer kutlu padişah bir defa göğe bakarsa, oradaki bütün 
yıldızlar uğurlu olur, lütfundan her yer aydınlanır… (İbn Bibi, 1996: 26, 31, 42, 55, 108, 241, 258, 
263, 264, 269, 348, 391). 

Mevlana’nın söylemlerinde yer ve göğün birbirinde ayrılamayacağını bu durumun bir zorunluluk 
olduğu anlaşılmaktadır ki bu Kur’an’daki semavat ve arz ayetlerinin bir tercümesidir. Tarihçi İbn Bibi 
şiirlerinde gök ile ilgili olarak mavi, lacivert ve firuze renklerini kullanmaktadır. Bunun dışında gece 
rengini karga siyahlığına ve koyu maviye benzetmektedir. Yıldızların beyazlığından da sıklıkla 
bahsetmektedir. Bu renkler sıklıkla mimari süslemelerde belirli bir düzen içerisinde kullanılmaktadır;   

Meraga Kümbet-i Kabud (1197)’un kemer köşeliklerindeki sırlı-sırsız tuğla kullanımında üstteki sırsız 
geometrik süslemenin hatlarının bitkisel süslemeler gibi kıvrımlı fakat alttaki turkuaz renkli yıldızların 



düzgün bir hat ile teşkil edilmiştir. Gözle daha rahat görülebilen kıvrımlı toprak rengi süsleme dünyayı 
geri plandaki turkuaz sırlı yıldız ise tarafımızca kozmos (semavat) olarak düşünülmektedir (fot.20, 
çiz.4). Konya İnce Minareli Medrese (1279) kubbesinde zemin tuğlalarının toprak rengi, çarkıfelek ile 
stilize kandil motiflerinin turkuaz ve patlıcan moru renkte teşkil edilmesi yine renk sembolizminin 
göstergesidir (fot.21).  Semra Ögel ve N. Ş. Doğan, patlıcan moru rengi (siyah) Asya renk sembolizmi 
bağlantılı olarak toprağı temsil etiğini söylemektedir (Ögel, 1994: 92, Doğan, 2002: 401). Fakat bu 
renk ile yapılan süslemelerin biçimsel ve kullanım yerlerine bakıldığında özellikle sırsız tuğla yani 
toprak rengi ile kullanımından ve renk sıralamasından dolayı siyah rengin gökyüzünde geceyi anlattığı 
tarafımızca düşünülmektedir. B. Ögel çalışmasında (Ögel, 2014: 340) toprağın kara olmasının yanında 
kızıl ve bakır renkleri tabirini de toprak için kullanmaktadır. Ayrıca yukarıda da değinildiği gibi İbn 
Bibi geceyi karga siyahına benzetmektedir. Malatya Ulu Camii (1224)’nin tuğla malzemeli olan 
kubbesinde turkuaz renkli sırlı tuğlalar merkezdeki mühr-ü Süleyman motifinin etrafında ve tuğla 
malzemeli mihrap önü mekanının üzerinde döngüsel bir hareket almaktadır(fot.22). Meraga Kümbet-i 
Gaffariye (1384) ’nin süsleme panolarında dışta sırsız tuğla kullanılırken sonra sırasıyla turkuaz, 
patlıcan moru ve beyaz renkler sıralanmaktadır (fot.23), Meraga Kümbet-i Surh (1148)’un giriş 
açıklığının sivri kemerli alınlığında sırsız ve turkuaz sırlı tuğlalı geometrik şekillerin birbirine geçmeli 
şekilde verilmesi ve Nahcivan Mümine Hatun Kümbeti (1186)’nde gövdedeki geometrik şekillerin 
turkuaz renkli sırlı tuğla ve sırsız tuğlalar teşkil edilmesi bu örneklerin bizlere Allah’ın ayetlerde 
açıkladığı arz ve semavatı yaratmasının estetik bir tercih olarak mimari üzerinde renklerle yansımasını 
göstermektedir. 

 

 

 Yıldız Düzenleri Sembolizmi 

İslam Sanatı’nda semavi (yıldız ) kompozisyonlar mimari yapılarda daha çok taçkapı ve mihraplarda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yoğun kullanımın farklı anlamlar içerdiği açıktır. Özellikle Kur’an-ı 
Kerim’de yıldız, güneş ay ve burçlara değinen ayetler mevcuttur; Ra’d Suresi 2. Ayet; “Görmekte 
olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun 
eğdiren Allah'tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize 
kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır.” Hicr Suresi 
16. Ayet; “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik.” Enbiya 
Suresi 33. Ayet; “O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Her biri bir yörüngede 
yüzmektedirler.” Ankebût Suresi 61. Ayet;  “Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve 
ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. O halde nasıl (haktan) 
çevrilip döndürülüyorlar?” Sâffât Suresi 6. Ayet; “Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik.” 
Yûnus Suresi 5. Ayet;  “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona 
(aya) birtakım menziller takdir eden O’dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen 
yaratmıştır. O, bilen bir kavme âyetlerini açıklamaktadır.” Nahl Suresi 12. Ayet; “O, geceyi, 
gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz 
ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır.” Yâsin Suresi 38. Ayet;  “Güneş, kendisi 
için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir.”  

 Ayetlere göre göksel cisimlerin Allah’ın varlığının delillerinden olduğu ve insanın bunu akıl 
etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Böylece mimari süslemede yıldız sistemlerinin kullanılması basit bir 
göksel gözlemin malzeme üzerinde yansıması değil inancın estetik duygularla mimariye işlenmesidir. 
Bunun yanı sıra makro kozmos olayların bir düzen ve istikamet içerisinde olduğundan güneş ve ayın 
belirli bir yörüngede hareket ettiğinden, yıldızların semavatı süslediğinden ve bu cisimlerin havada 
asılı olduğundan bahsedilmektedir. Bu durum İslam sanatında çok kollu yıldız süslemelerinin ve güneş 
ile ayı temsil ettiği düşünülen kabara ve gülbezeklerin hem çizim hem de uygulamalarına yansımış, 
bezemeler düzeni bozmayacak şekilde “hikmet-tevhid” ilişkisi içerisinde süsleme repertuarları 
oluşturulmuştur.3  Peker (1998: 35-37) de çalışmasında geometrik motiflerin ortak noktasının yersel ve 

                                                                 
3 Ögel eserinde bu olgu için çokluk içinde birlik yani kesret-vahdet ilişkisini anlatmaktadır (Ögel, 1994: 94). Bunun yanı sıra 
geometrik düzenlemelerin tevhidin yansımasına ek olarak “hikmet” isminin de mimari yapılarda estetik olarak izleyebilmek 
mümkün olmaktadır. 



göksel olaylarla bağlantılı olabileceğini söylemektedir. Ayrıca motiflerin Anadolu Selçuklu anıtsal 
mimarisinde göksel bir anlam ifade ettiğini dile getirmektedir.  

İbn Bibi eserinde şunları yazmıştır; Bu mavi denen gök kubbede nurdan iki küre yaratmıştır. Bunlar 
vehim gibi her tarafa ulaşırlar ve ırmaktaki su gibi akarak ayı ve yılı meydana getirirler… Yıldızlar 
şahının (güneş), yedi menzili dolaşmaktan usanmadığı gibi gezmekten usanıp sıkılmasın… Bravo 
uğuru yıldız gibi olan padişaha! Bravo devleti yüce güneşe!... Senin azametin güneş ışığı mı yoksa 
şimşek mi?... Gök, yeryüzünü yıldız çiçekleriyle örttü. Çiçeklerden uzun bir halı meydana geldi… 
Güneş onun adaletinin gölgesine sığınır. Felek onun hükmünün merkezi etrafına döner… Mavi gök 
kubbe kılıçla alınıp kul yapılabilir. Fakat insanları almak ancak tatlı dille mümkün olabilir… Bu firuze 
renkli gök, hiç durmadan onun zaferi için döner… Altın ışıklarla süslenmiş olan firuze renkli gök, 
padişahın geldiğini müjdeledi… Etrafında yıldızlar gibi duran adamları olduğu halde yerine oturdu… 
Eğer kutlu padişah bir defa göğe bakarsa, Oradaki bütün yıldızlar uğurlu olur, lütfundan her yer 
aydınlanır…(İbn Bibi, 1996: 42, 65,  92, 161, 168, 242, 263, 269, 316, 335,  391).  

İbn Bibi tarihsel olayları anlattığı eserinde mavi-firuze gök kubbe, güneş, ay ve yıldızlarla Allah’ın 
kudretini anlattığı gibi gökyüzünü de edebi ifadelerle tarif etmiştir. Ayrıca bu tanımlamalarla dönemin 
sultanı arasında bağlantı kurmuştur. Bu durumun mimari eserlere yansıdığı görülmektedir. Böylece 
mimari yapılarda bilhassa taçkapılardaki yıldız süsleme kuşakları kabara ve gülbezekler ile sultanın 
şan ve yüceliğine atıfta bulunarak bir şekilde onu taltif etmiş, yöneticinin hâkimiyet ve hükümdarlığını 
sanatkârlar mimari eserler üzerinde sembolik ifadelerle anlatmıştır. Selçuklu Anadolu’sunda sultanlara 
ve idareci kesime göksel ifadelerle şiir yazmak gelenektir (Çaycı, 2002: 82-83). Ögel, eserinde 
Anadolu Selçuklu eserlerinde yapıya dışa karşı temsil eden taçkapılardaki yıldız sistemlerini merkezi 
idarenin gücü ile paralel hareket eden sanatsal faaliyetleri olarak tanımlamaktadır (Ögel 1994, s.93). 
Doğan çalışmasında (2002: 401-406) yıldız kollarının sayısının farklı anlamlara gelebileceğini 
bunların da; dünya, güneş, Allah ve sultanın gücünü temsil ettiğini söylemektedir. Bu durumdan 
anlaşıldığı üzere motifler sultanın gücünü de yansıtan komposizyonlar bütünüdür. Divriği Ulu Camii 
(1228-29) süsleme kompozisyonlarında geometrik tercihin az olmasına rağmen Şifahane taçkapısında 
geometrik motiflerin yoğun kullanılması şifahanedeki türbede medfun olan sultan ve baninin gücüne 
değinildiğini göstermektedir (fot.24). Sivas Buruciye Medresesi’nin ana eyvanındaki çok sayıdaki 
kabara ve türbesindeki geometrik çiniler bu sefer de yapıyı yaptıranı yüceltmektedir (fot.25-26).  
Aksaray Sultan Hanı’ndaki (1229) yıldız süslemelerinin çok kullanılması yine kitabesindeki (Durukan: 
2007, s.141).  Alâeddin Keykubad’ın müminlerin ve bölgenin sultanı ve koruyucusu olduğu 
anlatılmıştır Böylece Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan sultanın yüceliği estetiksel göstergelerle yine 
geometrik süslemeye yansımıştır (fot.27).   

Sonuç 

İslam sanatında kullanılan bezeme programlarındaki olguların çok sayıda etkileşimin bir sonucu 
olduğu gerçekliktir. Emeviler dönemindeki süslemelerde Roma-Sasani etkileri görülürken Abbasilerle 
Türk kültürü etkisi de hissedilmeye başlamıştır. İran coğrafyasında ise Büyük Selçuklularla beraber 
çini ve sırlı tuğlalı geometrik bezemelerde zorunluluktan kaynaklanan kullanımın yanı sıra alçı da 
süsleme kompozisyonu içerisinde yer almıştır. Selçuklu Çağı Anadolu mimarisindeki süslemelerde ise 
Anadolu’daki geçmiş kültürlerin, güney ve Mağribi etkilerin, İran bölgesinin ve Orta Asya 
coğrafyasının uzantılarını görebilmek mümkündür. 

Çalışmamızda yukarıda saydığımız farklı zaman ve kültürel etkilere ek olarak Kur’an’ı Kerim ve 
dönemin edebi ve tasavvufi eserlerinin de yansımalarının mimari yapılardaki bezemelerde 
görebilmenin mümkün olabileceği gösterilmiştir. Bu bağlamda daha önce araştırmacılar tarafından 
incelenmiş olan Kandil, Renkler ve Yıldız süslemeleri tetkik edilmiş ve yeni yorumlamalarda 
bulunulmuştur. 

Kandil motifinin kaynağı olarak sadece Nur Suresi 35. ayeti olmadığı bu olguyu başka ayetlerde, 
tasavvufi ve edebi metinlerde de bulunduğu anlaşılmaktadır. Allah’ın nurunun yanı sıra Hz. 
Muhammed (s.a.v.), peygamberler, âlimler, veli insanların da kandil ile temsil edildiği 
öğrenilmektedir. Kandil motifinin mihrapta kullanılması yine dinsel anlayışın sembolik olarak 
tezahürünü göstermektedir. Gerçekçi anlayış ile yapılmış kandil motiflerinin yanı sıra cephelerdeki 
derz aralarında ve tekstil veya fiyonk motifi olarak bilinen bezemenin de aksine kandil motifi 



olabileceği düşünülmektedir. Girih motifler bütününde parçalardan bir tanesinin biçimsel ve kullanım 
yeri olarak soyut bir kandil süslemesi olduğu tahmin edilmektedir. 

 Mimaride sırlı tuğlaların sırsız tuğla ile birlikte kullanımlarında (toprak ve gök rengi) Kur’an-ı 
Kerim’deki arz semavat ilişkisi görülmektedir. Geometrik yıldız süslemeleri basit bir motifler 
yerleştirmesi değil İslami inancın yansımasını göstermektedir. Kesret-vahdet ilişkili geometrik 
bezemelere ek olarak hikmet-vahdet ilişkisinin de olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra yıldızların 
ve malzemelerdeki renklerin dönemin sultanın ve yapıyı yaptıran baninin gücüne ve makamına da 
atıfta bulunduğunun göstermektedir. 

Ayrıca dönemin sanatkârlarının kullandıkları bezeme programlarını oluştururken basit bir süslemeden 
ziyade dönemin kültür ortamından bilinçli olarak faydalandıkları, bağımsız olmadıkları ve bunu estetik 
olarak yapıların üzerine nakşettikleri anlaşılmaktadır.  

Sonuç olarak ön çalışma niteliğindeki araştırmamızın İslam sanatında simge ve sembol çalışmalarına 
katkı sağlamasını ve daha sonra planladığımız sembol çalışmalarına bir basamak olmasını murad 
etmekteyiz.  
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Fotoğraf 1. Konya Ulvi Sultan Mescidi Mihrabı kandilden detay (13. yy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 2. Divriği Kale Mescidi (1180) Mihrabı üstündeki  



 

 

 

Fotoğraf 3. Gevaş’ta Tarihi Türk Dönemi Mezarlığı’ndaki sanduka üzerindeki iki farklı kandil örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotoğraf 4. Bitlis Güroymak’ta Kandil motifli mezar taşı  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 5. Balat İlyas Bey Camii (1404) mihrabı (E. Kavalçalan) 

Fotoğraf 6. Malatya Ulu Camii (1224)  kubbe yazı kuşağı 

 

Fotoğraf 7. Malatya Ulu Camii (1224) revaktaki çini kitabe 



 

Fotoğraf 8. Sivas Gök Medrese (1271) Mescidi kubbe eteği 

   

 

 

 

 

 

                       

Fotoğraf 9. Meraga Kümbed’i Kabud (1197)’un cenazelik bölümü (M.Top) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 1. Van Ulu Camii, (12. yy) (Mülayim 1990) 

 



 

 Fotoğraf 10. Sivas İzzeddin Keykavus Darüşşifası (1217) derz süslemeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 2. Kemah Mengücek Gazi Türbesi (12.yy sonu 13.yy başları) (Bakırer, 1981) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 10. Konya İnce Minare Medrese (1279) Minaresi süsleme detayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 11. Konya Gömeç Hatun Türbesi  (13.yy) eyvan kemeri süsleme detayı 

  



 

Fotoğraf 12.Bitlis’te Seyyid İbrahim Türbesi giriş açıklığı lentosu(18.yy) 

 

 

 

Fotoğraf 13. Mardin Sultan İsa Medresesi (1385) pencere açıklılığı lentosu 

  



 

Çizim 3. Topkapı Parşömeni (H.Şen 2013) 

 

 Fotoğraf 14. Kayseri Hunat Hatun Medresesi Türbesi (1238)  

  



 

 

 

 

 

Fotoğraf 15. Malatya Fotoğraf Camii(1224)    Fotoğraf 16. Ahlat Ulu Camii     Fotoğraf 17. Tercan Mama 

Hatun Türbesi (12. Yy) Taçkapı Bordürü (12. yy. sonu 13. yy. başı) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fotoğraf 18. Aksaray Zinciriye Medresesi (1337-38)  Fotoğraf 19. Konya HasbeyDar’ulHuffazı (1421 



  

 Fotoğraf 20. Meraga Kümbed-i Kabud 1197     Çizim 4.  Meraga Kümbed-i Kabud (Bıer 2012) 

(M.Top) 

  

Fotoğraf 21. Konya İnce Minareli Medrese Kubbesi 1279 



 

Fotoğraf 22. Malatya Ulu Camii 1224 Mihrab Önü Kubbesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotoğraf 23. Meraga Kümbeti-i Gaffariye  (14. yy) cephedeki süsleme panoları (M.Top) 



 

Fotoğraf 24. Divriği Ulu Camii Şifahanesi Taçkapısı yıldız süslemleri 

 

 

Fotoğraf 25. Sivas Buruciye Medresesi                                   Fotoğraf 26. Sivas Buruciye Medresesi 

Ana Eyvanı Kemer Köşeliği                       Türbesi  (A.Bekmez) 


