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 I 

ÖZ 
 

Aydınlatma tarihinde süslemeleri ve işçilikleri ile sanatsal olarak değeri çok 

yüksek olan delik-işi kandil zarfları bu tezin konusu olmuştur. Özellikle X – XV. 

yüzyıllar arasında üretilmiş İslami kandil zarfları ve kullanıldıkları dönemlerde 

mekanda yarattıkları etkiler araştırılmak istenmiştir.  

 

Özenli bir işçilikle kesilmiş süslemeleri ve gölgeliğine muazzam  bir şeffaflık 

kazandıran adeta dantel gibi detaylı delik-işi işlemeleri ile karakteristik bir yapı 

kazanan kandil zarfları; kafesli yüzeylerinden ışığı karmaşık yollardan filtre ederek, 

çevreleyen mekanda arabesk ışık ve gölgeler yansıtırlar. Tezde bu delik-işi kandil 

zarflarının dokularından filtreledikleri ışık ile mekanda yarattıkları etki ve bu etkiyi 

tasarlayan usta arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

 

     Bu araştırmayı gerçekleştirmek üzere; Türkiye’de çeşitli müzelerde bulunan 

kandil zarfları mercek altına alınmıştır. Yerlerinde incelenen ürünlerin detaylı 

fotoğrafları çekilmiş ve bilgisayarda yapılacak çalışmaya yönelik detaylı ölçüleri 

alınmıştır.  

 

 Bu kandil zarfları ile benzerlik gösteren dünya müzelerindeki diğer örnekler 

de karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Katalog çalışmasının ikinci aşamasında 

bilgisayar teknikleri kullanılmıştır.  Detaylı fotoğraflar ve ölçümlendirmeler 

üzerinden bilgisayarda 3 boyutlu programlar yardımı ile kandil zarflarının 

animasyonu gerçekleştirilmiştir. 3 boyutlu kandil zarflarının içerisine sanal ortamda  

ışık yerleştirilmiş ve yine bu programlarda çizilen mekan içerisine yerleştirilmişlerdir. 

Bu sayede mekanın duvarlarında, zeminde, nişte, kemerde ve kubbede bu sanat 

eserinin ışık / gölge etkisi ile yarattığı dekorasyonun incelenmesi hedeflenmiştir. Bu 

incelemeler ve karşılaştırmalar katalogda ve katalogun değerlendirme kısmında yer 

almaktadır.  

 



 

 II 

             Katalog kısmında ayrıca bir de şematik anlatım yolu tercih edilmiştir. Bu 

şematik anlatım, kandil zarfının kullanım halinde ilen basitçe mekanın hangi 

yüzeylerinde gölge / ışık / dekorasyon yarattığını belirler.  

 

Katalogda incelemiş olduğumuz kandil zarflarının içerisine kandil 

yerleştirildiğinde, ışığın dokulardan filtrelenmesi prensibine dayanarak, mekanda 

yarattıkları etkinin; formlarının, boyutlarının ve üzerine açılan delik-işi süslemenin 

programı, tekniği ve işçiliğine göre farklılıklar gösterdikleri gözlenmiştir. Tezde söz 

konusu bu etkinin ortaya çıkarılması ile beraber; eseri yapan sanatçı / ustanın kandili 

bu etkiyi göz önünde bulundurarak tasarlamış olması ihtimali üzerine görüşler 

bildirilmiştir.   
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ABSTRACT 
 

 

This thesis is on a-jour open-work  lamps  with  high artistic values  due to 

their production quality and ornaments in the history of lighting. Especially the 

lamps produced in dates between X-XVth centuries and their interactions in the 

space they are used is analyzed.  

 

The lamps that have special characteristics with their ornaments cut 

eloborately and detailed lace like open works that gives great transparency to the 

shade; fitler light from the lattice surface in complicated ways and project it in the 

surrounding space; creating delicate light and shadows. In this thesis the relations 

between the light that is filtered through these patterns of open-work lamps and the 

artisan that has designed this impact is examined.  

 

To realize this research open-work lamps in the various museums in Turkey 

is examined in their places. They are photographed in details and measured due to its 

process in computer.  

 

And also other a-jour open work lamps in museums around the world is 

examined in relative. In the second phase of the work various computer techniques 

are used. By the agency  of detailed photographs and measurements, the animations 

of the lamps are realized  via 3D programmes in computer. In the virtual enviroment 

light is installed within these lamps and the lamp is located in a room which is also 

prepared in 3D programme. Thus, the decoration made by  light /shade impact  of the 

work of arts is investigated on the walls, in the niches, on the ceiling and the floor  of 

this room. These investigations and comparisons can be found in the catalogue and 

the review of the catalogue.  

 

In the catalogue part schematic way of expression is also prefered. This 

schema shows in which parts of a room the open work lamp creates light / shadow  

and decoration in a simple way.  
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It is observed that when the a -jour  open work lamp is lit, the impact of the 

esthetic principle of filtering the light through decorative patterns   in the surrounding 

space varies due to; the ornament programme of the lace-like work, the production 

technique, labour and the forms of the lamp. In this thesis the said impact is revealed 

and the opinions are delivered on the possibility of the artisan who has designed this 

impact. 
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X- XV. yüzyıllar arasında üretilmiş delik-işi kandil zarflarını ve bu kandil 

zarflarının ışığın dokulardan filtrelenmesine dayanan estetik prensip bağlamında, 

çevrelerine yaydıkları ışık-gölge etkisini inceleyen bu araştırma ile yüzyıllardır 

dekoratif bir eser olarak algılanan bu sanat eserlerine farklı bir bakış açısı getirmeyi 

amaçladım. Endüstri ürünleri tasarımı alanında lisans sahibi olmamın bu bakış açısını 

getirmeye çalışmamda büyük bir katkısı oldu. Bu lisans sırasında öğrendiğim bazı 

bilgisayar teknikleri bu sanat eserlerini fiziki olarak biraz daha ışığa çıkarmama 

faydası olabilirdi. Tez çalışmamda bu teknikleri kullanarak, günümüzde müzelerde 

sanat eseri olarak incelediğimiz ait olduğu / üretildiği  dönemde ise  aydınlatma aracı 

olarak kullanılan söz konusu objelerin,  kullanım halinde iken mekanda yarattıkları 

etkiyi gözler önüne serdim. Bu sonuçlara dayanarak bu sanat eserlerinin, arkasında 

yatan büyülü anlamları ortaya çıkarmaya çalıştım. 
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           GİRİŞ 

 

Günümüzde de gelişimini, evrimi sürdüren aydınlatma ve tekniğinin serüveni 

ateşin bulunması ile başladı, aydınlatma özelliğinin yanında tehlikesi ve taşınma 

zorluğu nedeni ile  onu kontrol etmek üzere tarih boyunca farklı aydınlatma araçları 

geliştirdi. Meşaleler bu araçların bildiğimiz en erken versiyonudur. Daha sonra 

hayvan yağlarının yakılması ile ışık elde edilebileceğinin farkına varan insanoğlu 

aydınlatma tarihinde bir adım daha attı ve ilk kandilleri yaratmış oldu. Daha çok 

oyulmuş taşlar, midye kabukları gibi buluntu malzemeler içine yağı doldurularak 

yapılan kandiller zamanla ve tekniğin ilerlemesi ile yerini, aydınlatma fonksiyonu 

için özel olarak seramik, cam, metalden üretilen kandillere bıraktı. Günümüzden 

yaklaşık 2000 yıl önce mum keşfedildi. kandiller ve mumlar çok da uzak olmayan 

XIX. yüzyıla ‘a kadar yapay aydınlatma kaynakları olarak kullanıldı ve ana 

fonksiyonu aydınlatma olmasa da halen günümüzde de kullanmaktayız.  

 

Böyle uzun bir zaman saltanatını sürdüren kandiller için  zamanla hem 

dekoratif hem de kullanıma yönelik zarflar üretilmeye başlandı. Kandil zarfları 

olarak bilinen bu tasarımlar, kandil yağının bulunduğu kabı muhafaza eden dekoratif 

araçlardır. Kandil zarflarında cam muhafaza bazen ayrı bir parça olup içine 

yerleştirilirken bazen ise  camın kandil zarfının içine üflenmesi ile üretiliyordu. 

Kandil zarflarının İlk örneklerine Bizans döneminde rastlanmaktadır. İstanbul 

Arkeoloji Müzesi’nde yuvarlak gövdeli tunç islami kandil zarfı tipinde Bizans 

dönemine ait iki örnek bulunmaktadır1. X ve XIV.yüzyıl arasında  ışık geçirmesi için 

delik-işi tekniği ile dekore edilmiş bir seri islami  metal kandil zarfı görülür. Bu 

kandil zarfları kare- çokgen gövdeli ve piramit kubbeli olabildiği gibi yuvarlak 

gövdeli olanları da bulunmaktadır. Piramidal gövdeli olanlar külahlarının tepesindeki 

halkadan zincire geçirilmek sureti ile mekanda asılmaktadır. Yuvarlak gövdeli 

olanlar ise gövdelerinde yer alan halkalara asılan zincirler ile mekandaki yerlerine 

                                                 
1 Y. A. Meriçboyu,  “İstanbul Arkeoloji Müzeler’indeki İslami Tipte İki Bizans Kandil Zarfı”, 
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, no:81, Kasım-Aralık 1997, sf:15 
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asılırlar. Delikli gövdeye sahip bu örneklerde bu halkaların yer aldığı metal 

parçaların gövdeye kuvvetli bir şekilde lehimlenmesi önemlidir. XIII. ve XIV. 

yüzyılda üretilen kandil zarfları daha kalın metal plakalardan üretilir. Bu nedenle 

delik-işi tekniği ile uygulanan süslemelerin azaldığı gözlemlenir.  Bu tarihten sonra 

yuvarlak gövdeli kandillerin sayıları azalır, piramidal gövdeli olanlar ise Osmanlı 

döneminde de görülür. Yuvarlak gövdeli metal örnekler yerlerini formları benzerlik 

gösteren yuvarlak gövdeli  cam kandillere bırakırlar. 

 

Çalışmanın Amacı ve Yöntemi 

 

Bu tezin konusu X. – XV. yüzyıl arasında üretilmiş İslami kandil zarfları 

üzerinedir. Aydınlatma tarihinde bu yüzyıllar arasında kullanılmış süslemeleri ve 

işçilikleri ile sanatsal olarak değeri çok yüksek olan delik-işi kandil zarfları inceleme 

altına alınmıştır.  Söz konusu kandil zarfları; konutlarda kullanımdan ziyade daha 

çok cami, türbe veya medreselere hediye edilmek üzere zengin kesim tarafından 

yaptırılmıştır. Özellikle Konya civarında bu tipteki kandilleri üreten birçok ustanın 

olduğunu bilinmektedir. Konya sanatkarlarının bu şekilde kandiller yapıp sattıklarını, 

ve hayır sahiplerinin kandilci dükkanlarından istedikleri şekilde kandil alıp camilere 

astıkları bilinmektedir2. Günümüzde az örneği kalmış olsa da zamanında çok fazla 

üretildiklerini biliyoruz. Bu nedenle  prestij olarak işçilikleri ve süslemeleri çok 

önemli olmalıdır.  

 

Kandil zarflarının incelenmesi ile, bu sanat eserlerinin kullandıkları zaman, 

mekanda yarattıkları etkileri araştırılmak istenmektedir. Işığın dekoratif dokulardan 

süzülmesi prensibi ile; delik-işi  kandilin üzerinde yer alan süslemelerden süzülen 

ışık, sanatçının el işçiliğinin  ürünü süslemelerden yayılarak; siluetini mekana 

yansıtır. Böylece sanat eserinin üzerindeki süslemenin mekandaki projeksiyonu ile 

sanat eserinin mekanın dekorasyonuna yönelik yeni bir değeri daha ortaya çıkmış 

olur. Tezde söz konusu bu etkinin ortaya çıkarılması ile beraber; eseri yapan sanatçı / 

                                                 
2 M. Zeki Oral, “ Eşrefoğlu Camiine Ait Bir Kandil”, Belleten, Cilt XXIII, sayı 89 (Ocak 1959)’dan 
ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sf: 115 
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ustanın kandili bu etkiyi göz önünde bulundurarak tasarlamış olması ihtimali 

araştırılmak istenmiştir.  

 

     Bu araştırmayı gerçekleştirmek üzere; Türkiye’de çeşitli müzelerde 

bulunan kandil zarfları yerinde incelenmiştir. Ankara Etnografya Müzesi’nde 

bulunan 7591 no’lu Beyşehir Eşrefoğu Camii’nden gelen yuvarlak gövdeli kandil 

zarfı, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan ve Emeviye Camii’den 

gelen 192 evkaf 3037 no’lu yuvarlak gövdeli kandilin yanı sıra, yine Türk İslam 

Eserleri Müzesi’nden; II. Bayazıd Camii’nden gelen 170 envanter no’lu, geldiği yer 

hakkında bilgimiz olmayan Memluk eseri 169 ve 165 envanter no’lu, Eskişehir 

Şücaattin Veli Türbesi’nden gelen 157 envanter no’lu eserler piramidal gövdeli 

kandil zarflarına örnek olarak incelenmiştir. Konya Mevlana Müzesi’nde bulunan  

400 envanter no’lu  Selçuklu devri eseri bronz kandil zarfı kare gövdesi ve piramidal 

kubbesi ile farklı bir örnek olarak incelenmiştir. Yerlerinde incelenen ürünlerin 

detaylı fotoğrafları çekilmiş ve bilgisayarda yapılacak çalışmaya yönelik gerekli 

ölçüleri alınmıştır.  

 

 Bu kandil zarfları ile benzerlik gösteren dünya müzelerindeki diğer örnekler 

de karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İncelenen bu örnekler ise; Kubbet-üs 

Sahra’dan gelen ve Louvre Müzesi’nde sergilenen yuvarlak gövdeli kandil zarfı, 

Kopenhag David Koleksiyonu’nda yer alan 17/1970 envanter no’lu bronz kandil 

zarfı, London Kleir Müzesi’nde yer alan kare tabanlı piramidal külahlı pirinç kandil 

zarfı, Chicago Art Institute’da yer alan  yuvarlak gövdeli tunç kandil zarfıdır.  

 

Katalog çalışmasının ikinci aşamasında bilgisayar teknikleri kullanılmıştır.  

Detaylı fotoğraflar ve ölçümlendirmeler üzerinden bilgisayarda 3 boyutlu programlar 

yardımı ile kandil zarflarının animasyonu gerçekleştirilmiştir. 3 boyutlu kandil 

zarflarının içerisine sanal ortamda  ışık yerleştirilmiş ve yine bu programlarda çizilen 

mekan içerisine yerleştirilmişlerdir. Bu sayede mekanın duvarlarında, zeminde, nişte, 

kemerde ve kubbede bu sanat eserinin ışık / gölge etkisi ile yarattığı dekorasyonun 

incelenmesi hedeflenmiştir. Bu incelemeler ve karşılaştırmalar katalogda ve 

katalogun değerlendirme kısmında yer almaktadır.  
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             Katalog kısmında ayrıca şematik anlatım yolu da tercih edilmiştir. Bu 

şematik anlatım, kandil zarfının kullanım halinde ilen basitçe mekanın hangi 

yüzeylerinde gölge / ışık / süsleme yarattığını belirler. Bunun için temsili kubbeli bir  

mekan bilgisayar ortamında saydam olarak modellenmiştir. Daha sonra grafik 

programlar aracılığı ile katalog çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar şematize 

edilmiştir. 

 

Katalog çalışmasında Türkiye’de yer alan örneklerin dışında dünya 

müzelerinde bu konuda sergilenen eserler inceleme altına alınmıştır. Ancak bu 

eserlerin detaylı fotoğrafları çekilemediğinden ve bu nedenle bilgisayarda 

animasyonu mümkün olmamış ve farklı bir metot izlenmiştir. Buna göre, 

incelediğimiz örnekler arasından söz konusu kandil zarflarına form ve boyut olarak 

benzerlik gösteren kandil zarflarının katalog çalışmaları referans olarak alınmış ve 

buradan çıkışla bunlar için sadece şematik anlatım tercih edilmiştir.  

 

Kandiller bilgisayarda modellenirken bazı mekanlara yerleştirilmiştir. Bu 

yerleşimin doğruluğu için aydınlatma tarihinden olduğu kadar o dönemi anlatan 

gravürleri ve tabloları ile bize ipuçları veren bazı ressamlardan da yararlanılmıştır. 

Bunlardan en önemlileri Osman Hamdi Bey ve Jean Leon Gerome’dur. Osman 

Hamdi Bey’in “Bursa Yeşil Cami’de”, “Şehzade Türbesi’nde Derviş” (Ek Resim 1),  

“ Cami Kapısında Feraceli Kadınlar”, “ Cami’den Çıkan Sultan”, “Cami Kapısı 

Önünde Konuşan Hocalar” (Ek Resim 2),  gibi eserlerinde bu tür kandil zarfları 

kullanılmıştır 3 . Bu eserlerde kullanılan kandil zarflarının asıl mekanlarına ait 

olmayıp, kompozisyon amaçlı bu mekanlara yerleştirildikleri bilinse de, 1880 

yıllarında yapılan bu yerleştirmenin aslına uygun veya yakın olduğunu düşünebiliriz. 

Osman Hamdi Bey’in hocası olan Jean-Léon Gérôme’un  bazı eserlerinde de söz 

konusu kandil zarflarının kullanımına rastlarız. 1870 yılında resmettiği “ Amr 

                                                 
3 B. Demirsar, Osman Hamdi Bey Tablolarında Gerçekle İlişkiler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1989, sf: 73-78 
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Camii’nde İbadet” (EK Resim 3) isimli eseri bu tür kandil zarflarını ne sıklıkta 

kullanıldığı ve yaygınlığı ile ilgili bilgi vermektedir.  

 

Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız amaçla yola çıkılan tezin yine 

yukarıda bahsi edilen yöntemler yardımı ile elde edilen sonuçları katalog bölümünün 

hemen ardından gelen değerlendirme kısmında karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve  

bu değerlendirmenin sonuçları bir tablo ile ifade edilmiştir (Tablo 1).  
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1.  XIX. YÜZYIL’A KADAR  AYDINLATMANIN 

TARİHÇESİ 

 

Aydınlatma tarihinin serüveni ateşin bulunması ile başlar. İnsanoğlu binlerce 

yıldır yarattığı çeşitli araç ve yöntemlerle yaşadığı mekanı aydınlatmaya çalışmıştır. 

Aslında aydınlatma tarihinin gelişiminin özünde bu ihtiyaç ve eğilim yatar.  

 

Gün ışığının yeterli olmadığı zamanlarda,  gölgeler arttığında insanoğlu doğal 

ışığın yerini alabilecek yardımcı yapay aydınlatmaların arayışına başlar. Bu nedenle 

birçok farklı teknik ile kullanılabilen çeşitli araç ve gereçler geliştirilir. Teknolojinin 

birçok dalında gözlemlediğimiz üzere eski teknoloji her zaman yerini yenisine 

bırakır. Ancak söz konusu aydınlatma olunca bu böyle olmaz; aydınlatmada daha 

önceki geliştirilen tüm teknikler günümüzde de kullanılmaktadır. Yeni teknolojiler 

eskilerin yok olmasına neden olmaz. Bunun nedeni belki de aydınlatma tarihinin 

başlangıcının insanlık tarihi kadar eski olmasıdır4 . 

 

Tarihöncesinde yaşayan ilkel insan, mağarasını aydınlatmak için ilkel aygıtlar 

kullandı. Söz konusu aygıtlarda son derece pragmatik  davrandığından  

bahsedebiliriz;  kayalar, deniz kabukları, taşlar, çeşitli hayvanlara ait boynuzlar onun 

en büyük yardımcıları oldu (Ek Resim 4).  Bu şekilde doğal olarak oluşmuş formları, 

yağ ile doldurup, elyaf / iplik fitil  kullanarak ilkel aydınlatmalarını yapmış oluyordu. 

Kullandıkları yağlar çoğunlukla, hayvanlardan veya bitkilerden edindikleri yağlar 

oluyordu. Bu tür lambaların birçoğu Fransa’da yer alan Lascaux mağarasında 

bulunmuştur ve MÖ. 15.000’e dayanan tarihleri vardır5.  

 

Sanat tarihinin ilk kaynakları olarak da bilinen ve buzul çağında (yaklaşık 

30.000 önce) yaşayan sanatçılar tarafından Lascaux mağarasında yapılan ilkel 

                                                 
4  M. Bile, T. F. Sorensen, “ An Anthropoloyg of Luminosity, The Agency of Light” , Journal of 
Material Culture 2007, vol: 12, p. 263 
5 W. T. O'Dea, “Artificial Lighting Prior to 1800 and Its Social Effects” , Folklore, Vol. 62, No.2, Ju. 
1951, pp. 312 
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mağara resimleri için doğal minareller kullanıldı. İlk insan resimlerini gün ışığından 

çok uzakta, karanlık mağara köşelerine yapıyordu ve bunu da ateş ile sağladığı 

aydınlatma sayesinde yapabiliyordu.  

 

Tarihöncesi dönemlerden bu yana insanın teknolojik, sosyal ve kültürel 

gelişiminde ateşi kontrol etme yeteneğini geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi yapay aydınlatmanın tarihi ateşin bulunması ile 

başlar. Ateşin keşfi insan üzerinde öyle büyük bir etki yaratmış olmalı ki, tüm erken 

topluluklar bunu anmak için mitler yarattılar. Yıllar sonra Antik Yunanlılar 

Prometheus’un ateşi getirdiğini söyleyecekti.  

İnsan zamanla ateşi kontrol etmeyi başardı medeniyetleşmeye doğru da yol 

aldı.  Ateşin bulunuşu direkt aydınlatma ihtiyacı için olmamışsa da – hayvanlardan 

korunmak, ısınmak, savunma silahı olması bu ihtiyaçların arasındadır- zamanla 

alevin yaydığı ışığın mekanı aydınlattığı fark edilmiş olmalıdır.  

 

             

 

     1.1  Aydınlatma Aracı Çeşitleri ve Gelişimi 

 

1.1.1 Meşale 

 

Zamanla ateşin taşınması, mekanda farklı yerlerde aydınlatma aracı olarak 

kullanılmasının sağlanması için ateşi kontrol altına tutabilen araçlar tasarlanmıştır. 

Böylece meşaleler, yağ kandilleri gibi ilk basit aydınlatma araçları tarihteki yerini 

alır6. Meşale büyük ihtimalle ilk taşınabilir aydınlatma aracıydı. Bulunan en eski 

kanıtlara göre bir araya getirilen ve bağlanan bir demet çubuk (dal parçaları)  meşale 

olarak kullanılıyordu.  

 

                                                 
6 Y. Aydın,  Bir Döneme Işık Tutanlar- 19. Yüzyıl Osmanlı Saraylarında Aydınlatma Araçları 
Koleksiyonu, İstanbul, TBMM Milli Saraylar Daire Başkalığı yayınları, ty, sf:11 
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Antik dönem öncesinde  kullanılan meşale reçine veya katran gibi yanıcı 

sıvıların içine batırılan saz veya asma dallarından elde edilmiştir. Homeros 

zamanında bu meşaleler mekanın farklı yerlerinde uzun kazıklar üzerine sabitlenerek 

kullanılmışlardır.  

 

 

1.1.2 Yağ kandili  

 

Kökeni Arapça olan kandil, içerisine zeytin, susam yağı gibi sıvı yağlardan 

birisi konulup fitil ile yakılan aydınlatma aracıdır. Anadolu’da kandile “ışıklık” da 

denir. Ev, ibadet yeri ve işyerlerini aydınlatmak amacı ile kullanılmıştır7 (Ek Resim 

5). 

İçine sıvı yağ ve fitil konularak ışık veren aydınlatma araçları olarak yağ 

kandillerinin Erken Paleolitik Çağ’dan itibaren kullanıldığı bilinir. Kandilin haznesi 

için doğadan faydalanılmış ve kimi zaman deniz kabukları kimi zaman ise hayvan 

kemikleri bu görevi yerine getirmiştir. Yağ kandilleri temelde iki şekilde 

sınıflandırabilmektedir. Birincisi  kapalı formludur ve içeriden fitilin çıkması için bir 

açıklığı bulunur, ikincisi ise açık bir yüzeye sahiptir ve  bu yüzeyde yer alan  yağda 

yüzen bir fitil yer alır. Bu kandiller metal, cam, pişmiş toprak, gümüş gibi  çok farklı 

malzemelerden üretilirlerdi. (Ek Resim 6). Kapalı formlu kandillerden bakır alaşımlı 

(pirinç veya bronz) olanlarına daha sık rastlanır. Bakır kandillerin birçoğunun 

gövdesi küreseldir ve üzerinde fitilin dışarı çıkacağı kadar bir deliği, bir kulbu ve 

nozülü  bulunur 8 .. İnsan, hayvan, gemi, balık, kuş gibi çok farklı  formlarda 

örneklerine rastlanabilir ( Ek Resim 7-8). Kimilerinin üzerine monte edilebildikleri 

ayakları vardır. Diğerlerinin ise üzerinde asılabilmesi için zincirler bulunur. 

 

                                                 
7 M. Zeki Oral, “ Eşrefoğlu Camiine Ait Bir Kandil”, Belleten, Cilt XXIII, sayı 89 (Ocak 1959)’dan 
ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sf: 117 
8 L. Bouras, M. G. Parani, Lighting in Early Byzantium, Dumberton Oaks, Washington D.C, 2008, 
pp.7 
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 Roma döneminde pişmiş toprak veya madenden yapılan kandiller görülür. 

Madeni kandillerin malzemesi çoğunlukla bronz veya demirdir, ancak üretimindeki 

zorluklar nedeni ile belirli bir kesim tarafından kullanılabilmiştir. Roma döneminde 

kandil yağı olarak zeytinyağı tercih edilir. Bunun yanında susamyağı, fındık, ceviz, 

balık ve hint yağı da yakıt olarak kullanılmıştır.  

 

Kandil kullanımı uzun süre devam edecektir. Kandiller zamanla endüstriyel 

üretime geçerek, evlerde nişlerde, duvarla çakılı askılara, kimi zaman ise tavandan 

sarkan zincilere asılarak kullanılmışlardır9. Cam kandillerin geniş çaplı kullanımı IV. 

yüzyıl sonrasındadır. Cam kandiller içlerinde zeytinyağını taşıyan üst kısmı açık 

muhafazalardır. Kapalı formda örneklerine rastlanmaz. Pişmiş toprak kandilleri daha 

ziyade  günlük kullanımda görürüz. Pişmiş toprak kandiller genellikle kapalı formda 

olurlar. Erken Bizans döneminde toprak kandillerde sırlanma yapılmaz ama hayvan 

figürleri, geometrik formlar, çiçek desenleri veya dini  litürjik semboller ile dekore 

edilmişlerdir. Lokalize fabrikalarda seri üretimi yapılan toprak kandiller, VII. yüzyıl’ 

dan itibaren  gerek yağ üretiminin azalması, gerekse mumun iç mekanlarda tercih 

edilmeye başlanmasıyla gerekse üretimi azalmaya başlamıştır. Ortaçağ’da üretilen 

örnekleri ise kapalı formda değillerdir. 

 

İlk çağlarda pişmiş topraktan kurşundan, bronzdan, camdan hatta altından 

yapılmış örnekleri bulunan kandillerin yanında çiniden imal edilen kandiller de 

görülür. Kullanılacakları yere göre farklı şekillerde imal edilmişlerdir. Elde 

taşınanlar, evlerde ibadethanelerde tavana veya kubbeye asılarak kullanılanları vardır.  

Saraylarda salon ve sofraları aydınlatmak için özel kandiller yapılmıştır. Cam 

kandiller etrafına daha fazla ışık verirler ve temizlikleri daha kolaydır, maden 

olanlara şekil vermesi daha kolay olduğundan  süslemeleri daha zengin 

olabilmektedir10.  

 

Kandillerin önemli bir özelliği dini ritüellerin parçası olmalarıdır; bu amaçla 

mabetlere adak olarak bırakılmış veya  mezarlara ölü hediyesi olarak 

                                                 
9 Y. Aydın, age, sf: 12-13 
10 M. Zeki Oral, age, sf: 117 
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konulmuş, türbelere asılması gelenek haline gelmiştir. Merkezi genel aydınlatmanın 

geldiği tarihe kadar cadde ve sokakların aydınlatılmasında da kandillerin kullanıldığı 

görülür.   

 

Hz. Muhammed  ( S. A.V) bir hadisi şerifinde  “Her kim mescide bir kandil 

asarsa yetmiş bin melek ona dua eder. Hatta o kandil kırılsa bile” buyurmuştur 11. Bu 

hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere camilere kandil asılması teşvik edilmiştir ve asma 

kandil kullanılmaktadır. Asma kandiller çoğunlukla cam malzemeden yapılmış 

olsalar da metal örneklerine de rastlanır. Gövdelerine ilave edilen kulplara asılan 

zincirler ile asılmaları sağlanır. Camdan yapılan kandillerin gövdelerinde çeşitli 

yazılar ve süslemeler bulunur (Ek Resim 9-10). 

 

1.1.3 Kandil Zarfı  

 

Kandil zarfları kandil yağının bulunduğu cam kabı muhafaza eden dekoratif 

araçlardır. Kandil zarflarında cam muhafaza bazen ayrı bir parça olup içine 

yerleştirilirken bazen ise  camın kandil zarfının içine üflenmesi ile üretiliyordu. 

MS. 7. yüzyıl’dan sonra mumun yaygınlaşması ile  kandil kullanımı azalır. 

Fakat metal kandiller ve kandillerin yerleştirildiği kandil zarfları X. yüzyıldan 

başlayarak XVI. yüzyıla kadar saltanatını sürdürür. Bu örneklere müze 

koleksiyonlarında rastlamaktayız. Bizans döneminde de kandil zarfı örneklerine 

rastlıyoruz. 

 

İslami tipteki kandil zarflarının çoğunlukla; dövme tekniği ile şekil verilerek  

delik-işi tekniği ile süslendiği gözlenir. Kandil zarflarının yuvarlak gövdeli 

olanlarının içlerinde cam muhafazalar bulunur. Delik-işi süslemelerin amacı ışığın 

daha fazla yayılmasının sağlanmasıdır. Gövdeye lehimlenen plakalara halkalar aplike 

edilir ve kandilin bu halkalara geçirilen zincirler ile asılabilmesi sağlanır12.  

                                                 
11 Bu hadis-i şerif Eşrefoğlu Camiinin batı kapısı üzerindeki mermer üzerine güzel bir sülüsle 
yazılmıştır. 
12 Y. A. Meriçboyu,  İstanbul Arkeoloji Müzeler’indeki İslami Tipte İki Bizans Kandil Zarfı”, 
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, no:81, Kasım-Aralık 1997, sf: 24-30 
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X. yüzyıl ve XIV. yüzyıl ışık geçirmesi için ajurlu ve delik-işi teknikleri ile 

dekore edilmiş bir seri islami metal kandil zarfı görülür. Bu kandil zarfları kare - 

çokgen gövdeli ve piramit kubbeli olabildiği gibi yuvarlak gövdeli olanları da 

bulunmaktadır. Piramidal gövdeli olanlar külahlarının tepesindeki halkadan zincire 

geçirilmek sureti ile mekanda asılmaktadırlar. Kandilin altında yer alan kandilliklere 

yerleştirilen yağ muhafazalarına ulaşabilmek için gövdede kapıları bulunur 13 . 

Yuvarlak gövdeli olanlar ise gövdelerinde yer alan halkalara asılan zincirler ile 

mekandaki yerlerine asılırlar. Delikli gövdeye sahip bu örneklerde bu halkaların yer 

aldığı metal parçaların gövdeye kuvvetli bir şekilde lehimlenmesi önemlidir. XIII. ve 

XIV. yüzyıl’da üretilen kandil zarfları daha kalın metal plakalardan üretilir. Bu 

nedenle delik-işi tekniği ile uygulanan süslemelerin azaldığı gözlemlenir.  Bu 

tarihten sonra yuvarlak gövdeli kandillerin sayıları azalır, piramidal gövdeli olanlar 

ise Osmanlı döneminde de görülür. Yuvarlak gövdeli metal örnekler yerlerini 

formları benzerlik gösteren yuvarlak gövdeli  cam kandillere bırakırlar. Özellikle 

Memluk’larda görülen cam kandillerde  metal kandil zarflarında kullanılan 

süslemeler uygulanır.  Osmanlı döneminde ise cam kandillerin formlarını ve 

süslemelerini devam ettiren çini kandiller görülür. Çini kandiller, cam kandiller ve 

metal kandil zarflarındaki gibi gövdelerinden ışık yaymazlar14.  

 

1.1.4  Mum 

 

Binlerce yıldır ışık kaynağı olarak kullandığımız diğer bir aydınlatma aracı 

ise mumlardır. Mumun icadı MÖ 400’ler civarındadır. XIV. yüzyıl’a kadar evlerde 

mum kullanılmakta idi. Avrupa’da kiliselerde dini ayinlerin ayrılmaz bir ögesi idi15.  

 

                                                 
13 Doris Behrens-Aboseif, Mamluk & Post – Mamluk Metal Lamps, Institut Français D’ 
ArcheologieOrientale, Le Caire, 1995, pp. 67 
14 Rice, D. S.  “Studies in Islamic Metal Work-V”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol. 17, No. 2, 1955, pp. 225 
 
15 W. T. O'Dea, age, pp. 314 
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 İlk mumlar meşale şeklinde çok büyüktür, sonradan küçülmüş ve bugünkü 

boyutlarına gelmiştir. Duvar resimleri ve yazıtlardan  anlaşıldığı üzere Antik Çağ’da 

aydınlatma aracı olarak meşalenin yanında mum da kullanılmıştır. Yumuşak 

yapısından dolayı mumların taşıma yöntemi olarak saplama yöntemi düşünülmüştür. 

Saplama için ortasında sivri uçlu bir çıkıntı veya deliğin bulunduğu metal ayaklar 

kullanılmıştır. Ortaçağ’da Roma’da mumlar ortalarındaki fitilleri ile bugünkü 

hallerini alırlar. XIX. yüzyıl ortalarına kadar insanlar evlerini içyağından imal 

edilmiş fitilli mumlar ile aydınlatırlardı. Balina endüstrisinin gelişimi ile balina yağı 

da sonraları kullanılmıştır. XIX. yüzyılda ise ilk patentli mum yapım makineleri 

ortaya çıkar. Fransız kimyager Michael Eugene Chevrul’un hayvansal yağların 

içindeki stearin asidini keşfi ve mum yapımında kullanımı  ile mumların kalitesi 

artmış ve günümüzdeki ev tipi mumlar ortaya çıkmıştır.  

 

Mumlar aydınlatma işlevinin yanında dini mekanlarda litürjik bir obje olarak 

yoğun olarak kullanılmıştır. Mumculuk Avrupa’dan önce Doğu ülkelerinde 

mabetlerin ve camilerin aydınlatılmasında kullanılmıştır. Bugün de balmumundan 

üretilmiş mumları mabetlerde görmek mümkündür. Osmanlı döneminde çıra, yağ 

kandili, meşale gibi aydınlatma yöntemlerinin yanında mum da kullanılmıştır. 

Mumculuk Osmanlı’da diğer mesleklerde olduğu gibi devlet yönetimindedir. XIX. 

yüzyılda İstanbul’da saray ve konaklarda ispermeçet mumu kullanılmaya 

başlanmıştır, ilk önceleri bu mumlar Avrupa’dan getirilmiş fakat sonradan 

Beykoz’da ispermeçet fabrikası açılmıştır16. 

 

Mum ışığının hissini ifade etmenin zorluğundan; suni aydınlatmaya geçiş 

dönemi antropolojide “kültürel araştırmalarda” (cultural studies) yeterince ifade 

edilememiştir. Örneğin bir mumu obje bazında tarif etmek, anlatmak kolaydır ancak; 

mumdan yayılan titrek  ışığa dair hissi anlatmak zordur. Günümüzde mum ışığının 

loş veya  soluk olduğunu söyleyebiliriz ancak bundan yaklaşık 200 yıl önce en 

verimli ışık kaynağıydı. Resim tarihinde George de la Tour’un (1593-1652) 

resimlerinde mum ışığının obsesiflik derecesinde kullandığı görülür (EK Resim 11). 

                                                 
16 Y. Aydın, age, sf: 15 
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Onun resimleri bize dönemin karanlık ve aydınlık kontrastın verebilir. Yaptığı birçok 

resimde bunu bize gösterir.  

 

Mum yaygınlaşmadan önce birçok evde yağ lambaları kullanılıyordu. 

Mumun yağ lambalarına tercih edilmesinin en büyük nedeni kokusu olsa gerek. 

Özellikle balık yağı kullanılan yağ lambaları iç mekanlarda rahatsız edici kokular 

yaymaktaydı.  

 

1.1.5 Mumluk ve Şamdanlar  

 

Mumun bu kadar yaygın kullanımı ile mumun üzerin yerleştirildiği  farklı 

aydınlatma araçları üretilmiştir. Bunlar  çeşitli formlarda günümüzde de 

görülmektedirler. Madeni şamdanlar cam kandillere  benzer formlarda  üretilmiştir 

(Ek Resim 12,13). 

 

1.1.6 Avize - Polykandela - Chandelier  
 

Avize terimi Farsça’da asılı anlamına gelmektedir. Tavana asılarak kullanılır. 

Işık kaynağının gelişimine göre önceleri kandil yerleştirilebilecek sonrasında ise  

mum dikilebilecek ve hatta daha sonraları ampul monte edilebilecek kolları olan 

modeller gelişmiştir. Chandelier kelimesi Fransızca’da yağ kandili anlamına gelen 

“chandelles’den gelmektedir. 

 

Tarih öncesi devirden XIX. yüzyıl başlarına kadar aydınlatma 

teknolojilerinde aydınlatma şiddetini arttıran bir buluş olmadı. Cam kandiller ışığı 

yaymakta daha iyiydi ve metal kandillerde ışığın çarptığı yüzeylerin cilalandığında 

daha iyi yansıma sağladığı biliniyordu. Ancak aydınlatma şiddetini arttırmanın en 

etkili yolu kandil veya mum gibi aydınlatma kaynağı sayısını arttırmaktı. Böylece 

çoklu kandilli aydınlatma araçları tasarlandı. İlk örnekleri toprak olanlardı ve Roma 

döneminde çok popülerdiler. Daha sonra gümüş ve bakır alaşımlı örnekleri de 

üretildi. Ancak bu tür çoklu kandilliğin ağırlığı sorun yaratıyordu ve bu nedenle daha 

hafif strüktürde, cam kandillerin üzerine asılabilen versiyonları üretilmeye başlandı. 
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Polykandela
17 denen bu türde merkezden çıkan birçok metal kolun uç kısmında yer 

alan yuvalara, çoğunlukla konik şekle sahip, cam kandiller oturtuluyordu.  Başka bir 

deyişle yuvarlak perfore bir metal disk olarak da tanımlanabilir. Günümüze kalabilen 

örnekleri boyutları açısından ve taşıyabildiği kandiller açısından farklılıklar gösterir. 

12- 16 kandil taşıyabilen örnekleri görülebilir18 (Ek Resim 14). 

 

Avizeler ilk dönemlerde fonksiyona yönelik sade tasarımlara sahipken  

özellikle XVII. yüzyıl sonrası büyüklüğü ve mekana hakimiyeti nedeni ile 

dekorasyonu özen kazanmış ve yüksek tasarım kalitesine sahip örnekleri üretilmiştir. 

Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında bu örneklere rastlamak mümkündür ( Ek 

Resim 15). 

 

1.1.7 Fener  

 

Farklı amaçlara hizmet edebilmek üzere, zanaatkarlar çok farklı boyutlarda, 

malzeme ve formlarda aydınlatma araçları yaptılar. Erken Bizans’ta varolan ışık 

kaynakları kilden üretilmiş yağ kandilleri veya mumlardı. Orta Bizans döneminde 

mum yaygınlaşmaya başlamıştı. Öyle ki mum ve kandilin ortak kullanıldığı araçlar 

tasarlanmaya başlandı. Erken Bizans döneminde ise elde taşınabilen veya mekana 

sabitlenen aydınlatmalar yaygındı.  

 

Bizanslılar, geceleri yolları aydınlatmak üzere, belirli bir amaç, ibadet veya  

yürüyüş, gezi gibi sosyal bir faaliyet  için fener kullandılar. Fenerler bağımsız 

aydınlatma elemanlarıdır. Sokak aydınlatmasının henüz gündemde olmadığı veya 

yaygın olmadığı zamanlarda özellikle geceleri mekanlar arası geçişlerde kullanılmak 

üzere üretildiler. Gece ayinleri için kiliseye yönelen  rahipler, ziyaretçileri ellerinde 

fenerleri ile hayal edebiliriz. Fenerler bir kişi tarafından kullanılabildiği gibi açık 

mekanları aydınlatmak üzere asılarak da kullanabiliyordu. Fenerlerin yapımında 

toprak veya bakır alaşımı kullanılabildiği gibi bambu kullanımı da yaygındı. İşlevsel 

açıdan büyük önem taşıyan metal el fenerleri metal bir iskelet, saydam yüzeyler ve 

                                                 
17 Yunancada  birçok ışık anlamına gelir.  
18 L. Bouras, M. G. Parani, age, sf: 11 
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tutacaktan oluşur.Bir başka türü ise metal iskeletin içerisine giydirilen parşömen 

veya fildişi kullanılıyordu. Üst kısımlarında rahat taşınabilmesi/ asılabilmesi için 

yuvarlak halkaları olurdu. Silindir veya kutu formunda olanları vardı. Metal 

fenerlerin ışığı geçirebilmesi için delik-işi gövdeleri olurdu. Bu fenerlerin içerisinde 

kandil veya mum kullanılabilirdi.  

 

Osmanlı döneminde saydam yüzeyler çoğunlukla camdır. İçlerinde 3-4 mum 

yerleştirilebilen mum tablaları olur. Dolmabahçe Sarayı’nda çok sayıda örneklerine 

rastlanmaktadır.  Pirinç veya gümüş olarak imal edilmişlerdir. Dönemin süsleme 

programının üzerlerinde okunabilir. Ancak sadece seyyar olarak yolu aydınlatmanın 

dışında mekan içerisinde kullanımı olduğu bilinmektedir19  ( Ek Resim 16) . 

 

1.1.8 Laterna  

 

Kandil veya mumu korumaya yönelik geliştirilen farklı bir aydınlatma aracı 

da laternadır. Laternanın VIII. yüzyılda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Kandilleri 

rüzgara ve yağmura karşı korumak üzere parşömen, yağlı keten bezi ve MS. VII. 

yüzyıldan sonra ise pencereler ile çevrelenmiştir. Roma dönemine kadar konik şekli 

görülen bu aydınlatma araçlarının formu Roma Dönemi’nden itibaren silindirik 

olarak görülür. Geç dönemlerde bronz laternalara rastlarız. Kapalı mekanlarda üç 

zincir ile tavana asılarak kullanılırlar20.   

 

1.1.9 Fitilli lamba 

 

1784’te İsviçre asıllı Fransız Aime Argand tarafından yapılan bir tasarım, yağ 

lambalarının antik çağdan beri korunan konumunu değiştirmiştir. Yüzyıllarca 

kullanılacak olan bu aydınlatma aracı fitilli lambadır. Fitili  tümüyle yağ kabının 

içinde bırakmaz ve biraz dışarıda ekseni etrafında silindir hava akımı oluşturacak 

şekilde biraz dışarıda bırakır. Alevin üzerine camdan bir silindir koymak suretiyle 

daha parlak ışık elde edildiği görülür. XIX. yüzyılın ikinci yarısında konutlarda, 

                                                 
19 Y. Aydın, age, sf: 305 
20 Y. Aydın, age, sf: 307 
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saraylarda, bezemeli fanuslar taşıyan değişik biçimlerdeki bu yağ lambaları 

gazyağının kullanılmaya başlanması ile  iyice yaygınlaşmıştır 

 

         1.2 Aydınlatma ve Sosyal Hayata Katkıları  

 

Antik dönemde Babil’de, Mısır’da aydınlatma lüks sayılırdı. Gecelerin 

aydınlığı günümüzde geceleri sahip olunan aydınlıktan çok uzaktı. En çok 

aydınlanan yerler saraylardı ki onlarda da basit yağ lambalarının sağladığı titreşen sık 

alevler görürdünüz.  

 

MÖ. XV. yüzyıl civarında genel aydınlatma olmadığından mimaride 

aydınlatma çok önemli bir kriterdi. Romalı mimar Vitrivius, MÖ XV. yüzyıl’da 

yazdığı ünlü eseri “ De Architectura” da bir bölümü sırf doğal aydınlatmaya 

ayırmıştır21.   

 

IV. yüzyıl’dan VII. yüzyıl’a  kadar aydınlatma araçlarında Roma dönemi 

gelenekleri  ve formları devam etti.  Gerek günlük gerekse seremoniler için farklı 

kullanım alanları vardı. Evlerde, dükkanlarda, atölyelerde, kamu binalarında, 

hamamlarda, kiliselerde, tiyatrolarda kullanılıyorlardı. İstanbul’da ana caddeler de 

yağ lambaları ile aydınlatılıyorlardı. Böylece sosyal hayatın süresinin uzaması 

sağlanmış oluyordu22.    

 

Aydınlatmanın yaygınlaşması  geceleri sokağa çıkmayı arttırmış, geceleri de 

sosyal hayatın devam etmesini sağlamıştır.  Osmanlı Dönemi’nde bir dönem evlerin 

ve dükkanların önlerine fenerler asılması istenmiştir ve dolayısıyla fener üretimini 

arttırmıştır. Tanzimat dönemi ile gelen düzenlemeler kapsamında 1847’de 

yayınlanan resmi bir bildiride geceleri sokakları aydınlatmanın  “ ma’muriyet ve 

medeniyet ” eseri olduğu belirtilmiş ve evlerin, dükkanların önlerine kandil asılması 

                                                 
21 M. Bile, T. F. Sorensen, “An Anthropoloyg of Luminosity, The Agency of Light” , Journal of 
Material Culture 2007, vol: 12, p. 271 
22 Y. Aydın, age, sf: 306 
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istenmiştir. Bunu yapanların yönetimce takdirle karşılanacağı belirtilmiştir 23 . 

Böylelikle sokaklarda kandil veya fener yakılması yaygınlaşır, zamanla asılan 

kandillerin tek tip olması sağlanır, gece bekçilerinin bir görevi de kandilleri kontrol 

etmek olur. Çünkü yaygın aydınlatma ile kent güvenliği sağlamak olasıdır. 

 

Farklı ihtiyaçlara cevap vermek veya bir müşterisinin statüsünü güçlü 

gösterebilmesi için zanaatkarlar çok farklı boyutlarda, süslemelere sahip  ve farklı 

malzemelerden meydana gelen aydınlatma araçları yaptılar.  

 

Aydınlatmanın sosyal hayatı bu denli etkiler  hale gelmesi ile aydınlatma 

araçlarının tasarımı- fonksiyonu ve üretimi ve çok önemli bir konu haline geldi. 

Sayıları bu denli arttığından ve fonksiyonların öneminden aydınlatma araçları 

dekorasyonun da önemli bir parçası haline geldiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Y. Aydın, age, sf: 305 
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2. KANDİL ZARFLARI ve   IŞIK SEMBOLİZMİ 

 

2.1 Işık ve Kültür 

 

Vücudun algısı ve madde  arasındaki deneyimsel sürecin sosyal 

orkestrasyonu çoğu zaman araştırma konusu olmaktan uzaktır ve genellikle madde 

ve kişi arasındaki ilişkilere dayanan kültürel araştırmalar fiziksel boyutlarda seyreder. 

Işık ve algı arasındaki ilişkiye bu açıdan bakmak gerekebilir24.  

 

Dünyanın dört bir tarafındaki insanlar üzerinde belli tarzdaki aydınlatmaların 

belli psikolojik etkileri olduğu biliniyor. Işık mekanları, insanları ve nesneleri sosyal 

anlamda nasıl aydınlatır veya  ışık sosyal pratiklerde nasıl maniple edilebilir, farklı 

kültürler ışığı sadece renk ve parlaklık anlamında mı yoksa zihinsel bir fenomen 

olarak da düzenlerler mi gibi sorular son zamanlarda antropolojinin de ilgisini 

çekmiş ve bu konuda bir çok araştırma yapılmıştır.  

 

Klasik Yunan döneminden bu yana ışık fiziksel bir fenomen olarak, 

ölçülebilen bir form olarak algılanır. Işık karanlığın karşıtı olarak tanımlanır. Işığın 

psikolojik olarak algısı üzerine XX. yüzyılda bazı araştırmalar yapılmıştır ve bunlara 

göre insanların ışık ve rengi algılama şekli kültürel nedenler ile şekillenmektedir25.  

 

Işık insanlar arası ilişkiler yaratmak, insanlar ve nesnelerin iletişimini 

arttırmak için sosyal olarak manipüle edilmektedir. Işık özel kültürel yöntemlerle 

insanları, mekanları ve şeyleri açığa çıkarır. Işık maddi çevreyi aydınlatırken, 

nosyonların kimliğini, kültürel mirası, sosyal hayatı yansıtmak için kullanılır.  

 

 

 

 

                                                 
24 M. Bile, T. F. Sorensen, age, p. 263 
25 M. Bile, T. F. Sorensen, age, p. 268 
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2.2 İslam İnancında Işık sembolizmi 

 

Genel aydınlatmanın olmadığı 19.yüzyıl’a kadar kandiller ve dolayısı ile 

kandil zarflarına gerek iç mekan gerekse dış mekanlarda çok ihtiyaç duyuluyordu. 

Bu nedenle üretimleri arttı ve işlevleri ve etkileri yeniden değerlendirildi. Sosyal 

statüden baktığımızda ise kandilleri evinde kullanmak veya onları dini bir kuruma 

bağışlamak varlıklı olmanın göstergesiydi. Ayrıca ışığın sembolik ve yüceltici yan 

anlamları  nedeni ile, aydınlatma araçları; imparatorluğa ait veya dini, cenaze 

işlerinde, düğün törenlerinde ve hatta popüler büyüde merkezi bir konumda yer 

aldılar26.  

 

XII. yüzyılda politik bölünmelerin artışı ile varlıklı aileler İslam toplumu 

içerisinde önem kazanmaya başladılar. Böylece Selçuklu dönemi sanatkar ve 

zanaatkarları için de yeni bir dönem başladı. Bu değişimin ilk izlerini İslamiyet 

öncesi devirlerde Ahilik teşkilatının Selçuklu döneminde yerleşmesi ile görebiliriz. 

Varlıklı tüccar sınıfının oluşumu kültür ve sanat hayatını değiştirdi. Özellikle Sultan 

1. Alaeddin Keykubad zamanında Selçuklu Devletinin bölgede sağladığı  siyasi 

üstünlük ve otorite ile Asya’dan göçler devam etmiş ve elbette bu durum meslek ve 

iş erbabiyeti açısından Anadolu’yu ergin bir duruma getirmiştir27.  XII-XIII. yüzyılın 

ustaları Sultan, emir ve beylerin yanında bu aileler için de eserler yarattılar. Sanatı 

himaye altına alan zümrenin önem kazanması ile malzeme ve teknikler, formlar ve 

süsleme konuları ile yazı tipleri de çeşitlenmeye başladı28.  

 

Aydınlatma araçları da kaçınılmaz olarak bu gelişmede önemli bir 

konumdaydılar. Kandiller  iç mekanın önemli bir öğesi olarak, aydınlatma 

fonksiyonun yanında süslemeleri ile mekan dekorasyonuna katkıları  ile de ön plana 

çıkıyordu.  Bu nedenle tasarımları, süslemeleri, oranları özenle irdelenmeye başlandı. 

İncelenen örneklerden  en eski kilden yapılan kandillerin bile üzerinde dini semboller 

                                                 
26 L. Bouras, M. G. Parani, Lighting in Early Byzantium, Dumberton Oaks, Washington D.C, 2008, 
pp:15 
27 E. Merçil, “ Anadolu Selçukluları’nda Serbest Meslekler”, Cogito,  YapıKredi Yayınları, No:29  
Güz, İstanbul, sf: 145 
28 F. Bodur,  Türk Maden Sanatı, İstanbul, 1987, sf: 24 
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ve yazıtlar bulunduğu görülüyor. Bu süslemeler ve yazıtlar inancın ötesinde 

çoğunlukla şeytanla özdeşleştirilen karanlığı yenmek için kullanılıyorlardı. Dini 

motifler ve yazıtlarla da bu bağı kuvvetlendiriyorlardı. Birçok dinde ortak olan bir 

anlayışa göre ışık, tanrı ve iyilik sembolüydü. Bu nedenle en eski çağlardan bu yana 

kandiller karanlıkla fiziki ve manevi mücadele aracı olmuşlardır denebilir. Örneğin 

Bektaşi ayinlerinde aydınlatma düzeninde kullanılan ve  “çerağ” olarak adlandırılan 

kandiller aydınlatma işlevlerinden  öte kökenini bağlı olduğu inançtan alan zengin 

simgeler dünyasını mekana yaymakta aracıdırlar29.  

 

Tanrının ışık şeklinde olması ve evrende ışık şeklinde tezahür etmesi / temsil 

edilmesi fikrine eski doğu dinlerinden itibaren dünyanın dört bir tarafında farklı 

inançlarda rastlanır. Örneğin İncil’de ışık kelimesi en az 200 yerde geçmektedir. 

İslam’da ışık sembolizminin en önemli kaynağı Kur’an-ı Kerim’in XXIV. Nur 

Suresi’nin 35. ve 36. ayetlerindedir.  

 

“ 35 – Allah göklerin ve  yerin Nuru ( ışığı)’ dır. O’nun sıfatı, sanki içinde 

ışık bulunan penceresiz bir hücredir. O ışık bir cam muhafaza içindedir. Cam da 

sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ışık, güneşin doğusunda ve batısında 

gölgelenmeyen mübarek bir zeytin ağacının yağından yakılır. O’nun yağı, kendisine 

bir ateş dokunmasa bile, hemen ışık verir. Bir ışık nur üstüne nurdur. Allah dilediği 

kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için böyle misaller verir. Allah her şeyi 

bilir30.  

 

36- Bu ışık, Allah’ın yüksek tutulmasını ve içlerinde adının emrettiği evlerde 

(cami ve mescitlerde) yakılır.Onlar buralarda sabah ve akşam Allah’ı tesbih eder ve 

namaz kılarlar.”  

 

Burada ışığın Allah’ı sembolize etmesi,  dünyanın dört bir tarafında ışığın 

ateş kültünden itibaren hayatın kaynağı ve yaratıcının sembolü olmasının 

                                                 
29 B. Tanman, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler , İstanbul, t.y, sf: 344 
 
30 M. Zeki Oral, age, sf: 115 



 

 21 

sürekliliğini göstermektedir. İslam dünyasında kutsal ışık transparan bir mihrap 

kandili olarak tasvir edilmiştir31.  

 

 

Mihrapta XI. yüzyıl’dan itibaren genellikle kemerin altında asılı  şeklindeki 

kandil motiflerine rastlanmaya başlar32. Bu kandil motifine bazen de iki yanda mum 

eşlik eder. Sonrasında da sıklıkla kullanılan bu sembol Tanrı’nın ışığı sembolizmini 

açıklıkla ifade eder. Seccadelerde, mezar taşlarında da bu sembolizm tüm İslam 

dünyasında kullanılmaya devam eder33.  

 

Özellikle Konya civarında Ortaçağ’da üretilen kandil zarfları 

değerlendirilirken, tasavvufun bu sanat eserlerinin şekillenmesi üzerindeki etkisinden 

gerekir. Tasavvufun yoğun varlığı ve beraberinde getirmiş olduğu zengin ve renkli 

semboller dünyası incelemiş olduğumuz kandil zarflarından ortaçağda üretilmiş 

olanları özellikle dekoratif ve işlevsel anlamda etkilemiş olmalıdır. Bu dönemde daha 

ziyade geometrik ve figürlü  süslemeler görmekteyiz.  

 

Ortaçağ mutasavvıflarının İslam tasavvufunun kaynakları olarak kabul edilen 

ve dönemin düşünce yapısını oluşturan değerli fikirlerinin yansımalarının adeta 

sembolik bir dil oluşturduğu ve bu sembolik dilin mimaride, şiirde, el sanatlarında ve 

sanatın her dalında ifade edildiği görülür. Bilim ve din dünyasının çok da 

ayrışmadığı, aynı potada eridiği ortaçağ Anadolu dünyasında dini kabullerin ve 

görüşlerin ifadesi için matematik ve geometrik soyutlamalardan yararlanılır 34. 

 

Geometrik soyutlama ile en basit geometrik forma ulaşılırken aynı zamanda 

bu formların birbiri ile sonsuz eklemlenebilirliliği ve tekrarı söz konusudur. Bu tür 

sembollerin İslam sanatında pek çok tekrarı bulunur. İslam sanatı için çok önemli bir 

                                                 
31 Shalem, Avinoam,  “Fountains of Light: The Meaning of Medieval Islamic Rock Crystal Lamps”, 
Muqarnas, Vol. 11, 1994, pp. 1-11 
32 Doris Behrens-Aboseif, age, pp. 30 
33 N. N. N. Khoury,  “The Mihrab Image: Commemoratıve Themes in Medieval Islamic 
Architecture” , Muqarnas, no:11-28, Brill,1992, pp: 9 
34 L. Bahtiyar, Sufi Tasavvufi Arayışın Dışavurumu, İz yayıncılık, İstanbul, 1976, sf: 116 
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ifade aracı haline gelen bu tasvirin, yazılı kaynaklarda çok fazla belirtilmese de,  

dekorasyonda, bezemlerde, sadece estetik kaygılarla  uygulanmadığı görülmektedir.   

 

2.3 İslam Sanatında Işığın Dokulardan Filtrelenmesi Özelliği ve Kandil 

Zarfları 

 

İslam sanatında ışık ve ışığın yarattığı yansıma, kırılma, ve filtreleme etkileri 

her zaman için anlamlı, önemli faktörler olmuştur. Mimaride mukarnaslar, kafes işi 

tekniği kullanılan çeşitli malzemeler, renkli cam (vitray) uygulamaları  ve hatta 

suyun mimari ile birlikte kullanımı, ışığın bu özelliğinin sanat eserini / yapıyı 

vurgulaması amacı ile farklı tekniklerde ve boyutlarda uygulamaları mevcuttur35. Bu 

bağlamda İslami sanatın hemen her döneminde uygulamalı sanatlarda sanatsal değeri 

çok yüksek  aydınlatma objelerine rastlarız. Seramik, cam ve metal lambalar, 

kandiller, fenerler, kandil zarflarının birincil işlevlerinin dışında birer sanat eseri 

olarak kabul edilirler. Işık sembolizminde bu sanat eserlerinin süslemelerinde yoğun 

olarak kullanılmıştır.  

 

Işık sembolizminin yanında İslam kültüründe çok önemli bir yeri olan ışık- 

gölge ilişkisini uygulamada görebileceğimiz örnekler delik işi kandil zarfları ve cam 

kandillerdir. Bu sanat eserleri döneminin bilim ve ilim dünyasının yansımaları olan 

süsleme dokularının üzerinde desen olarak taşırken aynı zamanda kullanım halinde 

iken gölge ve ışık ilişkisini mekana yansıtarak daha çok vurgulamayı başarır ve ışık 

gölge ilişkisini somutlaştırır.  

 

Özenli bir işçilikle kesilmiş ve gölgeliğine muazzam  bir transparanlık  

kazandıran adeta dantel gibi detaylı delik-işi işlemeleri ile karakteristik bir yapı 

kazanan İslami aydınlatmalar; kafesli yüzeylerinden ışığı karmaşık yollardan filtre 

ederek, çevreleyen mekanda arabesk ışık ve gölgeler yansıtırlar. 

 
 

                                                 
35 H. Theunissen, “ Lamps”, Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi,  Cilt lll, Ankara, 1995, sf: 112 
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3.  X-XV. YÜZYILLAR ARASINDA ÜRETİLMİŞ DELİK-İŞİ 
İSLAMİ KANDİL ZARFLARI ve TEMSİLİ BİR MEKAN 
ÜZERİNDE YARATTIKLARI ETKİ ÜZERİNE BİR DENEME 
 

 
 
 
3.1 Bronz Kandil Zarfı 
 
 
ÖLÇÜSÜ:  Yük: 26cm 
                   Gövde Çapı: 40cm 
BULUNTU YERİ:  KONYA 
TARİHİ: XII. yüzyıl  
ENVANTER NO: 17/1970 
GELDİĞİ YER:  
SERGİLENDİĞİ YER: KOPENHAG DAVID COLLECTION 
 
 
 
Tanımı 
 

 

Kopenhag David Koleksiyon’unda yer alan delik-işi bir kandil Ankara 

Etnografya müzesinde sergilenen 1280/ 81 tarihli ajurlu kandil ile benzerlikler 

göstermektedir. Kandilin yuvarlak gövdesi ve ağza doğru genişleyen bir boynu vardır. 

40cm çapındaki kandilin gövde kısmında yer alan halkalardan asıldığı 

gözlenmektedir. İçine cam kap konularak kullanılan bu kandil zarfının gövdesi delik-

işi tekniği ile süslenmiştir. Sade bir süsleme programına sahip kandilin gövdesi 

yuvarlak deliklerle boşaltılmış ve üzerine anıtsal kitabe frizleri yerleştirilmiştir. 

Gövdesinde kufi yazı ile besmele yer alır, boyun bölgesinde ise Allah yazmaktadır36. 

Bu yazıların Kur’an‘dan ayetler olduğu bilinmektedir. Ülker Erginsoy, David 

Koleksiyonu’nda bulunan Rey kazılarından çıkan örneklere benzerliği nedeni ile XII. 

yüzyıla ait olduğunu ve Konya civarındaki atölyelerde işlendiğini düşünmektedir37. 

 

 

                                                 
36 Behrens-Abouseif, age, pp.25 
37 Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, t.y, sf: 311 
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Değerlendirme 

 

Katalog çalışmasında yuvarlak gövdeli kandil zarflarına örnek olması 

bakımından 1090 tarihli Türk ve İslam Sanatları Müzesi’nde bulunan kandil 

üzerinden yaptığımız ışık- gölge simülasyonundan yola çıkarak, bu kandil üzerindeki 

süslemeleri ve mekan üzerindeki etkisini yorumlayabiliriz.  Kandilin üst kısmındaki 

açıklıktan ışık doğrudan çıkacak  ve mekanın örtüsü ve duvarların üst yüzeyi 

dolaylarında herhangi bir gölge etkisi yaratmayacaktır. Bu sınırın altında ise 

gövdenin üzerinde yer alan sık ve yuvarlak delikler mekanın duvarlarında kendisini 

gösterecektir. Deliklerin üzerinde işlenmiş kufi yazılar ise sade bir desen üzerinde 

yer aldıklarından mekanın duvarlarında oldukça net olarak okunabileceği 

varsayılabilir. Belki de 1280 tarihli arabesk süslemeli ve Etnografya Müzesinde 

bulunan kandilden daha sade olmasının nedeni bu olabilir. Üzerindeki yazılar 

geceleri bu kandilin asıldığı mekanın çeperlerini çevrelemektedir. Kandilin ustası 

ayetlerin yaratacağı etkiyi arttırmak için gövdedeki zeminde yer alan süslemeleri 

sadeleştirmiş olabilir. Kandilin süslemelerin yarattığı silüetin mekandaki yayılımı 

şekil 1’de  gösterilmiştir.  
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Resim 1. Bronz Kandil Zarfı, Envanter no: 17/1970, Kopenhag David 

Collection  
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Şekil 1. Bronz Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi  

 
Şekil 1a: Bu grafik kandilin ışığı yanarken yüzeyinden mekana süzülen ışığın 

mekanda oluşturduğu gölgeleri temsil eder 
 
 

 
Şekil 1b: Bu grafik temsili mekana kandilden süzülen ışığın direk yansıdığı 

(gölge olmaksızın) bölgeleri temsil eder.  
 

 

 
Şekil 1c: Bu grafik;  temsili mekanda kandilden süzülen ışığın yansımadığı, 

karanlıkta kalan bölgeleri temsil eder.  
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         3.2 Pirinç Kandil Zarfı  
 
 
ÖLÇÜSÜ:  Yük: 33cm 
                   Ağız çapı:   29cm 
                   Ayak çapı:  12cm 
                   Ayak yük:   3.5cm 
                   Kaide çapı:  12.5cm 
BULUNTU YERİ: Şam 
TARİHİ: 1090 
ENVANTER NO: 192  
GELDİĞİ YER: Şam Emeviye Camii 
SERGİLENDİĞİ YER: TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ, 
İSTANBUL 
 
 
 
Tanımı:  
 
 

Selçuklu devrine ait delik-işi tekniği ile süslenmiş bir  kandil zarfı da Türk ve 

İslam Eserleri Müzesi’nde bulunmaktadır. Bu eser İstanbul’a Şam’daki  Emeviye 

Cami’nden gelmiştir. Kitabesinden 1090 yılına ait olduğu bilinmektedir. Pirinç 

malzemeden dövme tekniği ile üretilen kandilin  çok da özenli olmayan delik-işi 

geometrik desenler ile dekore edilmiştir38. Yuvarlak gövdesi lambanın omuz ve taban 

kısımlarında düzleşir. Yüksek bir boynu, kısa ve üzerinde süslemesi olmayan  bir 

ayak kısmı vardır. Gövde üzerinde yer alan arma şeklindeki eklemeler gövdeye 

lehimlenmiştir39. Kandil  yer yer diğer objelerden alınan parçalar ile tamir edilmiştir. 

Bu eserin XII. yüzyıl sonrasında bir tarihte tamir edildiği sanılmaktadır. Kandilin 

boynunun etrafında 5cm eninde kufi bir kitabe frizi dolanır. Frizin olduğu kısım iki 

yerde yıldız ve bitki motifleri ile süslü madalyonlar ile kesilir. Kandilin ayak 

kısmında yer alan “kuzeydeki” kelimesinden caminin kuzey revakına asıldığı tahmin 

edilmektedir.  

Gövdesinin üzeri altı köşeli yıldız motiflerinden oluşan basit geometrik 

desenler ile süslenmiştir. Bu geometrik formlar delik-işi tekniği kullanılarak elde 

                                                 
38 Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, t.y, sf: 361 
39 Rice, D. S.  “Studies in Islamic Metal Work-V”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol. 17, No. 2, 1955, pp. 206-231 
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edilmiştir, çok özenli bir tekniğe sahip olduğu söylenemez ancak Selçuklu devri XI. 

yüzyıla ait nadir eserlerden olması nedeni ile önemlidir. Şam’daki bir atölyede 

üretildiği tahmin edilmektedir.  

 
 

Mekandaki Etkisi 

 

Katalog çalışmasında mekandaki ışık gölge ilişkisini incelediğimiz bu örnekte 

delik-işi tekniği ile işlenmiş yuvarlak gövdeli kandillerin mekandaki etkisini 

incelemiş bulunuyoruz. Seramik ve cam kandillerde form olarak benzerlerini 

gördüğümüz diğer örneklerde olduğu gibi bunda da üst kısmındaki boşluk ile 

mekanın özellikle üst kısımlarını gölgesiz olarak aydınlattığı görülür. Bu aydınlık 

çizgisinin bittiği sınırdan itibaren ise, ışığın reflekte edildiği boyun ve gövdesinde 

yer alan delik-işi süslemeler; sırası ile mekanın duvarlarını süslemektedir. Kandilin 

yüzeyindeki Selçuklu devri tipik geometrik süslemelerin işçiliği çok iyi olmamakla 

beraber, kandil zarfı içerisine kandil konularak aydınlatıldığında mekanda etkileyici 

bir ambiyans yaratır; çünkü  süslemeler çok sıktır. Kandil zarfının boyun bölgesinde 

yer alan kitabeyi kubbeye yakın bir yerde mekanın üst kısımlarında görmekteyiz. 

Kandil zarfı niş içerisine yerleştirildiğinde ise  aynı  şekilde nişin duvarlarını 

yıldızları ile dekore etmektedir, kandilin üst kısmı açık olduğundan, kemer kısmında 

ise gölge gözlenmez.  

  
Değerlendirme 

 

Erken tarihli bu kandil zarfının bilgisayardaki animasyonu bize üzerindeki 

geometrik deseni mekana yansıtan en başarılı örnek olduğunu gösterir. Büyük 

ihtimalle uç kesiti yıldıza benzeyen bir alet yardımı ile delik-işi süslenen kandilde bu 

teknik pratikte çok başarılı olmuştur. Oldukça sıkça delinen kandil zarfından süzülen 

ışınlar bu yıldızları olduğundan daha da büyük bir biçimde mekanın duvarlarına 

yansıtan bu durum adeta  çok yıldızlı gecede bir gökyüzüne bakılıyormuş gibi bir his 

uyandırır. 
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Resim 2. Bakır Kandil Zarfı, Envanter no: 192 evkaf no: 3037, Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi, İstanbul 
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Render40 1. Bakır Kandil  Zarfı 3D imajı, model mekanın zeminine 
yerleştirilmiş 

 

 

Render 2. Bakır Kandil  Zarfı 3D imajı, model zeminden 1,5m yukarıda asılı 
halde 

                                                 
40 Render; (bilgisayarda 3 boyutlu programlar yardımı ile  çizilmiş olan modeli veya modellerin 
bilgisayar tarafından işlenerek hazırlanan görselidir.  
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Render 3. Bakır Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının mekanın 
örtüsündeki etkisi 
 

 

Render 4. Bakır Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekandaki bir nişteki etkisi 
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Şekil 2. Bakır Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 
etkisi  
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3.3 Tunç Kandil Zarfı  
 
 
ÖLÇÜSÜ: Ağız  çapı:   21cm  
                  Gövde Yük: 18cm 
                  Gövde çapı: 25cm 
                   
BULUNTU YERİ:  
TARİHİ: X.yüzyıl – XI.yüzyıl  
ENVANTER NO:  
GELDİĞİ YER: Logan Patten Ryerson Collectıon  
SERGİLENDİĞİ YER: CHICAGO ART INSTITUTE 
 
 
 
Tanımı:  
 

 

Erken İslam devrine ait tunç malzemeden üretilmiş bir grup kandil oldukça 

hasarlı  olarak günümüze gelebilmiştir. Bu döneme ait  Chicago Art Institute’ta 

görülen bu örnekte çok ince levhaların dövülerek şekillendirildiği yuvarlak gövdeye 

sahip örneğin gövdenin kesici ve delici aletlerle oyularak desenler ve kitabe frizleri 

ile süslendiği gözlenmiştir. Dövme yöntemi ile ana formu verildikten sonra kandil 

ışığının sızması için gövdede delikler açılmıştır41. Belirgin kufi karakterde bir yazı 

frizi gövdeyi çevrelemektedir. Harflerin yüksekliği 4cm’dir. Üst kısımda  1-2 cm 

kalınlığında bir yazı frizi daha görülmektedir ancak bundan geriye sadece birkaç 

kelime belirgindir42.  

 

 Harari tarafından 10. veya 11. yüzyıl a ait olduğu tahmin edilen kandilin 

buluntu yerine dair bir bilgi yoktur. DS. Rice kitabesi üzerinde yaptığı incelemelerde 

IX. yüzyılın sonu veya X. yüzyılın başına tarihlenebileceğini söyler. Kandil üzerinde 

yer alan kufi yazıdan bu eserin bir camiye vakfedilmek üzere yaptırıldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

                                                 
41 Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, t.y, s.105 
42 D. S. Rice,  “Studies in Islamic Metal Work-V”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol. 17, No. 2, 1955, pp. 206-231 
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Bu örnek, bu tip tunç kandiller arasında en sağlam durumda olandır, bunun 

dışında yine Chicago Art İnstitute’da Rey kazılarından elde edilen X. yüzyıl, 

Selçuklu devrine tarihlenen kandil fragmanları bulunmuştur. Erken İslam devrinde 

madene repousse, kazıma ve yaldız gibi tekniklerin kullanımın yanı sıra madene 

kakma ve delik- işi tekniğinin ilk denemeleri yapılmıştır.  

 

Değerlendirme 

 

Chicago Art Institute’da bulunan bu örnek, katalog çalışmasında X.yüzyıl’a 

tarihlenen ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan örnek ile yuvarlak gövdeli 

oluşu bakımından benzerlik gösterir. Bu duruma istinaden, yaptığımız çalışmadan 

yola çıkarak bu kandilin içinde kandil yandığı zaman gövdesinde bulunan yuvarlak 

deliklerden mekanı yuvarlak desenler şeklinde dekore ettiği / süslediği söylenebilir. 

Bu örneğin çok önemli bir özelliği ise gövdesinde yer alan kufi kitabesinin de 

mekana yansıtılmasıdır. Kandilin boyun kısmı zarar gördüğünden bu kısımda başka 

bir kitabe olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak gövdedeki kitabenin mekana 

yansıyacağını söyleyebiliyoruz. Şekil 3 ‘deki şematik anlatım; kandil zarfının 

üzerindeki desenlerin mekana yayılımını göstermektedir. 
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Resim 3. Tunç Kandil Zarfı, Chicago Art Institute 
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Şekil 3. Tunç Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 
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3.4 Tunç Kandil Zarfı  
 
 
ÖLÇÜSÜ: Gövde Yük:  
                  Gövde çapı:  
                  Üst halka çapı:  
BULUNTU YERİ: KUDÜS 
TARİHİ: XII.yüzyıl 
ENVANTER NO: 6007 
BULUNDUĞU YER: Kubbet-üs Sahra  
SERGİLENDİĞİ YER: Louvre Müzesi 
 
 
Tanımı  
 

 

Kudüs’teki Kubbet-üs Sahra’ya ait olan ve Louvre Müzesinde sergilenen bir 

diğer örnek delik- işi tekniği bakımından oldukça yoğundur. Diğer yuvarlak gövdeli 

kandillerden farklı olarak hegzagonal bir ağzı ve 6 dilimli gövdesi vardır. Döneminin 

karakteristik özelliğini gösteren ve yoğun geometrik desenlerle süslenmiş kandil 

zarfının ağız kenarını çevreleyen kitabesinde “la ilahe il- Allah”  ve “ el-menna 

lillah” ibareleri tekrarlanır. Süsleme tekniğinden yola çıkarak XII. yüzyıla ait olduğu 

tahmin edilmektedir43.  

 

Değerlendirme 

 

Yuvarlak gövdeli 1090 tarihli Türk ve İslam Sanatları Müzesi’de bulunan 

kandil ile ilgili yapılan aydınlatma –simülasyon çalışmasından yola çıkarak bu 

kandilin dekoratif dokularından süzülen ışığın mekanda yarattığı etkisi için şunları 

söylenebilir: gövde ve boyunda yer alan yoğun ve sık aralıklı delik-işi tekniğinin bu 

desenleri mekana yansıttığı söylenebilir, ayrıca daha önce incelediğimiz örneğe 

oranla çok daha yoğun bir dekorasyon yarattığından bahsedebiliriz. Üst kısmı açık 

olduğundan buradan ışık direkt çıkar ve mekanın kubbesi veya örtüsüne gölge 

düşürmez. Fakat gövdesindeki zengin ve sık işçilik sayesinde mekanın duvarlarında 

                                                 
43 Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, t.y, s.231 
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sık ve zengin gölgeler oluşturur. Şekil 4’deki grafik kandil zarfının kullanım halinde 

iken süslemelerinin silüetlerinin mekanda yarattığı gölge alanlarını göstermektedir.   

 

 

Resim 4. Tunç Kandil Zarfı, Louvre Müzesi, Envanter No: 6007 ( Behrens-
Abouseif, sf.32) 

 

 
 
Şekil 4. Tunç Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 
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3.5 Bronz Kandil Zarfı44 
 
 
ÖLÇÜSÜ: Yük: 24.5cm 
                  Taban Ölçüsü: 60cm 
BULUNTU YERİ: Konya Mevlana Dergahı 
TARİHİ: XIII. yüzyıl 
ENVANTER NO: 400 
SERGİLENDİĞİ YER: Konya Mevlana Müzesi 
 
 
 
Tanımı 
 
 

Anadolu Selçuklu devrine ait Konya’da üretilen bir delik-işi kandil zarfı 

örneği Konya Mevlana Müzesi’nde bulunan altı küp üst kısmı piramit şeklindeki 

eserdir. Üzerindeki  yüzeyde özenle işlenen delik-işi tekniği yüzeyinde dantelsi bir 

doku oluşturur. Kandili piramit şeklindeki üst kısmı dört üçgen parçadan oluşur. 

Parçalar birbirine lehimle birleştirilmiştir45.  

 

Kandil zarfının gövde kısmının ön yüzü figürlü bir kompozisyon ile 

süslenmiştir ve üzerinde sivri kemerli çift kanatlı bir pencere bulunur. Dört yapraklı 

çiçek ve yıldız motifleri ile bezenmiş pencerenin üzerinde büyük bir çiçek– rozet yer 

alır. Bu rozetlerin yanında ise iki ejder figürü yer almaktadır. Burada rozet ve iki 

ejder güneş ve ay’ı temsil etmektedir.  Çiçek rozet kompozisyonunun yanında 

kuyruk uçları ejder başları ile sonlanan aslan figürleri yer alır. Aslan figürleri de yine 

güneş- ay sembolizmi ile ilişkilendirilir. Aslan figürlerinin  yanında ise palmet 

biçimli kuyrukları ile Selçuklu döneminin adeta simgesi olan çift başlı kartal figürü 

yer alır. Kartalın sembolize ettiği anlamlardan birisinin de güneş ( aydınlık ) 

olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısı ile kandil zarfının yüzeyinde yer alan tüm 

figürlerin güneş- ay- aydınlık – karanlık sembolizmi ile ilişkilendirildiğini 

söyleyebiliriz. Kandil zarfının ön yüzeyinde yer alan pencerenin altında yer alan 

kitabeden eserin kime ait olduğu öğrenilir. Arka yüzde içinde yıldız-çiçek 

                                                 
44 Ustasının Hasan bin Ali el-Mevlevi olduğu bilinmektedir. 
45 Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, t.y, sf: 412-419 
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kompozisyonu olan bir madalyon bulunur.  Kandilin birbirinin eşi olan diğer 

cephelerinde ise ortadaki çiçek-rozet ten çıkıp tüm yüzeye dağılan arabesk 

kompozisyonlar görülür.  

 

Piramit yüzeylerin her birinin ortasına üçgen oturtulmuştur. Ön yüzeydeki 

piramidin üçgenin içerisinde çiçek-rozet yer alır. Birbirinin eşi olan iki yan yüzeyde 

ise altı kollu yıldız motifleri ile bezenmiştir.  

 

Şerare Yetkin’in yayınladığı bu kandil zarfının Konya Mevlana Müzesi’nde 

kullanılmak üzere yapıldığı bilinmektedir. Bu eser  bir Mevlevi tarafından yapılmış 

olması ve yakın tarihe kadar Konya Mevlevi dergahında saklanmış olması bu kanıyı 

arttırmaktadır. Ülker Erginsoy; tekniği, süslemelerini göz önünde bulundurarak;  bu 

kandil zarfının XIII. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait olduğunu işaret etmektedir46.  

 

Mekandaki Etkisi 

   

 Kandilin süsleme programının tasarımının; içine yerleştirilecek ışık 

kaynağının mekanda yaratacağı etki düşünülerek gerçekleştirildiği tahmin 

edilmektedir. Kandilin üst kısmının  piramit şeklinde hacim olarak içeri girmesinin 

nedeni, piramit bölgelerdeki süslemelerin mekanın üst kısmına (kimi zaman kubbeye) 

yansıtılmak istenmesidir. Böylece; küp şeklindeki gövdenin kenarlarında yer alan 

süslemelerden yayılan ışık, mekandaki duvarları süslerken; piramit kısımda yer alan 

süslemeler de mekanın tavanını / kubbesini süslemektedir.  

 

Dört yüzünde farklı süsleme programı olan kandilden yayılan ışık ve yaratılan 

gölgeler ile mekan çok zengin bir biçimde süslenmekte / dekore edilmektedir. 

Örneğin eserin ön yüzeyinde yer alan kapı mekandaki duvarlardan birinde gerçek 

kapı büyüklüğüne gelebilmektedir.  

 

                                                 
46 Yetkin, Ş. “ Anadolu Selçukluları Devrinden Bir Madeni Eser”,  Sanat Tarihi Yıllığı lV, İstanbul , 
1976, sf: 207-211  
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 Kandil kendi süslemesini ışık ve gölge prensibi ve projeksiyon etkisi ile 

gerçek boyutlara getirmektedir. Bu durum, kandil üzerindeki süslemenin hizmet 

ettiği tasavvufi anlayışa ait sembollerin vurgusunu yapmakta ve 

kuvvetlendirmektedir.  

 

Kandil zarfının bir niş içerisinde kullanıldığında da aynı prensipte,  nişin 

taban- tavan ve duvarlarına üzerindeki süslemeleri yansıttığı  görülmektedir. Düz niş 

içerisine yerleştirilen kandil zarfının, arkadan pencereden süzülen ışık etkisi yarattığı 

gözlenmektedir.  

 

Böylece;  kandil zarfının  kullanılır halde değilken (işlevini sergilemezken) 

üzerinde gözlenebilen zengin süslemelerinin; gece / karanlıkta kandil zarfına kandil 

yerleştirildiğinde ( fonksiyonunu yerine getirirken) aynı süslemelerin kandilin 

yerleştirildiği mekanda izlenebildiği  durumu çıkarılabilir.  

 

Değerlendirme 

 

Katalogda da incelemiş olduğumuz gibi ışık sembolizmi ile yoğrulmuş ve 

delik-işi tekniği ile bu sembollerin etrafının boşaltılması ile işlenmiş kandil zarfının 

yüzeyinden süzülen ışık ile tüm bu sembolizmin elemanları kandilin kullanıldığı 

mekanın çeperlerine yansımaktadır. Ülker Erginsoy ve Şerare Yetkin’in ortak bir 

kanısı olarak bu kandil zarfı Konya Mevlana Müzesi’nde kullanılmakta idiyse, 

üzerindeki süslemelerin bu mekanı dekore ettiği belirtilebilir47. Kandil zarfının kare 

kesitteki gövdesinin üzerinde yer alan süslemeler Mevlevihanenin duvarlarını 

süslerken, katalog çalışmasında yaptığımız çalışmadan gördüğümüz üzere  piramit 

yüzeylere işlenen ve çoğunlukla ışık sembolizmini temsil eden süslemeler ise 

Mevlevihanenin kubbesini süslemektedir. Kandil zarfının üst kısmında yer alan 

halkanın kandilin asılması için kullanıldığı bilinmektedir. Yerden belli bir 

yükseklikte kullanılan kandil zarfının süslemelerinin daha gerçekçi boyutlarda 

mekana yansıdığı yine yaptığımız çalışmada fark edilmiştir.   

                                                 
47 Ü. Erginsoy, age, sf: 417 
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Resim 5. Bronz Kandil Zarfı, Envanter No: 400,  Konya Mevlana Müzesi, 
Konya 
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Render 5. Bronz Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın zeminindeki etkisi 

 

 

Render 6. Bronz Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın zeminindeki etkisi 
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Render 7. Bronz Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın duvarlarındaki etkisi 

 

 
Render 8. Bronz Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 

mekanın örtüsündeki etkisi 
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Render 9. Bronz Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 

örtüsündeki etkisi 
 

 
Şekil 5. Bronz Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 
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3.6  Pirinç Kandil Zarfı 
 
 
ÖLÇÜSÜ:  Yük: 29cm 
                   Kaide çapı: 16,2cm 
BULUNTU YERİ: TARİHİ: XIII.yüzyıl ikinci yarısı 
ENVANTER NO:  
GELDİĞİ YER:  
SERGİLENDİĞİ YER: London Kleır Collectıon 
 

 

Tanımı  

 

XIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen kandil zarfının formu ve süslemeleri 

Konya’daki örnek ile benzerlikler gösterir. Üzerinde yine güneş-ay, karanlık-aydınlık 

sembolizmini yansıtan süslemeler bulunur. Kandil zarfının ön yüzünde Konya 

Müzesi’ndeki örnekte olduğu gibi kandilin yerleştirilmesi için çift kanatlı bir kapı 

bulunur 48 . Ajur işi ile işlenmiş pirinç fener yapı olarak  Anadolu kümbetlerini 

hatırlatır. Altı kenarına yerleştirilen altı aslan başı bulunur. Tepesi topuzlu piramid 

bir külahlı vardır. Yüzeyi rumi ve palmet kıvrımları ile süslüdür. Kapağının altındaki 

saçak kısmında kitabe frizi yer alır  fakat okunamaz49. Ancak Ülker Erginsoy’a göre 

Kuran’dan bir ayet olması mümkündür.  

 

Değerlendirme 

 

Formdaki benzerlik sayesinde katalog kısmında Mevlana müzesinde yer alan 

kandil zarfı için yaptığımız çalışma ile arasında paralellik kurulabilir. Buna göre  

altıgen gövdenin üzerinde yer alan arabesk süslemelerinin siluetinin kandil zarfının 

kullanıldığı mekanın duvarlarında açıklıkla gölgelerinin görülebileceğini ve bunun 

da kullanıldığı mekana zengin bir görsel etki yaratacağını söyleyebiliriz. Aynı 

şekilde piramidal külahlının da Konya’daki örnekte olduğu gibi, üzerindeki 

süslemelerden ışığı süzerek kubbe üzerinde toplayacağını söyleyebiliriz. Böylece 

                                                 
48 Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, t.y, sf:312  
49 F. Bodur,  Türk Maden Sanatı, İstanbul, 1987, sf: 34 
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mekanın duvarlarından başlayarak, kubbede sonlanan sürekli bir dekorasyonun 

varlığından söz edebiliriz. Şekil 6 kandil zarfının süslemelerinin mekan üzerindeki 

yayılımını şematik olarak göstermektedir.  

 

 

Resim 6. Pirinç Kandil Zarfı, London Kleir Collection  (Bodur, sf: 20) 
 

 

Şekil 6. Pirinç Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 
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            3.7 Bronz Kandil Zarfı 
 
 
ÖLÇÜSÜ:  Yük: 20cm 
                   Ağız çapı: 18cm 
                   Gövde çapı: 18cm 
TARİHİ: 1280 
BULUNTU YERİ: KONYA 
ENVANTER NO: 7591 
GELDİĞİ YER: Beyşehir Eşref Süleyman Camii 
SERGİLENDİĞİ YER: Ankara Etnografya Müzesi 
 
 
 
Tanımı  
 
 
 
Kitabesinden 1280/81 yıllarında Konya’da yapıldığı bilinen Selçuklu devri 

madeni eserlerinden olan kandil zarfı Ankara Etnografya Müze’sinde 

sergilenmektedir. Beyşehir Eşrefoğlu Cami’nden geldiği bilinmektedir. Eşrefoğlu 

camii Anadolu Beylikleri zamanından 1299 yılında yapılmıştır, yazı, çini, ağaç 

oymacılığı sanatları ve mimari süslemeler açısından devrinin önemli bir eseridir50. 

Kandil zarfının yüzeyinde yer alan süslemelerde delik-işi ve repousse tekniği 

kullanılmıştır. Boyun kısmındaki delinme dışında hasarsız bir durumdadır. Dairesel 

gövdesi delik-işi tekniği ile işlenmiş ve girift Arabesk desenler ile dekore edilmiştir. 

Yer yer üzerinde açılan delikler sayesinde içerisinde bulunduğu tahmin edilen cam 

hazneden yayılan ışığı geçirmektedir 51 . Yuvarlak gövdenin 3 tarafında yer alan 

boğalar lambanın asılması için kullanılmıştır.  

 

Boynun çevresinde iki dar bant tarafından çerçevelenen nakşi bir yazıt yer alır. 

Harfler arasındaki boşluklar ve süslemeleri oluşturmak üzere gövde üzerinde delikler 

açılmıştır. Kandil üzerindeki yazma tersten nur suresini temsil eder. “ Allah yerin ve 

göklerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde çırağ bulunan bir kandildir. O çırağ 
                                                 
50 M. Zeki Oral, “ Eşrefoğlu Camiine Ait Bir Kandil”, Belleten, Cilt XXIII, sayı 89 (Ocak 1959)’dan 
ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sf: 119 
 
51 Rice,D. S.  “Studies in Islamic Metal Work-V”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol. 17, No. 2, 1955, pp. 206-231 
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bir billur içindedir. Billur da inci gibi parlayan bir yıldıza benzer”.  Bu kandil zarfı, 

Nur suresinin üzerinde kullanıldığı ilk örnektir. XIV. yüzyılda Memluklarda nur 

suresini cam lambaların üzerine işlenmesine sık rastlanır.  

 

Kandilin gövdesi, Selçuklu devri mimari süslemelerinde sıkça kullanılan 

dallardan, lalelerden, rumi motiflerden bezemeler ile süslüdür. Kandilin gövdesinde 

çok iyi metal işçiliği göze çarpar. Geniş bronz bir yüzey üzerinde girift arabesk 

delik-işi tekniğinin ilk örneğidir. Kandil üzerindeki süslemenin bütününe aşağıdan ve 

yukarıdan bakıldığında farklı izlenimler verir. Bu iki farklı gözlem İslam arabesk 

sanatının akıcılığından ve zenginliğinden ileri gelir.   

 

Kandilin kaidesi, düz kesik koni şeklinde bırakılmamış şekillendirilmiştir. 

Kaidenin dış kısmına noktalı süsler arasına kandilin yapan ustanın adı ve tarihi 

yazılmıştır. Yazı şekli Selçuklu neshidir. “699 yılında Konya şehrinde Nusaybinli 

Mehmet oğlu Ali yaptı” yazmaktadır.  

 

Selçuklular döneminde İran’dan, Turan’dan, Ahlattan, Dimişk’dan bir çok 

bilgin, şair ve sanatkarın Konya’da toplanmış olduğunu biliyoruz. Nusaybinli Ali 

ustanın da Konya’da çalışmış olması da uzak bir ihtimal değildir. Konya 

sanatkarlarını böyle kandiller yapıp sattıklarını ve hayır sahiplerinin kandilci 

dükkanlarından istedikleri şekilde kandil alıp camilere astıkları kabul edilir. Fakat 

Eşrefoğlu Camii’nin kandili ince ve zarif işçiliği ve özenli yazıları ile rasgele 

yapılmış bir kandil olmadığını kanıtlar.   

 

XIII. yüzyıl öncesi üretilen tüm delik-işi kandil ve kandil zarflarında 

geometrik motifler ve yazı frizleri kullanılmıştır. Arabesk süslemeleri ve özenli 

işçiliği ve tekniği ile bu kandil diğer kandillerden ayrılır. Repousse tekniğinin 

kullanıldığı tek örnektir. Üzerini süsleyen arabesk kompozisyonun yoğunluğu ve 

işçiliğin yüksek kalitesi XIII. yüzyılın ikinci yarısında Konya’da gelişmiş maden 

sanatı atölyelerinin bulunduğunun bir göstergesidir52. 

                                                 
52 Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, t.y, sf: 393-397 
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Mekandaki Etkisi 

 

Eserin orijinal fotoğrafı üzerinden bilgisayar animasyonu aracılığı ile, kandil 

zarfının üzerindeki girift arabesk desenlerin hatlarını ortaya çıkaracak şekilde özenle 

yapılan delik-işi süsleme sayesinde bu süslemenin silüetini mekanın duvarlarında 

görebilmekteyiz. Yine kandilin boyun kısmına özenle işlenen Nur suresinin silüetini 

de mekanın çeperlerinin üst kısımlarında veya kubbeye  geçişte gözlemleyebiliriz.  

Yuvarlak gövdeli kandilin gövdesinin üzeri açık olduğundan, ışık buradan doğrudan 

çıkmakta ve kubbede herhangi bir gölge bırakmamaktadır.  

 

Kandil zarfını bir niş içerisine yerleştirdiğimizde ise Render 11’de 

gördüğümüz gibi; niş çeperleri üzerinde gövdedeki süsleme yansımakta ve adeta 

pencere dışından ışık geliyor izlenimi yaratmaktadır. Nişin üst kısmında yer alan 

kemerde ise gövdenin üst kısmının açık olması nedeni ile herhangi bir etkisi 

olmamakta ve ışık ile yıkamaktadır.  

 

Değerlendirme 

 

Bu örnekte özellikle  kandil zarfı üzerinde yer alan ve ışık sembolizmi 

açısından önem arz eden Nur suresinin yer aldığı  frizin gölgesinin, içinde kandil 

yanarken gölgesinin / siluetinin mekanın duvarlarına yansıması aklımıza bu görsel 

zenginliğin kandilin tasarım aşamasında planlandığını getirir. Böylece bu anlamlı 

mesaj ışığı dokulardan filtreleme tekniği ile kandilin gövdesinden duvarlara projekte 

edilir ve görünür kılınır.   
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Resim 7. Bronz Kandil Zarfı, Envanter no: 7591, Etnografya Müzesi, Ankara 
 

 

Resim 8. Bronz Kandil Zarfı, Gövde süslemesi, detay ( Rice) 
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Render 10. Bronz Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın örtüsündeki etkisi 

 

 

Render 11. Bronz Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının nişteki 

etkisi 
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Şekil 7. Bronz Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 
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           3.8   Pirinç Kandil Zarfı 
 
 
ÖLÇÜSÜ: 
                  Yükseklik: 80cm 
                  Taban Çevresi: 132 cm 
BULUNTU YERİ:  
TARİHİ:  
ENVANTER NO: 169 
SERGİLENDİĞİ YER: TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ, 

İSTANBUL 
 
 
Tanımı  
 
 
169 envanter numarası ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan eser 6 

dilimli ve piramidal gövdelidir. İlk bakışta Memluk metal işçiliğini anımsatsa da, 

Osmanlı dönemi eseridir ve üzerinde Sultan Beyazıd’ın Oğlu Sultan Selim’e ithafen 

yazılar bulunur53  Dövme tekniği ile şekil verilip, kazıma ve delik-işi tekniği ile 

süslenmiştir.  Gövdenin dilimlerinin açısı daralarak yukarı doğru yükselir ve üst 

kısımda yüzeyler bir kubbe ile taçlandırılır. Gövde yüzeylerinin birinde kandil 

zarfının çift kanatlı olduğu tahmin edilen kapısının boşluğu yer alır. Eserin kapısı 

mevcut değildir. Piramidal yüzeyin alt ve üst kısmını yazı kuşakları çevreler. Eserin 

taban kısmında 6 adet kandillik yer alır. Kandil zarfının yüzeyindeki delik-işi 

süsleme tekniği ile  geometrik şems deseni yaratılmıştır. 

 

Mekandaki Etkisi  

 

Kandil zarfının gövdesinin daralan piramidal bir şekilde yükselmesinin 

nedeni yüzeyinde yer alan süslemelerin mekana daha iyi yansıtılması için olabilir. 

Kandil zarfında delik-işi süsleme yapılmıştır. Ancak farklı bir teknikle, daha önceki 

kandil zarflarında gördüğümüz süslemenin hatlarını takip ederek silüetini ortaya 

çıkaran teknik yerine farklı bir teknik kullanılmıştır. Söz konusu teknikte ışığın dışarı 

çıkabilmesi için  birçok yuvarlak delik açılır ancak bu delikler gelişigüzel değildir. 

Delikler, kandil zarfının yüzeyinde yer alan kazıma tekniği ile yapılan süslemelere 

                                                 
53 Behrens-Abouseif, age, pp.67 
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göre özenle açılmıştır. Böylece mekandaki etkisine geldiğimizde, süslemelerin silüeti 

yuvarlaklardan oluşan bir doku ile belirir. Bu kandil zarfını yapan sanatçının 

mekandaki etkisini düşünerek kandil zarfı üzerindeki delikleri açtığını tahmin 

ediyoruz. Deliklerden oluşan bu dokular nihayetinde tüm yüzeydeki süslemeleri 

mekana yayarak oldukça zengin bir motif oluşturur.  

 

Değerlendirme 

 

Yapılan bilgisayar animasyonu sonucu yaptığımız incelemelerde, kandil 

zarfının  her bir yüzeyinin köşesinde yer alan süslemenin onu takip eden yüzeyde 

ayna simetrisinin yer aldığı görülür. Bu şekilde yapılan bir süsleme kendisini obje 

üzerinde fonksiyonunu yerine getirmezken algılamak zordur.  Işık bu deliklerde 

mekana yayılırken söz konusu süslemeler birleşerek yeni bir desen meydana getirir. 

Kandil zarfının 6 yüzlü olduğu bilindiğine göre bu süslemenin mekanın duvarlarında 

6 kere izlenebilir. Piramidal yüzey yukarıya doğru eğimli olduğundan bu 

süslemelerin bir kısmını mekanın üst örtüsünde de takip edebiliriz, ancak yüzeylerin 

bittiği noktaya yerleştirilen kubbede delik-işi süsleme görülmediğinden bu üst 

örtünün belli bir seviyesinden sonra ışık süzülemeyeceğinden süsleme devam 

etmeyecektir.  
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Resim 9. Pirinç Kandil Zarfı, Envanter no: 169, Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi, İstanbul  

 

 

 

Render 12. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
zemindeki etkisi 
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Render 13. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 

mekanın duvarlarındaki etkisi 
 

 
 

Render 14. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın duvarlarındaki etkisi 
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Render 15. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 

mekanın örtüsündeki etkisi 
 

 
 
Render 16. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 

mekandaki etkisi (farklı bir açı) 
 
 



 

 59 

 
Şekil 8. Pirinç Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60 

  3.9   Pirinç Kandil Zarfı 
 
 
ÖLÇÜSÜ: 
                Yükseklik:  52cm 
                Taban çapı: 85cm 
BULUNTU YERİ:  
TARİHİ: XIV. yüzyıl ikinci yarısı 
ENVANTER NO: 165 
SERGİLENDİĞİ YER: Türk Ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul 
 
 
 
Tanımı  
 
 
Pirinç kandil zarfı dövme tekniği ile üretilmiş ve delik-işi tekniği ile 

süslenmiştir. 5 dilimden oluşan piramidal gövdesi yukarıya doğru daralmaktadır. İyi 

bir işçiliğe sahip olan kandil zarfının taban kısmında 7 adet kandillik bulunur. 

Gövdesinde delik-işi salbekli şemse motifi görülür. Gövdenin üst ve alt kısmını bir 

yazı kuşağı çevreler. Piramidal yüzeylerin bir tanesinde kandilleri yerleştirmek üzere 

kapısının çift kanatlı olduğunu tahmin ettiğimiz bir kapı boşluğu bulunur.   

 

Mekandaki Etkisi   

 

165 envanter no’lu pirinç kandilin gövdesinde ince işçilik ile gerçekleştirilmiş 

delik-işi süslemeler bulunur. Bu delik-işi salbekli şemse süslemelerden çıkan ışık 

gövdede yer alan süslemelerin silüetini mekana yansıtır. Piramidal yüzey yukarıya 

doğru daraldığı için süslemelerin bir kısmını mekanın örtüsünde de görebiliriz. 

Piramidal yüzeyleri üst kısımda birleştiren metal kısımda  delik-işi süslemekler yer 

almaz, bu nedenle ışık çıkışı olmadığından belli bir seviyeye kadar mekanın 

örtüsünde gölge ile süsleme göremeyiz. Süslemelerden yayılan ışık mekanda çok 

zengin gölgeler ile görsel bir zenginlik yaratır. Mekanda başka ışık yer almazken bu 

aydınlatma tek başına kullanıldığını varsayarsak mekanın formunu da kandil zarfının 

formu gibi algılayabiliriz. Kandil zarfını mekan içerisinde kemerli bir nişe 

yerleştirdiğimizde de Render 20’de görüldüğü gibi nişin çeperlerinde kandil zarfının 
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üzerindeki desenler yansımaktadır.  Üst kemerde ise piramidal gövdeyi tamamlayan 

kubbe üzerinde delik-işi olmadığından ışık çıkmaz ve karanlıkta kalır.  

 

Değerlendirme  

 

165 envanter no’lu pirinç kandil zarfı üzerindeki delik-işi süslemenin zarfi 

işçiliği ve sıklığı ile kendisi ile benzeşen diğer piramidal gövdeli kandil zarflarından 

ayrılır. Bu sıklıkta ve bu işçilikteki delik-işi süslemenin mekandaki etkisi de o denli 

sık, özenli ve yoğun olarak yansımaktadır. Bu anlamda ışık-gölge kontrastının 

neredeyse mekanın tamamını çok zengin bir şekilde kapsayarak yarattığı etkinin 

diğer örneklere göre daha yoğun olduğu bilgisayar çalışması sonucunda fark 

edilmektedir.  
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Resim 10. Pirinç Kandil Zarfı, Envanter no: 165, Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi, İstanbul  
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            Render 17. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
zemindeki etkisi 

 

 
Render 18. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 

mekanın duvarlarındaki etkisi 
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Render 19. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 

mekanın örtüsündeki etkisi 
 
 

 
Render 20. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının nişteki 

etkisi 
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Şekil 9. Pirinç Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 
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3.10  Pirinç Kandil Zarfı 
 
 
ÖLÇÜSÜ: 
                Yükseklik: 83cm 
                Taban çevresi: 180cm 
BULUNTU YERİ:  
TARİHİ: XIV. yüzyıl ikinci yarısı 
ENVANTER NO: 157 
GELDİĞİ YER: Eskişehir Şücaattin Veli Türbesi 
SERGİLENDİĞİ YER: Türk ve  İslam Eserleri Müzesi 
 
 
Tanımı  
 
 
Kandil zarfının altında yer alan kitabeden Muhammed bin Kalauni Salihi 

tarafından Memluklu Sultanı Şehir oğlu 2. Şaban (1363-1376) için yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Dövme tekniğinde yapılmış olan piramidal kandil zarfı; kazıma  ve 

delik- işi tekniği ile bezenmiştir. Gövde, yukarıya doğru daralan sekiz yüzü bir kubbe 

ile birleşir ve kubbenin üzerinde ise  askı kısmı yer alır. Kandilin tabanında 9 adet 

kandillik yer almaktadır. Kandiller kandil zarfına yüzeylerinden ikisinin ortasında 

yer alan iki kanatlı kapıdan yerleştirilir. Gövde yüzeyi üzerinde meander motifleri 

arasında altta ve üstte kitabe kuşakları vardır. Orta kısımda ise delik-işi ajur ve 

kazıma tekniği ile yapılmış salbekli şemseler rumi ve hatayi motifleriyle bezelidir. 

Şemsenin ortasında yer alan yuvarlak madalyonda yazı vardır.  Üst kitabesinde 

“ İlmiyle amil devlet başkanımız, izzet sahibi yüce hükümdarımız. Sultanların en 

seçkini, mevlasından izzetle bahsedilen, imiyle amil adil devlet başkanımız. İslam 

bayraktarlığını yapan Müslümanların önderi din ve dünya işlernin en güzel şekilde 

düzenleyen Şaban’ın oğlu Menayir’in oğlu, Müeyyed, Muzaffer, Mücahid ve şehid 

oğlu Sultanımız Emced, Hüseyin aziz yardımıyla…” yazmaktadır54.  

 

 

 

                                                 
54 S. Şahin, Türk ve İslam Müzesi Emevi’lerden Osmanlılar’a 13 Asırlık İhtişam, Kaynak Yayınları, 
İstanbul, 2009, sf: 167 
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           Mekandaki Etkisi 

 

Kandil zarfının piramidal gövdesinde yer alan hatayi motifleri andıran delik-

işi süslemeler, kandil yanarken mekanda zarif bir şekilde hissedilmektedir. Noktasal 

gölgeler mekanın duvarlarında, kubbede ve yerleştirildiği takdirde nişte tüm mekanı 

kapsayacak şekilde yayılmaktadır. Kubbede piramidal gövdenin bittiği yerde 

başlayan kürenin de üzerinde yer alan delik-işi süslemeler ışığın bu dokulardan 

filtrelenerek kubbede dekor oluşturmasını sağlar.  

 

Değerlendirme 

 

Sekizgen kandil zarfı fotoğraf ve alınan ölçülerinden faydalanarak 

bilgisayarda çizimi ve gölge animasyonunu yaptığımız 169 envanter no’lu kandil 

zarfı ile biçimsel olarak paralellikler göstermektedir. Bu örnekten yola çıkarak, 

üzerindeki deseni; delik-işi tekniği ile ve ışık yolu ile dışavuran kandil zarfında bu 

desenlerin tekrarını yuvarlar dokular  halinde mekanın duvarlarında görebileceğimizi 

söyleyebiliriz. Gövdenin üst kısmında yer alan kuşakta görülen yazı frizinin detayları 

ise yazının hatları değil, sadece bazı kesimleri yuvarlak delikler açılmak sureti ile 

ışık geçişi sağlandığı için mekanda 55  net olarak algılanmayacaktır. 169 envanter 

no’lu örnekten farklı olarak bu örnekte gövdeyi tamamlayan kubbe üzerinde de 

delik-işi süslemeler gözlenmektedir. Bu da mekanın kubbesinde veya üst örtüsünde 

bu süslemelerin yansımasını görebileceğimiz anlamına gelmektedir. 157 no’lu kandil 

zarfının üzerinde yer alan süslemeler ile mekana yaydığı ışık / gölge yayılımı Şekil 

10‘ da gösterilmiştir.    
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Resim 11. Pirinç Kandil Zarfı, Envanter no: 157, Türk İslam Eserleri Müzesi, 
İstanbul  

 

Resim 12. Pirinç Kandil Zarfı, üst kısım, detay 
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Render 21. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın duvarlarındaki etkisi 
 

 

Render 22. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının nişteki 
etkisi 



 

 70 

 

 

Şekil 10. Pirinç Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 
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3.11 Altın Yaldızlı Bakır Kandil Zarfı 
 

ÖLÇÜSÜ: Yük: 70cm 
                  Taban Çevresi: 189cm 
BULUNTU YERİ:  
TARİHİ: 1481-1512  
ENVANTER NO: 170 
GELDİĞİ YER: II. Bayazıd Camii, İstanbul 
SERGİLENDİĞİ YER: TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ,  
İSTANBUL 
 
 
 
Tanımı 
 
 
170 no’lu bakır kandil zarfı delik-işi tekniği ile süslenmiştir.  Kaide üzerinde 

yükselen gövdesi yukarıya doğru daralmaktadır. Kandilin ön yüzünde açılıp 

kapanabilen iki kanatlı bir kapısı ve tabanın üzerinde, aşağıya doğru sarkan yedi 

kandilliği bulunmaktadır56. Sultan II. Bayezid Camii’nden getirilen altın yaldızlı 

bakır kandilin üzerinde Farsça Sultan Bayezid’in adı geçer. Kandil gövdesinin alt ve 

üst kenarlarını dolanan kitabe kuşaklarında, Farsça Sultan Bayezid ’in adı onu 

yüceltici sözler ve kısa bir dua yazılıdır. Altıgen gövdesi, oniki dilimli kubbesi, 

kubbesinin üzerinde ise boğumlu askılık ile sonlanır. Kandil zarfının delik-işi olarak 

yapılmış hatayi süslemeler bulunur57;   delik işi rumi ve hatayi kompozisyonu ile 

süslü gövde yüzlerinin ortaları, köşebentli ve salbekli şemselerle dekorludur. Kandil 

kubbesinin dilimli yüzleri de, delik-işi rumi ve hatayi motifleriyle süslüdür. 

Sultan II. Bayezid dönemi kandil ve şamdanları çağdaşı Memluk kandil ve 

şamdanlarıyla biçim bakımından benzerlik gösterse de, malzeme olarak ayrılır. II.  

Bayezid dönemin şamdan ve kandilleri tunç, bakır ve gümüş iken, Memluk kandil ve 

şamdanları pirinçtir. Kandil zarfı müzeye, İstanbul Bayezid II Camisi’nden 29 Eylül 

1930 tarihinde gelmiştir. 

 

 

                                                 
56 S. Şahin, age, sf:246 
57 E. Naza Dönmez, “ Amasya ll. Bayezid Camii Şamdanları ve Üzerindeki Süslemelerin Dönemi 
İçindeki Üslup Birliği”, l. Amasya Araştırmaları, Amasya, 2007 
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Mekandaki Etkisi 

 

İncelediğimiz kandil zarfları arasında bitkisel süslemeler bulunduran tek 

örnek olan bu kandil zarfı, altıgen gövdesi üzerindeki bu zarif süslemeleri mekana 

yansıtır. Bilgisayar animasyonu sonuçlarında da gördüğümüz üzere gövdesi 

üzerindeki her 6 dilimde yer alan aynı kompozisyonu ince bir delik-işi süslemenin 

sonucu olarak  kandil zarfı kullanımda olduğu zaman mekanın duvarlarında 

görebilmekteyiz. Kandil zarfının ayrıca yine hatayi motifler ile süslü dilimli kubbesi 

üzerinde de delik-işi süsleme izlemekteyiz. Render 23’de de görebileceğimiz gibi 

kubbedeki bu deliklerden süzülen ışık mekanın üst örtüsünde gözlemlenebilmektedir. 

Böylelikle bu kandil zarfının süslemelerinin siluetleri; en yukarıda askının yaratmış 

olduğu gölge harici mekanın tüm elemanlarında gözlenebilmektedir.  

 

Değerlendirme 

 

170 no’lu bakır kandil zarfı süsleme konusu bakımından diğer kandil 

zarflarından ayrılır. Bitkisel süslemeleri özenlidir ve kandil içerisine ışık kaynağı 

yerleştirildiğinde mekanı bu ince işçiliğinin yarattığı etkiyi net bir şekilde yansıtır. 

İkinci bir özelliği ise aynı etkinin gövdeyi taçlandıran kubbesinde de devam 

etmesidir. Bu yapısı ile kullanıldığı / asıldığı  mekanın üst kısmında zengin desenler 

yaratacaktır.   
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Resim 13. Altın Yaldızlı Bakır Kandil Zarfı, Envanter no: 170, Türk İslam 
Eserleri Müzesi, İstanbul  

 

 

Resim 14. Altın Yaldızlı Bakır Kandil Zarfı, üst kısım, detay 
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Render 23. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın duvarlarındaki etkisi 

 

 

Render 24. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın duvarlarındaki etkisi (farklı bir yerleşim) 
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Render 23. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın örtüsündeki etkisi  

 

 

Render 24. Pirinç Kandil  Zarfı 3D imajı, modellenen kandilin ışığının 
mekanın örtüsündeki etkisi (farklı yükseklikte bir yerleşim) 
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Şekil 11. Pirinç Kandil Zarfının kullanım halinde iken mekandaki ışık-gölge 

etkisi 
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4.   KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME  

 

Katalogda incelemiş olduğumuz kandil zarflarının kullanım halinde iken, 

içerisine kandil yerleştirildiğinde, ışığın dokulardan filtrelenmesi prensibine 

dayanarak, mekanda yarattıkları etkinin; formlarının, boyutlarının ve üzerine açılan 

delik-işi süslemenin programı, tekniği ve işçiliğine göre farklılıklar gösterdikleri 

gözlenmiştir.  

 

İncelediğimiz kandil zarfları arasında özenli işçiliği ile diğerlerinden ayrılan 

Ankara Etnografya Müzesi’ndeki Beyşehir Eşref Süleyman Camii’ne ait kandil zarfı 

ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan Emeviye Camii’nden gelen bakır 

kandil zarfının her ikisinin de yuvarlak gövdeleri bulunmaktadır. Her iki örnekte de 

yuvarlak gövdeler yukarıya doğru açılmaktadır. Bilgisayar animasyonlarından açığa 

çıkan sonuçları  incelediğimizde, yuvarlak gövdeli kandil zarflarının içlerine kandil 

konularak aydınlatıldıklarında, gövdelerinde yer alan delik-işi süslemeleri mekana 

yansıttıkları görülür. Boyun kısmında yer alan yazı kuşakları ise mekanın üst 

örtüsünün çevresinde bir çember çevresinde izlenebilmektedir. Her iki örneğin de üst 

kısmı açık olduğundan ışık burada bir engele rastlamaksızın çıkmakta ve mekanın üst 

örtüsünü gölgesiz aydınlatarak bu yolla ışığı yansıtmaktadır. Yurt dışı müzelerde yer 

alan ve katalog çalışmasında yer verdiğimiz; Chicago Art Institute’da bulunan XI. 

yüzyıl’a ait erken bir örnek, Louvre Müzesi’nde yer alan Kubbet’üs Sahra’dan gelen 

sık süslemeli bir başka örnek ile Kopenhag David Collection’da yer alan Konya 

kaynaklı bir diğer örnek de yuvarlak gövdeli ve boyundan yukarıya doğru açılan 

formları ile benzer etkiyi gösterecektir.  

 

Kare tabanlı Konya Mevlana Müzesi’nde bulunan Selçuklu dönemi eseri olan 

400 envanter no’lu kandil zarfı ve yapısı nedeni ile yuvarlak gövdeli kandil zarfları; 

süslemelerinden filtrelenen ışık ile mekanda yarattığı etki açısından farklılık 

göstermektedirler. Kare gövdeye sahip kandil zarfının gövde yüzeyleri üzerinde yer 

alan süslemeler, kandil zarfının içerisine kandil yerleştirildiğinde, mekanın 

duvarlarında zengin süslemeler yaratacaktır. Kandilin üst kısmının  piramit şeklinde 
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hacim olarak içeri girmesinin nedeni, piramit bölgelerdeki süslemelerin mekanın 

tavanına (kimi zaman kubbeye) yansıtılmak istenmesidir. Bilgisayar 

modellemelerinden elde ettiğimiz verilere dayanarak küp şeklindeki gövdenin 

kenarlarında yer alan süslemelerden yayılan ışık, mekandaki duvarları süslerken; 

piramit kısımda yer alan süslemeler de mekanın tavanını / kubbesini süslediğini 

söyleyebiliriz. Bu bilgiler ışığında bu esere form olarak benzerliği ile dikkat çeken ve 

London Kleir Collection’da yer alan pirinç kandil zarfının da mekanda benzer etkiler 

yaratacağını söyleyebiliriz.    

 

Katalogda incelediğimiz ve biçim olarak değişiklik gösteren farklı bir grup 

ise piramidal gövdeye sahiptir. Bilgisayarda yaptığımız animasyonların sonucunda 

bu grubun yuvarlak gövdeli ve kare tabanlı diğer örneklerden üzerlerindeki 

süslemeler ile farklı bir şekilde mekanı dekore ettikleri söylenebilir. Bunlardan Türk 

ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan 170 envanter no’lu altın yaldızlı bakır kandil 

zarfının bilgisayarda yeniden modellenmesi sonucu elde ettiğimiz bilgilere 

dayanarak, gövdesi üzerinde yer alan 6 dilimde yer alan delik-işi süslemeleri 

mekanın duvarlarına yansıttığı gözlenmektedir. Piramidal gövdenin yukarıya doğru 

daralmasının nedeninin süslemelerin mekanda yansıma şekli olduğunu 

düşünmekteyiz. Böylece süslemelerden süzülen mekanda daralan bir açı ile mekanın 

üst örtüsüne doğru toplanmaktadır. Yine Türk ve İslam Eseleri müzesinde yer alan 

169 no’lu kandil zarfının formu da yukarıya doğru daralan açıda olduğundan 

süslemeleri mekanın üst örtüsünde izlenebilmektedir. Fakat 170 no’ludan farklı 

olarak piramidal yüzeyi bitiren kubbede delik-işi süslemeler yer almadığından 

mekanın kubbesinin veya üst örtüsünün merkezinde karanlık bir alan bırakacaktır. 

Özenli  bir işçilik ile dekore edilmiş olan Türk İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan 

165 no’lu pirinç kandil zarfı da piramidal gövdesi ile mekanı aydınlatır ancak 

piramidal yüzeyi bitiren formda süsleme bulunmadığından 165 no’lu da olduğu gibi 

mekanın üst örtüsünün merkezinde karanlık nokta bırakacaktır.  

 

Kandil zarflarının formlarının yanında ışığın filtrelendiği delik-işi 

süslemelerinin tekniği ve tasarımı da, mekanda yarattığı etkiyi farklılaştırmaktadır. 

Katalogda incelediğimiz 400 No’lu Konya Mevlana Müzesi’nde sergilenen Selçuklu 
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dönemi eser kandil zarfları arasında figüratif süslemeye sahip tek kandil zarfıdır. Çok 

iyi bir işçiliğe sahiptir ve bu nedenle bilgisayar modellemesi sonucunda gördüğümüz 

gibi aydınlık ve karanlık sembollerine gönderme yapan figüratif süslemeleri bütün 

netliği ile duvarda görmekteyiz. Kandilin içerisine konması için tasarlanan kapının 

da mekana yansıdığında gerçek kapı boyutlarına ulaştığını fark ediyoruz. Eserin 

üzerindeki tüm süsleme programı mekanda seyredilebilmektedir. Yine erken dönem 

örneklerinden olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki bakır kandil zarfı, işçilik 

açısından çok özenli olmamakla birlikte süslemesindeki sıklık ve tekrarlar nedeni ile 

mekanda çok zengin bir dekor oluşturmaktadır. Ucu yıldız şeklinde olduğunu 

düşündüğümüz bir araç kullanılarak yapılan delik-işi süslemelerinde süzülen ışıklar 

ile mekan bir anda karanlık bir gecede görülen yüzlerce yıldızla dolu bir gökyüzünü 

andırmaktadır. Kataloga incelediğimiz piramidal gövdeli kandil zarflarından bir 

bölümünde süslemelerin farklı bir delik-işi tekniği uygulanarak oluşturulduğu 

gözlenmektedir. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan 169 no’lu eserde daha 

önceki kandil zarflarında gördüğümüz süslemenin hatlarını takip ederek silüetini 

ortaya çıkaran teknik yerine; ışığın dışarı çıkabilmesi için  birçok yuvarlak delik 

açılır ancak bu delikler gelişigüzel değildir. Delikler, kandil zarfının yüzeyinde yer 

alan kazıma tekniği ile yapılan süslemelere göre özenle açılmıştır. Böylece 

mekandaki etkisine geldiğimizde, süslemelerin silüeti yuvarlaklardan oluşan bir doku 

ile belirir. Bu kandil zarfını yapan sanatçının mekandaki etkisini düşünerek kandil 

zarfı üzerindeki delikleri açtığını tahmin ediyoruz. Benzer yapıya sahip 170 no’lu 

örnekte ise yüzeydeki hatayi süslemelerin kesintisiz ve net bir şekilde mekana 

yansıdığını görüyoruz. 165 no’lu başarılı bir işçiliğe sahip kandil zarfında bu etki 

doruk noktaya çıkıyor kandil zarfının yüzeyindeki muazzam delik-işi işçiliği 

sayesinde çıkan ışık mekanı çok sık bir doku ile sarıyor.  
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Tablo 1. Kandil zarflarının ışık-gölge ilişkisinin mekandaki etkilerinin karşılaştırmalı tablosu 
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 SONUÇ 
 
 
 

Işık ve ışığın yarattığı yansıma, kırılma, ve filtreleme, süzme etkileri İslam 

sanatının her zaman için anlamlı, önemli bir faktörü olmuştur. Kandilden yayılan 

ışığı kapsayan, koruyan ve mekana filtreleyerek yayan kandil zarfları da bu prensibi 

zarafetleri ile sürdüren sanat eserleridir. 

 

Yaptığımız çalışmalarda, kullanım halinde değil iken (içerisinde kandil 

yanmaz iken) yani bugün müzelerimizde izlediğimiz şekilde; formları, süslemeleri ve 

işçilikleri ile sanatsal olarak değeri çok yüksek olan bu kandil zarflarının; kullanım 

halinde iken üzerinde yer alan, ustasının el işçiliğinin ürünü süslemelerden süzülen 

ışığın mekanda, çok zengin bir dekorasyon yarattıkları görülmektedir. Çeşitli 

tekniklerle son derece zarif bir şekilde üretilmiş bu delik-işi kandil zarflarının 

dokularından filtreledikleri ışık ile mekanda yarattıkları etki, onlara sanat eseri olarak 

yeni bir değer katmaktadır.  

 

Özenli bir işçilikle kesilmiş süslemeleri ve gölgeliğine muazzam  bir şeffaflık 

kazandıran adeta dantel gibi detaylı delik-işi işlemeleri ile karakteristik bir yapı 

kazanan kandil zarfları; kafesli yüzeylerinden ışığı karmaşık yollardan filtre ederek, 

çevreleyen mekanda arabesk ışık ve gölgeler yansıtırlar. Çalışılan  kandil zarflarının 

içerisine kandil yerleştirildiğinde, ışığın dokulardan filtrelenmesi prensibine 

dayanarak, mekanda yarattıkları etkinin; formlarının, boyutlarının ve üzerine açılan 

delik-işi süslemenin programı, tekniği ve işçiliğine göre farklılıklar gösterdikleri 

gözlenmiştir.  

 

Özellikle Konya Mevlana Müzesi’nde bulunan  400 envanter no’lu kandil 

zarfı  bir derviş tarafından imal edilmiş olması nedeni ile bu bağlamda çok önemlidir. 

Kandil zarfının üzerindeki süslemeler ışık sembolizmi ile yakın ilişki halindedir. Bu 

yakın ilişki kandil üzerindeki varlığını kandil yanarken ve karanlıkta gölgesi ile 
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varlığını yinelemekte ve hissettirmektedir. Böylece tassavufi dışavurumun mekana 

yansımış halini gözlemleyebiliriz. Kandil, üzerindeki süslemeleri ışık ve gölge 

prensibi ve projeksiyon etkisi ile mekanda gerçek boyutlara getirmektedir. Bu durum, 

kandil üzerindeki süslemenin hizmet ettiği tasavvufi anlayışa ait sembollerin 

vurgusunu yapmakta ve kuvvetlendirmektedir.  

 

Kare tabanlı ve piramidal gövdeli kandil zarflarında görülen ortak bir özellik 

olarak hacimlerin yukarıya doğru daralan bir eğimde olması ile kandil zarflarından 

yayılan ve yansıtılan ışığın ve bunun sonucunda mekanın elemanlarında oluşturduğu 

gölgeler, mekanın üst örtüsünü de sarmaktadır. Uzunca bir zaman bu formun 

sürdürülmüş olması da kandil zarfının mekandaki bu etkisinin farkındalığı ile 

üretilmiş olduğu izlenimini uyandırır.  

 

Yuvarlak gövdeli kandil zarflarında ise gövde formunun boğaz kısmında 

daralarak ağza doğru açıldığı gözlenir. Yuvarlak gövdeli kandil zarflarının içlerine 

kandil konularak aydınlatıldıklarında, boyun kısmında yer alan yazı kuşakları 

mekanın üst örtüsünü çevreleyen bir çember çevresinde izlenebilmektedir. Kandil 

zarfının üst kısmı açık olduğundan ışık burada bir engele rastlamaksızın çıkmakta ve 

mekanın üst örtüsünü gölgesiz aydınlatarak bu yolla ışığı yansıtmaktadır. 

Gövdelerinde yer alan delik-işi süslemeleri mekanın duvarlarını yansıttıkları görülür.  

 

Beyşehir Eşrefoğlu Cami’nden gelen Ankara Etnografya Müzesi’nde 

sergilenen yuvarlak gövdeli 7591 envanter no’lu  kandil zarfı  Nur suresinin üzerinde 

kullanıldığı ilk örnek olması nedeni ile önemlidir. Bu örnekte özellikle  kandil zarfı 

üzerinde yer alan ve ışık sembolizmi açısından önem arz eden Nur suresinin yer 

aldığı  frizin, içinde kandil yanarken mekanın kubbesinin etrafına yansıyor olması 

aklımıza bu görsel zenginliğin kandilin tasarım aşamasında planlandığını getirir.  

 

170 no’lu bakır kandil zarfı süsleme konusu bakımından diğer kandil 

zarflarından ayrılır. II. Bayezid dönemine ait kandil zarfı bitkisel süslemeler 

bulunduran tek örnektir.  Süslemeleri özenlidir ve kandil içerisine ışık kaynağı 

yerleştirildiğinde mekana bu ince işçiliğinin yarattığı etkiyi net bir şekilde yansıtır. 
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Kandil zarflarının kendileri dekoratif birer obje olarak, dantel gibi işlenmiş 

zarif yapıları ile  mekanda yerlerini almalarının yanı sıra; ışık yolu ile karanlıkta 

kendilerini başka bir şekilde ifade ettikleri görülmektedir. Bu zarif yapıyı oluşturan 

delik-işi süslemelerin arasından süzülen ışık, mekanın çeperlerinde son bulmakta ve 

bir duvar kağıdı gibi mekanı dokuları ile süslemektedir.   

 

Bu yönleri ile de günümüzde farkına varamadığımız,  sadece aydınlanma 

aracı ve güzel süslemeli olarak değerlendirilen bu objelere, farklı bir gözle bakarak, 

dönemi ve günümüzde de ne kadar önemli ve özel eserler olduklarını ortaya 

koyarak;sanat eserinin ve onun arkasında yer alan büyülü anlamların yüzyıllar 

boyunca gizliliğini koruyabildiğini göstermiş olduk.  
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