
lik gibi zümre edebiyatlarında bu kel ime 
ve ibarelerin remzi olarak "kat u nun, 
kat u nun hitabı 1 emri. vücud-ı kün fe
kün" gibi tabirlerin daha çok kullanıldığı 
görülmektedir. Bilhassa tasawuf ve tek
ke şiirinde Allah'ın kudreti, kainatı yok
tanyaratması, yaratılış anı ve zamanı ile 
fail-i mutlak olarak tasarrufu bu ifade
lerle vurgulanmıştır. Bunların Türkçe'
deki karşılıkları olan "ol, ol deyince olma. 
yaratma. yoktan yaratma. halketme, 
vücut bulma" gibi kelime ve deyimler de 
kün kelimesiyle türevlerinin ifade ettiği 
mana ve mazmunu anlatır. 

Kün emriyle bunun çevresinde geliş
miş ifade ve kavramlar tasawuf litera
türünde ve tekke çevrelerinde önemli 
yer tutar. Devriyyeler. ilahiler başta ol
mak üzere tevhid ve münacatlar gibi 
dini metinlerde sık sık kün emriyle ilgili 
tasawufi düşünce ve görüşlere yer veri
lir; özellikle mesnevilerin baş tarafındaki 
manzumelerde Allah'ın kainatı ilk yaratı
şından kinaye olarak anılır. Terimin ayrı
ca sevgiliyi ve kainatın yaratılışını anla
tan veya benzer konulara temas eden şi
irlerle bahariyyelerde de kullanıldığı gö
rülmektedir. 

Tasawuftaki yaratılış nazariyesine gö
re kainat henüz var edilmemişken ve 
Allah 'tan başka hiçbir varlık yokken Allah 
bilinmeyi ve sevilmeyi istediğinde önce 
bir nur yaratıp ona "kün Muhammeda" 
(ol ya Muhammed) dedi. Nur bu hitap kar
şısında hicabından terleyerek "la ilahe il
lallah" (AIIah'tan başka ilah yoktur) cevabını 
verdi. O vakit Allah keremiyle "Muham
med ResQlullah" (Muhammed Allah'ın elçi 
sidir) dedi. Daha sonra bu nurun terin
den eflak (dokuz felek), ondan anasır-ı er
baa (dört unsur). ondan da mevalld-i sela
se (hayvan, bitki, cansız nesneler) yaratıldı. 
Devriyyelerde "kavs-i nüzul" veya "fer
şiyye" de (devriyye-i ferşiyye) denilen bu 
süreçle birlikte kün emrinin verildiği, 
böylece insanın kenz-i mahfi mertebe
sinden çıktığı, o ilk cevheri karşılayan 
nur-ı Muhammedl'nin (akl-ı evvel, akl-ı 
kül, nefs-i kül, rO h-ı izafl. alem-i vahdet, 
hakikat-i Muhammediyye, aşk-ı ekber) bu 
emirle birlikte vücut bulduğu anlatılır. 
Mutasawıflar bunu "cemi-i ervah ve ec
samın me bd e ve menşei" olarak kabul 
ederler (mesela bk. Niyazi-i Mısrl, Risa
le-i Devriyye, bk. bibl). 

Kün emrinin tasawuf geleneğinde ya
ratılışla birlikte anılması ona geniş bir 
kullanım alanı sağlamış ve kelime "kün 
fe-kan" (Eğer mahbOba istersen ulaşmak/ 

Gelip geçmek gerektir k ün fe-kandan -Sey
yid Neslml); kün fe-yekun ( Halik-ı halk u 
Izid-i bl-çun 1 Fail-i kargeh-i kün fe-ye
kOn- Sinan Paşa; Ol kadir-i k ün fe-ye kOn 
lutf edici rahman be nem 1 Kesmeyen rız
kını veren cüm lelere sultan be nem- YG
nus);·:.kat u nun" (COş kıldı akl- ı kül geldi 
vücuda kainat/ Kaf u nOn emrinden oldu 
bu cihan yekbarmest-Neslml); "nun ·He 
kat" (HurOfa bakma andan içeri bak 1 
Nefstir can değildir nOn ile kaf- Niyazi-i 
Mısrl) gibi şekilleriyle edebiyata yansı
mış. pek çok şair tarafından bir telmih 
unsuru olarak ve yaratılıştan bahseden 
her vesileyle kullanılmıştır. İnsanın ve 
evrenin yaratılışı münasebetiyle devriy
yelerde (Kaf u nOn hitabı izhar olmadan 1 

Biz o l kainatın ibtidasıyız - Harabl); AI
lah'ın mutlak iradesinden kinaye olarak 
tevhid ve münacatlarda (Ger murad etse 
nice bir ·ille m 1 Kün demekle bulur vücGd 
ol dem-Na'tl Mustafa) ; Nur-ı Muham
med( dolayısıyla na'tlarda (Olmasaydı za
tın olmazd ı vücOd-ı kün fe-kan 1 La-büd 
olmazdı heyOla-yı cihan sO retkarin -Os
ma.n Şems) yer alan kün emrine "kelime
tü'l-hazret, kelime-i tekvln. kün hitabı" 
da denilir (Uludağ, s. 301-302). Kelime
nin kat u nun veya nun ile kat biçiminde 
kullanılması durumunda kat Hz. Adem'e, 
nun Hawa'ya işaret eder. Yine bu harfle
rin iki ele benzetilerek Hakk'ın. failiyet ve 
mef'uliyetine yahut vücOb ve imkanına 
işaret ettiği kabul edilmiştir. Kün terimi 
Türkçe'deki "ol" şekliyle yine varlığın ya
ratılışından kinaye olarak kullanılmıştır 
(Ol dedi bir kerre var oldu cihan 1 Olma 
derse mahvolur ol dem heman-Süley
man Çelebi). 
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KÜNDEKART 

KÜNA 

(bk. ESMA ve KÜNA). 

KÜNDEKARİ 
ks;ls'o..W) 

Dekoratif amaçlı 
bir doğramacılık tekniği. 

__j 

__j 

Kelimenin aslı Farsça kendekarl olup 
heykeltıraşlık, hakkakl1k. kalemkarlık gi
bi plastik sanatları adlandırır (kendi
den "oymak, kesmek"; karl "iş, çalışma; 
tarz"). Osmanlıca'da kendekarlye daha 
çok "kalem karl" anlamı verilirken yine 
Farsça künde (tomruk, masif ağaç kütle
si) kelimesinden etkilenilerek bir k ünde
karl terimi ortaya çıkarılmış ve genelde 
ince marangozluk kapsamına giren ah
şap sanatları. özelde de aşağıda anlatı
lacak olan dekoratif dağramacılık sanatı 
için kullanılmıştır. 

Kündekarl sekizgen. beşgen, yıldız . 

gibi geometrik şekillerde kesilmiş küçük 
ahşap parçalarının çivi ve tutkal yardı
mı olmaksızın yalnızca birbirlerine ge
çirilmeleriyle düz yüzeyler elde etmeyi 
amaçlayan bir tekniktir. Böylece nem 
ve ısı değişikliği sebebiyle yekpare ağaç 
Ievhalarda görülen eğrilme ve çarpılma
lar önlenir. Tercih edilen ağaç türleri ön
celikle ceviz. meşe, şimşir, armut. aba
noz ve gül ağacıdır. Tekniğin temeli kü
çük ağaç parçalarının damarları. dolayı
sıyla eğrilme yönleri birbirine zıt gelecek 
şekilde yivler ve girinti -çıkıntılarla birleş
tirilmesi esasına dayanır. Genellikle par
çaları çerçeveye alan çıt'alarla kenar tah
taları ve göbekler oyma-kabartma ara
besk motiflerle, bazan da sedef kakma
larla süslenmiştir. 

Daha çok kapı , pencere ve dolap ka
natlarıyla minber ve kürsülerde uygula
nan kündekar'inin en güzel örnekleri XII. 
yüzyılda Mısır, Suriye- Filistin ve Anado
lu'da hakim olan Türk- İslam sanatların
da, sonraki yüzyıllarda ise sadece Ana
dolu'da görülür (XVI. yüzyıla kadar). Er
ken örneklerin başlıcaları arasında Suri
ye- Mısır'da Sayda N efi se Hatun (ı ı 38-
ı ı 4 5) ve Rakaya (ı ı 5 5) camilerinin mih
rapları ile Salih Talay'i Camii'nin kapı
sı (ı ı60), Eyyub'i dönemine tarihlenen 
İmam Şafii'nin sandukası (ı 2 ı ı), M elik 
Salih Türbesi'nin kapısı (ı 249- ı 250) ve 
İbn Tolun Camii'nde Sultan Laçin'in min
beri (ı 296) bulunmaktadır. Anadolu'daki 
erken örnekler arasında da Konya Alaed-
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din Camii ( 1155-1156). Aksaray Ulucamii 
(XII. yüzy ıl) , Harput S are Hat un Camii 
(XII. y üzy ıl), Siirt Ulucamii (XIII. yüzy ıl) , 

Birgi Ulucamii (ı 322) , Malatya Ulucamii 
( 1376-1 377), Bursa Ulucamii ( 1399), Ma
nisa İ vaz Paşa Camii ( 1484) ve Niğde 
Sungur Bey Camii (XVI. yüzyıl) minberieri 
yer almaktadır. 

Kündekarlnin yine aynı zaman süre
cinde ve daha çokAnadolu'da uygulanan 
üç taklit tarzı (literatürde sahte 1 ya l anc ı 

kündekarl) bulunmaktadır. Ancak bunla
rın yap ı lışı gerçek kündekarlden daha 
kolay değildir; taklit denilmelerinin se
bebi sadece ona benzetilmiş olmalarıdır. 

1. Çakfna- kabartma kündekarl. Bu tek
nikte ahşap levhalar üzerine içieri yine 
genelde arabesk motiflerle doldurulan 
geometrik şekiller kabartma olarak ve 
birbirinden ayrık biçimde işlenmiş , ara
larına ayrıca hazırlanan çerçeve çıtaları 
çivilerle çakılmıştır. Bu tekniğin başlıca 
örnekleri Ankara Alaeddin Camii ( ı ı 97-
11 98) , Kayseri Ulucamii ( 1205) , Kayseri 
Huand Hatun Camii ( 1237). Ankara Kızıl
bey Camii (XIII. yüzy ıl ), Divriği Ulucamii 
( 1228- r229) ve Ankara Arslanhane Ca
mii ( 1289-1 290) min berieriyle Kastamo
nu Candaroğlu Mahmud Bey Camii'nin 
( 1366) kapısıdı r. z. Çakma-yapıştırma 
kündekarl. Kündek3r'i görünümü veren 
bütün parçalar ayrı ayrı hazırlanıp ahşap 

levha üzerine tutkal ve çivi yardımıyla 
tesbit edilmiştir. Başlıca örnekler Anka-

Kündekari tekni () inde yapılmıs Bursa Ulucamii'nin minbe· 
rinden detay 
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ra Ahi E Ivan Camii 'nin minberi ( 1382), 
Merzifon Çelebi Sultan Medresesi'nin 
dış kapısı (XV. y ü zy ıl) ve Amasya Meh
med Paşa Camii 'nin ( 1495) kapısıdır. 3. 
Kabartma kündekarl. Ahşap !ev ha kün
dekarl izlenimi verecek şekilde kabart
malarla süslenmiştir. Aslında teknik açı
dan kündekart ile en küçük bir ilişkisi bu
lunmadığı halde bu ;:ıdla anılmasının se
bebi sadece görünüm itibariyle ona ben
zemesidir. Bu tarzda kabartmaların yük
sekliği diğerlerine oranla daha düşük se
viyededir. Kayseri Ulucamii ( 1205). Anka
ra Hoca Paşa Camii (XIII. yüzy ıl), Kara
manoğlu İbrahim Bey imareti (XII I. yüz
y ıl) , Ermenek Akmescid ( 1300) ve Bey
hekim Mescidi (XIII. y üzy ıl) kapıları bu 
teknikte yapılmış eserler arasındadır. 

Taklit kündekarl tekniklerinin her üçün
de de yekpare levha kullanıldığı için za
manla çatlama ve yarılmalar meydana 
gelmiştir. 
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KÜNDÜRI 
(15;~1) 

Ebu Nasr Amidülmülk İmadüddfn Mansur 
b. Muhammed el-Kündüri 

(ö. 456/ 1064) 

L 
Selçuklu veziri. 

_j 

41 S'te (1 024) Nlşabur'un Tu raysis böl
gesindeki Kündür köyünde doğdu . Bazı 

kaynaklarda adı Muhammed b. Mansur 
olarak kaydedilmektedir. Şeybanller' in 

Beni Cerrah koluna mensup olan ailesi 
Herat'a yerleşmişti. Babası Kündür kö
yün ün dihkanı idi. 

Tahsilini Nlşabur'da tamamlayan Kün
dürl. şa i r Baharzl ile birlikte Muvaffak 
Hibetullah b. Muhammed'in derslerine 
devam etti. Fıkıhla meşgul oldu. Arapça 
ve Farsça'yı öğrendi. Sultan Tuğrul Bey 
Nlşabur'u fethedince (429/ 1038 ) Muvaf
fak Hibetullah b. Muhammed'e fasih 
Arapça ve Farsça bilen birini katip olarak 

görevlendirmek istediğini söyledi ; o da 
Kündürl'yi tavsiye etti. Başlangıçta sa
raydaki kapıc ı ve hacibierin teftişi (iş

rafü 'l-bab) ve istihbarat işleriyle ilgili bir 
göreve getirilen Kündürl bu görevden 
hoşlanmayınca Harizm'in idaresine me
mur edildi. Harizm'de bulunduğu sırada 
Tuğrul Bey onu muhtemelen Harizmşah 
ailesinden bir hanımı kendisine istemesi 
için görevlendirdi. Fakat Kündürl bu ha- . 
nımla kendisi evlendi ve ardından Tuğrul 
Bey' e isyan etti. Ancak sığındığı kalede 
ele geçirilerek sultanın ordugahına gö
türüldü ve onun emriyle hadım edildi. 
Diğer bir rivayette ise onun Tuğrul Bey'
den korkup evlenecek durumda olma
dığını ispat için kendini hadım ettirdiği 
kaydedilir. Tuğrul Bey, Kündürl'yi hadım 
ettirerek cezalandırmakla beraber ehli
yet ve liyakatinden dolayı onu görevinde 
bıraktı ve muhtemelen emir -i şikar ta
yin etti. Kündürl, relsü'r-rüesa Ebu Ab
dullah Hüseyin b. Ali b. Mikall'in vezirliği 
sırasında Dlvanü'r-resail'de katip olarak 
çalıştı . Ebu Muhammed Hasan ed-Di
histanl (İbnü ' l-E s!r. IX, 526) veya Örnerek 
er-Ribatl'den sonra vezir tayin edildi ( 44 71 
1055) . Kündürl. Hemedan'da İbrah im 
Yinal tarafından kuşatılan Tuğrul Bey'e 
yardıma gitmedi. mağlup olduğuna da
ir haberler üzerine sultanın üvey oğlu 
EnGşirvan ' ı Selçuklu tahtına çıkarmaya 
kalkıştı ( 450/105 8). Oğuzlar ' ın tepkisi 
üzerine Ahvaz'a kaçıp Hezaresb b. Ben
gir' e sığındı . Daha sonra affedilerek Tuğ
rul Bey'in yanına döndü ve Kutalmış' ın 

isyanını bastırmakla görevlendirildi. Tuğ
rul Bey'in ölüm haberi üzerine başşehir 
Rey'e döndü ve onun vasiyetine uyarak 
Çağrı Bey'in oğlu Süleyman' ı tahta çıkar
dı. Fakat Kutalmış'ın büyük bir tehlike 
teşkil edeceğini aniayıp Alparslan ' ı sul
tan ilan etti (45511 063) 

Alparslan tahta çıkınca Kündürl'ye ve
zirlik görevini sürdürmesini söyledi. An
cak nüfuz ve kudretini Kündürl ile pay
laşmak istemeyen Nizamülmülk, bazı 
emlrlerle iş birliği yaparak Süleyman'ın 
kendisinden önce sultan ilan edilmesin
den dolayı Kündürl'ye kırgın olan Alpars
lan'ı onu öldürmesi hususunda ikna etti. 
Bunun üzerine Alparslan, Kündürl'yi tev
kif ve mallarını müsadere ettirip Mer
verrQz'a gönderdi ve orada hapsetti ( 7 
Muharrem 456/ 31 Aralık ı 063). Kündürl, 
bir yıl hapis yattıktan sonra sultanın gö
revlendirdiği iki gulam tarafından katle
dildi (1 6Zilhicce 456/ 29 Kasım 1064). Ce
nazesi Kündür köyüne götürülerek orada 
defnedildi. 


