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ÖNSÖZ 

 
 

Seccadeler üzerinde namaz kılmak için kullanılan eşyanın genel adıdır. 

Seccadelerdeki kompozisyonların temelini mihrap oluşturur. Mihrap, camilerde 

namaz kılacak kişiye kıble yönünü gösterir. Seccadelerin kompozisyonlarında 

çeşitli motifler kullanılmıştır. Özellikle orta zeminde çeşitlilik gösteren motifler 

ve tasarımlar dikkat çekicidir. Seccadelerde görülen nişli mihrap, kandil, ibrik 

motifleri İslam dini ile alakalı sembollerdir. Bu amaçla sanatçılar, sembolik 

motiflerle zengin içerikli kompozisyonlar yapmışlardır. Bu katkıları sadece 

tarihsel olmamış aynı zamanda sanatsal bir değere de kavuşmuştur. 

Bu araştırmada Konya'da bulunan seccadelerdeki kandil motifinin tasarım 

özelliklerinin belirlenmesi ve incelenmesi amacıyla konu seçilmiştir. 

Müze ve özel koleksiyonlardan veriler alınmış, Konya'da bulunan 

seccadeler incelenmiş kandil motifinin kullanıldığı eserler araştırılmıştır. İncelenen 

kandil motifli seccadeler malzemesine göre sınıflandırılmıştır. Halı, keçe, kumaş 

türünden eserlere rastlanmış ve kataloğa buna göre yerleştirilmiştir. Çalışma bu 

veriler ışığında şekillenmiş ve bir grup seccade üzerinde çalışılmıştır. 

Araştırma kapsamında seccadenin ve kandilin tarihi hakkında bilgiler 

verilmiştir. Seccadelerin teknik özellikleri, kullanılan malzemeler, motif ve 

kompozisyon özellikleri gibi başlıklarla gruplandırılmıştır. Kandil motifinin 

kullanıldığı alanlar, ne anlamlara geldiği, tasarımın tanımı ve ilkeleri ayrıntılı 

şekilde belirtilmiştir. 

Araştırma konumuza giren seccadeler ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

Örneklerin fotoğrafları, seccadenin tasarımının taslak çizimi, özellikleri ve kandil 

motifinin ayrıntılı çizimi eklenmiştir. Eserler gözlem fişleriyle incelenmiştir. Buna 

göre; eserin nerede bulunduğu, yöresi, tarihi, malzemesi, kullanılan motifler, 

renkleri, teknik özellikleri, kompozisyon özellikleridir. Ayrıca kandil motifi 

ayrıntılı incelenmiş tasarım ilke ve öğelerine (vurgu, zıtlık, uyum, denge, ritim vb.) 

göre de değerlendirilmiştir. Bulgulardan elde edilen veriler sistemli şekilde bir araya 

getirilmiş ve kaydedilmiştir. Teknik, malzeme, renk, motif, kompozisyon, tasarım 

özelliklerine göre tüm seccadeler kıyaslanmış ve değerlendirilmiştir. Bu bölümde 

seccadeler tüm özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.  

Araştırmadan çıkarılacak sonuçların neler olduğu, seccadelerin 
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günümüzdeki durumu belirtilmiştir. El sanatlarımız içinde önemli bir yeri olan 

seccadelerin devamlılığı konusunda yapılabilecek çalışmalar aktarılmıştır. 

Çalışmalarım esnasında beni yönlendiren, her zaman yanımda olan değerli 

hocam Sn. Emekli Öğretim Üyesi Emine KARPUZ' a, teşekkürlerimi sunarım. 

Konya İşlemeli Çuha Seccadeye ait fotoğrafı benimle paylaşarak çalışmama 

katkıda bulunan Arş. Gör. Dr. Şerife DOĞAN’a da ayrıca teşekkür ederim. 

 

 

  Mayıs, 2022 

         Dr. Öğr. Üyesi Zehra PALA YAVUZYİĞİT
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1.  GİRİŞ 

 

Seccadeler, Türk İslam sanatında önemli bir kullanım eşyasıdır. İnançlar, 

seccadelerin şekillenmesinde ve üzerinde kullanılan süsleme unsurlarının 

belirlenmesinde önemli bir etkendir. Süslemeye dâhil olan elemanlar geniş bir 

yelpazede ele alınmaktadır. İçinde mimari elemanlar, günlük hayatta kullandığımız 

pek çok eşya, dini açıdan kutsal sayılan mekânlar ve objeler vb. birçok unsur 

seccadelerin süslemesinde kullanılmıştır. Bu unsurların hepsi insanların manevi 

algılarına hitap etmiştir. Buradan anlaşıldığı gibi süsleme sadece estetik bir algı 

değil aynı zamanda içinde pek çok anlamı barındıran bir kaynaktır. Bu durum 

motiflerin özüne inerek onları irdelememiz gerektiğini bizlere göstermektedir. 

Konya ili geçmişten günümüze, geleneksel el sanatlarında çeşitli yönlerden 

(ürün çeşitliliği, malzeme, işçilik) zengin bir mirasa sahip olmuştur. Konya halkı 

Selçuklu döneminden Cumhuriyet yıllarına kadar günlük hayatta kullanılan halı, 

kilim, keçe, çömlek vb. değer taşıyan eşyaları kendileri üreterek kullanmışlardır. Bu 

eserler Konya'nın sanatsal kimliğinin oluşmasında önemli bir etkendir. Günümüzde 

de tarihi özellikleri ve eşsiz estetik değerlerinden dolayı koruma altına alınmıştır. 

Konya yöresi, çeşitli özellikleri ile el sanatları tarihi içinde geniş bir yer 

bulmuştur. Konya'nın önemli bir tekstil merkezi olması bizim bu çalışmaya 

yönelmemizde önemli bir etkendir. 

Konya ve yöresinin coğrafi zenginliğinin yanı sıra, eski yerleşim yerlerinden 

olması, yörede motif bakımından zengin el sanatı örneklerinin bulunması bu konuya 

yoğunlaşılmasına neden olmuştur. Bundan dolayı araştırmada Konya merkezli 

seccadelerdeki kandil motifinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi içinde kendine özgün bir karakter 

oluşturan ve geleneksel vasfı kazanan Konya el sanatlarına ait tüm verilerin koruma 

altına alınması gerekmektedir. Geleneksel sanatlarımıza sahip çıkmak ve bunları 

gelecek kuşaklara aktarmak açısından yapılacak her araştırma önem taşımaktadır. 

Kandil motifi üzerine yayınlar mevcuttur. Ancak seccadelerdeki kandil 

motifini inceleyen ayrıntılı bir çalışmanın olmaması ve kandil motifinin tasarım 

ilkelerine göre incelenmemiş olması konunun önemini ortaya koyar. 

Bu çalışmadaki amaç; araştırma kapsamına giren Konya yöresi kandil 

motifli seccadelerin renk, teknik, kompozisyon, motif, tasarım gibi özelliklerini 

tespit etmek, kandil motifini tasarım açısından analiz etmek ve bilimsel bir dille 



  
Dr. Öğr. Üyesi Zehra PALA YAVUZYİĞİT | 2 

 

yorumlamaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsamına giren örneklere yer 

verilmiştir. İncelenecek eserlerin envanter kayıtları alınıp fotoğraflanarak 

çalışmaya başlanmıştır. Gözlem fişleriyle örnekler tek tek yorumlanmıştır. 

Seccadelerdeki kandil motifi incelenmiş, tasarım ilke ve yöntemlerine göre 

yorumlanmıştır. Yapılan çizimlerle, kullanılan kandil motifleri ortaya konulmuştur. 

Değerlendirme ve sonuç bölümleriyle ulaşılan bilgiler analiz edilmiş ve 

kaydedilmiştir. 

Bu araştırma ile; el sanatlarının çeşitli kollarında (çini, seramik, tekstil, halı, 

kilim vb., taş işçiliği vb.) yaygın olarak kullanılan kandil motifini tasarım açısından 

incelemek, seccadelerde hangi formlarda kullanıldığı tespit etmek, biçimsel olarak 

ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Burada amaç, bulguları doğru 

bir şekilde gözlemleyip, araştırmaya uygun teknik ve yöntemleri belirleyebilmektir. 

Araştırma sürecinde bulgular basılı ve elektronik kaynaklardan edinilmiştir. Elde 

edilen verilerle, yapılan gözlemler birleştirilerek bir değerlendirme yapılmıştır. 

Envanter kayıtları değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırma da bir evren ve 

örneklem belirlenmiş ve bu örneklem üzerinden genel tarama yapılmıştır. 

Araştırmanın kapsamını oluşturan evren, Konya müze ve özel 

koleksiyonlardaki kandil motifli seccadelerdir. Bu bir nitel araştırmadır. Nitel 

araştırma örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme seçilmiştir. Örneklem bu 

evren içinden seçilen 15 kandil motifli seccadedir. 

Bu araştırmada literatür tarama, alan araştırması ve gözlem yapılmıştır. 

Literatür taramasında konu ile ilgili yerli ve yabancı bilim insanlarınca hazırlanan 

kaynak kitaplar, dergiler, makalelere kütüphane ve internet veri kaynakları 

üzerinden yapılan araştırmalar yoluyla ulaşılmıştır. Alan araştırması ise Konya 

merkezde bulunan Koyunoğlu Şehir Müzesi, Sahip Ata Müzesi, Mevlana Müzesi, 

Etnografya Müzesi ve Karatay Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Konya 

Ladik’te yaşayan Mustafa DOĞAN’a ait seccade örnekleri bulgulara dâhil 

edilmiştir1. 

 

1
Mustafa DOĞAN’a ait örneklerin fotoğraflarını vererek araştırmamı zenginleştirmeme fırsat 

tanıyan  Dr. Emine Karpuz’a teşekkür ederim. 
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1.1.  Seccadenin Tanımı ve Tarihçesi 

 
Seccâde, “sücûd” kelimesinden türemiştir. Bu "yaratana boyun eğmek" ve 

“saygıyla eğilmek" anlamlarına gelmektedir. İsim olarak Arapçada secde etmek 

fiilinden türetilmiştir. Müslümanların namaz kılmak için yere serdikleri, yolculukta 

yanlarında bulundurdukları halı, kilim, keçe cinsinden veya hayvan postundan 

yapılmış sergi anlamına da gelir. Tasavvuf geleneğinde seccade, ibadet meskeni, 

yaradana ulaşmak için vasıta olarak görülmüş ve ona böyle anlamlar yüklenmiştir 

(Gündüzöz, 2017: 83). Kullanımına göre ‘ibadet’ amaçlı oluşturulan seccadelere 

‘namazlık halısı’, ‘namazlağa’ gibi adlandırmalar da yapılmaktadır (Aytaç ve 

Akpınarlı: 2018: 167). Ancak seccade halısı ile namazlık halının farklı özellikleri 

vardır. Seccade halıları namazlık halılarından daha büyük kelle halısından daha 

küçük boyutludur.  

Seccade kelimesine Kuran'da ve hadis kitaplarında rastlanmamıştır. 

Hadîslerde çok defa Hz. Muhammed'in ve sahabelerinin şiddetli sağanaklardan sonra 

Medine Câmiinde toprak üzerinde namaz kıldıkları ve yere herhangi bir şey 

sermeden secde ettikleri anlatılır. Buradan seccadelerin kullanımının Peygamber 

zamanının ilk dönemlerine kadar gitmediği sonucu çıkarılabilir (Aslanapa, 1966: 

302). 

İslâmiyet’in ilk yıllarından 8. yüzyıla kadar farklı şekillerde yaygılar seccade 

amacıyla kullanılmıştır (Fotoğraf: 1). Mihrap kompozisyonlu seccadelerin, 

8. yüzyılda câmi mimarisine dâhil edilmesiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir (Çokay, 

2007: 189-210).Yaygıların bir ibadet gereci olarak kullanılması Hz. Muhammed 

zamanından sonra başlamıştır (Gündüzöz, 2017: 90). 

Bazı kaynaklara göre ancak XIII. yüzyılda ibadet sırasında özel kullanılacak 

bir araç olarak kabul görmüş ve seccade amacıyla üretilmeye başlanmıştır (Calatchi, 

1967: 40). 

Seccade, Anadolu’da 11. yüzyılda Türkmen ve Yörüklerin Anadolu'ya 

yerleşmesiyle var olmuştur. En eski halı seccadelerden birisi Konya Alâeddin Câmii 

Kılıçaslan Türbesi’nden, İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesine getirilen, 84x119 

cm. Boyutlarında, 15. yüzyıl halı seccadedir (Çokay, 2007: 195). Anadolu halıları 

içinde en erken ortaya çıkan tip seccade halılarıdır (Deniz, 2000: 83). 
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En eski seccade Kahire' de İslam Sanatları Müzesi'nde bulunmaktadır. 

Seccadenin üretim tarihinin 1556 olduğu bilinmektedir. Ayrıca 1436 yılındaki Türk 

tezhipli el yazması eserlerde İslamiyet'in altı Peygamberlerinin oturduğu nişli bir halı 

tasvir edilmiştir (Calatchi, 1967: 43). 

Beşinci yüzyıldan kalan ve bugüne kadar bilinen en eski seccadeler, Türk halı 

sanatında ayrı bir grup olarak değerlendirilmiştir. Bunlar Türk İslam Eserleri 

Müzesi'nde bulunmaktadır (Görsel 1, 2). 

 

 

Görsel 1. Seccade, TİEM, (Env.1933) 

(http://www.egitimkutuphanesi.com) 

 

Seccadelerin tasvirleri ise Avrupa ressamlarının tablolarında 1469-1562   

tarihleri arasında görülmektedir (Aslanapa, 1987: 146). 

 

http://www.egitimkutuphanesi.com/
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Görsel 2. Memlüklü Saf Seccadesi, Berlin İslam Eserleri Müzesi, 15 yy. 

(Aslanapa, 1987: 146). 
 

 

Bütün semavi dinlerde olduğu gibi İslâm inancına göre de Allah, mekândan 

münezzehtir. Ancak kişide manevi bir merkez algısını oluşturmak açısından kıble yönü 

gerekli görülmüştür. Bu durum, aynı manevî merkeze yönelen insanların birliğini temsil 

etmesi bakımından büyük önem taşır (Aslanapa, 1966:3). Kuran-ı Kerim'de, Şura Suresi 

28. âyetinde “O, doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbi’dir” ve Miraç 

Suresi 40- 41. âyetinde “Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim” denilmesi 

halılarda yönlerin belirtilmesinde ve yön algısının oluşmasında önemlidir 

(Karamağaralı, 1997: 36). 

Seccadeler kullanılan malzemeye göre dokuma kumaş seccadeler ve 

ipek/ keçe üzerinde işlemeli seccadeler olarak ayrılabilir. 

1.1.1. Seccadenin Bölümleri 

 Seccadelerin desenleri mihrap, alınlık, kandil, sütun, kuşak ve tabanlık gibi 

bölümlere ayrılarak oluşturulur (Çizim:1).  

 Seccadenin alt bölümünde ayak basılması için ayrılmış tabanlık bölümü, 

mihrabın üstünde de ayetlik bölümü vardır. Seccadelerin en dışında ise çeşitli 

kalınlıklarda kuşaklar seccadeyi tamamlamaktadır (Etikan, 2007: 547). 

 

1.1.1.1. Alınlık 

Alınlık-Ayetlik, mihrabın üst bölümünde yer alır. Üçgen, düz, dörtgen, 

basamaklı ve çeşitli formlardadır. Alınlık içinde Ayeti Kerimeler, dini sözler veya 

seccadenin tarihiyle ilgili bilgiler yer alır (Çizim:1). 
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Çizim: 1. Seccadenin Bölümleri 

 

1.1.1.2. Kandil  

Kandil, İslam cami dekorasyonunda gelenekselleşmiş bir unsurdur. Kandil 

motifi, ışığın ve nurun sembolü olarak kabul edilmektedir (Deniz, 2000: 198). 

Kandil seccadelerde mihrap üzerinden inmekte ve çeşitli formlarla 

çeşitlenmektedir (Çizim:1). 

Tavana asılı halde tasarlanan kandil, İslam cami dekorasyonunda temel bir 

süsleme elemanıdır. Seccadelerde kullanılan kandil ışığın ve ilahi nurun sembolü 

olmuştur. Kandil İslam dini ile bağlantılı temel motiflerdendir (Nas ve Şerife, 2018: 

929). 

1.1.1.3. Kuşak 

Seccadeyi dıştan içe doğru çeşitli kalınlıklarda ve farklı formlarda çevreleyen 

  Saçak 

İç Kuşak Tabanlık 

Dış Kuşak 

Sütun 

Kandil 

Mihrap Kemeri 

Alınlık 
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bölümdür. Kuşaklar içinde motifler yer alabileceği gibi boşta bırakılabilir. Bazen 

kuşak bölümü geometrik bir alan olmadan yalnızca motiflerle de oluşturulur 

(Çizim:1). 

1.1.1.4. Mihrap  

Mihrap, seccadenin üst ortasında yer alır. Mihrabın orta zeminle ayrıldığı 

noktada mihrap kemeri/nişi bulunur. Mihrap kemeri düz, üçgen, basamaklı, kancalı, 

dilimli kemer vb. olabilir. Mihraplar tek veya çift olarak kullanılabilir. Bazen 

mihrabın ortasında bir kandil, iki yanında da birer sütun bulunur (Etikan, 2007: 547).  

Seccadelerde mihraplı kompozisyon, Kâbe'yi temsil etmekte ve kıble yönünü 

göstererek üzerinde namaz kılınmak için kullanılmaktadır (Tazecan, 1989: 75). 

(Çizim:1). 

Seccadelerin süslemelerinde görülen kompozisyon belirli kalıptadır. Mihrap, 

yön göstermesi bakımından bu süsleme elemanlarının başında gelmektedir. 8. yüzyıl 

başında ortaya çıktığı düşünülen mihrap kompozisyonunun kemer biçimli bir niş 

şeklinde olduğu görülmektedir. Kemer ve niş, dini süsleme unsurları olmanın dışında 

mimari bezeme elemanı olarak ta pek çok süsleme programında kullanılmaktadır. 

İslam mimarisinde kemer, kutsal bir geçiş sembolü olarak düşünülmüş ve dünya 

hayatının ötesine geçişi temsil etmiştir (Etikan, 2007:547). Mihrap kelimesinin 

kökeni Arapça olup, harb (savaş) anlamlarına gelmektedir. Dünyevi hayatın 

zevklerine karşı savaşın açıldığı bir kapı veya yol anlamlarını üstlenmektedir. Harb 

ve mihrap arasında, savaş verilen kutsal yer ve yol anlamları ortak bir nokta olmuştur 

(Özgür, 2007: 243, Aktaran: Nas ve Şerife, 2018: 929). 

1.1.1.5. Sütun 

Seccadelerde mihrap ile birlikte kullanılan diğer bir süsleme unsuru da 

sütunlardır. Süslemelerde sütunlar bazen çiçeklerle, sarmaşıklarla süslenmektedir 

(Aslanapa, 1987: 179). Hem dini hem de mimari süsleme elemanı olan sütunlar 

süslemelerde yaygın olarak kullanılmıştır (Çizim:1). 

1.1.1.6. Tabanlık 

Seccade yüzeyinde en altta namaza durulurken ayak basılması için planlanmış 

alanda tabanlık bölüm yer almaktadır (Çizim:1). 
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1.2. Seccadenin Özellikleri 

1.2.1. Kullanılan Malzeme 

    Seccadelerde malzeme kullanımı seccadenin türüne bağlı olarak seçilmektedir.     

Dokuma malzemeleri olan tarak, bıçak, kirkit, gücü, çıkrık, tezgâh ve çeşitli ipler 

dokuma seccadelerde de kullanılmaktadır. İpler çözgü, atkı ve desen ipi olarak 

dokumada yerini almaktadır. Bu ipler ağırlıklı olarak yün ve pamuktur.  

     Kumaş seccadelerde kadife, ipek, keten, Amerikan bezi, çuval, tafta, etuval vb. 

malzemeler tercih edilmektedir. Seccadelerde astar da bazı bölümlerde 

görülmektedir. 

          Keçe seccadelerde ise yün-keçe ana malzeme olarak kullanılmaktadır. 

Seccadelerin süslemesinde ise boncuk, ip, taş vb. kullanılmaktadır. 

Keçenin yapımında kullanılan malzemeler; hallaç yayı, tokmağı, yün atma 

makinesi, hasır, sepki, ibrik ve süpürge, halat, makas, terazi, sabun, tepme makinesi, 

buhar kazanı, pişirme makinesi, çeşitli boyalardır. Yapım aşamalarında ise yün 

keçeleştirme ile başlanarak desenlendirme ve süsleme yapılarak tamamlanmaktadır. 

Keçe eserler tepme (ıslak) keçe ve iğneli keçe olarak çeşitlenmektedir. Yüzey 

süslemede ise kasnak, yüksük, tığ, gergef, iğne ve iplikler kullanılmaktadır. Keçe 

üzerine nakış-işleme teknikleri çokça kullanılan süsleme teknikleridir. Dival işi, 

metal ip bükümü, sim sarma, bartın işi teknikleri işleme sanatları içinde keçe 

seccadelerde en çok kullanılanlardır (Barışta, 1978: 48, Aktaran: Nas ve Doğan, 

2018: 928).). 

1.2.2. Kullanılan Motifler ve Kompozisyon Düzeni  

Seccade halılarda kullanılan motifler bitkisel, geometrik, mimari, nesneli, 

yazılı bezeme olarak 5 ana başlıkta toplanmaktadır. Bitkisel motifler; çiçek, gül, 

yaprak, kıvrım dallar, tomurcuk, suyolu, yonca, hançer yaprak, hatai, penç, rumi, 

papatya, lale, palmet, karanfil, nar, rozet çiçeği, sümbül, mine, kasımpatı, yıldız 

çiçeği, başak, bulut, papatya, servi vb. geometrik motifler; altı kollu yıldız, üçgen, 

kare, kurt izi, çengel, göz, dikdörtgen, ok başı, zikzak, koçboynuzu, pıtrak, 

madalyon, altıgen, daire                 motifleri vb. mimari motifler; sütun, cami, kapı, ev, kubbe, 

şadırvan, minare, pencere vb. nesneli motifler; kandil, ibrik, vazo, mum, sepet ve 

kafestir. Yazılı bezemede Latin alfabesi ve Arap alfabesi kullanılmaktadır (Görsel 3, 

4). 
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Seccadeler simetrik, asimetrik, raportlu, köşe göbekli, sonsuzluk prensibiyle 

düzenlenen kompozisyona sahiptir. Ancak en çok tercih edilen asimetrik ve mihraplı 

olandır. Bunun sebebi ise seccadelerin kıble yönünü göstermesi ve hizmete uygunluk 

amacıyla kullanılmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3. Bitkisel Motiflerden Örnekler (Penç, Yaprak, Hatai) 

(Megep, 2015: 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4. Geometrik Motiflerden Örnekler 

(https://tr.pinterest.com/pin/365987907195505107/) 

1.2.3. Teknik Özellikler 

1.2.3.1. Baskı 

Baskı teknikleri Anadolu’da ilk defa kil üzerine basılarak yapılan silindir 

mühürlerde görülmektedir. Bu ilk örneklerden sonra kumaş üzerine ahşap kalıpların 

https://tr.pinterest.com/pin/365987907195505107/
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oyularak oluşturulduğu kalıpların basıldığı örneklerde vardır (Akalın, 2003: 130). Taş baskı, 

linöl baskı, ağaç baskı, ofset baskı, mono baskı, yüksek baskı, çukur baskı, leke baskı şablon 

baskı, elek baskı, dijital baskı gibi çeşitleri vardır. Seccadelerde ve tekstilde dijital baskı ve 

şablon baskı kullanılan baskı çeşitleridir (Görsel 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5. Osmanlı Dönemi Baskı Tekniği İle Yapılmış Kök Boya İşlemeli Seccade 

(https://www.bayrakmuzayede.com/osmanli-donemi-baski-islemeli-seccade.html) 

1.2.3.2. Boyama 

Kumaş boyama sanatı, çeşitli desenlerin, motiflerin boya ve fırça kullanılarak 

kumaş üzerine aktarılma işlemidir. Naylon fazla karışmamış doğal her türlü kumaş 

üzerine boyama yapılabilmektedir. Bu boyama sanatı yüzyıllardan beri var olan bir 

tekniktir. İlk boyamalar bitkisel boyamacılık olarak gelişmiştir. Daha sonra kumaş 

üzerine geçilmiştir. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu teknik çok 

çeşitlenerek ve gelişerek farklı boyutlarda sanat eserlerine dönüşmüştür (Görsel 6). 

Kumaş boyamada yapılan desenlendirme ve boyama işlemleri günümüzde makineler 

tarafından yapılmaktadır (http://www.unutulmussanatlar.com/2015/09/kumas-

boyama.html). 

1.2.3.3. Dokuma 

     Dokuma; atkı ve çözgü iplerinin dikey açılı şekilde birbirlerinin üstünden, 

https://www.bayrakmuzayede.com/osmanli-donemi-baski-islemeli-seccade.html
http://www.unutulmussanatlar.com/2015/09/kumas-boyama.html
http://www.unutulmussanatlar.com/2015/09/kumas-boyama.html
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altından geçirilerek oluşturduğu üründür. Bez, kumaş, döşemelik, triko, halı, kilim, 

cicim, zili, sumak, battaniye, keçe vb. dokuma örnekleridir. Dokuma tekniği mekikli, 

kirkitli ve kolon dokuma olarak gruplandırılabilmektedir. Mekikli dokumalar düz, 

jakarlı ve armürlü olarak çeşitlenmektedir. Kirkitli dokumalar ise kilim, cicim, zili 

ve havlı dokuma olan halı ile gruplandırılabilir (Görsel 7, 8, 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Görsel 6. Osmanlı Boyama Seccade 

 (https://www.kadincasayfa.com/kumas-boyama-saccede-ornekleri/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 7. Dimi Dokuma Nazarlık 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tekirdag/nealinir/karacakilavuz-dokumalari) 
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Görsel 8. Zili Dokuma Kilim 

 (http://www.kelkit.gov.tr/kelkit-zilli-kilim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 9. Jakarlı Dokuma Kumaş 

(https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/10/jakarli-dokuma-kumaslar.html) 

1.2.3.4. İşleme 

İşleme kelime anlamı olarak ince ve süslü el işi, nakış demektir. Türk işleme 

eserleri çok çeşitlilik gösteren eski bir geçmişe sahiptir. İşleme sanatı, Orta Asya 

coğrafyasından, çeşitli dinlerden, inançlardan ve Anadolu Uygarlıklarının 

yaşamlarından beslenmiştir. Türkler göçebe yaşam sürdükleri için başka kültürlerle 

etkileşim içinde olmuşlar ve sanatlarına da bu sentezi uygulamışlardır (Barışta, 1995: 

3). Türkler Anadolu’ya geldikten sonra Selçuklu, Anadolu Beylikler ve Osmanlı 

İmparatorluğu dönemlerinde endüstrinin de etkisiyle işleme sanatlarını daha fazla 

geliştirmiş ve farklı kimlikler kazandırmışlardır (Barışta, 1984: 1).  

Nakış teknikleri şu şekildedir; Hesap işi, Kanaviçe,Türk işi, Kurdele Nakışı, 

Çin iğnesi, Antep işi, Tel kırma, Kırkyama-Kırkpare-Patchwork, Dival (Maraş) işi, 

http://www.kelkit.gov.tr/kelkit-zilli-kilim
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Ajur, Antika, Aplike, Beyaz iş, Marka İngiliz danteli, Dantel, Vöniz, File Türk 

oyaları, İğne oyası, Tığ oyası, Mekik oyası, Firkete oyası, Koza oyası, Yün oyası, 

Mum oyası, Boncuk Oyası, Kumaş artığı oyası, Adana ve İçel boncuk oyaları, Giyim 

süslemeleri, Elişi-Nakış teknikleri (https://www.goblenci.com/elisi-nakis.html). 

Nakış yaparken kullanılan araç gereçler ise şunlardır;  Kasnak (el kasnağı), Makas, 

İğneler (toplu iğne, etamin iğnesi, dikiş iğnesi), Kasnak bezleri, Kalem (HB-sert 

kalem), Cetvel, İplikler, Kumaş, Desen, Renk katalogları, Parşömen kâğıdıdır. 

Seccadeler üzerinde en çok kullanılan nakış teknikleri aşağıda açıklanmıştır. 

1.2.3.4.1. Aplike  

Aplike, parça birleştirme anlamına gelmektedir. Fransızca bir kelime olan 

“Applique”den gelmektedir. Aplike, tekstil yüzeylerinde genellikle bir kumaşın, 

başka bir kumaş yüzeyine çeşitli yollarla uygulanması ile elde edilen bir teknik olarak 

bilinmektedir (Altunöz, 2021: 13). Ancak aplike sadece kumaş üzerine uygulanmaz.  

Aplike tekniğine ait ilk bulguların keçe üzerine yapılmış örneklerden 

olduğuna inanılmaktadır. Çeşitli kazılardan çıkarılan keçe yaygılarda ve örtülerde 

aplike uygulamalarına rastlanmıştır. Bu durum aplikenin çok eskiden beri kullanılan 

bir teknik olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tekniğin ilk olarak Orta Asya 

Türklerinde ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Pazırık ve Noan Ula Kurganlarından 

çıkarılan renkli, keçe parçalarıyla yapılmış eğer örtüleri ve perdeler Asyalıların çok 

eski tarihlerde kumaş boyama ve aplike yapmadaki ustalıkları göstermektedir 

(Barışta, 1995) (Görsel 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 10. Hyde”,Pazırık Kurganı'a Ait Aplike Eğer Örtüsü  

(Kaynak: Demirkan Batur, Aktaran: Altunöz, 2021: 17) 

https://www.goblenci.com/elisi-nakis.html
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1.2.3.4.2. Antep İşi 

Gaziantep İlinin geleneksel nakışı olan Antep İşi uzun zaman isteyen, incelikli 

bir iştir. İşleme sanatı içinde kendine özgü bir yeri vardır. Gaziantep yöresinde çeyiz 

geleneğinin önemli bir parçasıdır. İpliklerin çekilerek ajur oluşturulması ve 

desenlendirilmesi işlemlerine dayanmaktadır (Öner, 2017: 237). 

Antep işinde ciğerdeldi, camelyan, örümcek, mercimek, çitime isimli teknikler 

bulunmaktadır (Görsel 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 11. Antep İşi Örtü 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/nealinir/antep-isi-el-islemesi) 

1.2.3.4.3. Basit Nakış Teknikleri   

Birkaç farklı iğne tekniğinin bir arada kullanılmasıyla oluşan işleme türüdür. 

Her türden kumaşa uygulanabilen bu teknikler uygulanması kolay olduğundan hızlı 

şekilde tamamlanmaktadır. Nakış tekniklerinden olan kum iğnesi, çin iğnesi, aplike, 

pul boncuk, çevre işinde yardımcı iğneler olarak ta kullanılmaktadır. Basit nakış 

temel iğne teknikleri şu şekilde gruplandırılmaktadır; Düz İğneler: Makine dikişi, 

Çöp işi, Oyulgama, Demet iğnesi, Sap işi, Hristo teyeli, Gölge işi, Eğrelti otu iğnesi, 

Açık balıksırtı, İlmikli İğneler: Battaniye iğnesi, Y iğnesi, Kreton iğnesi, Çengel 

iğnesi, Zincir İğneleri: Zincir iğnesi, Papatya iğnesi, Kare zincir iğnesidir (Megep, 

2007: 3). Basit nakış temel iğne tekniklerinde kullanılan araç gereçler şunlardır; 

kasnak (el kasnağı), makas, iğneler (toplu iğne, etamin iğnesi, dikiş iğnesi), kasnak 

bezleri, kalem (hb-sert kalem), cetvel, iplikler, kumaş, desen, renk katalogları, 

parşömen kâğıdıdır (Görsel 12). 
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Görsel 12. Basit Nakış Teknikleri 

 (https://hobidenizi.com/yeni-baslayanlar-icin-degisik-nakis-teknikleri-video-

anlatimli/) 

1.2.3.4.4. Beyaz İşi 

Beyaz iş, nakış teknikleri içinde temel işlemlerden biri olmuştur. İlk olarak 

Roma’da uygulanmış oradan Fransa’ya geçmiş ve gelişerek tüm Dünya’ya 

yayılmıştır. Özellikle Osmanlı saraylarında çok ince işlenmiş değerli sanat eserleri 

ortaya çıkmıştır. Günümüzde çok beğenilerek uygulanan çeyizleri süsleyen önemli 

bir işleme tekniğidir. Beyaz iş, elde de makinede de uygulanabilir. Beyaz kumaşlar 

üzerine beyaz ipliklerle yapılan çalışmalar ilk uygulamalardan olsa da renkli 

ipliklerle ve renkli kumaşlar üzerine uygulamalarla da nefis eserler yapılmaktadır 

(Megep, 2015: 2) (Görsel 13). 

1.2.3.4.5. Çin İğnesi 

Çin İğnesi, pek çok yüzey üzerine tek renkli veya renkli ipliklerle bir kasnak 

üzerinde elde iğnelerle veya makinede işlenen desenin yüzeyinde boyanmış 

görüntüsü oluşturarak estetik bir görüntü sağlayan işleme tekniğidir. Çin İğnesinin 

Gölgeli Çin İğnesi, Fantezi Çin İğnesi, Düz Çin İğnesi olarak üç çeşidi bulunmaktadır 

(Megep, 2007: 3). Çin iğnesinin kullanıldığı eşyalar şu şekilde örneklendirilebilir; 

bebe kadın giyim süslemeleri, çay ve sofra takımları, çeşitli örtüler, kitap kapağı, 

albüm, çanta, eşarp ve şal, kemer, küpe, çeşitli şaseler, yastık, pano, abajur, fular, 

yatak örtüleri ve kumaş seccadelerdir (Görsel 14). 

 

 

https://hobidenizi.com/yeni-baslayanlar-icin-degisik-nakis-teknikleri-video-anlatimli/
https://hobidenizi.com/yeni-baslayanlar-icin-degisik-nakis-teknikleri-video-anlatimli/
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Görsel 13. Beyaz İş Örtü 

(Ayşe Pala’ya Ait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 14. Çin iğnesi tablo  

(http://www.unutulmussanatlar.com/2015/04/cin-ignesi-calsmas-behice-

koc_92.html) 

 

1.2.3.4.6. Dantel  

Dantel, dekoratif sanatlar içinde önemlidir. Coğrafyalardan ve kültürlerden 

etkilenerek şekillenmiştir. Çok narin tekstil ürünü olan danteller elde tığ, iğne ve 

bobin ile dokunmaktadır. Dantelin merkezi Avrupa kabul edilir. Dantel handen 

http://www.unutulmussanatlar.com/2015/04/cin-ignesi-calsmas-behice-koc_92.html
http://www.unutulmussanatlar.com/2015/04/cin-ignesi-calsmas-behice-koc_92.html
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üyeleri için dokunmuş ardından köylülere geçmiştir. Dantel üretenler sürekli yenilikçi 

ve farklı desenleri çalışmak konusunda yarışmıştır. Teknoloji geliştikçe yeni 

malzemeler, renkler de ortaya çıkmış ve daha özgün, farklı örnekler dokunmuştur. 

Kültürel motifler barındırması sebebiyle nesilden nesle aktarılarak çeyizlerin 

vazgeçilmez parçası olmuştur. Türkiye’de dokunan danteller daha çok tığ ile 

yapılmaktadır. İğne ile yapılanlara iğne oyası denilmekte ancak iğne oyaları da dantel 

sanatına dahil edilmektedir. Dantel özellikle Avrupa’da İtalya, Fransa başta olmak 

üzere Polonya, Almanya, Danimarka, İngiltere’de oldukça üretilmektedir (Yıldız, 

2019)(Görsel 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Görsel 15. Dantel Seccade 

(https://www.pinterest.de/pin/633389135066829056/) 

 

1.2.3.4.7. Dival işi  

Dival İşi, işlenecek olan desenin karton gibi sert bir malzemeden çıkarılmış 

kalıpların sim, sırma, klaptan gibi metal iplerle kaplanmasıyla oluşan tersi ile yüzü 

farklı görüntüde olan, tek yüzlü bir işleme tekniğidir. Dival İşi Kahramanmaraş 

İlimize özgü bir işleme tekniği olduğundan bu ismi almıştır.  Bazı yörelerde sim 

sırma işi, mukavva işi, bastırma işi vb. gibi isimler de almaktadır (Sönmez, 2016: 

13). 

https://www.pinterest.de/pin/633389135066829056/
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Maraş işi, özellikle kadife, canfes, tafta, atlas gibi özel kumaşlar üzerine 

işlenmektedir. Mukavva kalıp sarılarak yapılır. Tek yüzlü bir işleme tekniğidir. 

Desenin altı yapılacak tasarıma uygun hazırlanmış karton ile kabartılıp yedi kat sim 

ile desen üzerinden atlatılarak desen kenarlarında iplik ile tutturulur. Aynı işlem 

tekrar edilerek işlenir (Korkusuz, 1997, Aktaran: Zayıf, 2013: 26). 

Günümüzde Maraş İşi olarak tanınan bu işleme tekniği Maraş’tan Rumeli’ye, 

Rumeli’den de İstanbul’a geçtikten sonra bu muhteşem Türk el sanatını İstanbul’da 

Rum ve Ermeni sanatkârlar işlemeye başlamışlardır. Ancak Maraş’lı sanatkârların 

işlerinin güzelliğini yakalayamadıkları için Maraş işini bırakarak sırma imal etme 

tekniğine yönelmişlerdir (Maraş İl Yıllığı, 1967: 173)(Görsel 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 16. Dival İşi Bohça (Sönmez, 2016: 306) 

1.2.3.4.8. Kanaviçe 

Cumhuriyet döneminden günümüze kadar gelen ve çok yaygın bir teknik olan 

kanaviçe (çapraz iğne) tekniği işleme yapılacak yüzey üzerine telleri sayarak çaprak 

iplikler geçirmeyle oluşur. Türk işleme sanatı içinde 19. Yüzyıldan sonra yaygınlaşan 

bir tekniktir. Halk kültüründe çeyiz geleneğinde önemli bir işleme sanatıdır. Çeyizlik 

seccadelerde özellikle yaygın olarak uygulanmaktadır. 21. yüzyılda en çok kullanılan 

teknik kanaviçe olmuştur. Uzun çapraz, goblen iğnesi, çapraz iğne ve yıldız iğne gibi 

çeşitleri vardır (Barışta, 1995: 45)(Görsel 17). 
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Görsel 17. Giresun Yöresine Ait Kanaviçe Seccade  

(Karpuz, 2018: 69) 

1.2.3.4.9. Kırkyama 

Kırkyama, üçgen, kare vb. geometrik formda kesilmiş kumaşların yan yana 

dikilmesiyle oluşturulan Anadolu halk sanatı ürünüdür. Bu kumaşlar farklı desen ve 

renklerde olmaktadır. Kaynaklarda “Patchwork” ya da “Quilting” olarak 

adlandırılmaktadır. Sözcük anlamı olarak ise yama işi, karmaşık bileşim, parçalı örtü, 

uydurma iş gibi adlandırmalarla anılmaktadır. Azerbaycan işleme sanatında Gurama 

olarak adlandırılmakta ve ayrı ayrı yamalardan dikilen bütün bir eser anlamına 

gelmektedir. Kırkyama Anadolu’da maddi koşulların zor olduğu dönemlerde atık 

parça kumaşları değerlendirme amaçlı ortaya çıkmış bir türdür. Yırtık kumaşları 

yamalamak, onarmak vb. amaçlarla da uygulanmıştır. Farklı türdeki kumaşların 

değerlendirilmesi amacıyla günlük kullanım eşyası, giyim, örtü, dekoratif eşyalar 

üretmekte bu teknik kullanılmaktadır. Anadolu’da yaygın olarak Kırkpare ve Yamalı 

Bohça adıyla bilinmektedir (Sönmez, 2019)(Görsel 18). 
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Görsel 18. Nevşehir Yöresi’ne Ait 150 Yıllık Kırkyama Namazlık, Elisabet Strub 

Mazdar Koleksiyonu (Kaynak: Uğurlu, 2018, s. 70) 

1.2.3.4.10. Kurdele Nakışı 

Kurdele nakışı, çeşitli kalınlıklardaki kurdelelere şekiller vererek ve basit nakış 

iğne teknikleri kullanılarak yapılan bir süsleme tekniğidir. Çok farklı uygulama 

teknikleri vardır. Direkt kumaş veya farklı malzeme üzerine uygulanabildiği gibi elde 

yapılıp sonradan da dikilebilir. Diğer nakış teknikleri ile beraber kullanılmaktadır. 

Sarma, iğne ardı, makine dikişi, sap işi, pul boncuk, tohum işi gibi tamamlayıcı iğne 

teknikleri en çok kullanılanlardır. Rahatlıkla uygulanabilmesi avantajdır (Görsel 19). 

Her türlü kumaşa ve ürüne rahatlıkla uygulanabilmektedir.  

(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kurdela%20%C4%B

0%C5%9Fi.pdf).  

Seccadelerde ise alınlık tarafa yakın yerlerde ve kenar süslemelerinde bu teknik 

görülmektedir. 

 

 

 

 

Görsel 19. Kurdele Nakışı Havlu (Ayşe Pala’ya ait)         

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kurdela%20%C4%B0%C5%9Fi.pdf
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kurdela%20%C4%B0%C5%9Fi.pdf
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1.2.3.4.11. Suzeni  

Suzeni nakışı Türk nakışları içinde çok tercih edilen ve severek kullanılan bir 

tekniktir. Türkistan ve Kafkasya’da ilk defa görülmüş oradan İtalya sanatına 

geçmiştir. Kasnakta tığ, iğne ve makine nakışı ile uygulanmaktadır (Doğan, 2001: 

117). 

Suzeni tekniği Anadolu’da yaygın olarak işlenmiştir. Bazı kaynaklarda 

Uygurlara ait işleme tekniğinin olduğu kumaş ve örtüler üzerinde tığ zinciri tekniğine 

rastlandığı yazmaktadır. Nuh’un kızının da tığ zinciri tekniğini kullandığı anlatılan 

rivayetlerdendir (Barışta, 1995; Korkusuz,1980)(Görsel 20). 

Suzeni tekniğinin ülkemizde nerede ve nasıl başlandığı bilinmemektedir. 

Ancak Osmanlı imparatorluğunda 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeşitli nakış 

teknikleri ile beraber süzeni nakışının da uygulanmaya başlandığı düşünülmektedir 

(Görsel 20). (Barışta,1988; 1997; Baykasoğlu, 1994; Korkusuz, 1980). Seccadelerde 

özellikle süzeni nakışıyla eşsiz örnekler üretilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 20. Suzeni Nakışlı Örtü (Gilik, 2013: 103) 

1.2.3.4.12. Tel Kırma (Bartın İşi) 

Tel kırma “+”ya da “×” şeklinin tekrarıyla oluşan güzel bir işleme tekniğidir. 

Bu teknik kumaş veya tüle uygulanmaktadır. Desene göre yan yana x veya + şeklinin 

sıralanması ile motifler oluşturulur. İşleme yapılırken gümüş, bakır, sarı tonlarda bu 

işleme tekniğine özgü teller aşağı, yukarı bükerek koparıldığı için bu teknik Tel 

Kırma adını almıştır. Tel Kırma tekniği 18. yüzyıldan beri yapılmaktadır. Tel 

kırmanın diğer adı ise Bartın İşi’dir. Bu işleme ilk defa Bartın da yapılmış ve oradan 

yayılmıştır. Bu yüzden işlemeye Bartın işi adı verilmiştir. Tel kırma, Bartın’da 

evlenecek her genç kızın sandığında bulunması gereken işlemelerdendir (Görsel 21). 
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Daha çok çarşaf, kırlent, yastık örtüsü, bohça, karyola eteği, karyola örtüsü ve çeşitli 

örtüler işlenmektedir 

(http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tel%20K%C4

%B1rma.pdf). 

 

 

 

 

 

 

Görsel 21. Bartın İşi Sehpa Örtüsü 

(http://www.bartin.gov.tr/tel-kirma) 

1.2.3.4.13. Türk İşi  

Türk işi nakışı Türk işlemelerindendir. Bu teknikte desen kumaşa çizilerek 

geçirilir ve kendine özgü iğne teknikleri ile işlenir. Türk İşi nakışı ipliği sayılabilen 

ve sayılamayan her türlü kumaş üzerine elde uygulanabilmektedir. Genellikle sim 

sırma iplikleri kullanılsa da ipek, muline, renkli koton iplikler de kullanılır (Megep, 

2007: 4)(Görsel 22). 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 22. Türk İşi Masa Örtüsü 

(https://enstitu.ibb.istanbul/portal/yuzyuze_egitim.aspx?BransCode=1862) 

https://enstitu.ibb.istanbul/portal/yuzyuze_egitim.aspx?BransCode=1862
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1.3. Seccade Türleri 

 1.3.1. Kompozisyon Düzenine Göre Seccadeler 

1.3.1.1. Kandilli Seccadeler 

Kandilli seccadelerde kandil, mihrabın kullanımına göre şekillenmektedir. Yan 

yana çift mihraplı kullanımda kandil de çift, tek mihrapta ise tek kandil kullanılır. 

Kandiller tasarımlarda doğal haliyle veya stilize edilerek kullanılabilir. Bazen kandil 

üzerinde yanan mumlar görülür. Bazen yedi, dokuz, on iki kollu olarak tasvir edilir. 

1.3.1.2. Mihraplı Seccadeler 

Seccadelerde mihrap tek, yan yana çift mihrap, çift mihrap, iç içe mihrap gibi 

değişik şekillerde tasarlanmaktadır. Mihrap kıble yönünü göstermesi bakımından 

genelde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Mihraplar tek nişli, çift ve üç nişli olarak ta 

farklılık göstermektedir.  

1.3.1.3. Saf Seccadeler  

Saf kelimesi Arapça yan yana düzgün sıralanış anlamı taşımaktadır. Saf 

seccade diye ayrılan türdeki seccadeler 15.-17. yüzyılda dokunmuştur (Görsel 23). 

Saf seccadeler, birden fazla kişinin saf tutarak yan yana namaz        kılmasını sağlamak 

amacıyla dokunmuştur (Doğan, 1975: 306). 

       

Saf seccadelerin bilinen en eski örnekleri 15. yüzyıla aittir. Türk İslam eserleri 

müzesinde koruma altına alınmıştır. Seccadelerde çoklu mihraplar dikkat çekicidir. 

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan 17. Yüzyıla tarihlendirilen 2 saf 

seccadede mihraptan aşağı doğru inen kandiller bulunmaktadır. Kandiller, üçgen 

kaideli ve üç kulpludur. Zincirlerle birbirine bağlıdır. Kandillerin üzerinde rumi ve 

palmet motifleriyle oluşturulmuş süslemeler yer almaktadır. 15. yüzyılla 

tarihlendirilen saf seccadeler dışında, tek mihraplı seccadeler de bulunmaktadır. Bu 

seccadeler de mihraplıdır. Niş formu ve geometrik alanların olduğu dokumalarda 

mihrap ve tabalık arasında anahtar deliğini andıran formda süslemeler 

görülmektedir. Bu nedenle bu seccadeler “anahtar deliği desenli” seccade olarak ta 

adlandırılmaktadır (Aslanapa, 1987: 220). 
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Görsel 23. Saf Seccade, TİEM, İstanbul, 16. yy. (Aslanapa, 2009: 269-270). 

 

1.3.2. Malzemesine Göre Seccadeler 

1.3.2.1.  Dokuma (Halı, Kilim, Cicim, Zili, Sumak) Seccadeler 

Seccade eserler içinde en yaygın olan ve en çok kullanılan halı seccadelerdir. 

Halı seccadelerin günümüze ulaşabilen en eski örnekleri “Konya grubu" denilen, 13. 

yüzyılla tarihlenen Anadolu Selçuklu halılarıdır. Daha sonraki tarihlerde seccadeler 

daha farklı bir grup haline gelmiştir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade). 

Anadolu’da bilenen en eski halı seccadelerden biri de 13.-14. yüzyıla ait olup 

günümüzde İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde muhafaza edilmektedir 

(Kurnaz, 2014: 33). 

İki iplik sistemine göre düğümsüz olarak dokunan kilimler, Türkmen ve 

Yörükler tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Kilimlere ait en eski örnekler 15. 

yüzyıla aittir.  İlikli ve iliksiz kilim tekniğiyle dokunmuş olan bu yer yaygılarında 

mihraplı ve mihrapsız örnekler yer almaktadır. Seccade olarak kullanılanlar mihraplı 

olanlardır. Daha ileri tarihli olanlarda kandil motifi de yer almaktadır (Acar, 1975: 

22-25). 

Kilim seccadeler de seccade grubu içinde sıklıkla görülen bir türdür. Seccade 

kilimleri üç farklı grupta ele alınmaktadır; kandil ve mihrap motifli kilimler, büyük 

boyutlu olan üzerinde namaz kılmak için kullanılan kilimler, cemaatler tarafından 

camilere bağışlanmış büyük ve çok parçalı kilimlerdir. Bağış yoluyla gelen kilimler 

birkaç kat olarak cami zemini kaplamıştır. Bu gruptaki örneklerden günümüze kadar 

ulaşan örnekleri bulunmakla beraber kendilerine özgü renkleri ve motifleri vardır 

(Deniz, 2000: 21).  

Düz dokuma yaygılar içinde kilim dışında zili, cicim ve sumak gibi farklı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade
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dokuma türünde seccadeler de vardır. Halı ve kilim kadar yaygın olmasalar da 

kendilerine özgü dokuma teknikleriyle estetik bir sonuç elde edilen bu dokumalar 

mihraplı veya geometrik formlarda dokunmuştur.  

1.3.2.2. Keçe Seccadeler 

Anadolu’da bulunan yazılı kaynaklarda keçe malzemeli yer yaygılarının 

kullanıldığına dair kayıtlar vardır. Ancak bu yaygıların tam olarak hangi amaçlarla 

kullanıldığını kestirmek zordur. İslamiyet’le beraber gelmiş olan seccadelerde keçe 

kullanıldığı tahmin edilmektedir. Eski tarihlerden beri keçe Orta Asya’da yer 

yaygıları, yurtlar (keçe ile örtülü çadırlar), battaniyeler ve giysiler yapılarak 

kullanılmıştır (Kuban, 2009: 121-122). Ebubekir Ağa’nın terekesinde bir keçe 

seccade olduğu listelenmiştir. Aynı zamanda öteki terekelerinde de keçe yaygılardan 

ve seccadelerden bahseden yazılar bulunmaktadır (Aktaran: Kurnaz, 2014: 32). 

1.3.2.3. Kumaş Seccadeler 

Seccadelerde kumaş malzemeler çeşitlilik göstermektedir. Saten, ipek, kadife, 

etamin, çuval bezi vb. türler uygulanacak tekniğe de bağlı olarak tercih edilmektedir.  

Topkapı Sarayı Müzesi Kumaş Koleksiyonunda, ipek ve kılaptanla dokunmuş, 

üstün kalitede bir grup yer yaygısı ve duvar askısı/perde bulunmaktadır. Osmanlı 

saray seccadeleri içinde kumaş malzemeli iki seccade örneği yer almaktadır. 

Kandil motifi sandıkların üzerine örtülen puşideler üzerinde de işleme 

teknikleri uygulanmış şekilde görülmektedir. Osmanlı Padişahı III. Selim tarafından 

yaptırılan puşide levhası, Konya’da bulunan Mevlâna Müzesi’nde korunma 

altındadır. Puşide örneği yeşil atlas kumaş üzerine işlenmiş bitkisel bezemeler ve 

yazılı formlarla süslenmiştir. Ortasında ise kandil motifi görülmektedir (Anonim, 

1997: 1528). 

1.3.2.4. Post Seccadeler 

Hayvan postu, seccadeler içinde çok kıymetlidir. En eski örnekler 17. yüzyıla 

aittir. Kanuni Sultan Süleyman’a ait olan (1520-1566) post seccade ilk 

örneklerdendir (Görsel 24). Daha sonra tarikatlar tarafından kullanılmıştır. Bu 

seccadelerin en önemli özelliği postta 5 köşenin 5 vakit namazı temsil etmesidir 

(Kurnaz, 2014: 69). 
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Görsel 24. Kanuni Sultan Süleyman’ın Post Seccadesi 

(https://9lib.net/document/1y9vxwwq-topkap%C4%B1-saray%C4%B1ndaki-

hal%C4%B1-seccadeler.html) 

1.3.3. Yöresine Göre Seccadeler 

1.3.3.1. Bergama Seccadeleri 

Genellikle kırmızı, mavi ve beyaz renklerin sıkça kullanıldığı gösterişli 

desenlerle tasarlanan seccadelerdir. Geniş orta elmas deseni denilen bir süsleme tarzı 

Osmanlı saray seccadelerinde görülen çelenk motifinden türemiştir (Görsel 25, 26). 

Kareye yakın ve küçük boyutlardadır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade). 

https://9lib.net/document/1y9vxwwq-topkap%C4%B1-saray%C4%B1ndaki-hal%C4%B1-seccadeler.html
https://9lib.net/document/1y9vxwwq-topkap%C4%B1-saray%C4%B1ndaki-hal%C4%B1-seccadeler.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade
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Görsel 25.  Bergama Seccade 19. yy.               Görsel 26. Kız Bergama Seccade 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade)    (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye   

/izmir/ nealinir/bergama-el-halisi) 

 

1.3.3.2. Gördes Seccadeleri  

Kendilerine özgü tarzlarıyla Dünya üzerinde ünlenen seccadeler arasında 

Gördes seccadeleri yer almaktadır. Bu seccadelerin boyutları genellikle 120x160, 

140x180 cm. civarında ve çok büyük boyutludur (Görsel 27, 28) (Atalay, 1967: 45). 

Gördes seccadelerinde dar ve geniş bordürlerle çevrelenen ortada mihrabın yer 

aldığı kompozisyon görülmektedir. Mihrap lacivert, mavi, kırmızı veya yeşil renkte 

dokunmaktadır. Genellikle mihrap kemeri basamak şeklinde kıble yönüne doğru 

sivrilmektedir. Üzerinde ayetlik altında tabanlık bölümler bulunmaktadır. Bu 

bölümde ejder veya yılan motifleri stilize halde kullanılmaktadır. Bu seccadelerin 

genelinde her iki uzun kenarda mihrabı taşıyan sütunlar görülmektedir. Mihrabın 

ortasından kandil motifi sarkmaktadır. Çift mihraplı yani çift yönlü seccadeler de bo 

yörede dokunan örnekler arasındadır (Aslanapa, 1987:153). 

Gördes seccadeleri Türk düğümüne adını vermiştir. Osmanlı saray halılarından 

gelişmiş bir gruptur. Kalitesi yüksek sık ilmekli zengin motiflerle süslenmiştir. 

İçlerinde birkaç gruba ayrılanlar vardır; Mahpuçlu Gördes seccadeleri, yüksek 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye%20%20%20/izmir/
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye%20%20%20/izmir/
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kaliteli olup 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. 18. yüzyılın sonuna kadar devam eden 

bir grup ise Osmanlı saray halılarından gelişen tiplerdir. Kız Gördes, Elmas Taraklı 

Gördes olarak adlandırılırlar. Melez tipler ise 19. yüzyıl sonuna kadar dokunmuştur 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade) 

 

 

 

       Görsel 27. Gördes  Seccade                        Görsel 28. Sütunlu (Marpuçlu) Gördes 

          (Etikan ve Suvacı, 2015: 17)                             (Etikan ve Suvacı, 2015: 16) 

1.3.3.3. Hereke Seccadeler 

Hereke merkezinde dokunan, Saray seccadeleri arasında yüksek sosyal sınıfa 

özel olarak tasarlanmış ve 19. yüzyıla ait olan seccadelerdir. İçlerinde yazılı ve ipek 

iplikle dokunan seccadeler saraylarda ve konaklarda kıblegâh olarak kullanılmıştır. 

Hereke seccadeleri özel sipariş alınarak dokunmuştur (Aslanapa, 2005: 247).  

Hereke halıları malzeme ve teknik açıdan en yüksek kalite halılar olarak 

bilinmektedir. Bu halılar Safavi ve Osmanlı geleneğinin devamı niteliğindedir 

(Harris, 2012: 122)(Görsel 29, 30). 

19. ve 20. yüzyıllarda Gördes dokuma atölyelerinde ve Hereke saray 

atölyelerinde ipek malzemeli seccadeler dokunmuştur. Bu seccadelerin örneklerine 

Moskova Şark Sanatları Devlet Müzesi’ndeki Türk Halıları koleksiyonunda 
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rastlanmaktadır (Akbulut, 2021: 104). 

 Görsel 29. Hereke Seccade                        Görsel 30. Osmanlı Hereke Seccade                              

(Aytaç, 2012: 27)                     16. Yy. (Aslanapa, 1987, Aktaran: Özkara, 2011: 20)     

1.3.3.4. Konya Seccadeleri  

Konya yöresi seccadelerinin sütun ve kemerlerinin özelliği 16. yüzyıl Osmanlı 

saray halılarından gelişmiştir. Bu gruptaki seccadelerde niş kullanımı baskındır ve 

genellikle geometrik motiflerle tasarlanmıştır. Kırmızı ve sarı en çok kullanılan 

renklerdir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade) (Görsel 31). 

16. yüzyılın ilk yarısından itibaren halifeliğin Osmanlılara geçmesiyle birlikte, 

İslam dininde en kutsal yer kabul edilen Kâbe, çini, minyatür gibi sanatlarda tasvir 

edilmeye başlanmıştır. Bu sanatların dışında halı seccadelerde de Kâbe tasvirleri 

kullanılmıştır. 1610 yılında Kütahya halıcılarına gelen bir Şeyhülislam, Kâbe tasvirli 

seccadelere basılmasının günah olduğunu belirterek seccadelerde Kâbe tasvirini 

yasaklamıştır. Bu tasvirle beraber kandil motifleri de kullanılmıştır. Günümüzde 

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde koruma altına alınan bu seccadelerden 

17. yüzyıla ait olan Konya merkezlidir (Şahin ve Diler, 2017: 46). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade)%20(Görsel%2031
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Görsel 31. Konya İşlemeli Çuha Seccade, Mevlana Müzesi, 20. yy. 

             (Şerife Doğan'dan) 

1.3.3.5. Kula Seccadeleri  

Üçgen şeklinde düz ya da ince kademeli olan mihrap daha yalındır. Mihrap nişini 

küçük çiçekli bir şerit çevreler. Yatık dikdörtgen ayetlik bazen üstte yer alır. Renkleri 

daha mat olan Kula seccadelerinde mihrabın zemini yumuşak kırmızı, sarı, lacivert ya 

da beyazdır. İçinde ortadan inen ters vazolar, geleneksel çiçekler, iç kenarlardan sarkan 

küçük karanfiller, görülür küçük çiçekler kandilin yerini almıştır. Detaylı işlenmiş ince 

şeritler halinde bordürleri bulunur (Görsel 32, 33). 

Mihrap tabanı manzara desenleriyle bezenmiş olan Kula seccadeleri en göze 

çarpan örneklerdir. Bu seccadelerde bir çeşit servi ve küçük evlerden oluşan 

kompozisyon mihrap tabanının iki tarafına üst üste sıralanmıştır. Serviler arasında 

mezar taşları da görüldüğünden, bunlara “Mezarlık Kulası” denir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Servi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade
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 Görsel 32. Kula Halı Seccade                               Görsel 33. Kula Halı Seccade 

(Etikan ve Uygar, 2014)                                           (Aygar, 2014: 29) 

1.3.3.6. Kırşehir-Mucur Seccadeleri 

Kırşehir halıları içinde 17. ve 18. yüzyıla ait olanlar seccade dokumasıdır (Görsel 

34, 35). Bu seccadeler Gördes düğüm tekniği ile yün ipliklerle dokunmuştur. Renk 

olarak kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyaz ve kahverengi ağırlıktadır (Deniz, 1984: 25). 

1.3.3.7. Ladik Seccadeleri  

Lâdik halıları Osmanlı saray seccade geleneğini ve tarzını devam ettirmiş ve 

kendine özgü bir hale getirmiştir (Görsel 36, 37). Natüralist ve doğal tarzda tasvir edilen 

çiçekli Osmanlı saray halı desenleri Lâdik seccadelerinde temel motifler olmuştur. 

Zeminde üç, tek niş kullanımı ve çok çeşitli motiflerle tasarlanmış kompozisyon düzeni 

göze çarpmaktadır. Bu gruptaki seccadelerde özellikle lale ve karanfil motiflerinin 

kullanımı karakteristiktir. Bu özelliklerinden dolayı diğer seccade gruplarından ayırt 

edilebilmektedir (Karaçay, 2018: 107). Lâdik gülü olarak adlandırılan stilize çiçek 

tasarımından oluşan karakteristik bir motif seccadelerde ve halılarda kenar 

süslemelerinde kullanılır. Genelde zemin iki parça halinde ve üç dilimli mihrap 

şemasına sahiptir. Mihrap bitimi ise elibelinde motifiyle son bulmaktadır. Mihrap bazen 
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boş bırakılır bazen hayat ağacıyla süslenir (Hidayetoğlu, 2007: 49). 

 

  Görsel 34. Kırşehir Seccade                                     Görsel 35. Kırşehir Seccade 

(Karaçay, 2015: 152)                                                      (Pala, 2016: 68) 

 

      Görsel 36. Lâdik Seccade                                     Görsel 37. Lâdik Seccade 

         (www.turkelhalilari.gov.tr)                                          (Karaçay, 2017: 115) 

http://www.turkelhalilari.gov.tr/
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1.3.3.8. Milas Seccadeleri  

Milas seccadeleri 16 ve 17. yy da kullanılan dilimli kemer formundadır. Gördes 

seccadeleriyle kıyaslanınca Milas seccadeleri daha kısa ve daha enlidir. Mihraplı 

kompozisyonu ağırlıktadır. 18. yüzyıl Transilvanya kiliselerinde pek çok örneği 

bulunmaktadır (Görsel 38). 

19. yüzyılda bu seccadelerde tasarım değişiklikleri olmuştur. Mihrap bölümleri 

daha dar tutulmuş buna karşın kenar suyu kısımları genişletilmiştir. Kuşaklarda 

kullanılan parlak ve canlı sarı renkler dikkat çekicidir. Yün ipliklerde kök boya 

kullanılarak doğal boya uygulanmıştır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade)(Fotoğraf: 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 38. Milas Seccade (https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/the-color-motif-and-

patterns-characteristics-of-mlas-prayer-rug.pdf) 

1.3.3.9. Saray Seccadeleri  

Anadolu seccadeleri içinde en eşsiz ve en güzel örnekleri Osmanlı Saray 

seccadeleri oluşturmaktadır (Görsel 39). Saray seccadeleri yüksek kalitesi, çok canlı ve 

çeşitli renkleri ile diğer seccade gruplarından daha önde bir yerdedir. Bu özelliklerinden 

dolayı lüx ve pahalıdır (Kurnaz, 2014: 72). 

Osmanlı kültüründe seccade ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Seccade, saray için de 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Seccade)(Fotoğraf
https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/the-color-motif-and-patterns-characteristics-of-mlas-prayer-rug.pdf
https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/the-color-motif-and-patterns-characteristics-of-mlas-prayer-rug.pdf
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halk için de kutsal ve değerli bir eşya olmuştur. Dini inançlardan dolayı 

kutsallaştırılmıştır (Kurnaz, 2014: 43). 

Osmanlı toplumunda İslam dini ile bütünleşmiştir. İbadet amacının dışında 

estetik, sanatsal değer kazanmış ve güç sembolü haline gelmiştir. Bakanlar ve Devlet 

Büyüklerinin konaklarında toplu namaz kılınırken saf seccadeler tercih edilmiştir. Özel 

misafirlerle namaz kılınırken ise daha özel ve güzel seccadeler kullanılmıştır. Buradan 

seccadenin statü göstergesi olarak kabul edildiği sonucuna varılabilir. Saray içinde 

seccadelerin bazen cinsiyete göre de seçildiği bilinmektedir. Özel günlerde namaz 

kılmak için hazırlanmış olan büyük salonlarda halka kumaştan veya halıdan dokunmuş 

saf seccadeler serilirken özel misafirlere atlas üzerinde sırma ya da ipek işlemeli 

seccadeler hazırlanmıştır (Beksaç, 2013: 83). 

 

 

Görsel 39. Osmanlı Saray Seccadesi 
 

Metr. Mus. of Art – New York,16. yy. (ww.ismek.ist/) 
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1.3.3.10.  Uşak Seccadeleri 

Günümüzde Türk İslam Eserleri müzesinde sergilenen Uşak Halısı olduğu 

düşünülen saf seccadeler Selçuklu tarzındadır. Aynı müzede bulunan 17. yüzyıla ait 

nişli, kandilli saf seccadeler de Uşak yöresine aittir. Uşak seccadelerinin genel 

özellikleri şu şekildedir; Türk düğümü ile dokunmuştur. Yün malzemelidir. Hav 

yüksekliği fazladır. Koyu renkler ağırlıktadır. Sonsuzluk ilkesine göre kurgulanmış 

desen tasarımı ön plandadır. Çok sık düğümlü ve yüksek kalitededir. Post motifli olanlar 

ise değişik tipte madalyonlu-yıldızlı Uşak halıları olmalarından dolayı “Beyaz Zeminli-

Post Motifli ve Değişik Tip Uşak Halıları” olarak adlandırılmıştır (Aytaç, 2001: 3) 

(Görsel 40, 41). 

Görsel 40. Uşak Seccadesi, TİEM, İstanbul, 19. yy. 

(https://islamansiklopedisi.org.tr) 

https://islamansiklopedisi.org.tr/
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Görsel 41. Transilvanya Seccadeleri (Akbulut, 2021: 104). 

 

1.4.  Kandil'in Tanımı ve Tarihçesi 

 
Kandil sözcüğü Latince “candela”, yani "aydınlatan, parlayan” Yunanca 

“ışık” anlamına gelmektedir. Kandil, Roma çağında, Lucretius, Virgilius” Grekçe 

“Lukhnos” diye adlandırılmıştır (Oktaç, 1992: 9). Araplar kandil sözcüğü için 

“sirac” sözcüğünü kullanmışlardır. Arapçada "kandil" sözcüğü de kullanılmıştır 

(Bozkurt, 2005: 299). 

Türkçede kullandığımız “kandil” sözcüğü Latince kökenlidir. Halk arasında 

“çıra, çerağ, çırağ” olarak da kullanılmıştır. Anadolu’nun bazı bölgelerinde "ışıklık" 

ta denilmektedir (Oral, 1959: 113). 

Kandil, içindeki bir miktar yağın fitil yardımıyla yakılması sonucu 

oluşturulan bir aydınlatma aracıdır (Anonim, 1988: 779). En erken fitilli kandil 

M.Ö. 5. bin yılda Ön Asya uygarlıklarında görülmektedir (Bozkurt, 2005: 300). 

Aydınlanma, insanlığın ilk devirlerinden beri ihtiyaç duyulan bir 

durumdur. Meşale, ateşin bulunmasıyla beraber kullanılmıştır. Kandiller, ilk 

zamanlarda içlerine mum yakılarak kullanılmıştır (Erbaş, 2000: 9).Kandiller birçok 

alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar; evler, caddeler ve sokaklar, binalar, kamu 

yapıları, tiyatrolar, camiler, tapınaklar, maden ocakları, hamam, mezar ve sunaklar, 

törenler, festivallerdir (Çokay, 1996: 76). 

Kandil, antik dönemde pişmiş topraktan üretilmiştir. Türk sanatında ise taş, 

cam, pişmiş toprak, cam, demir, kurşun, bronz ve altın malzemeden üretilmiştir 

(Görsel 42-54). İlk dönemlerinde kandiller taştan ve deniz kabuğundan yapılmıştır. 
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Yapılan kazılar, Filistin'de deniz kabuklarından yapılmış olan kandiller, 

Mezopotamya' da eski uygarlıklardan Sümerlerin M.Ö. 4000'lerde, Anadolu'da 

ise                          Hititlerin M.Ö. 2000'lerde kandil kullandıklarını göstermektedir (Çokay, 

2000: 75). 

Kandil, zaman içinde çeşitli formlar kazanmıştır. Aynı zamanda kullanılan 

yağlar da dönemlere göre çeşitlilik göstermiştir. Paleolitik dönemde hayvan 

yağlarının kullanılmış olma ihtimali yüksektir. Klasik dönemde çoğunlukla 

zeytinyağı kullanılmış, ek olarak susam yağı, fındık, ceviz yağları, balık yağı ve hint 

yağları da kullanılmıştır (Soysal, 1997: 940, Aykaç, 2015: 12). 

 

 

  

 

Görsel 42. Tunç Kandil,  Görsel 43. Altın 

Kandil, Mevlana Müzesi, 13. yy. Mevlana Müzesi,19.yy. 

(www.muze.gov.tr) (www.muze.gov.tr) 
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Görsel 44. Pirinç Kandil, Görsel 45. Gümüş Kandil, 

Mevlana Müzesi, 19. yy. Mevlana Müzesi, 17. yy.          

(www.muze.gov.tr) (www.muze.gov.tr) 

 

  
 

Görsel 46. Pirinç Kandil, Görsel 47. Metal Şamdan, 

Mevlana Müzesi, 19. yy.  Mevlana Müzesi, 19. yy. 

(www.muze.gov.tr) (www.muze.gov.tr) 

 

 
Kandillerin kullanım amacına şekillenen farklı biçimlerde olanları 

mevcuttur. Bunlar; elde taşınabilen, düz dipli, ayaklı, kulplu, asma kandil, kubbe 

ortasına asılan top kandildir (Fotoğraf:13,14,15,16,17,18,19). Bir nişe içerisine 

yerleştirilerek kullanılan ve masa üzerine koyulan kandil tipleri de vardır 

(Anonim, 1974: 198) 

http://www.muze.gov.tr/
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Görsel 48. Asma Kandil, Görsel 49. Asma Kandil, 

Mevlana Müzesi  Mevlana Müzesi. 

 

 

 

 

 

  
 

 

Görsel 50. Asma Kandil Görsel 51. Asma Kandil 

Mevlana Müzesi,15. yy. Mevlana Müzesi, 15. yy. 

(www.muze.gov.tr) (www.muze.gov.tr) 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.muze.gov.tr/
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Görsel 52. Cam Asma Kandil, Mevlana Müzesi, 19. yy. 

(www.muze.gov.tr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 53. Kulplu Kandiller, Karatay Müzesi/Konya, 12-13. yy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Görsel 54. Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nin 

Top Kandili (https://islamansiklopedisi.org.tr)
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Kandiller çeşitlilik gösterse de genel olarak beş bölümden 

oluşmaktadır (Çizim: 2). Bu bölümler; içine yağın konulduğu kandil haznesi, 

fitilin konulduğu fitil haznesi, aynalık, omuz ve kulp bölümleridir (Westenholz, 

2004: 11). 

 

 

Çizim 2. Kandilin Bölümleri (http://yasamguzelsanatlar.blogspot.com) 
 

Kandillerin çoğunlukla üzeri süslenmiştir. Bitkisel (naturalist, stilize), 

geometrik, sembolik, yazılı birçok türde motif süslemede kullanılmıştır (Kalfazade ve 

Ertuğrul 1989: 27). 

İlk çağlardan beri kullanılan kandil, zaman içinde gelişmiş ve yenilenmiştir. İlk 

zamanlar içine yağ konularak kullanılan kandiller, yeni keşifler yoluyla yağ kullanımını 

petrole bırakmıştır. Elektriğin bulunmasının ardından da fonksiyonel kullanımını 

kaybetmiştir (Kalfazade ve Ertuğrul, 1989: 23). 

1.5.  Kandilin ve Kandil Motifinin İkonografisi 

 
Motifler, insanların ve toplumun yaşam tarzlarını, zevklerini, günlük 

yaşantılarını bizlere göstermesi bakımından önemlidir (Nas, 2012: 1620). Farklı 

ülkelerdeki toplumlar, motifler sayesinde ortak bir iletişim dili oluşturmuştur. Mimari, 

heykel, din ve dil değişmiş olsa da motifler her zaman özelliğini korumuştur  (Uğurlu, 

1991: 78). 

Başlangıçta insanların aydınlatma aracı olarak kullandıkları kandil, zamanla 

kullanım alanından çıkıp, sembolik bir bezeme öğesi olarak varlığını mimari ve 

sanatsal etkinliklerde sürdürmüştür (Kalpazade ve Ertuğrul, 1989: 23-34).
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İslam tarihinde kandil ilahi bir ışığı temsil etmektedir. Kuran'da kandil cam 

bir fanus olarak tasvir edilmektedir (Deniz, 2005: 93). 

 

Kur’an-ı Kerim’de Nur suresinin 35. Ayetinde mealen: 

 

“Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir 

kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir 

yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani 

zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese 

dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah 

insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir”. 

 

36. ayette ise: (Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve 

içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O'nu (öyle kimseler)  

tesbih eder ki; 

 

Fussilet süresinin 12. ayeti: 

 
" Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve 

biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm 

Allah'ın takdiridir”. Bu ayetlerden anlaşılacağı üzere kandil kristal bir fanus içinde 

kıymetli bir ağaç olan zeytin ağacının yağından tutuşturulan bir aydınlatma aracı, 

mecazi anlamda ise Allah’ı veya Allah’ın ışığının-nurunun sembolizmi olarak 

nitelendirilmiştir. 

 

İncil’de “Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım” (İncil, vahiy: 

b.2: va: 5) şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Ayrıca yine İncil’de yer alan “Hiç kimse 

kandil yakıp bunu bir kapla örtmez, ya da yatağın altına koymaz. Tersine, içeri 

girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli 

hiçbir şey yok; bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için, 

nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa, ona daha çok verilecek. Ama kimde 

yoksa, kendisinde var sandığı bile elinden alınacak.”(İncil, Luka(çeviri), 2009: 

8) ifadeleri bize Hristiyanlık'ta da kandilin önemli bir yerinin olduğunu 

göstermektedir. 



 
43 | KONYA SECCADELERİNDE “KANDİL MOTİFİ” İKONOGRAFİSİ VE TASARIM ÖZELLİKLERİ 

 

  

Anadolu Türk-İslâm sanatında kandil Allah’ın ışığının ve nurunun sembolüdür. 

Farklı birçok alanda süsleme amaçlı da kullanılmıştır. Anadolu’nun pek çok 

bölgesinde mezar taşlarında, camilerin mihrap kısımlarında keramik, hat, halı vb. 

alanlarda kullanıldığını görmekteyiz (Aytaç ve Akpınarlı, 2018: 168). Kandil, 

Anadolu'da ilk örneklerini Selçuklular döneminde vermiştir (Yılmaz, 2010: 38). 

Kandiller ve şamdanlar mezar taşlarında ölü ile tanrı arasında bir bağ kurarak, ölen 

kişinin yaratıcının yolundan gittiğini, onun nuruyla nurlandığını ve artık ona yakın 

olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır (Kalfazade ve Ertuğrul 1989: 28, 

Karamağaralı, 1997: 19). Mezarda yatan kişinin kandille aydınlatıldığı ve kişinin 

çeşitli tehlikelerden kandilin ışığı sayesinde korunacağına inanılır (Yılmaz, 2010: 37). 

Kandil cami dekorasyonunda güçlü bir motiftir. Geleneksel Türk mimarisinde 

de önemli ve çok kullanılan bir süsleme elemanıdır. Sadece mimaride değil halıdan 

mezar taşlarına kadar çoğu Türk süsleme sanatında karşımıza çıkar (Görsel 55, 56, 57). 

İnançla bağlantılı olarak şekillenen kandil motifi, özellikle namazlık halılarda sıklıkla 

kullanılan sembolik bir motiftir. Anadolu’da cami mihrapları ve halılarda kullanılan 

kandil, motif ve kompozisyon bakımından benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikler 

ustaları arasında bilgi alışverişi olduğunu düşündürmektedir (Uğurlu, 2017: 737). 

 

Görsel 55. Selçuklu Mezar Taşı, Ahlat, 12. yy. (https://tr.pinterest.com) 
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Görsel 56. Kandilli Minyatür,                          Görsel 57. Giresun Kandil 

(D. Duda, Islamische Hand- schriften,18. yy. desenli kilim. (https://tr.pinterest.com) 

II, Teil 1, Wien 1992, abb.199.                           (https://tr.pinterest.com) 

 

           Anadolu Türk Sanatında kandilin motifinin belirginleşmesi daha çok İslam’ın 

kabulünden sonra gerçekleşmiştir. Kandil, İslamiyet’ten önce de Yahudilikte ve 

Hıristiyanlıkta önemli sayılmış, dini mekânların mozaik ve fresklerinde, el yazması 

eserlerde, kutsal kitaplarda, litürjik1 objeler üzerinde motif olarak uygulanmıştır. 

Kandil motifinin bu örneklerine bakıldığında, genel olarak İslam sanatındaki kandil 

motifi süslemelerine benzer şekilde tasvir edildikleri görülmektedir. Minyatür 

sanatında da kandil motiflerine rastlanmıştır. Özellikle Hz. Muhammed'in hayatına 

ilişkin konuların tasvir edildiği Siyer-i Nebi'de, sahnelerin birçoğunda, duvarda 

mihrap nişi içinde asılı bir kandilin yer aldığı görülmektedir (Tanındı, 1984). 

Kandil, İslam sanatlarına 12. ve 13. yüzyıllarda seramik, taş, maden vb. 

yardımıyla girmiştir. İlk olarak dokumalarla kullanıldığı kabul edilmektedir (Mackie, 

1973: 34). 

 
1 Litürjik, özellikle Hristiyanlıkta, halka açık dinî ibadetlerin nasıl yapılacağını belirleyen (metot ve 

prosedürler) yöntemlerdir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Lit%C3%BCrji). 

https://tr.pinterest.com/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hristiyanl%C4%B1k


 
45 | KONYA SECCADELERİNDE “KANDİL MOTİFİ” İKONOGRAFİSİ VE TASARIM ÖZELLİKLERİ 

 

  

Halı ve seccade gibi dokumalar, kandil motifine sıkça rastlandığı geleneksel 

el sanatlarındandır. Özellikle İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan 

eski tarihli halılarda kandil motifi, mihrap nişi içinde tasvir edilmiştir. Kandil motifi 

hat sanatında, maden ve ahşap sanatında, dokumalarda vb. pek çok alanda motif 

olarak kullanılmaktadır (Çerkez, 1999, Barışta, 2009: 623).  

İslam dünyasının en kutsal yeri olan Kâbe, 16. yüzyıldan itibaren halifeliğin 

Osmanlılara geçmesinden sonra sanat eserleri içinde tasvir edilmeye başlanmıştır. 

Türk sanatı içinde Kâbe tasvirleri, çini ve minyatür eserlerde kullanılmış 16. 

yüzyıldan itibaren ise halı seccadelerde de kullanılmıştır. 1610 yılında Kütahya 

halıcılarına gelen bir şeyhülislam, halı üzerine ayak basılmasını günah saymış ve 

Kâbe tasvirlerinin seccadelerde kullanılmasını yasaklanmıştır. Kâbe tasvirli 

seccadelerde, Kâbe’yi çevreleyen revaklarda kandil motifleri bulunmaktadır. Bugün 

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde korunan 17. yüzyıl Konya seccadesi, 

Kâbe tasvirli örnekler arasındadır. Bu seccade Konya Alaeddin Keykubat 

Türbesi’nden getirilmiştir. Seccade beyaz renkli bir zemine sahip olup, mihrap nişi 

içinde, merkezinde Kâbe’nin bulunduğu daire şeklinde revaklarla çevrili bir avlu ve 

önünde bir minberin yer aldığı tasvir bulunmaktadır. Kâbe’yi çevreleyen revakın her 

biriminde, tek askı ile kemere bağlanmış kandiller yer almaktadır (Şahin ve Diler, 

2017: 46).  

Kâbe tasvirli seccadelerin en ilginç örneği, birçok kandilin yan yana 

sıralandığı 18. yüzyıl Konya halısıdır. Konya Alaeddin Keykubat Türbesi’nden 

getirilen seccade, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde koruma altındadır. Bu 

seccade üzerinde mihrabın ortasındaki alan üç sütunla ayrılmış üç bölümden 

oluşmuştur. Ortadaki mihrap tarafında birimde Kâbe tasviri ve iki yanında basık 

kemerli birimlerde birer kandil motifi vardır. Kandiller tek askılıdır. İki yanında askı 

toplarıyla tasvir edilmiştir. Bunların üstündeki alan, üst üste üç sıra halindedir. Küçük 

küçük bölümlerden oluşan bu alanın revak görüntüsü verilmek amacıyla bu şekilde 

oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Bu seccadenin her biriminde lacivert, kırmızı, 

beyaz, pembe, yeşil renkli ve dilimli kemerlerle asılı küçük birer kandil 

görülmektedir (Aldoğan, 1981: 24).  

Dokuma sanatı içerisinde kandil motiflerine seccadelerin dışında 

sandukaların üstüne örtülen işlemeli kumaşlarda yani puşidelerde de rastlanmaktadır. 

Osmanlı Padişahı III. Selim tarafından yaptırılan puşide levhası, Konya Mevlâna 

Müzesi’nde korunma altına alınmıştır. Bu eser yeşil renkli atlas kumaş üzerine 
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işlenmiştir. Üzerinde kandiller, kıvrım dallardan oluşan bitkisel süslemeler ve yazılı 

süslemeler kullanılarak tasarlanmıştır (Ecz. San. Ans.1997: 1528).  

Kandil motifinin seccadeler üzerinde kullanılmasının iki önemli sebebi vardır. 

İlki kandilin camilerdeki aydınlatma aracı olan gerçek kandili temsil etmesi ikincisi 

ise İslam inancında ve Kuran-i Kerimde Allah ve kandilin özdeşleştirilmesi inancıdır 

(Kurnaz, 2014: 66). 

Konya yöresi seccadelerinde de kandil motifi önemli bir tasarım unsurudur 

Özellikle Konya-Lâdik seccadelerinin pek çoğunda seccadeler, kandil motifleriyle 

bezenmiştir (Aytaç, 2003: 526). 

Kandil motifi, ilk halini uzun süre devam ettirememiştir. 16.-17. yüzyıl Uşak,         

Gördes seccadeleri ve saf seccadeleri zaman içinde değişim göstermiştir. Kandil 

motifleri çok fazla stilize edilmiş ve çiçek buketi şekline dönüşmüştür (Aslanapa, 

1987: 150-152, Deniz, 2000: 198). 

Kandil motifli halıların kompozisyonuna bakıldığında ise kare, dikdörtgen, 

dörtgen, sekizgen, çokgen, daire, üçgen, oval vb. geometrik şekillerle tasarlandığı 

görülmektedir. Bu şekiller uygulanırken simetri, ölçü, ritim, boyut, grup, birim gibi 

temel kurallara dikkat edilmiştir. Kandil motifi, ışık, ateş, güneş, aydınlık ve sıcaklık 

kavramlarının sembolü olduğundan bu anlamını dokumalarda da sürdürmüştür 

(Uğurlu, 2017: 737). 

Kandiller şekilsel olarak tasarım içinde yukarıda bir alandan inen bir zincirle 

mihraba bağlanmış haldedir. Ancak bazen mihrapsız olarak ta tasvir edilmiştir. Üç 

zincirli olanlar, tek kollular, dokuz kollular, tabanlığa kadar sarkan vb. değişik 

şekillerde kandil motiflerini görmek mümkündür. Kandillerin natüralist (doğal) 

formda tasarlanan türlerinde kandiller üzerinde mum, lamba gibi nesneleri görmek 

mümkündür. Stilize edilmiş formlarda ise geometrik biçimler ve stilize motifler 

kullanılmıştır (Kalfazade ve Ertuğrul, 1989, Akbulut, 2021). 

Kandillerin beraber kullanıldığı belli başlı bazı motifler; kâbe, cami, sütun, 

ibrik, saksıda çiçekler, göz, çengel, kurtağzı, basamak, gül, karanfil, lale, koçboynuzu, 

yıldız, el, sandık, rumi, palmet gibi motiflerdir. Kandil motifinin olduğu 

kompozisyonlar ise tek- çift mihraplı, iç içe mihraplı, kapalı kompozisyonlu, üst üste 

mihraplı, vb.dir (Kalpazade ve Ertuğrul, 1989: 33). 
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1.6. Tasarımın Tanımı ve ilkeleri 

 
Tasarım, uygun işlev ve biçimin birlikte uygulanabilecek bir şekilde 

düzenlenmesidir (Atalayer, 2004: 32). Tasarım yapma düşüncesinin başlangıcı ilk 

insanların herhangi bir şeyi eline alarak şekillendirmesi olarak kabul edilmektedir 

(Küçükerman, 1996: 15). 

Her tasarım yapıya ve bu yapı da temelinde bir planlamaya sahiptir. 

Tasarlama eylemi, tasarım oluşturuluncaya kadar yapılan her türlü faaliyeti içine 

almaktadır. Bu faaliyetler, tasarım ilke ve yöntemleriyle tamamlanmış olur (Yolcu, 

2004:29) 

Tasarım ilke ve öğeleri konusunda bir birlik sağlanamamıştır. Örneğin; 

Alpdündar Selvi (2015); tasarım ilkelerini denge, ritim, vurgu, kontrast, harmoni, 

oran, bütünlük, çeşitlilik olarak gruplamıştır. Arntson, Amy E (1988);bütünlük, 

vurgu, alan, devamlılık, karşıtlık, denge, bütünlük, birlik olarak gruplandırmıştır. 

Ancak en çok üzerinde durulan tasarım öğeleri; nokta, çizgi, renk, biçim, yön, 

ölçü, aralık, doku, hareket, ışık-gölge unsurlarından, tasarım ilkeleri ise; ritim, 

denge, egemenlik, zıtlık, yön, tekrar, uyum ilkelerinden oluşmaktadır. 

Tasarım insanoğlu var olduğundan beri gündemdedir ve yaşamın bir parçası 

haline gelmiştir. Sanatsal tasarımın doğuşunun insanlık tarihinin başlamasıyla 

birlikte var olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bununla ilgili olarak alet yapan 

insan ile ilgili rastlanabilen en eski izlerin, dört yüz bin yıl öncesine ait olması örnek 

olarak gösterilebilir (Gombrich, 1980:19). Bununla birlikte Mısır uygarlığı tasarım 

çalışmalarında dünyanın ilk ve en büyük örneklerini ortaya koymuştur. Anadolu ve 

Mezopotamya kültüründe de benzer sanatsal tasarımları görmek mümkündür 

(Tepecik, 2002:27-28). 

Tasarım İlkeleri 

 
Bir tasarım oluşturulurken, tasarım öğeleri sistemli bir şekilde kullanılarak, 

parçalardan bir bütün oluşturmayı sağlayan yardımcı elemanlardır. Bunlar, ritim, 

denge, egemenlik, zıtlık, tekrar ve uyumdur (Küçükerman, 1992: 20). 

Ritim, birbirine benzeyen unsurların düzenli tekrarıdır. Sanat yapıtlarında 

uyumu sağlayan ve estetik görünüş oluşturan önemli bir kuraldır (Artut, 2009, 153). 

Ritim, Düzeni oluşturan parçaların düzenli tekrarıdır (Mülayim, 2008: 69). Ritim, 
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sıralı ritim, kademeli ritim, rastlantısal ritim olarak çeşitlendirilebilir. 

Tekrar, bir nesnenin olduğu şekliyle veya farklı boyut ve biçimlerde belirli 

aralıklarla bir araya getirilmesine denir. Tekrar, üç grupta incelenebilir. Bunlar, tam 

tekrar, alternatif tekrar ve değişken tekrardır. Tekrar aynı zamanda görsel devamlılık 

olduğu için gözün tasarımı tamamlaması için bir zorunluluktur. Devamlılık sağlanırken 

öğeler gözün normal hareketine uyacak yönde yerleştirilmeli ve kişinin dikkati 

dağıtmayacak biçimde düzenlenmelidir (Becer, 2005:70). 

Zıtlık, tasarım elemanları kullanılarak farklılık oluşturmaktır. Tasarımda 

yapılan küçük bir zıtlık, düzeni sıkıcılıktan kurtarabilir. Bu duruma renklerde 

yapılan değişiklik ya da farklılıklar örnek verilebilir (Alakuş ve Mercin, 2009:120). 

Denge, Bir nesne veya insanın dışsal kuvvetleri sıfıra indirgeyerek ayakta durma 

halidir. Bir tasarımda dört çeşit denge olabilir. Bunlar, simetrik, asimetrik, yaklaşık 

simetrik ve radyal’dır. 

Uyum (Armoni), Öğelerin birbirine benzer veya yakın şekillerle, değerlerle, bir 

düzen içindeki birlikteliğidir. Bir düzenleme içerisinde uygunluk dört şekilde 

sağlanabilir. Bunlar; fiziksel uygunluk, hizmet uygunluğu, biçim uygunluğu ve üslup 

uygunluğu’dur (Atalayer, 1994: 123). 

Egemenlik, kompozisyonun bütününü oluşturan parçalardan hangisi daha çok 

kullanılmış ise o parça bütün içinde egemendir denilebilir. Tasarımda egemenlik, 

tasarım öğeleri kullanılarak sağlanabilir. Tasarımda egemenliği sağlamak için daha 

çok zıtlık ilkesi kullanılmaktadır (Güngör, 2005: 142). 

Birlik, Tasarım içindeki tüm unsurların bir araya gelerek bütünlük 

oluşturmasıdır. Aynı zamanda tasarımının öğelerinde ve bütününde bulunan 

özelliklerin birbiriyle çelişmemesidir (Çınar, 2018: 14). Parçalar arasında, parçaların 

bütünle arasında mutlaka bir uyum olmalıdır bu uyum olmazsa birlikte olmaz (Tutaş, 

2014: 45, Ocakoğlu, 2010: 49-50, Pala Yavuzyiğit, 2021: 107). 
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2. KONYA SECCADELERİNDEN ÖRNEKLER 

 

 
 

               Görsel 58. Örnek: 1’e Ait Halı Seccade 
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Örnek No:1 

Görsel: 58 

Envanter No: 11321 

İlgili Koleksiyon: Koyunoğlu Müzesi 

Tarihlendirme: 19. yy. 

Boyutları: 98x150 cm 

Kullanılan  

Malzeme:  

Zeminde:Yün    

Süslemede: Yün iplik 

Astarda: - 

Uygulanan Teknik: Gördes düğüm tekniği 

Kullanılan Renkler: Vişne çürüğü, krem rengi, gri, turuncu, pembe, sarı, siyah 

Süsleme Konusu: 

Geometrik Bezeme: Eğri çizgi, altı kollu yıldız, üçgen 

Bitkisel Bezeme: Çiçek, gül, yaprak 

Mimari Bezeme: Sütun 

Nesneli Bezeme: Kandil 

Kompozisyon: 

 

Seccade, tek mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, sütun, kuşak 

bölümlerinden oluşmaktadır. Seccadenin yüzeyi gördes düğüm 

tekniğiyle dokunmuştur. Seccadeyi dörtkenarından gri renkli kuşak 

çevrelemektedir. Kuşakta Kırşehir yöresinde yaygın kullanılan "gelin 

ağlatan" motifli kompozisyon yer alır. Alınlık demet halinde çiçek 

buketinin karşılıklı yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Seccadenin mihrap 

bölümü yukarı doğru sivrilen kıvrım dallar üzerindeki gül, yaprak ve 

çiçeklerden oluşmuştur. Mihrabın ortasından aşağı doğru sarkan bir 

kandil motifi bulunur. Kandil, üç kolludur. Altta geometrik biçimli 

stilize kandiller yukarıda zincirlerle mihraba bağlanmıştır. Kandil 

üçgenlerinin içine geometrik ve bitkisel motifler yerleştirilmiştir. Zincir 

üzerinde ise çiçek ve dikdörtgen şekiller sıralanmıştır. Kandil, 

seccadenin orta zeminine kadar inmiştir. Mihrabı destekleyen sütunlar 

seccadenin üç tarafında yer alır. Sütun üçgen bir kaideye oturtulmuştur. 

Sütunların içleri renkli eğik çizgilerle süslüdür. Ortasında ise çiçekler 

yer alır. Kenarlarından aralıklı şekilde yapraklar dışarı doğru 

yerleştirilmiştir. Tabanlık boş bırakılmıştır. Seccadenin iki kısa kenarı  

saçaklıdır. 
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Çizim:3. Görsel 58, Örnek 1‘e Ait Genel Görünüş Çizimi 
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Çizim: 4. Görsel 58, Örnek 1‘e Ait Kandil Motifi Çizimi 
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Görsel 59. Örnek 2’ye Ait Halı Seccade 
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Örnek No: 2 

Görsel: 59 

Envanter No: - 

İlgili Koleksiyon: Mustafa Doğan-Lâdik 

Tarihlendirme: 20. Yy. 

Boyutları:118x124 

Kullanılan Malzeme: 

Zeminde: Yün  

Süslemede: Yün iplik 

  Astarda: Yün 

Uygulanan Teknik: Gördes düğüm tekniği 

Kullanılan Renkler: Kırmızı, mavi, sarı, kahverengi, krem rengi, gri 

Süsleme Konusu: 

       Geometrik Bezeme: Kare, üçgen, kurt izi, çengel, göz, basamak 

Bitkisel Bezeme: Gül, çiçek, kıvrım dal, tomurcuk 

Mimari Bezeme: - 

Nesneli Bezeme: İbrik, kandil 

Kompozisyon: 

Seccade, tek mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, tabanlık, bordür 

bölümlerinden oluşmaktadır. Seccade gördes düğüm tekniğiyle 

dokunmuştur. İki ince bir kalın bordür çevrelemektedir. Kuşakta kıvrım 

dal, tomurcuk, sümbül, yapraklardan oluşan bir kompozisyon yer alır. Dış 

bordürde Y şeklinde sıralanmış motifler yer almaktadır. Kalın bordür 

üzerinde Ladik gülü sıralanmıştır. İç bordür ise kıvrım dal ve çiçeklerle 

süslü bezelidir. Seccadenin mihrap bölümü basamakların yukarı doğru 

sivrilerek yukarıda kurt izi motifiyle taçlanmasıyla oluşmuştur. 

Basamakların diğer tarafı çengellerle süslüdür. Mihrabın ortasından aşağı 

doğru sarkan bir kandil motifi bulunur. Kandil, dokuz kolludur. 

Zincirlerle birbirine bağlıdır. Alttaki kandil diğer kollardaki kandillerden 

daha büyüktür. Şekilleri ve renkleri aynıdır. Uçlarında süslemeler yer alır. 

Kandil, çok stilize edilmiş haldedir. Tabanlık, mihraba doğru olan düz 

çizgilerin göz motifiyle son bulmasıyla oluşmuştur. Tabanlığın iki 

kenarına çizgisel bir motif karşılıklı yerleştirilmiştir. Seccadenin iki kısa 

kenarı saçaklıdır. 
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             Çizim: 5. Görsel 59, Örnek 2‘ye Ait Genel Görünüş Çizimi 
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Çizim: 6. Görsel 59, Örnek 2‘ye Ait Kandil Motifi Çizimi 
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TASARIM DÜZENİ: 

Denge: Orta zemindeki boşlukların dağılımı, motiflerin düzeni denge 

içindedir. 
Zıtlık: Tabanlık ile kandil arasında yön zıtlığı bulunmaktadır. Yeşil- 

kırmızı, mavi-turuncu renkler zıt renklerdir bu durumda zıtlık 

oluşturmuştur. 

Ritim: Kandilden sarkan lambalar, tabanlıktaki ok başları, bordürlerdeki 

motiflerin tekrarı ritim göstermektedir 

Tekrar: Kandil lambaları, Ladik gülü motifi, mihrap basamakları tekrar 

edilmiştir. 

Uyum:  Ana renkler ve ara renkler, bölümlerin büyüklüğü uyum 

sergilemektedir 

Egemenlik: Egemen olan bölüm kandildir. 

 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

Denge: Kandil kolları arasındaki mesafe denge sergilemektedir. 

Zıtlık: - 

Ritim: Kandil zincirlerinin halkaları, lambalar ritim oluşturmuştur. 

Tekrar: Kandil biçiminin her iki tarafta da kullanılması tekrara örnek verilebilir. 

Uyum: Geometrik şekiller ve uçlardaki süsler uyum halindedir. 

Egemenlik: Kandilin alttaki bölümü daha büyüktür ve kandil üzerinde egemendir. 
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Görsel 60. Örnek 3’e Ait Halı Seccade 
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Örnek No: 3 

Görsel: 60 

Envanter No: - 

İlgili Koleksiyon: Mustafa Doğan-Lâdik 

Tarihlendirme: 20. yy. 

Boyutları: 117x195 cm 

Kullanılan Malzeme: 

Zeminde:Yün 

Süslemede: Yün iplik   

         Astarda: - 

Uygulanan Teknik: Gördes düğüm tekniği 

Kullanılan Renkler: Sarı, kırmızı, krem rengi, gri, mavi, 

Süsleme Konusu: 

Geometrik Bezeme: Dikdörtgen, ok başı, zikzak, kurt izi, çengel, göz 

           Bitkisel Bezeme: Gül, çiçek, kıvrım dal, yaprak 

     Mimari Bezeme: - 

          Nesneli Bezeme: İbrik. 

Kompozisyon: 

 

Seccade, tek mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, tabanlık, bordür 

bölümlerinden oluşmaktadır. Seccade gördes düğüm tekniğiyle 

dokunmuştur. Seccadeyi iki ince bir kalın bordür çevrelemektedir. İki ince 

bordür zemin renkleri farklı fakat üzerindeki motifler aynı olacak şekilde 

yapılmıştır. Üzerinde kıvrım dallar ve çiçeklerle bezelidir. Kalın bordür 

üzerinde Lâdik gülü sıralanmıştır. Alınlıkta karşılıklı iki ibrik ve çiçek 

motifi yer alır. Seccadenin mihrap bölümü üçgen ince iki şeritle 

oluşmuştur. Şeritlerin içi zikzak ve göz motifiyle süslüdür. Basamakların 

diğer tarafı çengellerle süslüdür. Mihrap en yukarda kurt izi motifiyle 

taçlanmıştır. Mihrabın ortasından aşağı doğru sarkan bir kandil motifi 

bulunur. Kandil, dokuz kolludur. Zincirlerle birbirine bağlıdır. Dikdörtgen 

bir formun etrafından sarkan ışıklarla süslüdür. İçleri göz motifinin 

tekrarıyla oluşmuştur. Stilize haldedir. Tabanlık geometrik bir süslemeden 

oluşur. Uçları ok başı şeklinde kıbleyi göstermektedir. Seccadenin iki kısa 

kenarı       saçaklıdır. 
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               Çizim: 7. Görsel 60, Örnek 4’e Ait Genel Görünüş Çizimi 
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         Çizim: 8. Görsel 60, Örnek 4’e Ait Kandil Motifi Çizimi 
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TASARIM DÜZENİ: 

 

Denge: Kuşakların kalınlıkları birbiriyle orantılıdır. Kandilin aşağıya 

doğru sarktığı için uzun ancak tabanlık ve alınlık kandili dengeler 

niteliktedir. 

Zıtlık: Tabanlık ile kandil arasında yön zıtlığı bulunmaktadır. Zıt renkler 

olan yeşil-kırmızı bir aradadır bu da renk zıtlığı oluşturmuştur. 

Ritim: Kandilden sarkan lambalar, tabanlıktaki ok başları, bordürlerdeki 

motiflerin tekrarı, mihraptaki çengellerin sıralanışı ritim ilkesine 

uymaktadır. 

Tekrar: Kandil lambaları, mihrap basamakları, bitkisel motifler tekrar 

edilmiştir. 

Uyum: Sıcak renkler, kandil ve ibrik motifinin taşıdığı anlamlar, 

mihraptaki çengellerle tabanlıktaki ok başları uyum sergilemektedir. 

Egemenlik: Kandil seccade üzerinde en göze çarpan ve baskın bölümdür. 

Bu sebeple egemendir diyebiliriz. 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

Denge: Kandilin uçlarından sarkan lambalar eşit aralıklarla 

yerleştirilmiştir. Kandilin kolları da simetriktir. Bu nedenle dengeli bir 

kompozisyon sergilenmiştir. 

Zıtlık: Alt kandilin dikdörtgen bölümünde yatay ve dikey çizgiler yer alır. 

Bu durum zıtlığa örnek verilebilir. 

Ritim: Kandil zincirlerinin halkaları, lambalar ritim oluşturmuştur. 

 

Tekrar: Kandilin iki yanındaki kolları simetrik tekrar oluşturmuştur. 

Uyum: Kandilin bağlı olduğu kaideler geometriktir. Üzerindeki göz 

motifleri, uçlardan sarkan ışıklar geometrik şekildedir. Bu da şekilsel bir 

uyum olduğunu göstermektedir. 

Egemenlik: Alttaki kandil daha büyük ve ön planda olduğundan egemendir 

diyebiliriz. 



 
63 | KONYA SECCADELERİNDE “KANDİL MOTİFİ” İKONOGRAFİSİ VE TASARIM ÖZELLİKLERİ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Görsel 

61. Örnek 

4’e Ait 

Halı 

Seccade 
 

 

Örnek No: 4 

Görsel: 61 

Envanter No: 37 

İlgili Koleksiyon: Etnografya Müzesi 
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Tarihlendirme: 20. yy 

Boyutları: 74x130 cm 

Kullanılan 

Malzeme: 

Zeminde: Yün 

Süslemede: Yün 

İpi Astarda: - 

Uygulanan Teknik: Gördes düğüm tekniği 

Kullanılan Renkler: Kırmızı, lacivert, yeşil, krem rengi, kahverengi, 

turuncu, mavi 

Süsleme Konusu: 

Geometrik Bezeme: Dikdörtgen. çengel, göz, basamak 

Bitkisel Bezeme: Bereket, çiçek 

Mimari Bezeme:- 

Nesneli Bezeme: Vazo, kandil 

 

Kompozisyon: 

 

Seccade, tek mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, tabanlık, bordür 

bölümlerinden oluşmaktadır. Seccade Gördes düğüm tekniğiyle 

dokunmuştur. Seccadeyi iki ince bir kalın bordür çevrelemektedir. İki 

ince bordür karşılıklı aynı kompozisyondadır. Noktasal süslemelidir. 

Kalın bordür üzerinde bereket motifleri aralarda göz motifiyle beraber 

sıralanmıştır. Alınlıkta sekiz adet çiçek yer alır. Seccadenin mihrap 

bölümü ince bir basamağın sivrilerek yukarıda birleşmesiyle oluşmuştur. 

Çiçek motifiyle son bulmuştur. Mihrabın ortasından aşağı doğru sarkan 

bir kandil motifi bulunur. Kandil, tek kolludur. Zincirle mihraba bağlıdır. 

Stilize haldedir. Tabanlık vazodan çıkan çiçeklerden oluşur. Seccadenin 

iki kısa kenarı saçaklıdır. 
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   Çizim: 9. Görsel 61, Örnek 4‘e Ait Genel Görünüş Çizimi 
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Çizim: 10. Görsel 61, Örnek 4‘e ait Kandil Motifi Çizimi 
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TASARIM DÜZENİ: 

 

Denge: Bordürlerin içte ve dışta aynı kalınlıkta olması kalın bordürü 

dengelemiştir. Alınlık ve tabanlıktaki dikdörtgenler aynı kalınlıktadır 

burada ölçülü bir dengeden söz edilebilir. 

Zıtlık: Tabanlık ile kandil arasında yön zıtlığı bulunmaktadır. Zıt renkler 

olan yeşil-kırmızı bir aradadır bu da renk zıtlığı oluşturmuştur. Dış ve iç 

bordür arasında kalın-ince zıtlığı da bulunmaktadır. 

Ritim: Mihrabın basamakları, bordürdeki motiflerin tekrarı ritim 

öğesiyle örtüşmektedir. 

Tekrar: Mihrap basamakları, bitkisel motifler, alınlık ve tabanlıktaki 

kompozisyon tekrar edilmiştir. 

Uyum: Kullanım amacına göre hizmet uyumu sergilemektedir. 

 

Egemenlik: Mihrabın alınlık ve kandille bütün olması mihrabın egemen 

olmasını sağlamıştır. 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

 

Denge: Kandilin zinciri kandili taşıyabilir niteliktedir. Bu nedenle 

dengeli bir kompozisyon sağlanmıştır. 

 

Zıtlık: Alt kandilin dikdörtgen bölümünde yatay ve dikey çizgiler yer alır. 

Bu durum zıtlığa örnek verilebilir. 

 

Ritim: Zincirin bölümleri kandilin simetrik yapısı ritim oluşturmuştur. 

 

Tekrar: Zincirin halkaları düz tekrar sisteme uymaktadır. 

 

Uyum: Kandil simetrik bir uyumdadır. 

 

Egemenlik: Zincirin ucundaki bölüm egemenlik sağlamıştır. 
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Görsel 62. Örnek 5’e Ait Halı Seccade 
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 Örnek No: 5 

 Görsel: 62 

 Envanter No: 2638 

 İlgili Koleksiyon: Etnografya Müzesi 

 Tarihlendirme: 20. yy. 

 Boyutları: 72x117 cm 

Kullanılan Malzeme: Zeminde: 

Yün Süslemede: Yün 

iplik Astarda: - 

 Uygulanan Teknik: Gördes düğüm tekniği 

 

 Kullanılan Renkler: Kırmızı, lacivert, krem rengi, yeşil 

 

Süsleme Konusu: 

Geometrik Bezeme: Çengel, göz, koçboynuzu, basamak 

Bitkisel Bezeme: Suyolu 

Mimari Bezeme: - 

Nesneli Bezeme: Kandil 

Yazılı Bezeme: Latin alfabesi ile “Abit Derdut” ibaresi yer alır. 

Kompozisyon: 

 

Seccade, iç içe mihraplıdır. Mihrap, kandil, tabanlık,  bordür 

bölümlerinden oluşmaktadır. Seccade gördes düğüm tekniğiyle 

dokunmuştur. Seccade üç bordürlüdür. Dıştaki bordürde küçük geometrik 

süslemeler vardır. Kalın bordür koçboynuzu motifiyle süslüdür. İçteki ince 

kuşak üzerinde suyolu motifi sıralanmıştır. Alınlık boş bırakılmıştır. 

Seccadenin mihrap bölümü iç içe iki mihraplıdır. Mihrap basamak, çengel 

ve koçboynuzu motifiyle süslüdür. Mihrabın ortasından aşağı doğru sarkan 

bir kandil motifi bulunur. Kandil, tek kolludur. Noktasal süslemeli bir şeritle 

mihraba tutunmuştur. S kıvrımlarla iki kenarından süslenmiştir. Stilize ve 

geometrik haldedir. Tabanlıkta yazı yer alır. Seccadenin iki kısa kenarı 

saçaklıdır. 
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Çizim: 11. Görsel 62, Örnek 5‘e Ait Genel Görünüş Çizimi 
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Çizim: 12. Görsel 62, Örnek 5‘e Ait Kandil Motifi Çizimi 
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TASARIM DÜZENİ: 

 

Denge: Mihrabın iç içe iki tanedir. İki mihrap kemerinde de çengeller 

kullanılmıştır. Orta zeminin kenarlarında da aynı şekilde çengellerin 

kullanılması şekilsel bir denge göstermiştir. 

Zıtlık: Üst mihraptaki çengellerin yukarı aşağı olması yön bakımından 

zıtlık oluşturmuştur. 

Ritim: Mihrabın iç içe olması, çengellerin seccadenin farklı 

bölümlerinde tekrar etmesi ritim duygusu uyandırmıştır. 

Tekrar: Seccade üzerinde en dikkat çekici tekrar çift mihrap kullanılması 

ve çengellerin ağırlıklı olarak tekrarıdır. 

Uyum: Kullanım amacına göre hizmet uyumu sergilemektedir. Ağırlıklı 

olarak koyu renklerin kullanılması renk uyumu da göstermiştir. 

Egemenlik: Mihrabın iç içe olması ve tekrar etmesi egemenliğin bu 

bölümde olmasını sağlamıştır. 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

 

Denge: Kandil, simetriktir. Kenarlardan çıkan geometrik şekillerle kandil  

zinciri aynı şekildedir. Bu da motif kullanımında denge oluşturmuştur. 

Zıtlık: Koyu-açık renkler renk zıtlığı oluşturmuştur. 

Ritim: Zincir üzerindeki noktasal tekrarlar ritim öğesine uymaktadır. 

Tekrar: Alttaki dikdörtgen şeklin içindeki küçük bölümler tekrar edilmiştir. 

Egemenlik: Zincirin ucundaki bölüm egemenlik sağlamıştır. 
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Görsel 63. Örnek 6’ya Ait Halı Seccade 
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Örnek No: 6 

Görsel: 63 

Envanter No: 2625 

İlgili Koleksiyon: Etnografya Müzesi 

Tarihlendirme: 20. yy. 

Boyutları: 75x127 cm 

Kullanılan Malzeme: 

Zeminde: Yün 

Süslemede: Yün iplik 

Astarda: - 

 Uygulanan Teknik: Gördes düğüm tekniği 

Kullanılan Renkler: Kırmızı, lacivert, sarı, yeşil, mavi 

Süsleme Konusu: 

         Geometrik Bezeme: Basamak, çengel, kare, göz, koçboynuzu 

Bitkisel Bezeme: Lale, çiçek 

Mimari Bezeme: - 

Nesneli Bezeme: Kandil 

 

Kompozisyon: 

 

Seccade, iç içe mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, tabanlık, bordür 

bölümlerinden oluşmaktadır. Seccade gördes düğüm tekniğiyle 

dokunmuştur. Seccade ince- kalın üç bordürlüdür. Dıştaki bordürde noktasal 

küçük süslemeler kullanılmıştır. Kalın bordür koçboynuzu motifiyle 

süslüdür. İçteki ince kuşak üzerinde de noktasal süslemeler tek sıra halinde 

sıralanır. Alınlıkta iki adet çiçek motifi vardır. Seccadenin mihrap bölümü iç 

içe iki mihraplıdır. Mihrap basamak, çengel ve koçboynuzu motifiyle 

süslüdür. Üstteki mihraptan küçük ucunda göz motifinin olduğu kandil 

sarkıtılmıştır. Alttaki mihrapta ise geometrik biçimli kandil yer almıştır. 

Alttaki kandilin basamakları göz motifiyle süslüdür. Tabanlık dikdörtgen bir 

formun üzerine lale motifli süslemelerin yerleştirilmesiyle oluşmuştur. 

Dikdörtgen çiçek ve çengel süslemelidir. Üzerinde lale motifli ve 

koçboynuzu süsleme vardır. Seccadenin kısa kenarlarından biri saçaklıdır. 
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Çizim: 13. Görsel 63, Örnek 6‘ya Ait Genel Görünüş Çizimi 
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   Çizim: 14. Görsel 63, Örnek 6‘ya Ait Kandil Motifi Çizimi 
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TASARIM DÜZENİ: 

 

Denge: Mihrabın iç içe iki tanedir. İki mihrap kemerinde de çengeller 

kullanılmıştır. Orta zeminin kenarlarında da aynı şekilde çengellerin 

kullanılması       şekilsel bir denge göstermiştir. 

Zıtlık: Üst mihraptaki çengellerin yönlerinin yukarı aşağı olması yön 

bakımından zıtlık oluşturmuştur. 

Ritim: Mihrabın iç içe olması, tabanlıkların lalelerin tekrarı, çengellerin 

bir kaç yerde kullanılması ritim öğesiyle örtüşmektedir. 

Tekrar: Seccade üzerinde en dikkat çekici tekrar çift mihrap 

kullanılması ve çengellerin ağırlıklı olarak tekrarıdır. 

Uyum: Kullanım amacına göre hizmet uyumu sergilemektedir. 

Ağırlıklı olarak koyu renklerin kullanılması renk uyumu da 

göstermiştir. 

Egemenlik: Tabanlığın alan olarak büyük olması ve lalelerin 

kompozisyonda dikkat çekici olması egemenliğin tabanlık bölümde 

olmasını  sağlamıştır. 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

Denge: Kandil, simetriktir. Kenarlardan çıkan geometrik şekillerle üst 

mihraptaki kandil ve alttaki kandilin zinciri aynı şekildedir. Bu durum 

dengeli bir kompozisyon oluşturmuştur. 

Zıtlık: Üstteki küçük kandille alttaki büyük kandil büyük-küçük zıtlığı 

sergilemiştir. 

Ritim: Zincir üzerindeki noktasal tekrarlar ritim öğesine uymaktadır. 

Tekrar: Alttaki dikdörtgen şeklin içindeki küçük bölümler tekrar 

edilmiştir. 

Uyum: Kandil simetrik olarak uyumludur. Zincir ile mihrap 

basamaklarından sarkan noktasal bölümler uyumludur. 

Egemenlik: Daha büyük ve fark edilir olması bakımından alttaki kandil 

egemen olandır. 
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Görsel 64. Örnek 7’ye Ait Halı Seccade 
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Örnek No: 7 

Görsel: 64 

Envanter No: 11324 

İlgili Koleksiyon: Koyunoğlu Müzesi 

Tarihlendirme: 19. yy. 

Boyutları: 107x 140 cm 

  Kullanılan Malzeme: 

Zeminde: Yün İplik 

Süslemede: Yün iplik 

Astarda: Yün İplik 

 Uygulanan Teknik: Gördes düğüm tekniği 

  Kullanılan Renkler: Vişne çürüğü, sarı, pembe, gri, yeşil 

 

Süsleme Konusu: 

          Geometrik Bezeme: Zikzak, basamak, pıtrak, dikdörtgen  

Bitkisel Bezeme: Çiçek, kıvrım dal, üç yapraklı 

yonca  

Mimari Bezeme:- 

Nesneli Bezeme: Kandil, vazo 

 

Kompozisyon: 

Seccade, tek mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, bordür 

bölümlerinden oluşmaktadır. Seccade gördes düğüm tekniğiyle 

dokunmuştur. Seccade ince- kalın üç bordürlüdür. Dıştaki bordürde 

kıvrım dallar ve çiçekler yer almıştır. Kalın bordürde stlize motif ve 

pıtrak motifi sıralanmıştır. İçteki kuşak üzerinde düz bir çizgi üzerinde 

çiçek ve yapraklar yer almaktadır. Alınlık iki şekildedir. Birincisi 

mihrabın hemen yanında yer alan üç yapraklı yoncadır. İkincisi üst 

tarafta dikdörtgen bir formdan oluşmuştur. Dikdörtgenin içi stilize  

bitkisel motifle süslüdür. Seccadenin mihrap bölümü basamakların 

yukarı doğru sivrilerek üstte pıtrak motifiyle taçlanmasıyla oluşmuştur. 

Mihrap iç tarafta çiçeklerle çevrelenmiştir. Mihrabın ortasından stilize 

halde kandil sarkıtılmıştır. Kandil, vazodan çıkan çiçeklerle 

oluşturulmuştur. Mihrap ve alınlığın büyük olması sebebiyle kandil 

tabanlığa kadar uzanmıştır. Tabanlık boş bırakılmıştır. Seccadenin iki 

kısa kenarı saçaklıdır. 
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Çizim: 15. Görsel 64, Örnek 7‘ye ait Genel Görünüş Çizimi 
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Çizim: 16. Görsel 65, Örnek 7‘ye Ait Kandil Motifi Çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Dr. Öğr. Üyesi Zehra PALA YAVUZYİĞİT | 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 
 

 

 

 

 

 

 

TASARIM DÜZENİ: 

Denge: Bordürde ve alınlıkta stilize bitkisel motif kullanılarak birbirini 

tamamlamıştır. 

Zıtlık: Mihrap-kandil arasında yön zıtlığı görülmektedir. 

Ritim: Mihrabın iç içe olması, tabanlıkların lalelerin tekrarı, çengellerin 

bir kaç yerde kullanılması ritim öğesiyle örtüşmektedir. 

Tekrar: Seccade üzerinde en dikkat çekici tekrar çift mihrap kullanılması 

ve çengellerin ağırlıklı olarak tekrarıdır. 

Uyum: Kullanım amacına göre hizmet uyumu sergilemektedir. Ağırlıklı 

olarak koyu renklerin kullanılması renk uyumu da göstermiştir. 

Egemenlik: İlk bakıldığında kandil ön planda görülmektedir. Bu 

bakımdan kandil egemendir denilebilir. 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

Denge: Kandil, simetriktir. Bu durumda simetrik bir dengeden söz 

edilebilir. Zincirindeki stilize çiçekler mihrap köşelerindeki çiçeklerle 

dengeyi sağlamıştır. 

Zıtlık: - 

 

Ritim: Zincir üzerindeki çiçeklerin sıralanışı ritim öğesine uymaktadır. 

Tekrar: Zincir üzerindeki çiçekler düz atlamalı tekrar ilkesine uygundur. 

Uyum: Kandilde simetrik uyum görülmektedir. 

Egemenlik: Altta yer alan vazoda çiçek formu kandilin egemen bölümüdür. 

Uyum: Kandilde simetrik uyum görülmektedir. 
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Görsel 65. Örnek 8’e Ait Halı Seccade 
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Örnek No: 8 

Görsel: 65 

Envanter No: 1328 

İlgili Koleksiyon: Mevlana Müzesi 

Tarihlendirme: 18. yy. 

  Boyutları: 128x184 cm 

  Kullanılan Malzeme: 

Zeminde: Yün İplik 

Süslemede: Yün iplik 

Astarda: Yün İplik 

 Uygulanan Teknik: Gördes düğüm tekniği 

 Kullanılan Renkler: Siyah, krem rengi, kırmızı, yeşil, sarı 

 

Süsleme Konusu: 

Geometrik Bezeme: Dikdörtgen, zikzak, göz 

Bitkisel Bezeme: Hançer yaprak, hatai, rumi, penç 

Mimari Bezeme: Sütun 

Nesneli Bezeme: Kandil 

 

Kompozisyon: 

Yan yana iki mihraplı saf seccadedir. Mihrap, alınlık, kandil, sütun, 

tabanlık, bordür bölümlerinden oluşmaktadır. Seccade gördes düğüm 

tekniğiyle dokunmuştur. Seccade üzerinde dört ince bir kalın beş bordür 

yer alır. İnce bordürler hançer yaprak ve pençlerle süslüdür. Ortadaki kalın 

kuşakta dallar üzerinde hatailerle kompozisyon oluşturulmuştur. Orta 

zeminle arasından zikzaklı kenarsuyu geçmektedir. Alınlık bölüm 

mihrabın hemen üstünde dikdörtgen biçimlidir. İçinde hatai ve hançer 

yapraklarla süsleme oluşmuştur. Seccadenin mihrap kısmı hatai, yaprak ve 

rumi motifleriyle oluşmuştur. Mihrabın ortasında tek sütun vardır. Sütun 

göz motifiyle bezelidir. Üst tarafta iki mihraptan aşağı doğru sarkan iki 

kandil motifi bulunur. Kandiller aynıdır. İkili zincirle alt bölüme bağlıdır. 

Tabanlıkta stilize halde çiçekler sıralanmıştır. Saçak bulunmamaktadır. 
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   Çizim: 17. Görsel 65, Örnek 8‘e Ait Genel Görünüş Çizimi 
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    Çizim: 18. Görsel 65, Örnek 8‘e Ait Kandil Motifi Çizimi 
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Görsel 66. Örnek 9’ye Ait Halı Seccade 
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Örnek No: 9 

Görsel: 66 

Envanter No: - 
 

İlgili Koleksiyon: Sanat ve Tasarım Fakültesi (Selçuk Üniv.) 

 

Tarihlendirme: 20. yy. 

 

Boyutları: 98x156 cm 

 

  Kullanılan Malzeme: 

Zeminde: Keçe 

Süslemede: Sarı- gümüş iplik, yün, koton iplik 

Astarda: Pamuk 

Uygulanan Teknik: Suzeni, dival işi, düz sarma 

 

 Kullanılan Renkler: Eflatun, kahverengi, sarı, turuncu, yeşil, pembe, 

kırmızı, pembe, gri 

Süsleme Konusu: 

Geometrik Bezeme: Altıgen, daire, dikdörtgen 

Bitkisel Bezeme: Gül, nar, karanfil, lale, sümbül, dal, tomurcuk, 

rozet çiçeği 

Mimari Bezeme: Kapı, ev, pencere, sütun 

Nesneli Bezeme: Vazo, mum, kandil 

Kompozisyon: 

Seccade, tek mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, sütun, tabanlık, 

kuşak bölümlerinden oluşmaktadır. Seccadenin yüzeyi dival işi, suzeni, 

düz sarma teknikleri ile süslenmiştir. Seccadeyi dört kenarından bitkisel 

süslemeli kuşak çevrelemektedir. Kuşakta kıvrım dal, tomurcuk, sümbül, 

yapraklardan oluşan bir kompozisyon yer alır. Kuşak kenarlarında 

karşılıklı nar motifi yer alır. Alınlık bölüm boş bırakılmıştır. Seccadenin 

mihrap kısmı dal, yaprak ve çiçeklerden oluşmuştur. Üstte yapraklarla 

taçlanmıştır. Mihrabı destekleyen sütunlar seccadenin her iki tarafında 

yer alır. Sütunlar, pencere, kapı ve çatısı olan dikdörtgen biçimli ev 

şeklinde kaidenin üzerine oturtulmuştur. Kaidenin üzerine altıgenlerden 

sıralanmış ve mihrapla buluşmuştur. Altıgenlerin içi çiçek, tomurcuk, gül 

motifiyle süslüdür. Sütun başlığı dilimli yaprak ve lale motifiyle 

bezelidir. Mihrabın ortasından aşağı doğru sarkan bir kandil motifi 

bulunur. Kandil, rozet çiçeğine bağlı damla şeklinde bir bölüme zincirle 

bağlıdır. Kandil üzerinde yanan mumlar yer alır. Tabanlıkta vazoda 

çiçekler yer almaktadır. Seccade dört tarafından saçaklıdır. 
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Çizim: 19. Görsel 66, Örnek 9‘a Ait Genel Görünüş Çizimi 
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Çizim: 20. Görsel 66, Örnek 9’a Ait Kandil Motifi Çizimi 
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TASARIM DÜZENİ: 

 

Denge: Büyüklük bakımından her bir bölüm diğeriyle orantılıdır. Bu da 

dengeli bir kompozisyon oluşturmuştur. 

Zıtlık: Geometrik-bitkisel motifler zıtlığa örnek verilebilir. 

 

Ritim: Kuşaktaki kıvrım dalların tekrarı, motiflerin tekrarı ritim 

oluşturmaktadır. 

Tekrar: Bitkisel süslemeler, sütunlar tekrar ilkesiyle örtüşür. 

 

Uyum:. Renklerin dağılımı, geometrik formların dağılışı ve düzeni uyum 

sergilemektedir. 

 

Egemenlik: Egemen bölüm mihraptır. 

 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

Denge: İki parçadan oluşan kandilin parçaları arasında denge vardır. 
 

Zıtlık: Damla şeklinde bölümün içindeki püskül ile alt bölümdeki lambalar 

arasında yön bakımından zıtlık bulunur. 

Ritim: Damla şeklin içindeki motiflerin tekrarı, renklerin tekrarı, lambaların tekrarı 

ritim oluşturur. 

Tekrar: Renkler, lambaları taşıyan kollar, çiçekler tekrar ilkesine uyar. 
 

Uyum: Renkler ve düzen bakımından uyum görülmektedir. 
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Görsel 67. Örnek 10’a Ait Halı Seccade 
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Örnek No: 10 

Görsel: 67 

Envanter No: 685 

İlgili Koleksiyon: Mevlana Müzesi 

Tarihlendirme: 16. yy. 

Boyutları: 165x113 cm 

  Kullanılan Malzeme: 

Zeminde: Atlas 

Süslemede: Sarı-gümüş iplik, yün iplik 

  Astarda: Saten 

Uygulanan Teknik: Aplike 

 

 Kullanılan Renkler: Kırmızı, krem rengi, yeşil, mavi, kahverengi 

Süsleme Konusu: 

Geometrik Bezeme: Daire, zikzak, basamak 

Bitkisel Bezeme: Lale, karanfil, papatya, yaprak, rumi, bulut 

Mimari Bezeme: Sütun 

Nesneli Bezeme: Vazo, kandil, nalın. 

Kompozisyon: 

Seccade, üç mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, sütun,  tabanlık, 

kuşak bölümlerinden oluşmaktadır. Seccadenin yüzeyi aplike tekniği ile 

işlenmiştir. Seccadeyi dört kenarından kırmızı renkli kuşak 

çevrelemektedir. Kuşakta kıvrım dallar üzerinde karanfil, lale, papatya ve 

yapraklar süsleme oluşturmuştur. Alınlık bölüm mihrap boşluklarından 

çıkan lale ve karanfil motifleriyle süslenmiştir. Seccadenin mihrap 

bölümü üç nişlidir. Kenardaki iki mihrapta vazodan çıkan çiçekler yer 

alır. Mihrabın ortasından  aşağı  doğru sarkan bir kandil motifi bulunur. 

Kandil, madalyon şeklinde içinde karanfil, lale ve bulut motiflerinin 

olduğu bir daire ile bağlantılıdır. Mihrabı destekleyen sütunlar seccadenin 

her iki tarafında yer alır. Sütun zikzakların olduğu basamaklı bir kaideye 

oturtulmuştur. Sütunların içleri kıvrım dal ve çiçeklerle süslüdür. Sütunlar 

yukarı doğru sivrilerek mihrap kemerini oluşturmuştur. Sivri uçlarda da 

palmet motifiyle son bulmuştur. Tabanlıkta nalın yer almaktadır. İçi rumi 

ve palmet motifiyle süslenmiştir. Seccadenin çevresi saçaksızdır. 
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         Çizim: 21. Görsel 67, Örnek 10‘a Ait Genel Görünüş Çizimi 
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TASARIM DÜZENİ: 

Denge: Mihrap bölümündeki çiçeklerle ve kuşaktaki çiçeklerin sıklığı 

dengelidir. Kandil mihraplardaki vazoda çiçeklerle dengeli bir 

kompozisyon oluşturmuştur. 

Zıtlık: Mihrapla kandil zıt yönlüdür. 

 

Ritim: Sütunların içlerindeki kıvrım dalların sıralanışı Kuşaktaki 

çiçeklerin tekrarı ritim ilkesine uyar. 

Tekrar: Mihrap kemeri, sütun süslemeleri, vazodaki çiçekler tekrar 

edilmiştir. 

 

Uyum: Natüralist üslupta çiçekler uyum sergilemektedir. 

 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

Denge: Daire ile vazo arasında büyüklük bakımından denge vardır. 

 

Zıtlık: Daire ve çiçekler arasında bitkisel- geometrik zıtlık görülmektedir. 

 

Ritim: Lalelerin karşılıklı tekrarı ritim oluşturmuştur. 

 

Ritim: Lalelerin karşılıklı tekrarı ritim oluşturmuştur. 

Tekrar: Karşılıklı olarak iki lale tekrar edilmiştir. 

 

Uyum: Vazo ve dairenin biçimleri uyum sergilemiştir. 
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             Çizim: 22. Görsel 67, Örnek 10‘a Ait Kandil Motifi Çizimi 
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Görsel 68. Örnek 11’e Ait Halı Seccade 
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Örnek No: 11 

Görsel: 68 

Envanter No: 648 

İlgili Koleksiyon: Sahip Ata Müzesi 

Tarihlendirme: 19. yy. 

Boyutları: - 

  Kullanılan Malzeme: 

Zeminde: Saten kumaş 

Süslemede: Gümüş-sarı iplik, yün iplik 

Astarda: - 

Uygulanan Teknik: Dival işi, çin iğnesi, aplike 

 

 Kullanılan Renkler: Mavi, krem rengi, sarı, pembe, yeşil, siyah 

Süsleme Konusu: 

Geometrik Bezeme: Dikdörtgen, üçgen 

Bitkisel Bezeme: Sarmaşık, yaprak, gül, çiçek, servi 

Mimari Bezeme: Sütun 

Nesneli Bezeme: Vazo, kandil 

Yazılı bezeme: Arap alfabesi ile "Selânik Mevlevihânesi 

hadimi Derviş Ali Eşref'in bu babda bir hizmeti muranesidir sene 1303” 

ibaresi yer alır. 

Kompozisyon: 

Seccade, tek mihraplıdır. Mihrap, alınlık, kandil, sütun, tabanlık, 

kuşak bölümlerinden oluşmaktadır. Seccadenin yüzeyi dival işi, çin 

iğnesi, aplike teknikleri ile süslenmiştir. Seccadeyi bitkisel süslemeli iki  

kuşak çevrelemektedir. Dıştaki kuşak, seccadeyi üç tarafta çevrelemekte 

üst tarafta ise alınlıkla birleşmektedir. Kuşakta siyah düz bir şerit 

üzerinde sarmaşıklar ve çiçekler sıralanmıştır. İçerdeki kuşak dış 

kuşağın tekrarıdır. Ancak dört taraftan seccadeyi çevrelemektedir. 

Alınlık bölüm en üsttedir. İki dikdörtgenin ortasına vazoda çiçeklerin 

yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Dikdörtgenlerin içi yazılı süslemelidir. 

Arap alfabesi ile "Selânik Mevlevihânesi hadimi Derviş Ali Eşref'in bu 

babda bir hizmeti muranesidir sene 1303" yazılıdır. Seccadenin mihrap 

kısmı sarmaşık dallar ve çiçeklerle oluşmuştur. Mihrabı destekleyen 

sütunlar seccadenin her iki tarafında yer alır. Sütunlar, altta ve üstte 

sütun kaidesine bağlıdır. Üst tarafta mihrabın ortasından aşağı doğru 

sarkan bir kandil motifi bulunur. Kandil, tek kolludur. Zincirle 

sarkıtılmıştır. Uç tarafında altı adet yanan mum yer alır. Stilize haldedir. 

Tabanlıkta vazoda çiçekler ve servi ağacıyla süsleme oluşturulmuştur. 

Saçak bulunmamaktadır. 
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    Çizim: 23. Görsel 68, Örnek 11‘e Ait Genel Görünüş Çizimi 
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Çizim: 24. Görsel 68, Örnek 11‘e Ait Kandil Motifi Çizimi 
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TASARIM DÜZENİ: 

 

Denge: Sarmaşıkların kuşakta, sütunlarda, mihrapta, tabanlıkta 

kullanılması motiflerin dengeli kompozisyon oluşturmasını sağlamıştır. 

Zıtlık: Mihrap-kandil, kandil-tabanlık arasında yön zıtlığı görülmektedir. 

Ayrıca siyah-beyaz renklerde renk zıtlığı sağlamıştır. 

Ritim: Art arda devam eden kıvrımlar, çiçekler, serviler ritim duygusu 

uyandırmaktadır. 

Tekrar: Seccade üzerindeki tüm motiflerin ve renklerin tekrarı söz 

konusudur. 

Uyum: Kullanım amacına göre hizmet uyumu sergilemektedir. Açık ve 

soft renklerin ağırlıklı olarak kullanılması renk uyumunu gösterir. 

Mihrap, tabanlık, kuşak bölümlerinde aynı süslemelerin yer alması hem 

bütünlük oluşturmuş hem de seccadeyi kendi içinde uyumlu hale 

getirmiştir. 

Egemenlik: Tabanlık bölümdeki süslemelerin fazla olması nedeniyle 

egemenlik tabanlık bölümdedir denilebilir. 

KANDİLİN TASARIM ÖZELLİKLERİ; 

 

Denge: Kandil, simetriktir. Üzerindeki ışıkların ve süslemelerin dağılımı 

simetriktir. Bu nedenle simetrik bir denge bulunmaktadır. 

Zıtlık: Lambaların yukarı alttaki küçük süslemelerin aşağı olması yön zıtlığı 

oluşturmuştur. 

Ritim: Lambalar, süslemeler tekrar edilerek ritim duygusu uyandırmıştır. 

Tekrar: Lambalar, lambaları taşıyan yarım daire şeklindeki bölümler, 

alttaki süslemeler düz tekrar ilkesine göre yerleştirilmiştir. 

Uyum: Kandilde simetrik uyum görülmektedir. 

Egemenlik:  Alt bölümde süslemeler ve detaylar fazladır egemenlik bu 

bölümdedir. 
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3. DEĞERLENDİRME 

 
3.1. Teknik Özellikleri 

 
Araştırmada toplam 11 adet eser incelenmiştir. Bunlar; 8 halı, 1 keçe, 2                  kumaş 

örneğidir. İncelenen örneklerin tamamı seccade türündedir. 

İncelenen örneklerden 3 adet örnek Etnografya Müzesi, 2 örnek Mevlâna 

Müzesi, 2 örnek Koyunoğlu Müzesi, 2 örnek Lâdik'te yaşayan Mustafa Doğan'a ait 

koleksiyon, 1 örnek Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1 örnek ise Sahip Ata Müzesi'nden 

seçilmiştir. Koyunoğlu Müzesi ile Mevlâna Müzesi'ndeki seccadeler teşhirde, Sahip 

Ata, Etnografya Müzesi’ndeki seccadeler ile Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde bulunan 

seccade depoda bulunmaktadır. 

Seccadelerin tarihleri 16.-20. yy.dır. 16. yy.'a ait 1, 18. yy.’a ait 1, 19. yy.'a ait             

3,                   20. yüzyıla ait 6 seccade örneği bulunmaktadır. En eski tarihli seccade Örnek10’daki 

16. yy’la tarihlenen Mevlana Müzesi'ne ait kumaş seccadedir. 

Halı seccadeler Gördes düğüm tekniğiyle dokunmuştur. Keçe seccadede tepme 

keçe tekniği yapılmıştır. Kumaş seccadeler elde dokumadır. Kumaş ve keçe 

seccadeler; dival işi, suzeni, aplike, düz sarma, çin iğnesi teknikleriyle süslenmiştir. 

Seccadelerin bugünkü durumlarına bakıldığında halı seccadelerin bazılarında 

saçaklar dökülmüş, yıpranmış, bazılarında iyi muhafaza edilmiş ve saçaklar sağlam  

kalmıştır. Kumaşlar bütün halde ve sağlamdır. Keçe örnek te sağlam ve saçaklıdır. 

Saçak dışındaki bölümlerde eksik veya yıpranma görülmemiştir. 

3.2. Malzeme Özellikleri 

 
İncelenen örnekler malzemesine göre halı, keçe, kumaş olarak 

gruplandırılmıştır. Bu örnekler de kendi içinde zemin, süsleme, astar olarak ayrılmış 

ve değişiklik göstermiştir. 

Halı seccadelerin malzemesi tamamen yün ipliktir. Atkı-çözgü desen ipi yün 

iplikle yapılmıştır. Keçe seccadenin zeminde, yün, süslemede yün, ipek, metal iplik, 

metal alaşımlı ipek ip, astarda keten, saten, pamuk, ibrişim kullanılmıştır. Kumaş 

seccadelerin zemininde atlas, saten, süslemesinde yün, gümüş alaşımlı ipek ip, 

astarında ise saten kullanılmıştır. 

3.3.  Renk Özellikleri 

 
11 adet seccade üzerinde çeşitli renklerin ve bu renklerin tonlarının kullanıldığı 
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tespit edilmiştir. Kullanılan renkler, kırmızı, vişne çürüğü, sarı, mavi, lacivert, yeşil, 

krem rengi, kahverengi, gümüş-sarı, mor, eflatun, pembe, turkuaz, turuncu, gri, 

siyahtır. 

En çok kullanılan renkler; krem rengi, kırmızı, lacivert, gümüş-sarıdır. Halı 

örneklerinde kırmızı ve sarı renkler ağırlıktadır. Keçe örneklerde gümüş-sarı renkler 

daha fazla kullanılmıştır. Kumaşlarda ise mavi, yeşil, krem renginin daha fazla 

kullanıldığı belirlenmiştir. 

Kandiller üzerinde, krem rengi, mavi, sarı-gümüş renklerinin daha fazla 

kullanıldığını görmekteyiz. Örnek 1,2,3,4,5,6,7,8 üzerinde bordür zemininde; lacivert, 

gri, mavi, vişne çürüğü, krem rengi, kahverengi kullanılmıştır. Keçe ve kumaş 

seccadeler keçe ve kumaş renginde tabi haldedir. 

Halıların zeminini kırmızı, vişne çürüğü, kırmızı, siyah renkleri oluşturmuştur. 

Keçelerin zemininde doğal keçe krem rengi olarak kullanılmıştır. Kumaş örneklerinin 

zemininde ise krem rengi ve mavi renkleri tercih edilmiştir. 

Zıt renklerin beraber kullanıldığı örnekler görülmektedir. Örnek 2,3,4 bu 

durumdadır. Örnek 2'de yeşil-kırmızı, mavi-turuncu, Örnek 3'te yeşil-kırmızı, Örnek 

4'te yeşil-kırmızı renklerinin kullanıldığı belirlenmiştir. 

Kullanılan renklere bakıldığında seccadelerde genellikle çok renkli (polikrom) 

süsleme anlayışının hakim olduğu söylenebilir. 

3.4.  Motif Özellikleri 

 
İncelenen 11 adet örnekte motifler, bitkisel, geometrik, mimari, nesneli, yazılı bezeme 

olarak 5 ana başlıkta toplanmaktadır. Bitkisel motifler; Çiçek, gül, yaprak, kıvrım dal, 

tomurcuk, Bereket, Suyolu, Lale, üç yapraklı yonca, Hançer yaprak, hatai, rumi, penç, 

nar, karanfil, lale, sümbül, dal, tomurcuk, rozet çiçeği, Lale, karanfil, papatya, 

yaprak, rumi, bulut, servidir.  Geometrik motifler; Eğri çizgi, altı kollu yıldız, üçgen, 

Çengel, göz, koçboynuzu, basamak, Altıgen, daire, dikdörtgen, Zikzak, pıtrak  

motifleridir. Mimari motifler; sütun motifidir. Nesneli motifler; kandil, vazodur. Yazılı 

bezemede Latin alfabesi ve Arap alfabesi kullanılmıştır. Örnek:5,11'de yazılı süsleme 

vardır. Örnek 5'te "Abit Derdut”, Örnek 9'da "Hicri 1305 Bursa Cami-i Kebir", 

Örnek:11'de "Selânik Mevlevihânesi hadimi Derviş Ali Eşref'in bu babda bir hizmeti 

muranesidir sene 1303" anlamlarına gelene yazı yer almıştır. 

Kullanılan motifler içinde ağırlıklı olarak bitkisel bezeme motiflerinin 

kullanıldığı, takiben sırasıyla geometrik, mimari, nesneli ve yazılı bezeme 
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kullanılmıştır. 

Bitkisel motif grubunda, çiçekler ve kıvrım dallar, yapraklar yoğun olarak 

kullanılmıştır. Geometrik motif grubunda zikzak ve dikdörtgen daha fazla 

kullanılmıştır. Mimari motif olarak en çok kullanılan motif sütundur. Nesneli motif 

olarak kandil dışında vazo motifi ile karşılaşılmıştır. Yazıda ise Arap alfabesi ve Latin 

alfabesi ile yazılmış metin yer alır. 

İncelenen 8 halı seccadeye bakıldığında; mihrap bölümlerinde, Örnek:1'de 

kıvrım dallar, çiçekler kullanılarak bitkisel süsleme yapılmıştır. Örnek 

2,3,4,5,6,7,8'deki halı seccadelerin tümünde basamak, zikzak, çengel, pıtrak 

motifleriyle geometrik süsleme yapılmıştır. Halıların alınlık bölümlerinde çiçek, gül, 

lale, karanfil, yaprak, tomurcuk gibi bitkisel motifler kullanılmıştır. Alınlıkta nesneli 

motif olarak Örnek 2,3'te, ibrik motifinin kullanıldığını görmekteyiz. Tabanlık 

bölümlerinde genellikle bitkisel bezeme hâkimdir. Örnek 1,7'de tabanlık boş 

bırakılmıştır. Örnek 2,3'te göz, ok başı, çengel motifleriyle geometrik süslenmenin 

yapıldığı görülmüştür. Örnek 4,6,8 üzerinde vazoda çiçek, sepette çiçek kullanılarak 

bitkisel süsleme yapılmış, Örnek 5'te "Abit derdut" yazısı yer almaktadır. Kandillerde 

halının yapım tekniğinden dolayı stilize üslupla karşılaşılmıştır. Sütun bölümleri, 

Örnek 1 bitkisel ve geometrik motiflerin beraber kullanılmasıyla oluşmuştur. Çiçek ve 

yaprak motifleri birlikte kullanılmıştır. Örnek 8'deki halı seccadenin sütununda ise göz 

motifi kullanılarak geometrik süsleme yapılmıştır. Bordür/kuşak bölümlerinde; 

koçboynuzu (Örnek 4,5,6), kıvrım dal, çiçek, yaprak, lale, gül, hatai, penç, papatya, 

zikzak, suyolu motifleri (Örnek 1,2,3,7,8'de) kullanılmıştır. 

İncelenen 1 keçe seccadeye bakıldığında; mihrap bölümünün çok detaylı 

süslendiği görülmektedir. Mihrabı sütunların taşıdığı görülmektedir. Örnek 9’da 

sütunların kaidesi geometrik, diğer kısımları  bitkiseldir. Kullanılan motifler, sarmaşık, 

gül, yaprak, eğri çizgi, kıvrım daldır. Seccadenin alınlık bölümü boş bırakılmıştır. 

Örnek 9'da yazılı süsleme yer almıştır. Tabanlık bölümde, vazoda çiçekler 

kullanılmıştır. Bordür/kuşak bölümlerinde; tamamen bitkisel motifler yer alır. Mine, 

nergis, gül, yaprak, kıvrım dal motiflerinin kullanıldığı belirlenmiştir. 

İncelenen 2 kumaş seccadeye bakıldığında; Örnek 10 ve 11'de alınlık, tabanlık, 

mihrap, kuşak bölümlerinin tamamının bitkisel motifler olan çiçek, yaprak, dal, 

sarmaşık, nar, gül, lale, palmiye, servi motifleriyle süslenmiş olduğu görülür. Sütun 

kısımlarda geometrik kaide üzerinde bitkisel süslemeler yer almaktadır. Örnek 11'de 

kuşak ve alınlık bölümlerde gül, lale, karanfil motifleri kullanılarak bitkisel süsleme 
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yapılmıştır. Sütunlar geometrik formun içine çiçek ve yaprak motiflerinin 

yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Tabanlıkta nalın şekli kullanılmış içleri rumi ve 

palmetlerle süslenmiş bitkisel bir süsleme oluşturulmuştur. Kandil geometrik-bitkisel 

motiflerle bezelidir. Kullanılan motifler, sarmaşık, gül, papatya, yaprak, rumi, karanfil, 

lale, vazoda çiçek motifleridir. 

Seccadelerde motif çeşitliliğinin olduğu söylenebilir. Motiflerin rastgele 

yerleştirilmediği, her birinin kullanım amacına göre yerleştirildiği sonucu çıkarılabilir. 

3.5. Kompozisyon Özellikleri 

 
İncelenen örnekler kompozisyon özelliklerine göre tek mihraplı kandilli, iç 

içe çift mihraplı kandilli, yan yana iki-üç mihraplı kandilli olarak değerlendirilebilir. 

Seccadeler aynı zamanda simetrik kompozisyondadır. İç içe mihraplı Örnek:5,6'da 

görülmektedir. Aynı mihrap şemasının alt alta yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Diğer 9 

örnek tek mihraplı kandilli seccade türündedir (Örnek 1,2,7,8...). 

8 adet halı seccade üzerinde, çeşitli kalınlıklarda ve sayıda bordürler 

bulunmaktadır. Tek bordür Örnek:1'de kullanılmıştır. Örnek 2, 1 ince 1 kalın iki 

bordürden ve 2 kenarsuyundan oluşmaktadır. Örnek 3, 3 Örnek 4, 2 ince 1 kalın, Örnek 

5,3 bordürlüdür. Örnek 6'da 3 bordür, Örnek 7'de 3 bordür 3 kenarsuyu, Örnek 8'de 3 

bordür 2 kenarsuyu vardır. Toplam 8 örnekte, en fazla 3 bordür kullanıldığını 

görmekteyiz. 

İncelenen 1 adet keçe seccade tek  kuşaklıdır. Kumaş seccadelerden Örnek 14, 

kuşaksızdır. Örnek 15'te ise iç içe iki kuşak kullanılmıştır. 15 adet örnekte 3 kuşak 6 

örnekte, 2 kuşak 2 örnekte, 1 kuşak/bordür 6 örnekte görülmüştür. 

Toplam 11 seccade de alınlık kullanıldığı belirlenmiştir.  

9 adet örnekte tabanlık yalnızca Örnek:1'de boş bırakılmıştır. Diğer 

seccadelerde tabanlık bölümler süslenmiştir. 

Sütun, 9 örnekte kullanılmıştır. Halı seccadeler içinde Örnek 1,8, kumaş 

seccadelerde Örnek 10,11, keçe seccadede Örnek 9 sütunlarla desteklenmiştir. 

3.6.  Tasarım Özellikleri 

 
11 örnek tasarım ilkelerine göre değerlendirilmiştir. Bu ilkeler zıtlık, tekrar, 

egemenlik, ritim, denge, uyum ilkeleridir. Önce seccadeler bütün halde 

değerlendirilmiş ardından kandil motifleri ayrıntılı şekilde analiz edilerek 

yorumlanmıştır. 
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Tasarım kurallarına göre değerlendirme yapıldığında, zıtlık ilkesi renklerde ve 

yönlerde görülmektedir. Kandil-mihrap, tabanlık-mihrap arasında yön zıtlıkları 

oluşmuştur. Renklere bakıldığında zıt renkler olan yeşil-kırmızı, sarı-mor, mavi- 

turuncu renklerinin aynı seccadelerde ve kompozisyonlarda kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 

Denge ilkesine göre seccadenin her bir bölümünün büyüklüğü birbiriyle 

orantılıdır. Süslenmeyip boş bırakılan alanlarla süslenen alanların dengeli bir 

dağılımda olduğu görülmüştür. 

Uyum ilkesine göre tüm seccadelerde verdiği hizmet bakımından hizmet 

uyumu görülmüştür. Cami, sütun, mihrap, kubbe, kandil bölümleri kendi içinde 

mimari süsleme bakımından uyumludur. İbrik motifi abdesti ve temizliği temsil 

etmekte, kandil Allah'ın nurunu, mihrap kıbleyi, cami namaz mekânını temsil 

ettiği için uyum sergilendiği söylenebilir. Motif çeşitlerinin dengeli dağılımı da 

görsel açıdan uyumlu görülmektedir. 

Egemenlik ilkesi örneklerin mihrap, kandil, tabanlık bölümlerinde 

görülmüştür. Mihrabın egemen olduğu seccadeler Örnek 4,5,7,8,9,10 kandilin 

egemen olduğu seccadeler Örnek 1,2,3 tabanlık bölümün egemen olduğu 

seccadeler ise Örnek 6,10,11'dir. 

Ritim ilkesi seccadelerin çeşitli bölümlerinde görülmüştür. Her tekrar ritim 

oluşturmuştur. Örneklerde tespit edilen ritim öğesi mihrap basamaklarında, 

bordürlerdeki motiflerin tekrarında sütunların karşılıklı yerleştirilmesinde, 

renklerin tekrarında, zikzak motiflerinde, motiflerin seccadelerin farklı 

bölümlerinde kullanılmasında ritim belirlenmiştir. 
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Tekrar ilkesine göre seccadeler değerlendirildiğinde motif, renk ve sütunlar 

tekrar edilmiştir. İç içe mihraplı Örnek:5,6'da mihrap tekrarı, Örnek:6 ve 8'de 

kandil tekrarı görülmüştür. Ayrıca aynı bordürlerin ve kenarsularının tekrar 

edildiği örnekler mevcuttur (Örnek:2,3,4,6). 

Kandillerin tek kollu, üç kollu ve dokuz kollu olacak biçimde kullanıldığı 

belirlenmiştir. Mihrap merkezinden inen iki kandil üzerinde (Örnek:2,3) üç ana kol, 

yanlardaki kollardan ve orta merkezdeki kandilden ayrılan kollar görülmektedir. Asma 

kandil türünde kullanılan kandiller, zincirlerle mihraba bağlanmıştır. Kandiller 

üzerinde lamba ve mumların kullanıldığı örnekler vardır (Örnek: 2,3,9). Stilize ve 

natüralist olarak kandiller çeşitlilik göstermiştir. 

Kandiller tasarım ilkelerine göre değerlendirildiğinde, ritim, egemenlik, 

zıtlık, tekrar, denge ilkelerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Ritim ilkesi 11 örnek 

üzerindeki kandilde lambaların, yatay-dikey çizgilerin, geometrik haldeki 

biçimlerin kullanımında tespit edilmiştir. Egemenlik ilkesi 3 kollu kandillerde 

alttaki kandilde belirlenmiştir. Tek kollularda ise alttaki bölümde görülmüştür. 

Zıtlık mumlarla lambaların beraber kullanıldığı örneklerde mumların ve 

lambaların yönünde, yatay-dikey çizgilerde, bitkisel-geometrik motiflerde tespit 

edilmiştir. Tekrar öğesine göre kandiller incelendiğinde, kandil üzerinde 

sıralanmış ışıklar, lambalar, elips şeklinde halkalar, zincir üzerinde düz tekrar  

kuralına göre devam eden şekiller tekrar öğesini vurgulamıştır. Denge ilkesine 

göre de kandiller incelenmiş ve zincirlerin kandilleri taşıyabilir nitelikte olması  

kandillerin simetrik olması, lambaların düzgün sıralanması denge ilkesinin 

olduğunu göstermiştir. Uyum bakımından simetrik olan kandilin her bir bölümü, 

lambalar ve mumlar, 3 kollu kandillerde her bir kandilin biçiminin aynı ve          benzer 

olması uyumlu bir kompozisyon sergilemiştir. 
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4. SONUÇ 

 
Seccadeler, ibadet amaçlı olarak İslam coğrafyasında yaygın olarak kullanılan 

yer sergileridir. Taşıdığı derin anlamlar ve motif çeşitliliğiyle her zaman insanların 

önemsediği ve değer verdiği kullanım eşyası olmuştur. Önemli ve değerli kabul edilen 

seccadeler üzerine birçok araştırma yapılmış, yayın hazırlanmıştır. Seccadeler 

üzerinde kullanılan her bir motifin rastgele yerleştirilmediği ve kompozisyonda önemli 

anlamlar taşıdığı kabul edilmektedir. Kandil, ibrik, cami, Kâbe, sütun vb. motifler 

seccadelerde en yaygın kullanılan süslemelerdir. 

Seccadelerimizin yüzeylerini süsleyen kandil ve diğer motifler yalnızca bir 

şekilden ibaret olmayıp, kültürümüzün en eski çağlardan başlayarak günümüze kadar 

yaşatılmış mana yüklü sembolleridir. Seccadeler üzerindeki her bir motif farklı bir 

anlam içermekte, geçmiş kültürler hakkında da bilgiler vermektedir.  

Seccadelerimizdeki anlam dolu bu motifler kültürümüzün geniş bir yelpazede 

olduğunu göstermektedir. 

İncelenen seccade örnekleri çeşitli başlıklarla değerlendirilmiştir. Bunlar 

teknik, malzeme, motif, renk, kompozisyon ve tasarım özellikleridir. Bu 

değerlendirmelerden çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar şu şekildedir; 

İncelenen seccadeler halı, keçe, kumaş olarak sınıflandırılmıştır. Seccadelerin 

tarihleri 16.-20. yy.dır. Halılar üzerinde Gördes düğüm tekniği; keçe eserde tepme 

keçe; kumaş seccadelerde ise elde dokuma yapıldığı belirlenmiştir. Buradan hareketle 

seccadelerde üç ayrı teknik uygulandığı söylenebilir. 

Örnekler malzeme bakımından sınıflandırıldığında zemin, süsleme ve 

astarında farklı malzemelerin kullanıldığı görülmüştür. Bu malzemeler, yün, ipek, 

keten, saten, atlas, pamuk ve ibrişimdir. 

İncelenen örnekler üzerinde hangi renklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Kullanılan renkler, kırmızı, vişne çürüğü, sarı, mavi, lacivert, yeşil, krem rengi, 

kahverengi, gümüş-sarı, mor, eflatun, pembe, turkuaz, turuncu, gri, siyahtır. Renk 

kullanımının çeşitlilik gösterdiği seccadelerde, renklerin süslemelerde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Mihrap detaylarındaki ince kıvrımlar, motifler ve renklerin dağılışı 

estetik bir görünüş oluşturmuştur. 

Kullanılan motifler bitkisel, geometrik, mimari, yazılı, nesneli, motifler olarak 

değerlendirilmiştir. Bu motiflerin her biri seccadeler üzerinde bir anlam taşımaktadır. 

Özellikle mimari motiflerin kullanımı ayrıntılı ele alınması gereken bir durumdur. 
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Cami motifini ele alırsak, İslam inancında ibadet mekânı olan camiler kubbe, sütun, 

kandil, mihrap, basamak, pencere, kapı, minare gibi bölümlerden oluşur. Bu 

bölümlerin her biri cami mimarisinin oluşmasında önemli ve anlamlıdır. İslam dininin 

ibadet yeri olan camilerde namaza çağrıyı bildirmek için inşa edilmiş olan minareler, 

caminin üst katlarına çıkmak için yapılmış basamaklar, kıble yönünü gösteren 

mihraplar, aydınlanma amaçlı kandiller, camilerin üzerlerini örtmek için kullanılan 

kubbeler... hepsi bir inanca hizmet etmektedir. Bu özelliklerinden dolayı da bu 

bölümler motif olarak günlük hayatımıza taşınmış ve seccadeler üzerinde 

kullanılmıştır. İnanç ve ibadet bakımından özdeşleşen cami ve seccadeler insanların 

bu iki sanat eseri üzerinde benzer etkiler oluşturmasına sebep olmuştur. Bu benzerlik 

motiflerdir. Camilerde görülen bölümlerin seccadelerin üzerine motif olarak girmesi 

tabiidir. Seccadeler üzerinde cami, kubbe, sütun, kandil vb. motifler tamamen inançlar 

doğrultusunda şekillenmiş ve gelişmiştir. 

Kandil motifi, semavi dinlerde ilahi bir nuru temsil etmektedir. Yaratanla bir 

bağ olarak kabul edilen nurun sembolü olan kandil seccadelerde yaygın olarak 

kullanılmıştır. Tezyinî sanatlarda kendine önemli bir yer edinen kandil motifi halı, 

kilim, mezar taşı, seramik gibi birçok alanda süsleme elemanı olarak kabul edilmiştir. 

Kandil, kutsal kitaplarda ve ayetlerde geçen önemli bir detaydır. Allah'ın 

nurunu ışığını temsil etmesi bakımından önemli görülmüştür. Seccadeler üzerinde de 

hem nuru temsil ettiği için soyut anlamıyla hem de cami mimarisinde görüldüğü için 

somut anlamıyla diğer (kubbe, sütun, mihrap...) bölümlerde olduğu gibi seccadelerde 

çeşitli şekillerde kullanılmıştır. 

İncelediğimiz örnekler üzerinde de aynı durum söz konusudur. Kandil motifi 

tüm örneklerde vardır. Görünüş bakımından çeşitli (tek kollu, üç kollu, dokuz kollu) 

şekillerdedir. Mihrap, sütun, kubbe....vb. motiflerle beraber kullanılmıştır. Bu 

motiflerin inançlar doğrultusunda şekillendiği sonucu çıkarılabilir. 

Seccadeleri, kompozisyon özelliklerine göre değerlendirdiğimizde, tek 

mihraplı kandilli, iç içe çift mihraplı kandilli olarak iki tür kompozisyonun 

kullanıldığını görmekteyiz. Tüm örneklerde mihrap ve kandil beraber kullanılmıştır. 

Kandil mihraptan sarkmaktadır. Alınlık, tabanlık, bordür/kuşak gibi bölümlerin de 

olduğu seccadelerin bazı örneklerinde tabanlık, alınlık bölümlerinin süslenmediği boş 

bırakıldığı bazılarında süslemelerin olduğu görülmüştür. İncelenen tüm örneklerde 

farklı kalınlıklarda bordür/kuşakların olduğu belirlenmiştir. 

İncelenen örneklerin tamamı tasarım ilkelerine göre değerlendirilmiştir. Zıtlık, 
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ritim, tekrar, uyum, egemenlik, denge ilkelerine seccadelerin tümünde dikkat edildiği 

ve bu ilkelerle bağlantılı şekilde tasarımların yapıldığı görülmüştür. Zıtlık ilkesine 

renk, motif, yön bakımından rastlanmıştır. Ritim ilkesi motif, renk, şekil tekrarlarında 

ve hareketlerinde görülmüştür. Tekrar ilkesi seccadelerin çeşitli bölümlerinde ve 

birçok detayda, egemenliğin kandil, alınlık, tabanlık bölümlerinde olduğu, uyum 

ilkesinin renklerin dağılımında, motiflerin yerleştirilmesinde görüldüğü, denge ilkesi 

motiflerin eşit ve dengeli yerleşiminde, bordür-kandil- mihrap bölümlerinin birbiriyle 

orantılı yerleştirilmesinde tespit edilmiştir. 

Kandil motifleri tasarım ilkelerine göre ayrıca incelenmiştir. Kullanılan 

kandillerin tek, üç ve dokuz kollu olarak tasarlandığı belirlenmiştir. Tek zincirle veya 

iki zincirle mihraba bağlandığı görülmüştür. Kandiller stilize haldedir. Kandillerin 

geometrik, bitkisel, nesneli motiflerle süslenmiş olduğu belirlenmiştir. Bazı örneklerde 

kandiller tabanlığa kadar sarkmış ve büyük bir şekilde kullanılmıştır. Bazı           örneklerde 

daha küçük şekilde seccadelerin ortasında tamamlandığı görülmüştür. Örneklerin 

birkaçında mum, lamba kullanılarak daha natüralist bir kompozisyon      tercih edilmiştir. 

Aşağıda kandillere ait detay çizimler verilmiştir. 

 

Tek kollu kandiller; Çizim: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24’dür.  
 

 

 

 
  

 

  Çizim: 10         Çizim: 12/14                Çizim: 16 
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                   Çizim: 18                                Çizim: 20                              Çizim: 24 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Çizim: 22                                                      

 

Üç ve dokuz kollu olan kandiller; Çizim: 4, 6, 8’dir. 
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Kandillerde zıtlık, ritim, uyum, tekrar, egemenlik, denge ilkelerinin nasıl 

kullanıldığı belirlenmiştir. Zıtlık, kandil üzerindeki motiflerinin yönlerinde, ritim 

çizgisel tekrarlarda, uyum simetrik dizilişlerde, egemenlik üç ve dokuz kollu 

kandillerin alt kandilinde, tek kollu kandillerin en alt bölümünde görülmüştür. 

İncelenen tüm seccadelerin tasarım programı incelendiğinde şu sonuca 

varılabilir; Teknik ve malzeme olarak birbirlerinden farklı olan ve farklı sanatçılar 

tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen seccadelerin aynı anlayışla yapıldığı 

gözlenmektedir. 

Genellikle kıble yönünü gösteren mihrap, mihraptan sarkan kandil, sağ ve sol 

kısımlarda mihrabın oturduğu sütunlar, köşelerde köşegen olarak yerleştirilmiş 

süsleme motifi ve tabanlıkta da vazoda çiçek motifleriyle karşılaşılmıştır. 

Tüm bu özelliklerden yola çıkarak seccadelerin tasarımının bilinçli bir 

düşünceyle ve çeşitli kurallar çerçevesinde yapıldığı söylenebilir. İnsanların estetik bir 

kaygı taşıyarak, tasarladıkları seccadelerin göze güzel görünmesini sağlamak için 

emek harcadıkları ve sonucunda bizlere değerli eserler bıraktıkları aşikârdır. 

Bir zamanlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan keçe, halı vb. el 

sanatları ürünleri eskisi kadar değerini korumamaktadır. Elimizde olan örneklerde bir 

gün yok olacaktır. Buradan hareketle el sanatı eserlerin daha iyi korunması için bilinçli 

şekilde çalışmak ve üretmek gerekmektedir. Kültürel değerlerimizin yaşatılması 

başlıca bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu sorunu çözmek için öncelikle doğru bir 

koruma yapılmalıdır. Mevcut tüm el sanatı örneklerini daha iyi muhafaza etmeli ve 

nitelikli bir koruma sağlamalıyız. Günümüzde bilinçli şekilde hareket ederek, 

dokumalar, keçeler, kumaşlar üzerinde restore işlemleri yapılmalı, bundan sonra 

üretilecek her bir tasarım için nitelikli elemanlar yetiştirilmeli ve bunlar için çeşitli 

eğitim programları, kurslar açılmalıdır. Günümüze ulaşan tüm sanat eserleri gibi 

kandil motifli seccadeler de günümüzün veya geleceğin tasarımcılarına ilham 

vermelidir. 
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