E~REFO~LU CAM~~ NE A~T B~R KANDIL
M. ZEKI ORAL
A~a~~da vas~flar~n~~yazaca~~m~ z bu güzel ve emsalsiz kandil,
Konya'n~n Bey~ehir kazas~~merkezindeki E~refo~lu Camiinden 1942
y~l~nda Ankara Asar~atika Müzesine, sonra Ankara Etno~rafya Müzesine naklolunmu~~ve müze envanterinin 7591 numaras~na kay~tlanm~~t~r. Bronzdan yap~lm~~t~ r. A~~rl~~~~670 gramd~r.
Mevzuun iyice anla~~lmas~~için kandillerden ve cinslerinden
biraz~c~k bahsetmek faydal~~olacakt~ r. Içlerine zeytin, susam ya~lar'
gibi s~v~~(ak~c~) ya~ lardan birisi konularak bir fitille yak~lan alete
kandil derler. Kandil kelimesi arapçad~r. Anadolu'nun baz~~yerlerinde buna (~~~kl~ k) derler. Insanlar~ n evlerini, mâbetlerini, i~yerlerini ~~~tmak için ilk kulland~~~~araçlardan birisi kandildir. Daha ilk
ça~larda pi~mi~~topraktan, kur~ undan, bronzdan, camdan, alt~ ndan
yap~lm~~~kandiller görülmü~ tür. Orta zamanlarda çiniden imal edilmi~~olanlar~~da vard~r. Kandillere kullan~lacaklar~~yerlere göre pek
muhtelif ~ekiller verilmi~tir. Elde ta~~ nanlar, evlerde, mabetlerde tavan ve kubbelere as~lanlar ba~l~ca nevilerini te~kil ederlerse de her
k~sm~n binbir çe~idi vard~ r. Mabetlerde ve hükümdar saraylar~ndaki
salon ve sofalar~~ayd~ nlatmak için müteaddit fitilli olan kandiller de
yap~lm~~t~ r. Eski zamanlarda ~ehirler de ayd~nlat~l~rd~. Fakat bunun
sokaklarda yak~lan me~'alelerle yap~lm~~~olmas~~mümkündür. Etraf~na iyi ~~~k verdi~i ve kolay temizlendi~i için cam kandiller, istenilen biçim verilebildi~i, süslenmesi kolay oldu~u ve madenlerinin
mebzuliyeti dolay~siyle de bak~ r, bronz kandiller daha çok teammüm
etmi~tir. Topraktan veya madenlerden yap~lan kandiller bir çok
resimler, motifler veya dini ve mitolojik sembollerle süslenirdi. ~u k~izahatten sonra sadede gelelim.
Hazreti Muhammed (S. A) efendimiz bir hadisi ~eriflerinde
"Her kim mescide bir kandil asarsa yetmi~~bin melek ona dua eder.
(Salâvat getirir). Hattâ o kandil k~r~lsa bile" buyurmu~tur.1 BunBu hadis-i ~erifin tamam~~güzel bir sülüsle mermer üzerine yaz~larak Esrefo~lu
camiinin bat~~kap~s~~yukar~s~na konmu~tur.
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dan, Camilere kandil as~lmas~~te~vik edildi~i, zeman-~~saadette (Milâd
7 nci as~r) mâbetlerde asma kandil kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Asma
kandiller ekseriya camdan yap~l~r. Gövdesine ilave olunmu~~kulplara
veya a~z~na tak~lan teller veya zincirlerle tavana as~l~rd~. Orta zamanda da asma kandiller ekseriya camdan yap~lm~~~ve muhtelif renkte
yaz~lar ve motiflerle süslenmi~lerdir ki bunlardan baz~lar~~müzelerimizi süslemektedir. M~s~r Memlûkleri zaman~na ait ~effaf kandilleri
bu arada sayabiliriz.
Selçukiler, Anadolu beylikleri zamanlar~nda Anadolu'da madenden yap~lm~~~asma kandillerden Hazreti Mevlana Dergah~nda ve
müzelerimizde baz~~örnekler bulundu~u gibi mezar ta~lar~na, mihraplara kabartma olarak yap~lm~~~kandil resimleri de vard~r. (~ekil. ~ )
Gerek mevcut olanlar~n büyük bir k~sm~, gerek resimlerde en çok görülen kandiller a~a~~da tarif edece~imiz tipde yap~lm~~lard~r. Bu kandiller ~u k~s~mlar~~ ihtiva eder: ~~— A~~z, 2 — Gövde, 3 — Kaide.
Bahse konu olan kandilimiz de bu k~s~mlar~~ihtiva eder.
— A~IZ : Kandilin a~z~~yukar~ya do~ru geni~leyen kesik koni
(niahrut-~~nak~s) ~eklindedir.
2 - GÖVDE : Yanlara biraz ç~k~k görünen bir küredir. Gövde
sath~mn en geni~~yerine müsavi aral~kla üç tane ve öküz ba~~~~eklinde
küçük kulp tak~lm~~t~r.
3 — Kaide : Kandilin kaidesi de a~a~~~do~ru aç~lan kesik koni
biçimindedir. Bu kesik koninin a~z~~düz olanlar~~varsa da E~refo~lu
kandilinin kaidesine ha~ha~~kozas~~ a~z~~gibi dendanelerden ayaklar
aç~lm~~t~r. (~eki12, 3.) Kandilin eb'ad~~krokisinde gösterilmi~tir. Gövde
muhiti o.6o metredir. (~ekil. 4.)
Tezyinat ve kitabeler : Kandilin a~~z k~sm~, alt ve üst kenarlar~~
iki~er tahrir çizgisi aras~na yine çizgilerden iki s~ra zencirek süsü ile
s~n~rland~r~lm~~~bu süslerin aras~nda kalan 0.27 metre geni~li~indeki
satha gayet girift ve üslûplu bir sülüs ile ~u âyet-i kerime yaz~lm~~t~r:
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Nur suresinin 35 nci âyetidir. Müte~abih âyetlerdendir. Bu itibarla bir çok tefsirlere yol açm~~t~r. ~ bn-i Abbas tefsirinde (Allah yer
ve gök ehlinin hidayet nurudur). (Allah gökler, y~ld~zlar, otlar ve
sular~ n tezyin edicisidir.) (Allah mü'min olan yer ve gök halk~n~n
gönüllerini nurland~r~ r. Nurunun misali mü'minlerin nuru, mü'minlerin kalbinde Allah~ n tecellisi nuru veya Nur-~~Muhammet gibidir).
ve ba~ka ~ekillerde tefsir olunmu~tur. Di~er tefsir ve tercümelerde
buna benzer bir çok mütalâalar vard~r.2 Bu âyet mesnevi ~erifteki:
e

-);

C-413.f
yani "Bu dünyan~n nurlar~~noksand~r, sonlar~~yoktur. Ahretin nurlar~~
ise ~arka ve garba mensup olmayan baki ve daim olan Allah~n nurlar~~
gibidir." beytinin ~ erhinde en güzel tercüme ve izah olunmu~tur.3
Ayet-i kerimenin tamam~n~n türkçesi: "Allah göklerin ve yerin nurudur. Nurunun misli ~ark ve garba mahsus olmayan mübarek zeytin
a~ac~n~n ate~ e dokunmadan kendi kendine nur saçacak kadar parlak
ya~~ndan yak~lan ve en parlak y~ld~zlar kadar parlak olan ~i~eden
kandil içinde bulunan ç~ra~~gibidir. Bunlar nur üstüne nurdur. Allah
diledi~ini nuruna hidayet eyler. Insanlara anlamalar~~için meseller
darbeder. Allah her ~eyi bilicidir"4.
Anadolu beylikleri zaman~ nda ve 699 H. 1299 M. y~l~nda yap~lm~~~olup yaz~, çini ve a~aç oymac~l~~~~sanatlar~ , mimari tezyinat
bak~m~ndan devrinin ~aheserlerinden ve hele ah~ap tavan~~sütt~nlar~,
sütûn ba~l~klariyle emsalsiz olan E~refo~lu Camiine as~lmak için yap~lm~~~olan kandile yaz~lmas~~en uygun âyet budur. Ne yaz~k ki
âyetin ( ) i~aret içindeki kelimelerinin bulundu~u k~s~m k~r~lm~~~ ve
dökülmü~tür.
randilin gövdesi: Selçuk devri mimari tezyinat~nda çini ve tezhiplerinde emsaline çok rastlanan dallardan, lâlelerden, rumi motiflerden nihayetsiz bir bezeme ile süslenmi~tir. A~z~ndaki yaz~n~n har
aralar~~gibi gövde süslerinin zemini de kesilerek delikler aç~lm~~~d~~a2 Maani-i Kuran-~~Kerim. Cilt 2, sahife ~~~o-~~ ~, Hakdili Kuran dili cilt 4
sahife 35 ~~5.
3 Mesnevi-i ~erif. Ankarani ~erhi. Cilt 2, sahife 130, 131.
4 Tercümeli Kuran-1 kerim. Sahife 325.
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r~ya ~~~ldar s~zmas~~için kafeslendirilmi~tir. Bu suretle esere ayr~ca bir
zarafet de verilmi~tir.
Kandilin kaidesi : Emsalinde oldu~u gibi düz bir kesik koni ~eklinde b~rak~lmam~~~yukar~da yaz~ld~~~~gibi ~ekillendirilmi~~ve kaidenin
d~~~k~sm~na, noktal~~süsler aras~na kandili yapan ustan~n ad~~ve tarihi
yaz~lm~~t~r. Burada yaz~~~ekli Selçuki neshidir. Aynen ~udur:
4Jp J~~
t.5
Türkçesi: "699 y~l~ nda, Konya ~ehrinde Nusaybinli Mehmet o~lu Ali yapt~" demektir. Kitabenin tarihinde birler ve
onlar hanelerinin yaz~l~~~~mühmeldir. Harflerin esas ~ekilleri tebarüz
=77) veya
etmemi~, noktalar konmanu~t~ r. Buras~~ (

t.; = 99 ) olarak okunmas~~mümkündür. Konya sanatkaralrm~n böyle kandiller yap~p satt~klar~~hay~ r sahiplerinin kandilci
dükkanlar~ndan istedikleri ~ekilde kandil al~p camilere ast~klar~~kabul
edilirse kandil tarihinin 677 olmas~~mümkündür. Fakat bu kadar
ince, bu kadar zarif i~lenmi~, yaz~larla süslenmi~~bir kandilin rast
gele yap~lm~~~piyasa mal~~bir mata olmad~~~~ ~üphesizdir. E~refo~lu
yukar~da i~aret olunan camiini yapt~r~ rken o muazzam esere lay~k
kandilleri de hususi olarak sipari~~etmi~~olmas~~akla daha yak~nd~r.
Bu itibarla kandil tarihinin camiin in~a tarihine tevaffuk etmesi
yani 699 olmas~~yak~~~ r, biz de öyle kabul ve tercüme ettik. Selçukiler zaman~nda ~ ran'dan, Turan'dan, Ahlattan, Dimi~k'dan bir
çok bilginler, ~airler ve sanatkarlar~n Konya'da toplanm~~~olduklar~~dü~ünülürse, Nusaybinli Ali ustan~n da Konya'da çal~~m~~~olmas~~
ihtimalden uzak say~lamaz. Dünya müzelerindeki islami devre ait
kandillerin en eski tarihli olan~n~~tesbit edemedim, fakat müzelerimizdeki kandillerin en eski tarihli ve en güzellerinden birisi bu eser
oldu~u ~üphe götürmez bir hakikattir.
N O T : Su tarifini yapt~~~ m~z aletin içine camdan bir kandil konarak
yalulmak üzere yap~ ld~~~~dü~ ünülürse buna (kandil zarf~) veya (mahfazas~) demek de mümkündür.
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Res. ~~— Üzerinde kandilin resmi olan bir mezar ta~~~

Res.

2 — Bey~ehirde E ~refo~lu camii
(Ankara Etno~rafya Müzesi No. 75g I)
I 17

kandili

M. Z. Oral

Res. 3

Kandilin clip k~ sm~~
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Res. 4 — Kandilin krokisi

