
KUFI YAZIDA GEOMETRIK YQRUMLAR 
UZERINE BIR DENEME** 

Omiir Bakirer 

Islam mimarisinde ve kiiciik el sanatlannda onemli yeri olan Kufi 
yazi, diisey ve yatay cizgileri vurgulayan koseli harfleriyle dikkati ce-
ker (1). Bu niteligiyle de geometrik bicimlemelere diger yazi tiirlerinden 
daha yatkmdir. Kufi yazmm kendi cesitlemeleri arasmda ise Koseli 
Kufi (2), Dugumlii Kufi (3), ve Orgulii Kufi (4) olarak tanimlanan iicii 
geometriye ve ozellikle geometrik siislemeye yakin ornekler sunmakta-
dirlar. 

* Dog. Dr., O.D.T.U., Mimarhk Fakiiltesi, Restorasyon Boliimii'nde ogretim iiyesi 
** Bu yazi, 1-7 Mart 1981 tarihleri arasinda Pakistan'in Peshawar §ehrinde, Pes

hawar Universitesi tarafindan diizenlenen 'International Symposium on Islamic Art, 
Galligraphy and Architecture' kongresine sunulan bildiriden geni§letilerek yeniden dii-
zenlenmigtir. 

(1) Kufi yazinin geligmesi ve cesitlemeleri igin Bkz. : 
S. FLURY, 'Ornamental Kufic Inscription on Pettery', A Survey of Persian Art, ed. 
A.U. Pope, London, New York, 1967 (1939), p. 1743-1745. 
M.M. KOMAN ve M.F. U&UR, Celalettin Karatay ve Ogullarmm Hayat ve Eserleti, 
Istanbul, 1945, s.47. 
R.O. ARIK, Halkevlerinde Miize, Tarih ve Folklor Cali§malan, Ankara 1948, s.24. 
C.E. ARSEVEN, Sanat Ansiklopedisi, 5, Istanbul 1953, s.2226-2227. 
E. DIEZ ve O. ASLANAPA, Turk Sanati, Istanbul 1955, s.306. 
A. GROHMANN, 'The Origin and Early Development of Floriated Kufic', Ars Orien-
talis, V.II, 1957, pp. 183-215. 

(2) S. FLURY, ay. yer. 
M.M. KOMAN ve M.F. U&UR, ay. yer. 
Rectangular Kufic, Coufique Carre ve dilimizde Satrangh Kufi olarak tanimlanan bu 
tiirii igin, daha gok kare ve dikdortgen gergevelere bagimli olarak geligmesine dayana-
rak Rectangular sozciigiine kargilik Kare deyimini benimsedik. 

(3) S. FLURY, ay. yer. 
E. DIEZ ve O. ASLANAPA, ay. yer. 
A. GROHMANN, ay. yer. 
Plaited or Interlaced Kufic kar§iligi olarak dilimizde Dugumlii Kufi deyimi benim-
3enmi§tir. 

(4) S. FLURY, ay. yer. 
E. DIEZ ve O. ASLANAPA, ay. yer. 
A. GROHMANN, ay. yer. 
Bordered Kufic kar§iligi olarak dilimizde Orgii Kufisi ve Orgulii deyimleri benimsen-
mistir. 



OMUR BAKIRER 

Bu kisa incelemede Kufi yazinm bu tic turiinun mimarideki uygula-
malari iizerinde durulurken, Orgiilii Kufi'de yazi ile birlestirilen geomet-
rik gecmeler daha aynntih olarak ele almacak ve bunlarla yine mimaride 
salt siisleme amacryla kullamlan, aym nitelikte gecmeler arasmdaki ilis-
kilere isaret edilecektir. Ancak inceleme, Kufi yazinm tarih icinde ya da 
yoresel gelismelerini irdelemege yoneltilmedigi icin konu, orgiiler ara
smdaki iliski ve ozellikle bunlarm tasarimi iizerinde yogunlastinlmistir. 
Iran Selcuklu ve Anadolu Selcuklu yapilarmdan secilen bazi ornekler 
ise bu iliskiyi iyi sergiledikleri icin ele almmislardir. 

Kufi yazinm KOSELI KUFI olarak tammlanan cesitlemesi, basit 
Kufi'nin ozellikle mimariye uygulanmak iizere gelistirilmis son asama-
sidir (5). Bu yazi, btitiin harflerinin ayncahksiz koseli olmasi, siisleme 
den tasarlanan geometrik bir cerceve icine yerlestirilmek iizere diizen-
lenmesi ile digerlerinden farklasir. Genellikle dini nitelikli tek bir soz-
ciigiin, kare bir cerceve icinde ve es merkezden yayihr bicimde, yon de-
gistirerek ve gevrilerek dort kez yinelenmesi; ya da bir sozciik veya ciim-
lenin dikdortgen bir cerceve icinde yatay yonde uzanir bigimde bir veya 
birden fazla satir halinde siralanmasi ile diizenlenir. Bu yazi turiiniin 
belki de daha kisith kullamlan bir cesitlemesi ise sozciiklerin dairesel 
bir madalyon icerisine yerlestirilmesidir. Bu son sekilde madalyon dis 
cerceveyi olustururken, bunun igindeki sozciik ya da ciimle bir alti kol-
lu yildiz (Miihr-ii Siileyman), ya da sekiz kollu yildiz bicimlendirmek iize
re diizenlenmistir. Koseli Kufi'de sozciikler uygulandiklari geometrik 
cergeve ile bagimh ve bu cerceve icinde uyum icindedirler. Cergevenin 
dis hatlarim izlemek iizere de yon degistirirler. 

Koseli Kufi ilk olarak mimaride uygulanmis veya pismis topraktan 
levhalar iizerine oyma olarak ya da birim tuglalarm yanyana istiflenme-
leri ile gerceklestirilmistir. Birim tuglalarm kullamldigi orneklerde, 
yazi turiiniin tugla malzemenin istif niteliklerine uyumu, belki de; maize-
menin dogal ctkisiyle bagimh olarak gelistigini diisiindiirmektedir (6). 

(5) S. FLURY, a.g.e., s.1243-1248. 
(6) S. FLURY, ay. yet.; men§ei kesin bilinmiyen bu yazi turuniin Qin etkilerinin 

yogun oldvigu bir donemde ortaya jikmasina dayanarak belki de Qinli bir hattat ta-
rafindan gcligtirildigi gorugiindedir. 
E. ESiN, 'Eurosia Gogebelerinin Sanati', /. Turk Sanatlari Kongresi, Ankara 1959, 
Tebligler, Ankara 1962, s.173-174. 
E. ESIN, 'Tiirk Sanati Tarihinde Karahanh Devrinin Mevkii', VI. Turk Tarih Kon-
gresi, Ankara Ekim, 1961, Tebligler, Ankara 1967, s.100-130. 
Bu yazi turiiniin 'tamga motifi' ile iligkilerine ijaret ederek islSmiyetle beraber Kuff 
harfi tamganm Tiirkistan'da mimariye uygulandigi g6rii§iindedir. 
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Koseli Kufi'nin en erken orneginin Gazne'de ve 492-509 H/1098-1115 
M. e tarihlenen Sultan Mesud kulesinde oldugu one siiriilmustur (7). 
Onikinci yuzyildan baslamak iizere ise tugla minarelerin gbvdelerinde 
tek sozciigiin yon degistirilerek yenilenmesi esasma dayanan diizenleme-
ler gogalmaktadir. Bu uygulamalarm erken orneklerinden olan Isfahan'-
da Mescid-i Ali ve Saraban minarelerinin silindirik govdelerine serpisti-
rilen sozciikler tugla birimleri arasmda genis diisey derz aralari biraki-
larak bigimlendirilmistir (8). Tugla birimleri arasmda cukur bosluklar 
olarak algilanan bu derz aralari sozciiklerin dis smirlarmi olustururlar. 
Tugla mimarisindeki gelismelere kosut olarak Anadolu'da Onuciincu 
yiizyil, Iran bolgesinde Ondordiincii yiizyildan, baslamak iizere bu cukur 
bosluklar cini birimlerle doldurulur ve sozciiklerin uzaktan daha belir-
gin algilanmalan saglamr. 

Cini birimlerle gerceklestirilen bu Koseli Kufi diizenlemelerine Ana
dolu'da en erken 614-617 H/1217-1220 M. tarihli Sivas Keykavus Dariis-
sifasi'mn Tiirbe cephesinde rastlanmaktadir. Girisin iist kismmda, ke-
mer alinhgi icerisinde 'MUHAMMED' sozciikleri firuze mavisi kiiciik ci
ni birimlerle vurgulanmis ve dis hatlan, kesin simrlanmamis dikdoit-
genler i^inde diizenlenmistir. Sozciikler yiizeyde yon degistirerek yine-
lenmektedir (Res. 1). Keykavus Dariissifasi'mn karsismda, 671 H/ 1271 
M. tarihli, Cifte Minareli Medrese'nin tac kapisi iizerinde yiikselen gift 
minarenin silindirik govdelerinde ayni sozciik, ancak bu kez belki de bir 
yanhshk sonucu, negatif olarak kuUanilmistir (9). Ayni minarelerin kare 
bicimli kaidelerinin arka yiizlerinde ise 'ALLAH' sozciigii merkezdeki 
gam ah hag etrafmda yon degistirerek dort kez yinelenir ve kare bir ger-
geve olusturur (Sek. 1). Onbesinci yiizyfl ortalarmdan Hasankeyf'deki 
Zeynel Tiirbesi'nde Koseli Kufi genis silindirik govdenin tiim yiizeyini 
kaplar (10). Burada sozciikler serbest bir serpistirme yerine, kink gizgi-
lerle simrlandinlmis kusaklar igine yerlestirilmis ve kivnlan hatlarla 
uyum saglamak iizere yonlendirilmislerdir. 

Turkistan, Horasan ve Orta Iran bolgelerinde Koseli Kufi'nin tugla 
ve gini mozayikla uygulamalari minare govdelerinden giderek genis du-

(7) S. FLURY, a.g.e., s. 1748, n.l. 
(8) B.M. SMITH, 'Manars of Isfahan', Athar-e-Iran, V.I, n.2, 1939, pp. 313-360. 

Fig. 222. 
A.U. POPE, (Ed), A Survey of Persian Art, London, New York 1967 (1939), PI. 362 A. 
O. GRABAR ve D. HILL, Islamic Architecture and Its Decoration, London 1967 
(1964), PI. 319. 

(9) G. ONEY, Turk Qini Sanati, Ankara 1978, s.14. 
(10) O. ASLANAPA, Turkish Art and Architecture, London 1971, PI. 118. 

G. ONEY, a.&.e., s. 79 
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p.cviWwfl?*5»»i!."^5a 

$ek. 1— Sivas, Cifte Minareli Medrese; minare kaidesi, arka ytiz. 

var yiizeylerine, kemer icliklerine, sagir nislerin yiizeylerine ve diisey ya 
da yatay yonde yiikselen siisleme kusaklarmin yiizeylerine aktarihr ve 
uygulamalan Onyedinci yiizyila kadar uzanir. Genellikle bu genis yiizey-
ler kare, dikdortgen veya baklava aglan ile boliimlenmis ve sozcukler 
kendilerine aynlan bu ozel yerlere uyacak sekilde yonlendirilmistir. Bun-
lara ornek olarak Ondordiincii yiizyildan Yazd'daki Mescid-i Cuma'da 
ana eyvamn avluya bakan yiizii (11), Natanz'daki Hanikah'm giris cep-
hesinde diisey yonde genis kusaklar icindeki diizenlemeler ve ayni yapi-
nin minaresi (12), Isfahan'da Do-Minar ve Bag Kus minarelerinin govde-
leri (13), Onbesinci yiizyildan Yazd'da Mir ^akmak Camii ana eyvanimn 

(11) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 206. 
(12) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e.p PI. 264, 271. 
(13) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 318, 319. 
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avluya bakan yiizii (14), Semerkant'ta Gur Amir Tiirbesi'nin arka yiizii, 
Bibi Hatun Camii'nin on yiizii, kemer iclikleri ve minare govdesi ile Ulug 
Bey Medresesi'nin on yiizii (15), Herat'ta sehir duvarlan ve Gevher $ah 
Tiirbesi'nde dis duvar yiizeylerindeki uygulamalara isaret edilebilir (16). 

Koseli Kufi'nin ikinci cesitlemesi olan ve sozciiklerin bir ya da bir-
den fazla satir icinde uzanan, giderek bir devamlihgi olan uygulamala-
nna Onikinci yiizyildan bir ornek Isfahan'daki Mescid-i Ali minaresidir. 
Silindirik govde tek tek sozciiklerin yinelenmesi ile kaplamrken, govde 
ile kaidenin birlesme cizgisini ince bir kusak icinde saran yazi, iki satir 
olarak ve yatay yonde devam etmek iizere diizenlenmistir (17). Anadolu'-
da bu uygulamanin orneklerine daha cok tas ve ahsap malzemede rast-
lanmaktadir. Onikinci yiizyilm sonlarma tarihlenen Mardin Ulu Camii 
minaresinde yazi kaidenin kuzey yiiziinde yer ahr. Dikdortgen bir cerce-
ve icerisinde ve birbiri iizerine binen tie satir olarak yiikselmektedir (18). 
Yine Mardin'de Oniiciincii yiizyildan Sehidiye Medresesi'nde ise avlu du-
vannm iist kismmda, bes satir olarak dikdortgen bir cerceve olustu-
rur (19). Ahsap malzemedeki uygulamalan coklukla minberlerin yan ka-
natlari ve kapilarindadir ki bir ornek olarak Beysehir Esrefoglu Camii 
minberi verilebilir (20). 

Koseli Kufi'nin kare ya da dikdortgen gerceve yerine madalyon 
icinde diizenlenen tiiriine ozellikle Anadolu'da ornekler boldur ve bun-
lar tas, tugla ve cini malzeme ile olmak iizere cesitlenmektedir. Erzuruni 
Cifte Minareli Medrese'de minare kaidelerinin on yiizlerinde biiyiik bir 
madalyon ile sinirlandinlan yazi sekiz kollu bir yildiz bicimlendirmekte' 
dir (Res. 2). Tercan Mama Hatun Tiirbesi tagkapismda tasa oyulan ma-
dalyonda Koseli Kufi alti kollu bir yildizm dis hatlarmi cizecek sekilde, 
Malatya Ulu Camii ve Beysehir Esrefoglu Camii kubbe merkezlerinde 
de yine alti kollu bir yildiz b'cjimlendirmek iizere tasarlanmistir (21). 
Giderek, yukanda sozii edilen Koseli Kufi orneklerinde harfler yalmdir 
v© sozciikler geometrik bir cerceve ile simrlandinlmistir. 

(14) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 2-1. 
(15) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 33, 44, 45, 47, 49, 50, 62, 63. 
(16) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 126, 136. 
(17) Bkz: yukanda not 8. 
(18) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 403. 
(19) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 401. 
(20) M.Z. ORAL, 'Anadolu'da Sanat DejJeri Olan Ah§ap Minberler, Kitabeleri ve 

Tarihseleri', Vakitlar Dergisi, c.5, 1962, Res.24. 
(21) M. §AH1N06LU, Anadolu Selcuklu Mimarisinde Yazmm Dekoratif Eleman 

Olarak KuUammi, Istanbul 1977, Res. 47, 49, 75. 
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Kufi yazimn geometri ile bagdasan diger iki cesitlemesi olan Dt)-
Gt)MLU KUFl ve ORGULt) KUFI'de Koseli Kufi'de oldugu gibi, tek bir 
sozciigiin bir cerceve ile smirlandinlmasi ve yon degistirerek yinelen-
mesi soz konusu degildir. Aksine sozciikler ve ciimleler her zaman yatay 
bir cizgi iizerinde devam etmek iizere dizilirler. Bu yazi seritlerinde harf-
ler Koseli Kufi'de oldugu gibi yahn birakilmayip uclarma siis ogeleri 
eklenmekte ve yiizey bosluk kalmamak iizere doldurulmaktadir. 

DUGUMLt) KUFl'de uzun bacakh harflere cengel ve dugumler ekle-
lenir. Yazimn daha siislu orneklerinde uzun bacakh harfler birbirlerine 
dolanir veya dtigiimlenirler. Giderek yazi ve dugumler birbirleriyle bii-
tiinleserek girift bir diizen bicimlendirirler. Buna ek olarak harflerin ke-
narlarma veya uclarma eklenen bitkisel ogeler, zeminin de yahn birakil
mayip doldurulmasmi saglarlar. Diigiimlii Kufi'nin tasanmmda yazimn 
yer aldigi yatay bir serit ve diigiimlerin yer aldigi ikinci bir yatay serit 
soz konusudur. Ancak, uzun bacakh harflerin uzunluklan ile bagimh 
olarak diigiimlerin de farkh yiiksekliklerde olusmalari sonucu, goz bu 
iki yatay seridi birbirinden ayirmaz ve bir biitiin olarak algilar. Harfler 
ve dugumler arasinda baglayici ogeler olan bitkisel siisleme ise bu tiir 
bir algilamayi kuvvetlendirir. Giderek yazi ve siis ogeleri birbirlerinden 
ayirt edilemiyecek kadar giriftlesirler ve yazimn okuma niteligi azahr. 

Diigiimlii Kufi'nin Dogu Iran bolgesinde gelistigi ve batiya dogru 
yayilma siirecinde zaman icinde bir gelisme izledigi goriisii yaygmdir. 
(22). Bu yazi tiiriiniin mimaride kullammi Onbirinci yiizyildan sonra yo-
gunlasmakta, tas, tugla, alci ve cini mozayik gibi farkh malzemelerdeki 
uygulamalan cogalmaktadir. Iran bolgesinde ozellikle tugla malzeme ile 
uygulamalan cok sayidadir. En erken, 407-411 H/ 1016-1020 M. yillari 
arasma tarihlenen Dogu Radkan kiimbetinde, Diigiimlii Kufi kiilah al 
tmda genis bir kusak icerisinde govdeyi sarar. Burada harflerin uclarin-
dan firlar gibi cikan diigiimler iyice yuvarlatilmis, bosluklar sayisiz kii-
ciik yaprak ve filizle doldurulmustur (23). Diigiimlii Kufi'nin kullamldi-
gi diger erken tarihli yapilar arasinda ise Gazne'de 492-509 H/ 1098-1115 
M. e tarihlenen Sultan Mesut kulesinin iicgen Qikmtih govdesinde dik-

(22) Diigiimlii Kufi'nin ozellikle Dogu tran'da geligtigi ve dogudan batiya dogiu 
bir geli§me izledigi gorii§ii yaygindir. Bkz. : 
S. FLURY, a.g.e., p.1761, Fig. 616 A, B; 617 A,B-
E. DIEZ ve O. ASLANAPA, a.g.e., s.310-311. 

(23) A.U. POPE, (Ed), a.£.e. Fig. 358, PI. 340C. 
E. DIEZ ve O. ASLANAPA, a.g.e., §ek. 222. 
E. DIEZ, Churasanische Baudenkmaeler, I, Berlin 1918, Taf. 1-3. 
O. ASLANAPA, Turk Sanati, Istanbul 1972, §ek. 134. 
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dortgen cerceveler icinde (24), Damgan'da 418 H/ 1027 M. e tarihlenen 
Pir-i Alemdar tiirbesinde kiilah altmda ince kusek icinde (25), Ozkent'te 
582 H/ 1186-1187 M. e tarihlenen Orta Tiirbe'nin cephesinde (26), ve Af-
ganistan'm Bust sehrinde, Bust kalesindeki kemer icliginde yer alan ya
zi ornekleri siralanabilir (27). 

Bu yapilarda, Diigumlii Kufi'de iki veya tic harf birbirlerine dugiim-
lenirlerken, diger bazi uzun bacakli harflerin de dugiimlerle sonuclan-
diklan goriiliir. Boylece de diigiimler tek tek harflere bir siis katmaktan 
ote harf ve kelimeleri baglayici bir nitelik de kazanmaktadirlar. Aym 
donemde benzer diizenlemeler Kazvin'deki Mescid-i Cuma'nm ic duvar-
Iannda ve Bistam'daki Beyazid Camii mihrabmda alci iizerine oyulmus-
tur (28). Her iki ornekte de yazi, bitkisel ogelerle doldurulmus bir zemin 
iizerinde, ikinci bir tabaka olusturmaktadir. 

Anadolu mimarisinde diigumlii Kufi ornekleri kisithdir. Bunlardan 
ozellikle Diyarbakir Ulu Camii'ndeki uygularnalar Iran bolgesi ornekle-
rine benzer] ik gostermektedir. Ulu Caminin ana giris kapismda, kemerli 
agiklik iizerinde uzanan ve dogu cephede kemerler iizerindeki ilk genis 
yazi kusagi gerek yazi ve diigiimler, gerekse bitkisel ogelerle yogun bir 
bicimde doldurulmus tur (29). Anadolu'daki diger bazi Diigumlii Kufi 
uygulamalannda ise yazi ve diigiim ogeleri birbirleriyle daha az biitiin-
lesmekte, bu nedenle de iki ayn serit olarak algilanma nitelikleri agirhk 
kazanmaktadir. Yazi ve diigiimler arasinda zemini dolduran bitkisel oge-
le'rin ya hie kullamlmamis ya da aralikli yerlestirilmis olmalari da harf 
ve diigiimlerin belirginligini arttirmaktadir. Bunlara ornek olarak Kon-
ya'da Sircah Medrese'nin eyvan cephesinde, pencere iistlerinde kare cer-
ceveler icerisinde, Konya'da Karatay Medrese'sinin kubbe eteginde ge
nis bir kusak icerisinde, Konya Alaaddin Camii ve Kayseri Kiiliik Camii 
raihrablannda kavsara iizerinde dikdortgen cerceveler igerisinde j'er 
alan yazi seritleri verilebilir (30). Diyarbakir Ulu Camii'nde avlunun ku-
zey ve bati cephelerinde kemerler iizerindeki genis yazi seritlerinde ve 

(24) A. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 145-148. 
(25) A,U, POPE, (Ed), a.g.e. p.1723, Fig. 588, PI. 339 B. 
(26) A.U. POPE, a.g.e., PI. 116, 118. 
(27) A.U. POPE, a.g.e., PI. 154. 
(28) S. FLURY, a.g.e., s. 1765. 

O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 189, 192. 
(29) M. van BERCHEM ve J. STRZYGOWSKI, Amida, Heidelberg 1910, Taf. 

XVI, 1; XV, 1,4. 
(30) O.ASLANAPA, Turkish Art and Architecture, London 1971, PI. I, 

G. ONEY, a.g.e., s. 26, 36, 39. 
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Malatya Ulu Camii'nde avlunun Bati cephesinde yine kemerlerin iizerin
de uzanan dikdortgen cerceveler icerisinde ise Diigiimlii Kufi'nin gift 
kalpli diigiimlerin bicimlendigi sekli uygulanmistir (Res. 3) (31). 

Diigumlii Kufi'nin gelismis bir ornegini sunan Sivas Ulu Camii mi-
naresinin silindirik govdesini saran yazi seridinde, bitkisel ogeler dii-
zenlemeden tamamen atilmis, yazi ve diigiimler bos bir zemin iizerinde 
birakilmistir (Res. 4). Onceki orneklerde bir ya da iki uzun bacakh har-
fin birbirine dolanmasi ile sonuclanan basit diigiimler, burada yerlerini 
diigiim gecmelere birakirlar. Diigiim gecmeler, uzun bacakh harflere 
yatay seritlerin eklenmesi, yatay ve dtisey yonde uzanan seritlerin bir-
birlerini alttan iistten katetmeleri ile olusur. Giderek diizenlemenin ana 
semasi icerisinde, dugiimlerin yaziya oranla agirhkta olduklan soylene-
bilir (Res. 4). 

Benzer nitelikli diigiim ogeleri ile Kufi yazinin kaynastinldigi bir 
diger diizenleme ise ORGULU KUFl olarak tammlanabilir. Sivas Keyka-
vus Dariissifasi'nda yer alan bu yazi diizenlemesi Diigumlii ve Orgiilii 
Kufi arasmdaki ayinmi sergilemektedir (Res. 5). Keykavus Dariissifasi'-
nm Tiirbe cephesinde soldaki pencere almhgi iizerinde dikdortgen bir 
cerceve icerisine yerlestirilen Kufi yazi seridinde kullamlan diigumlii 
gegmeler Sivas Ulu Camii minaresinde kullamlanlara benzer nitelikte-
dir. Ancak Keykavus Dariissifasi'nda yazi ile siislemenin kaynasmadik-
lan, aksine birbirlerinden belirgin bir sekilde ayrildiklan izlenmektedir. 
Bu ayinmi etkileyen de yiizeyin yatay yonde iki ince seritle iic parcaya 
aynlmis olmasidir. Boylece yazi ve siisleme kendilerine ayrilan ozel r.c-
ritler icinde uzanmakta ve aralarmdaki biitiinliik zayiflamaktadir. Bu 
ayirim kammizca Diigiimlii ve Orgiilti Kufi arasinda algilama acisindan 
olusan onemli bir farktir. Keykavus Dariissifasi'ndaki bu yazi seridi ay-
nntili incelendiginde soyle bir diizenleme aciga cikmaktadir: 

Yatay yonde tic boliime ayrilan dikdortgen yiizeyin alt bolumiinde 
Kufi yazi yer ahr. Yazidaki uzun bacakh harfler yatay yonde uzanan in
ce seridi katederek ikinci boliime uzamrlar ve buradaki diigiimlii siisle-
meyi olusturan ince seritlere kansirlar. Siisleme bitimindeki ikinci ince 
yatay seridi tekrar kateden uzun bacakh harfler iistteki iigiincii boliim-
de harf tepeleri olarak son bulunurlar. Boylece yazi seridindeki uzun ba
cakh harflerin yazi ve siisleme arasinda bir baglanti olusturmak yoniin-
de katkilan olursa da, gerek yazi gerekse siisleme kendilerine ayrilan 
ozel bolumler icinde yer aldiklan ve bu boliimler ince yatay seritlerle 

(31) M. van BERCHEM ve J. STRZYGOWSKI, a.g.e., Taf. VII, 3, 4; XIV, 1,2. 
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smirlandigi icin, gorsel olarak bu baglantryi algilamak giigtur. Giderek 
Dii giimlii Kufi'de yazi ve siisleme arasmda izlenen biitiinliik zayiflamak-
tadir. Kammizca bu biitiinliik Diigumlu ve Orgiilii Kufi arasmda algila-
ma acisindan olusan en onemli farktir ve geometrik gecmelerin kulla-
mldigi Orgiilii Kufi orneklerinde de daha cok aciga cikmaktadir. Yazi ve 
geometrik gecmelerin aynlmasi ve gecmelerin daha genis bir alani kap-
lar bicimde diizenlenmesi sonucu Orgiilii Kufi'de yazi ikinci dereceye 
diismektedir. 

Yukandaki iki ornek ,Sivas Ulu Camii minaresi ve Keykavus Dariis-
sifasi Tiirbe cephesindeki yazi seritleri diigiimlu gecmelerin kullanimi 
acisindan aralarmdaki benzerliklere, diizenlemenin tasanmi acisindan 
ise aralarmdaki ayinma isaret etmek iizere ele almmislardir. Yine dii
giimlii gecmelerin kullamldigi diger iki ornekte Keykavus Dariissifasi'n-
daki yazi seridine benzer nitelikler saptanabilmektedir. Bunlar da Sivas 
Gok Medrese'de tackapmm giiney kanadmda ince bir dikdortgen cerce-
ve icinde yer alan, Malatya Ulu Camii'nde ise kubbeli mekamn gecis bo-
liimiinde sagir nisler icerisinde uzanan yazi seritleridir (Res. 6) (32). 

Orgiilii Kufi'nin diger bir dizi orneginde, diigiimlii gecmelerden 
cok, gelismis geometrik gecmeler kullamlmistir. Bu geometrik gecmele
rin bir kismi salt siisleme amaciyla mimari siislemede sik sik kuUanilan 
geometrik gecmelere yakm iliskidedir. Bu tiir iliskilere isaret edebilmek 
amaciyla asagida geometrik gecmelerin niteliklerine dayanan bir simf-
lamaya gidilmistir. 

1. Orgiilii Kufi : Yazi seridine kare birimlerden olusan 
bir geometrik gecmenin eklenmesi 

Orgiilu Kufi'nin bu bilesimi Maraga'da 542 H/ l 147-1148 M. e tarih-
lenen Kiimbet-i Surkh'da yer almaktadir (33). Yazi, yapmin cephelerini 
boliimleyen gift sagir nislerin ust kisimlarma, dikdortgen tablalar iceri-
sine yerlestirilmistir. Dikdortgen tabla yatay yonde iic boliime aynl-

(32) O.C. TUNCER, 'Oranti ve Modiil Uzerine Selguklu Yapilarindan Bazi Or-
nekler', Vakiilar Dergisi, c. 13, 1981, Res. 17. 

(33) A.U. POPE (Ed.), a.g.e., PI. 341, A, B. 
O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 223. 
P.O. SEHER-THOSS, Design and Colour in Islamic Architecture, Washington ^ 1968, 
PI. 30-33. *; : i 
A. GODARD, 'Notes Complementaires sur les Tombeaux de Maragha', Athar-e-Iran, 
V.I, n.l, 1936, Fig. 86, 92. 
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maktadir. Alttaki daha dar olan boliimde Kufi yazi uzanir. Ortadaki ge-
nis bolmeyi, kare birimlerin yatay yonde yanyana ilmeklenmeleri ile bi-
cimlenen geometrik gecme doldurur. (Jstte iiciincii boliimii dolduran 
uzantilar Kufi yazidaki uzun bacakh harflerin uzantilan gibi goriinmek-
le birlikte onlarla dogrudan baglantilari yoktur. ilmeklenen karelerin 
iki kenarlanndan uzamp, diizenli aralarla yinelenirler ve diizenlemenin 
simetrisine katkida bulunurlar. 

Yine Maraga'da, 731 H/1331 M. e tarihlenen, Kiimbet-i Joi-Borj'da 
sivri kemerli sagir nislerin iizerinde, dikdortgen tablalar icerisinde, her 
cephede yinelenen ve Kufi yazi ile ilmeklenen karelerden olusan diizen-
lemeler, kare birimlerin bicimlenisi acismdan onceki ornekten farkhdir 
(34). Dikdortgen tablanm, asagidan yukanya dogru, ilk boliimiinde genis 
bir Kufi yazi seridi uzanir. Bunu izleyen ikinci boliimde, tepe iizerine 
oturtulan kareler, birbirlerine ilmeklenmeden, sivri uclari birbirine de-
gecek bicimde siralanmistir. Kare birimlerin sivri tepelerinden uzayan 
cift hat diizenli aralarla yinelenir, ancak en alt boliimdeki yazi seridi ile 
dogrudan bir baglantilari yoktur. 

Kufi yaziya kare birimlerin ilmeklenmesinden olusan bir geometrik 
gecmenin eklenmesi ile sonuclanan yazi diizenlemeleri, Sivas'ta Keyka-
vus Dariissifa'si ve Konya'da Ince Minareli Medrese'de de kullamlmis-
tir. Her iki yapida da geometrik gecme karelerin bicimlenisi acismdan 
Kiimbet-i Joi-Borj'u ammsatmaktadir. 

Keykavus Dariissifasi'nda vine Tiirbe cephesinde yer alan bu diizen-
leme, giris kapismm ahnhgi iizerinde genis bir dikd6rtgen tabla igerisi-
ne yerlestirilmistir (Res. 5). Alt ve iist kenarlari ince seritlerle simrlanan 
geometrik gecmede kare birimler yine tepe iizerine oturmakta ve sivri 
yan uglari birbirlerine degecek bicimde siralanmaktadir. Ancak burada, 
karelerin dislanni cercevelemek iizere ikinci bir dizi kare birim yerles-
tirilmis ve bunlarm tepe ve taban kenarlari diiz kesilerek bir altigen go-
runiimu verilmistir. Boylece giriftlesen geometrik gecmeye, Kufi yazinin 
uzantilan olarak katkida bulunan ince seritler, iiciincii boliimde diizenli 
aralarla yinelenen harf tepeleri ile nihayetlenirler. 

Konya'da Ince Minareli Medrese'de kubbe etegini cevreleyen yazi 
seridinde tepe iizeri oturan kare birimler, iist kenarlari diiz hatlarla si
mrlanan icice cemberlerle cercevelenerek yine girift ve yaziya oranla 
agirlikh bir siisleme seridi gerceklestirilmistir (Res. 7). Burada geomet-

(34) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 226. 
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rik gcmenin alt ve iist kenarlari ince seritlerle smirlandinlmamistir. In-
ce Minareli Medrese'de kubbe etegi yamsira, ic mekanda pencere acik-
hklannin iist kisimlanndaki dikdortgen tablalar icerisinde de benzer 
diizenlemeler yer almaktadir. 

Sozii edilen biitiin bu orneklerde ortak nokta, yazi ve siisleme serit-
lerinin birbirlerinden aynlmis olmasi ve siislenienin yaziya oranla agir-
likh bir yer tutmasidir. Bu tiir geometrik gecmelerin salt siisleme ama-
ciyla kullanimi ise giderek giriftlesen ornekler sunmaktadir. 

2. Orgiilii Kufi : Yazi seridine sekizgen birimlerden 
olusan bir geometrik gecmenin eklenmesi 

tlmeklenen sekizgenlerin olusturdugu geometrik gecmeler, Kufi ya
zi ile birlikte daha sik kullanilan ve salt geometrik suslemede de daha 
fazla karsilastirma ornegi bulunan diizenlemelerdir. 

Sekizgen birimlerle kurulan bir geometrik gecmenin eklendigi Kufi 
yazimn, erken orneklerinden biri 460 H/1067-1068 M. e tarihlenen I. Ano-
nim Karagan Kiimbeti'nde kullamlmistir (35). Sekizgen planli turbenin 
doguya yonelen yiiziinde, sagir nis iizerinde genis bir dikdortgen tabla ice
risinde yer alan yazi, kesme tugla birimlerle gerceklestirilmistir. Bu dii-
zenlemede cok ince bir serit igine yerlestirilen yazmm iist kisminda, il-
meklenen sekizgenler yazi seridinden tamamen kopan ve yazi seridinden 
iki misli genis bir boliim olustururlar. Kufi yazida yer alan uzun bacakli 
harflerin iiciincii bir boliim bicimlendirmek iizere uzanmamasi ile geo 
metrik gecme yaziya oranla daha belirgin bir iistiinluk kazanmaktadir. 

Yine erken omeklerden Gulpayagan'daki Mescid-i Cuma'da yazi se-
ridi ana eyvanin giiney duvarindaki acikhk iizerine, dikdortgen bir tabla 
icine yerlestirilmis ve boylece duvar yiizeyini arahksiz kaphyan geomet
rik siislemeden aynlmistir (36). Gerek duvar yiizeyi gerekse yazi diizen-
lemesinde alci ve tugla malzeme birlikte kullamlmistir. Yaziya aynlan 
dikdortgen yiizey, alt ve iisttekiler daha ince ortadaki daha genis olmak 
iizere, iic boliime ayrihr. Orta boliimii dolduran ve ilmeklenen sekizgen-
lerden olusan geometrik gecme ile Kufi yazidaki uzun bacakli harflerin 
uzantilari ile bir bakima baglanti kurulmustur. list kisimda devam eden 
harf uzantilannm ancak bir kismi yazi seridi ile dogrudan iliskili, diger-

(35) D. STRONACK ve T.C. YOUNG, 'Three Seljuk Tomb Towers', Iran, Jour
nal of Persian Studies, V.4, 1966, PL X d, XII b. 

(36) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 282; Bu yazidaki §ek. 2, bu fotograftan 
gizilmi§tir, bu nedenle de metinde yanli§hklar mevcuttur. 
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Sek. 2— Gulpayagan, Mescid-i Cuma; ana Sek. 3— Gulpayagan, Mescid-i Cuma; ana 
eyvandaki yazi kusagi. eyvandaki yazi kusagi. Geomet-

rik gecmenin tasanmi. 

leri ise tasarimm denge ve simetrisini bozmamak icin yinelenmektedir 
(Sek. 2). 

Sekizgenli gecmede biiyuk ve kiicuk boyutta sekizgenler birbirlerine 
ilmeklenerek yatay yonde uzamrlar. Bu gecmenin tasanm siireci ince-
lendiginde, salt siisleme amaciyla kullanilan geometrik gegmelerin tasa-
nmmda izlenen yontemle es oldugu goriiliir (Sek. 3.1 - 3.7) (37). Tasanm 
siirecinde ilk iki asama olan ilmeklenen cemberlerin cizilmesi (Sek. 3.1.) 
ve aym yatay gizgi iizerindeki teget cemberler icine biri taban, digeri te-
pe iistii gelmek iizere bindirme iki karenin cizilmesi (Sek. 3.2.), sekizgen-

(37) Islam siislemesinde kullanilan geometrik orgiiler igin Bkz: 
0 . BAKIRER, Selguklu Oncesi ve Selcuklu Donemi Anadolu Mimarisinde Tugla Kul-
lammi, Ankara 1981, s.178-198, §ek. 81-121, Res. 151-185. 
1. EL-SAID ve A. PARMAN, Geometric Concepts in Islamic Art, London 1976, 
K. CRITCHLOW, Islamic Patterns, London 1976. 
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li gecmelerin tasanmmda her zaman izlenen iki temel asamadir. Bu iki 
asama geometrik orgiiyu bicimlendirecek olan birim sekili saptar. Bu 
birim sekilin bicimlenmesini izleyen asamalar ise geometrik orgiiniin 
niteliklerine uygun olarak cesitlenir ve sayilari farklasir. Giderek geo
metrik orgiiniin kurgusu, tek bir birim sekil icinde coziiliir ve bu birim 
sekilin yanyana dizilen teget cemberler icinde yinelenmesi ile iiretilii 
(38). 

Gulpayagan'daki Mescid-i Cuma'da yer alan yazi seridinde geomet
rik gecme birim sekilin saptanmasim iceren ilk iki asamayi izleyen bes 
asamada tamamlanmaktadir. Uciincii asamada, ikinci asamada bindir-
me yontemi ile cizilen karelerin bicimlendirdigi sekiz kollu yildizlann 
kesisme noktalan - iic atlamali olarak - karsilikh birlestirilir ($ek. 3.3.). 
Dordiincii asamada, bir onceki asamada bicimlenen kiiciik sekizgenin 
iiclincii asamadaki yontemle birlestirilmesi ve besinci asamada ayni is-
lemin yinelenmesi ile birim sekilin yiizeyi bir dizi paralel egik cizgi ile 
boliimlenmis olur ($ek. 3.4, 3.5.). Altmci asamada ise birim sekil olan 
sekiz kollu yildizm cembere teget uclarmm birlestirilmesi ile cembere 
teget sekizgenler elde edilir (Sek. 3.6). Geometrik gecmede goziin ilk an-
da algiladigi da, aralarmda kisa bir aralikla yatay yonde yinelenen bu 
sekizgenlerdir (Sek. 3.7, Sek. 2). Uciincii, dordiincii ve besinci asamalar, 
sekizgenlerin kenarlanna ciftli ilmeklenen kiiciik sekizgenleri bicimlen-
dirir. Bu kiiciik sek'zgenler, ilmeklenmeden yanyana dizilen biiyiik se
kizgenleri birbirine baghyarak geometrik gecmedeki biitiinlesmeyi ger-
ceklestirirler. 

Gulpayagan'daki Mescid-i Cuma'da Kufi yazi ile birlestirilen bu geo
metrik gecme, Onbirinci yiizyildan baslamak tizere, yazi olmaksizm tek 
basma, mimari siislemede uzun siire kullamlmistir. Ornegin, Afganistan'-
da Balk yakmmda Devletabad ya da ^azret Salih Minaresi olarak tam-
nan ve 502-503 H/ l 108-1109 M. e tarihlenen minarenin silindirik govdesi-
ni sekizgenli gecme genis bir kusak icerisinde sarar (39). Burada birbir-
lerine ilmeklenen iki boyutlu sekizgenler Gulpayagan'dakilerin aynilan-

(38) O. BAKIRER, ay. yer. 
O. BAKIRER, 'Erken Donem Mimari Suslemesinde Geometrik Diizen Denemesi', 
VIII. Turk Tarih Kongresi, Ankara 1976, Tebligler, a l l , Ankara 1981, s.951-959, 
Lev. 415-422. 

(39) E. SCHROEDER, 'Preliminary Note on Work in Persia and Afganistan', 
Bulletin of the American Institute for Persian Art and Archeology, V.4, 1936, p.134, 
Fig. 5. 
O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 167, 168. 
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dir. Ancak, yazinin eksikligi ile all ve iist siradaki sekizgenler devam et-
meyip yanda kesilmekte ve bu nedenle de gecmeye daha genis bir alana 
yayilacakken yanda kesilmis bir goruniim vermektedirler. 

Aym sekizgenli geometrik gecme, yine yazi ile birlestirilmeden, 
Damgan'da Onbirinci yiizyila tarihlenen Tankhane rninaresi ve Sava'da 
Mescid-i Cuma yakmmda yer alan minarenin govdelerinde genis kusak-
lar icerisine uygulanmistir (40). Buhara'da, Onikinci yiizyilm basma ta
rihlenen Maghak-i Attari Camii'nde ise on cephede ve diisey yonde 
devam eden bir kusak icine yerlestirilmistir. Burada biiyiik sekizgenler 
iistiiste dizilirken, kiiciikler bunlarin yan kenarlarma ilmiklenir (41). 
Bistam'daki Bayezid Turbesi'nde ic mekanda, aym nitelikte diisey yonde 
bir kusak icerisine yerlestirilmistir (42). Her iki ornekte de sekizgenli 
gecmenin iki kenannda uzanan sxisleme kusaklari bir bakima gecmeyi 
smirlarlar. 

Yukarida verilen orneklerde sekizgen birimlerle ger?eklestirilen 
geometrik gecme kesme tugla malzeme ile uygulanirken, Oniiguncii ve 
Ondordiincu yiizyillarda tugla ve cini ve yalmz cini olmak iizere farkli 
malzeme ile uygulamalarma da rastlanmaktadir. Bunlardan biri Amas-
ya'da Oniiciincii yiizyilm ikinci yarisma tarihlenen Gok Medrese Camii'-
nin Turbe kasnagmda yer almaktadir. Geometrik gecme Giiney-batrya 
yonelen sivri kemerli sagir nisin yiizeyini doldurur ($ek. 4). Manganez 
moru sirh ince seritlerden yapilan biiyiik sekizgenler, kesme tugla ince 
seritlerden yapilan biiyiik sekizgenler yanmda daha belirgin bir gorii-
niim kazanrnakta iseler de geometrik gecmenin niteligi ve kurgusu daha 
once verilen orneklere estir (43). Ancak burada geometrik gecmenin dar 
bir kusak icinde kalmayip sagir nisin genis yiizeyine dagilmasi sonucu 
orguniin siirekliligi izlenebilmektedir. Gecme daha genis bir yiizeye ya-
yildigi halde tasarim siireci Gulpayagan'daki Mescid-i Cuma'da uygula-
nan yazi seridinde, kullamlan geometrik gecme ile aymdir. Burada da 
tasarim, birincisi ilmeklenen cemberler, ikincisi yanyana teget cember-
ler icine cizilen bindirme kareler olmak iizere iki temel asama ($ek. 5.1, 
5.2.) ve bunlari izleyen bes asamada tamamlanmaktadir (§ek. 5.3-5.7). 
Elde edilen birim sekilin gerek yatay gerekse diisey eksenlerde dizilen 
teget cemberler icinde yinelenmesi sonucunda da turn yiizey doldurul-
maktadir ($ek. 4). 

(40) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 196, 214. 
(41) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., 3,4,8. 
(42) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., p.59, PI. 191. 

F. SARRE, Denkmaeler Persischer Baukunst, Berlin 1900-1910, PI. 163. 
(43) O. BAKIRER, Selquklu Ortcesi ve Selquklu Donemi Anadolu Mimarisinde 

Tugla Kullanimi, Ankara 1981, §ek. 117, 118, Res. 167. 
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Sck. 4— Amasya, Gok Medrese Camii; §ek. 5— Amasya G6k Medrese Ca-
tiirbe kasnagimn Giiney-bati yii- mii tiirbe kasnagmin Gii-
zii ney-bati yiiziindeki geomet

rik gegmenin tasanmi 

Orgiilii Kufi'de, yazi seridine ilmeklenen sekizgenlerden olu§an bir 
geometrik gecme eklenmesi esasmdan ozumlenen diizenlemelerde de 
bazi cesitlemelere rastlanabilmektedir. Ornegin, Isfahan'da 707-714 H/ 
1307-1313 M. e tarihlenen imamzade Cafer Tiirbesi'nde biiyuk boyutlu se-
kizgenler tepe iistii oturtularak bir cesitleme yapilmistir (44). Bu sekiz-
genlerin kenarlarma ilmeklenen kiiciik sekizgenler asagiya dogru uzana-
rak yazi seridine eklenirler, ustte ise dilimli uclarla sonuglanirlar. 

Kufi yazi ile birlesen sekizgenli geometrik orgiiniin bir diger cesit-
lemesi de yarim sekizgenlerin ilmeklendigi diizenlemedir. Gulpayagan'-
daki Mescid-i Cuma'nm minaresinde yazi sekizgen kaidenin iist kismini 

(44) G. 5NEY, Ceramic Tiles in Islamic Architecture, The World of Tiles, No. 1, 

Kyoto 1978, p.180. 
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genis ve yatay bir kusak icinde cevreler (45). Bu kusagin iic boliimun-
den alttakini yazi, ortadakini birbirine oriilen yarim sekizgenler doldu-
rur. Yazidaki uzun bacakh harfler ise geometrik orgiiniin zemininde de-
vam ederek uguncii bolmeye uzamr ve keskin uclarla sonuclanirlar. Dii-
sey yondeki cizgilerin uzun tutulmasi bu duzenlemede siisleme ile yazi 
arasindaki bagi tamamen kaldinr. 

Yarim sekizgenlerin ilmeklenmesi ile kurulan geometrik orgii Afga-
nistan'm Kist sehrindeki Tiirbe'de, yazi olmadan tek basina kullanil-
mistir (46). 

3. Orgiilii Kufi : Yazi seridine ilmeklenen cemberlerden 
oki§an bir geometrik gecmenin eklenmesi 

Kufi yazimn yukarida tammlanan cesitlemeleri gibi bu cesitlemesin-
de de yazi ve siisleme birbirlerinden bagimsiz yatay seritler icerisindc 
uzamrlar. Kufi yazi ve ilmeklenen cemberlerin birlestigi diizenlemenin 
erken orneklerden biri Karagan'da 460 H/1067-1068 M. tarihli I. Anonim 
Tiirbe'de yer almaktadir (47). Yazi kusagi sekizgen Turbe'nin Giiney yii-
ziindeki sagir nis uzerinde dikdortgen bir tabla icerisinde uzamr. Dik-
dortgen tabla, altta ince bir yazi seridi, iistte geometrik bir gecme olmak 
iizere yalnizca iki boliime aynlmistir. Harf uzantilarinin olusturdugu 
uciincu bir boliim yoktur. Geometrik gecmenin yazi seridine oranla yak-
lasik iic misli genis olmasi yazimn onemini yitirmesine neden olur. 

Aym nitelikte bir geometrik gecme Gulpayagan'daki Mescid-i Cuma'-
da kullamlmistir (48). Orgiilii Kufi'nin yer aldigi iki genis kusak mihrab 
nisinin etrafmdaki cerceveyi olustururlar. Icteki yaz,i kusagi es genis-
likte iic boliime aynlmistir. Birincide yazi, ortada cemberlerin ilmeklen
mesi ile bicimlenen girift gecme, en iistte ise uzun bacakh harflerin uzan-
tilari diizenli aralarla yinelenir (§ek. 6) (49). Geometrik gecmede, ilmek
lenen cemberlerin ceperleri cember merkezlerinde bulusur. 

Mihrab cercevesini di§tan dolasan ikinci yazi kusaginda, Kufi yaziya 

(45) A.U. POPE- (Ed.), a.g.e., PI. 361 B. 
O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 285, 286. 
O. ASLANAPA, Turk Sanati, Istanbul, 1972, Res. 93. 

(46) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PL h, p. 65. 
(47) D. STRONACK ve T.C. YOUNG, a.g.e., PI XC, XII a. 
(48) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 283, 284. 
(49) O. GRABAR ve D. HILL, ay. yer.; Bu yazidaki Sek. 6, bu fotograftan gizil-

mi§tir, bu nedenle de yazi metninde yanligliklar mevcuttur. 
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eklenen geometrik gecmede, ilmeklenen cemberler dilimlidir ve merkez-
Jerde alti kollu yildizlar bicimlendirilirler (50). 

Sek. 6— Gulpayagan, Mescid-i Cuma; mihrab cercevesi, yazi kusagi. 

Ilmeklenen cemberlerden kurulan geometrik gecmelerin yalmz bas-
larma kullanimlari yaygm degildir. Bu nederJe Gulpayagan'daki Mescid-i 
Cuma'mn rnihrabmdaki bu iki yazi kusagma karsilastirma ornegi sap-
tanamamistir. 

4. Orgiilii Kufi : Yazi seridine ilmeklenen cember ve 
karelerden olusan blr geometrik gecmenin eklenmesi ' 

Orgiilii Kufi'nin cember ve karelerin olusturdugu bir geometrik gec-
me ile bagdastinldigi cesidi en erken Nahcivan'da 582 H/1186-1187 M. e 
tarihlenen Mumine Hatun Tiirbesi'nde kullamlmistir (51). Sekizgen ya-
pinin her yiiziindeki sagir nisleri bir yazi kusagi cerceveler. Yapinin ko-
selerinde bu kusaklar acih olarak birbirlerine eklenirler. ~UQ boliime ay-
nlan yazi kusagmda, Kufi yazi ve geometrik gecmenin bulundugu serit-
ler es genislikte tutulmus, harf uzantilarimn bulundugu list kisim ise da-
raltilmistir. Geometrik gecnie, birbirine oriilen seritlerin olusturdugu 
cember ve karelerin, bir atlamali, birbirlerine teget siralanmalan ile ku-

(50) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PL 283, 284. 
(51) O. GRABAR ve D. HILL, a.g.e., PI. 229. 

F. SARRE, a.g.e., Taf. 5. 
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rulur. Yazi ve geometrik siisleme arasindaki bag 50k zayiflamis, uciincii 
seritteki harf uzantilarimn yazi ile hicbir iliskileri kalmamistir. < 

Benzer bir diizenleme Sivas'ta Keykavus Dariissifasi'nda Tiirbe'riin 
giris kapisi uzerindeki dikdortgen tablamn yiizeyini doldurmaktadir 
(Res. 5), Orgiilii Kufi'nin simdiye kadar sozii edilen orneklerine oranla 
burada, yazi ve siisleme arasinda kuvvetli denilebilecek bir bag izlene-
bilmektedir, ancak yazi kusagimn kurgusu simetrik ve dengeli degildir. 
$6ylc ki geometrik gecmeye yer yer yazinin uzun bacakli harflerinin 
uzantilan katkida bulunurken, yer yer de gecmenin seritleri yaziyla her-
hangi bir baglanti yapmiyan uclarla sonuclanmaktadir. Bu yazi kusagi
mn ilgi gekici bir diger nitcligi de yazinin vatay yonde devam ettikten 
sonra, dikdortgen tablamn sol yan kenarinda yon degistirerek diisey 
yonde ve tek basina devam etmesidir (Res. 5, Sek. 7). Bu asimetrik kur-
gu, belki de seeilen metnin yerine fazla uzun geldigini ve metni tamam-
liyabilmek icin 90° lik bir acili doniisle kenara sikistirmamn gerekli ol-
dugunu diisiindiirebilir. Geometrik gecmeyi b ;r atlamah yanyana dizilen 
cember ve kareler bicimlendirir. Her ikisinin de yiizeyleri, birbirlerine 
alttan iistten oriilen seritlerle bolurnlemnistir. Mumine Hatun Tiirbesi'n-
deki geometrik gecmeden az farkli olan bu kurgu firuze mavisi cini se
ritlerle gerceklestirilmistir. 

Bu geometrik gecmenin tasarim siireci incelendiginde bes asamada 
tamamlandigi goriiliir ($ek. 8.1 - 8.6). ilk iki asama, ilmeklenen cember-

Sek. 7— Sivas Keykavus Darti^jifasi; tiirbe cephesi, giris kapisi 
iistiindeki yazi kusagi. 
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Sek. 8— Sivas Keykavus Dartissifasi; tiirbe cephesi, giris kapisi 
iistiindeki yazi kusagi, geometrik gegmenin tasanmi . 

lerden bir cember agmm kurulmasi ve teget cemberler icerisine bindir
me yontemi ile cift karelerin gizilmesini igerir (Sek. 8.1, 8.2). Uciincii ve 
dordiincu asamalarda bu kareler icine giderek kiiciilen bindirme kareler 
cizilir (Sek. 8.3, 8.4). Besinci asamada en icteki bindirme karelerde, ke-
sisme noktalan birlestirilerek bir ag olusturulur (Sek. 8.5). Bu asama, 
cemberlerin ve karelerin dis smirlarmi, ic boliinmelerini ve serit genis-
liklerini saptar. Ancak bu ornekte, tasanmi yapilan geometrik gecme-
nin uygulama asamasmda az bir degisiklik yapilmistir. Soyle ki: Uygula-
mada cember ve kareler birbirlerine yaklastirilarak, aralan kapatilmis-
tir. Ayrica diigiimlenen karelerde diisey yondeki cizgiler uzatilarak, dix-
giimlu cemberlerin dis smirlan ile aym diizleme getirilmistir (Res. 5, 
Sek. 7). 

Aym geometrik gecmenin yazi olmadan tek basma kullammma bir 
ornek Aksehir'de 633 H/1235 M. tarihli Kuciik Ayasofya Mescidi'nin kub-
besindedir (Res. 8). Ince bir kusak icerisinde yer alan geometrik gecme 
kubbe etegini cepecevre dolasir. Burada cemberler firuze cini seritler-
den, kareler ise manganez moru cini seritlerden yapilmistir. Tasanm sii-
recinin incelenmesi Keykavus Dariissifasi'nda yazi ile birlikte kullamlan 
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geometrik gecmenin tasanminda izlcnen asamalara es oldugunu goster-
mektedir. 

Benzer bir geometrik gecme ise Amasya Gok Medrese Camii'n-
de Tiirbe'nin kiilahi altmdaki genis kusakta yer almaktadir (52). Ancak 
bu ornekte diizenleme az farkhdir. Cemberler yatay yonde yanyana dizi-
lirlerken, kareden cok diigiimleri ammsatan ikinci ogeler bunlarm iist 
kisimlannda ikinci bir yatay sira olustururlar. Aynca bu diigiimler, bu 
geometrik gecmede bir yazi seridi bulunmadigi halde, harf uzantilari gi-
bi sivri uclarla sonuclamrlar (Res. 9). 

Baslangitca belirtildigi gibi, bu yazida Kufi yazinin geometrik dii-
zenlemelere yaklasan cesitlemeleri olan Koseli Kufi, Diigiimlii Kufi ve 
Orgiilii Kufi'nin mimarideki uygulamalari irdelenmis ve belirli bir gelis-
me cizgisi aranmayip yalmzca iliskilere isaret edilmistir. 

Ozetleyecek olursak; Ko$eli Kufi'de sozciikler onceden tasarlanan geo
metrik bir cerceveye uyacak bicimde cevrilerek ve yon degistirerek dii-
zenlenmektedir. Sozciikler ve harfler her zaman yalmdir, uclarma ya da 
cevrelerine siis ogeleri eklenmez. Diigiimlii ve Orgiilii Kufi'de ise yazi her 
zaman yatay bir kusak icerisinde uzamr. Ancak Kufi'nin bu iki cesidin-
de sozciiklere diigiim ya da geometrik gecmeler olmak iizere siis ogeleri 
eklenir. Diigiimlii Kufi'de uzun bacakh harfler diigiimlerle sonuclanir 
ya da birbirlerine diigiimlenirler. Uzun bacakh harflerin farkh boyut-
larda olmalan sonucu diigiimlerin yiikseklikleri de cesitlenir ve yazi ile 
siisleme birbirleriyle biitiinlesirler. Bunlara eklenen bitkisel ogeler de bu 
biitiinlesmeyi kuvvetlendirir. 

Orgiilii Kufi'yi Diigiimlii Kufi'den ayiran en onemli nitelik yazi ve 
siisleme ogelerinin birbirlerinden kesinlikle ayrilmalandir. Giderek, ya
zi ve siisleme kendilerine ayrilan ozel seritler icerisinde yer alirlar. Bit
kisel ogelerin de bulunmamasi ile geometrik gecmelerden olusan siisle
me onem kazanir. Bu incelemede ozellikle bu geometrik gegmelerin ta-
sarim siirecleri irdelenerek, bunlarla mimari siislemede yazi ile birlesti-
rilmeden uygulanan geometrik gecmeler arasindaki iliskiler saptanmis-
tir. Aym donemde ya da farkh donemlerde, aym yorede ya da farkli yo-
relerde kullamlan bu gecmelerdeki benzerlikler, geleneksel siisleme yon-
temlerinin uzun sure devam ettigine ve bir merkezden diger bir merkeze 
tasmdigma bir kez daha isaret etmektedir. 

(52) O. BAKIRER, a.g.e., Res. 170. 
G, ONEY, Turk Qini Sanati, Ankara 1978, s.30. 
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