
da Adem'in şahsında insan nesiinin Al
lah tarafından imtihana tabi tutuluşu
nun bir başlangıcıdır. Şeytanın aldatı

cılığı Adem kıssasında bir ibret örneği 
haline getirilmiş, hac sırasındaki şeytan 
taşlama hadisesiyle de onun aldatıcılı

ğına ve düşmanlığına karşı gösterilme
si gereken tepki sembolize edilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim, "Adem oğlu " tei-A'ra f 71 
351 ifadesiyle insan olarak kimsenin ha
tadan uzak kalamayacağını. önceki bazı 
dinlerde "Tanrı'nın oğlu" vb. şekillerde 
tanrılaştırılan insanların da Adem'in nes
linden geldiklerini ve onların da hata iş
leyebileceklerini ima etmektedir. Adem 
itaatsizlik etmişse de Hıristiyanlık'ta ol
duğu gibi bir günahkar olarak görül
mez. O bir peygamber olmakla beraber 
neticede bir insandır, Allah ' ın kuludur. 
Şeytan, insanoğlunun imtihan alemine 
yani dünyaya inmesine sebep olmuş, in
san dünyaya inince de imtihan başla

mıştır. 

Yahudi ve hıristiyan kutsal kitapların
da yasak meyveyi yılanın kadına, kadının 
da Adem'e yedirdiği belirtilirken Kur'an'
da kadını asli suçun sebebi olarak göste
ren böyle bir bilgiye rastlanmaz. Kur'an'
da şeytanın ikisini birden aldatarak cen
netten çıkarıimalarına sebep olduğu be
lirtilmekte {bk el-Bakara 2/ 36). hatta 
şeytanın Hawa'ya herhangi bir hitabın
dan söz edilmezken, "Ey Adem! Sana 
ebedilik ağacını ve eskimeyecek bir sal
tanatı göstereyim mi?" tTaha 20 / 1201 
denilerek doğrudan Adem'e hitap edil
diği görülmektedir. Aslında İslam 'a gö
re herkesin yaptığı. kazandığı kendisi
nedir. Kimse başkasının günah yükünü 
taşımaz tbk . ei-En'am 6/ 164) Her do
ğan , lekesiz ve tertemiz bir tabiatta (fıt
rat) doğar. Doğuştan gelen günah yok
tur. suç ferdi dir. İslam ' da, Yahudilik ve 
Hıristiyanlık'ta olduğu gibi önceki in
sanların işlemiş oldukları günahın son
raki nesillere intikal etmesi tarzında bir 
inanç yoktur. Bu çeşit inançlar, suçların 
ferdiliğine dayanan günümüz hukuk an
layışına da aykırı düşmektedir. 
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ASMAKANDiL 

Kubbe veya tavana 
asılarak kullanılmak üzere, 

aydınlatma ve süsleme amacıyla 
özel şekilde imal edilmiş kandil. _j 

Asma kandiller, kubbe ve tavandan 
inen zinciriere asılı . maden. çini veya 
camdan yapılan kandillerdir. Sadece ası
larak kullanıldıklarından genellikle üç 
kulplu şişkin bir gövde, yukarı doğru in
ce bir boyun ve geniş bir ağız olmak üze
re belirli bir biçime sahiptirler. XV. yüz
yıldan önceki örneklerin boyun biçimini 
tekrarlayan yüksek kaide bölümü, gide
rek yüksekliğini azaltıp halka şeklinde 
bir kaideye dönüşmektedir. Kulplar, göv
de ile boyunun birleştiği yerde de olabi
lirler. Asma kandiller. üç kulpa bağlı üç
lü zincirlerle belirli bir yükseklikte taşı
yıcı zincire bağlanırlar. Kandilin kulpla
rına bağlı zincirlerle taşıyıcı zincir ara
sında yer alan "top" ise bir süsleme un
suru olarak düşünülmüştür ; ayrıca yu
karıdan inebilecek örümcekleri de ya
ğın içine düşmekten koruduğuna ina
nılmaktadır. X. yüzyılın başlarına tarih
lenen eldeki ilk örneklerden itibaren ge
rek şekil gerek tezyinat gerekse yapıldık
ları maddeler bakımından bazı farklılık

lar göstermelerine rağmen asma kandil
ler yukarıda belirtilmiş olan karakteris
tik şekillerini daima muhafaza etmişler
dir. Erken İslam devri (Emevi, Abbasi) kan
dilleri, ayrıntılarındaki farklılıkların da 
tesiriyle. çok defa yapıldıkları bölgelerin 
siyasi hakimlerinin adlarıyla Fatımi, Sel
çuk, Memlük ve Osmanlı eseri olarak ad
landırılmışlardır. Önceleri Kayrevan Ulu
camii kandili (Tunus Bardo Müzesi) gibi 
daha ziyade madenden yapılan ve ge
niş ağızlı derin bir tabak şeklini andıran 
kandiller genellikle cam ve çiniden imal 
edilmiş, şekil olarak da zamanla bir çi
çek vazosunu andıran yaygın ve bilinen 
yapısını kazanmıştır. Asma kandiller ya
pıldıkları maddelere göre şu şekilde in
celenebilirler : 

Tunç, pirinç ve gümüş kandiller. Osman
lı öncesi dönemde çok sayıda yapılan 

madeni kandiller, daha sonra yerlerini 
çini ve cam kandillere bırakmışlardır. El
de mevcut en eski kandil parçaları IX. 
yüzyıl sonuna veya X. yüzyıl başına ta
rihlenmekte olup Chicago Art Institute'
da bulunmaktadır (krş. Erginsoy, s. ı 05-
1061 Üzerinde yer alan kitabeden Mağ
ribli bir ustanın elinden çıktığı anlaşılan 
Kayrevan Ulucamii 'nin tunç kandili de 
Xl. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmekte-
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dir. 1090 tarihli Şam Emeviyye Camii pi
rinç kandili (istanbul Türk ve islam Eserle
ri Müzesi), XII. yüzyıl sonuna tarihlenen 
Kubbetü's-sahra pirinç kandili (Paris Mu
see de Louvre), Konya'da yapıldığı kitabe
sinde yazılı 679 ( 1280-81) tarihli Beyşe
hir Eşrefoğlu Camii tunç kandili (Ankara 
Etnografya Müzesi) ve yakın yıllarda yurt 
dışına kaçırılan, XIII. yüzyılın sonuna ait 
tunç kandil (Kopenhag David koleksiyonu), 
kafes oyma süslemeli eserlerdir. Eşre
foğlu Camii kandili üzerinde ayrıca ka
bartma ve kazıma teknikleriyle de ça
lışılmıştır. Bu kandillerin çoğu . içlerine 
cam kandiller konulmak suretiyle bir 
nevi kandil zarfı olarak kullanılan eser
lerdir. istanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi'nde bulunan Fatih Camii gümüş 
kandili ise yukarı doğru daralan altıgen 
kuruluşu ve özenle yapılmış kafes oyma 
süslemeli dilimli üst bölümüyle değişik 
bir eserdir ve Eyüp'teki Ebussuud Efen
di (Şeyhül i slam) Sıbyan Mektebi'nden, Va
kıflar Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Mü
zesi 'ne alınan pirinç kandille beraberlik 
gösterir. Bazıları değerli taşlarla süslü 
olan gümüş, tombak ve bakır kandiller 
XIX. yüzyıl ortalarına kadar yapılmışlar
dır. 

Çini kandiller. Asma kandillerin en 
önemli grubunu meydana getiren çini 
kandiller. belirli bir yüksekliği olan, ma
vi-beyaz veya çok renkli süslemeleriyle 
dikkati çeken eserlerdir. Süslemeler. sır 
altına boyama tekniğiyle yapılmıştır; sert 
ve parlak renksiz şeffaf sırları , süsle
melerin üç boyutlulukla belirmesine im
kan sağlar. Ejder görünüşlü kulplar yay
gın olarak kullanılmıştır. Kazı buluntu
ları ile bunların İznik'te yapıldığı ortaya 
konmuştur. Mavi - beyaz çini kandiller 
gövde üzerinde yer alan çiçek süsleme
leri, boyun ve gövde altında mavi zemin
de görülen küfi yazı kuşakları ve bölüm
ler arasında uzanan zencerekli geçme
lerle XV. yüzyıla tarihlenirler. Süsleme 
örneğinin, gövdenin üst kısmında yer 
alan küçük kulpların yerlerine bağlı ola
rak kurulduğu gözlenir. Mavi-beyaz çini 
kandillerin bazıları, boyun kısmında yer 
alan çiçek süslemeleriyle dikkati çeker
ler. Bugün Çinili Köşk'te muhafaza edi
len dört kandil ll. Bayezid Türbesi'nden 
getirilmiştir. "Paftalı" mavi-beyaz kan
diller. gövdelerinde ve boyun kısımların
da yer alan, pafta adı verilen kitabeli 
bölümler ve rümi, kıvrık dal. Çin bulutu 
süslemeleriyle ayrı bir grup meydana 
getirirler. Genellikle beyaz zeminli ola
rak yapılmışlardır. Çinili Köşk'te sakla-
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nan istanbul Sultan Selim Camii kandili 
de mavi-beyaz çini kandillerle incelene
bilir. Biçim özellik leriyle XVI. yüzyılın ilk 
yarısına tarihlenen bu kandilde iki kita
be kuşağı dışında eseri bütünüyle kap
ladığı anlaşılan altın varaklar bugün ka
lıntı halindedir ve üzerinin küçük çiçek
lerle süslenmiş olduğu görülür. Yazılar 
beyaz zemin üzerine mavi olup alttaki 
kitabede zemin kıvrık dal motifleriyle 
süslemiştir. Üç kulp boyunda, iki kulp 
da gövdede yer alır. 

Çok renk süslemeli çini kandiller ise 
hatayller ve natüralist çiçek bezemeleri, 
canlı renkleri, boyun kısmına doğru in
celen gövdeleri ve kulplarla atiarnalı ola
rak sıralanan süslemeli kabaralarıyla de
ğişik bir görünüştedirler. Kandillerin 
gôvde ve boyun kısımlarında bilhassa 
küff veya celi-sülüs yazılarla yazılmış nur 
ve tenvir etmeyle ilgili ayet. hadis ve 
şiirler yer almıştır. Hafif kabarık parlak 
kırmızı boya yaygın şekilde kullanılmış
tır. Çok renk süslemeli çini kandillerde 
boyunda yer alan silme veya düz yaka
lık, yüksek olmayan geniş kaide, belir
gin biçim özellikleri olarak görülür. Kub
betü's-sahra kandili (Londra British Mu
seum). Süleymaniye Camii kandili (Lond
ra Victoria and Albert Museum) ve Kadırga 
Sokullu Mehmed Paşa Camii kandilleri 
(istanbul Çin ili Köşk). bu türünelde bulu
nan en önemli örnekleridir. 1549 tarih
li Kubbetü's-sahra kandili, beyaz zemin 
üzerinde yer alan firuze. mavi ve yeşil 
renkli süslemeleriyle, Süleymaniye Camii 
ve Kadırga Sokullu Camii kandillerine 
ulaşan gelişmenin önemli bir örneğini 
oluşturur. 

Cam kandiller. Bu tür kandilleri. şekil 
ve tezyinat itibariyle hemen hiçbir özel
lik göstermeyen basit. sade ve renksiz 
cam kandillerle. gerek şekil gerekse tez-
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yinat açılarından her biri başka bir ya
pı ve ayrı bir değer arz eden murassa' 
cam kandiller olmak üzere iki kısımda 
incelemek mümkündür. Birinci gruba gi
ren kandillere hemen her yerde rastla
nır. Bunlardan cami gibi daha çok umu
mi yerlerin aydınlatılmasında faydala
nılmıştır. Asma veya top kandiliikiere 
takılarak kullanılan, kadeh veya fincan 
biçiminde, içinde yağ yakılan bu kandil
ler ayrıca minare şerefelerinde ve mah
yalarda da kullanılmıştır. Bu tip cam 
kandillerin bir kısmının Venedik'ten it
hal edildiği bilinmektedir. Nitekim So
kullu Mehmed Paşa'nın yaptırdığı cami 
için gerekli küçük, basit cam kandiller. 
istanbul'daki Venedik balyozunun ara
cılığı ile sipariş edilmiş ve biçimleri sipa
riş mektubunun kenarına çizilmiş kro
kilerde gösterilmiştir. Murassa' kandil 
ler ise daha çok saray ve köşklerle sela
tin camilerinin ve padişah, şehzade, tari
kat ileri gelenleri ile devlet adamlarının 
türbelerinde kullanılmıştır. Gebze Ço
ban Mustafa Paşa Türbesi kandili (Top
kapı Sarayı Müzesi), beyaz benekli ve say
dam olmayan koyu mavi renkli camdan 
yapılmıştır. Üç kulpu ve kaidesi, XVI. yüz
yıla tarihlenen Topkapı Kara Ahmed Pa
şa Camii kandilleriyle beraberlik göste
rir. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan 
Kara Ahmed Paşa Camii kandilleri çeş
mibülbül olarak yapılmışlardır. Yapıştır
ma altın varak hatayller ve natüralist çi
çekler üzerine yapılan renkli süslemeler
le XVI. yüzyılın süsleme sanatı özellikle
rini taşırlar. 

Kandil. tezyini sanatlarda ilahi ışığı 

ifade eden bir motif olarak sürekli kul
lanılmıştır. Kandil motifi daha çok mih
raplı seccade ve kilimler. mezar taşları. 

mihraplar üzerinde görülmektedir. Ak
şehir Ulucamii son cemaat yeri mihrabı. 

Milet İlyas Bey Camii mihrabı. Düneysir 
Ulucami mihrabı, Divriği Kale Camii mih
rabı, istanbul Türk ve islam Eserleri Mü
zesi'ndeki asma kandilli kilimlerle İznik, 
Bursa. Bergama. Selçuk. Edirne ve is
tanbul mezar taşlarında sıkça rastlanan 
asma kandilli motifler ilgi çekici değişik 
örneklerdir. 
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ASMA KANDiLLİK 

Cami, türbe ve mescidlerde 
mekanı aydınlatmak için kullanılan 

çok sayıdaki 
küçük cam kandili taşıyan askı. __j 

Camilerde iç mekanın tabii olarak ay
dınlanması için yeterli gün ışığı sağla

yacak pencerelerin sayısı. yeri ve büyük
lüğü en uygun şekilde tesbit edilirken 
suni aydınlatmanın da en iyi şekilde ya
pılması kandillerle sağlanmıştır. Bu dü
şünceyle kubbe. yarım kubbe, kemer. 
tonoz veya tavan örgüsü içine yerleşti

rilen güçlü bağlantılara. asma kandillik 
zincirlerinin takılacağı halkalar tutturul
muştur. Bu halkaların, bazı örneklerde 
ağırlıkları birkaç tonu bulan asma kan
dillikleri taşıyabilmeleri için kubbe yü
zeyine, tek merkezli iç içe daireler ha
linde yerleştirildikleri görülmektedir. 

Hemen sadece Osmanlı camilerinde 
görülen asma kandillikler avize, düzlem 
kuruluşlu askı veya kare ve dikdörtgen 
plan veren uzun çubuklar şeklinde olup 
tunç, demir yahut pirinçten. döküm ve
ya dövme tekniğiyle yapılmışlardır. Avi
ze biçimi asma kandi lliklerde ve fazla 
büyük olmayan düzlem kuruluşlu askı
larda küçük cam kandiller halka şeklin
deki yuvalara oturur. kare ve dikdört
gen plan veren uzun çubuklardan yapıl
mış askılarla genellikle büyük düzlem 
kuruluşlu olanlarda ise üçlü ince zincir
Iere asılır. Avize şeklindeki asma kandil
likler genel olarak dövme demirden ha
zırlanarak çeşitli şekillerdeki yassı şerit

lerin birbirlerine perçinlenmesiyle mey-


