
SÜSLENME 

Genel olarak fıtratı bozma niteliğindeki 
süslenmeler haram veya mekruh, bozu
lan yaratılışı düzeltme amacıyla yapılan 
veya fıtrata uygun olan süslenme ve vü
cuda müdahalede bulunma d!iz görülmüş
tür. Ancak güzelleşrnek için boya madde
siyle cilt üzerinde kalıcı şekiller yaptırma 
(bk. DÖVME), saça saç ekleme, kaşları kö
künden yolma, dişleri seyreltmek amacıy
la törpüleme gibi süslenmeler fıtratı boz
ma anlamına geleceği için ResGl-i Ekrem 
tarafından yasaklanmıştır. Kadınlar için 
yüzlerinde biten saka! ve bıyık benzeri tüy
lerin yolunması, kaşlar arasındaki tüylerin 
alınması, uzayan kaşların ucunun makasla 
kırpılması ve normalde kıl bitmeyen yer
lerdeki kılların temizlenmesi ve erkekler 
için kaşlarının uzayan uçlarından alınması 
caiz görülmüştür. Küpe için kız çocukları
nın kulaklarını delmek çoğunluk tarafın
dan caiz kabul edilirken bazı fakihler bu
nu fıtratı bozma şeklinde görüp rnekruh 
saymıştır (İbn Abidln, VI, 420). Kına vb. 
boyatarla el ve ayak gibi organları boya
mak Hz. Peygamber döneminde bilinen 
bir süslenme türü olup erkek ve kadın için 
caiz görülmüştür. Tırnakların uzatılınası ve 
süslenmesi hususunda çağdaş bilginlerce 
genellikle temizliğe ve fıtrata aykırı, dini 
temizliğe engel oluşturacak uygulamalar
dan kaçınılması gerektiğine dikkat çekil
mekte, zararlı olmaması ve ihtiyaç duyul
ması halinde lens kullanılabileceği belir
tilmektedir. Herhangi bir sebeple bozu
lan fıtratı d üzeitme ve tedavi amaçlı ope
rasyonların izlerinin kalmaması için yapı
lan estetik ameliyatlar caiz, hatta m üste
hap sayılırken sadece estetik amaçlı ame
liyatlar caiz görülmemiştir. Hac ibadeti ye
rine getirilirken erkeklerin ve kadınların 
süslenmeleri yasaklanmış , süslenmenin 
derecesine göre sadaka veya kurban gibi 
cezalar öngörülmüştür (bk İHRAM). Hz. 
Peygamber tarafından cami ve mescidler
de sadeliğe uyulması tavsiye edilmiş ve 
mabedieri süslemekyahudi ve hıristiyanla
rın adeti sayılmıştır (Abdürrezzak es-San'a
nl, lll, 152-154) . Bununla birlikte sonraki 
alimler cemaatin çoğalmasını sağlamak ve 
malların gereksiz yerlerde ve haksız şe
kilde harcanmasını önlemek amacıyla ca
milerin süslenmesine belli sınırlamatarla 
cevaz vermiştir (İbn Nüceym, II, 39). 
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(bk. İSA EFENDi, Sütçüzade). 
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SÜTRE 
( ö.f-11) 

Namaz kılarken önünden geçilmesini 
engellemek için konan 

veya bu amaçla kendisine yönelineo 
engel anlamında fıkıh terimi. 

L _ı 

Sözlükte "örtmek, gizlemek" manasın
daki setr kökünden türeyen ve "örtü, per
de, arkasına gizlenilen ağaç vb. şey" anla
mına gelen sütre, fıkıh terimi olarak na
maz kılacak kişinin önünden geçilmesine 
engel olmak için önüne koyduğu veya bu 
amaçla yöneldiği engeli ifade eder. Hadis
lerde sütre sözlük ve terim anlamlarıyla 
yaygın biçimde geçmektedir (Wensinck, el· 
Mu'cem, "sütre" md.) . Bir hadiste, "Sizden 
biri namaz kılacağı zaman bir sütreye doğ
ru kılsın, bu sütreye yakın dursun ve önün-

den kimsenin geçmesine imkan bırakma
sın" buyrulmakla birlikte (Buhar!, "Şalat", 
ıoo; EbG DavGd, "Şalat", 107) Hz. Peygam
ber'in bazan önünde sütre olmadan na
maz kıldığı dikkate alınarak (EbG DavGd, 
" Şalat", ı ı 3) buradaki emri n vücGb anla
mında olmadığı sonucuna varılmıştır. Re
sGl-i Ekrem'in sütre uygulaması yaptığı

na dair birçok rivayet vardır. Bunların bir 
kısmında ResGlullah'ın M escid-i Nebevi'
de namaz kıldınrken kendisiyle önündeki 
duvar arasında ancak bir koyunun geçe
bileceği kadar mesafe bıraktığı (Buhar!, 
"ŞaHit", 9 ı), bayram namazında ve yolcu
lukta önüne koydurduğu mızrağa doğru 
namaz kıldığı (Buh§.rl, "Şalat", 90, 92, 93). 
Mescid-i Nebevl'de tek başına namaz kı
larken direklerden birine doğru kılmaya 
dikkat ettiği (Buh§.r!, "Şalat", 95) ve yol
culukta namaz kıtarken bineğini veya bi
neğinin semerini sütre edindiği (Buhar!, 
"Şalat", 91) belirtilmektedir. Sahabenin de 
Mescid-i Nebevl'nin direklerine doğru na
maz kılmaya dikkat ettiği rivayet edilmiş
tir (Buharl, "Şalat", 95) . Buna karşılık Hz. 
Peygamber'in Mescid-i Haram'da Kabe'ye 
doğru namaz kıtarken önünde sütre bu
lunmadığı ve insanların onun önünden geç
tiği kaydedilmektedir (Ebu DavGd, "Mena
sik", 88) 

Gerek imam gerekse tek başına namaz 
kılan kimse için sütre edinmenin hükmü 
Hanefıler'e ve Malikller'deki meşhur görü
şe göre müstehap, Şfıfiiler'e ve Hanbell
ler'e göre sünnettir. Ancak Hanefiler bunu 
önünden geçileceği endişesinin bulunma
sı haliyle sınırlandırmıştır. ResGl-i Ekrem 
Mina'da namaz kıldınrken İbn Abbas'ın 
binekle namaz kılanların önünden geçtiği, 
daha sonra bineğinden inip namaza katıl
dığı ve kimsenin kendisini uyarmadığı yö
nündeki rivayete (Buhar!, "Şalat", 90) ve 
diğer deliliere dayanılarak dört mezhep
te imama uyan kişinin sütre edinmesinin 
müstehap veya sünnet olmadığına hük
medilmiştir. Sütre edinmenin amacı, bir 
taraftan namaz kılanın bakışlarını sütre
nin ötesine uzanmaktan alıkoyup dikkati
ni namaz üzerinde toplamak, diğer taraf
tan başkasının önünden geçmesine ve bu 
yolla günaha girmesine engel olmaktır. 

Fakihler duvar, ağaç, direk, baston, ok 
ve mızrak gibi dik duran ve namaz kılanın 
huşGuna engel olacak ölçüde sallanma
yan nesnelerin sütre edinilebileceği husu
sunda görüş birliği içindedir. İnsan veya 
hayvanın sütre sayılıp sayılmayacağı hu
susunda ise görüş ayrılığı vardır. Fakihle
rin çoğunluğuna göre sırtı namaz kılana 
dönük olan insan sütre kabul edilir. Hanefi 



ve Hanbelller'e göre hayvan da sütre edini
lebilir. Namaz kılan kişinin sütre olmaya el
verişli dik bir nesne bulamaması halinde 
toprak üzerine çizgi çekmesi Şafii ve Han
belller'le müteahhir Hanefi fakihlerine gö
re caizdir. Hatta bu gruptaki bazı alimler 
seccadenin de sütre görevi yapacağı ka
naatindedir. Malikller'e ve ilk dönem Ha
nefi fakihlerine göre çizgi çekmek sütre 
yerine geçmez. 

Hadislerde namaz kılanın önünden geç
menin büyük günah olduğu ifade edilmiş
tir (mesela bk. Buhar!, "ŞaliH", 101). Konu
ya ilişkin delilleri değerlendiren fakihler na
maz kılan kişiyle sütresi arasından geçme
nin günah olduğu, ancak sütrenin ilerisin
den geçmekte sakınca bulunmadığı husu
sunda ittifak etmiştir. Fakihlerin çoğun
luğuna göre sütre edinmeden namaz kı
lan kişinin önünden geçmek de günahtır. 
Bu konuda yakınlık sınırı genellikle secde 
mahalli olarak belirtilmiştir. Ancak namaz 
kılanın önünden geçen kişinin ve namaz 
kılanın bu konuda kusurlu olup olmadığı 
dikkate alınıp değişik durumlara ilişkin gö
rüşler ortaya konmuştur. Her durumda, 
namaz kılanla sütresi arasından geçilmesi 
sebebiyle namazın bozulmayacağına hük
medilmiştir. Ön saftaki boşluğu doldur
mak isteyen kimsenin namaz kılanın önün
den geçebileceği bildirilmiştir. Öte yandan 
fakihler, namaz kılan kişinin kendisiyle süt
resi arasından geçmeye yeltenen insan ve
ya hayvanı engelleyebileceği, fakat bunun 
zorunlu olmadığı hususunda görüş birliği 
içindedir. Hanefiler. engelleme yönüne gi
dilmemesinin daha iyi olacağını ve bu ko
nudaki uyarının sadece "sübhanellah" de
mekle veya el, göz ya da başla işaret et
me şeklinde olabileceğini belirtmiştir. Ka
be genellikle çok kalabalık olduğu için bu
rada sütre hükümlerinin uygulanmayaca
ğı hususunda da görüş birliği vardır. 
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SÜTUN 
(u,....,) 

Mimaride yaygın biçimde kullanılan 
destek türlerinden biri. 

_j 

Farsça olan sütun kelimesinin Arapça'
sı amfiddur. Mimarlık tarihinin en eski ve 
yaygın unsurlarından birini oluşturan sü
tun hemen her kültür çevresinde kullanıl
mış ve zengin çeşitleriyle üslüp belirleyici 
bir rol oynamıştır. Tarih öncesi çağlarda ko
runma ve barınma ihtiyacının çadır şeklin
de somutlaşması örtücü malzemenin bir 
orta direğe dayandınlmasını zorunlu hale 
getirmişti. Kulübe yapan insan da dal, ça
lı, saz, çamur veya deri gibi örtü unsurunu 
taşıyacak bir desteğe ihtiyaç duyduğun
dan inşaat teknolojisinin ilk buluşu ahşap 
direk ve dikmeler olmuştur. En eski yer
leşme alanlarında toprak içinde rastlanan 
kömürleşmiş ahşap direk ve dikime kalın
tıları, barınak yapımında kullanılan ilk pro
tatip sütunların arkeolajik verileridir. Mi
mari en kısa tanımıyla "bir yerin üstünü 
örterek mekan elde etmek"tir. Buna gö
re örtünün duvarlarla ve başka serbest 
desteklerle taşınması gerekmektedir. Du
varın sınırlayıcı ve taşıyıcı işlevi küçük ölçek
li hacimler için yeterli olurken alan büyü
dükçe iç mekanda serbest destekler dev
reye girer. Böyle bir uygulamada tavanı tu
tacak en az bir veya daha fazla desteğe ih
tiyaç duyulur. Büyük hacimlerde ise meka
nı fazla parçalamadan ve kullanım alanını 
engellemeden örtüyü üzerine oturtacak 
sütun dizilerine başvurulmakta, böylece 
yapının planı belirlenmektedir. Özellikle 
Mısır, Grek, Roma, İran uygarlıkları ile Or
taçağ Avrupası'nda en sevilen mimari des
tek unsuru sütun olmuş, tek parça veya 
kasnaklarla birbirine eklenen tamburlar 
halinde taştan yapılarakmabed ve saray
larda kullanılmıştır. Bu arada genelde baş
lıkları, nadiren gövdeleri çeşitli üslüplarda 
kabartmalarla süslenerek, bazan da Grek 
heykel-sütunları gibi heykel şeklinde yapı
larak işlevsel görevinin yanında dekoratif 
açıdan da değerlendirilmiştir. 

VII. yüzyılda başlayarak gittikçe gelişen 
ve büyük hacimli yapı tiplerinin her türü
nü deneyen İslam mimarisi, sütun tipleri
ni ortaya koyarken farklı dönem ve bölge 
üslüplarına hızla uyum sağlamış, zaman 
içinde mimarinin diğer unsurlarında oldu
ğu gibi destek sisteminde de kararlı bir 
yol tutmuştur. Erken İslam mimarisinde 
gerek devşirme gövde ve başlıkların yeni 
binalarda kullanımı sebebiyle, gerekse İs
lam anlayışına uygun biçimler henüz belir-

SÜTUN 

ginlik kazanmadığı için fıgürsüz olmak şar
tıyla her türden sütun örneği kullanılmıştır. 

Kubbetü's-sahre (691) ile Emeviyye (714) 
ve Kayrevan (836) camilerinde devşirme si
lindirik taş sütunlar üstünde yer alan kü
çük volütlü ve akantuslu kompozit başlık
ların bazıları doğrudan Geç Antikçağ ve Bi
zans yapılarından devşirilmiş, bazıları ise 
onların etkisi altında sonradan yapılmış
tır. Kurtuba Ulucamii'nde (VIII. yüzyıl) Ro
ma devşirmesi ve Vızigot etkisi taşıyan baş
lıklar kullanılırken Elhamra Sarayı'ndaki 
XIV. yüzyıla ait Aslanlı Avlu'nun revak sü
tunlarında narin çift sütun uygulamaları

nın yanı sıra başlıklara da Arapça yazı kar
tuşlarının yerleştirilmiş olduğu görülür. Di
yarbakır Ulucamii'nin eski dönemlerine ait 
kısımlarında (XII. yüzyıl). özellikle avlunun 
batı cephesindeki iki katlı revaklarında kul
lanılan Roma yapılarından devşirilmiş sü
tunlar en mükemmel şekilde özümsenmiş 
örneklerdir. 

Abbas! kültür çevresindeki Mezopotam
ya. İran ve Asya'nın batı kesimlerinde yürü
tülen sütun uygulamaları tuğla örgü üze
rine stuko sıva işçiliğiyle daha özgün de
nemelere fırsat tanımıştır. Destek gövde
si üzerine kalıp veya oyma tekniğiyle işle

nen desenlerde Samerra ve Sasanl örnek
leri kadar Orta Asya etkileri de hissedil
mektedir. Bu tarz, X. yüzyıla doğru Mısır'

da Kahire Ezher Camii'nde (972) silindirik 
düz gövde üzerine korint ve kompozit baş

lıklarla devam ederken ortaya çift hatta 
üçlü sütun düzenleri de koymuştur. Erne
vi ve Abbas! sütunlarında ana karakter ola
rak görünen başlık kıvrımlarında küçülme 
ve dantela inceliğindeki işçilik İran ve Or
ta Asya'da çini kaplamalara imkan vermiş

tir. Anadolu'da sütun bölgesel mimarlık 
geleneklerinin yanında Mısır, Suriye ve As
ya mimarilerinden, özellikle Orta Asya'nın 
ahşap direklerinden etkilenmiştir. Bu çe
şitlilik farklı yapı tipleri ve malzeme tür
lerine göre oluşmuşsa da Selçuklular'dan 
Osmanlılar'a kadar uzanan asıl gelişmeyi 

Sütun 
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