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Öz
Malzeme-teknik-süsleme açısından Türk İslam el sanatlarının önemli örneklerinden olan tarikat
eşyaları gerek kullanım kaynakları gerekse fiziki bölümleri ve süslemeleriyle sembolik açıdan
da dikkat çeken eserlerdir. Bu eşyalarda yer alan bitkisel, geometrik, figür, yazı ve nesneli
kompozisyonlardan oluşan süslemeler Türk İslam sanatında mimaride ve el sanatlarında görülen
süslemelerle paralel olarak üretildikleri dönemin özelliklerini yansıtmakla birlikte bazı motifler
İslam ve tasavvuf literatüründe sembolik dilin parçasıdır.
Tarikat eşyalarının türleri, ifade ettikleri sembolizm farklı çalışmalarda yer bulmasına karşın bu
eşyalardaki süslemelerin sembolik yönleri detaylı olarak incelenmemiştir. Bu makalede tarikat
eşyalarındaki süslemelerden sembolik dile sahip olan motifler tespit edilerek bunların tasavvuf
literatüründeki ifadeleri açıklanmış; böylece süsleme kompozisyonunu oluşturan motif, figür, yazı
ve nesnelerin sanatçı tarafından bilinçli olarak tercih edilmesi hususu değerlendirilmiştir.
Bitkisel süslemede servi, gül ve lale; geometrik motiflerden bedâhe olarak adlandırılan stilize
geometrik motifler, Mühr-i Süleyman ve daire; figürlü süslemede ejder, kuş (turna-güvercin-kazdoğan), arı ve insan; nesneli süslemede tarikat eşyaları, el, mizan terazisi, Zülfikar, kadeh; yazılı
süslemede pir isimleri, ayetler, tasavvuf literatürüne ait ortak bazı tabirler sembolik dil yansıtmaları
bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Tarikat Eşyası, Süsleme, Sembolizm.
Abstract
The sects items, in terms of material-technical-ornamentation, which are important examples of
Turkish-Islamic handicrafts, the works that attracted attention in terms of symbols, in both with their
sources of utilize, with their physical parts and ornaments. While the ornaments consisting of plant,
geometric figure, letter and object compositions on these items reflect the characteristics of the period
they were produced in parallel with the ornaments seen in architecture and handicrafts in Turkish
Islamic art, some motifs are part of the symbolic language in Islamic and Sufi literature.
In spite of the fact that, the types of sect items and the symbolism expresses are included in different
studies, the symbolic aspects of the ornaments on these items have not been researched in detail. In
this article, motifs with symbolic language were identified from the ornaments on the items of the
order and their expressions were declared in the Sufi literature, in this way, the conscious choice
of motifs, figures, letters and objects that make up the ornament composition by the artist has been
evaluated.
Cypress, rose and tulip in herbal decoration; from geometric motifs, called ‘bedahe’(abruptly
suddenly) as stylized geometric motifs the Muhr-i Suleyman and the circle; dragon, bird (craneGeliş Tarihi: 13.09.2021, Kabul Tarihi: 03.11.2021. DOI: 10.34189/hbv.100.035
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pigeon-goose-falcon), bee and human in figured decoration; the objects of the sect, items, adjusted
trial balance, Zulfikar, chalice; the names of the pirs, verses, and some common terms belonging to
the Sufi literature in written decoration are crucial in terms of reflecting the symbolic language.
Keywords: Sect Item, Ornament, Symbolism.

1. Giriş
Sözlüklerde “cihaz-ı tarikat” kavramı kapsamında tâc-ı şerif, hırka, teslim taşı,
alem, kanberiyye, habbe, palheng (Gölpınarlı, 1977:72), tesbih, asa, keşkül, teber,
tığbend (Uludağ, 2016: 89), ibrik, pabuç (Cebecioğlu, 2014: 103) gibi kılık kıyafetten
ritüel eşyalarına, gündelik hayatta kullanılan eşyalara, mutfak eşyalarından musiki
aletlerine kadar oldukça geniş bir çerçeve sunulmaktadır. Bu eşyalardan bazıları
günlük hayatta toplumun farklı kesimleri tarafından da kullanılmakla birlikte tarikat
eşyası olarak nitelendirilmelerinde kullanım kaynaklarından süslemelerine kadar
taşıdıkları sembolizm etkili olmuştur.
Tarikatlarda bir eşyanın hem meydan-ı şerifte hem çeyiz olarak kullanımı ya
da günlük kullanım eşyasının aynı zamanda seyr-i sülûk kapsamında ritüel yanının
olduğu da görülmektedir. Kullanılan eşyalar genel olarak gruplandırıldığında giyim
eşyalarından tâc-ı şerif, sikke, arakıyye, gül mühürler başlıklara; hırka, tennure,
destegül, haydariyye, hüseyniyye, rida türündeki eserler üst giyime; kemer, şedd,
elif lam bend, tığbend, kanberiyye, habbe türü eserler kıyafetin bir parçası olan bel
bağlarına; kıyafetlerin dışındaki eşyalara teslim taşı, tesbih, keşkül, teber, asa, şeşper,
şifa topuzu, nefir, pazarcı maşası, cilbend, mengûş, sofra, kaşağı, müttekâ, muîn,
zerdeste, çile kolanı, Rufai topuzu, Rufai gülü, post, seccade, çerağ, alem ve sancak,
mühür gibi eşyalar ve aletler örnektir.
Çalışmanın ana konusunu farklı tür tarikat eşyaları üzerinde sembolik ifadeye
sahip süslemelerin tespiti ile bunların tasavvuf literatüründeki yerlerinin açıklanması
ve böylece dönemin süsleme özelliklerini yansıtmakla birlikte bazı motif ve figürlerin
süslemede bilinçli olarak tercih edilmesi hususunun tartışılmasıdır. Tarikatlara ait
süslemeli eserlerin çokluğu, ilgili süsleme unsurlarının başlı başına birer araştırma
konusu olması bakımından farklı akademik çalışmalarda derinlemesine incelenmiş
olmaları yönü ile çalışmanın sınırları dikkate alınarak bu motif, figür ya da sembollerin
tarikat eşyalarında kullanımı bağlamında hem genel olarak sembolik ifadesi hem de
tasvir edildiği eşya türü ile bağlantılı sembolizmi tartışılmıştır.
Tarikat eşyalarında sembolik anlam içeren motif, figür ve nesneler Türk İslam
sanatında mimariden el sanatlarına birçok alanda muhtelif malzemeler üzerinde
süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Çalışmamızın ana konusu ve ilgili eşyaların 16.
yüzyıl sonu, 17.- 19. yüzyıl arası geniş bir döneme tarihlenen eserler olmaları dikkate
alınarak; ayrıca çalışmanın sınırları kapsamında farklı eser ve el sanatları ile motifüslup karşılaştırması konunun bütünlüğü açısından yapılmamıştır.
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2. Tarikat Eşyalarında Sembolik Dile Sahip Süslemeler
Tarikat eşyalarında sade olan örneklerin yanı sıra bitkisel, geometrik, figür,
yazı ve nesneli süslemeli eserler de vardır. Bunlardan bazı motif ve figürler tasavvuf
kültüründe sembolik dile sahip olmaları bakımından da önemlidir. Eserlerin
süslenmesinde işleme, kazıma, çalma, oyma, kakma, ajur, dövme, döküm, yaldız gibi
çeşitli teknikler kullanılmıştır.
Tarikat eşyaları üzerinde tarih ya da sanatçı ibaresi çoğunlukla mevcut olmayıp
eserlerin bulundukları müzelere genel olarak farklı müzelerden nakil yoluyla
gelmeleri ilgili eserin bulunduğu tekke, ait olduğu tarikat gibi bilgilerin eksikliğini
beraberinde getirmekte ve bu nedenle tarihlendirme çoğunlukla süsleme özelliklerine
göre yapılabilmektedir. Bu kapsamda çalışmamızda örnek olarak gösterdiğimiz
eserlerden tümü Osmanlı devrine ait olup sadece birisinde H. 1258-M. 1842-1843
tarihi (Fotoğraf 28) olup diğer eserler 16. yüzyıl sonu-17. yüzyıl başı (Fotoğraf 22),
17. yüzyıl (Fotoğraf 12, 14, 19), 18. yüzyıl (Fotoğraf 10-11, 16-18, 25), 18. yüzyıl
sonu-19. yüzyıl başı (Fotoğraf 3, 13, 21), 19. yüzyıl (Fotoğraf 1-9, 15, 20, 23-24, 2628) şeklinde tarihlendirilmiştir. Çalışmada örnek olan eserlerin farklı tarih aralığında
olması ise eserlerin süslemesinde seçilen ögelerin zamanla değişip değişmediği
hususunda fikir vermesi bakımından önemlidir.
Tarikat eşyalarındaki bitkisel kompozisyonları genellikle soyut bitkisel motifler,
kıvrık dal ve yapraklar, rumi, palmet, penç, goncagül, hatayi, usluplaştırılmış çiçekler
oluşturmakla birlikte servi, gül, lale motifleri sembolik anlamlarıyla da dikkat
çekmektedir (Fotoğraf 1-3). Bu motiflerden servi genellikle müstakil olarak lale ve
gül ise müstakil olmalarının yanı sıra vazodan çıkan çiçekler arasında olduğu gibi
farklı bitkisel kompozisyonların bir ögesi olarak yer almıştır.
Servi, kendisine atfedilen sembolik ifadelerle başta Nakşibendiyye ve Kadiriyye
olmak üzere tarikatlarda hem tâc-ı şeriflerde hem de gülabdan, seccade gibi farklı
eşyalarda kullanılan motiflerdendir (Ersoy, 2004: 248). Tarikat eşyaları dışında
İslamiyet’te ibadetle ilgisi olan eşyalardan tesbihlerde ve seccadelerde de servi
motifinin işlendiği görülmektedir (Çulpan, 1961b: 75).
Servi sözlü kültürde güzellikleri övmek, süslemede güzel bir ağaç, folklorda ise
koruyucu gibi anlamlar çerçevesinde pek çok alanda kullanılmış olan bir semboldür
(Çulpan, 1961a: 11). Servinin ağaç türü olarak sahip olduğu bazı özelliklere sembolik
anlamlar yüklenmiştir. Bu ağaç düzgün ve uzun boyu ile Allah yazısındaki “elif”
harfine benzetilmiş, “Vahdet-i Vücudun” simgesi olarak kabul edilmiştir. Bundan
dolayı tarikat kıyafet ve eşyalarında servi motifi oldukça fazla görülmektedir (Cimilli,
2004: 232; Çulpan, 1961b: 75; Ersoy, 2002: 94; Ersoy, 2004: 248). Servinin dallarının
rüzgârda diğer ağaçlar gibi sallanmaması onun “sabırlı ve temkinli” olması ile
ilişkilendirilmiştir (Çulpan, 1961a: 15).
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Gül motifi İslam kaynaklarında Hz. Peygamber’in (s.a.v) teri ile
ilişkilendirilmektedir. Farklı bir rivayette ise gülün oluşması ile Miraç hadisesi
arasında bağlantı kurulmaktadır. Buna göre Hz. Peygamber (s.a.v) Miraç gecesinde
Cebrail ile Burak’la birlikte ter dökmüş, Burak’ın terinden sarı, Cebrail’in terinden
beyaz, Hz. Peygamber’in (s.a.v) terinden kırmızı gül oluşmuştur (Tosun, 2016: 1314). İslamiyet’te gülün Hz. Peygamber’den (s.a.v) sonra ilişkilendirildiği bir diğer
peygamber de Hz. İbrahim’dir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında ateş gül bahçesine
dönüşmüştür. Bu nedenle gül “cennet bahçesi çiçeği” olarak görülmektedir (İrepoğlu,
2014: 22).
Tarikatlarda tâc-ı şeriflerin ve arakıyelerin merkezlerine işlenen1 ve Rifâiyye
tarikatında burhan sırasında kullanılan eşyalar da gül olarak adlandırılmıştır (Fotoğraf
4-5). Tasavvuf literatüründe gül “ilahi aşkın” sembolü olarak görülmekte ve insan-ı
kâmilin gönlü de “gül bahçesi” olarak yorumlanmaktadır (Sayın, 2013: 76). Bu
kapsamda gül “cemal ve kemalin” yani “güzelliğin ve olgunluğun” sembolü olmuştur
(Demirci, 2005: 65). Gülün dönemlere göre değişen yapısal özelliklerinden gonca
durumu vahdete, açılmış hali ise kesrete benzetilmiştir (Demirci, 2005: 66; İrepoğlu,
2014: 22). Eşrefoğlu’nun şiirinde ise gül şeyhin, yaprakları dervişin simgesidir.2
Tekkelerde dervişlerin zikir sırasında meydanda oluşturdukları halka gül ile
ilişkilendirilmiş, dervişler gül goncasına benzetilmiştir (Çukurlu, 2017: 79). Buna
Gülşeniyye tarikatının zikri örnektir. Zikir hızlandığında dervişlerin daire oluşturup
sağdan sola doğru giderken sol ayaklarını merkeze sağ ayaklarını bunun tersi yöne
atmaları ve bedenlerini de buna uydurmaları sonucunda ortaya çıkan görüntü gülün
açılıp kapanmasıyla ilişkilendirilmiştir (Ayvazoğlu, 2010: 100). Tarikatın tâc-ı
şerifinin yeşil destarlı ve pembe kubbeli olması da gülü anımsatmaktadır (İrepoğlu,
2014: 22).
Lale tek bir soğandan tek bir dal ve tek çiçek vermesi bakımından “Allah’ın
birliğinin ve tekliğinin” sembolü olmuştur (Ersoy, 2004: 247; Tosun, 2016: 13).
Lale kelimesinin harfleri olan “lam”, “elif”, “he” “Allah” esmasının harfleri ile
aynı olup (Tosun, 2016: 12-13) kelimenin ebced hesabındaki karşılığı 66 sayısını
vermektedir. “Allah” kelimesinin de ebced hesabındaki karşılığı aynıdır ve bu açıdan
da ilişki kurulmuştur (Ersoy, 2004: 247). Lale aynı zamanda “Allah’ın celalinin aziz
tecellilerini”, “kemale yönelişte” karşısında çıkan tüm sıkıntılara katlanan “gerçek
mümini” (Schimmel, 2004: 45), lalenin yapraklarının duruş şekli de dua eden dervişin
durumunu simgelemektedir (İrepoğlu, 2012: 33).
Süslemelerde geometrik kompozisyonları çizgisel baklava dilimleri, zikzak
motifleri, dört-beş kollu yıldız, salbekler, stilize geometrik motifler oluşturmakla
birlikte Kadiriyye ve Nakşibendiyye tarikatlarına ait tâc-ı şerif, hırka, kemer gibi
eşyaların üzerlerinde farklı renkte ipliklerle işlenen ve kaynaklarda bedâhe olarak
adlandırılan stilize geometrik süslemeler (Fotoğraf 6-8), Mühr-i Süleyman (Fotoğraf
9), daire motifleri (Fotoğraf 10) sembolik anlamları ile de dikkat çekmektedir.
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Bedâhe olarak adlandırılan stilize geometrik süslemeleri oluşturan motifler
“Elif, kandil (sirâc) ve servi (ar’ar)” olarak adlandırılmıştır (Yahyâ Âgâh b. Sâlih elİstanbulî, 2002: 63-64). Bedâhe kelime olarak sözlüklerde “bedahet” “şüpheden âri
şey, herkesin aklına yatacağı şey” olarak geçmektedir. Arapçası badâha olup “aklın
görür görmez yatması” manasındadır (Tietze, 2002: 301). Kaynaklarda bu süslemelerin
“bedâhe” olarak adlandırılma sebebi belirtilmemiştir ve bu kavramla nitelendirilen
şekillerle oluşturulan motiflerden kandil nesneli, servi ise bitkisel süsleme kapsamında
olsa da mevcut örneklere dayanarak bedâhe olarak isimlendirilen bu kompozisyonlar
farklı geometrik şekillerin bir araya gelmesi ile oluşturulduğu için çalışmamızda
geometrik süsleme kısmında ele alınmıştır. Kadiriyye ve Nakşibendiyye tarikatlarına
ait eşyalardaki stilize motiflerden dik çizgiler “elif” olarak tanımlanmaktadır. “Elif-”ا
harfi şekil olarak “1” rakamına benzemekle birlikte ebced karşılığı da bir rakamını
vermektedir. Bunun yanı sıra bu harf yazıda diğer harflerle birleşmemektedir. Bu
özellikleri ile “vahdetin” yani “Allah’ın tekliğinin” sembolü olmuştur. Tasavvuf
çevrelerince, tüm harflerin “elif”te toplanmasından dolayı (Demirli, 2008: 234;
Gündüzöz, 2017: 103), bu harf “bütün varlıkları Allah’ta görmeye” benzetilmiştir
(Uzun, 1995: 37). “Elif” harfi Arap alfabesinin ilk harfi olmasının yanı sıra Allah
esmasının da ilk harfi olduğu için “Yaratıcı Kudret”in sembolü” olarak görülmüştür.
Yazılış formunun yukarıdan aşağıya tek hatla çekilmesi ve dik harf olması ise “vahdet
”in simgesi olarak görülmesini sağlamıştır (Şahinler, 1999: 38).
Stilize geometrik motiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan kandil motifi de
sembolik ifadelere sahiptir. Kandil müstakil bir eşya olarak diğer tarikatlarda, bir
sembol olarak da farklı inançlarda ve Türk-İslam sanatında sıkça kullanılmıştır. Kandil
motifi ile “nur” kavramı doğrudan ilişkilidir ve Kur’an-ı Kerim’deki Nur Suresi 35.
Ayet3 bu ilişkinin kaynağıdır (Gündüzöz, 2017: 359).
Nur karanlığın karşıtıdır. Bu açıdan Kur’an-ı Kerim’de karanlık “zulmet”
kelimesiyle alakalı kullanılmıştır (Şahinler, 1999: 17). Nur kavramı aynı zamanda
Kur’an-ı Kerim’in adıdır. Duhan Suresi 3. Ayette4 ve Kadir Suresi 1. Ayette5 Kur’an-ı
Kerim’in gece indirildiği ifadeleri dikkate alındığında karanlık ve ışık kavramları
çerçevesinde (Şahinler, 1999: 51) kandil motifi kişinin “kalbini Allah’ın nuru ile
doldurup karanlıktan kaçınmasının” da simgesi olarak yorumlanabilmektedir. Bu
kapsamda kişinin “cehalette ve küfürde” olması gecenin karanlığı gibi görülmüş ve
bu karanlıktan ancak “iman nuru” ile çıkılacağı belirtilmiştir (Çelebioğlu, 1998: 103).
Esmâ-i Hüsnâ’da Allah’ın isimleri arasında en-Nur yer almaktadır. Ahzab
Suresi 46. Ayette6 ise Hz. Peygamber (s.a.v) “Nur saçan bir kandil” olarak çerağa
benzetilmiştir. Bu ayet ile çerağ yani aydınlık olmazsa karanlıkta bir yere gitmenin
mümkün olmayacağı gibi Hz. Peygamber (s.a.v) olmadan da “mevcudatın yokluğun
karanlığında kalacağı” ifade edilmiştir (Yahyâ Âgâh b. Sâlih el-İstanbulî, 2002: 299).
Tasavvufta kandil, mum, ay geceyi aydınlatan, karanlığı aydınlatan sembollerdir. Bu
sembollerin aydınlığı sabah oluncaya yani karanlık ortadan kalkıncaya kadardır. Bu
açıdan bakılınca kandil, mum, ay “yokluk ehli arifin” sembolüdür (Çelebioğlu, 1998:
682).
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Kandiller tarikatlarda tekke içerisinde de kullanılan eşyalardan olmakla birlikte
Bektaşiyye tarikatında çerağların bazı özel adlar aldığı görülmektedir. Bunlardan
“Taht-ı Muhammedi” meydanın girişinin karşısında yer alan üç basamaklı ve
üzerinde on iki imamı temsil eden on iki çerağ yanan yerdir. Bunun önündeki çerağ
ise “Kanun Çerağı” ya da “Horasan Çerağı” adı verilen kapak kısmı on iki dilimli
tâc-ı şerif şeklinde, üç fitili olan bir çerağdır ve meydandaki diğer çerağlardan önce
“uyandırılmak”tadır (Doğan, 1977: 120). Üç fitil “Allah-Muhammed (s.a.v)-Ali”,
on iki terk on iki imam, dört bölüm dört kapı, düğme vahdet ve kandilin kendisine
verilen isim de “gerçeğe Horasan erenlerinden Hacı Bektaş-ı Veli’nin irşadı ile
ulaşılabileceğinin” sembolüdür. Bektaşi meydanına girişteki tek kandil ise Hz. Ali’nin
nurunu simgelemektedir (Tanman, 2014; 405). Kırkbudak şamdanları ise Hz. Ali,
Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan gibi tarikat büyüklerini temsilen ve yine kuş, ejder,
aslan gibi figürlerin yanı sıra tâc-ı şerif, el gibi nesnelerin de kullanılmasıyla tarikata
dair sembolik dil yansıtan önemli eserlerdir (Göktaş Kaya, 2006: 226).
Mühr-i Süleyman altı kollu bir yıldız olup Yahudilikte “Davud Yıldızı” olarak
geçmektedir. Bir rivayete göre Hz. Davud dev Golyat’a karşı savaşırken kendisini
koruyan kalkanda bu işaret vardır. Diğer bir rivayet ise bu işaretin Golyat’ın kalkanında
olduğu ve Hz. Davud kendisini yenince de kalkana sahip olduğu, yıldızı ise “Tanrıya
teslim olmanın sembolü” olarak kullandığı şeklindedir (Atasağun, 2002: 52). Bu
motif zamanla Hıristiyan ve Müslüman çevrelerde süslemeden büyüye kadar farklı
alanlarda kullanılmıştır (Atasağun, 2002: 54). Hz. Süleyman Allah tarafından verilen
“insanüstü kuvvet ve ilme” sahiptir. İç içe ters olarak geçmiş iki üçgenden oluşan
Mühr-i Süleyman da bu kuvvetin sembolü ve kaynağı olarak görülerek tarikatlara ait
farklı eserler üzerinde de uygulanmıştır (Bayram, 1993: 63; Erhan, 2004: 48; Kara,
1993: 15; Kara, 2010: 532; Yahyâ Âgâh b. Sâlih el-İstanbulî, 2002: 199).
İç içe daire motifi ile tasavvufta daire formunun temsil ettiği anlamlar arasında
ilişki görülmektedir. Her şeyin başlangıcının ve dönüşünün Allah’a olması ile
daire formu arasında ilişki kurulmuştur (Çaycı, 2017: 63). B. Karamağaralı iç içe
daireler ile bu özellikteki madalyonlar için “fizik ötesi bir felsefenin ürünüdürler”
ifadesini kullanmıştır (Karamağaralı, 1993: 249). Yine Karamağaralı iç içe daire
motiflerinin özellikle farklı kültürlerdeki kullanımı dikkate alarak bu tarz motiflerin
“tanrı sembolleri” olduğunu ifade etmiştir. Yazar bundan hareketle İslam sanatındaki
yuvarlak uygulamalarda dairelerin merkezlerine “Allah” esmasının yazılmasına
da bağlı olarak İslam sanatında dairelerin “Allah”ın sembolü olduğunu belirtmiştir
(Karamağaralı, 1993: 258-259).
Karamağaralı Rifâiyye, Halvetiyye gibi tarikatlarda zikirde daire şeklinin
oluşturulması, Mevleviyye tarikatında semanın daireler çizerek yapılması, cem
ayinlerinde halka şeklinin olmasını da “Allah’ın sonu ve başı olmayan, sonsuzu
simgeleyen halka şeklinde tasavvur edilmesi” ile ilişkilendirmektedir (Karamağaralı,
1993: 260). Eşrefoğlu Rumi’ye ait olan Sırru’d-Deveran adlı eserde devranda
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oluşturulan halkadan söz edilirken aslında bu halkanın bir nokta olduğu ifade
edilmektedir. Bu nokta hızlı dönüşte halka gibi görülmektedir. Nokta ise “zat-ı
ehadiyyet” sembolüdür (Kara, 2000: 417). Daire tarikatların zikir şekilleri ile alakalı
olarak tekke mimarilerine de etki etmiştir (Tanman, 2014: 394).
Figürlü süslemede ejder, kuş, insan ve arı en fazla görülen bezemelerdir. Bu
figürler müstakil olarak işlendiği gibi bazı örneklerde hayvan mücadele sahneleri ya
da insan-hayvan mücadelesi şeklinde tasvir edilmiştir. Eşyalar üzerinde ejder en fazla
kullanılan figür olup genellikle stilize şekilde işlenmiştir. Keşkül, teber, nefir, müttekâ,
muîn, zerdeste, Rufai gülü gibi eserler ejder figürünün en fazla işlendiği gruplardır.
Keşküllerde ağız kenarları ve kulp kısımlarında (Fotoğraf 11-12), teberlerde ağzın
yüzeyinde ya da sap kovanı ile ağız arasında (Fotoğraf 13), müttekâlarda iki yana
uzanan kolların uçlarında (Fotoğraf 14), muinlerde tek yöne uzanan kollarda,
zerdestelerin (Fotoğraf 15) ve Rufai güllerinin baş kısımlarının (Fotoğraf 16) ejder
figürü şeklinde tasarlandığı görülmektedir. Nefirler boynuz malzemenin yapısı ile
bağlantılı olarak genellikle ejder figürü şeklinde tasarlanan eşyalardır (Fotoğraf 17).
Ejder farklı kültür ve inançlarda olduğu gibi İslam kültüründe de sembolik değer
bulmuştur. Tarikat eşyalarında görülen ejder figürleri sembolik anlamlarıyla dikkat
çekmektedir. Tasavvuf literatüründe ejderin nefis ile olan ilişkisi nedeniyle olumsuz
kullanımlarının yanı sıra özellikle kerametlerde pirlerin ve velilerin yılana hükmetmesi,
onu bir kamçı gibi kullanması, İslam’ı yayarken ejderle gösterilen kerametler bir
anlamda nefsini terbiye eden kişinin ona istediği gibi tasarrufta bulunmasını temsil
etmektedir. Bu tarz anlatımlarda ise ejder kişiye yardımcı konumunda olumlu bir işlev
üstlenmektedir. Yılan-ejder figürünün olumlu anlamda kullanımına en önemli kaynak
ise Hz. Musa’nın asasının yılana/ejdere dönüşerek büyücülerin sihrini yutması
olayıdır (Yöndemli, 2004: 164).
Tarikat eşyalarında ejder tasvirlerinin nefisle olan ilişkisi kapsamında
düşünüldüğünde nefsinin düşmanlıklarını unutmaması gereken dervişe bu tasvirler
bir hatırlatıcı görevi üstlenmektedir. Yılanın deri değiştirmesi gibi insan nefsi de farklı
merhalelerde farklı tuzaklarla kişinin karşısına gelebilmektedir ve nefsi temsil eden
ejder dervişin “onunla mücadele edebilmek için” sürekli “uyanık olması” konusunda
hatırlatıcı bir semboldür (Çevrimli, 2012: 211). Bu yönü ile bakıldığında ejder
dervişi dış dünyaya karşı bir uyarıcı, koruyucu ve hatırlatıcı sembol olarak da dervişe
yardımcı anlamında eşyalar üzerinde kullanılmıştır (Daneshvari, 2011: 203). “Nefis
ejderhası yoksulluğa, fakirliğe düşerse elinde bir kurtcağıza dönüşür” (Yılmaz, 2011:
129) ibaresi ile keşküllerde ejder motifinin işlenmesi arasında anlamsal bir yakınlık
vardır. Derviş nefsini kırmak için selmâna çıkmakta, böylelikle ejder gibi olan nefsine
karşı koymaktadır.
Tarikat eşyaları üzerindeki ejderle mücadele sahneleri Türk İslam geleneğinde
genel olarak iki anlamı içermektedir. Bunlardan birincisi iyiliğin kötülüğe galip
gelmesi ikincisi ise bir güç sembolü olarak ejderin öldürülmesidir (Çoruhlu, 2014: 42).
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Ejderle mücadele motifinin tasavvuf metinlerinde ve tarikat eşyalarında yaygın olması
ile Hz. Ali’nin ejderle mücadele sahneleri arasında bağlantı kurmak mümkündür. Hz.
Ali cenk-nâmelerinde yılan-ejder ile olan mücadele yer almaktadır. Bu eserlerde ejder
yedi başlı, her başında otuz iki dişi olan, korkunç bir canlı olarak tasvir edilmiştir
(Gülegül, 2012: 126). Huneyn Cengi’nde yılan oldukça güçlü, kılıçların kesmediği
ağzından ateşler çıkan bir canlı olup Hz. Ali’nin önünde “boyun eğmekte” ve onu
gördüğünde Müslüman olduğunu açıklamaktadır (Çetin, 1997: 409).
Ejderi tahta kılıçla öldürme konusu da tasavvuf literatüründe yaygın olarak
kullanılmıştır. Ahmet Yesevi halifelerinden Şeyh Osman Efendi ile ilgili rivayette
Çin’den gelen bir tüccar kafilesi ejderden Hoca Ahmet Yesevi’ye şikâyette bulununca
Ahmet Yesevi halifesi Osman Efendi’yi ejderle mücadele için tahta kılıç kuşandırarak
göndermiş, Osman Efendi tahta kılıcı ile bu ejderi öldürünce de Emir-i Çin unvanını
almıştır (Yöndemli, 2004: 121; Yöndemli, 2006: 158). Bu konuda çokça bilinen bir
rivayet de Sarı Saltuk ile ilgilidir. Rivayete göre Hacı Bektaş-ı Veli’nin emri ile Rum
ilinde Kaligra Kalesi’ne gelen Sarı Saltuk burada yedi başlı ejder ile mücadele ederek
her başına ok atmıştır. Ancak ejder Sarı Saltuk’u sıkıştırınca Hacı Bektaş-ı Veli Hızır’ı
onun yardımına göndermiş, Hızır’ın yardımı ile ejder yenilmiş ve Sarı Saltuk tahta
kılıcı ile ejderin yedi kafasını da kesmiştir. Bunun üzerine oranın halkı geri dönerek
Müslüman olmuştur (Gölpınarlı, 1958: 46-47; Hacı Bektaş-ı Veli, 2007: 358-361;
Yücel, 1997: 117). Sarı Saltuk’un “Rumilini irşad için geldiğinde kalede karşılaştığı
ve mücadele ettiği ejder İslam’ın önündeki engelin ve nefsin” sembolüdür (Gülegül,
2012: 117).
Osmanlıda geç dönem En’am-ı Şerif’lerinde Hz. Musa’nın asasının yılan
şeklinde sonlanan iki başlı şekilde tasvir edildiği görülmektedir (Fotoğraf 29). Bu
tasvirler ile müttekâlar aynı formdadır. Bu da müttekâların Hz. Musa’nın asasına atıfla
bu formda tasarlandıklarını, mucizelerle büyüleri, kötülükleri ortadan kaldıran bu
asanın dervişin halvetteyken nefsinin kötü huylarından vazgeçmesi için bir hatırlatıcı
olarak kullanıldığını da düşündürmektedir. Mahşerde Hz. Peygamber’in (s.a.v) elinde
olacağı rivayet edilen “asa-i şerif” ise üç başlı ve her başta birer ejder figürü olacak
şekilde tasvirlerde yer almaktadır (Sözeri, 2000: 5).
Rufai gülü türündeki eserlerde baş kısmının stilize ejder/yılan figürü şeklinde
tasvir edildiği örnekler vardır. Hz. Mevlâna Mesnevi’de “[…] Cehennemdir bu nefis,
bir ejderha olan bu nefsin ateşini söndürmeye denizler bile yetmez. […]” tabirini
kullanmaktadır (Uludağ, 2006: 15-16). Rufai güllerinin baş kısmındaki ejder, “ateşini
denizlerin söndüremeyeceği ejderha nefsin” “kendisini Allah yolunda tutan ve nefsini
terbiye eden dervişin” dilinde söndürülmesi anlamının sembolüdür.
Kuş figürlerinde turna (Fotoğraf 18), güvercin (Fotoğraf 19), doğan ve kaz
figürleri (Fotoğraf 19-20) keşkül ve teber türü eserlerde görülmektedir. Keşküllerde
doğan-kaz mücadele sahneleri ise hayvan mücadele sahneli kompozisyonu
yansıtmaktadır.

628

KIŞ 2021/SAYI 100

TARİKAT EŞYALARINDA SÜSLEME VE SEMBOLİZM ÜZERİNE BİR DENEME

Tasavvuf metinlerinde sembolizm çerçevesinde birçok kuşun temsil ettiği
anlamlar özellikle insan, nefis ve dünya ile ilişkilendirilerek kullanılmıştır. Tasavvuf
literatüründe özellikle menakıpnamelerde kuşla ilgili olarak dikkat çeken bir husus
tarikat pirlerinin ve velilerin “kuş donuna girme” rivayetleridir. Hacı Bektaş- Veli’nin
güvercin, Ahmet Yesevi’nin turna, Hacı Toğrul’un ve Sarı İsmail’in doğan kuşu donuna
girmesi buna örnektir. Don değiştirme ile ilgili rivayetlerde bu kerametler neticesinde
Müslüman olmayanların iman etmesi teması dikkat çekmekte ve dervişlerin, sufi
zümrelerin İslam’ın yayılmasındaki rolleri vurgulanmaktadır. Veliler “kötülerle ve
kafirlerle savaşırken şahin ve doğan gibi yırtıcı, avına karşı güçlü ve asil kuşların”
donuna girmiş olarak gösterilmektedir (Özmen, 2000: 282).
Turna uzun bacaklı, başının arkasında geriye doğru duran zülüfleri olan
göçmen bir kuştur (Elçin, 1997: 63). Tasavvuf literatüründe olumlu manasının
yanı sıra özellikle Bektaşilikte ve Alevi kültürde turnanın gökyüzündeki dönüşü
semahın kaynağı olarak gösterilmektedir (Çelepi, 2018: 269). Ayrıca turnalar “ilahi
aşkla yolda olan ikrar sahibi canlar” olarak değerlendirilmektedir (Elçin, 1997: 72).
Turnaların dansı Mevlevi ayinleri ile de ilişkilendirilmiştir (Elçin, 1997: 73). Tasavvuf
literatüründe turna donuna girme motifi de mevcuttur. Horasan Erenlerinin ve Ahmet
Yesevi’nin turna donuna girdiği rivayetleri vardır (Ocak, 2017: 220). Ahmet Yesevi’yi
turna donuna girerek çağırmaya giden bir topluluğu kendisi de turna donuna girerek
karşılamıştır (Anadol, 1994: 31-32).
Bektaşilikte Hz. Ali ile ilgili sembollerin hepsi güneş ile bağlantılı sembollerdir.
Aslan, turna, koç bunlardandır (Melikoff, 2014: 80)7. Hz. Ali’nin turna ile temsil
edildiğine dair kanıtları özellikle halk şiirlerinde görmek mümkündür. Şah İsmail
Hatâyî’nin şiirinde geçen “Turnaya virmiş sesin [...]” ibaresi de buna örnektir (Elçin,
1997: 73). Turna kuşunun sesi ile Hz. Ali arasında kurulan ilişki ile turnanın “yakaran
ve hüzünlü” sesinde Hz. Ali’nin “irfan ve batıni bilgisinin” bulunması ve buna bağlı
olarak da hakikati söyleyip yayan bir kuş olmasına işaret edilmektedir (Taşğın ve
Atay, 2019: 85,87). Turna Hz. Ali’nin yanı sıra Hz. Peygamber (s.a.v), Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin ile on iki imamın, Hacı Bektaş-ı Veli’nin sembolü olarak edebiyatta yer
almıştır (Selvi, 2008: 104)8.
İslami literatürde güvercine, Hz. Peygamber’i hicret sırasında mağarada koruyan
kuşlardan olması nedeniyle, önem verilmektedir. Bunun yanı sıra Hz. İbrahim’in
“Allah’ın emri üzerine kestiği” dört kuştan birisi olarak da güvercin gösterilmektedir
(Ceylan, 2015: 103). Güvercin tasavvuf literatüründe “sakin bir karakter simgesi”
olarak “velilerin mistik doğasını” anlatmak için sıklıkla kullanılmıştır (Özmen, 2000:
282). Güvercin kuşu tasavvuf metinlerinde “tevhid halkasına girip Hu çeken aşık”ın
simgesi olmuş, güvercinin ötüşü “hu çekmek”e benzetilmiş (Aypay, 1992: 110) halk
arasında da bu nedenle sevilen bir kuş olmuştur (Aksel, 2015: 63).
Güvercinle ilgili tarikatlardaki menkıbelerden en bilineni Hacı Bektaş-ı
Veli’yle ilgilidir. Buna göre Hacı Bektaş-ı Veli “Rum iline” gelince güvercin donunda
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Sulucakarahöyük’te bir taşın üstüne konmuştur. Rum erenlerinden Hacı Doğrul
doğan donunda gelerek onu avlamak istemiş, bu sırada Hacı Bektaş-ı Veli insan
şekline girerek onu yakalamış, Hacı Bektaş’ın velayetini anlayan Hacı Doğrul ondan
özür dilemiştir. Hacı Bektaş ise “biz size mazlum kılığında, siz bize zalim kılığında
geldiniz, güvercinden daha mazlum mahluk bulsaydık onun kılığına girerdik” ifadesini
kullanmıştır (Gölpınarlı, 1958: 18-19; Hacı Bektâş-ı Veli, 2007: 177-178). Güvercin
ve doğan kuşunun sembolik temsilleri Hacı Bektaş Velâyetnamesi, Dede Korkut
Hikayeleri, Kirdeci Ali’nin Güvercin İlahisi, Şah İsmail’in Güvercin Manzumesi gibi
farklı metinlerde yer almıştır (Taşğın ve Solmaz, 2012: 127). Bu metinlerin tümünde
Hacı Bektaş-ı Veli’nin güvercin şekline girdiği görülmekle birlikte Dede Korkut
Hikayelerinde Azrail-güvercin, Kirdeci Ali’nin Güvercin İlahisi’nde Cebrail-Mikail/
doğan-güvercin sembolizmi yer almaktadır9 (Taşğın ve Solmaz, 2012: 108-110).
Doğan kuşu kaynaklarda bâz olarak da geçmektedir ve “kutsi ruh” manasındadır.
Allah’ın “irşat etmek istediği kullarını” tıpkı bir avcının avlamak istediği kuşu şahin
ve doğanla avladığı gibi veli kullarını kullanarak “huzuruna getirdiği” anlamının
(Uludağ, 2016: 69) yanı sıra insanın “natık nefsi” anlamında da doğan kuşu
kullanılmıştır (Seccâdî, 2007: 66). Hz. Mevlana’nın Mesnevisinde yer alan hayvan
metaforlarından biri olan bu kuş padişahlar tarafından kullanılması nedeniyle
“insan-ı kâmile” semboldür (Yılmaz, 2011: 111). Divan-ı Kebir’de doğan kuşu ile
“Hakk aşıkları” arasında bağlantı kurularak doğan kuşunun padişaha yakınlığı yani
derecesinin yüksekliği dile getirilmiştir (Mevlâna , 2000: 156)
Kadiriyye tarikatında doğan kuşu ile tarikatın kurucusu olan Pir Abdülkâdir
Geylânî arasında bağ kurulmaktadır10. Pir Abdülkâdir Geylânî’ye akdoğan anlamındaki
“bâzü’l-eşheb” lakabının Akîl el-Menbici veya Debbâs tarafından söylendiği rivayet
edilmektedir. Bunun söylenme sebebi ise kendisinin insanlar üzerindeki “manevi
etkisinin avını kaçırmayan bir doğan-şahin kuşu” ile ilişkilendirilmesinden dolayıdır
(Çakır, 2015: 164). Bunun yanı sıra tasavvuf edebiyatında kuşların büyüklük ve
kuvvetlerine göre kullanıldıkları görülmektedir. Şiirlerde geçen şah-baz, ser-baz
kavramları bâzü’l-eşheb ile aynı manadadır. Bu kavramlar ise “her sufi için değil
insan-ı kâmil olanlar” için kullanılmıştır. Pir Abdülkâdir Geylânî “velilerin büyüğü”
olarak görüldüğü için de kendisine bu lakap verilmiştir (Çakır, 2012: 155).
Kaz tasavvufta genellikle olumsuz anlatımlarda simge olarak yer almaktadır. Hz.
Mevlana’nın Mesnevi’sinde kaz “hırs” ile ilişkili bir metafor olarak kullanılmaktadır
ve “kafirin doymak bilmeyen midesi”nin sembolüdür ki bu kişi tevekkülsüz olup
hırsına yenik düşmektedir”. Bu ise “mümin olan kişiye yakışmayan” bir huy olduğu
için kişi içindeki “hırs kazını kesip parça parça etmelidir”. “İman sahibi olan kişi”
kendisine nasip olan şeyin geleceğinden emin olduğu için “Allah buyruğundan
yalnızca yiyin buyruğunu duyan kaz gibi” aceleci olmamakta ve eline geçeni başkaları
ile de paylaşmaktadır. “Kaz tabiatlı olan kişi” ise rızkı konusunda endişelidir ve
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“şeytan onu yoksullukla korkutmuştur” bu nedenle de kimseyle paylaşmaz ve her şeyi
saklar (Yılmaz, 2011: 102-103). Bu anlamlar çerçevesinde keşkülün üzerinde doğan
kuşu ile kazın mücadele sahnesinde doğanın insandaki kötü hasletlerden olan hırsı
avlaması, selmâna çıkan dervişin rızkına Allah’ın kefil olduğunu bilerek içindeki mal
hırsını alt etmesi, keşkülüne dolacakları da paylaşacağı ve karşıdaki kişiye içindeki
mal biriktirme hırsını alt ederek kendisiyle paylaşması gerektiğini hatırlatması gibi
anlamlar çıkmaktadır.
Arı ve insan figürü tarikat eşyalarında teber ve keşküllerde görülen
tasvirlerdendir. Arı figürü genellikle bitkisel süsleme arasında yer alırken insan
figürleri ayakta, bağdaş kurarak oturur vaziyette (Fotoğraf 21-23) tasvir edilmiştir.
İnsan tasvirlerinin ellerinde tarikat eşyalarından olan keşkül gibi eşyalar taşımaları ve
kıyafetleri bu kişilerin derviş olduklarını göstermektedir.
Arı, Bektaşiyye tarikatında önemli bir semboldür. Hz. Ali’ye “emir’ül nahl” adı
verilmektedir. Bunun sebebi olarak “Hz. Ali’nin Mirdas oğlu Abbas’ın bal arılarına
“Hz. Peygamber’in (s.a.v) inayetiyle” Medine’ye hicreti emretmesi ve arıların
kafileyle birlikte Medine’ye gelmesi” (Erzurumlu Mustafa Darir Efendi, t.y.; 680)
olayı gösterilmektedir.
Bektaşi literatüründe arının bal yapmasındaki “olağanüstü duruma akıl
ermeyeceği” gibi Hz. Ali’nin sırrının da anlaşılamayacağını ifade edilerek “arı sırrıAli sırrı” kavramları birbirinin yerine de kullanılmıştır (Gökbel, 2019: 64). Bunun
yanı sıra Bektaşiyye’de mürşit ile “bal veren arı” arasında ilişki kurulmuş, arının
balı mürşidin verdiği sır, irşad olarak görülmüştür (Gökbel, 2019: 69). Tasavvufta
arılar “vahiy alan”11 canlılar olarak da görülmektedir. Onların yuvarlarının yapma
şekilleri ise “Allah’ın hikmeti” olarak yorumlanmaktadır (Korkmaz, 2010: 90). Arı
ve bal ilişkisi tasavvuf çevrelerinde aynı zamanda “külli iradenin” de sembolüdür.
Arılar tıpkı karıncalar gibi yaratılmış olan her şeyin “ilahi bir düzenin gücüyle var
olduğunun ve yaşamını sürdürdüğünün” simgesidir (Akarpınar, 2004: 11).
Arının Hz. Ali ile ilişkilendirilmesi halk şiirlerinde de görülen bir durumdur.
“Arı ile çok bal yaptım, Ballarım Ali çağırır […]” dizeleri buna örnektir (Elçin,
1988: 46). Arı Bektaşilikte aynı zamanda dervişin sembolüdür ve dervişin aradığı
bal ise “Hak”tır (Gökbel, 2019: 77)12. Bu anlamda bal “İlahi Hakikat” sembolüdür
(Korkmaz, 2010: 150).
Tarikat eşyalarındaki nesneli süslemeyi Horasani tac-ı şerif, Kadiri tacı, Mevlevi
sikkesi, Rufai tacı, Hüseyni tac-ı şerif, teslim taşı, nefir, asa, mizan terazisi, el, şeşper,
kadeh gibi nesneler oluşturmaktadır. Bunlardan birçoğu tarikatlarda kullanılan
eşyaların tasvirleridir ve üzerine işlendikleri eserin hangi tarikata ait olduğunu
göstermeleri bakımından önemlidirler13. (Fotoğraf 24-28)
Keşküllerde bağdaş kurmuş oturan insanların ellerinde kadeh tuttukları
görülmektedir (Fotoğraf 23). Tasavvufi kaynaklarda “câm” kelimesi kadeh ve kâse

KIŞ 2021/SAYI 100

631

Elif CEYLAN EROL

manalarını ifade edecek şekilde geçmektedir. Tasavvufi açıdan câm bedenin, içine
konulan içki ise “bedenin tasfiyesinin” sembolüdür ve aynı zamanda “cennet ehline
sunulacak tertemiz içki” manasını da ifade etmektedir. “Câm-ı ilâhî” ile hem kadeh
hem de içki kastedilmektedir ki bundan içen kişi “tevhid ile sermest” olmaktadır
şeklinde yorumlanmaktadır (Aksoy, 1997: 120).
Tarikat eşyaları üzerinde tasvir edilen Zülfikar Türk İslam sanatında farklı
eserler üzerinde de görülmektedir. Zülfikar Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Hz.
Ali’ye hediye edilmiş ve Hz. Ali ile özdeşleşerek ünlenmiş bir kılıçtır (Güneş,
2018: 9-10). Bunun yanı sıra tasavvufta kılıç metaforu “tevhit kılıcı, Hu kılıcı” gibi
kavramlar çerçevesinde de kullanılmıştır. Abdülkâdir Geylânî’nin Cilâü’l-Hâtır FilBâtın Ve’z-Zâhir eserinde kişinin “tevhit kılıcını eline alıp vera zırhını kuşanıp”,
“sıdk ve irade atı”na binip nefis, şeytan, halk ve dünya şirki üzerine “ihlas yükünü”
yüklemesi öğütlemektedir (Gürer, 2000: 37). Divan-ı Hikmet’te yer alan “[…] Hû
kılıcını alıp nefsini kır!” ifadesi de buna örnektir (Ahmed-i Yesevî, 1993: 93). Nefis
mertebelerinden emmare nefsin yedi başı, yedi gözü, yedi eli ve yedi ayağı olan
bir ejder olarak simgelenmiş, bu ejderhanın ise “takva kılıcı” ile “helak” edileceği
vurgulanmıştır (Yahyâ Âgâh b. Sâlih el-İstanbulî, 2002: 182; Yahyâ b. Sâlih elİslâmbolî, 2006: 163).
Mizan terazisinin Türk İslam dini mimarisinde süsleme unsuru olarak özellikle
camilerin harim duvarlarında görülmesi ahirette insanların amellerinin tartıldığı “mizan
terazisi” ile ilişkilendirilmektedir (Tatlı, 2007: 133). Hadis kitaplarında mizanla ilgili
olarak amellerin tartılması konusu vurgulanırken mizan terazisinin şekli unsurları,
neye benzediği gibi bilgiler mevcut değildir (Tatlı, 2007: 141). Kur’an-ı Kerim’de
mizan ve bu manadaki kelimeler ölçü, adalet, ahiretteki hesap, düzen gibi anlamlarda
kullanılmıştır (Çonkor, 2020: 123-124). İslam alimlerinin eserlerinde yer alan mizan
terazisiyle ilgili görüşlerinde amellerin tartılacağına dair görüş birliği mevcutken
“mizan terazisinin” şekli hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bir grup alim terazilerin
mecazi anlamda olduğunu, bazıları olduğu gibi yorumlanması gerektiğini, bazıları ise
ahiret hayatının bilinemeyeceği için bu konuda yorum yapılmamasını savunmuştur
(Çonkor, 2020: 128). Cilbend üzerinde yer alan mizan terazisi ise Zülfikar şeklindedir
ve iki kolunda ise gül motifi yer almaktadır14.
Tasavvuf kültüründe ehlibeyt ile alakalı olarak pençe-i âl-i aba, hamse-i al-i
aba kavramları ile ilgilidir. Ehlibeyt kavramı Hz. Peygamber (s.a.v), kızı Hz. Fatıma,
damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i temsil etmektedir (Baltacı,
2011: 26)15.
Ehlibeyt toplam beş kişi oldukları için pençe yani el şeklinde tasvir edilmişlerdir
(Işın ve Özpalabıyıklar, 1999: 65). Elin her bölümü sembolik anlama sahiptir. Buna
göre “bilek kısmı Allah’ı, serçe parmak Hz. Hüseyin’i, yüzük parmağı Hz. Hasan’ı,
orta parmak Hz. Fatıma’yı, işaret parmağı Hz. Ali’yi, baş parmak Hz. Peygamber’i
(s.a.v)” temsil etmektedir (Erseven, 2008: 627; Noyan, 2001: 663; Tanyu, 1982:
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488,494). Makâlât’ta ise baş parmak Hz. Peygamber (s.a.v), şehadet parmağı Hz.
Ebubekir, orta parmak Hz. Ömer, yüzük parmağı Hz. Osman ve serçe parmak ise Hz.
Ali olarak sembolleştirilmiştir (Hacı Bektaş Velî, 1996: 41).
Bazı kaynaklarda el Arap harfleri ile “Allah” esmasının yazılışına benzetilmiştir.
Buna göre “baş parmak elif/ ا, şehadet parmağı-orta parmak- yüzük parmağı iki lam/ل,
serçe parmak he/ هharfini” simgelemektedir (Gölpınarlı, 1977: 4). Elin bir diğer
sembolik anlamı ise Hz. Musa ile ilgilidir. Kaynaklarda el kavramı ile Hz. Musa’nın
“yed-i beyza” mucizesi arasında da ilişki kurulmaktadır (Aksel, 2010: 74).
İslam kültüründe tarikatların yanı sıra halk arasında da el önemli bir sembol
olmuş ve ele yüklenen anlamlar Hz. Fatıma eli çerçevesinde şekillenmiş, halk arasında
“Fatma Ana Kültü” oluşmuş16, ve bu sembol özellikle bazı alanlar da kullanılmıştır.
Doğum sancısı, hastalıklar, nazar gibi hususların yanı sıra bereket, uğur gibi amaçlarla
Fatma Ana eli kişinin “benim elim değil Fatma anamızın eli olsun” tabiri ile, üzerinde
dualar yazılı, göz gibi şekiller çizili el sembolünü taşımasıyla kullanılmıştır17.
Tarikat eşyalarındaki yazılı süslemeyi Ehlibeyt isimleri, tarikat pirlerinin adları,
beyitler, ayetler, Kelime-i Tevhit, lâ fetâ illâ Ali lâ Seyfe illâ Zülfikar gibi tasavvuf
literatüründe sıklıkla rastlanan ibarelerinin yanı sıra nadir olarak da tarih, üretim
yeri ya da eşyanın ait olduğu kişilerin isimleri oluşturmaktadır. Bu ibareler bütün
eşyalarda ortak olarak görülmekle birlikte keşküllerde her şeyin sahibinin Allah olması
manasına istinaden Bakara Suresi 255.18 ve 257. Ayetler19, teberlerde ise inananların
nefislerine karşı mücadelelerinde zafer kazanacağına işaretle Saf Suresi 13. Ayet20 ve
Hz. Ali’nin yiğitliğine işaretle lâ fetâ illâ Ali lâ Seyfe illâ Zülfikar ibaresinin sıklıkla
yer aldığı görülmektedir. Tarikat pirlerinin eşya üzerinde yer alması ise eserin ait
olduğu tarikatın tespiti açısından önemlidir.
3. Sonuç
Çalışmamızda farklı tür tarikat eşyalarında yer alan bitkisel, geometrik, figürlü,
yazılı ve nesneli süslemelerden sembolik ifadeye sahip olanlar tespit edilerek bu
süslemelerin tasavvuf literatüründeki anlamları açıklanmıştır. Eserler üzerinde
bitkisel motiflerden servi, gül ve lale; geometrik motiflerden tarikat kıyafetleri ile
ilgili kaynaklarda bedâhe olarak adlandırılan stilize geometrik motifler, Mühr-i
Süleyman ve daire; figürlü süslemede ejder, kuş (turna-güvercin-kaz-doğan), arı ve
insan; nesneli süslemede tarikat eşyaları, el, mizan terazisi, Zülfikar, kadeh; yazılı
süslemede pir isimleri, ayetler, tasavvuf literatürüne ait ortak bazı tabirler sembolik
dil yansıtmaları bakımından dikkat çeken süslemelerdir.
Süslemelerden bitkisel motiflerin sembolik ifadeleri konusunda genel bir
değerlendirme yapıldığında servi yapısal özellikleri ile elif harfine ve vahdete; gül
Hz. Peygamber’e (s.a.v), ilahi aşka, insan-ı kâmilin gönlüne, gonca durumu vahdete
açılmış hali kesrete, kendisi şeyhe yaprakları dervişe; lale vahdete ve İsm-i Celal’e
semboldür.
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Bedâhe olarak adlandırılan stilize geometrik motiflerden dik şekilli olanlar elif
olarak adlandırılmış olup bu harf vahdetin simgesidir. Yine bu motiflerin bir araya
gelmesiyle oluşturulan kandil motifi Allah’ın en-Nur esmasının, Hz. Peygamber’in
(s.a.v), Kur’an-ı Kerim’in sembolü olup karanlık yani zulmettin bunlarla aşılacağının
ifadesidir. Mühr-i Süleyman Allah tarafından verilen ilmin, daire motifi her şeyin
başlangıcının Allah olması ve dönüşün de yine Allah’a olacağının, ehadiyetin
simgesidir.
Ejder figürü en genel manası ile nefsin simgesidir ve bu bağlamda bazen dervişe
yılan gibi olan nefsine karşı dikkatli olması konusunda hatırlatıcı bazen de nefsini
hakimiyeti altına alan dervişin elinde onun kamçı olarak kullandığı ya da onunla
kerametler gösterdiği bir motife dönüşmektedir. Kuş figürlerinde menkıbelerde
tasavvufi şahsiyetlerin kuş donuna girme imgesi dikkat çekmektedir. Turna kuşu
olumlu manalarda kullanılmakla birlikte Hz. Ali başta olmak üzere on iki imam, Hoca
Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi İslam ve tasavvuf açısından önemli kişilerin
sembolüdür. Güvercin de yine Hacı Bektaş-ı Veli ile ilişkilendirilen bir kuşken doğan
kuşu Pir Abdülkadir Geylani’nin simgesidir. Kaz ise nefsin kötü özelliklerinden
olan hırs ile ilişkilendirilmiştir. Arı figürü Hz. Ali’nin, mürşit ve dervişin, Allah’ın
hikmetinin simgesidir. Süslemede yer alan insan figürleri ise dervişlerdir.
Nesneli süslemeyi genel olarak tarikat eşyaları oluşturmakta birlikte tasavvufi
açıdan anlamlar yüklenen el, Zülfikar gibi semboller de kullanılmıştır. Bunun yanı sıra
Zülfikar nefisle mücadelede Hz. Ali’nin temsilidir. El motifi ise ehlibeytin sembolü
olup zamanla Hz. Fatma’nın eli kavramı gelişmiş ve halk arasında da sembolik olarak
kullanılmıştır.
Yazılı süslemede pir isimleri, Kelime-i Tevhit, ayetler gibi tasavvuf literatürü
için ortak olan ibarelerin yanı sıra keşküllerde Bakara Suresi 255. Ayet her şeyin
sahibinin Allah olması ve kişinin muhtaciyetini bilmesi, teber gibi aynı zamanda harp
aleti olan eşyalarda Saf Suresi 13. Ayetin işlenmesi ise nefis mücadelesinde zafer
müjdesi gibi sembolik anlamlar çerçevesinde işlenmiştir.
Çalışmamızda yer alan örnekler dönem olarak Osmanlı devrine ve en
erken 16. yüzyıl sonu-17. yüzyıl başı en geç 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu
oldukça geniş bir tarih aralığını kapsamaktadır ve eserler üzerindeki süslemelerde
motif ve figürlerin işleniş biçimlerinin şekilsel olarak değişen üsluba paralelken
kompozisyon içeriklerinde, işlenen motiflerde belirleyici unsurun dönem modasından
ziyade tasavvuf literatürünün ortak imgeleri olduğu görülmüştür. Zamanla farklı
yüzyıllarda üretilen eserlerde süslemenin eser formunun bir parçası haline geldiği
de görülmektedir. Keşküllerin kulp kısımlarının ve ağız kenarlarının stilize ejder
şeklinde olması, müttekâların iki başlı ejder biçimi, nefirlerin malzeme formunun ağzı
açık ejder şeklinde tasarlanması, kaşağıların el biçiminde üretilmeleri bu durumun
örnekleridir. Eserlerde sanatçı ibaresi olmasa da kompozisyonlarda tarikatlarda
ortak olan sembolik dili yansıtan süslemelerin kullanılması bu eserlerin tasavvuf
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literatürünün sembolik imgelerini bilen tarikat mensubu sanatçılarca/kişilerce
üretildiği ya da tasarlandığı görüşünü desteklemektedir. Çalışmada yer alan örnekler
birçok tarikatta ortak kullanılan eşya türleri olup bu eserlerdeki süslemelerin temsil
ettikleri sembolik anlamlar ve bu anlamların tarikatlarda ortak dilin parçası olması
nedeniyle farklı tarikatlara ait çeşitli eşyalar üzerinde ortak olarak tasvir edilmelerini
de beraberinde getirmiştir.
Sonuç olarak tarikat mensupları tarafından kullanılan eşyalardaki süslemeleri
oluşturan unsurların Türk İslam sanatında mimari ve el sanatlarında sıkça
kullanılmasının yanı sıra önemli el sanatı örneklerinden olan tarikat eşyalarında
süslemede ağırlıklı olarak tasavvufi açıdan sembolik dile sahip motiflerin bilinçli
olarak seçildiği görülmektedir. Seçilen süslemeler ile Allah, peygamberler, İslam
dini açısından önemli şahıslar ve tasavvuf büyükleri, dervişin seyr-i sülûkunda dikkat
etmesi gerekenler arasında bağ kurulması bu seçimin temelini oluşturmuş; motif, figür
ve nesneler eşyayı süsleyen ögeler olmalarının yanı sıra hatta ötesinde kullanan kişiye
mensup olduğu yolun değer ve manalarını görünür kılan sembolik dilin somutlaşmış
görüntüleri haline gelmiştir.
Sonnotlar
Kadiriyye ve Nakşibendiyye tarikatlarında tâc-ı şeriflerin tepe noktalarına işlenen güller Pir Abdülkâdir Geylanî
ile ilişkilendirilmektedir. Rivayete göre Abdülkâdir Geylanî Bağdat’a geldiğinde buradaki alimler kendisine su
dolu bir kap göndererek “burada yeterince alim var” demek istemişlerdir. Abdülkâdir Geylanî ise kış mevsimi
olmasına rağmen gönderilen kaba bir gül koyarak “bir gül bu kabı taşırmaz” demiştir (Kara, 2010: 531).
2
“[…] Şeyhim güldür ben onun yaprağıyam
İlahî yaprağı gülden ayırma…” (Elçin, 1988: 12)
3
“Allah göklerin ve yerin aydınlatıcısıdır. O’nun nurunun temsili sanki kandil yuvasıdır ki, içinde bir lâmba var.
Lâmba cam bir muhafaza içinde, o cam muhafaza sanki inci gibi bir yıldız. Bu lâmba, doğuya da batıya da nisbeti
olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytin (ağacının yağın)ndan tutuşturulup yakılır. Onun yağı kendisine ateş değmese
de neredeyse aydınlık verecek. Nur üstüne nur! Allah, kimi dilerse onu nuruna eriştirir. Allah insanlara böyle
misaller verir. Allah, her şeyi bilicidir.” Nûr Suresi 24/35. (Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli, 1993: 355).
4
“Biz onu mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik. Çünkü biz onunla uyarıcılarız.” Duhan Suresi 44/3.
(Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli, 1993: 497).
5
“Hakikat biz onu (Kurân’ı) kadir gecesinde indirdik.” Kadir Suresi 97/1. (Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli, 1993:
600).
6
“Hem Allah’ın izniyle bir davetçi, hem de nur saçan bir kandil.” Ahzab Suresi 33/46. (Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı
Meâli, 1993: 425).
7
Pir Sultan Abdal’ın şiirinde de bunu görmek mümkündür:
“Hazret-i Şah’ın avazı
Turna derler bir kuştadır
Bakışı aslanda kaldı
Döğüşü hala koçtadır” (Melikoff, 2010: 58).
8
Şair İlhâmi’ye ait bir şiirde bu açık şekilde görülmektedir:
“İki turnam gelir başı cıgalı
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen
Birisi Muhammed birisi Ali
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen
İki turnam gelir rengi yemyeşil
Biri İmam Hasan ol pâk-i nesil
Biri İmam Hüseyin cennette bir gül
1
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Eğlen turnam eğlen Ali misin sen
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen
İki turnam gelir rengi kırmızı
Biri İmam Zeynel sürelim yüzü
Biri İmam Bâkır idem niyazı
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen
İki turnam gelir rengi Ca’feri
Biri İmam Kâzım ol yol rehberi
Biri İmam Rıza Horasan piri
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen
İki turnam gelir rengi beyazdır
Biri Takî Nâki zikri niyazdır
Biri de Askeri merd-i Hicaz’dır
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen
Yoksa Hacı Bektaş Veli misin sen” (Elçin, 1997: 74-75).
9
Kirdeci Ali’nin Güvercin Destanı’nda doğan kuşundan kaçan güvercinin Hz. Peygamber’e(s.a.v) sığınması ve
kendisinden avını isteyen doğana Hz. Peygamber’in(s.a.v.) kendi etinden vermek istemesi sonucunda güvercin ve
doğanın silkinerek Mikail ve Cebrail olmaları anlatılmıştır. Bu hikaye Hz. Ali için de anlatılmaktadır (Karasoy,
2019: 68-69,71).
10
Rivayete göre Pir Abdülkâdir Geylânî’nin annesi çölde bir kaynaktan su alırken karşısına “korkunç bir adam
çıkarak saldırmıştır”. Kadın bu adamdan kaçarken gökte bir doğan belirerek adamın üzerine gelip onu gagalamaya
başlamış, adam kaçınca doğan da kadının baş örtüsünü alıp gitmiştir. Bir gün annesi Pir Abdülkâdir Geylânî’ye bu
olayı anlatınca kendisi baş örtüyü koynundan çıkararak annesine vermiştir (Aksel, 2015: 149-150).
11
“Rabbin, balarısına da dağlardan, ‘ağaçlardan ve (insanların kuracakları) kendine evler (kovanlar) yap! Sonra
bütün meyvelerden ye! (Mer’a aramak için) Rabbinin sanan müyesser kıldığı yaylım yollarına git’ diye ilham
etti. Arıların karınlarından muhtelif renklerde şerbet (bal) çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda
düşünen bir kavim için mutlaka ibret vardır.” Nahl Sûresi 16/68-69. Ayet. (Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli, 1993:
275)
12
17. yüzyılda yaşamış ve Bektaşiyye tarikatı mensubu olan Kul Hasan’ın “Eşrefoğlu Al Haberi” adlı eserindeki
dizeler buna örnektir:
“Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer
Zahit bizden kaçıp geçer
Arı biziz bal bizdedir” (Anonim, 2013:141).
13
Nesneli süslemeyi oluşturan tarikat eşyaları aidiyet göstermelerinin yanı sıra her birinin kullanım kaynaklarından
fiziki bölümlerine kadar birçok sembolik anlamı vardır. Çalışmanın sınırları dikkate alınarak tarikat eşyaları
dışında kalan sembollerin açıklamaları yapılmıştır.
14
Tasavvuf edebiyatında gül ve terazinin bir arada kullanılmasına İbrahim Ümmi Sinan’ın “Seyrimde Bir şehre
Vardım” isimli eseri örnektir:
“Gül alırlar gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı pazarı güldür gül…” (Anonim, 2013: 113).
15
Hadis kitaplarındaki rivayete göre Hz. Peygamber(s.a.v.) Ümmü Seleme’nin evindeyken “Ey ehl-i beyt! Allah
kusurlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak ister (Ahzâp Suresi-33)” ayeti inmiş, Hz. Peygamber(s.a.v.) de Hz. Ali’yi,
Fatıma’yı, Hz. Hasan’ı, Hz. Hüseyin’i abasının altına alarak “Allah’ım işte benim ehl-i beytim bunlar, bunların
kusurlarını gider, kendilerini tertemiz yap” diyerek dua etmiştir. (Cebecioğlu, 2014: 43-44; Uludağ, 1989: 306)
16
Fatma Ana hakkında anlatılan efsaneler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Satı Kumartaşlıoğlu, “Fatma Ana
Üzerine Anlatılan Efsaneler”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sayı: 6, 2015, ss. 108-113.
17
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Fatma Ana Eli ile ilgili inanç ve uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Hikmet Tanyu, “Fatma Anamız (Fadime Anamız) ve El İle İlgili İnançlar Üzerine Kısa Bir Araştırma”, II.
Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt: IV., Ankara 1982, s. 479-488.
18
“Allah, kendinden başka ilâh olmayan o Allah’dır, diridir (bakidir) kayyumdur (yarattıklarının bütün işlerinde
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hâkim, her şey O’nunla kaimdir). O’nu ne gaflet basar ne uyku! Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
O’nun izni olmaksızın huzurunda kim şefaat edebilir? (Mahlûkatın) önlerinde ve arkalarındaki (dünya ve âhiret)
işlerini bilir. Onlarsa Allah’ın dilediği kadarından başka O’nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Kürsüsü
göklerle yeri kaplamıştır. Göklerle yeri korumak O’na ağır gelmez. O çok yüce, çok büyüktür.” Bakara Suresi
2/255. Ayet (Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli, 1993: 43)
19
“Allah, iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin dostları ise
şeytanlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte bunlar cehennemliklerdir; onlar orada ebedi
kalacaklardır.” Bakara Suresi 2/257. Ayet. (Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli, 1993: 44)
20
“Başka bir kazanç daha var ki onu seveceksiniz. Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih(dir). (Mekke’nin fethini)
sen mü’minlere müjdele.” Saf Suresi 61/13. Ayet ( Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli, 1993: 553)
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