
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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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-
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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 
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sütunun prizmatik ve mukarnaslı başlık

larla bütünleşmesi ortaya çıkarmıştır. Ana
dolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerinden 
kalan sütunlar iki farklı geleneğin ürünü
dür. Daha çok Asya geleneğine bağlanan 
ahşap sütunlar ahşap çatılı camilerde kul
lanılan unsurlardır ve yine ahşap bloklar
dan oyulan başlıkları tavan örtüsüyle uyum
lu kalem işi bezeklidir. İkinci tür doğrudan 
taş mimari geleneğinin bir ürünüdür ve 
gövdesi silindirik, dikey yivli. burmalı (sar
mal yivli). başlığı mukarnaslı ve kaidesi kum 
saati benzeri boğumlu formlardan oluşan 
örnekleri kapsar; başlıkta akantuslara sık
ça başvurulmuştur. 

Bursa. Edirne ve Balkan şehirlerinde 
hızla yayılan Erken Osmanlı mimarisi için 
bir yandan hazır kaynak devşirme malze
me kullanılırken bir yandan da başlıklar

da mukarnas ve prizmatik formun ilk ör 
nekleri verilir. İznik Yeşilcami'de (1392) içi 
yoğun bitkisel formlarla dolgulu iri mukar
nas denemesinden sonra İstanbul , Aksa
ray Murad Paşa Camii'nde (876/ 1471-72) 

devşirme granit silindirik gövde üzer ine 
madeni bileziklerle prizmatik ve mukarnas
lı başlıklar oturtulmuştur. Klasik mimarinin 
başlangıcı sayılan İstanbul Beyazıt Camii'n
de ( 1505) kırmızı porfir, serpantin, Mısır ve 
Kestanbolu graniti gövdelere üstte mukar
naslı mermer başlıklar, altta daire profilli 
kaideler eklenmiş, altta ve üstte madeni 
bilezikler bütünlüğü sağlamıştır. Ayrıca taç
kapı, mihrap ve mihrabiye kenarlarını yu
muşatan sütunçeler, mimarinin ayrılmaz 
parçası olarak Osmanlı döneminin sonu
na kadar uygulanmıştır. Osmanlı sütunun
da kemer üzengisinden zemin döşemesi
ne kadar birbiri üstüne bindirilerek sırala
nan parçalar, klasik devir mimarisinde un
surları tamamlanmış bir bütün halinde mi
mariye katılır. Kemer üzengisinin başlığa 
oturduğu koddayatay güçleri dengeleyip 
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sütunu sabitlemek üzere bir demir gergi 
yer alır. Kemer üzengisiyle bunun oturdu
ğu başlığın dörtgen üst yüzeyi genellikle, 
düşey yerleştirilen dövme demirden bir çu
bukla birbirine içten bağlanmıştır. Bu ön
lemden başka üzenginin alt sınırı ile baş
lığın üst sınırını çepeçevre kuşatan dört
gen bir madeni çerçeve sütunun düşey yük 
karşısındaki statiğini güvenceye alan ikin
ci önlem dir. Başlıklar gülçe. çarkıfelek ve 
bulut motifleriyle bezenmiş, zaman zaman 
üzerlerinde küçük ölçüde yazı kartuşları
na yer verilmiştir. Ancak genel olarak priz
matik baktavalı kırılmalar ve mukarnas dü
zenlemeleri dönem ve üs!Op farklılıklarını 
dışa vuracak şekilde gelenekselleştirmiş

tir. Öyle ki sadece bu unsuru inceleyerek 
bir tarihlendirme yapmak mümkündür. 

Osmanlı mimarlarının malzeme seçimin
de tercih ettikleri taş cinsleri, büyük cami
lerde yakın çevrenin harap yapılarından 
derlenen gövdeler yanında çeşitli renkler
de Mısır granitleriyle Marmara mermeri
dir. Yeterli yüksekliğe ulaşamayan gövde
lerin ekleme yapılarak uzatılınası gibi za
man içinde çatiayan tek parça gövdeler 
için de yine aynı yöntem uygulanarak bile" 
zik 1 kasnakla bağlama yoluna gidilmiştir. 
Sütunların serbest taşıyıcı olarak en yük
sek tutulduğu örnekler XVI. yüzyılın orta
larına aittir ve 1 O, 78 m . ile Süleymaniye, 
9,1 O m . ile Edirnekapı Mihrimah ve 5,57 
m. ile Şehzade camilerinin iç mekanların
da bulunmaktadır ; avlu revak sütunların

daki ortalama yükseklik ise 4-6 m . arasın

da değişmektedir. Bunların ve diğer sela
tin camilerinin mahfi!, giriş revakl ve ikinci 
kat galerilerindeki sütunları fazla yük ta
şımayan zarif taş direkler halindedir. 

Osmanlı mimarisinin klasik sonrası uy
gulamalarında tavanın ana destekleri kö
şe payeleri halinde duvarlara gömülmüş 
olduğundan üst örtüyü destekleyecek ser-

al oor 
düzeninde 
sütun 
bl Iyon 
düzeninde 
sütun 
cl Korint 
üslübunda 
sütun başl ı ğ ı 

best yardımcı taşıyıcılar ortadan kalkmış
tır. Sadece dini yapılarda değil saray, ko
nak, kasır, köşk ve büyük resmi binaların 
daha çok girişlerinde taşıyıcı işlevinden zi
yade dekoratif yönüyle değerlendirilerek 
Avrupa üsluplarının çeşitli başlıklarıyla süs
lenmiş bir unsura dönüştürülen sütun, kar
ma bir üslubu yaşadıktan sonra neokla
sik mimaride tekrar yerini almış ve klasik 
Osmanlı formlarını tekrarlamıştır. 
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Kur'an- ı Kerim'de Nuh kavminin 
taptığı belirtilen ve Cahiliye 

~öneminde de tapınılan putlardan birS 

Kur'an'da Nuh kavmiyle ilgili olarak bah
si geçen Ved Yegüs, Yeuk ve Nesr isimli 
putlarla birlikte Süva' da anılır ve toplum
da ileri gelenlerden bazı kimselerin, "Sakın 
ilahlarınızı . hele Ved, Süva'. Yegüs, Yeuk 
ve Nesr'i hiç bırakmayın" diyerek halkı Hz. 
Nuh'a karşı kışkırttıkları vurgulanır (N uh 
71 / 2 3). Kaynaklarda bu putlara Cahiliye 
Arapları'nca da tazim edildiği nakledilmek
tedir (Buhar!, "Tefslr", Nuh. ı ; ibnü 'l-Kel
b!, Putlar Kitabı, s. 50-51) . Kadın suretin
de tasvir edilen ve Mekke ile Taif arasın
daki Batn-ı Nahle'de Ruhat denilen yerde 
bulunan Süva'a Hüzeyl, K.inane, Müzeyne 
ve Hemdan kabileler i tarafından tapınıl
maktaydı. Süva' kültünün bekçiliğini Lih
yanoğulları üstlenmişti. Süva'a tapınan
lar onun için hac ziyareti düzenlerler ve 
değerli hayvanlarını kurban ederlerdi (Şeh
ristan!, II , 237) . Mekke'nin fethine kadar 
varlığını sürdüren Süva' 8. (630) yılda Amr 
b. As tarafından yıkılmıştır. 

Süva' isminin se'a köküyle ilişkili olduğu 
ifade edilir; "seatü'l-ibil" sözü "develer ba
şı boş meraya gitti" anlamındadır (Lisanü'l
'Arab, "seve'a" md ). Bu da Süva' kültü
nün çöl yaşamı ve deve çobanlığıyla ilişkili 
olduğunu akla getirmektedir. Diğer taraf
tan Süva'ın bir kadın şeklinde tasvir edilme-


