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SELÇUf(LU 
• 

GEOMETRIK 
• • • 

SUSLEMELERI 
"Bir yıldız uzaklığında 
Uyanıyor birer birer 
Ürkek bulanıklığında 
Zamanı M/en şekiller" 

A.H. Timpınar 

Türk süsleme sanatları üzerine · yapılan araştırmalar kü
çümsenrneyecek bir sayıya ulaşınakla birlikte, dekorasyon 
konularının ayrıntılı incelenmesi ancak son zamanlarda baş
Iarnıştır. Gerek ikonografik araştırmalar, gerekse şekillerin 
çözümlenmesi özellikle SelÇuklu sanatı için bir dizi karma
şık problemi de beraberinde getirmektedir. 

Anadolu Selçuklu sanatı, İslam sanatının Anadolu'daki 
bir uzantısı veya onun bir türevi gibi görünrnekle birlikte, 
kaynaklarının çeşitliliğine bağlı olarak çok zengin bir sUsle
me prograrnı sergiler. Bu tablo içinde bazı motifler Anado
lu'nun yerli kültürlerine bağlarurken·, bazılan Asya sanat çev
resine, diğer bir kısmı da İslam sanatına dayanır. Kaynak
ların böylesine çeşitlilik içinde olması karşılaşılan süsleme 
. örneklerinin her defasında yeniden incelenmesine ihtiyaç gös
termektedir. Bunca motif, figUr ve kornpozisyonun sonsuz 
çeşitlilik içinde kaynaşrnası, üslup bütünlüğü kurarnayan bir 
kararsızlık veya kendi klasiğine ulaşamayan bir tavır gibi de 
gözükmektedir. Rurnller, çiçekli kufi yazılar, hayvan ve in
san ligarierinin esas ve mahiyetleri hakkmda türlü varsayım
lar ileri sürülrnektedir. Bu görüşlerin doğrulukları şekille
rin bağlı oldukları tarihi zeminin kültür yapısı hakkında va
rılan yargılarla bağdaştığı ölçüde inandıncı olabilmektedir. 
Süsleme ~aştırmaları içinde geometrik kompozisyonların ye
ri hemen bütün araştırmacıların· kabul ettiği üzere ayrı bir 
önem taşır. 

1970'li yıllard~ bu yana üzerinde çalışmakta olduğum ge
ometrik süslemeler hakkındaki düşüncelerim fazlaca değiş
medi. Değişrnek şöyle dursun, Selçuklu rezyinatında sıkça 
kaı'şımıza çıkan ve bu kategoriye ait rastladığırn her yeni ör
nek, bu süsleme tarzının esas ve mal'!iyeti hakkındaki yargı
larımı büsbütün pekiştirdi. Araştırmalarım boyunca karşı
laştığırn her yeni örnek; geometrik şekilleri ve düzenlemele
ri yaratan mantığın somut bir göstergesi olarak kendini bel
li etmektedir. Neydi bu mantık? Neydi bu düzen kavramı? 
Bu sorular üzerinde biraz sonra durmak üzere, insan düşün
cesinde geometrik şekillerin ortaya çıkış sebepleri üzerinde 
ileri sürülen bazı varsayımları ·inceleyelim. . . 

Görsel algı bakımından, insanoğlunun, en eski çağlarda 
bile bir simetri kavramına sahip olduğunu düşünmek hatalı 

* M.Ü. Eğitim Fak. Dekan Yardımcısı ve Resim-İş Bl. öğ
retim üy~si 

Doç. Dr. Selçuk MÜLAYİM 

olmaz. Psikoloji araştırmalarına gör~. insanın elleri, ayak
lan ve bu eleJilanlann simetrik konumları, biline sağlı so ll u 
simetrikhareket biçimlerini verir. Dağfann, ağaçlarıırsuya 
düşen yansımaları, bir geometri kavramının çıkış noktala
rını verebilecek görüntülerdir. Herhalde, insandaki lokali
zasyon duygusunun temel taşları; sağ-sol, alt-üst kavramla
rı, yönler ve boyutlar olmalıydı. Buna göre biçim değerleri
nin. karşılıklı var oluşu bizde birtakım bilgiler oluşturmak
ta, bu esas ve ilkelere duyulan hayranlık bizi geometrik dü
zenlere götürmektedir. Yine buna bağlı olarak iyi bir sistem, 
kafarnızdaki proseslere uyg~n bir dış model yaratmak iste
diğinden, böyle bir düzeni ancak sirnet ri kavramıyla plastik 
sanatlara yansıtınz. Böylece Mısır piramitleri, benzer mimari 
cephe düzenleri ve frontal duruşlu heykeller ortaya çıkar . 
Şekillerin yalın çizgi ve saf geometrik yasalara uygun ola
rak ortaya çıkması , belirsizlik ve kargaşadan huzursuzluk 
duyan insana en büyük mutluluğu vermektedir. 

Bazı araştırmacılar, geometrik şekillere, ·ilkel ve büyülü 
bir sistemin belirtileri olarak b~karlar. Kozinolojik sembol-

' ler toternik ipuçları ve bütün olağan-dışı dünya ancak ve an
cak geometrik şekillerle temsil edilmektedir. Dini, mistik ve 
benzeri türden kollektif arzuları anlatmanın yoiu, soyut
geometrik biçimler yaratmaktır. Bütün bu varsayımlardan 
çıkan sonuç şudur; geometrik düzeni 'Veya en azından simet
riyi zorlayan sebep, otorite kavramı karşısında alınan bir ta
vırdır. Diğer bir kısım araştırmacılar, geometrik şekil ve kom
pozisyonların, teknik adını verdiğimiz sürecin doğal sonu
cu olarak ortaya. çıktığını düşünürler. Buna göre belirli bir 
işleme yöntemi kaçınılmaz olarak geometrik yapıdaki bir 
formları doğuracaktır. Sözgelimi, sepet örerken veya kilim 
dokurken atlamalar yapan şeritler köşeli şekiller verecek, 
renkli malzeme kullanıldığında ise bır etki büsbütün belir
gin bir görünüm kazanacaktır. Tuğla mimaride de görüldü
ğü şekilde, blokların diziliş şekli ister istemez geometrik ör
gü biçimlerini ortaya koymak durumundadır. 

Kısa çizgilerle değinıneye çalıştığımız bu görüşler, Selçuklu 
geometrik kompozisyonlarını kaynağını belirli ölçülerde ay
dınlatmakla birlikte, aşağı yukarı her kültürde mevcut olan 
bu uygulamaların neden Selçuklu sanatında böylesine ·yay
gınlaştığı ve temel unsurlardan' biri olduğu sorusunu cevap
lamaktan uzaktır. 
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Resıın 1: Demavend Kümbeti (Iran 12. yy.)'iıde tuğla 
dekorasyon 

Yakın zamanlara kadar, Selçuklu süs,lemeleri de dahil ol
mak üzere İslam tezyinatında rastlanan süsleme örnekleri
nin büyük bir kısmına "arabesk" demek bir gelenektir. Bu 
tetimin, kannaşıkn kompozisyonların tamamını açıklamak
tan uzak, islami süsleıiıe progı:amını çözümlemesi mümkün 
olmayan muğlak bir ter im olduğu açıktır . Tezyinat konu
suna girerken sistematik bir sınıflamaya başvurmak ve bu 
bağlamda; bitki, yazı ve figürlü konulan geometrik yapı gös
teren kompozisyonlardan kesin çizgilerle ayırmak herhalde 
ilk adım olmalıdır. 

Birden çok şekli içine alıp, kaynaştıran, karmaşık sistem
lere dayanan geometrik kompozisyonları çözümlernek pek
es-ok sanat taİihçisinin, hatta matematikçilerio tUtkusu olmuş
tur. Konu bu yönüyle matematiksel ilişkiler oyunu olarak 
kabul edilebilir. Böyl~sine labirentli bilmeeeleri çizmek; ça
ğlmızın bilgisayar diliyle konuşursak, bir tür sistem anali
zinden başka bir şey değildir. 

Ortaçağ Selçuklu eserlerini uzaktan seyreden pekçok kim
se, kompozisyonlan, düzenlenmiş fakat karmaşık bir bütün 
halinde görür. Alt yapıyı algılayamadığından, ya bu sıkıcı 
manzar adan kaçar ya da herşeyi daha iyi kavramak üzere 
daha yakına gelir. Genellikle tuzağa düşen ler sabırlı ve tut
kulu insanlardır. . 

İşe en basitinden başlarsak, Selçuklu mimari süslemele
rindeki geometrik kompozisyonların kaynağını İran'daki ya~ 
pılara kadar götürmek mümkündür. 12. Yüzyılın sonuna ta
rihlenen Demavend Kümbedi (Re.s. l ), cepheleri bütünüyle 
çıplak tuğla örgUIU sekizgen bir yapıdır. Örnekte tuğlaların 
zemin içerisine gömülmesiyle elde edilen sekiz köşeli "yıldız" 
iri bir kompozisyon halinde bütün panoyu kaplamaktadır. 
Kilim motiflerine çok benzeyen bu uygulama daha geniş ra
partlar halinde sık sık karşımıza çıkacaktır. Tuğlaların farklı 
çıkıntı ve derz aralıklarıyla dizilmesinden elde edilen pano, 
kuvvetli güneş ışığında gölge-ışık etkisinden yararlanmak
tadır. Bu ve benzeri uygulamalann sayısı arttırılabilir. An
cak sanat tarihi bakırnından konunun bizi ilgilendiren asıl 
yönü bu şekillerdeki gelişme çizgisi ve süreklilik kavramı
dır. Bu bakımdan aşağlda·ele alacağlmız örnekleri bu açı
dan görerek seçtik. 

İslam sanatında olduğu kadar, Anadolu-Selçuklu sana
tında karşılaştığlmız en tipik düzenlemelerden biri yıldız-haç 
kompozisyonudur. Gelişimi boyunca çok çeşitli malzerneye 
uygulanan bu düzenlemenin ilk örneklerinden birini Cela
leddin Hüseyin adlı Karahanit emirinin Özkent'teki türbe-

Resim"'2: Kl\rahanlı döneminden Celaleddin Hüseyin 
· T ürbesi deko~asyonu 

sinde (I 152) bul"uyoruz. (Res.2). Pişmiş toprak levhalarla 
oluşturulan büyük yıldızlar, geçmeli şeritler. ve. ara bölmeie
rin dolguları yanyana getirilerek tonoz şeklindeki eyvan ke
merinin içi tamamen kaplanmıştır. Aynı kompozisyonun.bir 
bördür şek-:indeki uygulamasım 1078 tarihiRibat-ı Melik'~ 
in taçkapısında görüyoruz. (Res.3) Tuğla dizileriyle oluştu
rulan sistem taçkapıyı çepeçevre kuşatmaktadır. 13. Y~yı
la tari.hlenen Kazakistan 'daki Ayşe Bi bi Türbesi'nin (Res.4) 
cephesindeki teyhalarda aynı düzenleme daha da zenginle
şerek tekrarlanır. Görüldüğü gibi geniş raportlar halind~ ele 
alınan örnek yine Demavent Kübedi'nin bir başka panosuncia 
da işlenmiştir. (Res.S). Tarihi bilinmeyen, Kuzey Afrika kö
kenli bir ci lt te de görülen ôrneğin (Res.6) bütün İslam dün
yasında sevilen bir kompozisyon olduğlJ anlaşılıyor. Örnek, 
aynı şekilı;le Anadolu'da da genişce kullanılmıştır. Kubada
bad Sarayı'na ait (1236) bir alçı süsleme parçasında (Res.7) 
bordür halinde işlenen örnek, dik eksenlerde ilerley.en zen
cirek motifinin kesişmesinden oluşan yıldızları verir. Yıldız 
içierinin rozetlerle dolgulanmış olması lçompozisyona ayrı
ca qir zenginlik vermektedir. Malatya Ulu Ccimi (1247)'nin 
mozaik çinili eyvan cephelerinde (Res. S) teknik imkanlar. sa
yesinde güçlü renk etkilerine kavuşan örnek taş plastik ılıa
nında da tercih edilmiştir. Sivas Gök Medrese (1270) cephe
sinde iri yıldız (Res.9), büyük kompozisyondan alınmış bir 
kesittir. Mozaik çini (Res.lO) Selçuklu örneklerinde kufiyazı 
ile adeta bir üslup beraberliğine girmiş·gi Qi görünen yıldız
haç, Osmanlı mimari süslemelerini kadar uzanmaktadır. Di
yarbakır' daki Safa Camii '(1478) minare kaidesinde ve Ali 
Paşa Camii (1537)'nin rnihrap nişinde taş sü.slemeye geçen 
kompozisyon un (Res.ll,ll) tarihi gelişim boyunca en az 500 
yıllik bir hayat sürdürerek 12 örnekte ·yankılandığlnı gö
rüyoruz. 

Aynı şekilde, değişik malzemelere uygulanarak varLığını · 
sürdüren bir başka kompozisyon tipi, iğ motifleriyle oluş
turulan örnektir. Bir dikdörtgen ve bunun ortasına bir ka
renin eklenmesiyle ortaya çıkan iğ motiflerinin, elik eksen
ierde yatık ve dik sıralanmasıyla beliren kompozisyon ze
min Uzerinde düzgün sekizgen, beşgen ve iki ucu yıldızlı çu
buklarla küçük bölmeler vermektedir. (Şek . I). Basit bir kur
gudan hareket etmesine rağmen son derecede dengeli bir es
tetiğe varan düzenlemenin Ana~olu'daki ilk örneklerinden 
biri Maröin'deki Hatuniye Medresesi (1185)'nin eyvan niih
rabında karşımıza çıkar (Res.13). Kavisli içbükey milırap ni
şinin bütün yüzeyine yayılan örnek, bölgedeki taş işçiliği
nin seçkin örneklerindendir. Selçuklu taş işçiliğinin en zen-
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Resim 3: Ribat-ı Mdik'in (1078) taçkapı dekorasyonu 

gin örneklerini sergileyen Sultanhan (1236)'ın Köşk Mescit 
cephesinde iğ kompozisyonu tekrar karşımıza çakır. (Res.14) 
Sekizgenlerin içine yıldızlar yerleştirilerek zenginleştirilen ör
nek enli bir bordür halinde kübik yapıyı iki yandan çerçe
velemektedir. Bir Bizans yapısı olan Trabzon Aya Sofya'sı
nın cephe duvarlarındaki bir taş blokta görülen örnek 
(Res.IS), 13. yüzyıla ve Selçuklu sanatçılarına bağlanmak-

. tadır. Bu taş bloğun devşirme olma ihtimali büyüktür. İğ 
kompozisyonunun Selçuklu üslubundaki gerçek bir uygula
ması Kayseri'deki Döner Kümbet (1276)' in cephelerinden bi
rinde görülür (Res.16). Geniş bir raport halinde işlenen kom
pozisyon, diğer cephelerde görülen geometrik düzenlemelerle 
birHkte,.adeta bir dekorasyon sergisinin önemli bir parçası 

Resim 5: Demavent Kümbeti (lran)'nde tu~la dekorasyon 

Resim 4: Ayşe Bibi Türbesi (Kazakistan)'nden aynntı 

olarak sunulmaktadır. Aynı örneğin Beylikler devrindeki uy
gulaması Kastamonu Kasabaköy Camii (1366)'ndeki alçı 
mihrapta tekrarlanır (Res.17). Sekizgenleri dolgulayan kü
resel çıkıntılar plastik etkiyi arttırmaktadır. 1473 Tarihli Küre 
Hoca Şemseddin Camii 'nin (Res.18) ahşap kapı kanatlarıy
la Osmanlı sanatına geçen örnek ince ve özenli bir işçilikle, 
tesbit edebildiğimiz kadarıyla 300 yıllık bir gelişim çizgisi gös
termektedir. 

Gerek yıldız-haç ve gerekse iğ kompozisyonu, sınırlı araş
tırma imkanları ve rastlantılarla bile., geometrik düzenlerne
lerin sayısı ve uygulama alanları hakkında küçük bir fikir 
verebilmektedir. Malzeme, teknik ve kronolojik gelişme bo-

Resim 6: Bir ma~ b cilt kapa~ 
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Resim 7: Kubadabad Sarayı (1236)'na Resim X: Malatya Ulu Camii Resim 17: Kastamonu· Kasabaköv 
Camii ( 1366) mihrabı aiı :il c; ı dck\ırasyoıı (1247)'nden çini ayrıntı 

yuılarında incelediğimiz örneklerin iç yapısını çözümleme so
rununu da değinmek durumundayız. İ lke olarak, çözümlen
mesi mümkün olmayan geometrik sistem yoktur. Burada 
önemli olan şey, doğru ve hızlı çözümü veren metodu uygu
lamak ur. Böyle bir metot denemesi için yine bir Ortaçağ ör
neğini ele almak yerinde olacaktır. 

Niğde'deki Sungurbey Camii (1337)'nin orijinal ahşap ka
pısındaki dekorasyon, yapısindaki sağlam kurgu ve mantık 
bakımından üzerinde durulmayı değer bir örnektir. (Şek.2) 
Sağ ve sol kanatlarda birbirini tamamlayan örnek kOnde
kari teknikteyapılmış olup, kabaca sekiz kollu yıldızlardan 
oluşmaktadır. Her bir panoda iki buçuk defa tekrarlanan 
iri yıldızları bir kağıt Uzerine çizebitmek için, birbirine teğet 
çemberler sisteminden yola çıkmak gerekir. (Şek.3) Dik ek
senlerde teğet olan çemberierden her birinin içine sekiz kol
lu bir yıldız çizmekle sistemin temel elemanı elde edilmiş olur. 
Ancak bu çizimde göz önünde tutulması gereken bazı ölçü 
ilkeleri söz konusudur. Şöyle ki; her sekiz kollu yıldız, dört 
kollu bir haç motifinin, merkezi etrafında 45° döndUrUime
siyle elde edilecektir. Böylece elde edilen yıldızın kol uçları 
pahlı olarak ve çapraz teşkil ederek dik eksenlerdeki diğer 

Resim 9: Sivas Gök Medrese (1270) cephesinden aynntı 

yıldızlara bağlanır. Çapraz eksenlerde beliren boşluk ise bu
raya yerleştirilen düzgün sekizgenlere bağlanarak dolduru
lur. Yıldız ve sekizgen elemaniann birleşme bölgelerinde ken
diliğinden beş k~şeli yıldızlar ortaya çıkar. Bu çözümleme 
gösteriyor ki, bütün sistemin esası karelenmiş bir alana otu
ran te!ıet çemberler ve daha küçük yardımcı elemanlara da
yanmaktadır. Bir başka açıdan bakarsak, kompozisyonu 
oluşturan şekillerin sadece kırık çizgilerden oluştuğunu hiç
bir kıı.palı şeklin mevcut olmadığinı görürüz. (Şek.4) Çizim 
sonunda ortaya çıkan kapalı şeki ller kırık çizgilerin belirli 
yerlerde kesişmeleriyle kendini belli eder. Şekil 4'de kalın
laştırılan kırık çizgi bu düzenlemenin temel elemanı olarak 
gözükmektedir. Aynı çizgi sisteminin dik ve çapraz eksen
lerde sistematik olarak tekrarlanması sonucunda örtaya çı
kah kapalı şekiller ister istemez Şekil 2'deki şemanın esasını 
vermektedir. · · 

Yukarıda kısaca ele aldığımız örnek bize, kompozisyonu 
oluşturan sistemin hangi elemanlardan meydana gel<iiğini 
göstermektedir. Çoğu kimse, böyle bir çözümleme yapma
dıkça, kompozisyonu ilk algıladığı biçimde görür ve öylece 
kabul eder. 

Resim 10: Mozaik ç inide yıldız kompozisyonu 
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Resim 11-12: Diyarbakır Ali PaŞa Camii (1537) minare kaidesi ve mihrapda 
yıldız-haç 

Resim I 8: Küre, Hoca Şemseddin 
Camii (1473) ahşap kapılan 

Büyük Selçuklu bölgesindeki mimari süslemede geomet
rik örneklerin bUyük kısmını çıplak tuğla tekniğine bağla
mak mümkündUr. Anadolu'da ise giderek azalan tuğla mal
zeme kullanımı, dikkatimizi taş sUslernelere yöneltmektedir. 
Bu malzeme geometrik şekiller bakımından tlaha serbest ve 
geniş tasanm imkanlan verdiğinden, motif programı birden
bire farklılaşmaktadır. Bu zenginleşmede, Anadolu'nun yerli 
kültürleri ve komşu ülkelerin birikimleri de önemli roller oy
namıştır. 13. Yüzyılın ortasına doğru, taş malzemeyle yapı
lan geometrik kompozisyonlar Anadolu'ya ·özgü bir geliş
me yolu tutmuştur. Şerit sistemleri ve yivler bu malzemenin 
plastik imkanlarının son sırurlanna kadar kullanıldığını gös
termektedir. Böylece heqı tuğla teknikleri hem de ahşabın 
kündekari tekniği taklit edilerek taşa geçirilmiştir. 

Çini Anadolu'da çok düzenli bir gelişme çizgisi gösterir
ken düz yüzeylerde geometrik desenler bakımından olduk
ça zengin uygulamalar sergper. Bu malzemenin Konya Ka
ratay Medresesi (1250) ana kubbe içindeki uygulanışı İslam 
ülkelerindeki herhangi bir örnekle karşılaştırılamayacak öl
çüde anlamlı bir tasarımdır . 

Resim 13: Mardin Haruniye Medresesi (1 185)'nde·mihr.ıp 
dekorasyon u 

Şekil 1- Yıldız-haç kompozisyonu 

Resim 14: Sultanham (1236) köşk mescit taş dekorasyonu 
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Resim 15: Trabzon Ayasafyası (13 yy.)'nda dekoratif 
aynntı 

Geometrik süsleme tarzı, Anadolu'da Türk ve İslam dev
letlerinin hakimiyetiyle birlikte yaygın ve esaslı bir kullanım 
alanı bulur. Selçuklularla başla.yan bu gelişme, ı ı. yüzyılda 
birdenbire gelişmiş kompozisyonlar halinde belirir. Bu du
rum, üslubun daha önce başka ülkelerde denendiğini, Bü
yük Selçuklu, Gazneli ve Karahanlı sanat çevrelerinde ilk aşa
maları geçtiğini göstermektedir. 12. Yüzyıl boyunca taş ve 
çini malzeme üzerinde çeşitlerneler artar, 13. yüzyılda belir
gin değişmeler göze çarprnaya başlar. Yüzyılın ortalarına 

·Resim .lo: böner.Kümbet (İ276) de taş d~korasyon 

doğru görülen bu yenilik, geometrik elemanliula bitki mo
tiflerinin aynı düzlemde biraraya gelmesidir. Her iki kate
gori, akışkan bir ortam içinde birbiriyle organik bağlar ku
rar ve bu kaynaŞmadan yeni'bir üslup ~oğar. Osmanlı dev
rinin sonuna kadar, uzun bir dönem içinde _çeşitli tematarla 
karışmasına rağmen varlığını sürdüren geom!!trik süsleme-· 
ler bazen saf bazen de bileşik örnekler halinde uygulanmış, 
fakat hiçbir zaman kaybolmarriıştır. 

Şekil 2-· Ni~de Sungurbey Camii ( 1 337) 
ahşap kapı dekora.c;yonunun çizimi 

Şekil 3- Sungurbey Çamii ahşap 
kapıdan d~sen şeması 

Şekil 4- Sungurbey Camii ahşap 
kapıdan desen şeması 
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