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ÖZET
Bir eyann üzerinde çizikleme, süsleme insanlk tarihinin en eski çalarndan
beri görülmektedir. Süsleme sanatnda, geometriksel formlar içinde çok önemli
bir yere sahip olan kün ve ay motifleri, Türklerin Orta Asya’ dan günümüze
kadar gelen eserlerinde yer almtr.
Türkler’in Müslüman olmadan önce kün ve aya yükledikleri anlamlar ve
efsaneler, yaam biçimlerinde kullandklar eyadan mekâna etkili olmutur.
Motif ve simgesel anlamda dier geometrik formlarla iç içe kullanlan kün ve ay
motifleri, Anadolu’ ya gelen ve Müslüman olan Türkler’ in mimari eserlerinde
etkin olarak kullanlmtr. Selçuklu ve Osmanl dini ve sivil mimaride, mezar
talarnda, kullanlan eyalarda çokça ilenen bu motiflerin ikonografisi ve
günümüze kadar geliimi ve Çada Türk Resmine etkisi, bu çalmann ana
amacn oluturmaktadr.
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ABSTRACT
Making drawings and decorations on commodities have been experienced
through the earliest ages of mankind’s history. The naturel forms of decoration
are consisted of two elaborate styles as geometric and organic. Motifs of the sun
and moon which are considered important in geometrical forms come to appear
in the artistic works of Turks that have been brought from the Middle Asia
culture up today.
The meanings and myths which the Turks put upon the sun and the moon before
they converted to Islam have been effective on things and ambiences in their
daily life. In a symbolic sense, motifs of the sun and moon that are used with
geometric forms were intensely used in living places and in the architectural
works of Turks in Anatolia. Iconography of these symbols and their influence on
contempory Turkish Art are the main objective of this study.
Keywrds: Turkish Art, Iconography, Sun, Moon
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GR
nsanolu dünya üzerinde yaamaya balad günlerden itibaren gökyüzündeki
gününü stan güneten ve geceleri gizemli bir ekilde karanl aydnlatan aydan
etkilenmitir. Nedenini bilmedii doa yasalar, korkular, özellikle ölüm korkusu
yüzünden ba edemedii, yenilgiye uratamad olay ya da varlklar karsnda
yüce varlklara snmtr. Bu yüzden gündüzleri stan ve aydnlatan güne,
geceleri gökyüzünde esrarengiz bir biçimde parlayan ay insanolu için bir güç
kayna olmutur.
Özellikle güne; tüm evreni aydnlatan, tad hayr ve er vasflaryla, köklü
inanlarn yaratt geleneklerle tanrlar üstü bir varlk olarak mitolojilerde yer
almtr. Ay’da gizemi, küçülüp büyüyen, üzerindeki koyu ve açk lekeli yaps ve
gel-gitlere sebep olan çekim gücüyle mitolojiden masallara kadar konu olmutur.
Dünya üzerinde yaayan tüm milletlerin ay ve güne tanrlar vardr.
Eski Msr’n Ra (güne tanrs), Ammun (Sümer’lerin güne tanrs), Aglibol
(eski Suriye’nin ay Tanrs), Almaagah (Güney Arabistan Krall Saba’nn
koruyucu güne tanrs), Arma (Hitit ay tanrs), Arinna(Hitit güne tanrças,
devletin kurucusu), Artemis (Yunan ay tanrs), Diana (eski talyan ay tanrs)
Hilal (Eski Arabistan’da ay tanrs), Mani (Kuzey Alman geleneinde ay tanrs),
Marama (Yeni Zelanda’da Maorilerin ay tanrs) gibi. Bunlara ek olarak ay ve
güne tanrlarndan yüzlercesi saylabilir.
Türklerin yaamnda da gündüzü ve geceyi aydnlatan, hayat kayna güne ile
geceyi aydnlatan ay çok önemli yer tutmaktayd.
TÜRK SANATI KONOGRAFSNDE KÜN VE AY
Güne (kün)
Türkler, çok eski çalardan beri güneli yerlerde yaamay tercih etmilerdir.
Hunlar hem günee, hem de aya çok sayg gösteriyorlard. Güne dounun, ay da
batnn sembolüydü. Çadrlarn kaps törenlerde douya açlyor, dier
zamanlarda ise güneye açlyordu. Hunlar' da günee üç kere diz çökülerek selam
veriliyor ve kurbanlar adanyordu. Türk düüncesinde ve destanlarda "güne"
dii, "ay" ise erkek olarak simgeleniyordu. Anadolu'da Güne bir ayna
olduundan amanlar fallarn aynaya bakarak açyorlard. Tanr günei,
insanlarn snmas ve aydnlanmas için vermekteydi. Günele ilgili olarak Altay
ve Moollar'da da birçok efsane mevcuttur. Türkler’de güne scaklk, ay ise
soukluk sembolü olarak görülmütür. Gündüzleri scaktan yanarken, geceleri
souktan üümeleri bu düünceyi dourmu olmaldr. Soylu Krgz hanlarnn
güneten türediine inanlyordu. Ayrca Türkler' de Gün-han, Ayhan isimleri de
çok kullanlmtr. Ouz Han'n gökten düen hatunundan olan olunun ad Günhan idi. Güne ile ilgili olan birçok terim eskiden olduu gibi günümüzde de
kullanlmaktadr. Uygurlar Mani dinine girdiklerinde güne ve ay çok önem
kazanmtr (Ögel, 1998).
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Kün kelimesi hem güne, hem de gün anlamna geliyordu. Kün damgalarndan
biri ortasnda tek nokta olan dairedir. Alevli daire de günee karlk olarak
kullanlr. Güne umumiyetle alp ve hükümdar sembolü idi. "Kün-ay" tabiri
Türkçe’de "görümek", güne ile hilalin gökte birlikte görülmesi demektir
(Ögel, 1998).
Türkler, ay yaratan büyük tanrya inanrlard. Altaylarn aman dualarnda bu
inan devam etmekteydi. Ayrca ay güzellik sembolü idi. Türk destanlarnda
güne gözlü, ay azl, ay yüzlü yiitlerden bahsedilir. Ayn ekilleri Türklerin
edebiyatnda da büyük yer tutmaktadr (Ögel, 1998).
Esin'e (1972) göre, Türk milletinin dünyaca ünlü hilal, güne ve yldz
sembolleri, Türk ve yabanc aratrmaclarn ilgisini çekmitir. Esin, bu
armalarn, meneinin astral ikonografi bakmndan zengin olan ve iyi tannan
yakn douda arandn, hâlbuki Türk kültürünün doduu iç Asya çevresinde,
Proto-Türk olarak kabul edilen Türklerin gök ibadeti içinde yer alan astral
ikonografinin de ayn derecede zengin olduuna iaret eder (Esin, 1972).
Hunlarda gök ve dünya plan ile ay ve güne sembolleri, hükümdarn ayin
elbisesine, öldükten sonra da mezar ve tabutuna resmedilirdi. Göktürk yazs ve
damgalarnda pek çok astral mahiyette iaretler görülür. Selçuklu devrinde ok ve
yay anlamna geldiini örendiimiz sembollerin çok benzerlerine Orkun ve
Yenisey damgalarnda rastlanmaktadr. Dokuzuncu yüzylda Müslüman olan til
Bulgar hükümdarlar sikkelerinde kün-ay motifleri, Hakanl hükümdar Aslan
Han'n sikkesinde de parlaklk sembolü kün-ay motifleri yer alr. Orkun
çevresinde slami devirden kalan mezar talarnda da kün-ay motifleri
bulunmaktadr. Güne ve ay, Uygurlarda da hükümdar damgalar olarak
kaanlarn yazd mektuplarda kullanlyordu. Erken Müslüman olan Türk
devletlerinin paralarnda zaviyeli yldz veya güne motifi pek çoktur. Selçuklu
sikkelerinde de yer alan bu motifler, "Mühr-ü Süleyman" ad altnda lhanl ve
Osmanl ikonografisinde geçmektedir (Esin, 1970).
SELÇUKLU VE OSMANLI SANATINDA KÜN (GÜNE) VE AY
MOTFLER
Hzl ve büyük kitleler halinde Müslüman olan Türklerin, daha önce bal
olduklar inanç sistemlerine ait motifleri Anadolu' ya tayp getirmeleri doaldr.
13. yüzyl sonuna kadar slami düünce toplum hayatnn tüm kesimine
bütünüyle hakim olamam, ancak mevcut unsurlar bir düzene sokabilmitir.
te ne olduysa bu srada olmu, motif, figür, tasvir vs. terimleriyle tandmz
ne varsa toptan bir deiim sürecine girmi, inanç sistemi, daha eskiye ait
formlar tannmaz hale getirmi, dier bir ksmn ise tamamen ortadan
kaldrmtr. Mülayim, bu deiim sürecinde sanata yeni giren formlarla,
kaybolup gidenlerin "terminolojik" açdan çaresizlikleri ortaya çkardn ifade
eder (Mülayim, 1999).
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Mülayim’e (1999) göre; Türk sanatndaki geometrik ekillerden bir ksmnn
Ege-Akdeniz çevrelerinden, ama en çounun da slam öncesi Türk inançlarndan
gelmektedir (Haç, gamal haç, alt köeli yldz, güne ve ay motifleri).
Geometrik tasarmlarn nasl yapld ve süslemenin malzeme üzerine nasl
ilendiine dair yazl belge yoktur. Orta Ça Türk süslemelerindeki geometrik
kompozisyonlar, çizgi sistemleri ve kapal ekil geçmeleri olarak iki temel
kaynaa dayanmaktadr (Mülayim, 1999).

Resim 1. Konya Karatay Müzesi

Geometrik örneklerin içinde dairesel formlarn en ilginç olan, Konya Karatay
Medresesi' nin avlusunu örten on iki metre çapl kubbenin iç yüzünde
görülmektedir. Bu yapda ana mekâna girince firuze, lacivert çiniler zeminde
kullanlan beyaz alçnn üzerinde yer almakta olup, ilk etki "gece gökyüzü" nü
anmsatmaktadr(R.1). Uzaktan seyredenlerde derin etkiler brakan bu
kompozisyonda göze ilk çarpan özellik, takmyldzlarndan kurulu olmasdr.
Kompozisyonun ana motifi olan büyük yirmi dört kollu yldz gökyüzündeki
yldzlarn sembolü olarak, ayn zamanda da slam sanatnda güne ( ems ) tek
bana ana motif olarak kullanlmaktadr. Bu düzenleme bir merkezden yönetilen
kâinat düüncesini çartrmaktadr (Mülayim, 1999 ).
Güne formunun en erken örnekleri, Amasya'da Halifet Gazi Türbesi' nde ta
tezyinat olarak portalde rozetler halinde görülmektedir. Nide Alaaddin Cami
(1223) ve Divrii Darüifas (1228-29) portallerinde görülen çok harap
durumdaki insan ba eklinde, uzun örgülü saçl rozetlerin ise ay ve günei
sembolize ettii söylenebilir. Antalya-Burdur yolundaki ncir Han'n portalinde
(1238-39) yer alan iki aslan kabartmas üzerinde güne rozetleri görülür. II.
Keyhüsrev devri Selçuklu paralarnda, aslan-güne bu hükümdarn armas olarak
kullanlr. Cizre Köprüsü'nde insan büstü, aslan üzerinde günei, boa üzerinde
ise ay canlandrr.
Öney'e (1992) göre; Selçuklu sanatnda hayvan figürlerinden kartal, aslan ve
sfenks figürleri günei, ejder ve tavan figürleri de ay temsil etmektedir. KonyaSelçuk Üniversitesi Ahmet Keleolu Eitim Fakültesi Dergisi, Say: 25, Sayfa 21-32, 2008
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Mevlana Müzesi’ndeki küre buhurdanln üzerindeki dördü üstte, dördü altta
delik i tekniiyle süslenmi sekiz madalyon bulunmaktadr. Bu madalyonlar
günei temsil etmektedir. Anadolu Selçuklu sanatnda güne ve ay sembollerine
ta süslemede olduu kadar, madeni eyalarn süslemesinde de çok sk
rastlanmaktadr. Bugün, müzelerde bulunan ayna, tas, buhurdanlk gibi birçok
madeni eya üzerinde güne ve ay sembolleri görülmektedir.
Osmanl döneminde de camilerde mihrap ve mimber süslemelerinde rozetler
görülmektedir. Bu sefer malzeme mermer, ahap ve çini olarak karmza
çkmaktadr. stanbul’daki Mihrimah Sultan ve Sokullu Mehmet Paa
Camileri’nin mihraplarnda rozetlere rastlanmaktadr.
Osmanl minyatürlerinde güne de yedi gezegenden biri olarak yerini alr.
Güne; ems, Mihr, Hur gibi adlar alr. Yldzlarn en parla olup, bütün
yldzlar görünmez yapar ve Ay’a k verir. Denizi, karay canllar etkiler.
Issyla buharlama olur, bunun sonucu olarak bulutlar oluur, yamura neden
olur, bitkiler yeerir. Canllar güç kazanr. Güne (resim 2), minyatürlerde
deiik ekillerde yer alr. Büyük yuvarlak insan yüzü eklinde, çevresinde sar
alevler eklinde tasvir edildii gibi aslan burcu ile güç, gösteri simgesi olan
Güne özdeletirilmektedir (And,1998).

Resim 2. Acaibü’l Mahlukat

Ay ise Dünya’ya en yakn gezegen olarak birinci kat gökte bulunur. Dier bir ad
da Kamer’dir. ems altnsa Kamer gümütür. Bir inana göre ayn ilk yarsnda
dikilen aaçlar kolay tutar. Ay minyatürlerde elle tutulan daire içinde tasvir
edilir.
Özellikle Levni’in minyatürlerinde ay skça yer alr. Kimi zaman hilal eklinde,
kimi zaman da dolunaydr. Levni’nin Surname-i Vehbi’sinde yer alan bir
minyatürdeki (Ok Meydan’nda bir gece gösterisi) ay ve yldzlar, aydnlk bir
geceyi anlatmak için simgesel olarak resmedilmitir
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Resim 3. Levni, Surname-i Vehbi

GÜNE VE
YANSIMASI

AY

MOTFLERNN

ÇADA

TÜRK

RESMNE

Resimde güne doay aydnlatr, str, can ve renk verir (Çünkü renk, özellikle
izlenimcilerden beri k olarak bilinmektedir). Ancak onun nda ressam,
doann yapsn, biçimleri, rengini kavrayabilir. Bunun için doadan
yararlanmak isteyen sanatç, günein kendisine en iyi olana verdii yöreye
gider. Örnein kuzeyin insan Van Gogh, günein nlarnn cisimler üzerindeki
yansmalarn tuvalinde yanstmak için güneye, Arles’e gitmitir. Oradan yalnz
tarlalar, gündöndüleri deil, pencereden, kapdan süzülen günei, yaz ndaki
hasr sandalyeleri resmeder. Bu melankolik ve yalnz adamn resimlerinde
ölümün, çaresizliin ve duygu yükünün simgesi olan ay deil de günei seçmesi
ilginçtir.
Günein parlakln, ayn n ve evrelerini yalnzca ressamlar deil, yazarlar,
ozanlar, besteciler de ilemilerdir. Ortaça kitap resimlerinde, bugüne dein her
yerde her dönemde günein sanatçlar gibi gecenin, ayn sanatçlar olmutur.
Romantik duygusalln ar bast resimlerde ressamlar doay gündüz gözüyle
deil, geceleri ay nda resimlemeyi yelemilerdir. Ay  kukusuz, insan
bedenlerini, nesneleri aydnlatmaya yetmez, ancak gece yarsnda deniz
görünümlerini büyülü hale getirir.
Batl anlamda Türk Resim sanatnda güne ve ay motifleri, pirimitiflerden (Türk
resminin öncüleri) günümüze dein birçok ressamn resmine girmitir. Bu
resimlerde ay ve güne, bazen aydnlatc unsur, bazen masals bir görünüm,
bazen romantik geceyi tasvirlemek için kullanlmtr.
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Primitiflerde ve onlar izleyen Asker Ressamlar Kuanda ay, denizi ve doay
gizemli bir hale getiren güzellik olarak yer almtr. Hoca Ali Rza, Halil Paa
gibi asker ressamlarn resimlerinde ve Çall Kua içinde yer alan birçok
ressamn izlenimci tarzdaki doa resimlerinde ay ve güne, dorudan obje olarak
yer almam olsa da aydnl ve yansmalar ile resimde varln hissettirir.
Akademi eitimi alp, çocuksu duyarlln hiç kaybetmemi olan Ressam Fahir
Aksoy’un “Güneli Peyzaj” resminde güne, turuncu renkte eserin tümüne hakim
olarak görülmektedir (R.4). Aksoy’un, gündelik hayatn görüntülerini aktard
ve en ince ayrntsna kadar iledii “Bahçem” (R.5) adl resminde ise yine
günei, turuncu bir top gibi resmin baköesine yerletirmitir.

Resim 4. Fahir Aksoy, Güneli Peyzaj,1916

Resim 5. Fahir Aksoy, Bahçem, 1916

Yine Nevzat Akoral’n “Akama Doru” resminde, güne motifinin çok belirgin
ve aktif olarak resmin tümüne hakim olarak görülür (R.6).

Resim 6. Nevzat Akoral, Akama Doru, 1926
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Cumhuriyet Dönemi ve sonrasnda ise, 1933 de D Grubu Ressamlar ve
Müstakiller içinde resimde güne ve ay motifine pek rastlanmaz. Herhangi bir
gruba dahil olmadan resimde anlam ve öyküleme üzerine arlk veren çou
ressamn eserinde güne ve ay motifi görülmektedir. Örnein; Nurettin
Ergüven’in “Fethiye’de Gurub” adl tablosunda olduu gibi baz resimlerde
güne, dorudan doruya bir obje olarak yer alr. Yine Ergüven’in “Peyzaj” adl
tablosunda da ay, obje olarak olabildiince kocaman ve resme hakim olarak
resmin merkezinde görülmektedir (R.7-8).

Resim 7. Nurettin Ergüven, Fethiye’de Gurub,1969

Resim 8. Nurettin Ergüven, Peyzaj, 1971

brahim Çall’nn örencisi olan Eref Üren’in resimlerinde daha çok Ankara
görüntüleri yer alr. “Oran’da Akam” adl tablosunda güne bir turuncu top gibi
resmin merkezini oluturmaktadr (R.9).

Resim 9. Resim Eref Üren, Oran’ da Akam, 1970
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Resimlerinde öyküsel anlatmlara yer veren Ressam Cihat Burak, Körolu,
Pehlivanlar, Atatürk, Nazm Hikmet gibi resimledii kiilerin yaam öykülerine
yer verir. Dier yandan yaamn çarpklklarna da mizahi bir anlayla
yaklaarak masalms anlatmlarla renkli aaçlar, parlak gökyüzü, ay ve güne
tasvirleri yapmtr. Cihat Burak’n “Mobidik” adl resmindeki masalms
anlatm, ayn gizemli varlyla bir düe dönümü olup, içten bir anlatmn
benimsendii bu tabloda ay, bir masal ülkesini anlatr gibidir (R.10).

Resim 10. Cihat Burak, Mobidik, 1979

Türk Resim Sanat içinde ay ve güne motifi resmedilmi daha birçok resimden
söz edilebilir. Ay ve günein motif ve bir obje olarak resimde yer almas, Çada
Türk Resminin geliimi göz önüne alndnda, güne ve ay motifinin yer ald
resimler, belli bir dönemi arlkl olarak iaret etmezler. Daha ziyade fantastik,
öyküleme ve naif resmi benimseyen ressamlarn bu motifleri resimlerinde skça
kullandklar görülmütür.
SONUÇ
Türk sanatnda, Orta Asya’dan günümüze kadar kullanlan süslemelerde yer alan
geometriksel formlar arasndaki kün (güne) ve ay motifleri önemli bir yere
sahiptir. Türklerin Müslüman olmadan önceki yaamlarnda kün ve aya simgesel
olarak birçok anlamlar yükledikleri ve hükümdar sembolü olarak kullandklar
bir gerçektir. Türkler, Anadolu’ya göç edip Müslüman olduktan sonra da kün ve
ay motiflerini, Orta Asya’dan getirdikleri gelenekleri çerçevesinde slamiyet’in
inanç sistemi ile birletirerek dini mimaride, günlük yaamlarnda kullandklar
madeni eyalar üzerinde yeniden yorumlamlardr. Özellikle cami
mihraplarnda, medrese ve ifahanelerin portallerinde, çinilerde, buhurdanlk,
ayna gibi günlük kullanlan eyalarn madeni ilemelerinde kün ve ay motifine
önemli ölçüde yer verilmitir.
Batl anlamda Çada Türk Resminde ise güne ve ay motifinin, bazen
aydnlatc unsur olarak tüm resme yaylan gizli bir k veya bir obje olarak
kompozisyonun içinde yer ald görülmektedir. Türk Resim Sanat içinde güne
ve ay motiflerine, genellikle masalms anlatm ve naif sanat anlayn
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benimseyen ressamlarn resimlerinde skça rastlanmaktadr. Bu da Türklerin gök
cisimlerinin en önemlilerinden olan ay ve güne’ten her dönemde etkilendii,
plastik ve estetik deer olarak sanatna yansttnn bir göstergesidir. Türk
Sanatnn, Türklerin Orta Asya’dan gelen kültür birikiminin, Anadolu’ya
yerletikten sonra yeni ögelerle birleerek ve gelierek yol ald söylenilebilir.
üphesiz Türk Resim Sanatnn kökenlerini iyi irdelemek bugüne k tutacaktr.
Türk Sanatnn beslendii kaynaklar bilmeden günümüz sanatn anlamak ve
anlamlandrmak mümkün görünmemektedir.

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleolu Eitim Fakültesi Dergisi, Say: 25, Sayfa 21-32, 2008

32

Z. Arda

KAYNAKLAR
Edgü, F. (1998). “Resimde Ay”. Sanat Dünyamz. stanbul: Yap Kredi Kültür
Yaynlar, S. 68.
Esin, E. (1972). “Kün-ay”, 7. Türk Tarih Kongresi, Ankara: TTK Basmevi.
Giray, K. (1997). Türkiye  Bankas Resim Koleksiyonu, Ankara:  Bankas
Kültür Yaynlar.
Mülayim, S. (1999). Deiimin Tanklar, stanbul: Remzi Kitabevi.
Ögel, B. (1998). Türk Mitolojisi. Ankara: II. Cilt, TTK Yaynlar.
Öney, G. (1992). “Anadolu Selçuklu Mimari Süslemeleri ve El Sanatlar”
Ankara: Türkiye  Bankas Yaynlar.

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleolu Eitim Fakültesi Dergisi, Say: 25, Sayfa 21-32, 2008

