
GEOMETRÎK KOMPOZÏSYONLARIN ÇÔZÙMLENMESINE 
BÎR YAKLASIM 

(Nigde Sungurbey Camisi ahsap kapi kanatlari uzerine bir deneme) 

Selçuk Mulayim * 

Islam ve Turk sanatinda, canh varliklann; hayvan ve ôzellikle insan 
sekillerinin tasvirinden kaçiç, sanatçilari, yeni konular ve çizgi tùrleri 
aramaya yôneltti. Bu sùreç içinde, hendese biliminin hayalgùcu ile bir-
lesmesi, geometrik kompozisyonlari ozgiin bir bezeme tiirù haline getir-
di. Kimi zaman bir «bosluk korkusu» (horror vacui) ile açiklanmaya ça-
hçilan (1) girift kompozisyonlar, zengin biçimleme yollan ve bu biçim-
lerin yaratilma kosullari yeni yeni ilgileri uyandirmaktadir. 

Tarihin hemen her dôneminde kullamlmis olan geometrik sûsleme-
ler, Islam sanatinda Emevi, Abbasi, Karahanh, Gazneli ve Bùyuk Selçuk
lu donemlerinde geliçtirildi, cografi yore ve kullamlan malzemenin tùrii-
ne bagh olarak farkh tipler ortaya çikti. îran çevresinde ôzellikle tugla 
malzemeyle uygulanan kompozisyon tùrleri, Anadolu'ya yansirken da-
ha çok tas malzemeyle uygulanmis, bu arada çini ve ahsapta da ônemli 
ôrneklerle zenginleserek devam etmistir. Hemen her malzemeyle ve be-
zemenin her alamnda uygulamasim gôrdiigumùz geometrik kompozis
yonlar, ôteki siisleme konulari olan bitkisel, yazi ve figurlû kompozis
yonlar yaninda, Selçuklu, Beylikler ve Osmanh çaglan boyunca varhgim 
kesintisiz olarak siirdûrmùstur. 

Sanat tarihi çahsmalarinda geometrik kompozisyonlar ele ahmrken, 
çôziimlenmesi giiç gôrûnen ôrneklerin kisa, yetersiz ve bulanik tanim-
larla geçistirildigi ya da ôrneklerin kendi hallerine birakildigi dikkati-
mizi çekmektedir. Bu tûr ôrneklerle karsilasildiginda «girift», «karma-
sik» ya da «arabesk» gibi deyimleri kullanmak hiçbir zaman kompozis-
yonlann bùtùn ôzelliklerini nitelendirmemektedir. Aynntili bir tamm-
lama için, olabildigince açik, berrak ve standartlasmis deyimleri kullan
mak gerekir. 

(*) Dr., D.T.C. Fakùltesi, Sanat Tarihi BSlumii'nde Yardimci Doçent. 
(1) K. Albarn, - K. Smith, The Language oi Pattern, London 1974, p. 82. 
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Sûslemeciligin yer aldigi her alanda sik sik karsilastigimiz geomet
rik bezeme tùrùnùn tammlanmasi, bu kompozisyonlan olusturan parça-
larin saglam bir analizini yapmaya ve bu parçalan tammaya baghdir. 

Islam sanatmda kullanilmis olan geometrik siislemeleri seyreden 
kisi, bu kompozisyonlan bùtùnlesmis formlar halinde ve bir anda go-
rùr. Karmasik yapi ilk bakista algilanamasa bile kompozisyonun tiirù 
ve ana çizgileri tanimr. Geometrik seritlerin, zemin ùstiinde ayirdigi ka-
pah bolmeler, form ifadesinde, kompozisyonun aynlmaz parçalan halin
de belirir. Bôyle bir bakisla, gerek biitiin Islam dùnyasi gerekse Selçuk-
lu ve Osmanh eserlerinde gôriilen bu kompozisyonlar, çokgenler, yildiz-
lar ve haçlardan olusan toplulugun karmasik gorsel etkisine sahiptirler. 
Bu tùr diizenlemelerde, çesitli ait ogeler biinyelesmis biitiinun entegre 
parçalan oldugundan ilk bakista goriilemez, çôzùmleme yapildikça or-
taya çikar. Çôzùmlemede, temel ilke, kompozisyonu olusturan parçalan 
sistematik olarak aynstirmaktir. Bu islem yapihrken, ortaya çikan par-
çalar once çogahr, sonra giderek azahr ve en sonunda bir ya da birkaç 
temel yapi elemanma kadar iner. 

Islam Sanatinda Geometrik Ôrneklerin Yaratilmasi Sorunu 

Nokta, çizgi ve yiizeyin olusturduklan geometrik sekiller toplulugu-
nun (2) belirli ilkelere uygun olarak diizenlenmesiyle, islam diinyasinin 
estetik yaratmasmda onemli yer tutan geometrik kompozisyonlar elde 
edilmiçtir. Ortaçag boyunca, islam iilkelerinde gôriilen ve bu arada Ana-
dolu'da da yankilanan bu bezeme tiiriiniin hangi çizim yontemlerine go
re yaratildigmi bilemiyoruz. îslâm sanatçismm bu dùzenlemeleri nasil 
yaptigini gôsteren belge yoktur. Bazi sanat tarihçileri, islam iilkelerinde 
hemen hemen ayni geometrik çizimlerin bulunduguna bakarak, bunlarin 
ortak bir ogretiye dayandigim ileri siirerler (3). Kimi yazarlar da, geo
metrik ôrneklerin yaratilmasinda, kâgit ùzerinde ve kûçûk olçekte bir 
ôrnek çahsma yapildigi, ya da dogrudan dogruya 1/1 olçekte çizilip uy-
gulamaya geçildigini kabul ediyorlar (4). Tac Mahal avlusundaki mermer 
korkuluklan inceleyen E.H. Hankin, bunlarin yapiminda tebesir, kâgit 

(2) I.M. Yaglom, Geometrik Transtormasyonlar, çev. V.K. Gûney, Turk Mate-
matik Dernegi Yaymi, Sayi 34, Istanbul 1969, s. 1. 

(3) D. Kuban, Sanat Tarihimizin Sorunlari, Çagdas, Yayinlan, Istanbul 1975, s.44. 
(4) Ô. Bakirer, Onikinci Yùzyihn Ikinci Yarisindan Onùçùncù Yùzyihn Sonuna 

Kadar Anadolu Mimarisinde Tugla Kullammi (Basilmamis. Doçentlik Tezi), Ankara 
1977, s, 138. 
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ve sablon kullamldigim gôrmiistiïr (5). Biitùn bu savlar, kuçùk ve cihz 
gozlemlerle birtakim varsayimlara dayamyor. Genelde, biitiin îslâm dùn-
yasinin grafik endûstrisini ortaya koyabilmis degiliz. Bu kompozisyonlar 
yaratihrken hangi kuramsal ve grafik evrelerden geçildigini anlayabil-
mek bugiin için olanaksiz goriinûyor. Bu sorunla ilgili olarak, gunùmûz-
de yapilan biitùn çalisma ve incelemeler, sôzkonusu kompozisyonlara, 
bilinen modem çizim kurallanm uygulamaktan ôteye gitmiyor. Kisa de-
ginmelerle, konuya bu ydnden, ùretilme kosullan açismdan yaklasma-
mizin nedeni, kompozisyonlan çoziïmleme çabasinda, temel geometrik 
strûktùrûn nasil elde edildigi sorusuna bir cevap arama kaygusuydu. Bu
giin için, çizim konusunda kaynagi Ortaçaglara inen bir kamt bulabilmis 
degiliz. Bizim diisûncemize gore, ozgiin ornekler, kareli kâgit kullamlarak 
yaratihyor, sùsleme sanatçilan bu ôrnekleri kahplara geçirerek tekrar kul-
lamyorlardi. Bir ôlçûde improvizasyonlann da yapildigi kahp uygula-
malan için tam ve genellestirilebilecek bir iiretim siirecini ortaya koy-
mak simdilik miimkiin gôzùkmuyor. 

Bir Ôrnegin Dogru Çizimi 

Birden çok çekli içine ahp kaynaçtiran, karmasik fakat belli bir sis-
teme dayanan geometrik kompozisyonlan analiz etmek pek çok mate-
matikçi ve sanat tarihçisinin tutkusu olmustur. Çurasi açiktir ki, en gi-
rift sayilan kompozisyonlar bile geometri diline aktanhp çôzumlenebi-
lir, yeter ki analiz yontemi dogru konmuç olsun. Kompozisyon hangi tiir-
den olursa olsun, çôzûmlemeye geçmeden once ôrnegin dogru ve saghkh 
bir çizimle kâgida geçirilmesi gerekir. 

Çoziimlenmesi istenen ornek kompozisyonun, istenen bir olçege go
re (1/5, 1/10, 1/50 v.b.) kuçùltiilmesi ya da buyutùlmesi gerekir (6). Çi
zim isleminin uygulanacagi kâgit, kaçimlmaz olarak smirh olacagindan, 
ornegi, bu kâgida en uygun biçimde yerleçtirme yoluna gidilir. Ornegin 
eni ve boyuna uygun oranlarda çerçevelenmis kâgitta kôsegenlerin ke-
siçtigi yer, ozgiin kompozisyonun merkezi olarak kabul edilmelidir. Kâ-
gidm koseleri ise, kompozisyonun ikinci derecedeki merkezleri için mer-
kez alinmahdir. Elimizde fotografi bulunan ornek bir kesitse (daha bû-

(5) E.H. Hankin, «On Some Discoveries of the Methods of Design Employed 
in Mohammedan Art» Journal of the Royal Society oi. Arts, LUI, March, 17, London 
1905, p. 462. 

(6) Seçilen ornek, bir mimari yiizey iizerine iglenmis. olabilecegi gibi tez:hipli bir 
yazmamn sayfa ko§esinde de yer alabilir. Her iki durumda da ozgiin ornek ûzerindc 
çah§mak miimkiin degildir; ornegi, uzerinde rahatça çah§abilecegimiz, iki boyutlu 
yeni bir alana ta§imak gerekir. 
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yùk bir kompozisyondan kesilip uygulanmissa), kendi çizimimizde bir 
genisletme yapabiliriz. Tersine, elimizdeki kâgida, ôrnekte tekrarlanan 
diizenin yalmzca bir raportu da islenebilir. 

Bu ilkeler ve yôntem anlayisi içinde çozumleme islemini bir ornek-
le uygulamaya çahsahm. Ôrnegimiz, Nigde'deki Sungurbey Camisi (1335/ 
H.736)'nin kuzey cephesinin tarn ortasinda bulunan kapinin ahsap ka-
natlandir (Res. 1). Caminin degisik mimari ôgelerinde Gotik ve Kibns 
mimarisinin etkileri gorûlmekle birlikte, portaldeki tas suslemeler ve 
kapi kanatlarmdaki isçiligin «islâmi» oldugu kesin olarak kabul edil-
mektedir (7). 

Portalin ahsap kapisiyla, bu kapinm yazit levhalarini ôrten sove 
taslarmin uyumsuzlugu dikkati çekmektedir. Yaklasik 2x2.70 m. ôlçiilii 
kapiyi enli bir bordiir halinde yanlardan ve ùstten çeviren kompozisyon, 
lslâm tezyinatmm en yaygm orneklerinden biri olan altigenler geçmesi-
dir. Bu kompozisyonun ùst orta kesiminde bir kartal motifi yer almak-
tadir. Bundan sonra, içeriye dogru egim yapan pahh ince serit gelirki bu 
serit S biçimi kivnmlar yaparak ilerleyen ùçlii orgudur. Dairesel basik 
kemerin kôselerinde palmet ve rumilerle iiçgen yùzeyi dolduran bitkisel 
bir sùsleme yer ahr (8). 

Ahsap kapi kanatlari birbirinin aym olçiilerle bolûmlenmistir. Her 
kanat, rumili bir bordiiriin çevirdigi ùç tezyinat alanina aynlmaktadir. 
En ûstte, yatik dikdortgen panolarda spiral bitki siislemeleriyle zengin-
lestirilmis kitabeler yer ahr. En altta, yine aym konumda bulunmasi ge-
reken levhalar bugùn yerinde degildir. Demir eklentiler de sonradan ya-
pilmistir. 

Ortadaki diisey dikdortgen panolarda ise konumuzun agirlik nokta-
sim olusturan bùyùk boyutlu bir geometrik kompozisyon yer ahr. Buttin 
bu panolar ve ara bolmeler, her biri ayn parçalar halinde kesilerek, geç-
me tekniginde (kiïndekârî) birbirine çatilmistir (9). 

Kapi kanatlarma ilk bakildigmda, sekiz kollu iri yildizlar dikkati 
çekmektedir (Sek. 1). Herbir panoda, bu yildizlardan iki tam, bir yarini 

(7) A. Gabriel, Monuments Turcs d'Anatolie, Tome Premier: Kayseri-Nigde, 
E. De Boccard, Paris 1931, p. 123 vd, PI. XL/2, XLI /1 . 

(8) Bu portalin ta§ siislemeleri, ah§ap kapimn bitki ve yazi sùslemeleri ûzerinde 
uzun uzadiya durulmasi gerekir. Biz yalmzca, ah§ap kanatlardaki geometrik kompo-
zisyonla ilgilendigimiz için, oteki bezemelere, iççilik ve plastik ôzelliklere kisaca de-
ginmekle yetiniyoruz. 

(9) G. Ôney, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Sùsleme ve El Sanatlari, Turkiye 
î§ Bankasi Kûltiir Yayinlan, Genel Yayin No. 185, Sanat Dizisi. 33, Ankara 1978, s.114. 
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Sek. 1— Nigde, Sungurbey Camii, kuzey giris kapismm 
ahçap kanatlan. 

ôrnek gorulur ki, bu durum, panolarm 1x2,5 boyutlu bir proporsiyonla 
bôlûmlendigini gôsterir. Biiyuk sekiz kollu yildizlardan sonra, bes koseli 
kùçuk yildizlar, altigen, dortgen bôlmelerle yanm ve çeyregi goriilebilen 
sekizgenler farkedilir. Butun bu bolmeler, uzeri yivlenerek profilli haie 
getirilmis çitalarla birbirinden aynlmistir. Geometrik çekilli bolmelerin 
ici palmet ve rumili bitki kompozisyonlanyla dolgulanmistir. Merkezi 
sekiz koseli yildiz (Sek. 2), biiyuk yildizm kollan (Sek. 3), bes koseli yil
dizlar (Sek. 4), kùçûk dortgenler ve yanm sekizgenler (Sek. 5), kapiyi 
yakindan inceleyenler için yùklu program îyla zengin bir bitki dûnyasi 
sergiler. 

Bir zorunluluk olarak iki ayn parça halinde yapilan kapi kanatlan, 
ana geometrik panoyu da ikiye bôlmustur. Gerçekte (kâgit uzerinde dù-
siinulùrse) her iki panoda yer alan desen, ortadaki diiçey kapi kirisine 
dogru kaydirihp birbirine baglanabilir (Sek. 6). Bôylece biitiinlenen kom-
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Sek. 2— Sungur Bey Camii. Kuzey giriç kapisi ahçap 
kanatlarmdan. 

Sek. 3— Sungur Bey Camii. Kuzey giriç kapisi ahçap 
kanatlarmdan. 
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Sek. 4— Nigde, Sungurbey Camii, Kuzey giriç kapisi ah§ap 
kanatlarmdan. 

Sek. 5— Nigde, Sungurbey Camii, Kuzey giriç kapisi ahçan 
kanatlarmdan. 

pozisyonda yansi goriinen sekizgenler (Sek. 5) ve yildizlar tamamlanarak 
tammlanmasi daha kolay bir sekle donùsturùlùr. Dort biiyiik yildiz, dik 
eksenlerdeki kollarmm uçlanndan birbirine degerek dortlii grup yapar-
lar. Bu grubun ortasinda, çapraz eksendeki kollann baglandigi, bir diiz-
giin sekizgen yer ahr. O halde, ahsap kapi kanatlanna uygulanmis olan 
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kopmozisyon, sekiz kollu yildizlardan olusan sonsuz karakterli bir du-
zenlemedir. 

Çek.6— Nigde, Sungurbey Camii, ahçap kapi kanatlarmm 
kompozisyon çizimi. 

Kompozisyonun çizimini dogru yapabilmek için, biitun çizim alani-
m esit karelere bolmekle ise baslamahdir (Çek. 7). Hér karenin kosegen-
lerinin kesistigi nokta (M) bu kare içinde olusacak dairenin de merkezi-
dir. Her dôrtlù çember grubunun ortasina, yine bu çemberlere teget da-
ha kùçiik bir çember çizilir ki, bu da duzgùn sekizgeni belirler (10). Boy-
lece, yardimci çizim elemani olan teget daireler sistemi, kompozisyonun 
ana geometrik elemani olan sekiz kollu yildiz ve duzgùn sekizgenin ko-
numlanni belirler. 

Çizim sirasinda, kompozisyonu olusturacak yildizlann, kareleme se-
masma uygun daireler sistemi yardimiyla yerleçtirilebilecegi gôrùlur. 
Sistem, kompozisyonun kendisi degil, fakat kompozisyonun çatismi an-
latan analitik bir kavramdir. Kompozisyon deyimi ise, siislemenin karak-

(10) Yildiz ve çokgen biçimlerin çogunu geometrik striïktùrde daire ile gôstere-
biliriz. Daire bu biçimlerin homeoform yansimasidir. 
K. Godeaux, Çejiï/i Geometriler, çev. F. §emin, Turk Matematik Dernegi, Sayi 47, 
istanbul 1965, s. 192). 
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$ek. 7— Nigde, Sungurbey Camii, ahçap kapi kanatlan 
kompozisyon çizimi. 

terini nitelendirdiginden estetik bir deyimdir. Buna gore, farkh kompo-
zisyonlar ayni sisteme gore kurulabilir. Ôrnekler farkh bile olsa, geo-
metrik elemanlar eksenler ùzerinde aym ritme bagh olarak tekrarlaru-
3'orsa sistemleri aym demektir. 

Ôrnegimiz olan kompozisyonun çiziminde temel geometrik ogenin 
dogru çizimi, genellikle sorunun yari yanya çoziimlenmesi demektir. Se
kiz kollu yildiz'i simgeliyen çember, 360° : 8 = 45°'lik açilarla bôliiniip 
isaretlenir. Merkezden uzatilan dogrulann çember yaymi kestigi nokta-
lar yildizm kol uçlarmi verir. Aym islem, daha kiiçiik olan iç dairede 
tekrarlanarak, merkezdeki sekiz kôseli kiiçiik yildiz saptanir. Buyûk 
yildizm herbir kolunu olusturan birbirine paralel çizgilerle (ki bazi ôr-
neklerde kol çizgileri disa dogru genisler ya da darahr) gobekteki yildi
zm kôse uçlan kendiliginden belirir. Biiyùk yildizm kol uçlarmi pahla-
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yabilmek için daire içine bir sekizgen çizilir. Bùyùk yildizlann kollarmi 
olusturan çizgiler uzatilarak, yildizlann arasmdaki dùzgiin sekizgen se-
kil elde edilmis olur. Bùtiin bu islemler bitince yardimci çizgiler siline-
rek ortadan kaldinhr. 

Boyutlan ne olursa olsun, elde edilen parçalann herbiri, kompozis-
yonun entegre parçasi ve anlamli biçim degeri tasiyan geometrik yiizey 
birimleridir. Kendisi kompozisyon olmadigi halde, kompozisyonun yapi-
sini olusturan bu birimler açi ve çizgi gibi baslica temel geometrik ôge-
lerden olusurlar. Bu birimler daha da kùçiik ogelere aynlabilir ki, kom
pozisyonun kurulusundaki çizgi hareketlerini anlayabilmek için bu yola 
basvurarak linear bir çoziimleme yapmak gerekir. 

Kompozisyonun Çozùmlenmesi 

Nigde Sungurbey Camisi'nin ahsap kapi kanatlan için yukanda 
vardigimiz asama, bir çoziimleme degil, yalmzca dogru çizimdir. Bu is-
lemlerle vardigimiz asama, çagdas bilgiler ve araçlan kullanarak, ôzgiin 
kompozisyonu tekrardan bir kâgit iizerine çizmek olmustur. îslem, dog-
ru, duyarlikh ve belirli orana gore yapilrms bir tasima'dan ôteye gitmez. 
Bu tiir tasimalarda, kompozisyonun analitik yapisini bilmek gerekli de-
gUdir. Çoziimleme biisbiitiin ayn bir islemdir ve geometrik kompozis-
yonlan tammlarken «biçimleri veren çizgilerin karakteri ve kokeni» so-
runu bu islemle aydmhga kavusur. Çoziimleme yôntemiyle, kompozisyo
nu olusturan parçalann neler oldugu, nasil birlestikleri ve diizeni ayak-
ta tutan çizgi sistemlerinin yapisi arastinhr. Bu islem geriye dogru ça-
hsan bir harekettir. Çema, ozgùn ornegi yansitacak biçimde çizilebildigi-
ne gore çozùmlemeye girisilebilir. Elimizdeki semaya ait herhangi bir 
çizgiyi kesintisiz izledigimizde, bu çizginin diizenli kmlmalarla, çesitli 
açilar yaparak ilerledigini goriiriiz ($ek. 8). Çekilde goruldiigu iiiere 1,2,3 
ve 4 numarah çizgilerin herbirinin farkh dogrultularda ilerlemesine kar-
sihk, kinlma açilan aym sekilde formule edilebilir. Biitùn kompozisyon-
da gôriilen çizgi elemani, alternatif sag ve sola, yaklasik 115° ve 1350'lik 
açilarla, dirsekler yaparak ilerler. Her çizgi yedi defa kinhp genis bir 
kavis çizdikten sonra aym konuma doner. Aym çizgi ters yonde, ayni ki-
nlmalan tekrarhyarak yoluna devam eder. Bu hareket sonsuza kadar 
surer. Kink çizgi sistemlerinden sekiz tanesi aym merkezin yakmmdan 
geçecek biçimde dûzen aldigindan, sekiz koseli yildiz ve sekiz kollu yil-
dizlarla ara bolmeler kendiliginden olusur. Kompozisyon içinde hangi 
çizgi izlenirse izlensin açisal kirilmalarm sirasi degismez; degisen, çizgi
lerin ilerleyis dogrultusudur. 

0 halde, bu çoziimleme bize, kompozisyonu olusturan biitun ele-
manlann çizgi sistemlerinin kesismesinden dogdugunu gôstermektedir. 
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Çek. 8— Nigde, Sungurbey Camii, ahsap kapi kanatlan 
kompozisyon çizimi. 

Pek çok kimse, kompozisyonu, ilk algiladigi biçimlerle gôriir ve bunlar-
la tammlar. Aym biçim ogelerinden kurulu bir geometrik kompozisyon 
farkh ait yapilardan kaynaklanabilecegi için, temelde yatan çizgi siste-
mine ulasilmah ve gerçek çozumleme bu asamada yapilmalidir. 

Bir geometrik kompozisyonun çizimi için birkaç farkh yol buluna-
bilir, fakat çoziimlemede varilan nokta herkesçe ortaktir. Çùnkû, çoziim-
leme, en son ve en yahn parça elde edilinceye kadar surduriilùr. Boylece, 
en son kalan ôge, sisteme adini veren çozùm ogesidir. 

Sungurbey ôrnegi, dik eksenlere gôre gelisen kirik çizgi sistemleriy-
le elde edilmis sekiz kollu yildizlar kompozisyonudur. Bu denememizde 
oldugu gibi, asamah olarak ayiklanan bir kompozisyon temel çizgi ele-
manlanyla ortaya çikmakta, baglanti ve kesismeler biitiin ayrmtilanyla 
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anlasilabilmektedir. Sanat tarihi çahsmalarmda, yukaridaki turden ya 
da benzeri bir ornegi asamali bir çôziimleme metoduyla yapisal parça-
lanna indirmek mumkundûr. Boylece, sûsleme sanatlarinin belirli bir 
dalmda, açik ve tammlanabilirbir alanma dogru biraz daha yaklasilmis 
olur kamsmdayiz. 
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