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Ýslâm mimarisinde uygulanan
bir geçiþ unsuru.

˜ ™

Mukarnes imlâsýyla da yazýlan mukar-
nas kelimesi son döneme ait Arapça, Fars-
ça ve Osmanlýca sözlüklerde “kademeli çý-
kýntýlarý olan basamaklý çatma tavan; kub-
be; bir baþlýk türü; rengârenk alacalý iþle-
me” gibi anlamlarla karþýlanmakta, buna
mukabil klasik sözlüklerde yer almamak-
tadýr. Redhause’ta halk arasýnda kullanýl-
mayan ilmî bir tabir olduðu belirtilen ke-
limenin Grekçe korônis (korniþ) kelimesin-
den Arapçalaþtýrýlarak türetilmiþ olduðu
kabul edilmektedir (ÝA, VIII, 564; EI2 [Ýng.],
VII, 501). Ancak The Encyclopaedia of
Islam’da ileri sürülen, kelimenin bir halk
tabiri olabileceði görüþü Batý dillerinden
türetildiði kabulü ile çeliþir ve esasen keli-
me halk arasýnda kullanýlmamaktadýr. Bu
durumda mukarnasýn, Batýlýlaþma hare-
ketinin baþlarýnda Batý dillerine ait ilmî te-
rimlerin Ýslâmî terminolojiye çevrilmesi
çalýþmalarý sýrasýnda ve özellikle mimari-
nin “Jugendstil / art nouveau” tarzýnýn et-
kisinde kaldýðý dönemde Almanca karnies-
ten türetilmiþ olduðu düþünülebilir. Ayrý-
ca kelimeyi türeten mimarýn bunu Arap-
ça’da bir benzerinin bulunduðunu bilme-
den yaptýðý da söylenebilir. Çünkü klasik
Arapça sözlüklerde Osmanlýlar’ýn da Ýran-
lýlar’ýn da kullanmadýklarý, dolayýsýyla söz-
lüklerine almadýklarý, eskiden beri bilinen
baþka bir mukarnes / mukarnas kelimesi
daha bulunmakta (Lane, VII, 2519) ve “av
þahini / atmacasý” anlamýna gelmektedir
(kelimenin kökeni konusunda ileri sürül-
müþ farklý görüþler için bk. SA, II, 965).

Petekler dizisi ya da hücreler halinde is-
tiflenmiþ görüntü veren mukarnas, bulun-
duðu yerde hem taþýyýcý hem süsleyici iþ-
lev gördüðünden statik ve plastik görev-
leri birlikte üstlenerek diðer formlara gö-
re çok farklý bir özellik taþýr. Mukarnas, ge-
ometrik bir tasarýmýn üçüncü boyuta ak-
tarýlmýþ bir uygulamasý olduðu için ýþýk -

gölge oyunlarýyla soyut anlamlara açýlabi-
len, bu sebeple de görünüþ olarak müslü-
man sanatçýnýn tasvirden uzak duran an-
layýþýna cevap veren bir buluþtur. Düz yü-
zeylerde olduðu kadar taçkapý ve mihrap
kavsaralarýnda sýkça karþýlaþýlan bu un-
sur, mimari bünyeye baðlý biçimde yapým
sýrasýndaki teknolojik süreçten doðduðu
gibi ahþap ya da alçý malzemenin oyula-
rak þekillendirilmesiyle de bütün içinden
ortaya çýkabilir. Her durumda kullanýldýðý
yere göre genel üslûba katýlýmý oldukça
zengindir.

Mukarnasýn boyut deðiþtirme imkânlarý
çok yönlü olduðundan yalýn diziler halin-
de ilerleyen üçgen ya da prizmatik form-
lardan teþekkül ettiði gibi içi motif dol-
gulu hücreler halinde farklý doðrultularda
yayýlan, hatta bazý türlerinde damla þek-
linde sarkýtlar yaparak plastik etkisi arttý-
rýlmýþ örnekleri de vardýr. Mukarnas iþçi-
liði, denediði çeþitlemelere göre pek çok
durumda üzerinde yer aldýðý yapýyý tarih-
lendiren ya da ülkelere göre yapýya kimlik
veren özellikler sunar. Mimaride konsol ya
da kemer gibi unsurlara göre taþýyýcý ve
görsel iþlevleri üstlenmekle birlikte yatay
ve düþey doðrultuda zengin imkânlarla
üretilebilen, özellikle içbükey dönüþlerde,
kubbelerin iç yüzeylerinde, sütun baþlýk-
larýný kavrayan konumlarda kolayca uygu-
lanabilmesi, kýsacasý bir yüzeyden ötekine
geçerken saðladýðý akýþkan doku üstünlü-
ðü mukarnasa bir kullaným rahatlýðý ge-
tirmiþ, geçiþ ve dönüþ iþlevlerini rahatça

saðlamasý yanýnda ahþap, tuðla, taþ, çini
gibi çeþitli malzemeyle üretilebildiði için
Orta Asya’dan Endülüs’e kadar geniþleyen
bir kültür coðrafyasýnda uzun süre müs-
lüman mimarlara teknolojik bir üstünlük
saðlamýþtýr.

Mukarnasýn daha çok Ýslâm mimarisin-
de yaygýnlýk kazanmýþ olmasý bu unsurun
sadece teknolojik bir çözüme cevap ver-
mediðini, fakat inançlarla örtüþen soyut
çaðrýþýmlara da açýk bir biçimlenme ol-
duðunu göstermektedir. Doðadaki hiçbir
þekle tam olarak benzemeyen, gölge- ýþýk
etkileriyle çaðrýþým unsurlarý ortaya koyan
mukarnas, Ýslâm estetiði baðlamýnda tam
anlamýyla zenginleþtirici (tezyinî) bir un-
surdur. Böylesine güçlü bir etkiyle mima-
riye katýlan bu unsurun kaynaðý kesin ola-
rak bilinmemektedir. Ýlk örnekler konusu
tartýþmalýdýr.

Mukarnasýn V. (XI.) yüzyýlda Mýsýr’da or-
taya çýktýðý, bilinen ilk örneðin Kahire’de
478 (1085) tarihli Cüyûþî Camii’ndeki (Bedr
el-Cemâlî Meþhedi) minarede görüldüðü
ileri sürülür. Buna göre kýrk yýl sonra ayný
þehirdeki Akmer Camii’nin cephesinde, niþ
dolgularýnda ve köþe elemanlarýnda tek-
rarlanmaktadýr. Her iki örneðin de Fustat’-
taki Ebü’s-Suûd Hamamý’nda bulunmuþ
boyalý stuko parçalarla baðlantýlý olduðu
varsayýlýr. Ayrýca Kahire ve Asvan’daki bazý
türbelerin pandantif kesiminde tekrarla-
nan bu unsur, Keppel A. Cameron Cres-
well tarafýndan “stalaktit pandantif” ola-
rak tanýmlanýr. Stalaktit sarkýtlý ya da dam-
lalý bir oluþumdur. Mukarnasý üçüncü bo-
yuta taþýyan bu oluþum daha ileri bir aþa-
mayý temsil eder, bu sebeple de daha geç
tarihlerin ürünü olmalýdýr.

Bir baþka görüþ en erken örneklerin Nî-
þâbur’da bulunduðunu kabul eder. IX ve-
ya X. yüzyýla ait bu örnekler yine boyalý stu-
ko parçalardýr. Ýran bölgesinde konut mi-
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marisine ait olan bu örnekler niþ parçalarý
olarak yorumlanýr. Mukarnasýn dýþ mima-
rideki ilk kullanýmý için Mâzenderan’daki
413 (1022) tarihli Laçin Türbesi gösteri-
lirken Sâmerrâ’nýn kuzeyinde Ýmam Dur
Türbesi’ndeki mukarnaslý kubbenin en
eski örnek olabileceði de ileri sürülür.
Kýsacasý mukarnasýn XI. yüzyýlda Mý-
sýr’da doðup Orta Asya’ya doðru yayýldýðý-
ný kabul edenler olduðu gibi Ýslâm dünya-
sýndaki merkezî konumundan dolayý Bað-
dat ve çevresini kaynak olarak kabul
edenler de vardýr. Ayrýca alçý malzemenin
iþlenme kolaylýðý, keser ya da keskiyle ah-
þap üzerinde çalýþan ustalarýn kolayca el-
de edebilecekleri sonuçlar olarak mukar-
nasýn malzeme ve teknikle de yakýndan il-
gili olabileceðini düþünenler vardýr.

Sâsânîler’den beri Ýran bölgesindeki anýt-
sal yapýlarda temel malzeme olan tuðla,
Ortaçað Ýslâm mimarisi sürecinde de zen-
gin uygulamalarýn konusu olmaya devam
etmiþtir. XII. yüzyýlýn baþýnda ele alýnan
Gülpâyegân Camii’nde mihrap önündeki
kubbeye geçiþ mukarnaslý tromp örneði-
nin devâsâ ölçekli bir uygulamasý olarak
dikkati çeker. Kubbe kasnaðýnda 4 metre-
ye yakýn bir geçiþle sekizgene dönüþtürü-
len uygulama çýplak tuðla tekniðinin en
güçlü mukarnas denemesidir. Esas olarak
büyük bir sivri kemer sorunu çözmekte,
ancak oluþan derin köþe boþluðu yeniden
parçalanarak üstten gelen yük daha kü-
çük birimlerle aþaðýya aktarýlmaktadýr. Bir
mihrap kavsarasý formu tekrarlanýrken
tromp yüzeyinden bir kemerle alýnan yük
duvarlara indirilip farklý mukarnas hücre-
lerine daðýtýlarak dengelenmektedir. Kub-
beden gelen tonlarca aðýrlýðý düþey taþý-
yýcýlara aktaran bu geçiþ, yükün büyüklü-
ðünü hissettirmeyecek ölçüde parçalaya-
rak görüntüyü yumuþatmaktadýr. Tuðla
dokunun mukarnas formuyla böylesine
rasyonel birleþimi, daha sonraki dönem-

lerde bir süs mimarisine dönüþerek arki-
tektonik etkisini kaybeder. Ayný yapýnýn
Batý eyvaný daha geç bir dönemde Safevî-
ler tarafýndan bezenmiþ (1112/1700-1701),
renkli çinilerle olabildiðince zenginleþtiril-
miþtir. 12 metreyi bulan duvar boyutlarýy-
la dörtgen planlý alt yapý yukarýya doðru
çýkarken katmanlar halinde daraltýlýr. Arap
ülkelerinde ve Anadolu’da tercih edilen bu
uygulama mihrap kavsaralarýnýn büyü-
tülmüþ bir modeli gibi durmakta, renkli
fakat basýk bir iç mekân atmosferi oluþ-
maktadýr.

Mukarnasýn dýþ yüzeylerdeki uygulama-
sý en etkili görünüþleriyle minare þerefe-
lerinin çýkmalarýnda görülmektedir. Bu ko-
numda bir kule þeklinde yükseltilmiþ göv-
denin en uygun yerinde yapýlan geniþlet-
me iþlemi mukarnasla saðlanýr. Küçük ve
birbiriyle baðlantýlý olarak yükselen priz-
matik parçalar konsol iþlevi görmekte, her
katmanda biraz daha taþýrýlan mukarnas
dizileri þerefe altýnda gerçek bir tabaka
oluþturmaktadýr. Ýsfahan’ýn Gülbahar böl-
gesindeki Hâce Alem Minaresi bu tür uy-
gulamanýn en iyi örneklerinden biriydi.
1934’te yýkýlan minare XIV. yüzyýlýn sonu
veya XV. yüzyýlýn baþýna tarihlenmekteydi.
Bir Ýlhanlý eseri olan minarenin þerefe ke-
siminde mozaik çinilerle ustaca dolgulan-
mýþ yüzeyler ýþýk -gölge ve renk etkilerini
topluca veriyordu. Bir yýldýz kesitine dö-
nüþen gövdenin üst kýsmý dairesel planlý
þerefe platformuna baðlanýrken prizma-
tik kýrýlmalarý taþýyan bir mukarnas siste-
mi tuðla-çini beraberliðinin bütün avan-
tajlarýný da üstünde taþýdýðýndan etkili bir
görsel anýt niteliðindeydi.

Selçuklu ve Osmanlý yönetim sürecinde
Anadolu’daki Ýslâm mimarisi yeni bir üs-
lûp kazanarak yoluna devam ederken mi-
marideki önemli dönüþümlerden biri mal-
zemede olmuþtur. Bir baþka deyiþle tuð-
ladan taþa geçerken bazý mimari unsur-
lar bu deðiþime uymuþ, yeni ortaya çýkan
formlar mukarnas uygulamalarýný da et-
kilemiþtir. Ýç mekânda mukarnas, tromp-
taki yerini pandantifin eðrisel yüzeyine
terkederken mihrap kavsarasýnda tuðla
veya taþ malzemedeki yerini korumuþ,
hatta XIII. yüzyýl Selçuklu camilerinde çi-
nili mukarnas bir süre daha kullanýlmýþtýr.
Buna karþýlýk dýþ yüzeylerde dekorasyonun
yoðunlaþtýðý taçkapýlar, mukarnasýn geli-
þerek çeþitlendiði mimari unsurlar þeklin-
de dikkati çekmeye devam etmiþtir.

Selçuklu baþþehri Konya’da dönemin ün-
lü kurumlarýndan biri olan Karatay Med-
resesi’nin (649/1251) taçkapýsý pek çok ba-
kýmdan taþ iþçiliðinin tipik göstergelerini
sergiler. Mimarý bilinmemekle birlikte
Þam’lý bir ustanýn (Muhammed b. Havlân
ed-Dýmaþký) adý üzerinde durulmaktadýr.
Ýki renkli mermer malzeme, düðümler, geç-
meler yanýnda düz atkýlý giriþin üstündeki
mukarnaslý kavsara XIII. yüzyýl ortalarýn-
da ulaþýlmýþ olgun bir taþ iþçiliðini yansýtýr.
Sivri kemerin içinde katmanlar halinde da-
ralarak yükselen petek sýralarý gölgelenen
girinti içinde yeterince hareketli bir doku
oluþturmakta, yaprak motifleriyle detay-
landýrýlan küçük hücreler taçkapý genelin-
deki etkiye katýlmaktadýr.

XV. yüzyýldan sonra mukarnasýn gide-
rek sarkýt formlarýna doðru çeþitlemeler
yaptýðý, püskül ya da damlalar (sarkýtlar)
halinde zenginleþtiði görülür. Ancak han-
gi çeþitleme olursa olsun mukarnasta il-
ke, tepede daralan içbükey dönüþlü kav-
sara yüzeyinin tabandaki dikdörtgen ke-
sitli planla buluþmasýný saðlamak, yatay-
la düþeyi kavisli bir yüzeyle baðlamaktýr.
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Meleklerden ve insanlardan
Allah’a yakýn kýlýnanlar anlamýnda

bir Kur’an terimi.
˜ ™

Sözlükte “yakýn olmak, yaklaþmak” mâ-
nasýndaki kurb kökünün tef‘îl kalýbýndan
türeyen mukarrebîn kelimesi çoðul þek-
linde bir sýfattýr. Ýsim olarak da kullanýlan
kurb sadece fiziksel yakýnlýk için deðil ki-
þinin bir baþkasýnýn yanýndaki itibar ve de-
ðerinin yüksekliðini de ifade eder. Râgýb
el-Ýsfahânî kurbun Kur’an’da mekân, za-
man, nesep, itibar, himaye ve kudret konu-
munda geçtiðini belirtmiþ, bunlara âyet-
lerden örnekler vermiþtir. Bu örneklerin in-
celenmesinden son üç kullanýlýþýn doðru-
dan veya dolaylý olarak Allah’la ilgili oldu-
ðu anlaþýlmaktadýr (el-Müfredât, “krb” md.).

Mukarrebîn sekiz âyette yer almakta, bun-
larýn ikisinde insanlar arasýndaki yakýnlýðý
ifade etmektedir (el-A‘râf 7/114; eþ-Þua-
râ 26/42). Diðer âyetlerde ise meleklerden
veya insanlardan mukarreb olanlar konu
edinilir. Bu çerçevede mukarrebîn melek-
lerinin cânu gönülden Allah’a kullukta bu-
lunduklarý (en-Nisâ 4/172) ve illiyyîne þa-
hit olduklarý (el-Mutaffifîn 83/21) beyan
edilmektedir. Öte yandan kýyamet günü
“ashâbü’l-meymene”, “ashâbü’l-meþ’eme”
ve “sâbikun” þeklinde sýnýflandýrýlan üç
grup içinde en yüksek derecede bulunan
sâbikunun mukarrebîn olduklarý, onlarýn
naîm cennetinde bulunacaklarý (el-Vâkýa
56/10-12; krþ. DÝA, I, 391) ve kendilerine
has bir çeþmeden (tesnîm) içecekleri (el-
Mutaffifîn 83/28) açýklanýr; bu mertebeye
ulaþan kiþinin rahatlýk, güzel rýzýk ve ni-
metlerle donatýlmýþ olacaðý belirtilir (el-
Vâkýa 56/88-89). Kur’an’da ayrýca Hz. Îsâ’-
nýn Allah katýndaki deðerinin büyüklüðü-
ne onun mukarrebîn arasýnda yer aldýðý
vurgulanarak dikkat çekilir (Âl-i Ýmrân 3/
45).

Kur’ân-ý Kerîm’de kurb kökünden türe-
yen baþka kelimelerle kulun Allah’a, O’nun
da kula yakýnlýðýna temas eden âyetler
vardýr. Cenâb-ý Hak, Hz. Mûsâ’yý kendisiy-
le gizli konuþulan kimse (neciy) gibi (M.
Tâhir Ýbn Âþûr, XVI, 55) mânevî yakýnlýða
eriþtirdiðini beyan etmiþ (Meryem 19/51-
52), son peygambere de, “Bana secde et
ve yaklaþ” emrini vermiþtir (el-Alak 96/19).
Kur’an’da Allah’ýn kullarýna olan yakýnlýðý
bazý âyetlerde dua, tövbe ve baðýþlanma
dileklerine olumlu cevap verme baðlamýn-
da zikredilmiþ, bazýlarýnda ise yardým ve
rahmetinin yakýnlýðý þeklinde belirtilmiþtir
(M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “krb” md.).
Hadislerde gece ibadeti (Tirmizî, “Da.a-
vât”, 101) ve fakirlerin sevilmesi (Tirmizî,
“Zühd”, 37), müminin mukarrebîn merte-
besine yükselmesine vesile olacak davra-
nýþlar arasýnda zikredilmiþtir. Özellikle na-
mazda okunan Kur’an’la Allah’a yakýnlýk
elde edildiði bildirilmiþ (Tirmizî, “Þevâbü’l-
Kur,ân”, 17) ve namazda en yakýn halin
secde âný olduðu (Müsned, II, 421; Müs-
lim, “Salât”, 215) ifade edilmiþtir. Kiþinin
Allah’a yöneliþi arttýkça Allah’ýn da ona
icâbetinin artacaðý (Buhârî, “Tevhîd”, 50;
Müslim, “Cikir ve’d-dû.a,”, 20-22), ilâhî
kurbun gecenin son yarýsýnda daha fazla
tecelli ettiði (Nesâî, “Mevâkýt”, 35) haber
verilmiþtir. Hz. Peygamber’in mukarrebîn-
le beraber olmak için gece dua ettiði de
nakledilmektedir (Tirmizî, “Da.avât”, 30).

Herhangi bir varlýkla yaratýcý arasýnda
fiziksel yakýnlýktan bahsetmek mümkün

olmadýðýna göre Allah ile yarattýklarý ara-
sýndaki yakýnlýktan mânevî deðerin kas-
tedildiði açýktýr. Mukarrebîn makamýnda-
ki meleklerin arþý taþýyan ve onun etrafýn-
da bulunan Cebrâil, Ýsrâfil, Mîkâil ve Az-
râil gibi büyük meleklerden ibaret oldu-
ðu, onlarýn insanlardan üstün bir konum-
da bulunduðu kabul edilmektedir (Ze-
mahþerî, II, 184-185; Fahreddin er-Râzî,
XI, 93-94). Müminlerden öne geçenlerin
mukarrebîn þeklinde adlandýrýlmasý kur-
tuluþa eren insanlarýn âhirette tek bir sta-
tüde bulunmadýðýný göstermektedir. Ýs-
lâm âlimleri, mukarrebîn makamýna ula-
þanlarýn kimler olduðu konusunda çeþitli
açýklamalar yapmýþlardýr. Kelimenin an-
lam alanýný daraltarak mukarrebîni Allah’a
ve resulüne imanda öne geçenler veya ilk
muhacirler ya da kýblenin deðiþtirilmesin-
den önce iman edip iki kýbleye yönelik na-
maz kýlanlar þeklinde anlayanlarýn yaný sý-
ra bütün hayatý boyunca hayýrlý iþler ya-
panlar, ilmi hevâsýna galip gelenler, dün-
yada hayra koþmada önde olanlar, nefsin
isteklerini terkedip fazilet ve takvâda üm-
metin seçkinleri konumunda bulunanlar
gibi geniþ yorum yapanlar da vardýr. Bun-
lardan sonuncusunun naslarýn ruhuna da-
ha uygun düþtüðünü söylemek mümkün-
dür. Çünkü vahiy ilk müslümanlarýn özel
konumlarýna, onlarýn sâbikunun ilkleri ol-
duðuna (et-Tevbe 9/100), kendi aralarýn-
da da farklý dereceleri bulunduðuna (el-
Hadîd 57/10) dikkat çekmekle birlikte hiç-
bir sýnýrlama getirmeksizin insaný Allah’a
yakýnlaþtýran þeyin mal ve evlât zenginli-
ði deðil iman ve sâlih amel olduðunu vur-
gulamakta (Sebe’ 34/37), Allah’a ve âhi-
ret gününe iman edenlerin, O’na yakýn ký-
lýnma ümidiyle infakta bulunduklarýný zik-
retmekte (et-Tevbe 9/99), müminlerin,
hicret edenlerin, Allah yolunda mallarý ve
canlarýyla savaþanlarýn Allah katýnda bü-
yük dereceleri olduðunu beyan etmekte-
dir (et-Tevbe 9/20-21). Diðer taraftan Al-
lah’a ve resulüne itaat edenlerin peygam-
berler, sýddîklar, þehidler ve sâlihlerle be-
raber olacaðýný müjdelemektedir ki bu âyet
de bir anlamda mukarrebînin kimler ola-
bileceðini de göstermektedir (en-Nisâ 4/
69).

Tasavvuf literütüründe mânevî makam-
lardan biri olarak kabul edilen mukarre-
bîn üzerinde özellikle durulmuþ, kiþinin bu
dereceye nasýl ulaþacaðý açýklanmaya ça-
lýþýlmýþtýr (bk. KURB). Takrîb (yakýn kýlýnma),
kullarýn fazilet ve takvâ sahibi bir hayat
geçirmelerinin karþýlýðý olarak verilmekle
birlikte aslýnda Allah’ýn kuluna büyük bir
lutuf ve ikramý olup yaratýklarýn rableri ka-

Tasavvuf literatüründe mânevî makam-

elde edildiği bildirilmiş (Tirmizî, “Fe²â’ilü’l-

el-isfahânî kurbün Kur’an’da mekân, za- kurbün


