
BÏR GRUP SELÇUKLU SERAMÎGÎNDE ÏNSAN TASVÎRÎ 

Gôniil Ôney (*) 

Anadolu Selçuklu dônemi seramigi mimaride goriilen zengin çini 
sanati ile kiyaslandigmda çok sôniik kahr (1). Bu alandaki bilgilerimiz 
halen çok yetersizdir. îran'da Selçuklu dônemi mimarisinde çininin Ana-
dolu'ya gôre çok az olmasma karsihk kullanma seramiginin çesitliligï ve 
bollugu dikkati çeker. Selçuklulann Iran ve Anadolu'da bukadar farkli 
veriler ortaya koymasi çok çasirticidir. Son yillarda Anadolu'da yapilan 
kazilar ve tesadùfî buluntular, Anadolu Selçuklu seramiginin samldigin-
dàn daha zengin olduguna isaret etmektedir. Buluntularda hemen he-
men her bôlgede ôzellikle sgraffiato ve champlevé tipi seramiklerin bol
lugu dikkati çekmektedir. Ôrnegin; Adiyaman Samsat ve Eski Kâhta 
(Bugtin Kocahisar), Alacahôyiik yakmmda Kalehisar, Mersin Yûmûkte-
pe, Elâzig yakmmda Korucutepe ve tçme Hoyiïk, Antakya, Tarsus, Al 
-Mina (St. Simeon), Beysehir Kubadabad sarayi ve Ahlat kazilarmda bol 
olarak sgraffiato ve champlevé seramikler bulunmustur (2). 

(*) Prof. Dr., Ege Ùniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi Dekam. 
(1) G. Oney, Turk Çini Sanat^ Turkish Tile Art (Istanbul, 1977), s. 121-3, 149. 

Aynca bk. G. Ôney, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Susleme ve El Sanatlari. 
Architectural Decoration and Minor Arts in Seljuk Anatolia (Ankara, 1978), s. 
104-9. 

(2) Adiyaman Samsat için bk. T. Goell, «Samosata Archeological Excava
tions «National Geographic Society Reports. 1967 Project (Washington, 
D.C., 1974). Aynca bk. T. Goell, «Samosata. News Notes.» The Archeology 
Society of Staten Island and the Staten Island Society, Archeological Institute 
of America 1/2 (Summer 1967) Oney, G., «1978-79 ve 1981 yili Samsat kazilarmdan 
bulunan Islam devri buluntulanyla ilgili ilk haber» Arkeoloji Sanat Tarihi Der-
gisi, (1982). Izmir, 1982, s. 71-85. Eski Kâhta için bk. T. Goell and K. Otto-Dorn, 
«Keramikfunde aus dem Mittelalter und der fruhosmanischen Zeit,» «Arsameia 
am Nymphaios, die Ausgrabungen im Heirotheison des Mithradates Kallinikos 
von 18953-56, «Istanbuler Forschungen 23 (Berlin, 1963), s. 246-74. Taf. 60-75. Kale
hisar için bk. not 16. Mersin Yiimùktepe için bk. J. Garstang, «Yiimiiktepe,» Pre
historic Mersin, Yumiiktepe in Southern Turkey (Oxford, 1953), s. 261 Korucu
tepe için bk. O. Bakirer, «The Medieval Glazed Pottery. The Excavations at Ko
rucutepe, Turkey, 1968-70,» Journal of Near Eastern Studies 33/1 (1972), s. 96-108. 
Antakya için bk. F.O. Waage, Antioch on the Orontes IV/1 (Princeton. 1948), Tar
sus için bk. F.E. Day, «The Islamic Finds at Tarsus,» Asia (March 1941), s. 143, 
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Bilindigi gibi bu seramik tiirleri erken Islam sanatmda (9-13. yiiz-
yillarda) Irak, Iran, Suriye ve Misir'da, Abbasi, Selçuk, Atabek, Fatimî, 
Eyyubi ve Memluk devrinde bol olarak kullanilir. Anadolu'da Selçuklu 
dôneminde oldugu kadar, ortaçag Bizans, Ermeni ve Giircii sanatmda 
da yaygindirlar (3). Kibns'a, çesitli Akdeniz ùlkelerine, Kinm'da Cher-
sonese'ye (Odesa çehri dogusunda) kadar yayilmislardir (4). 

Sgraffiato seramiklerinin en kaliteli ve bol orneklerj îran'da Teb-
riz yakimnda Aghand bolgesinden geldiginden bazi yaymlarda «Aghand» 
seramikleri olarak da geçerler. Ôzellikle kuzey bâti Iran için tipik bir 
seramik tùrù olarak tanmirlar (5). Aghand orneklerinde çogunlukla ara-
besk zemin ùzerinde tek hayvan figura islenir ve renkli sirrm figiirun 
disma tasmadigi gôriilûr. Anadolu ve Suriye orneklerinde ise renkli sir-
h satihlar çogu kez çizgili konturlann disma tasar. îran'da ôzellikle (11.-
13. yiizyilda) Azerbaycan'da, Garrus kentinde bol bulunan champlevé 
tekniginde seramikler, bazi yaymlarda «Garrus» tipi admi da ahrlar (6). 

Sgraffiato ve champlevé tipi seramiklerde hamura istenen form ve-
rilip astarlanir ve kurutulur. Desen astari (engobe) ince, sivri bir aletle 
kaziyarak çizilir ve firmlanir. Champlevé tipi admi alan orneklerde ge-
nis bir aletle oldukça derin ve daha yaygm satihlar oyulur. 

Çogu kez her iki kazima tipi, (ince) sgraffiato ve (genis) champlevé 
aym kabda bir arada kullanilir. Anadolu orneklerinde çogunlukla çukur-

Al-Mina (St. Simon) için bk. A. Lane, «Medieval Finds at Al Mina in North 
Syria,» Archeologia 87 (1938), s. 28. Kubadabad için bk. K. Otto-Dorn, «Bericht iiber 
die Grabung in Kobadabad 1966,» Archeologischer Anzeiger, Heft 4 (1969), s. 484-
91. Ahlat için bk. B. Karamagrali, «A ceramic oven discovered in Ahlat,» Fifth 
International Congress of Turkish Art, éd. G. Fehér (Budapest, 1979), F. 9a-b, 
lOa-b. ' ... 

(3) Bizans seramigi için bk. D.T. Rice, «The Pottery of Byzantium and" the 
Islamic World,» Studies in Islamic Art and Architecture in Honor of Prof. K.A. 
C. Creswell (Cairo, 1965), s. 194-236; H. Wallis, Byzantine Ceramic Art (London, 
1907). Ermeni ve Giircii seramigi için bk. V. Japaridze, «L'Industrie de la Céra
mique en Géorgie du X I - X I I I . Siècle, Bedi Kartlisa 17-18 Nr. 45, 46 (1974). 

(4) Rice, «The Pottery of Byzantium,» F. 24, 36, 37, 38, 42. Aynca bk. C.H. 
Morgan, The Byzantine Pottery (Cambridge, Mass., 1942), s. 120, 300. Aynca bk. 
Lane, «Medieval Finds,» s. 45-54. 

(5) G. Fehervari, Islamic Pottery. A Comprehensive study based on the Bar
low Collection (London, 1973), s. 68-9. 

(6) A. Lane, Early Islamic Pottery (London, 1947), PL 31-33; J. Zick-Nissen, 
Islamische Keramik. Hetiens Museum (Diisseldorf ,1973), F. 77-79. s. 67-8; Feher
vari, Islamic Pottery, nos. 42-8, s. 66-8 ve PL 22-4. 
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da kalan oyma satihlarm kahverengi veya siyah koyu bir renkle boyan-
digi gôriilur. Kazilan ve boyanarak verilen desenin ùzeri renksiz, açik 
veya koyu yesil, bej, sari, kahverengi veya karisik renkli seffaf bir sirla 
kaplanir ve yeniden firmlamr. 

Teknik, renk, kalite, hatta çogu zaman desen bakimmdan bôlge ve 
devir farkhhgi gôstermeyen sgraffiato seramikleri tarihlemek ve bôlgelen-
dirmek zordur. Buluntu yeri, figiir ve stil ôzellikleri, bazen de yazilar 
bu konuda bize yardimci olur. Anadolu'da tesadûfen veya kazi sonucu 
bulunan sgraffiato seramiklerin ana yapim merkezleri belli degildir. Bu-
luntularda genellikle stilize ve bitkisel geometrik çekiller, kus ve bahk 
figiirleri ,bazen de neshî ve kûfi yazilar gôriilur. însan, siren ve sfenks 
figiïrlii sgraffiato seramikleri oldukça enderdir. Anadolu ôrneklerinde ge
nellikle kirmizimsi, fazla sert olmayan bir seramik hamuru ve beyaz as-
tar dikkati çeker. 

Anadolu Tiirk devri arkeolojisi baslaymcaya kadar Anadolu bulun-
tulan genellikle Bizans'a, Ermeni ve Gûrcû sanatma mal edilmiçtir. Bu 
seramik turùnùn çok benzer bitkisel, geometrik motifler ve kuslarla be-
zenmis olarak, ayni teknik ôzelliklerle 11.-14. yiizyil Anadolu'sunda yay-
gm oldugu muhakkaktir. Bu kisa araçtirmamizda figiir stili nedeniyle 
Anadolu Selçuklu sanatma ait oldugunu kabul ettigimiz insan figurlii 
birkaç parça ûzerinde duracagiz. Yine Selçuklu stilini yansitan bazi 
sfenks ve harpi figurlii seramikler de vardir. Bunlan bir baçka yazimiz-
da konu edecegiz. Bu arada Bizans eseri olarak tamtilan, tam anlamiy-
la erken islam figiir stilinin ozelliklerini yansitan bazi sgraffiato ve 
champlevé tipi seramiklerin Selçuklu olabilecegini belirtmek istiyoruz 
(7). Anadolu Bizans seramikleri konusunda bilgilerimiz de henûz çok ye-
tersizdir. Anadolu kazilannda çogu kez Selçuklu devri malzemesiyle ka-
nçik olarak ele geçen Bizans seramiklerinde figiir stili ayinci bir ip ucu 
olabilir. 

(7) G. Oney, «Bizans Figiirlerinde Anadolu Selçuk Etkisi. Anatolian Influence 
on Byzantine Figurai Art.» Selçuklu Arastirmalan Dergisi III (1971), s. 91-118, F. 
43, 47, 49. Aynca bk. «The Potery of Byzantium,» ve «Iranian Elements in By
zantine Art,» III è Congrès International d'Art et d'Archéologie Iraniens (Mos
cow and Leningrad, 1939) s. 203-7. Yazar sadece Iran etkileri ûzerinde durmakta 
Anadolu Selçuklu ôrneklerine hiç deginmemektedir. 
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YAYINLARDAN TANIDIGIMIZ SELÇUK DEVRÎ SGRAFFÏATO VE 
CHAMPLEVÉ ÔRNEKLERÎ 

Tarsus Tabagi, Ôzel Koleksïyon : 

Tarsus'dan gelme, îstanbul'da ôzel koleksiyonda bulunan ve E. Lu
cius tarafindan yaymlanan (8) tabakta bagdas kurarak oturan bir saray 
ileri geleni veya hukumdar canlandirilmistir (Res. 1). (Ôlçùler: yiiksek-
lik 9,3 cm., çap: 26,3 cm.) 

Renksiz, kismen de yesil, kahverengi seffaf sirla sirlanmiçtir. Figûr 
erken islam ve Turk sanatmm resim programma uygun olarak bir elin-
de kadeh, diger elinde nar meyvasi(?) tutar, baçmda iiç dilimli taç gôriï-
lùr. Beysehir Kubadabad saraymda bulunan çesitli çiniler ùzerinde 
(1236 civari) bagdas kurarak oturan bazi figùrler, ellerinde benzer bir ka
deh veya nar meyvasi tutarlar. Asagida tamtilan, Samsat kazismda bu
lunan seramik parçalarmda da aym tip kadeh tutan figurler canlandinl
mistir. 12. -13. yûzyil Iran, Suriye, Anadolu islam el sanatlarmda kadeh 
tutan figùr motifi yaygmdir (9). 

Tarsus tabagmda gôrdùgûmiiz tarzda ùç sivri tepelikli taç Anadolu 
Selçuklu sanatmda mevcuttur. Ôrnek olarak, Konya înce Minareli Med-
rese Mûzesi'nde bulunan (eskiden Atatûrk Mùzesindeydi) Barbutin tek-
niginde islenmiç bir sirsiz seramik basi gosterebiliriz (10). Tarsus taba-

(8) E. Lucius, «Neue figurai verzierte seldschukische Keraraik aus Anato-
lien.» Sanat Tarihi Yilhgi II (1966-8), s. 23, Abb. la, Notes 3, 4. 

(9) Erken îslâm sanatmda kadeh motifi için bk. GJ. Lamm, Mittelalter-
liche Glaser und Steinschnittarbeiten aus dem Vorderen Orient (Berlin, 1929), 
II, Taf. 127. Kubadabad için bk. K. Otto-Dorn, «Die menschliche Figuren auf 
den Fliesen von Kobadabad,» Forschungen zur Kunst Asiens, in Memoriam Kurt 
Erdmann, Editor 0. Aslanapa ve R. Naumann (Istanbul, 1969 , s. 114-20, F. 5a, 
5. Bagdas kurarak oturan ve kadeh tutan figûr Abbasi, Fatimi ve Iran Selçuklu 
sanatmda da yaygmdir. Bk. Otto-Dorn, «Figuren,» s. 113-9 ve F. 3-4. Turk sana
tmda kap tutan figùrler için bk. E. Esin, «The cup rites in Inner-Asian and Tur
kish Art,» Erdmann Memorial, s. 224-61. Elinde nar tutan Sultan figuru Iran Sel
çuklu sanatmda yaygmdir. Bk. A.U. Pope ve P. Ackerman (eds), A survey of 
Persian Art from Prehistoric Times to the Present (London-New York, 1938), V. 
P. 646B. Kubadabad ôrnekleri için bk. K. Otto-Dorn, «Figuren,» s. 121 ve F. 6-9, Turk 
sanatmda bagdas kuran figùrler için bk. E. Esin, «The Hierarchy of Sedent Pos
tures in Turkish Iconography,» Kunst des Orients VII/1(1970-71), s. 1-29. 

(10) t)ç dilimli taci Nigde Hudavent Hatun tiirbesinde arabeskler arasmda 
gizlenmis maske tipi baslarda ve siren figurlerinde de gôrmekteyiz. Bk. G. Ôney, 
«Die Figurenreliefs an der Hudavent Hatun Tiirbe in Nigde,» Belleten XXXT, 122 
(1967), s. 166-67, F. la, b, 4, 7a, b, 8, 11; Aym taçlar Konya înce minareli Medrcse 
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gmda figûr salvarhdir. Kollarmda tiraz bandi, sag yanda siirahi dik-
kati çeker (11). Figiirun duras sekli, kadeh, siirahi nar(?) motifi ve ki-
yafet, asagida, ùzerinde durulan St. Simeon'da bulunan tabaktaki tasvi-
re çok benzer (Res. 5). Doç. Dr. Ôzden Suslu'den ogrendigimize gore 
Mersin, Erdemli muzesinde, Adana'dan gelme çok benzer çukur bir ta-
bak vardir (12). 

Bagdas kurarak oturma ve kadeh motifi, ebedi hayati simgeleyen 
dal, nar motifleri ve siirahi, hiikùmdarla ilgili sahnelerde Abbasi, Fati-
mi, Eyyubi ve Selçuklu el sanatlannda sik sik karsimiza çikarlar (13). 
Anadolu Selçuklu taç devri kabartmalarmda ve Kubadabad sarayi çini-
lerinde de çesitli ôrnekleri gorulùr (14). Tarsus tabaginm çift sira ôrgiï-
lii kenar bordiirii Anadolu Selçuklu tas isçiliginde sik olarak islenir. 
Tabagin seramik hamuru kirmizimsi kahverengidir. Yazar tarafmdan 12. 
yiizyil ikinci yansina tarihlenen eser bizce Prof. K. Otto-Dorn'un da be-
lirttigi gibi 13. yiizyil ortalanndan olmahdir (15). 

Adana Muzesinde Misis ve Mersin Yumuktepe ôrnekleri : 

E. Lucius adi geçen yaymmda, Mersin Yùmuktepe'den gelme bir ça-

Muzesi'nde Konya Alaaddin Koçkii'nden gelme alçi siren kabartmasmda (Inv. 
886); ayni miïzede Konya kalesinden gelme tas melek kabartmalarmda (Inv. 
883) gôrulmektedir; bk. F. Sarre, Der Kiosk von Konia (Berlin, 1936), Abb. 3, 4; 
Kubadabad sarayi çinilerindeki insan, siren, sfenks figurlerinde bu tip taçlar 
için bk. Otto-Dorn, «Bericht,» Abb. 6, Taf. lb ve G. Ôney, «Kubadabad Ceramics,» 
W. Watson (ed), The Art of Iran and Anatolia from the 11th to the 13th Century 
A.L. Colloquies on Art and Archeology in Asia no. 4 (London, 1974), F. 3 ve Ôney, 
Turkish Tile Art, s. 38, 40; Diyarbakir muzesinde bronz sfenks figiirundeki (Inv. 
607), taç için bk. S. Yetkin «Bir Tunc Sfenks,» Turk Kùltùru 16 (1964) ve E. Baer, 
Sphinxes and Harpies in Medieval Islamic Art (Jerusalem, 1965), F. 29. 

(11) Benzer surahi motifi için bk. Otto-Dorn, «Figuren,» F. 5a, 5. Çalvar için 
bk. M. A. Kôymen, «Alp Arslan Zamam Turk Giyim-Kuçami,» Selçuklu Arasttr-
malan Dergisi III (1971), s. 66. Bk. N. Atasoy, «Selçuklu Kiyafetleri Uzerine bir 
deneme,» Sanat Tarihi Yilhgi IV (1970-71), s. 122, 141. 

(12) Dr. Ôzden Sûslû : Anadolu Selçuk Giysilerinin Tasvirlere gore incelen-
mesi» basilmamis Doçentlik tezi (Istanbul Edebiyat Fakiiltesi - Sanat Tarihi 
ana bilim dah). 

(13) Bk. Otto-Dorn, «Figuren,» s. 113-8. 
(14) Benzer nar tutan figurleri Konya Kalesi'nden gelme tas kabartmada 

(Ince Minareli Medrese Miizesi, Inv. 885). Bk. Sarre, Kiosk, s. 47; Konya Alaed-
din Sarayi'na ait bir alçi kabartmada (Istanbul Turk ve Islam Eserleri Muzesi-
Inv. 2334). Bk. A. Ogan ve E. Kùhnel, Istanbul Arkeoloji Miizelerinde Saheser-
ler (Berlin ve Leipzig, 1938, F. 10; veAksehir Tas Medrese Miizesi'nde bir grup 
Aksehir mezar tasmda gormekteyiz. Bk. not 9. 

(15) Otto-Dorn «Bericht,» s. 486, n. 105. 
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nak parçasi ùzerinde, basi sankli, kolu tirazli bir kadin (?) basmdan sôz 
eder ve 13. - 14. yùzyila tarihler (16). Aym yazar Adana Mùzesi'nde, Misis'-
den gelme 12. yùzyildan bir tabak ùzerinde Selçukiu tipi taçh bir bas-
tan sôz eder (17). 

Adana mûzesinde Misis'ten gelme figùrlù, sgraffiato tekniginde ve 
akitma sirh, benzer bûyûklùkte çukur iki tabak daha vardir. Sôz konusu 
eserleri ve yukarida sôziinu ettigiiriiz Erdemli miizesi ôrnegini Dr. Ôzden 
Siislû yaymlayacaktir. Kendisine verdigi bilgi için tesekkùr ederim. 

Sôz konusu eserler Tarsus, St. Simeon ve açagida tamtilan Ankara 
Etnografya Mûzesi (Resim 5, 11) tabaklanyla benzerlik gôsterir. 

Bu Sgraffiato tabaklardan birinde bagdas kurarak oturan figiir, bir 
elinde kadeh, digerinde mendil (?) tutar. Figùriin etrafi çiçek rozetlerle 
kuçatilrmstir. Kibns'ta da benzer figûrlû tabaklar bulunmaktadir. Açagi
da sôzû edilen St. Simeon merkezinden Kibris'a bol miktarda Bizans 
tabagi gônderildigi bilinmektedir .Bunlann arasmda islam sanatimn re
sim programma uygun uslupta olan figiirlû tabaklarm Selçukiu ustalari 
tarafmdan yapildigi kamsmdayiz. 

Kalehisar ôrnekleii : 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa'nm Alacahôyiik yakmmda Kalehisar kazi-
smda buldugu insan figiirlii Sgraffiato ve champlevé parçalarini da bu 
gruba katabiliriz (Res. 2,3 çizim 1). Parçalar Istanbul tîniversitesi Sanat 
Tarihi koleksiyonundadir (18). Parçalardan birinde gôvdenin sadece iist 
kismi ve baçm yarisi gôrûlûr (Res. 3). (En 13,5 cm., uzunluk 8,5 cm., 
yûksekiik 3,5 cm.) Omuz hizasmda, yay seklinde yukselen yuvarlak hat 
nedeniyle, bunlann kanat olabilecegini dûsûnen Prof. Dr. Aslanapa bu 
figure Melek(?) der. Kammizca bu hat daha sonra tanittigimiz Cherso
nese ve Amasya mûzesi ôrneklerinde de rastlanan palmetli daldir (Res. 
6,7,10). Figûr, bazi Iran Selçukiu seramik tabaklarmda, asagida ùzerin
de durdugumuz Chersonese tabaklarmda ve Sultan Alâeddin Keykubad' 
m yazhk sarayi Kubadabad (1236 civari) çinilerinde gôrûldûgû gibi, yol-
lu kaftan giymistir (Res. 6, 7) (19). Sôz konusu kaftanlarm yakasiz ve 

(16) Lucius, a.g.e., s. 122. Bk Garstang, a.g.e. 
(17) Lucius, a.g.e., F. lb 
(18) O Aslanapa, «Keramikôfen und figiireliche Keramik aus Kalehisar,» 

Anatolica I (1967), s. 135-6, F. 1 ve 2, Taf. XIV/9. Kalehisar kazilarmda kus ve 
balik figiirlû sgraffiato parçalar da bulunmustur. Bk. F. 3 ve 4. 

(19) Kubadabad için bk. Otto-Dorn. «Figuren», n. 30. Benzer yollu dcsenli 
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ônden dùgmesiz gelisleri ve kemerleri ornegimize benzerlik gosterir. 
Kaçgarh Mahmud'un Divan-i Lugat'i Tiirk kitabindan ogrendigimize go
re, Selçuk'lular ozellikle yesil ve yollu bir kumas dokumakla un yapmis-
lardi. Sultan Alp Arslan'a 500 adet altm ve giimus isli kaftan hediye 
edildigi bilinmektedir (20). Seramik parçasmdaki figurùn elinde ne tut-
tugu goriilmez. Sag koldaki tiraz bordiiriinde «Allah» yazisi okunabilir. 
Sol koldaki yazi okunamaz. Çukur kisimlar kahverengi boyanmistir. Sir 
seffaf ve sanmsidir. Tabagm dis yiizii de sirlidir. 

Kalehisar'da birkaç insan basi parçasi daha bulunmustur (21) (Res. 
2). Karikatur uslubunda, sgraffiato tekniginde islenen bu baslar E. Lu-
cius'un eski Kâhta Flur kôyii baslarma ve Mashat'taki baslara benzer 
(Ôlçùler; 5x5,5, 7,5 x4 cm). Yesil sirli parçalarda zemin siyah boyalidir. 
Karikatur stilinde insan baslari Kubadabad sarayi çinilerinde de dikka-
ti çeker (22). Soldaki fragmanda figiiriin basligmm Chersonese I (Res.6), 
Ankara Etnografya miizesi (Res. 11), Masmat kôyii (Res. 13), ôrneklerine 
çok benzer sekilde on kismi kabank, etrafi kiirklii bir baslik (bork) ol-
dugu anlasilmaktadir. Bu tip bashklann Anadolu Selçuklularmda çok 
yaygm oldugu bilinmektedir. Kubadabad çinilerinde ve Varka ve Giil-
sah minyatiirlerinde canlandinlan figiirlerde de bu tip basliklara rast-
lamr (23). . 

Kalehisar buluntulari arasmda champlevé tekniginde islenmis, kir-
mizi hamurlu, açik yesil sirli, çukur kisimlari siyab)boyah bir fragmanda 
yiiksek sapkah bir insan basi, sag tarafmda ise arabesk dallanyla siislii 
bordûrler gorûlûr (Çizim 1). Baslik tipi iki yandan çikmtisi ile Amasya 
miizesi ve Chersonese'de bulunmus ath figuriindeki basliga benzer (Bak 

kaftanlan Sava'ya ait (1187) bir minai tabak uzerindeki figiirlerde, Bk. Survey 
V, P. 688A, Kaçan'a ait 1187 tarihli bir tabak uzerindeki iiç figiirde gormekteyiz. 
(Metropolitan Museum of Art, New York), Bk. J. Grube, The World of Islam 
(New York and Toronto, 1967) F. 16. 

(20) Kôymen, a.g.e., s. 55. Bk. Mahmud Kasgarh, Divan, Terciime: B. Atalay 
III s. 17, ve N. Atasoy, a.g.e. s. 149. 

(21) Aslanapa «Keramikôfen,» Abb. 7, 9, F. 2. 
(22) Bk. Otto-Dorn, «Figuren,» F. 15, 27, 28. 
(23) On tarafi yiiksek baslik (bôrk) Iran ve Irak Selçuklu dônemi sanatinda 

yaygindir. Bk. Atasoy, a.g.e., s. 1134, 116-9. Kitâb al Aghani minyatiirlerinde Bed-
reddin Lulu figiiriinun kiirklii bashgi aym tiptedir (1218-19). Ayni bashklar Kitâb 
al-Diryak minyatiirlerinde de gôriilûr. Bk. R. Ettinghausen, Arab Painting (1962), 
s. 65, 91. Varka ve Giilsah minyatiirlerinde de benzer bashklar vardir. Bk. Ata
soy, a.g.e., F. 27, 28. 
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Çizim 1 - Kalehisar'da bulunmus seramik parçasi. 13. yûzyil (1st. Edebiyat Fak.) 

res. 10, 7) (Ôlçiiler 11x5,5 cm. yiikseklik 1,5 cm.). Kalehisar fragmanlan-
mn 13. yiizyildan oldugunu kabul ediyoruz. 

Adiyaman, Eski Kahta ôrnekleri : 

Eski Kahta'da Flur koyii kazilarmda bulunan kink bir kâsede 
bagdas'kurarak oturan kaftanh iki figiir gôrulur (24). Yanmis olan tabak-
da figiirler zor seçilir (Çizim 2). Basi sankh olan sol taraftaki figiir saz 
çalar, elinde flùt veya mendil tutan ikinci figiir (kadm olmasi mûmkiin) 
ona dogru kolunu ùzatir. Ortalarmda iki kath bir meyva sepeti yer ahr. 
(Ôlçiiler: yiikseklik 18 cm., çap 44 cm.). Kâse çeffaf, renksiz ve yesil, kah-
verengi sirla kaplanmistir. Eski Kâhta seramiklerinin yerli yapim oldu
gu kabul edilmektedir. îran'da Selçuklu devri minai tabaklarmda da 
benzer ikili sahneler gôrulur. Freer Gallery of Art'da sergilenen iki ta-
bak bu gruptan çok ilginç ôrneklerdir (25). Benzerini Victoria Albert 
miizesinde gôrdûgumùz St. Simeon'dan gelme tabakda oldugu gibi (Res. 
5). figurun baçmdaki sank motif inin de Anadolu Selçuklularinda yaygm 
oldugu anlasilmaktadir. Sultan Alaeddin Keykubad'm portresi olarak 
tamtilan, Kubadabad çinisi ûzerindeki figiir de sakalh ve sariklidir (26). 

(24) Lucius, a.g.e., s. 124-5 ve Abb. le. Bk. F.K. Dorner, «Arsameia am Nym-
phaios. Berichtskanipagne iiber die Grabungskampagne 1965,» Istanbuler Mit-
teilungen 16 (1966), s. 145-9 and Abb. 7, Eski Kâhta buluntulari Ankara Anadolu 
Medeniyetléri ve Gaziantep Muzesi depolarmdadir. 

(25) Bk. E. Atil, Ceramics from the World of Islam (Washington, 1973) s. 41-
2. Baska ôrnekler için bk. Lane, Early Islamic Pottery, F. 58. B, 68À ve 84A. 

(26) Bk. M. Onder, «Kubadabad Çinilerinde Sultan Alaeddin Keykubad I'in iki 
Portresi,» Sanat Tarihi Yilhgi III (1969-70), s. 1214 ve F. 1. Rey'de bulunmus bir 
Selçuklu luster tabagmda benzer sekilde basi sankh ve sakalh bir figiir gotiilur 
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Çizim 2 - Eski Kâhta Flur Kôyii'nde bulunmus kâse. 13. yûzyil (E. Lucius) 

E. Lucius yazisinda Eski Kâhta Yeni Kale ve Kilise tepe kazilann-
da bulunan, fragman halinde bazi insan figiirlu seramik ôrnekleri tam-
tir (27) (Çizim 3,4). Yazar, bunlarm Anadolu yapimi oldugu kamsmda-
dir. Bu tasvirler de Kalehisar fragmanlannda oldugu gibi karikatur iis-
lubundadir. Flur, Kilise tepe fragmani kahverengimsi hamurlu beyaz as
tarh ve kahverengi sirlidir (En 8 cm.). Yenikale fragmani kirmizimsi 
toprakh, beyaz astarh, açik yesil sirlidir (Ôlçuler: 6,5x9 cm.). Eski Kâh
ta ôrnegi kirmizi toprakh, beyaz astarh ve sirsizdir (Ôlçuler 8x16 cm.). 
Bu seramiklerin 13. yiizyildan oldugu kamsmdayiz. 

Keban, Korucutepe fragmanlannda insan basi : 

Korucutepe kazilannda bol olarak bulunan yerli yapim sgraffiato 
ve champlevé seramikler arasmda birkaç insan basi fragmamna da rast-
lanmaktadir (28). Ufak bir fragmanda yuz tipi diger Anadolu Selçuk ôr-

(12-13. yiizyil, Metropolitan Miizesi). Bk. Survey V, s. 646. Bk. Grube, a.g.e., s. 72. 
Varka ve Giilsah minyatiirlerinde de sarikh figiirler goriiliir. Bk. Atasoy, a.g.e., 
s. 139 ve F. 31, 34 vee 35. Tugrul Bey Nisapur'a geldiginde sankhydi (1038). Tiirk-
lerde sank için bk. Kôymen, a.g.e., s. 62 ve Kasgarh, a.g-e., I, 201; II, s. 151; ve 
III, s. 296. 

(27) Lucius, a.g.e., s. 126-8 ve Abb. 2a, b ve 3a. 
(28) 0. Bakirer, «The Medival pottery and baked clay objects,» Korucutepe 

3. Studies in Ancient Civilisations, ed. M. van Loon (Amsterdam, 1979) Cat. no. 
W 54. 
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Çizim 3 - Adiyaman, Eski Kâhta'da bulunmus seramik parçasi. 13. yiizyil (E. Lucius) 

Çizim 4 - Adiyaman Kilisetepe'de bulunmus seramik parçasi .13. yiizyil (E. Lucius) 

neklerine benzer. Kenan sûslu baçhgin tipi Ust kisim kirik oldugundan 
anlasilmaz (Res. 4) (Ôlçiiler 4,5x4,5 cm.). Fragman turuncu hamurlu as-
tarh ve açik sari sirhdir. Çukur kisimlar kahverengi boyahdir. Ayni ta-
bakada bulunan paralara gôre bu parça 13. yùzyila tarihlenir. Parça bu-
gûn Elâzig Teknik Okul deposundadir. 

Yukandaki orneklerden gôriildûgiï gibi yayinlarda tanitilan insan 
figiirlii sgraffiato ve champlevé seramikleri birkaç ôrnegi geçmez. 

Bizans seramigi olarak taratilan, Selçuk olmasi muhtemel ornekler : 

Mùzelerde ve yayinlarda Anadolu Bizans seramigi olarak tanitilan, 
birkaç parçanin da tipik Selçuk figiir stili nedeniyle yanhs degerlendiril-
digi kanismdayiz. Ortaçag Ermeni, Gùrcii, Bizans ve Selçuk sgraffiato ve 
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champlevé seramikleri ayni kiiltiir potasmm iiriinleridir. Bunlan kesin 
ayirmak olanagina sahip degiliz. Ancak figiir stili açismdan tamamen 
Selçuk ve erken tslâm figiir stilinin ôzelliklerini yansitan parçalan Ana-
dolu Selçuk kabul etmek gerekir. Kazilar bu tûr seramigin Anadolu'da 
bol olarak yapildigini açikladigrna gôre, bunlann Anadolu'ya Iran, Suri-
ye, Irak gibi komsu îslâm ùlkelerinden ithal edilmis olmalari daha az 
bir ihtimaldir. 

St. Simeon'dan geîme tabak : 

Londra Victoria and Albert mùzesinde sergilenen ve Antakya yaki-
nmda St. Simeon'da (Al-Mina) bulunmus figiirlu bir tabak Bizans eseri 
olarak tanitilmistir (29). St. Simeon 1188-1268 yillari arasinda Haçhla-
nn limani olarak kullanildigmdan bu tarihlerden bir Bizans tabagi olarak 
yaymlanan eser bizce 13. yùzyildan Selçuk eseri olmalidir (Res. 5). Art
hur Lane yaymmda tabagm îslâmi etkili oldugunu, muhtemelen Suriye' 
li ustalar tarafmdan yapildigini belirtir (30). Al-Mina'da yerli imalât 
sgraffiato seramiklerin yanisira çesitli tipte islam seramikleri de bulun-
mustur. Bu parçanm da ithal edilmis Islâm seramigi olmasi mûmkùn-
dùr. St. Simeon'dan (Al-Mina) çesitli seramiklerin biitiin Akdeniz'e, hat-
ta Kirim'a kadar gonderildigi anlasilmaktadir. Desenli salvar giymis 
olan figùr bagdas kurarak oturur. Kolunda tiraz bordùrleri, sag elinde 
kadeh goriiliir. Kadehin sekli 12. yùzyil sonu, 13. yiizyilda Suriye ve Ha-
lep'de çok yaygin olan emaye suslii bardaklarm sekline benzer. Kirik ki-
simda, Tarsus ornegi (Res. 1), ile kiyaslamnca benzerligi nedeniyle ta-
mamlanabilen boynu bogumlu bir siirahi bulunur. iri badem gozlii figii-
riin basmda sank vardir. Figiiriin oturusu, kadehi, siirahi motifi ve çal-
varh olusu daha once de belirttigimiz gibi Tarsus'da bulunan tabaga 
(Res. 1) ve Dr. Ôzden Siislu tarafmdan tamtilacak olan Erdemli Mùzesi 
ve Adana Miizesi tabaklarina benzer. Tabagin zigzagh kenar bordùrii 
açagida tamtilan Etnogrfaya mùzesi ve Eski Kâhta ôrnekleri tarzmda-
dir (Res. 11) (Çizim 2). Kirmizimsi toprakh olan tabak, beyaz astar ûze-
rine çeffaf, renksiz ve sari, yeçil benekli sirla ortulmiistiir. 

(29) Lane, «Medival Finds» P. XXIV, 1A. Bk. Ôney «Anatolian Seljuk Inf
luence on Byzantine Figurai Art,» s. 116 ve F. 47. Yeni bulunmuç Selçuklu devri 
sgraffiato seramiklere dayanarak bu parçanm da Anadolu Selçuklu dôneminden 
oldugunu sôyleyebiliriz. Bagdas kurarak oturan figiir, kadeh, siirahi ve sank 
motif i için dip notu 9, 11, 25 ve 26'ya bk, 

(30) Lane, a.g.e., p. 50. Çalvar Selçuklu figiir sanatmda yaygmdir, Bk. Ata-
soy, a.g.e., s. 122, 121 ve n. 11. 
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Chersonese'de bulunmus birinci tabak : 

Leningrad Hermitage muzesinde bulunan ve Kirim'm kuzey batism-
da Chersonese'den getirilen champlevé ve slip teknigi ile islenmis bir 
tabak David Talbot Rice tarafmdan 11.-13. yiizyillara tarihlenen islam 
sanati etkili bir Bizans tabagi olarak tamtilmiçtir (Res. 6) (31). Yapilis 
tekniginin ve figiiriin yollu elbisesinin Prof. Dr. Oktay Aslanapa'mn Ka-
lehisar fragmanlariyla benzerligi dikkati çeker (Res. 3). Kurklu bashk 
ise Ankara Etnografya miizesi, Kalehisar ve Mashat kôyii orneklerini ha-
tirlatir (Res. 11, 2, 13). Bu nedenle seramigin 13. yiizyildan bir Anadolu 
Selçuk ornegi olmasi gerektigine inamyoruz. Daha once belirttigimiz gi-
bi, Kubadabad sarayi çinilerinde de benzer sekilde yollu desenli ôrnek-
ler bulunmustur (32). Tabakda bagdas kurarak oturan figiir biiyiik ola-
sihkla elinde kadeh tutar. Kolda arap harfli, yazisi okunamayan tiraz 
bandi goriiliir. Basin etrafmdaki halka hâleye benzer ve iki yaprakli dal 
seklinde kavusur. Bu tip bir halka Amasya ve ikinci Chersonese tabak-
lan orneklerinde de goriiliir (Res. 10,7). Yiiz haraptir. Tabagm Cherso
nese'den gelmesi, dis bordiiriin kûfiden gelisen bir deseni hatirlatmasi 
ve okunamamasi, Selçuk eserlerini taklid eden bir Bizans eseri oldugu-
nu kabul etmemiz için yeterli neden olamaz. Selçuk siisleme sanatmm 
çesitli dallarmda kûfi yazidan kaynaklanan, yazi karakterini yitirmis 
bol ornek vardir. Seramiklerin Anadolu disma Bizans malzemesiyle bir-
likte ihraç edilmesi de makuldur. 

Chersonese'de bulunmus ikinci tabak : 

Leningrad Hermitage muzesinde bulunan ve yine Chersonese'den 
getirilmis, slip ve champlevé teknigi ile islenmis ikinci bir figùrlù tabak 
David Talbot Rice tarafmdan 11.-13. yiizyila ait bir Bizans tabagi ola
rak tanitilmistir (33) (Res. 7). Bu tabakda yine yollu desenli, kaftan giy-
mis bir siivari avlanmaktadir. At ve avci, tabiati simgeleyen stilize kus-
lar birkaç çiçek rozet ve arabeskle çevrilmistir. Avcmm kusuyla avlan-

(31) Rice, «Pottery in Byzantium,» F. 21 Bk. Oney, «Anatolian Seljuk in
fluence,» s. 117, F. 43. Yeni bulunan champlevé seramikleriyle kiyaslama sonun-
da bunlarm Selçuklu devrinden oldugunu kabul ediyoruz. 

(32) F. Tunçdag, «Die Menschendarstellung auf einer Karreefliese von Ko-
badabad» Otto-Dorn, «Bericht,» Taf. lb. Iran Selçuklu ornekleri için bk. 19ve20. 

, (33) Rice, «The Pottery of Byzantium,» F. 22, Rice sadece erken Islam ve 
Iran etkilerinden sôz eder, Anadolu orneklerini dikkate almaz. Bk. Oney, «Ana
tolian Seljuk influence,» s. 117. Bu parçamn da Anadolu Selçuklu devrinden 
oldugunu kabul ediyoruz. 
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digi anlasihr. Avci tipik Turk ve islam resim programma uygun olarak 
geriye uzattigi kolunda av kusunu tasir (34). Atm kosum takimlari islen-
mistir. Siivarinin tiraz bandlannda okunamayan arap harfli yazilar var-
dir. Siivarinin basinda benzerini Kalehisar ve asagida tamtilan Amasya 
mùzesi ve Mashad koyii seramiklerinde gôrdûgiïmiiz sekilde bir bashk 
vardir (Res. 2, 10, 13). Basligm iistii yarim palmetle son bulan bir kiv-
nk dalla bezenmistir. Basi haie seklinde kusatan yarim palmetli iki dal 
ilk Chersonese ve Mashat koyii tabaklarinda da goriiliir (Res. 6, 13). Kon-
ya Alaeddin Kôskùne ait bir «minai» çini ùzerinde benzer bir avci figurii 
goriiliir. Avcmm bashk tipi Chersonese ornegine benzer, kammizca bu 
Chersonese tabagi da 13. yiizyildan bir Anadolu Selçuk ornegidir (1156-
96) (Res. 12). 

YEN! TANÏTILAN SELÇUK DEVRÎ ÎNSAN FÎGURLÛ TABAKLAR 

Ahlat — Adilcevaz Fragmam 

Ahlat - Adilcevaz yolunda bulunan ve Ahlat miizesinde yer alan ufak 
bir sgraffiato fragmanda goriilen list kismi kmk siçman yanakh insanba-
si (Resim. 8), uzun çekik gozleri ile îran'da Selçuklu devri, seramiklerin
de rastlanan yiiz tipini canlandirir. Figiiriin basi yukanda sozùnii ettigi-
miz bazi orneklerde oldugu gibi sankhdir. Ahlat kazilan seramik frag-
manlarmda benzer yùzlere raslanmistir (35). 

Bu bolgedeki malzeme, Anadolu'da Selçuklu donemi Sgraffiato ve 
Champlevé seramiklerinin varhgma isaret etmekte ve bunlarm Iran bol-
gesi Selçuklu gelenegini sùrdurdùgunii dùsiindiirmektedir. 

Konya Kalesi civanndan tabak fragmam : 

Konya kalesi kalmtilarina yakin bir insaat hafriyatinda bulunan ta
bak fragmam ilginç bir insan figurii detayina sahiptir. Doç. Dr. Yilmaz 
Ônge'ye, bana bu parçayi yaymlama firsatmi verdigi için tesekkiir ede-
rim. Parça bugiin Konya Selçuk î)niversitesi Sanat Tarihi kiirsiisùnde 
bulunmaktadir. Sadece orta kismi kalmistir (Çizim 5), (Ôlçùler 9x10 cm). 
Yan tarafi gorùlen bagdas kurarak oturan figùr iri yesil noktah kaftan 

(34) Anadolu Selçuklu Sanatmda benzer avci motifi için, bk. G. Oney «Moun
ted Hunting Scenes in Anatolian Seljuks in comparison with Iranian Seljuks,» 
Anadolu (Anatolia) XI (1967), s. 137-59 ve F. 1-37. Turk Sanatmda avci figiirii için 
bk. E. Esin, «The hunter prince in Turkish iconography,» Die Jagd bei den al-
tâischen Volkern (Wiesbaden, 1968). Çok ilginç bir Anadolu Selçuklu avci figii-
riinù Kubadabad sarayi alçismda gôriirùz. Bk. Otto-Dorn, «Bericht», Abb. 31. 

(35) Karamagrah, a.g.e. 
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Çizim 5 - Konya'da bulunmuç seramik parçasi. 13. ytizyil. 

giymiçtir. Kolda tiraz bandi vardir. Sag yanda bir kuç figiiruniin gogsù 
ve pençeleri seçilir. Erken islam sanatmda bagdaç kurarak oturan sul
tan veya sarayh figûriinun iki yanmda jennet veya sarayi sembolize eden 
iki kuç, çogunlukla da tavus figiiriine rastlamr (36). 

Kubadabad sarayi çinilerinde de tavusla çevrili figûr goriiriiz. Bii-
yiik olasihkla bizim figurumiiziin de iki yaninda birer tavus yer almak-
taydi. Figiirûn iri nokta bezemeli kaftanma benzer giysilere Kubadabad 
çinilerinde sik rastlamr. Ankara Etnografya muzesinde bulunan iki frag-
manda da aym kumaç deseni gôriilûr (Resim 11,14). 

(36) Iran bolgesi Selçuklu sanatmda taht sàhneleriyle birlikte çogunlukla 
çift tavus figurii goriilùr. Bk. Otto-Dorn. Die Kunst des Islam (Baden-Baden, 
1964), s. 138; ve Survey V, p. 622A ve 659. 
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Parçamiz kirmizi sert hamurlu, beyaz astarh ve yesil çeffaf sirlidir. 
Desen champlevé tekniginde çok derin oyularak islenmis, çukur kisimlar 
siyahla boyanmistir. Tabagin arka yiizù slip tekniginde dalgali yollarla 
bezenmistir. Eser, Konya kalesiyle aym tarihlerden 1220 civarmdan ol-
mahdir. 

Samsat (Adiyaman) kazisindan bir çanak fragmanx : 

1979 yih Samsat kàzismda bulunan ve bugiin Adiyaman Miizesinde 
yer alan parça çukur bir kâsenin ortàsma aittir (36a). Sgraffiato tekni-
giyle islenmis olan parça, ince gozenekli, krmizimsi hamur uzerine be
yaz astarh ve seffaf yeçilimsi sirlidir. Çukur kisimlar kahverengi boya-
hdir (Res. 9) (Ôlçiiler: 11x11,5 cm.). Fragmanda bagdaç kurarak oturan 
bas kisrm kirik, kaftanh, kolu tirazh bir saray ileri geleni veya sultani 
canlandmlmistir. Sol elde 13. yiizyilda Sam'da bol gôrulen tipte bir ka-
deh tutmakta, sag el ise bele dayanmis durumdadir. Bu seramik 13. 
yiizyildan ve o yorenin imalâti olmahdir. 

Amasya Miizesinde kirik tabak : 

Amasya mùzesinin deposunda, kesin buluntu yeri belli olmayan, ci-
vardan getirilmis yarisi kirik, champlevé tekniginde islenmis bir tabak 
vardir (Res. 10). Krem renkli astar uzerine seffaf renksiz sir kullaml-
mistir. Çukur kisimlar Kalehisar, Eski Kâhta, Korucutepe ve Chersonese 
ôrneklerinde oldugu gibi koyu kahverengi boyanmistir. Kirmizimsi renk
li seramik hamuru gevsektir (Ôlçiiler 27x28 cm.). Tabagin ôlçulerine go
re, canlandinlan figùriin ayakta durmasma olanak yoktur. Diger ornek-
lerde oldugu gibi bagdas kurarak oturdugunu kabul edebiliriz. Kaftani 
arabesklerle bezenmistir. Kollarda tiraz vardir, yazi gorûlmez. Basta 
yine arabeskle sûslù yassi tepeli, iki tarafi sarkik bir bashk gorûlur. 
Bu baçhk tipi ikinci Chersonese, Kalehisar ve Mashat koyiinde bulunan 
ôrneklere benzer. Zeminde yer alan stilize dallar ve iri lotus tipi çiçek-
3er tabiati simgele.r Chersonese tabaklarmda oldugu gibi, omuz iizerin-
den uzanip haie seklinde basi çeviren yanm palmetli birer dal dikkati 
çeker. Kenar bordiirii stilize palmet ve aralarim ayiran kahn dik çizgi-
Ierden meydana gelir. Tabagin 13. yiizyildan bir Anadolu Selçuk ornegi 
oldugu kanisindayiz. 

Ankara Etnografya Mtizesinde, Besim Atalay koleksiyonundan bir tabak: 

Ankara Etnografya miizesinde bulunan kirik bir çanak sgraffiato 

(36a) Ôney, «Samsat» a.g.e. 
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teknigi ile islenmis insan figùrlu ôrneklerin kompozisyon bakimindan 
en ilginçlerindendir (Res. ll).Besim Atalay ôzel koleksiyonundan miize-
ye intikal eden parçanm Konya civarmdan geldigi samlmaktadir (Ôlçii-
ïer: 19,5x23 cm. yukseklik 9 cm., Env. 455). Çanagin alt sol yam kinktir. 
Ortada daha bûyiik durumda, tabaga yerlestirilisine gôre bagdas kura-
rak oturmasi gereken bir figûr yer alir. Sagmda ayakta duran daha ufak 
hizmetkâr figiirù gôrùliir. Benzer bir figiiriin kirik olan sol tarafta tek-
rarlanmasi gerekir. Sahne erken islam sanatinda çok bol paraleli gôrïi-
len, sultan, saray ileri geleni ve iki hizmetkân ile canlandinlan taht sah-
nesidir. Hùkùmdar iri badem gozlù, kalm kash, yuvarlak yiizliidûr. Ar-
kadan uzun saç orgiisii sarkar. Benzer saç orgiisùnù Tarsus'tan gelme, 
ve yine E. Lucius tarafmdan yaymlanan bir baska sgraffiato tabakdaki 
siren tasvirinde gormekteyiz (37). îran orneklerinin aksine ornekleri-
mizde uzun orgiilù saçlar belli olmaz. 

Figiirlerin basinda Kubadabad çinilerinde benzerlerini bol olarak 
gordùgumùz sekilde, Anadolu Selçuklu tipi diyebilecegimiz, on tarafi 
kabarik, yuvarlak tepeli bir bashk vardir (38). Bashk Kalehisar, Cherso
nese I va Mashat hoyiik orneklerinde oldugu gibi kùrklùdur (Res. 2,6, 
13). Sultanin kaftam Kubadabad çinilerindeki figiirlerde benzerlerini 
sik gôrdùgiimùz gibi toplarla sùslùdur (39). Aym noktali kumas deseni-
ni Konya ve Mahmudiye kôyù tabaklarmda da gôriirùz(Res. 11,14). Kaf-
tanm ônti, yaka durumu yine Kubadabad ôrneklerine benzer (40). Figiir
lerin kollarmda tiraz vardir. Sultanin sol elinde kadeh olmasi gerekir, 
sag elinde de yuvarlak birsey, muhtemelen Kubadabad orneklerinde ol-

(37) Lucius, a.g.e., Abb. lb ve s. 123. Benzer kivnk ve orgulû saç Freer Gal
lery of Art'da bulunan 12. yûzyildan alçi bir saray figùriinde gôriilur. (Grube, 
a.g.e., s. 73 ve F. 39) Iran ve Anadolu'ya ait çesitli Selçuklu donemi eserinden 
uzun orgulii saçm erkek ve kadmlarda moda oldugunu goriiyoruz. Bk. Koymen, 
a.g.e., s. 84-9 ve Atasoy, a.g.e. s. 113 ve 136-7. Kubadabad çinilerinde figiirlerin 
orgulii saç yerine omuza dokûlen uzun saçh olduklarim goriiyoruz. Otto-Dorn, 
«Figuren,» F. 1, 5-10, 23, 24, 27, 28. 

(38) Otto-Dorn, «Figuren,» F. 1, 5, 8, 9, 10, 23 24. Bu tip bashk Tûrklerde 
bork admi alir. Iran, Irak ve Suriye'de Selçuklu donemi sanatmda yaygmdir. Bk-
Atasoy, a.g.e., s. 113-4, 128 ve F. 3-5, 10, 27, 28 ve Kôymen, a.g.e.; s. 60-2. 

(39) Baska ôrnekler için bk. Otto-Dorn, «Figuren,» F. 1,23,65, Benekli kaf
tan Selçuklu sanatinda yaygmdir. Bk. Catalogue of the David Collection Islamic 
Ait (Copenhagen, 1975), s. 43-4 ve Atil, Ceramics, F. 30, 42, 52, 53. 

(40) Kasgarh'nm Divan'mdan Tiirklerin genel olarak bogaza kadar dugumlu 
kisa veya uzun kollu kaftan giydiklerini ve kemer taktiklanm ogreniyoruz. Bk. 
Kôymen a.g.e., s. 62-6. 
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dugu gibi ebedi hayat sembolu olan nar tuttugunu soyleyebiliriz. Daha 
kùçùk tutu! an hizmetkâr figiiriinde farkli olarak biyik ve sakal seçilir. 
Biyik ve sakal Tiirk geleneginde yaygin olmamakla birlikte Turk sana-
tiyla ilgili resim programinda yer ahr. Irak, Iran, Selçuk donemi el sa-
natlannda sakal ve bryikh figiirlere rastlanir. Kubadabad sarayi çinile-
rinde de Sultan Alaeddin Keykubad'in portresi olarak tanimlanan figiir-
sakalhdir (41). Hizmetkâr sol eliyle hùkùmdara, içinde muhtemelen ùç 
nar dah bulunan ve ebedi hayati simgeleyen bir kadeh uzatir. Sagdaki 
elinde omuza dogru uzanan ucu kivrik bir sopa gorùliir. Bu tip ucu kiv
rik sopalar hukiimdarlik sembolu asa tasviridir. 12. yiizyilin sonu, 13. 
yiizyildan ucu kivrik asa tutan hukiimdar tasvirinin canlandinldigi bir 
Iran Selçuklu minai tabagi Anadolu ôrnegimize îsik tutar. Hùkumdann 
etrafmda saray ileri gelenleri siralanmistir (42). Benzer bir sahne Viya-
na'da National Library'de bulunan Pseudo-Galen'in Kitâb ad Diryâk yaz-
masmda bulunur (13. yiizyil ortasi kuzey Irak veya Musul) (43). Burada 
Etnografya miizesi fragmanimizda oldugu gibi hukiimdar etrafmdaki 
figurler ellerinde kus, ucu kivrik sopa v.s. tutar. Bugiin Istanbul Millet 
Kiitiiphanesinde bulunan ve Musul'da yapildigi kabul edilen Kitâb -Al 
Aghâni (1218-20) de resmedilen Bedreddin Lulu figurii elinde dùz bir so
pa tutar (44). Bu sahnenin daha ôzlû bir ôrnegini Pennsylvania Museum 
of Art, Stora Collection'da bulunan Rey'den gelme bir alçi panoda gôr-
mekteyiz (45). Sultan (muhtemelen Tugrul Bey 1195) bizim ornegimizde 
de oldugu gibi, daha kiiçuk boyda saray ileri gelenleriyle kusatilmistir. 
Bu figurler ellerinde saraydaki gôrevlerini belirleyen kadeh, kus, nar 
gibi sembolleri tutarlar. ikinci bir ihtimal, Etnografya tabagi fragma-
nindaki saray ileri geleninin elindeki sopamn asa degil, polo sopasi ol-
masidir. Bu durumda figiir, erken islam sanatmda ôrneklerini bol ola
rak gôrdûgiïmiiz gibi polocu basidir. Polocu figiiriinii Anadolu'da Kuba
dabad çinilerinden de tanimaktayiz (46). 

Sultanla hizmetkâr arasmda usta kitabesi yer ahr. Burada «amele 

(41) Onder, a.g.e., n: 26. Sakalli Selçuklu figùrleri için bk. Kôymen, a.g.e., s. 
87 ve Atasoy. a.g.e., F. 1/2, 8, 10 ve 47. 

(42) O. Grabar, Persian Art before and after the Mongol conquest (Ann Ar
bor, 1959), F. 84. 

(43) R. Ettinghausen, Arabische Malerei (Genève, 1962), s. 91. 
(44) Ay. es., s. 65. 
(45) Survey, s. 516-7. 
(46) Kubadabad için bk. Otto-Dorn, «Figuren,» F. 21. Iran Selçuklu ôrnekleri 

için bk. Survey, V, p. 132, 703B ve 761. 
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guzbeka» yazilidir. Kâsenin kenar bordurii St. Simeon ve Eski Kâhta 
tabagmda oldugu gibi zigzagh bordiir halindedir (Res. 5, Çizim 2). Kir-
mizi kaba hamurlu olan çanakda desen beyaz astar ùzerine kazinmiç, 
çukur kisimlar siyahia boyanmiçtir. Her iki yiiz yesil çeffaf sirla kaplan-
mistir. Tabagm 13. yùzyildan bir Anadolu Selçuklu ornegi oldugu kani-
smdayiz. 

Samsat (Adîyaman) kazismda bir seramik fragmam : 

1979 yih Samsat kazismda bulunan ve bugùn Adiyaman mûzesinde 
yer alan parça çukur bir kâsenin dibine aittir (46a) (Res; 12). Sgraffiato 
teknigi ile islenmiçtir. Fragman ince gozenekli sert ve açik kirmizi ha-
mur ûzerine iki yiizde beyaz astarh ve seffaf yesil sirhdir (Ôlçûleri 10x9 
cm.). Çukur kisimlar siyahia boyanmiçtir. Parçada, elinde kadeh tutan, 
bagdaç kurarak oturan saray ileri geleni veya sultan canlandirilmiçtir. 
Figûriin sadece sag yam gôrùlùr. Kaftan giymistir ve kolu tirazhdir. Sa-
gmda meyva kâsesi ve sultana ebedi hayat sembolû nar(?) meyvasi uza-
tan bir figûriin eli gôrùlùr.. Kâsedeki konumun yukarida tamtilan, An
kara Etnografya Mùzesindekine benzedigini tahmin ediyoruz. Eser, 13. 
yùzyildan olmahdir. 

Tokat - Zile Mashat kôyii seramik fragmam : 

Bugiin Tokat mûzesinde bulunan, Maçhat'ta kôylùler tarafmdan ele 
geçirilen bir fragmanda stilize dal etrafmda cepheden iki figûr canlan
dirilmiçtir (47) (Resim 13). Parçamn alt kismi kink oldugundan.figùrle-
rin sadece ùst kismi gorûlùr. Erken islam ve Selçuk figûr sanatmda bi-
linen paralel orneklere dayanarak figùrlerin bagdaç kurarak oturan sa
ray ileri gelenlerinden bir kadm ve erkek (belki sultan ve gôzdesi) oldu-
gunu soyleyebiliriz. Soldaki bùyùk figûr erkek figura olmahdir. Kalehi-
sar ve Amasya mùzesi ôrneklerinde oldugu gibi (Res, 10, Çizim 1) iri 
palmet desenli bir kaftan giymistir, kolunda tiraz vardir. Sag elinde tut-
tugu yuvarlak meyvayi (nar ?) kadma uzatir. Figùrùn baçhgi I. Cherso
nese, Kalehisar ve Mashat ôrneklerinde oldugu gibi tùylerden kùrklû ol
dugu anlaçilan yùksek bir baçhktir (Res. 6, 2 ,13). îki figùrùn arasmda 
yer alan meyvah dal Kubadabad çinilerinde rastladigimiz dallan hatir-
latir (48). Figùrîer yuvarlak yùzlù, uzun kash, iri gozlù, ufak agizhdir. 

(46a) Oney, «Samsat» a.g.e. 
(47) Prof. Dr. Tahsin Ôzgiiç'e parçayi yaymlama miisaadesi verdigi için te-

çekkiir ederim. 
(48) Bk. Otto-Dorn, «Figuren,» Abb. 1 ve 10; Oney, Tiirk Çini Sanati, s. 45 ve 

Oney, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Siisleme, F. 77, 78. 
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Yiizler ve diger detaylar Eski Kâhta ve Kalehisar baslarmda oldugu gi
bi karikatiir çeklinde içlenmiçtir. Diger orneklerle kiyaslandiginda daha 
acemice kalirlar. 

Seramik kirmizi sert hamurludur. Beyaz ùzerine çeffaf krem renkli 
sir kullamlmiçtir. Çukurlar kahverengi boyahdir. Tabak biiyiïk olasihk-
la 13. yuzyihn ilk yansmdandir. 

Ankara Etnografya Miizesinde, Mahœudiye koyiinden gelme tabak : 

Ankara Etnografya mùzesinde bulunan, Alaca'nin Mahmudiye kô-
yùnden gelme bir kâsenin egik yan yiiziine ait fragman konusu bakimm-
dan en ilginç bir ornektir (Res. 14) (Ôlçiiler: 18x23 cm., env. 17345). Kâ
senin egimli iç yan yiizûndej iki kath bir yapiya ait dorder sira yuvarlak 
kemerli pencere gôriiliir. îki kat arasi okunamayan bir kûfi yazi bordù-
rii ile aynhr. t)st pencerelerden sagdaki, alttakilerden soldaki kismen 
kiriktir. Sagdan sola dogru, iki katta da ilk ve iiçuncu pencerelerin için-
de zigzagh bir kafes dolgusu gôriiliir. ïri rozetli kaftan giyen figûrlerin 
baçmda Kubadabad sarayi çinilerinde sik gôrdùgûmiiz sekilde, iki tara-
fi kabank, ortasi çukur bashklar, uzun saçlar ve benekli kaftan gôrii
liir (49). Her iki katta ikinci ve iiçûncù^ pencerelerin arasim kesen, dikey, 
iistù arabeskle bezeli bir bordiir uzanir. Pencere katlarmi ayiran 1-2. ve 
3-4. siralar arasinda iri birer palmet, dikey palmetli bordûriin tepesinde 
de iri bir rozet gôriiliir. Pcncereden bakan insan figiirleri ôzellikle 12.-
13. yiizyil Suriye bôlgesi sirsiz seramiklerinde ve Bedrettin Lulu'nun 
Musul'da yaptirdigi Kara Saray'dan kalma alçi kabartmalarda da dik-
kati çeker (50). Tabakda Iran Selçuklu dônemi minai ve luster seramik
lerinde ve 13. yiizyil minyatiirlerinde oldugu gibi, halk edebiyatmdan 
kaynaklanan bir konunun islendigini tahmin edebiliriz. Tabagm yok 
olan kisimlarmda konunun ne oldugunu sôyleyemeyiz. Varka ve Giilçah 
minyatiirlerindeki bazi sahnelerde, Freer Gallery'de sergilenen bir ka-
deh ùzerindeki Sahname sahnelerinde benzer çekilde yapi veya çadir 
tasvirleri gôriiriiz (51). 

Kammizca tabakda Iran ve Suriye'de minai, liister seramiklerde is-
Ienen detayh konulardan biri Anadolu'ya ôzgii ùslûpla ve champlevé 

(49) Bk. not 23 37, 38 ve 40. 
(50) Kara Saray, için bk. F. Sarre ve E. Herzfeld, Archaologische Reise im 

Euphrat und Tigris-Gebiet II (Berlin, 1920), s. 23940 ve III (Berlin, 1920), XCVI-
XCVII. Sirsiz seramik için bk. G. Reitlinger, «Unglazed relief pottery from north
ern Mesopotamia,» Ars Islamica XV - XVI (1951), s. 11-22 ve F. 17. 

(51) Bk. AM, a.g.e., F. 44. 
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leknigi ile sunulmustur. Kâsede çukur kisimlar kahverengiye boyanmis-
tir. Sir beyaz astar ùzerine yesilimsi seffaf renklidir. Hamur sert ve kir-
mizidir. Tabagm 13. yiizyildan bir Anadolu Selçuk tabagi oldugu kam-
smdayiz. 

S O N U Ç 

Bugûn bilinen ornekler sayica az olsa bile ,Anadolu Selçuklu devri 
insan figurlii sgraffiato ve champlevé seramiklerinde erken îslâm sera
miklerindeki resim programma paralel ozellikler dikkati çeker. Anado
lu Turk devri arkeolojisi yeni onem kazanmaga baslamistir. Sayisi çok 
kabank olan Tiirk devri ôncesi Anadolu arkeolojisinde yakin zamana 
kadar îslâini tabakaya onem verilmemistir. Ôyle samyoruz ki çogu yok 
olup gitmediyse mûze depolanmizda ôrneklerimize katilabilecek parça-
lar vardir ve bunlann incelenmesiyle Anadolu Selçuklu çagi seramikle-
rinin tipleri ve resim programi ortaya çikacaktir. 

Ôrneklerimizdeki figiirlerde yûz tipinin Iran, Suriye ve Irak bôlge-
sinde bilinen yuvarlak yiïzlù, çekik gozlii Selçuklu tiplerinden farkh olu-
su ve daha ince uzun bir çehreye sahip oluslan dikkati çeker. Bazi or-
neklerde rastladigimiz daha acemice yapilmis goriïntûsù veren, karika-
tûr stilindeki figùrler de yine Anadolu'ya ozgti bir ôzellik olarak belirir. 
Figurlerin Iran, Suriye, Irak bolgesi seramiklerindeki kadar kalabahk 
ve karisik bir resim programma sahip olmamasi dikkati çeker. Amasya, 
Tokat, Tarsus, Adana gibi farkh bôlgelerden gelen seramiklerde, belirgin 
bir stil beraberligi gôriilmemektedir. Yûksek bashk, on kismi kabank 
kiirklû bôrk, yollu veya benekli kaftan, bas etrafmda palmetli çember 
gibi detaylarin beraberlik gôstermesi Anadolu'nun ozelligi olarak dikka
ti çeker. Geleneksel Suriye, Irak seramiklerinin etkisiyle Adana, Tarsus 
civarmda daha bol ve birbirine benzer tipte seramiklerin bulundugu gô-
rulmektedir. 

Anadolu Selçuklu çagi seramiklerinde figurlù orneklerin ôzellikle 
sgraffiato ve champlevé tipi olmasi da Anadolu'ya ozgudûr. Aym çagm 
Iran, Suriye, Irak bolgesi figûrlû seramiklerinin tip ve teknik bakimm-
dan zenginligi ilginç bir sekilde Anadolu'ya yansimaz. 

Selçuklu çagi Anadolu arkeolojisi gelisirse, bu konudaki bilgimizin 
çesitli tipte malzeme ile zenginlesecegi kamsmdayim. Adiyaman Samsat 
kazilan her tipte Iûks 12-13. yiizyil tslâm seramigini sunan bir merkez 
olarak bu konudaki dûsiincelerimizi dogrulamaktadir. 
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