GAZNELI SARAY SUSLEMELERIMN ANADOLU SELÇUK
SARAY SÙSLEMELERÏNE AKÏSLERÎ

GônùlÔNEYC*)
Islam dùnyasmda, Tùrkistan'dan Anadolu'ya uzanan genis bôlgede yuzyillar boyu çesitli Turk devletleri hakim oldu ve islam sanatini yaratici gùçleriylo yônlendirdi. Turk sanatmda çegitli devir
ve bôlgelerde bûyùk farklihklara ragmen sùsleme, el sanatlari ve
mimaride benzer detaylar tekrarlayan ùsluplar dikkati çeker. Rûzgarm
ônùne katûmis. tohumlar gibi, belirli ôgeler kitalari ve yùzyillari a§ar a k yeni topraklarda ayni filizleri verir.
Orta Asya Turk s a n a t m m îslam el sanatlarma ve sùsleme sanatina etkileri 9. yûzyilda Abbasiler devrine kadar uzatilir. Abbasilerle halifeligin merkezi Bagdat'a kaymca, 8. yûzyilda Suriye bôlgesindeki Emevi sanatmda izlenen yogun antik etki yerini Orta Asya ve Turk Sanatma birakir. Abbasiler hizmetindeki Turk askerleri için kurulan Samarra kenti bu yeni akimda yôn verici olur. Bug ù n k ù Afganistan bôlgesinde hùkùm sùren Gazneliler 10.-12. yuzyillar arasmda bu mirasi sùrdûrùr. Gazne sanatmdan bugûne kalan
az sayidaki eserden Sultan I. Mesut devrinden Lesgeri Bazar (10301041) ve Sultan III. Mesut devrinden Gazne (1112) s a r a y l a n devrin
mimari sùslemesinin bazi ilginç ôzelliklerini yansitirlar.
Bûyùk Selçuklular (1040-13. yùzyillar) mimari sùslemelerinde
Abbasi ve Gazneli mirasmi devralarak geliçtirirler. ôzellikle zengin el sanatlannda paralel bir figùr ùslubu ortaya koyarlar.
11. yûzyil sonunda Anadolu'yu Tûrklestirmeye baslayan Selçuklular, kôkù Abbasilere (Samarra), Gaznelilere ve îran'da bûyùk Selçuklu'lara uzanan mirasi Anadolu'ya yayarlar.
Anadolu Tùrk Sanatmm ôzellikle sùsleme alaninda sôz konusu
dogu etkileri belirgindir. Anadolu Selçuk saray sùslemesi Gazne ve
(*) Prof. Dr., Ege Universitesi Edebiyat Fakùltesi Dekani, Arkeoloji - Sana*
Tarihi Bôlûmù Ogretim Ûyesi.
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Lesgeri Bazar Saraylarimn figùr sanati ile benzerlik gôsterir(l).
Anadolu Selçuk saraylan bugûn harabe halindedir Kazilar ve
tesadûfi buluntular bu saraylarin devrinde çiniler ve alçilarla bezeli
oldugunu gôstermektedir. En zengin malzeme Bey§ehir kiyisindaki
(1236 civan) Kubadabad saraymda bulunmu§tur(2). Kubadabad sarayi buluntulan Konya Karatay Medresesi mùzesinde sergilenmektedir.
Bu kisa yazimizda kiyaslamalarimizi Kubadabad sarayi ile yapacagiz. Paralel konular diger Selçuklu saraylarmda da içlenmiçtir.
Gazneliler devri Leçgeri Bazar sarayi taht salonunda, sùsleme
açisindan çok ilginç tasvirîer sunar. Duvarlarm ait kismmda sira halinde dizilmis 44 asker gôrûlmektedir (3). Bunlarm orijinalde 70 asker
oldugu anlaçilmaktadir (Resim. 1). Figùrlerin bas, kismi haraptir.
Gôvdeler oldukça iyi durumdadir. Bol desenli ve renkli zengin kaftanlar, çalvarlar ve uzun çizmeler giydikleri gôrûlmektedir. Tûrk tipi
kuçaklarmdan sarkan dilimlere çeçitli ufak kullamm e§yalarcnm asildigi anlasûmaktadir. Bùtûn figùrlerin kollarmda rùtbelerini ve hizmet ettikleri sultanin admi belirleyen yazilarm içlenmiç olmasi gereken «tiraz» bandlari vardir. Askerlerin arasinda çok kôtù durumda
(1) Selçuk saray çinileri konusunda genel bilgi için bak. Oney, G. Turk Çini
Sanati, Turkish Tile Art, Istanbul, 1977. s. 121-123, 149. Ayrica bak. Oney, G.
Anadolu Selçuklu Mimarisinde Siisleme ve EI Sanatlari. Ankara 1978. s. 72-75,
92-104.
(2) Otto-Dorn, K. «Bericht iiber die Grabung in Kobadabad 1966»
Archâologischer Anzeiger, Heft 4. 1969, Berlin, s. 484-491.
Otto-Dorn, K. «Die Menschliche Figurendarstellung auf den Fliesen von Kobadabad», Forschungen zur Kunst Asiens. Memoriam Kurt Erdmann. Istanbul 1970, s. 111-139. Ayrica bak. Oney, G. «Kubadabad Ceramics», The Art
of Iran and Anatolia from the 11 th to the 13 th Century A.D. Colloquies on
Art and Archaeology in Asia. 4 University of London Percival David Foundation of Chinese Art, London 1974, s. 68-84. Ayrica Oney, G. «Die Karreefliesen
im grossen Palast von Kobadabad «Archâologischer Anzeiger des deutschen
Archàologischen Instituts, LXXXIV no. 4, Berlin 1961, s. 436-500.
(3) Schlumberger,
D. Lashkari Bazar, Une résidence royale Ghaznévide et
Ghoride. I.A.LArchitecture Mémoires de la délégation
archéologique
Française an Afghanistan, Tome XVIII. planches. Paris 1978. Plance. 121-124,
S. 267.
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izlenen §ahin ku§u Gaznelilerde «Bazdar» (Çahincibaçi) ve av kuçuyla avlanma gelenegine i§aret eder. Askerlerin omuzuna dayah silahlar vardir. Bir sùtun ùzerinde yer alan bas. freskinde yuvarlak
yuzle ve badem gôzlerle o devrin moda olan Turk yuz tipi yansitilir(4) (Resim, 2).
Gazne fresklerindeki kaftan, çalvar, ku§ak tasvirleri Orta Asya
Turk figûrleri için tipiktir. Benzer ôrnek olarak 8 . - 9 . yuzyil Uygur
fresklerini gôsterebiliriz (5). Bu fresklerde figurlerin sira halinde dizili§leri, kaftan ve kuçaklan, ellerinde ta§idiklari aletler bùyùk benzerlik gôsterir. Turk askerlerinin benzer tarzda 9. yuzyil Samarra
fresklerinde de canlandinldigmi izleriz. Zengin kaftanlar, çalvarlar,
tiraz bandlan, ku§ak tipleri, §ahin ve bazdar tasviri paralel ôzelliklerdir(6). Sultanm askerlerinin veya saray ileri gelenlerinin bu §ekilde tasviri çeçitli tur erken islam el sanatlarmda yaygmdir.
Ûnlû Gazne devri tarihçisi Beyhaki'nm Sultan Mahmud'un cenaze tôrenine gelen yabanci elçilerin kabulùyle ilgili anlatimlari bize
saray askerleri konusunda da bazi bilgiler verir(7).
Burada 4000 askerlik muhafiz alaymdan sôz edilir. Leçgeri Bazar
fresklerinde askerler rutbelerine gôre taht yônùne bakar çekilde siralanmi§lardir. Degi§ik kaftan detaylari ve altm, gùmùs. mùcevherlerle bezeli oldugu anlaçilan ku§aklar farkh rùtbeleri belirleyen ôzellikler olmahdir. Sôz konusu freskler bugun Kabul muzesindedir.
Gazne sanatmm zengin mimari suslemesi Sultan III. Mesut'un
Gazne sarayi kalmtilarmda da ilginç malzeme sunar. Saray avlusu
duvar alt kisimlannda mermer panolarla sùslenmi§tir. Ôzellikle
çe§itli figùrlù k a b a r t m a l a n ilgi çeker. Burada Le§geri Bazar figurlerine benzer §ekilde sira sira dizilmis, Turk askerlerinin canlandinldigi kamsmdayiz (8) (Resim. 3a). Kaftanlan, baçliklan, kuçaklarm(4) Aym eser. Planche 121. a.
(5) Gabain, A. von. Das Uigurische Kônigreich Chotscho. Berlin 1961. Ayrica bak.
Von Le Coq. A. Budbistische Spàtantike III. Taf. 14, 15, 16. ve ayni eser
BUderatlas, Abb, 94, 140, 161.
(6) Herzfeld, E, Die Malereien Von Samarra. Berlin 1927. Taf. 65, 69 ve devami.
(7) Tarih-i Bayhaqi, Gani and Fayyaz. Teheran 1324 - (1944), s. 281-288. Ayrica
bak Schlumberger, D. ayni eser, s. 264.
(8) Bombaci, A. Introduction of the excavations at Ghazni, Rome, 196&, s. 17.
Ayrica bak. Bombaci, A. - Scerrato, U. «Summery report on the Italian arha-
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daki sarkmtilan ayni ôzellikleri yansitir. Kink bir panelde omuzu ùzerine dogru uzanan silah tutan (topuz?) kaftanli figùr gôrùlùr.
Figûr sivri bir kemerin altmda yer alir.
Mermerin k i n k olan iki yanmda kemerlerin tekrarlandigi gorûlmektedir. Burada benzer figùr kabartmalarinm yer aldigi gôrùçùndeyiz. Kemer a r a l a n n d a çift baçli kartal figùrù izlenir. Bunlann
Sultamn armasi veya Sultanm kudret ve kuvvetini simgeleyen bir
sembol olarak kullamldigmi kabul edebiliriz. Bir baçka k i n k mermer
panoda ise ayni kiyafet ve tip ozelliklerini yansitan bir hizmetkâr
çiçekli dalla ku§atilmi§tir. (Resim 3 b).
Ôzellikle Kubadabad sarayi buluntularma dayanarak, Gazne ve
Leçgeri Bazar sarayi figùr ùslubunun 13. yùzyilda Anadolu Selçuk
saray dekorasyonunda ya§amaga devam ettigini sôyleyebiliriz.
Kubadabad saraymm lùster ve siralti tekniginde yapilmis. yildiz
ve haç biçimli figùrlù çinilerinin Anadolu Selçuk çini sanatmda çok
ôzel bir yeri vardir. Zengin figùrlù Kubadabad çinileri arasmda ôzellikle Gazne saraylarmin bugùne kalan sùsleme kalmtilanyla kiyaslayabileceklerimiz konumuz olmaktadir. Bol olarak ele geçen, bagdas.
k u r a r a k oturur durumdaki saray ileri geleni veya sultan tasvirlerinin
yanisira (Resim. 4), orijinalde b u n l a n n etrafmda siralanmasi gerektigine inandigimiz ayakta duran kaftanli hizmetkâr tasvirli çiniler
de bulunmuçtur(9) (Resim. 5, 6). Elinde ebediyet sembolû olarak
n a r meyvasi tutan kaftanli, kolu tirazli (?) figùr, bùyùk Selçuklu
seramiklerinde paralellerini gôrdùgûmùz Tùrk tipi tarzmdadir. Bir
seramik parçasmda izlenen elinde sopa tutan figùr, bùyùk olasihkla
polocu baçidir(io).
Kubadabad'da bulunan iki çini ûzerinde ayakta duran, kaftanli hizmetkârlar ellerinde oglak veya keçi tùrù bir hayvan tutarlar
eological mission in Afghanistan.» East and West (New series vol. 10. la,
1-2, March — June. Abb. 1, 2, 6.
(9) Bak. Otto-Dorn, K. «Die Menschliche Figurendarstellung...» s. 135-136.
Aynca bak. Ûnder, M. «Selçuklu Devri Kubad Abad sarayi çini sùslemeleri»
Kûltùr ve Sanat, Istanbul, 1977, Cilt. 5, s. 104-105.
(10) Otto-Dorn, K. ayni eser, s. 130. Elinde nar tutan hizmetkâr figiirleri için bak.
Ôney, G. «Human figures on Anatolian Seljuk sgraffiato and champlevé
ceramics» Daneshvari. A. (Edited by) Islamic Art and Architecture I. Essays
in Islamic Art in Honour of Katherina Otto- Dorn, Los Angeles 1981, s. 124.
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(Resim. 6). Bu figùrlerle d a h a once sôzù edilen Samarra Cevsak-ul
Hakani sarayi freskleri arasmda rastladigimiz, omuzu ùzerinde bir
av hayvani taçiyan kaftanli saray hizmetkân (veya avcibaçi) figùru arasmda konu ve program benzerligi dikkati çekicidir.
Bir ba§ka Gazne sarayi mermer panosunda yanyana siralanmis.
danseden kadmlar grubu gôrùlûr (Resim. 7). Iran bôlgesi Selçuklu
el sanatlarmda yaygm ôrneklerine rastladigimiz bu konunun benzeri Kubadabad sarayi çinilerinde ele geçmemiçtir. Buna kar§ihk çe§itli seramik parçalarmda sultan veya saray ileri gelenlerini eglendirmek uzere sarayda bulundugunu soyleyebilecegimiz harem kadmi
tasvirleri canlandirilmiçtir. Sultana benzer kaftanlar giymis. olan bu
kadmlarda erkeklerden farkli belirleyici ôzellik yanaklardaki ben
ve kulaklarmdaki kupelerdir (Resim 8) (11).
Erken islam devri saray suslemesinde ve el sanatlarmda saray hayatinin ônemli eglencelerinden ve geleneklerinden olan av çok sik i§lenmiçtir. Gazne mermer kabartmalarinda elinde mizrak tutan atli bir
avci figûrù de gôrùlûr (Resim. 9). Kaftam, çizmeleri, Turk tipi kiyafetin ozelliklerini yansitir. Bas. kismi h a r a p oldugundan baçlik ve yuz
detaylan gôrùlmez. Atliya arkadan arslana benzer bir hayvan hucum etmektedir. Ûst kisimda kaçan av hayvani gôrûlmektedir.
Kubadabad çinilerinde atli avci figurleri bulunmami§tir(l2).
Bu konunun Kubadabad sarayi resim programmda ihmal edilmedigini bir alçi panodan gôrûyoruz (Resim. 10). Avci kaftam, çizmesi, kolunda tirazi ve bôrk tipi baçligi ile tipik Turk kiyafetindedir.
Ba§mm etrafi hâlelidir. Atm altmda canlandirilan tazi tipi av kôpegi ve arkada gôrùlen, ava ugur getiren melek tasviri Iran bôlgesi
Selçuklu el sanatlarmda da sik sik i§lenmi§tir(13)- Kubadabad av(11) Ba§ka ôrnekler için bak. Otto-Dorn, K. «Die menschliche Figuren...» s. 133,
Fig. 23, 24.
(12) Kubadabad çinilerinde bulunmayan atli avci Kenya Alaeddin sarayina ait
minai çinilerde gôrûlmektedir (Konya Karatay medresesi mùzesi). Bak.
Oney, G. Turk Çini Sanati... s. 34 ve Oney, G. Anadolu Selçuklu Mimavisinde
... s. 102.
(13) Selçuklu Sanatmda çeçitli av sahneleri için bak. Oney, G.
«Iran Selçuklulari ile mukayeseli olarak Anadolu Selçuklularinda atli av
sahneleri».
«Mounted hunting scenes in Anatolian Seljuks in comparison with Iranian
Seljuks.» Anadolu (Anatolia) XI, Ankara, 1969, s. 121-159, Resimler. 1-37.
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cisi, daha once Gazne dansôz figùrlerinde içaret ettigimiz gibi, bir dizi
halinde devam ettigi anlasilan sivri kemerli ni§ içinde canlandirilmiçtir. Gazne sarayi av sahnesinde pano kirik oldugundan konu tam olarak verilmemekle birlikte program benzerligi ônemlidir. Daha sonra tanitacagimiz hayat agaci ile ilgili bir panonun etrafinda av konusu ile ilgili çeçitli av hayvani tasvirlerini buluruz (Resim 11, 12).
Gazne sarayi mermer kabartmalarmda Sultan figùrù bulunmamiçtir. Erken islam resim dùnyasmda paralel ôrneklerden bildigimiz
gibi, siralanmiç askerler aralarinda bagdas, k u r a r a k oturan sultani
çevrelemis. olmahdir(14)Kubadabad çinilerinde bagdas. k u r a r a k oturan saray ileri gelenleri yuvarlak yùzlû, uzun saçh, çekik badem gôzlù, ince uzun
burunlu ve ufak agizh tiplerdir. Çogu kez baslarmda haie gôrùlùr.
Tcpesi ùç dilimli veya on kismi sjskin bôrk tipi baçhklari vardir. Bu
yùz, baslik ve kiyafet detaylarma Iran bôlgesi Selçuklu el sanatlarmda, Varka ve Gùlsah minyatùrlerinde bol olarak rastlanir(l5).
Kubadabad'da çiniler ùzerinde tek tek ele geçen bagdas. kurarak oturan saray ileri geleni veya sultan figûrlerinin ve ayakta hizmetkâr tasvirlerinin islam seramik, maden, alçi, ahçap sanatmda
bir bùtùn oluçturduklan ve biribirlerini tamamlayan konu program m a ait olduklari gôrùlùr.
Gazne sarayma ait, bir bùtùn olusturan iki mermer panoda dùç
dùnyasi ile ilgili sembolik sahneler canlandinlmiçtir (Resim. 11, 12).
Dal gibi bir hayat agaci, arabesk çeklinde kivrilan dallari ve etraflarmda yer alan sembolik figùrlerle kusatilmislardir. Hayat agaci
motifi farkh kompozisyonlarla Kubadabad saraymda sik olarak tekrarlanmi§tir. Ozellikle karçihkli veya sirt sirta yerle§tirilmi§, çift ku§
(14) Bu konuda çok tipik bir ôrnegi Amerika'da Pensylvania Museum of Art'da,
Selçuklu devrinden bir alçi kabartmada gôrûyoruz. Kitabesine gôre 1195
Tugrul Bey devrine tarihlenen kabartmada bagdaç kuran Sultan ayakta
duran hizmetkàrlari ile ku§atilmiçtir. Bak. Pope, A. U. A Survey of Persian
Art, Cilt V, Plate, 517.
(15) Çeçitli kiyafet ve baslik detaylari için bak. Ôney, G. «Human figures on
Anatolian Seljuk sgraffiato...» ve Kôymen, M. A. «Alparslan zamani Turk
Giyim-kuçami». Selçuklu Araçtirmalari Dergisi III, (1971).'Aynca bak. Atasoy, N. «Selçuklu Kiyafetleri Ùzerine Bir Deneme», Sanat Tarihi Yilhgi IV.
(1970-71).
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arasmdan yùkselen hayat agaçlan yaygindir (Res. 13). Erken islam
sarayi kullamm eçyalannda yaygm oldugunu bildigimiz hayat agaci
tasviri, semboller ve tasavvur dûnyasmin ônemli bir ôgesidir.
Gazne mermer kabartmalannm çok yônlù sembol ve dûs
dûnyasi, girift bir kompozisyonla bu iki panoda toplanmistir. Kubadabad'da ise, yanyana siralanmasi gereken çinilerde
sembolik figûrler tek tek islenmistir. Gazne panelinde hayat agacmin
etrafmda sfenksler, harpiler, grifonlar, çift bash kartallar, ejder baslan, av hayvanlan, kaftanh figûrler yer ahr. Grifonlar, sfenksler,
harpiler, sarayi ve sultani koruyan, tilsimli gùcù olduguna inanilan
yaratiklardir. Bunlar Kubadabad sarayi çinilerinde de sik canlandinlmistir (Resim. 14, 15). Bu hayali yaratiklar sultana veya harem kadinlarma es. yûzlere, ucu kivrik kuyruk ve kanatlara sahiptirler(ie).
Ûç dilimli taca benzer baçliklari, uzun saçlari, yanaklarindaki sihirli
benleri saray figùrlerine estir. Gôvdeleri ùzerinde yer alan benekler
bùyûk olasihkla Orta Asya figùr dùnyasmda da oldugu gibi, tilsimh
ve koruyucu olduguna inanilan beneklerdir. Gazne sarayi sfenks
f igùrlerinde benzer ûslûp ve tamamen es kanat ve kuyruklar gôrùlùr.
Sfenks ve siren figùrleri Anadolu ve Iran bôlgesi Selçuklu sanatmda yaygindir (17). Doga ùstù, sihirli gùcùne inanilan bu yaratiklar
sarayi her tùrlù kôtûlùk, dùsman ve hastaliktan koruyacaktir. Bunlar ayni zamanda talih sembolù olarak kabul edilen yaratiklardir.
Anadolu Selçuklu sanatmda bu figùrleri hayat agaci tasviri ile birlikte de gôrùrùz. Bu durumda hayat agacini koruyucu bekçiler veya
çamanm yer alti veya gôk yùzù yolculuklarmda kilavuz olan koruyucu yaratiklardir. Orta Asya inançlarma gôre hayat agaci yer alti
ve gôk yùzù yolculugunda vasita olur(l8). Gazne ve Kubadabad
(16) Gazne hayat agaci için bak. Bombaci, A. Introduction of the evcovotions ...
s. 13, 14. Kubadabad harpi ve sfenksleri için bak. Ûnder, M. «Kubad-Abad
sarayi harpi ve simurglari», Turk Etnografya Dergisi. I. s. 5-9. Ankara 1968.
(17) Genel olarak sfenks ve harpiler için bak. Baer, E. Sphinxes and Harpies in
Medieval Islamic Art, Jerusalan, 1965.
(18) Anadolu Selçuk sanatinda hayat agaci motifi ve sembolleri için bak. Oney, G.
«Nigde Hûdavent Hatun Tûrbesi Figùrlû Kabartmalan», Belleten, XXXI, 122
Ankara, 1967, s. 143-167. A y n c a bak. Ôney, G. «Anadolu Selçuklu Sanatinda
Hayat Agaci», Belleten, XXXII, 125, Ankara, 1968. s. 25-50. Resim, 1-40. A y n c a
bak. «Artuklu Devrinden Bir Hayat Agaci Kabartmasi» Vakiflar Dergisi, VII.
Istanbul 1968, s. 117-125, Resim, 1-5.
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saraylannda sembolik yaratiklardan çift baçh kartalm gôrûlmesi de
dogaldir. Gazne'de çift ba§h kartal hem hayat agaci ile birlikte hem
de (Resim. 3), asker figùrlerinin arasmda yer alir- Bu da bize bu yaratigm hem koruyucu hem de a r m a olarak kullamldigmi dùçùndùr û r ( l 9 ) . Aym ôzellik Kubadabad çinileri için de geçerlidir. Karninda
«Es Sultan» yazili çift ba§h kartalm Selçuk Sultanmm armasi olarak
kullanildigi açiktir (Resim- 16). Karninda tilsimh beneklerle canlandinlmis, veya etrafi rozetlerle kuçatilmis. çift baçh kartallarm kôkù
Orta Asya inançlarma kadar uzanir. Bunlar koruyucu, tilsimh gûcù
olan yaratiklardir (20) (Resim. 17). Anadolu Selçuklu sanatmda çok
yônlù sembol olarak, çift baçh kartal tasvirlerinin yaygm kullanma
alam buldugunu biliyoruz(21). Selçuklu kalelerinde yer alan çift ba§h kartal figùrlerinin koruyucu sembolik nitelikleri ôrnek gôsterilebilir(22).
Sembol ve hayal dùnyasi ile ilgili sôz konusu Gazne kabartmalarinda, saray eglencelerinden ve geleneklerinden av konusu ile ilgili
av hayvanlari da canlandinlmi§tir. Benzer av h a y v a n l a n n a Gazne
sarayma ait çini buluntularmda da rastlariz. Kare biçimli, kùçûk ve
tek renk sirh olan bu çinilerde kabartmali olarak tav§an, kurt gibi
av hayvanlari tasvir edilmiçtir (Resim. 18). Gazne panellerinin bordùrlerinde siralanan ve kaçiçir durumda canlandirilan çeçitli av figùrlerinin benzerlerini Kubadabad çinilerinde buluruz. Kubadabad'da bazen çok stilize bazen de daha soyut bir ùslûpla, tavçan, tilki,
kurt, kuç, ayi, yaban keçisi gibi çok çeçitli av hayvanlari canlandinlmiçtir (Resim. 19,20).
Ejder motifi Kubadabad ve Gazne kabartmalari a r a s m d a paralellik kurabilecegimiz bir ba§ka sembolik yaratiktir. Kubadabad çinisinde ejder figùrù Anadolu Selçuklu sanatmda birçok benzerlerini
(19) Çift baçli kartalla ilgili olarak bak. Oney, G. «Anadolu Selçuk Sanatmda
Kartal, Çift Bach Kartal ve Avci Kuçlar» Turk Tarih Kurumu Malazgirt Anma Yilhgi, Ankara 1972, s. 139-172. Resim. 1-46. A y n c a bak. Oney, G. «Anadolu Selçuk Sanatmda Kuçlu, Çift Baçli Kartalli, Çahinli ve Arslanh Mezar
Taçlari». Vakiflar Dergisi VIII, Ankara 1969. s. 283-301. Resim. 1-23.
(20) Pazirik kazilarinda bulunan figûrlù tasvirlerde
Rice, T. T. The Scythians, London 1957, Fig. 61.
(21) Bak. dip notu 13.
(22) Diyarbakir ve Konya kalelerinde yer alan
terilebilir. Bak. dip notu 19.
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bôyle benekler gôrùlùr.

çift baçh kartallar ôrnek gôs-

GAZNELÎ SARAY SÛSLEMELERiNIN...
gôrdùgùmûz çekilde çift baçh, dùgûmlû gôvdeli, açik kivnk çeneli,
sivri diçli ve çatal dillidir (Resim. 21). Kubadabad'da bulunan bir
tas. kabartmada da ejder figûrûnû gôrùrùz(23).
Anadolu Selçuk mimarisinde geniç kullamm alani olan çift baçli
ejderin de girift bir semboller dùnyasi vardir. Bu sembolik kullanimda astralmitolojik konular ve hayat agaci ile ilgili inaniçlar da yer
ahr(24).
Gazne kabartmasmda (Resim. 11, 12) ejder ba§i sôz konusu hayat
agacmm kivrimh dallari arasmda, baçka koruyucu sembolik hayvanlarla birlikte yer ahr. Ejderlerin girift sembolik kullanimmm bu kez
dogrudan hayat agacmi koruyucu kapsamh oldugunu sôyleyebiliriz(25).
Gazne ve Kubadabad figùr iliçkisini arslan ve tavus kuçu figùrlerinde de kurabiliriz. Gazne kabartmalari arasmda arslan figùrù de
yer alir (Resim 22). Aym konu Kubadabad'da da i§lenmiçtir (Resim
23). Ùslûp beraberligi dikkati çekicidir. Arslan ve kanatli arslan yakm dogu medeniyetlerinin her çagmda olaganûstû gûcûne inaniian
koruyucu yaratiktir(26). Gazne hayat agaci kabartmalari etrafmda
tavus ku§u figûrleri tekrarlanmaktadir (Resim 11, 12).
Kubadabad çini ve alçilannda tek ve çift tavus kuçu motifi sik
olarak tekrarlamr. Çinilerdeki tavuslar dekoratif ve rehkli kùyruklanyla canlandirilmi§tir (Resim 24, 25). Arkaya dogru kivnlarak uzanan boyunlan kompozisyonda denge saglar- Tavus figûrlerinin etrafi
genellikle soyut nar dallariyla çevrilmiçtir. Bu gûzel ku§ sarayi cennetten bir kô§e olarak tanimlayan cennet sembolûdûr. Kubadabad
(23) Oney, G. «Anadolu Selçuk sanatinda ejder figûrleri», Belleten, XXXIII, 130,
Ankara 1969, s. 171-216. Resim, 1-42. Kubadabad ejder figùrù için bak. «Yeni
bulunan Selçuklu devri ejder figûrleri», Kùltûr ve Sanat, yil 22, sayi 4, 1976
s. 16. Kubadabad taç kabartma ejderi için bak. Otto-Dorn, K. «Bericht ùber
die Grabung ...» s. 479, Fig. 32.
(24) Oney, G. «Anadolu Selçuklu Sanatinda ejder figûrleri», Belleten, XXXIII, 130.
Ankara 1965, s. 171-216, Resim 1-42.
(25) Oney, G. aym eser ve Oney, G. «Anadolu Selçuklu Sanatinda hayat agaci
motifi», Belleten XXXII, 125, Ankara 1968.
(26) Anadolu Selçuklu arslanlan için bak. Oney, G. «Anadolu Selçuk Sanatinda
Arslan Figûrleri», Anadolu (Anatolia) XIII, Ankara 1971, s. 1-64, Resim 1-84.
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elçilanndaki tavuslar kûçùk raf niçlerinin etrafmi kuçatir (Resim.
24).
Gazne ve Kubadabad saraylan figûr anlatim programlari beraberligi için Gazne sarayma ait figûrlù kûçùk çini b u l u n t u l a n n a da
içaret edebiliriz. Bunlarm arasmda Kubadabad'da oldugu gibi, karçihkli çift tavus kuçu figûrlù olanlar dikkatimizi çeker(27). Bu çift tav u s l a n n arasinda rozetler yer almaktadir (Resim. 18).
Bir Kubadabad çinisinde tavus çiftinin boyunlari birbirine dolanmiçtir. Aralarinda ufak hayat agaci ve etraflarmda rozetler yer
alir (Resim 26). Bu sunuluçla hayat agaci ve cennet, ebediyet gibi
girift bir semboller dùnyasmm konu edildigi kanismdayiz(28). Gezegenleri sembolize eden rozetler (gôk yùzû), cenneti sembolize eden
tavus ve ôbûr dûnyaya yolu simgeleyen hayat agaci, bir sembol ôzeti
gibi bir arada sunulmuçtur.
Bu kisa yazimizda amacimiz, biribirinden çok uzakta ve bir yûzyilhk arayla, Turk saray dekorasyonunda belirgin program ve ùslûp beraberligine dikkati çekmektir. Bu paralellik d a h a genis. capta
bùtûn Anadolu Selçuk saray sûslemesine ve hatta Selçuk figûrlù
ta§ ve alçi kabartmalarma kadar uzatilabilir.
Gazne ve Selçuk saraylan zengin figùr dùnyasmm temelinde
Orta Asya Tûrk gelenekleri, inançlan, çamanizm ve erken islam
dùnyasmm gelenekleri yatar. Avrasya hayvan ûslubu ile erken islam sanatmm figùr ûslubu bu figùrlerde yeni bir sentez oluçturur.
Bu figùr anlatim programi bazi noksan veya fazlaliklarla ve
benzer bir ùslûpla erken islam el sanatlarmm çeçitli dallannda kendini gôsterir. Iran bôlgesi Selçuklu sanati, Gazne ve Anadolu Sanati
arasinda kôprù olur.

(27) Grube, E. The World of Islam, New York, s. 22. Scerrato, U. aym eser. Aynca
bak. Scerrato, U. «Islamic Glazed Tiles with moulded decoration from
Ghazni», East and West, New Series, Vol. 13, no 4, 1962. Rome.
(28) Oney, G. «Anadolu Selçuk Mimarisinde Sûsleme...», s. 93. Aynca bak. Oney,
G. «Die Karreefliesen im grossen palast ...», s. 496-500,
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