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ÖZ
“Anadolu Selçuklu Çinilerindeki Kanatlı Figür Betimlemelerinin Seramik Form ve
Yüzeylerde Yorumları” başlıklı bu çalışma raporu 4 ana bölümden oluşmaktadır.
“Anadolu Selçuklu Dönemi Çini Sanatı ve Kullanılan Bezeme Unsurları” başlıklı
birinci bölümde; İslamiyet’in kabulü ile Anadolu topraklarında varlık gösteren
Selçukluların sanat anlayışı ele alınmıştır. Yerleşik bir hayata geçmeleri ile birlikte,
oluşan mimarisine bağlı olarak gelişen çini sanatı ve kullanılan bezeme unsurları
olan; bitkisel motifler, insan figürleri, efsanevi varlıklar ve hayvan figürleri tespit
edilmiş, birlikte ve tek başlarına yer aldıkları kompozisyonların işleniş biçimleri,
teknikleri ve sembolik anlamları üzerinde durulmuştur.
“Hayvan Üslubu ve Anadolu Selçuklu Çinilerindeki Kanatlı Figürler” başlıklı ikinci
bölümde; Anadolu Selçuklularında, Orta Asya hayvan üslubu, çiniler içerisinde yer
alan kuş ve efsanevi kanatlı figürler olarak iki ana başlık altında incelenmiştir.
Geçmişten gelen kültürel etkileşimleri ile Selçuklulardaki sembolik ifadeleriyle
İslamiyet öncesi, sonrası sembolik bağlantıları ortaya konulmuş ve karşılaştırılmıştır.
“Günümüz Selçuklu Çini Sanatını Yorumlayan Sanatçılar ve Eserleri” başlıklı üçüncü
bölümde; Sanatçıların kendilerine ve eserlerine yer verilmiştir.
“Kişisel Uygulamalar” başlıklı dördüncü ve son bölümde; yapılan araştırmalar
sonucunda elde edilen bulgular ile incelenmiş olan kanatlı figürler, ait oldukları
sembolik imgeler ve yansıttığı etkiler ile üretilen özgün seramik çalışmaların, oluşum
süreçleri ve çalışmaların yorumlanmasıyla tamamlanmıştır.
Anahtar Sözcükler; Anadolu Selçukluları, çini, kanatlı figür, kuş, efsanevi hayvanlar.
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COMMENTS ON CERAMİC FORM AND SURFACE
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ABSTRACT
‘’The Descriptions of Winged Figure in Anatolian Seljuk’s Tiles and Comments on
Ceramic Surface ‘’ consist of 4 main part.
‘’Anatolian Seljuk Period Tile Art and Being Used Figures of Ornament‘’ titled in the
first part; Acceptance of Islam and Seljuks artistic perspective who lived on Anatolian
are handled. With the passing a permanent life, being attached to its architectural; tile
art and being used figures of ornament which are floral motifs, human figures,
depictions of legendary presences and animal figures are determined and given point
to composotions way of processing, technics and symboli meanings that they are in
together and as solo.
‘’Animal Style and of Winged Figures in Anatolian Seljuk’s Tiles‘’ titled in the second
part in Anatolian Seljuks, Middle Asia Animal Style was examined on 2 main headline
as bird and legendary winged that take part into tiles. With the cultural interactions
that come past and symbolic phrases in Seljucks, Before Islam’s and after Islam’s
symbolic linkages are presented and confronted with.
‘’Artist who comment today Seljuck Tile Art and Works‘’ titled in third part; They are
ranked that Artists themselves and their Works.
‘’Personal comments and Practices‘’ titled in fourth and last part; As a result of
investigations having been obtained findings and having been examined winged
figures with done ceramic studies that pertain to their symbolic simulacrums and
reflecting effects is completed by processing of their creation and commenting of
studies.
Key words; Anatolian Seljuks, tile, winged figüre, bird, legendary animals.
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GİRİŞ
Orta Asya bozkırlarından çeşitli nedenler ile göç eden Selçuklular, 1071 yılında
Sultan Alparslan’ın Malazgirt savaşındaki zaferiyle Anadolu’da yerleşik hayata
geçmiştir. 13. yüzyılda, Anadolu Selçuklu devletinin kurulmasıyla yüzyıl boyunca
devam edecek olan bir sanat devri başlamıştır.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun uzantısı niteliğinde olan, Anadolu Selçuklu
sanatı,

sahip

oldukları

sosyo-kültürel birikimlerini

ve

öncesindeki

sanat

deneyimleriyle geldikleri toprakların etkileşimleri sonucu ortaya çıkmış bir
sentezdir. Eski inanç sistemlerinin etkileri ve sonrasında İslamiyet’in kabulü ile
değişen yaşamları, sanat anlayışlarına da yansımıştır. Değişen hayat şartları ile
mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı, Anadolu’ya Selçuklularla birlikte
girmiştir. 12. yüzyılın başlarında dini yapıların yanı sıra saraylarda da
kullanılmaya başlanmıştır. Selçuklu dini yapılarının dış cephelerinde genellikle
mozaik çini tekniği, kabartma taş süslemelerinin yanında yalın bir biçimde
kullanılmıştır. Saraylarda ise, iç ve dış cephelerde çini plakaları görmek
mümkündür. Genellikle yıldız ve haç biçimli çini levhaların bir araya getirilerek
oluşmuş kompozisyonlardır.
Selçuklu çinilerinde kullanılan teknik ve malzeme anlayışı da Türk-İslam sanatının
sürekliliğini göstermektedir. Genellikle sır altı ve lüster tekniği kullanılmış olup,
birkaç minai teknikli çini de bulunmaktadır. Sır altı tekniği ile bezenmiş çinilerde
yoğunluk kobalt ve firuze (turkuaz) renk hâkimdir. Desen, siyah kontur ile
çerçevelenmiştir. Lüsterli örneklerde ise, bakır tonları hâkim olmaktadır.
Anadolu Selçuklu çini sanatında, öz kimlikleri, gelmiş oldukları topraklarda daha
önce yaşamış olan medeniyetlerin etkisi, eski inanç sistemleri ve İslamiyet’in
kabulü net bir biçimde ortaya koyulmuştur. Devrin süsleme unsurlarından biri olan
çinilerde, kullanılan figürler bunun açık bir göstergesidir.
Türk sanatının köklerinin oluşturulduğu Orta Asya’da yaşanılan coğrafyanın zorlu
koşulları, tarıma elverişli olmayan topraklar, insanları hayvancılığa ve göçebe
hayata yönlendirmiş, hayvan figürlerinin süslemede yaygın olarak kullanılmasını
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sağlamıştır. Bu figürler, sembolik anlamları ile sosyal hayat dâhil olmak üzere
birçok alana taşınmıştır. Devlet sembollerinden armalarına, dini ritüellerde
kullanılan kıyafet ve süs eşyalarına kadar kullanım alanı bulmuştur. Toplumların
yaşadığı coğrafyanın ve inançlarının etkileşimleriyle şekillenen kültürü, sanat
dallarına da yansımıştır.
“Bozkır Kültürü” olarak tanımlanan “Orta Asya hayvan üslubu”, İslamiyet sonrası
figür tasvir yasağına rağmen Selçuklularda devam etmiştir. Avcı göçebe
toplumların birlikte yaşam sürdüğü tüm hayvan figürleri ve korunma, sığınma,
korkutma

gibi

güdüsel

durumlar

karşısında

oluşmuş

efsanevi

figürleri

işlemişlerdir.
“Avrasya hayvan sanatı, şaman ve astroloji sembollerine dayanan Selçuk figür
sanatı, Şamanist inanışların Selçuklularda batıl itikatlar halinde devam ettiğini
gösterir” (Yılmaz, 1999, s.17).

Araştırma konusunu oluşturan, kanatlı hayvan ve efsanevi kanatlı figürlerden kuş,
çini sanatı içerisinde sayıca en fazla yer bulmuş olandır. Zanaatkârlar, figürlerin
hareket ve üslup özelliklerini özenle betimlemişlerdir. Bozkır üslubunun
yansımaları, her bir çini plaka üzerinde bir biri ile örtüşen ancak bir o kadar farklı
kompozisyonlar da yer bulmuştur.
“Selçuklu Devri eserlerini süsleyen hayvan kompozisyonlarının, yalnızca dekoratif
bir elaman olarak kullanılmadıkları bu figürlerin sembolik anlamlar da taşıdıkları
tahmin edilmektedir” (Erginsoy, 1978, s.129).

Her kuş cinsi, kendi içersinde değerlendirilmiş sembolik anlamlar yüklenen farklı
bir amaç üstlenmiştir. Figürler tek başlarına oldukları gibi birbirleri ile de tasvir
edilmişlerdir. Hayvan mücadele sahnelerinin yer aldığı çinilerin yanında, sembolik
anlamlarının öneminin ön planda olduğu çiniler de vardır. Bunun en güzel örneği
“çift başlı kartal” figürüdür. Selçuklularda hükümdar, güç, kuvvet, kahramanlık
kavramlarını simgeler. En önemli figürler arasındadır. Aynı zamanda Selçuklu
Devleti’nin sembolüdür.
Yırtıcı kuşlar olarak bilinen “kartal-doğan” türleri de, avcı kuşlardır. İslamiyet
öncesi Türk toplumlarında hükümdarların ve devletin önde gelenlerini simgelediği,

2

tıpkı kartal gibi güç-kuvvet-kudret anlamlarını ifade ettiği kabul edilirken, yiğitliğin,
bilgelik, ariflik, kılavuzluk ve koruyucu ruh ve asalet sembolü olduğu üzerine
görüşler de vardır. Diğer bir tür olan tavus kuşu da kazılar sonrasında çok fazla
rastlanmış figürler arasındadır. Cennet sembolü olarak bilinmektedir. Bulunduğu
yeri cennete çevirmek, cennetten bir köşe sunmak amacıyla kullanıldığı rivayet
edilir.
Selçuklu çinilerindeki, kanatlı figürlerin diğer grubunu ise efsanevi (doğaüstü)
varlıklar oluşturmaktadır. Sfenks, siren ve grifon Türk sanatları içerisinde ilk
devirlerden beri kullanılmıştır. İnsanoğlunun doğa olayları karşısında duruşu,
onunla başa çıkma yolu, yabani hayat koşulları içerisinde kendilerini güçlü
hissetme, koruma dolayısıyla bir tılsım bir koruyucu olarak bu figürleri oluşturmuş
olmaları mümkündür.
Bu figürlerin, yırtıcı hayvanların diğer havyalar ile birlikte stilizasyona uğramasıyla
ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kanat, yele, kulak, pençe, boynuz ve kuyruk gibi
hayvanlara ait olan birçok uzuv fantastik figürlerde görülmektedir. Yırtıcı
hayvanların gücü ile daha uysal ancak sembolik olarak kuvveti, gücü, aklı temsil
eden hayvanlar tek bir figürde toplanmıştır. Bu yüzden efsanevi figürlerin sembol
anlamları diğer hayvanlardan daha üstün olduğu düşünülmektedir.
İşte bu yüzden fantastik hayvanlar üzerlerinde taşıdıkları arttırılmış
güçleri ile belki de doğadaki hayvanlardan daha değerli idiler. Çünkü
fantastik hayvanlar gerçek hayatta olan hayvanların özelliklerine sahiptir
ama aynı zamanda insanların hayal gücünün ya da sahip olmak
istedikleri gücün sanata yansıtılmasıdır. Başka bir deyişle fantastik
hayvanlar soyut ile somut arasındaki ince çizgide durmaktadır (Okay,
2006, s.30).

Bu bağlamda, Anadolu Selçuklu çinilerinde kullanılan kanatlı figürlerin, Orta Asya
bozkır sanatı, Türk-İslam sanatı etkisi ile yeni bir yoruma sahip olduğu
söylenebilir. Öz kültürleri çerçevesi içinde, devrin aydınlık yüzü olduğu aşikâr olan
Selçuklular, özgür bir sanat çevresinde figürleri yorumlamışlar ve çini sanatına
aktarmışlardır. Bu figürlü çiniler, Anadolu Selçuklu Dönemi sonuna kadar devam
etmiştir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda, Selçuklu sanatındaki kanatlı figürlerin
tespiti, tek başlarına ve birbirleri ile sembol anlamları (kozmolojik-astroloji), sosyal
yaşam ve inanç sistemi içerisindeki yeri görsel imgelerle sunulmaya çalışılmıştır.
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Bu araştırma raporu ile maddi kültür mirasımız olan çini eserlerden esinlenerek
çağdaş seramik sanatında yorumlanmış ve gelecek kuşaklara aktarılması
amaçlanmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
ANADOLU SELÇUKLULARINDA ÇİNİ SANATI ve BEZEME UNSURLARI
1.1.

Anadolu Selçuklularında Mimarlık ve El Sanatları

11. yüzyıldan 14. yüzyıl başına kadar Anadolu’ya egemen olan ve günümüz
Türkiye’sinin temelini atan Selçuklular, Doğu ve İslam tarihinde olduğu gibi, dünya
tarihi içerisinde de rolü büyüktür. Doğu ve Batı’nın birbirlerini tanımaları ve farklı
uygarlıkların etkileşimlerine yol açıp, katkıda bulunan gelişmelerde rol oynamıştır.
Gelmiş oldukları topraklara, birlikte getirmiş oldukları ile Anadolu’dan ve diğer
bölgelerden gelen sanatçılar, ustalar ile yeni yurtlarının imarlarında onlara iş
vermiş, Orta Asya ve İran kökenli kültür gelenekleri ile Anadolu mirasını
harmanlamışlardır (Arık, 2007, s.73-74).

Görsel 1. Anadolu Selçukluları coğrafi haritası
(http://osmanli.site/osmanli-oncesi-turk-tarihi/ilk-turk-islam
beylikdevletleri/anadoluselcuklu-devleti-turkiye-selcuklulari-turk-devletleri)
(18.02.2019)

Anadolu Selçukluları, Anadolu’da kurulmuş kimi küçük Türk Beylikleri ile bir
hazırlık döneminin yaşandığı, aynı dönemin Avrupa’sında skolastisizminden
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oldukça farklı, refah içinde, aydınlık bir Ortaçağ panoraması çizmektedir (Fırat,
1996, s.1).
Anadolu gibi bölgelerin çok çeşitli kültürlerin kaynaştığı topraklar üzerinde
bulunmak, Selçukluların kendilerine has bir sanat sentezine ulaşmalarına neden
olmuştur. Selçuklu üslûbunun gelişme seyrinin, bazı yerlerde sık, bazı yerlerde
ise daha seyrek, bazen yabancı özelliklerin fazla, bazen de tamamen öz nitelikler
ile ancak genel olarak çeşitli eğilimleri ve teknikleri birbirine harmanlayarak
oluştuğunu ve zaman içinde Anadolu Türk sanatını diğer İslâm bölgelerinden
ayıran bir kimliğe kavuşturduğunu görülmektedir (Kuban,1972, s.115).
Selçuklu devri, özellikle I. Alâeddin Keykubat hükümdarlığında (1220-1237)
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda altın dönemini yaşamıştır. İç ve dış
ilişkilerde kurulan denge refahı ve saadeti getirmiştir. Doğu ve batı arasında köprü
olmuş Anadolu toprakları, Keykubat’ın ticarete verdiği değer sayesinde yeni
yollar, köprüler, hanlar ve kervansaraylar yapılmasına neden olmuştur. Bu
sayede, ticaret yolları uzun yıllar boyunca Anadolu’nun ekonomik gücünü elinde
tutmasını sağlamıştır. Aynı zamanda Moğol istilasından kaçan İranlı, Türkistanlı
ve diğer bölgelerden gelen sanatkâr, tüccar ve şairleri korumuş, Anadolu sanat
mozaiğinin gelişmesi sağlanmıştır. Savaşlar, istilalar üretmeyi ve gelişmeyi
yavaşlatsa da durduramamıştır. İslamiyet’in etkileri ve Orta Asya bozkır
kültüründen Anadolu’ya göç eden Türklerin karşılaştıkları düzenin etkileri yeni bir
sanat sentezi oluşturmuştur.
Anadolu Selçuklularında mimari ve onun çevresinde gelişme gösteren sanat
dalları taş süsleme, figürlü taş kabartma, heykel, alçı tuğla işçiliği, ahşap ve
çinidir. Seramik, maden (küçük heykeller, sikkeler), kumaş, halı ise diğer bir grubu
oluşturan dallardır. Öncüsü olan İran Selçuklu sanatıyla kıyaslandığında daha
sınırlı malzeme ile çok iyi örnekler verilmiştir. Minyatür, cam ve seramik sanat
dallarından günümüze oldukça az eser gelebilmiştir.
1.1. a) Mimari
Daha önceleri Anadolu’da var olan Bizans ve Ermeni mirasları, Orta Asya Türk,
İran, Irak ve Suriye bölgesi İslam sanatı öğeleri ile harmanlanmış, Türklerle
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birlikte yeni bir kültür sentezi oluşmuştur. İslamiyet’in kabulü ile dini yapılar (Cami,
türbe, kümbet gibi), yerleşik hayat ile sivil yapılar (saray, kervansaray, darüşşifahane gibi) inşa etmişlerdir. Yapı malzemeleri genellikle taş olup, amacına
uygun gösterişsiz planlı birbirine benzer niteliktedir. Ancak dış ve iç süslemeye
çok önem verilmiştir (Öney, 1992, s.2-3).
1.1. b) Heykel
Selçuklularda heykel, sivil mimaride, şehir surlarında nadir de olsa sivil mimaride
de yer almıştır. Çift başlı kartal, aslan, sfenks, grifon ve siren gibi kudreti kuvveti
temsil eden hayvanların tasvirleri bulunmaktadır. Orta Asya kültürünün izlerini
sürdürürken, İslam dininin yansımaları da Selçuklu sanatında görülmektedir.
1.1. c) Minyatür
Selçuklularda resim (tasvir), Orta çağda diğer medeniyetlerdeki gibi duvarlara,
kanvaslara değil, bir kitap süslemeciliği “minyatür” olarak karşımıza çıkmaktadır.
Minyatür, el yazması kitaplarda, metni açıklayıcı, ince ince işlenmiş, küçük
boyutlu resim, nakış ve bu tür resim sanatına verilen isimdir (Gün ve Can, 2006,
s.276). Büyük Selçuklulara ait çok sayıda minyatür eser bilinmesine karşın,
Anadolu Selçuklu devrine ait örnekler sayılıdır. 11. ve 12.yüzyıla ait olan, Kitabü fi
Marifeti’l, Süverü’l-Kevakibi’s- Sabite, Kitabü’l-Hasayiş, Hıyeli’l-Hendesiyye, ile
Tezkire adlı minyatürler en bilinen örnekleridir (Gün ve Can, 2006, s.278).
1.1. d) Ahşap
Ahşap ise, Selçuklularda mimari yapı içerisinde, tamamlayıcı unsur olarak
şekillenmiştir. Kapı kanatları, pencere korkulukları, cami minberleri, kürsüler,
sanduka ve rahleler yapılmıştır. Kimi camilerin ise sütun ve tavanları da ahşap ile
kaplanmıştır (a.g.e., s.269- 270).
1.1.e) Halı
Selçuklu dönemine ait yalnızca on sekiz adet halı günümüze gelebilmiştir.
Örneklerin bu kadar az sayıda olmasına karşın yeterince bilgi verici niteliktedir.
Diğer el sanatlarında da görülen bitkisel, geometrik, yazı ve stilize edilen hayvan
figürleri halılarda Orta Asya sanatının izleri görülmektedir.
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1.1. f) Kumaş
Tıpkı halı gibi Selçuklu dönemine ait kumaşların da nadir örnekleri bulunmaktadır.
Devrin kumaş örneklerine Kubad Abad çini ve seramiklerindeki tasvirler üzerinden
dolaylı bilgi almak mümkündür.

Saray soyluları ve hizmetkârların giydikleri

kaftanlar kumaş desenleri ve işçilikleri üzerine fikir vermektedir. Fransa Lyon
kentindeki Tekstil müzesinde yer alan, kufi yazılı kitabede Sultan Alâeddin
Keykubad’ın adı geçen kırmızı renkli brokar kumaş döneme ait örneklerdendir
(Öney, 2002, s.1222).
1.1.g) Maden
Tunç, çelik, pirinç ve bakırdan yapılmış eserlerde çeşitli işleme ve bezeme
teknikleri kullanılmıştır. Kandiller, çeşitli süs nesneleri, kitabeler, savaş aletleri,
sikkeler, küçük heykeller madeni eserleri oluşturmaktadır (a.g.e., s.1225).
1.1.h) Cam
Anadolu Selçukluları dönemine ait buluntuların oldukça yetersizdir. Selçuklu
eserlerde alçı şebekelere gömülmüş bir şekilde bulunan renkli camların,
süslemenin

dışında

yapıların

iç

mekân

aydınlatmaları

için

kullanıldığı

düşünülmektedir. 1965-1966 Kubad Abad kazılarında ise tabak, vazo, kadeh gibi
sınırlı sayıda cam eşya bulunmuştur (Öney, 1988, s.137).
1.1. ı) Seramik
Devrin seramikleri, 12. ve 13. yy. İran ve Suriye seramikleri ile teknik ve süs
unsurları anlamında benzerlik göstermektedir. Sıratlı ve lüster tekniği ile yapılmış
seramikler dikkat çekmektedir. Özellikle Samsat, Ahi, Hama gibi çeşitli kazılar
sonucunda ortaya çıkan mavi, beyaz, mor lüsterli seramikler nadide örneklerdir.
Bunların dışında slip, sgrafito, lakabi, ajur ve barbotin teknikleri ile yapılmış
seramikler mevcuttur.
1.1.i) Çini
Çini, “Bir cins beyaz topraktan yapılan ve fırında pişirilen üzeri sırlı,
boyalı seramik ürünlerine verilen isim” olarak tanımlarken, Seramik
tanımını ise, “renkli topraklardan yapılmış, pişirilmiş, sırlı ya da sırsız
çanak-çömlek işleri” olarak tanımlanabilir (Aker, 2010, s.1-2).
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"Çini" ve "seramik" kavramlarına bakıldığında, ikisi arasında hamur ve yapılış
bakımından bir fark yoktur. Genellikle "çini" mimariye bağlı duvar seramiğini akla
getirirken, "seramik" ise kullanma seramiğini düşündürmektedir. Bu doğrultuda
ele alındığında, Batı'dan aktarılan "seramik" sözcüğü onlarda da olduğu gibi
kullanma seramiği için, çiniyi ise mimari alana giren duvar çinilerinde
kullanılmaktadır. Eski yıllarda ise seramik için "evani", çini için "kaşi" terimleri
kullanılırdı (Öney, 1988, s.93-94).
İslamiyet sonrasında Türk sanatları arasında büyük gelişme gösteren çininin özel
bir yeri vardır. Genellikle mimaride dekoratif eleman olarak kullanılmıştır. Selçuklu
çini sanatı, 13. yüzyılda eşine rastlanmayan bir gelişme göstermiş, çağdaşı
olduğu çevrelerin sanatını aşmış, gelecek yüzyılların çini sanatı için gerçek bir
kaynak olmuştur (Yetkin, 1986, s.212). Devrin eserleri çarpıcı ve etkili pek çok
örneği ile günümüze kadar gelebilmiştir.
1.2.

Anadolu Selçuklularında Çini Sanatı ve Kullanılan Bezeme Unsurları

Köklerinin Büyük Selçukluların zengin ve güçlü bir desen üslubuna dayanan
süsleme anlayışı Anadolu Selçuklularında 12. yy. başında görülmeye başlamıştır.
Taş işçiliğinin ve figürlü kabartmanın yanı sıra, çini süslemeler, cami, türbe,
medrese gibi dini yapıtların yanı sıra saraylarda ve köşklerde de kullanılmıştır.
Dini mimaride kullanılmış olan mozaik çini tekniği, sivil yapılarda kullanılan yıldız
ve

haç biçimindeki çini levhaların

bir arada

gelmesiyle oluşan duvar

kaplamalarından farklı bir görünüş elde edilmiştir. Mozaik çiniler, dini eserlerdeki
atmosferi renklendirirken, saray çinilerinde genellikle figür ağırlıklı desenler
egemen olup, dünyevi bir alan oluşturmuştur. Dini yapılarda genellikle geometrik,
yazı, bitkisel bezemeler kullanılırken, saraylarda figüratif üslup görülmektedir
(Öztürk, 2008, s.16).
Süsleme, benzemek ve donatmak anlamındadır. Genel bir tanımla
süsleme resim sanatının bir kolu olup, belirli bir yerin eşyanın, mimari
eserin, güzelleştirilmesi için; üsluplaştırma, şekil, resim ve motiflerle
teyzin edilmesidir (Akar ve Keskiner,1978, s.10).

Bezemelerde her bir örnek kendisine ayrılan alan sınırını kabul etmemektedir.
Her biri birbiri ardına yeni görüntüler ile dokular yaratmaktadır. Bir merkez
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etrafında gruplaşmaları, izlemiş oldukları belirli bir yol ve sürekli devam eden
farklılık ve yenilenmelerle anlam kazanarak, yeryüzünün sayısız değişken
görüntüsü ile Tanrıyı yansıtmalarının bir ifadesidir. (Ögel, 1994, s.63). Genel
anlamla Selçuklu süslemelerine hâkim olan sonsuzluk kavramı, sınırsızlık,
çeşitlilik içerisindeki birlik gibi tasavvuf ile intibak göstermektedir.
Mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı Anadolu'ya Selçuklularla girmiş olup,
çeşitli tekniklerle en etkin ve başarılı örnekleri arasında olmuştur. Bizans
mimarisindeki mozaik ve fresklerin yerini Türk sanatında “çini” almıştır. İslam
mimarisinde çininin ilk gelişmesine Uygur, Gazne, Karahanlı ve İran'da Büyük
Selçuklu gibi Türk devletleri öncü olmuştur. 9. yüzyılda, Abbasiler tarafından Türk
askerleri için kurulan ve Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Samarra şehri kazılarında
da çini kalıntılarının bulunduğu bilinmektedir. Anadolu Selçuk öncesi İslam
mimarisinde oldukça kısıtlı olan çini bezemenin ilk büyük aşaması 11. ve 13.
yüzyılda Anadolu Selçuk devrine rastlamıştır. Eserleri çiniyle bezemek yüzyıllar
boyunca giderek zenginleşen İslam mimarisinin temel süs öğelerinden olmuştur.
Anadolu Selçuklu çini ve seramiklerinde uygulanan teknikler, dönemin özellikleri
ve bulunduğu coğrafi bölgenin koşullarına göre şekillenmiştir.
1.2. a) Sırsız Tuğla Mozaik Tekniği
Çini mozaik tekniğinin başlangıcını oluşturan bu teknik, yassı kare biçimindeki
tuğlaların geniş ve dar yüzlerinin sıralanışı ve dikey-yatay diogonal şekilde
konulmasıyla farklı geometrik kaplamalar mümkün kılmaktadır.
Bu tuğlalardan kesilmiş parçalardan geometrik geçmeli örgüler ve özellikle
kitabeler hazırlanmıştır. 14. ve 13.yy. başı abidelerinde bu tezyinat sisteminin
kullanıldığı görülmektedir.

Eski Malatya Ulu Cami, kasnak kısmında çini

mozaikler ile birlikte kullanılmıştır (Yetkin, 1986, s.160).
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Görsel 2. Malatya Ulu Cami kubbesinden, sırsız tuğla mozaik tekniği detay
https://okuryazarim.com/malatya-ulu-camii/malatya-ulu-cami-3/) (05.03.2019)

1.2. b) Sırlı Tuğla Tekniği
Uzun ve dar yüzeyi sırlanarak hazırlanan tuğlalar, gerektiğinde kesilebilir ve yan
yana dizilerek dekoratif yüzeyler elde edilmiştir. Selçuklu devri mimarisinde en
yaygın kullanılan teknikler arasındadır. Firuze (turkuaz) renkli tuğlalar tercih edilse
de kobalt ve mor olanlar da vardır (Öney, 1976, s.9). Özellikle dayanıklılığını
arttırmak ile tercih edilen sırlı tuğla, Selçuklu dini yapılarında özellikle minareleri
bezeyen malzeme olmuştur. 13. yy. sonrasında süsleme örnekleri zenginleşmeye
başlamıştır. Erken örneklerine, Kayseri Ulu Cami (1205), Sivas Çifte Minareli
Medrese (1271) zengin süsleme unsurları ile dikkat çekmektedir.

Görsel 3-4. Sivas Çifte Minareli Medrese, sırlı tuğla detay
(Öney, 1986, s.49)
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1.2. c) Çini Mozaik Tekniği
Genellikle mimari yapıların içlerinde kullanılmıştır. Firuze, kobalt, mor ve siyah
renklerdeki çini plakaların arzu edilen motife göre kesilmeleriyle dekoratif bir
kompozisyon ile mozaik gibi birleştirmeleriyle hazırlanır. Renklerine uygun ayrı
ayrı derecelerde fırınlanan plaklar oldukça renkli ve kaliteli malzemelerdir. Küçük
olan parçalar öncesinde ayrı ayrı kesilip sırlanabilinir. Kesilen plakaların arkası
koniktir. Sırlı yüzeyler alta gelecek şekilde dizilir ve duvara gelecek arka yüzü
üzerine harç dökülüp donmaya bırakılır. Kalıplar bir süre sonra açılır ve yeniden
harç ile duvara monte edilir (ag.e., s.11).

Görsel 5. Konya Sahip Ata Türbesi, çini mozaik detay
(Öney, 1976, s.13)

1.2. d) Tek Renkli (Düz) Sır Tekniği
Düz renkli çinilerin devrin yapılarının iç süslemelerinde kullanıldığı görülmektedir.
Genelde firuze, kobalt, mor, nadiren yeşil ve krem renkler kullanılmıştır. Birden
fazla renk bir kompozisyon oluşturmak içinde kullanılmıştır. Geometrik desenler,
altıgen, üçgen, dikdörtgen ve kare biçimindedirler. Nadir görülen örneklerinin
arasında sır üstü yaldız boyalı çinilerde vardır. Konya Karatay Medresesi duvar
kaplama çinileri, II. Kılıç Aslan Türbesi Lahit çinileri devrin ender örneklerindendir
(Öney, 1986, s.45-46).
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Görsel 6. Kütahya 2. Yakup Bey Türbesi düz sırlı çinilerinden detay
(Gürhan, 2007, s.210)

1.2. e) Rölyef (Kabartmalı) Çini
Çini hamuru daha yumuşak iken üzerine basılan bir kalıp ile kabartma şekiller
oluşacak biçimde uygulanır. Rölyef desen pişirilir ve firuze, krem, kobalt, mor
veya yeşil sır ile sırlanıp yeniden fırınlanır. İran Selçuklularında daha yaygın olan
bu teknik, Anadolu Selçuklularında nadir olarak mimaride, kitabeler ve lahitler
üzerinde kullanılmıştır.

Görsel 7. Büyük Selçuklu Dönemine ait olan rölyef detay
(Öney, 1987, s.36)

1.2. f) Sır Altı Tekniği
Türk çini sanatında en yaygın kullanım alanı bulmuş tekniktir. Selçuklu dönemi sır
altı çinilerinin birçoğu astarsızdır. Desen daha önce pişmiş olan ürün üzerine
kömür tozu ile aktarıldıktan sonra, tahrir denilen hatlar çizilir sonrasında
boyanırdı. Devrin çinileri genellikle şeffaf renksiz olup, firuze sır kullanımı da
mevcuttur (Öney, 1976, s.11).
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Görsel 8. Sır altı tekniği ile işlenmiş sekiz kollu yıldız çini, Kubad Abad,
(Arık, 2000, s.109)

1.2. g) Lüster Tekniği
Bir sır üstü tekniği olan lüster, Selçuklularda sır altı çinilerden sonra en sık
kullanılan tekniktir. Mat beyaz astarlı çini üzerine, lüster denilen madeni oksit ve
gümüş bakır tozlu bir karışım ile desen uygulanmıştır. Yaldızlı yanardönerli rengin
bozulmaması için diğer tekniklerdeki çinilere oranla daha az sıcaklıkta pişirilmiştir
(Ökütülmüş, 1989, s.31). Fırınlama sonrası desenler çoğunlukla kızıl kahve ve
altın sarısına yakın renklerde görülmektedir. Ayrıca, kobalt ile sır içi (lüster)
boyama tarzında örnekleri de rastlanır.

Görsel 9. Lüster tekniği ile işlenmiş sekiz kollu yıldız çini, Kubad Abad
(Arık, 2000, s.112 )

1.2. h) Minai Tekniği
Minai tekniği, sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılması ile ortaya
çıkmıştır. Bisküvi pişirimi yapılmış, form ya da plaka üzerine desen önce
konturlenir ve boyanır. Ancak renklendirme aşamasında önce sır altında kalacak
renkler (Yüksek ısıya dayanıklı olanlar), koyu mor, yeşil ve firuze kullanılır. Bu
renk tonları yüksek ısıda olgunlaşır ve renk kaybı yaşanmaz. Sonrasında sırlanır.
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Desen üzerinde boş kalan kısımlar sırası ile beyaz, siyah, kiremit kırmızısı ve
altın yaldız ile boyanır (Bayrak, 2006, s.170).

Görsel 10. Minai tekniği ile işlenmiş çini parçaları, Kubad Abad
(Arık, 2000, s.33 )

Üçüncü fırınlama esnasında sır üzerine uygulanan renklerin uçmaması için, fırının
derecesi daha düşük tutulur. Konya Alâeddin Köşkü’ndeki “minai” çiniler, Anadolu
Selçuklularındaki tek örnektir (Arık, 2000, s.36-37).
Selçuklu mimarisinde kullanılan teknik her ne olursa, kütle ve hacimden önce süs
göze çarpar. Bu mimari yapı, ister cami, ister medrese veya kervansaray olsun
süslemeye bütünlük hissi uyandırmak için yapılmış gibidir (Yetkin, 1984, s.154).
Mimari öğelerde sıklıkla görülen süslemeler, portallerin kemerlerine, pencereleri
çerçevelerine ve kitabeliklerine işlenmiştir. Tıpkı taş eserlerde olduğu gibi yüzey
kaplaması olarak kullanılan çini örneklerde de Kuran’dan alınan ayetler ve bazen
de özlü cümleler yer almaktadır. Konya Karatay Medresesi’nin kubbe içi
kaidesindeki çiniler en bilinen örneklerdendir (a.g.e., s.155-157). Kapı, pencere,
friz, söve gibi mimari ayrıntılar çeşitli süs öğeleri olan, örgü, şerit, palmet, kabara,
gülçe gibi motifler işlenmiştir.
Çini sanatında kullanılan Selçuklu figürleri, o güne dek Orta Asya kökenli, Büyük
Selçuklu etkisi hâkim, gelmiş oldukları topraklarda yaşamış Bizans sanatının
etkileri

görülen,

Türk-İslam

kültürünün

yansıması

olan,

kendine

has

örneklerdendir. Oğuz boylarından ayrılıp, Horasan’dan İran’a oradan Anadolu’ya
kadar kökleri uzanan Selçukluların, İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen, eski
inançları Şamanizm ve Orta Asya geleneklerini devam ettirdikleri görülmektedir.
Selçuklu figürlerinde, Çin sanatının izleri de görülmektedir. 12. 13.
Yüzyıllarda Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan kara ve deniz yolu
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ticaretinin bu etkilenmeye katkıda bulunduğu söylenebilir. Selçuklular
İran’dan Anadolu’ya uzanırken, Sasani ve Erken İslam sanatının
unsurlarını da getirmişlerdir. 13. yüzyılda halen Şaman dinine bağlı olan
Moğolların Selçuklulara hâkim olmasıyla, Orta Asya gelenekleri yeni bir
canlanma yaşamış ve İslamiyet’e rağmen Şaman gelenek ve inançları
Selçuklu sanatında akis bulmuştur (Gönül Öney, İstanbul, 2004, s.161).

Selçuklu dini ve sivil mimarisini bilhassa saraylarını süsleyen çini yüzeylere, insan
ve hayvan figürleri sekiz köşeli yıldız biçiminde ve kare olan plakalara işlenmiştir.
Plakaların aralarında oluşan boşluklar ise haç şeklinde olan genellikle bitkisel
üsluplu kompozisyonlar ve kuş figürleri ile tamamlanmışlardır. Yan yana gelmeleri
ile kendi içlerinde de birer kompozisyon oluşturmaktadırlar.

Görsel 11. Konya İnce Minareli Medrese Müzesi, sekiz köşeli yıldız ve haç biçimli çini plakalar
(Fotoğraf: Koza Kurt Kırtay)

Bu çini yüzeylerde, çift ve tek başlı kartal, şahin, balıkçıl kuşu, bülbül, tavus kuşu,
güvercin, ördek- kaz gibi kuşlar, at, aslan, balık, geyik, deve, domuz, kedi, köpek,
kurt, tavşan, tilki, yabani keçi gibi göçebe yaşamış oldukları zaman içerisinde
hayvanlarla iç içe olduklarının birer yansımalarıdır. Saray içerisindeki çinilerde
ayakta duran, bağdaş kurmuş, yine hayvanlar ile birlikte betimlenen çeşitli insan
figürleri ve sfenks, siren, grifon gibi doğaüstü varlıklar yer almaktadır.
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1.2.1. Bitkisel Süsleme
Selçuklu çinilerinde tek başına bir grup oluştururken, diğer süsleme unsurları ile
de bitkisel bezemelerle birlikte kullanılmıştır. Orta Asya kökenli bu süsleme
öğeleri genellikle rumi, palmet, serbest kıvrık dallar, çeşitli stilize yapraklar ve
çiçekler olmakla birlikte en sık görüleni hayat ağacıdır. Çini ve diğer sanat
dallarında görülen hayat ağacı, dini ve sivil mimaride; mezar taşları, portaller ve
saray içinde uygulama alanı bulmuştur. Tek başına kullanılanı yalnızca dini
mimaride görülmektedir. Çini örneklerinde ise, bu kuşlar oldukça stilize edilmiş,
simetrik, karşılıklı veya sırt sırta kuşlarla çevrelenmiştir. Anadolu Selçuklu
mimarisinde mihrap ve portallerde görülen, ihtimal dâhilinde güneş, ay ve diğer
gezegenleri sembolize eden, büyüklü küçüklü rozetlerle birlikte de resmedilmiştir.

Görsel 12. Konya İnce Minareli Medrese portalinden hayat ağacı
(Fotoğ. Koza K. Kırtay)
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Gönül

Öney’e

göre

sembolik

anlatımı

şöyledir;

“Orta

Asya,

Şaman

kaynaklarından öğrenildiği kadarı ile hayat ağacı dünyanın merkezi olarak kabul
edilir ve aynı zamanda Şamana yer altı ve gökyüzü seyahatinde merdiven
vazifesi görür.”
Selçuklu sanatındaki örneklerde görülen kuş ve kartal betimlemeleri Orta Asya
Şaman inançlarına göre Şaman’a eşlik eden hayvanlar veya Şaman’ın kendisi
olabilmektedir. Şaman’a hayat ağacı sayesinde diğer dünyaya ulaşmasına yardım
ederler. Kompozisyonlu örneklerde, dallarda yer alan nar meyveleri cennet
sembolüdür. Dalların içerisinde saklı kalmış küçük kuşların ise, doğmamış şaman
ruhları olduğu rivayet edilir. Gönül Öney’in yorumuna göre, ağacın etrafındaki
rozetler gökyüzü yolculuğu sonunda varılan gezegenleri sembolize eder ve Orta
Asya inançlarına göre kâinat hayat ağacı, yer, gök ve gezegenlerle temsil edilir.
Onları birbirine bağlar.

Görsel 13. Hayat ağacı ve dallar arasındaki şamanı temsil ettiğine inanılan kuşlar
(Arık, 2000, s.106)

Görsel 14. Hayat ağacı ve geometrik unsur ile bezemeli çini plaka ( Kubad Abad, Büyük Saray
çinileri)
(a.g.e., s.161)
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Hayat ağacı resmi içeren davulun ve yardımcı ruhların yardımıyla tören
esnasında hayat ağacına ve oradan Şamanın göğe yükseldiğine inanılır. Tıpkı
diğer Orta Asya inançlarında olduğu gibi, ölmüş kimsenin ruhunun kuş biçimine
bürünüp uçtuğuna inanılır. Böylelikle kuşlar, yardımcı ruh görevi de görmektedir.
Hayat ağacı, yolculuk esnasında ölü ruhların diğer dünyaya (cennete)
yükselmesine yardım eder.
Anadolu Selçuklu çinilerinde hayat ağacı motifi, kuş figürleri ile birlikte
görülmektedir.

Kuşlar, ağacın her iki yanına simetrik biçimde resmedilmiştir.

Ortada duran hayat ağacı her bir çini plakada farklı biçimlerde görülmektedir.
Şaman inancında kutsal olan bu iki öğe Selçuklularda sıklıkla birlikte
kullanılmıştır.

Görsel 15. Hayat ağacı ve her iki yanında simetrik duran kuş figürleri (Kubad Abad, Büyük Saray
çinileri)
(a.g.e., s.92)
Görsel 16. Hayat Ağacı ve her iki yanında simetrik duran çift kuş figürleri (Kubad Abad, Büyük
Saray çinileri)
(a.g.e., s.94)

Görsel 17. Hayat ağacı desenli yıldız formlu çini plaka (Kubad Abad, depo çinileri)
(Arık, 2007, s.97)
Görsel 18. Hayat ağacı desenli yıldız formlu çini plaka (Kubad Abad, depo çinileri)
(a.g.e., s.97)
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Görsel 19. Palmet motifli yıldız formlu çini plaka (Kubad Abad, depo çinileri)
(a.g.e., s.97)
Görsel 20. Penç motifli yıldız formlu çini plaka (Kubad Abad, depo çinileri)
(a.g.e., s.97)

Bitkisel motiflerin diğer figürler ile yer aldığı kompozisyonların yanında, tek başına
bulunan figürlü çinilerde görülmektedir. Benzer örneklerinden ayrılan önemli bir
grubu temsil eden “depo çinileri” alışılagelmiş Selçuklu üslubundan biraz daha
farklıdır.

Krem-beyaz

fon

üzerine

desen

neredeyse

tüm

çini

plakayı

kaplamaktadır. Daha serbest bir desen düzeni, yalın çizgiler ile öne çıkmaktadır
(Arık, 2007, s.96-97).

Görsel 21. Elinde nar tutan insan figürü (Kubad Abad, Büyük Saray çinileri)
(Arık, 2000, s.139)

Selçuklu çinilerinde hayat ağacı kadar önemli bir yer tutan diğer bir bitkisel motif
ise nardır. Bereketi, soyun devamlılığını simgeleyen nar, kutsal bir meyve olarak
insan ve hayvan figürleriyle betimlenmiştir. Selçuk sanatında bitkisel kompozisyon
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motifleri de Orta Asya geleneklerine bağlı olarak kullanılmıştır. Geliştirmiş
oldukları bitkisel süsleme ve kıvrımlı dallar, daha önceleri de İslam sanatında
kullanılmıştır. Mezopotamya ve Mısır’da kullanım alanı bulan palmet, yarı
palmetler ve kıvrım dallar doğaya yakınlık bağı kurabilmiş natüralist bir eğilim ile
ele alınmıştır. Bu da İslam sanatının oluşumunda, Emeviler devrindeki koşulların
yani Akdeniz antik uygarlıklarının etkisinde kaldıklarını gösterir. Selçuklularda ise
özellikle rumi ve palmet motiflerinin disiplinli bir soyutlama içerisinde yapılmıştır.
Kompozisyonlar üzerinde kullanımları daha serbesttir. Fakat büyük bir gerilim
içerisindedir. Bitkisel süslemeler, Selçuklu üslubunda tüm süsleme yüzeyine
yayılmış yumuşak ve karmaşık bir zemin dokusu oluşturmaktadır. Yarı natüralist
bir şekilde yansıyan bu süsleme üslubu birçok kez dengeli, bezeme kuralları
içerisinde bağımsız oldukları gözlenir (Kerametli, 1986, s.27-28).

Görsel 22. Kapalı form, rumi motifli çini kompozisyon (Kubad Abad, Büyük Saray çinileri)
(a.g.e., s.162)

Bu bağlamda, genel olarak bakıldığında, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesine
karşın, sanatlarında kullandığı öğeler ve anlatım dillerinde bile hala öz yurtlarının
etkileri,

kompozisyon

konuları

ve

sembollerin

etkileri

devam

ettirdikleri

söylenebilir.
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1.2.2. İnsan Figürü
Eski Türk toplumlarından Selçuklulara kadar geçen sürede, insan figürleri tarihten
bir sahneyi anlatmak için betimleme yoluna gidilmiş figürler arasında yer alır. En
eski Türk eserlerinden biri olan Pazırık halısında (Tarihte bulunan ilk Türk halısı)
görülen bir birini takip eden süvariler, başları haleli ve ellerinde muhtemelen ok
mızrak gibi bir savaş aleti ile işlenmiştir. Bir savaş sahnesi olduğu anlaşılan
desende, süvarinin başındaki hale onun sultan olduğuna işaret etmektedir.
Ellerindeki savaş aleti ise, gücün sembolü olarak ifade edilmektedir (Erkiletlioğlu
ve Güler, 1996, s. 24).

Görsel 23. Pazırık halısı atlı süvari, detay
(https://www.turktoyu.com/pazirik-halisini-cocuklarimiza-biz-ogretmez-isek-kimogretecek)(26.02.2019)
Görsel 24. Pazırık halısı atlı süvariler ( 1.83-2.00 cm) (M.Ö. 5.y.y.)
(http://www.sanatsal.gen.tr/hun-sanatinin-ozellikleri/) (26.02.2019)

Anadolu

Selçukluların

insan

betimlemeleri

çini,

minyatür

ve

sikkelerde

kullanılmıştır. Çinilerde insan figürlerine en sık Beyşehir Kubad Abad Sarayı’nda
rastlanmaktadır.

Görsel 25. Yaşmaklı kadın portresi (Kubad Abad, Büyük Saray çinileri)
(a.g.e., s.145)
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Alâeddin Keykubat döneminin, gerçekçi bir anlatımla betimlenen portreleri,
karakteristik Selçuklu yüzlerinden farklılıklarıyla görülmektedir. Bağdaş kurmuş
insan figürlü çiniler, oturuş biçiminin Anadolu’dan 13. yüzyıldan günümüze kadar
pek değişmediğini görülmektedir. Ayakta duran, diğer havyanlar ile birlikte
resmedilen çiniler de vardır. Kadın figürlerinde, Selçuklu gündelik hayatı ve
kadınların giyim tarzları hakkında da bilgi vermektedir. Şehirli kadınların
“yaşmakta hotoz” kullandıkları ve sokakta peçe kullandıklarını göstermektedir.
Devrin kadınlarının günlük yaşamlarındaki süslenme geleneklerinde, yanaklarına
veya çenelerine siyah boya ile tek bir nokta koyduklarını çiniler üzerindeki
tasvirlerde görülmektedir. Detaylı bir anlatım ile resmedilen kompozisyonlarda
kadın başlıkları arasında olan üsküfler, arkaya doğru sarkan uçları ile külah
şeklindeki başlıklar çinilerde ve aynı döneme ait mezar taşlarında da benzer
başlıklar görülmektedir.

Görsel 26. İnsan sureti (Kubad Abad, Büyük Saray çinileri)
(a.g.e., s.132)
Görsel 27. Bağdaş kurarak oturmuş insan figürü (Kubad Abad, Büyük Saray çinileri)
(a.g.e., s.133)

.

Saray içi önde gelen devlet adamları ve çalışanlarının resmedildiği tahmin edilen
diğer çinilerde, uzun kaftan, etekli cepken ve şalvar giyimli insan resimleri
işlenmiştir. Kollarında görülen asalet işaretli (tiraz şeridi) ibareler vardır. Figürler
ellerinde bereket sembolü çifte balık veya kutsal meyve nar fidanı, kudret
sembolü olan kadeh tutmaktadırlar. Kendileri ayakta, kucaklarında ev hayvanı ile
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bezenen figürlerde vardır. Sakalı ve üç terek taçlı bezenen figürlerin ise Sultan I.
Alâeddin Keykubad’a ait olduğu sanılmaktadır (Arık, 2000, s. 138-140).
Anadolu’da Selçuklu insanın giyim-kuşam alışkanlıkları hakkında bilgi veren bu
çinilerde, burmalı bilezikler, stilize hayvan motifleri ile bezenen kemer tokaları,
düğmeler, kufi yazılı yüzükler ve aplikler, Selçuklu sülüsü ve yine kufi yazılı
üzengiler oldukça önemli ayrıntılardandır.

Görsel 28. Çember sakallı erkek portresi (Kubad Abad, Büyük Saray çinileri)
(a.g.e., s.141)

İnsan figürlü çinileri en çok saray içlerinde görülmektedir. Bu yapılardan biri de
Konya Kılıç Aslan Köşkü’dür. Buradaki çinilerin en önemli özelliği Büyük
Selçuklularda sıklıkla kullanılmasına rağmen, Anadolu Selçuklularında nadir
örnekleri bulunan minai tekniği ile resmedilmesidir. Yedi renk (heft reng) ismi ile
anılan teknikte, renklerin bir kısmı sır altına, bir kısmı da sır üstüne kullanılmıştır.
Kimi zaman üçüncü bir uygulama ile altınlama işlemi ile sonlandırılır.
Minai tekniği ile bezenmiş çinilerin bazısı beyaz zemin üzerine mavi, yeşil,
kahverengi boyanmış, kahverengi konturlu (tahrirli) ve altın yaldız ile yardımcı
öğeleri süslenirken, firuze (turkuaz) renkli sır ile zemin oluşturulmuş, kahve,
lacivert ve mavi renklerde bitkisel süslemeli örnekleri de görülmektedir.
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Görsel 29. Minai tekniği ile dekorlanmış, yan yana oturmuş iki insan figürü (Alâeddin Kılıç Aslan
Köşkü çinileri)
(a.g.e., s. 33)

Alâeddin Kılıç Aslan Köşkü’nde minai ve sır üstü tekniklerinde hazırlanmış küçük
ölçekli yıldız ve haç biçimli plakalar üzerine resmedilen bu küçük grupta, diğer çini
örneklerden farklılıklar görülmektedir. Küçük plakalar kendi içerisinde bir
kompozisyon oluşturmuş ve üzerlerine figür yerleştirilmiştir. Bugün, Berlin İslam
Sanatı Müzesi’nde bulunan parçada, sekiz köşeli yıldız biçimli çininin ortasında
ud çalan figür, sol dizi üzerine oturmuş, sağ dizi kalkık ve üzerine udunu dayadığı
gerçekçi bir biçimde resmedilmiştir. Diğer başka bir örnekte ise, ortasında laleye
benzeyen bir çiçeği olan bir ağacın iki yanında bağdaş kurmuş iki figür,
Uygurlardan beri devam eden Türk tipi betimlemesi olan, ay gibi yuvarlak yüzleri,
badem gibi gözleri, küçük burun ve ağızları ile betimlenmişlerdir. Ayrıca, figürlerin
başlarındaki haleler ve kollarındaki asalet tirazları onların birer saray mensubu
olduklarını göstermektedir. Tiraz, Abbasilerden beri İslam resim sanatında
görülen, kişinin rütbe ve konumunu belirten bir simgedir.

Görsel 30. Minai tekniği ile dekorlanmış, kolları “tiraz şeritli” saray mensubu ( Konya Alâeddin Kılıç
Aslan Köşkü çinileri)
(a.g.e., s.35)
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Minai tekniği ile resmedilmiş örneklerde en çok, sarayla ilgili sahneler tasvir
edilmiştir. Saraylı olduğu iki kolundaki tirazdan ve başlarında bulunan halelerden
anlaşılan kaftanlı bağdaş kuran soylu, çevresinde oturan yaverleri ya da
müzisyenleri ile tahtında oturmakta olan hükümdar, iki yanında muhafızı olan
ortalarında oturmuş vaziyette olduğunu anladığımız hükümdar, atlı asker ya da
delikanlı minai teknikli, insan figürü grubu örnekleri arasındadır.

Görsel 31. Minai tekniği ile dekorlanmış, başları haleli, kolları tiraz şeritli saray mensupları ( Konya
Alâeddin Kılıç Aslan Köşkü çinileri)
(a.g.e., s.34)

Diğer bir ilgi çekici örnek ise, bugün Konya Karatay Müzesi’nde bulunan baş
kısmı kırılmış olan, kiremit rengi kaftan olduğu tahmin edilen sıfır yakalı giysisi,
lacivert çakşır (şalvar gibi bol pantolon) giymiş at üzerindeki figürdür.

Görsel 32. Minai tekniği ile dekorlanmış, kolları tiraz şeritli, çakşır giymiş at üzerinde
resmedilen saray mensubu (Konya Alâeddin Kılıç Aslan Köşkü çinileri)
(a.g.e., s.35)
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Rüçhan Arık’ın “Kubad Abad” eserinden edinilen bilgiler doğrultusunda, Ebu’l
Kasım el Kaşani’nin 1301 tarihli el yazmasına göre minai tekniği, 14. yüzyıldan
sonra çinilerde uygulanmadığını öne sürüldüğü bilgisine ulaşılmaktadır. Bu
bağlamda, Türk-İslam seramik çini sanatı içerisinde nadir örnekler olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Kubad Abad Büyük ve Küçük Saray’da ise, insan tasvirli çiniler daha çok sayıda
konu ve kompozisyon anlamında daha geniş bir grup oluşturmaktadır. Genellikle
sır altı tekniği ile çalışılmış, “Türk oturuşu” diye tabir edilen bağdaş kuran figürler
sultan ve saray önde gelenlerinin tasvirleridir.
Emel Esin’e göre tasvirlerde bağdaş kuran ve cepheden görünen poz,
Köktürk devrinde kağana özgü bir oturuş biçimidir. Kubad Abad’taki
zengin örnekler, Köktürklerden beri süren bu geleneğin uzantısını temsil
eder. Tam da o geleneğe uygun biçimde, bunların bazıları elinde kadeh
tutar. Kadeh dünya egemenliğini, hayat suyunu, dolayısıyla cenneti ve
ölümsüzlüğü simgeler (Arık, 2000, s.132.).

Görsel 33. Kolları tiraz şeritli, bağdaş kurarak oturmuş, iki elinde balık tutan saray mensubu
(Konya Alâeddin Kılıç Aslan Köşkü çinileri)
(a.g.e., s.136)

Kubad Abad, Büyük saray çini buluntularından edinilen çini levhalarda da ayakta
duran figürler yine gündelik hayata dair bilgiler sunmaktadır. Figürler uzun tirazlı
kaftan giymiş, başlarında hotoz ve beline kadar uzun saçlarıyla ilgi çekicidir.
Kucağında keçi tutmuş olan çini kompozisyonların birinin ucu kırılmış olsa da
diğer örneklerle benzer biçimdedir. Figürün etrafına, kıvrık dallardan helezonlar
oluşturulmuş, ortalarına çiçekler yerleştirilmiştir. Benzer diğer bir örnekte ise figür,
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çevresi haşhaş dalları içerisinde kompoze edilmiştir. Elinde tavşan olduğu tahmin
edilen kırık çini parçasında da görüldüğü gibi hayvanlar ile birlikte tasvir edilen
figürlerin sarayda ziyafet ve eğlence için hazırlık yapan hizmetkârlar olduğu
düşünülmektedir (a.g.e., s.138).
Selçuklu çinilerinde betimlenen İnsan figürünün genellikle tipik bir şablona uygun
olarak tekrarlanmıştır. Gerçekçi bir portre görünümünü vermekten kaçınıldığı
düşünülen

çinilerde, çocuk ve yaşlı

adam

gibi figürlere

şuana

kadar

rastlanmamıştır.
1.2.3. Geometrik Süsleme
Geometrik Süsleme dendiğinde, bu tür bezeme tarzının kapsamına
giren motif ve kompozisyonların çeşitli yapıların bezemesinde kullanımı
anlaşılmaktadır. Türk-İslam anıtlarında, mimariyi süsleyici bir tarz olarak
kullanılan bu biçimler, kırık ve düz çizgiler, yıldız, çokgen ve öteki
formların birleşmesiyle çok çeşitli kompozisyonlar yapabilmektedir.
Belirli sayıdaki geometrik elemanlarla gerçekleştirilebilmesi mümkün
olan düzenlemelerin sayısı, sonsuz olmasa bile sayılamayacak kadar
çoktur (Mülayim, 1982, s.7).

Anadolu Selçuklu çinilerinde geometrik motifler, hem dini ve sivil mimaride
kullanılan sırlı tuğlalar ile yüzey kaplamalarında, hem de çini plaka yüzeylerinde
görülmektedir. Mimari yapılarda çoğu zaman, geometrik düzenden doğan yıldızlar
kendi içlerinde birer kompozisyon dengesi kurmuşlardır. Süsleme amaçlarının
dışında, özellikle yıldızların rastgele kullanılmadığı düşünülmektedir.
Geometrik düzenlemelerin dikkat çekici bir yanı ise sembolizm yönüdür.
Türklerde yıldız, geceleri yön belirlemede, hava sıcaklığının belirlenmesi
gibi pek çok durumda ön plandadır. Yıldızlara duyulan sevgi ve
inanıştan dolayı, gökyüzü âlemi, sonsuzluk gibi kavramların süslemede
sembolik bir anlama hizmet ettiği düşünülmektedir (Parlar, 2001, s.129).

Genellikle sekiz köşeli yıldız ve haç biçimli çini plakaların bir araya getirilerek
oluşturulan geometrik düzen, İslam sanatlarında 9. yüzyılda Abbasiler devrinde
görülmeye başlanmış, Endülüs’e kadar ulaşmıştır. 11. yüzyılda Karahanlıların
“Ayşe Bibi Türbesi en erken örneği verilmiştir. Sonrasında ise, Orta Asya’da Türk
toplumlarında yaygın bir biçimde kullanılmıştır.
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Görsel 34. Erzurum Yakutiye Medresesi
(O. Arık, 2007, s.61)
Görsel 35. Konya İnce Minareli Medrese
(a.g.e., s.54)
Birbiri üstüne konmuş çapraz kareler halinde, sekiz köşeli bir takım
şekiller meydana getiren geometrik süs motifleri bu sembolik figürlerden
gelme gibi görünüyor. Zaten, Sümerlerin ve Hititlerin dört rüzgârın ve
kasırganın tanrısal sembolü diye kullandıkları görülen gamalı haç hem
bütün Küçük Asya halkları, hem de Selçuklu Türkleri tarafından bir süs
motifi olarak kullanılmıştır (Arseven, 1984, s.79).

Mimari yapıların yüzeylerinde kullanılan geometrik ve bitkisel düzenlemeler, yan
yana geldiklerinde birbirinden farklı görüntüler yansıtırken, her birim diğerleri ile
de farklı motifler oluşturabilirler. Bu düzenlemeler sonsuzluktan birer kesittir.
Ulama (tekrar) tekniği ile hazırlanan hemen her parça sonsuzluk prensibine
dayanmaktadır.

Görsel 36. Konya İnce Minare Müzesi-Konya Alâeddin Tepesi’nden yıldız geçmeli ve zencerek
motifli mimari parça (Fotoğraf: Koza K. Kırtay)
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1.2.4. Yazı Motifli Süsleme
Yazı, Türklerin İslamiyet’in kabulü ile kimi zaman bir süs unsuru kimi zaman ise
önemli tarihi bir belge olarak kullanılmaya başlamıştır. Türk-İslam sanatlarında,
zaman içinde gelişmiş ve zenginleşen türleri ile hat sanatı, Selçuklu mimari, taş,
minyatür ve çinilerinde kitabe olarak kullanılmıştır (Arseven, 1994, s.1101-1102).

Görsel 37. Konya İnce Minare Müzesi-Konya Kalesi’nden taş kitabe
(Fotoğraf: Koza K. Kırtay)

Görsel 38. III. Alâeddin Keykubad’a ait gümüş sikke
(Engineri, 2015, s.60)

Selçuklu süslemelerinde yazı, en çok sikkelerde ve taş süslemeciliğinde,
mimaride yardımcı eleman olarak (genellikle poligon ve portallerde) kullanılmıştır.
Tercihen daha çok Nesih yazı türü örnekleri görülen portallerin kemerleri ve
pencerelerinin çevresini kuşatan hatlarda ve de kitabelerde yer alır. Konya İnce
Minareli Medrese portali, taç kapısındaki detaylar oldukça etkileyicidir. Çini
yüzeyler üzerinde de kullanılan yazılar, Kuran’dan alınmış ayetler ve kimi özlü
cümleler ve bazen de binanın kimin tarafından yapıldığı ve yaptırıldığı bilgisini
veren yazılardır.

Konya Karatay Medresesi’nin kubbe içi kaidesindeki çiniler
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günümüze gelebilmiş olan örneklerdendir. Çinilerin içerisinde birçok motife göre
daha az yer bulmuştur.
“Yazı, böyle başka bir kompozisyonun içinde ikinci derecede yeri olan
bir ayrıntı motifi olarak karşımıza çıkabildiği gibi, bir bezemenin asıl
teması, “leitmotif’i” olarak da görülebilmektedir” (Arık, 2000, s.152.).

Görsel 39. Konya Sırçalı Medrese- sülüs yazı örneği
(O. Arık, 2007, s.46)

Yazı motifli örnekler en fazla Kubad Abad Büyük Saray buluntularındaki sır altı
teknikli çinilerde görülmektedir. Taş süslemeciğinin aksine nesih yerine örgülü ve
çiçekli kufi yazı tipi kullanılmıştır. Çinilerde kufi yazı biçimsel olarak daha çok
dekoratif bir öğe niteliğindedir. Okunamayan, okuması güç birbirinin tekrarı ve
bitkisel dekorlar ile işlenen yazıların yanı sıra okunaklı örnekler de vardır. “Essultan”, “el-muazzam” yazılı örneklerde, Alâeddin Keykubat’ın unvanları olarak
bilinen göndermelere de yer verilmiştir. Yazıların yanlarında görülen hareke ve
şeddeler, süsleme unsur olarak kullanılmıştır.

Görsel 40. Konya Kubad Abad, Küçük Saray çinilerinden göğsünde “es-sultan” yazılı çift başlı
kartal
(Arık, 2000, s.83)
Görsel 41. Konya Kubad Abad, Küçük Saray çinilerinden göğsünde “el-muazzam” yazılı çift başlı
Kartal
(Arık, 2000, s.82)
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Bunların dışındaki çini örneklerde, Farsça yazılı kare çini plakanın üzerinde,
“saray-ı cihan” yazısı okunmaktadır. Sfenks figürlü çini parçasının madalyon
şerinde ise, “perverde-danem” (onu yetiştiren) ve “hüdavendigar” (hükümdar),
şahin figürlü çini de ise, “bad be-tunist” (olsun, sana değildir) ve de ”hiredmend”
(akıllı) yazıları okunabilen çiniler arasındadır.
Küçük Saray kazı buluntularındaki haçvari çiniler üzerindeki süslemeler
içerisindeki bir yazıda “Tebrizi” kelimesi okunabilmektedir. Bu çini levhaların
üzerinde oluşan kompozisyonlar, zigzag, bitkisel desenler, serbest düzende çeşitli
bordür süslemeleri, palmetler ve rumiler ile tamamlanmıştır. Hemen hepsinde,
şeffaf turkuaz sır altına siyah desenler işlenerek hazırlanmıştır.

Görsel 42. “Es- sultan, el – muazzam” yazılı haçvari çini parçası – Kubad Abad, Küçük Saray
(Arık, 2000, s.154)
Görsel 43. “El – muazzam” yazılı haçvari çini parçası – Kubad Abad, Küçük Saray
(Arık, 2000, s.155)

1.2.5. Hayvan Figürü
M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Orta Asya’da gelişen ve tüm Asyalı kavimlerle
Türklerin de paylaştığı hayvan üslubu denen, göçebe sanatının
uzantıları, tema ve ikonografi bakımından Anadolu Selçuklu çinilerinde
önemli bir yer tutar. Hun çağından itibaren, temel özelliği üsluplaştırma
olan bu tarz, özellikle hayvanlar dünyasını ele alıp, doğal görüntüleri
değişik bir yorumla yeni biçim kalıplarına dökmüştür. Kartal, boğa, aslan,
kurt, pars, dağ keçisi, geyik göçebe topluluklarının tüm eşyalarının
bezemelerinde karşımıza çıkar (Arık, 2000, s.76).

Avcı-göçebe bir toplum olan Selçuklular, doğa ve hayvanlar ile iç içe sürdürdükleri
yaşamda, bununla birlikte gelişen inançlar ve destanlarında, hayvanlara da ayrı
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birer sembolik anlam yüklenmişler ve birçok hayali olduğu düşünülen olayın
simgeleri haline getirmişlerdir.
Orta Asya kökenli, bozkır kültürünün sembolü olan hayvan figürlerinin simgesel
anlamlarının dayanağı şaman kültü, totem ve astrolojidir. Türklerin kahramanlık
hikâyeleri ve destanlarında, Şamanların ya da kahramanların hayvan kılığına
geçtikleri sıkça görülür. İnsanın hayvana metamorfoz (başkalaşma) arzusu
kendini takip eden düşmandan saklanma ihtiyacından doğmuştur. Hayvan
vücutlarındaki

ani

ve

dinamik

hareketler,

geriye

dönük

baş,

bu

fikri

güçlendirmektedir. Bunların yanı sıra, Asya’daki pek çok Türk uyrukları köklerinin
belirli hayvanlardan türediği inancına sahip oldukları bilinmektedir (Yılmaz, 1999,
s.17).

Görsel 44. Pazarık Kurganı, çeşitli hayvan motifli keçe eşya kesesi
(https://okonuz.blogspot.com/2017/09/turk-kulturunde-kece.html) (26.02.2019)

Türklerde İslamiyet’in kabulü ile fikir ve inanç değişimi sonrasında hayvan
değişime uğrasa da tamamen hayatlarından çıkmamıştır. Yaşam alanlarında,
mimaride, devlet - egemenlik sembollerinde kullanılmaya devam edilmiştir.
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Görsel 45. Câhiz’in “Kitâbü’l-Ḥayevân” adlı eserinden hayvan minyatürlü iki sayfa (ö. 255/869)
(https://islamansiklopedisi.org.tr/hayvan) (26.02.2019)

Bu bağlamda, Türk-İslam sanatında 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar yaygın bir
kullanım alanı bulan hayvan üslubu, yüzyıllardır süre gelen kültürel değerlerini,
değişen dünya görüşü ve inanç sistemine rağmen folklorik özellik niteliğinde
devam etmiştir.

Görsel 46: Hayvan figürlü çini plaka örneği – Sır altı tekniği, Kubad Abad
(a.g.e., s.109)

Hayvan figürleri, Selçuklu çinilerinde de en büyük motif grubunu oluşturmaktadır.
Aslan, at, ayı, balık, deve, eşek, geyik, keçi, kedi, köpek, kurt, tavşan, tilki, yılan
figürleri sır altı ve lüster tekniği ile çini plakalara işlenmiştir. Krem rengi zemin
üzerine, siyah, kobalt mavisi ve turkuaz renkleri ile betimlenmişlerdir.
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1.2.6. Kanatlı Figürler
Çeşitli kuş figürleri, sfenks, grifon, siren ve çift başlı kartal gibi efsanevi varlıklar,
İslam öncesi Türk kültürüne uzanan kökleriyle Selçuklu sanatında kullanılmış bir
figür grubudur. Kanat uzvunun, tinsel nitelikte semavi bir anlatım yolu olduğu
düşünülmektedir.
Kuşları diğer hayvanlardan ayıran en temel özelliği olan “uçma” yetisi, onu göğe
yükseltir ve özgür kılar. Tarih öncesi çağlardan beri sonsuzluk, ruhu göğe taşıma,
koruyucu ve kudretli olan sembolik özellikleri onları neredeyse tüm toplumlarda
kutsal kılmıştır.

Görsel 47. Konya İnce Minareli Medrese, Taş Eserler Müzesi’nde sergilenen fantastik figür- (1220
civarı) (Fotoğraf: Koza K. Kırtay)

“Sfenks, siren ve grifonun ise, doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılırdı.
Kuşlara ait ruhsal özellikleri yanında diğer hayvanların uzuvları ile bir bedende
birleştirerek betimlemişlerdir. Efsanelere, masallara konu olmuştur. Şamanizm
kökenli olan bu fantastik figürler, birden fazla hayvanın özelliklerini de barındırdığı
için kudretli, engin ve mistik güçlere sahip olduğu, bulunduğu yeri kötü ruhlardan
korudukları düşünülürdü. Anadolu Selçukluları mimari eserlerde, sikkelerde,
minyatürlerde, çinilerde bu figürleri kullanmışlardır. Türklerde Ancak, Türk sanatı
içerisinde ilk ne zaman girdiği bilinmemekle birlikte, hangi anlamları taşıdığı
üzerine çeşitli görüşler bulunmaktadır.
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Görsel 48. Konya İnce Minareli Medrese, Taş Eserler Müzesi’nde sergilenen grifon figürü- (1220
civarı) (Fotoğraf: Koza K. Kırtay)

Tüm bu efsanevi figürlerin dışında, Anadolu Selçuklularında ilgi çeken diğer bir
figür de “melek” ya da “kanatlı insan” tasviridir. Ender kullanılan figürler
arasındadır. Selçuklu taş süslemeciliğinde sayılı örnekleri vardır. Konya
Kalesi’nde bulunan olup, günümüzde Konya İnce Minareli Medrese, Taş Eserler
Müzesi’nde sergilenen iki kanatlı halesiz melek figürü en bilinenidir. Bir diğer
melek tasviri ise Antalya-Burdur yolundaki Susuz Han’ın taç kapısında
bulunmaktadır.

Görsel 49-50. Konya İnce Minareli Medrese, Taş Eserler Müzesi’nde sergilenen iki kanatlı
halesiz melek figürü- (1220 Civarı) (Fotoğraf: Koza K. Kırtay)

Taş işçiliğinin yanı sıra Selçuklu sikkeleri üzerinde, kompozisyonları tamamlayıcı
özellikte kullanılmıştır. Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan’ın Aksaray Meliki Melikşah
sikkesi üzerindeki atlı süvari figürüyle yer alan melek betimlemesi nadir
örneklerdendir.
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Görsel 51. II. Kılıçarslan’’a ait, üzerindeki atlı süvari ile birlikte yer alan melek tasvirli bakır sikke
(Engineri, 2015, s.27)

Burada kullanılan melek figürünün, hükümdarı koruduğu veya hükümdarın
egemenliğini müjdeleyen nitelikte kullanıldığı düşünülmektedir. Melek figürleri,
güzellik, güzel huy-ruh ve tılsım için kullanılan bir semboldür. İslam sanatlarında
pek fazla görülmeyen figür genellikle işlevlerine göre Hıristiyan sanatında çok sık
işlenmiştir. Gündegül Parlar’a göre, Abbasiler ve Gazneliler’den etkilenerek
geliştirmiş oldukları mimari süslemelerin Anadolu’da kullanım alanı bulduğu
söylenebilir. Özellikle İran Bölgesi sanatlarında melek betimi daha çok
kullanılmıştır (Parlar, 2001, s.125-126). Bugüne kadar yapılan kazılar sonucunda
melek tasviri, herhangi bir Anadolu Selçuklu çinisinde rastlanmamıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK SANATINDA HAYVAN ÜSLUBU VE ANADOLU SELÇUKLU
ÇİNİLERİNDEKİ KANATLI FİGÜRLER
2.1. Türk Sanatında Hayvan Üslubu ve Anadolu Selçuklu Çinilerinde Yer
Alan Kanatlı Figürlerin Simgesel Anlamları
“Hayvan üslubu” terimi ilk olarak Rostovzeff ile kullanılmaya başlanmıştır. Üslup,
yazılı tarih öncesindeki Avrasya atlı göçebelerinin hayatları ve sanat faaliyetleri
arasında

gösterişli

süs

eşyalarının

üzerine

işlenen

hayvan

motiflerini

kapsamaktadır (Kuban, 1993, s.53). İsmini M.Ö. 1000 yıllarında step kültürlerinin
üretmiş olduğu metal eşyalardan almış olsa da deri, kemik, taş ve dokuma gibi
farklı malzemeler ile görülmektedir.
Kökeni Orta Asya‘ya dayandırılan, Kuzey Batı Çin‘in Ordos bölgesinden
Orta Avrupa‘ya kadar uzanan Avrasya steplerinin kültürlerinin M.Ö. 1000
yıllarının serileri ile ilişkili hayvan konularının baskın olduğu bir sanatı
tanımlamak için kullanılan terimdir
(Rostovtzeff,1929; Rayevsky,2007)(Kodaman, 2010, s.10).

İlkel toplumların tabiatla olan ilişkisi ve hayvanların güçlerinden dolayı duyulan
korku, saygı ve bu doğrultuda onların güçlerini kendilerine karşı kullanma isteği,
kötü ruhlara karşı kullanmaları üslubu oluşturan nedenlerdendir. Böylelikle,
hayvanların betimlemeleri günlük kullanım eşyalarından sanat anlayışlarına kadar
yansımıştır.
Orta ve İç Asya faunasına (hayvan varlığına) bağlı gelişen yaşam tarzlarının bir
gereği olarak ortaya çıkmıştır. Milattan önce III. bin yılda ortaya çıkan kabileler ile
üslubun doğmuş olduğu bilinmektedir. MÖ. I. bin yılda ortaya çıkmaya başladığı
ifade edilmektedir. Günümüzde hala üslubun ilk nerede doğmuş olduğu netlik
kazanmamıştır. Yaşar Çoruhlu’ya göre “hayvan üslubu” ya Türk kökenlidir ya da
Türklerin de mensubu olduğu toplulukların (bozkır toplulukları) icra etmiş
oldukları bir sanat tarzıdır (Çoruhlu, 2007, s.147).
Diğer bir görüş ise şöyledir:
“Hayvan üslubu” ilk olarak Karasuk, Tagar ve Mayemir kültürlerinde
başlayıp, Güney Rusya, Pazırık, Ordos, Luristan bölgelerinde genişler
ve buradan Hunlarla Orta Asya’ya, İskitlerle Pontik bozkırlarına,
Avarlarla Macaristan’a kadar yayılır. Daha sonra İslamiyet‘in Türklerce
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kabulü ile Gaznelilerle Asya’nın güney-batısına, Abbasilerle Samarra,
Büyük Selçuklularla İran, Irak ve Anadolu gibi merkezlere girerek X.XIV.
yüzyıllar arasında bütün Türk – İslâm sanatı içine dağılır (Bilici 1983, s.
21).

Türk

hayvan

egemenliğini

üslubuna

bakıldığında,

Hun

Türklerinin

sürdürdüğü

bölgelerde

yapmış

oldukları

yaşamış
eserler

olduğu,

üzerinden

görülmeleri ve yetkinlikleriyle diğer topluluklardaki örneklerinden ayrılırlar. İlk
örnekleri, en erken devirlerde görülen kayaların üzerine tasvir edilen hayvan,
hayvan-insan, hayvan-hayvan mücadele sahneleridir (Çoruhlu, 2007, s.148).
Hayatlarını savaşla ve avcılıkla sürdüren Türkler, doğayı ve hayvanları yakından
tanımışlardır. İklim şartları ve bulunduğu coğrafi konumları insanların hayatlarını
etkilemiş ve erken devir Türk sanatının en önemli sanat üslubu haline gelmiştir.
Türk hayvan üslubunda görülen genel özellikler şöyledir:
1. Hayvanlar kimi zaman tek başına betimlenmiştir.
2. Tek başlarına tasvir edilmemiş olanlar, durağan ya da hareket içinde
gruplar ile görülür.
3. Figürler karşılıklı yerleştirilmiştir.
4. Bazen nesneler ya da nesnenin bir bölümü hayvan veya hayvan başı
biçimindedir.
5. Eserlerin üzerleri hayvan motifleri ile süslenmiştir.
6. Birden fazla hayvan birleştirilerek, tek bir figür oluşturulmuştur.
7. Hayvanların gövdeleri süslemeler ve küçük hayvan figürleri ile
süslenmiştir.
8. Tasvirlerde tabiatçı bir yaklaşım ya da üslup görülmektedir.
9. Geyik boynuzları, yırtıcı kuşların pençe ve gagalarında olduğu gibi
mübalağa edilmiş olabilirler.
10. Doğada bulunan hayvanların dışında efsanevi ve masal hayvanları da
yer almaktadır.
11. Hayvan mücadele sahnelerinde gerçekçi bir tavır ile betimlere yer
verilmiştir.
12. Genelde bir daire oluşturacak biçimde kıvrılmış durumda görülürler.
13. Hayvan tasvirleri ve hayvan şekilli kimi nesneler, maden ve ahşap gibi
malzemeler ile oluşturulurken, kumaş, taş, bakır, gümüş, altın gibi farklı
zeminler üzerine de işlenirdi (Çoruhlu, 2007, s.148, 149, 150).
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Bozkır kökenli, Orta Asya’da sembolik anlatımları olan bu figürler, Anadolu
Selçuklu sanatlarını da doğrudan etkilemiştir. Hayvan-ata kültü ve ruhlarla
bağlantısı olduğuna inanılan kanatlı tasvirler kendi üslupları ile betimlenmiştir.
Gerçek ve efsanevi olarak ikiye ayrılan figürlerde bütün olarak durağanlık,
uzuvlarında bir hareket söz konusudur. Kuş figürleri, gerek çeşitlilik gerek ise
sembolize ettiği kavramlar olarak en büyük grubu oluştururlar. Tek başına ve
simetrik pozisyonda ikili tasvirleri yer almaktadır. Efsanevi kanatlı figürler ise,
gerçekte var olan hayvanların görünüm ve sembolik niteliklerine sahip oldukları
kadar, devrin insanlarının hayal ettikleri ve olmasını istedikleri güç öğelerini
yansıtmaktadır. İslamiyet sonrası sanat eserlerinde kullanıldığı gibi, dini ve sivil
mimaride yer alan bu figürlerin sembolik anlatımları bulundukları yapıya bağlı
olarak değişmektedir. Selçuklu örnekleri sembolik anlatım dili, kompozisyonların
teması, üslubu ve geleneklerini yansıtmalarıyla figürleri karakterize etmişlerdir.
2.2. Kuş Figürü
Türk toplumlarının kültürel yaşamları ve sanatsal yaratılarında görülen kuş
figürlerinin sayıca üstünlüğü, ancak bağlı oldukları inanışlarla ilintilidir. Ruhun
sembolü

olan

kuş,

Orhun

yazıtlarındaki ölümle

bağlantılı

söylemlerden

anlaşılmaktadır. “Uçmak” sözcüğü ölümü, bir dünyadan diğer dünyaya gidişi ifade
etmektedir (Çoruhlu, 2002, 151-153). İnsan ruhunun (tininin) sembolü olan kuş,
canı-tini kuşa dönüşüp varlığını sürdürdüğüne inanılmaktadır.

Görsel 52. Çift başlı kartal figürlü mimari parça, Konya Karatay Müzesi
(Fotoğraf: Koza K. Kırtay)
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Günümüze kadar

gerçekleştirilen kazı

buluntularına

göre,

en

fazla

ve

kompozisyon ve figür çeşitliliği en çok olan figür olduğu söylenebilir. Türk
kültüründe, bülbül, kumru, güvercin uğurlu, karga ve baykuş gibi kuşlar uğursuz
sayılırlar. Birçok anlamı barındıran kuş, kimi zaman sevinç, sevgi bazen ise haber
beklentisi ve hasreti ifade etmektedir. Kutsal olan bu hayvan gök tengri (tanrı)
yönetimindedir. Aynı zamanda kadın ile özdeşleştirildiği de bilinmektedir (Erberk,
2002, s.190).

Görsel 53. Kuş figürleri – Sır altı tekniği – Kubad Abad, depo çinileri
(Arık, 2007, s.98)

Görsel 54. Kuş figürleri – Sır altı tekniği – Kubad Abad, depo çinileri
(Arık, 2007, s.98)

Anadolu Selçukluların neredeyse tüm sanat dallarında en sık kullandıkları
figürdür. İslamiyet’in kabulü sonrasında bile dini mimarilerde kullanılan hayat
ağacı, kartal ve kuş betimlemelerinin, şaman ve ona eşlik eden ruhlar olarak
yorumlanabilmesi mümkündür. Divriği Ulu Cami, Erzurum Çifte Minareli Medrese,
Kayseri Döner Kümbet, Konya İnce Minareli Medrese kuş figürlerinin dış
mimarideki en güzel örneklerindendir. Çini yüzeylerde ise kuş figürleri Kubad
Abad Sarayı, Antalya Aspendos Sarayı ve Akşehir Sarayında görülmektedir. Sır
altı ve lüster tekniği ile çini plakalar üzerine resmedilmiştir.
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Görsel 55-56. Kuş figürleri – Sır altı tekniği – Kubad Abad, depo çinileri
(a.g.e., s.98)

Görsel 57. Kuş figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad
(Arık, 2000, s.93)
Görsel 58. Kuş figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, depo çinileri
(Arık, 2007, s.98)

Görsel 59. Kuş figürlü yıldız çini – Sır altı tekniği – Kubad Abad
(Arık, 2000, s.92)
Görsel 60. Kuş figürlü yıldız çini – Sır altı tekniği – Kubad Abad
(a.g.e., s.102)
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Görsel 61-62. Kuş figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Küçük Saray
(a.g.e., s.102)

Görsel 63-64. Simetrik çift kuş figürleri – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Küçük Saray
(a.g.e., s.93)

Görsel 65. Çift kuş figürlü çini levhalar – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Küçük Saray
(a.g.e., s.93)
Görsel 66. Çift kuş figürlü çini levhalar – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Küçük Saray
(a.g.e., s.89)
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Görsel 67. Karşılıklı bakışan kuş figürleri – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Küçük Saray
(a.g.e., s.93)
Görsel 68. Karşılıklı bakışan kuş figürleri – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Küçük Saray
(a.g.e., s.92)

Görsel 69. Gagaları ortada birleşmiş olan dört kuş figürü- Lüster tekniği- Küçük Saray
(a.g.e., s.94)

2.2.1. Yırtıcı Kuşlar (Avcı Kuşlar)
Türk mitolojisi ve sanatı içinde yer alan karakteristik hayvanlar olan yırtıcı kuşlar
hakkında ortak sembolik anlamları üzerinde durmak mümkündür. Orta Asya
Türklerinde koruyucu ruh ve soyluluk sembolü olarak kabul edilen yırtıcı kuşlar,
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de hükümdar ve devlet ileri gelenlerinin
kuvvetini ve kudretini göstermek için kullanılmıştır. Selçuklularda da, yiğitliğin ve
alplığın sembolü, tılsım, tılsıma karşı nazarlık, talih, bilgelik gibi anlamları ile
varlığını sürdürmüş olduğu ifade edilmektedir (Çoruhlu, 1997, s.72-93) (Öney,
1963, s.3-10).
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Eski Türk kültüründe, efsanelerde ve mitoloji de önemli bir yere sahip olan bu
kuşlar üzerinde pek çok anlam ve bunların ifade biçimi bulunmaktadır. Yırtıcı
kuşlar aynı zamanda avcı kuşlar olarak da bilinmektedir.
Türklerin kendilerine mahsus avcı kuşları ve doğancılık geleneği vardı.
Yakındoğu’da daha ziyade dişi kuşlar kullanılırken, Türkler erkek kuşları
avcı olarak yetiştirirdi. Kullandıkları avcı erkek kuşlardan bazi cinsinin en
büyüğü tuğrıl (Tuğrul) sakr cinsinin en büyüklerinden cagri (çağrı) ve
girdi veya girzi en eski Arapça kaynaklarda verilmiştir (Esin, 2004,
s.170).

Gündelik yaşamlarında önemli bir yer tutan av, İslamiyet’in kabul sonrası yeni
düzenlemeler ile devam etmiştir. Her isteyen, istediği gibi avlanamaz ve bu
hayvanları besleyemezdi.

Görsel 70. Avcı kuş ve tavşan figürlü çini levha – Lüster tekniği – Kubad Abad, Büyük Saray
(a.g.e., s.91)
Görsel 71. Hayvan mücadele konulu çini levha – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük Saray
(a.g.e., s.91)

Örneğin kartal, şahin, atmaca gibi kuşlar avın önemli parçalarından olup,
beslenmelerine izin verilmezdi. Geniş kanatları ile uzun süre uçabilirler, keskin
gözleri ile avı sorunsuz yakalayabilirlerdi. Fiziksel niteliklerinin üstünlüğüne sahip
olan bu kuşları yetiştirmek sabır ve uzmanlık işiydi. Yırtıcıları yetiştirirken en zor
ve en önemli aşama insanlara alıştırılmasıydı. Yetiştirenin sol kolunda durup,
kulak hizasında düz tutularak, uzun bir vakit tünemesi sağlanırdı. Avını
parçalamadan yakalayabilme alışkanlığı kazandırılması için, avdan bir gün evvel
aç bırakıldığı bilinmektedir (Öney, 1969, s.18-19).
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Görsel 72. Avcı kuş ve süvari – Minai tekniği – Kubad Abad, Alaeddin Kılıç Aslan Köşkü
(a.g.e., s.36)

Avcı kuşlardan kartal, doğancı olarak ava katılırdı. Beyaz renkte olan avcı kuşlar,
soğuk

iklime

ve

yedikleri

hayvanın

renginin

genellikle

açık

olmasına

bağlanmaktadır. Erkek olanları avcı olarak yetiştirilir ve bu kuşlar komşu ülkelere
hediye olarak gönderilirdi (Esin, 2004, s.170-171).
Avcı-göçebe hayatları Selçuklu sanatlarına da yansımıştır. Hemen her mimari
yapıda kullanılmış olup, düğümlü kuyrukları ve gerçeğe uygun betimlenmiş at,
üzerinde oturan avcı ve kolunda tünemiş vaziyette olan kuş tasvir edilmiştir.
2.2.1.1. Kartal-Çift Başlı Kartal
Türk

türeyiş

mitlerindeki

hayvan-ata

figürlerinden

olan

kartal,

şaman

geleneklerinde, Yakut Türklerinin inanışlarına göre bir kartal tarafından yeryüzüne
getirildiğine inanılırdı. En yüce, yüksek ruhların bir kartal tarafından taşındığına,
Gök Tanrı’nın ve şamanın ruhunun bir simgesi olarak hayat ağacının tepesinde
yaşadığı rivayet edilirdi. Güneşi, gücü ve kudreti temsil eden kartal ve avcı kuşlar
Oğuz boylarının totemleriydi (Seyfeli, 2003, s. 47-48). Yine kartalla ilgili olarak
farklı bir efsanede de Şamanist unsurlar görülmektedir.
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Görsel 73. Eski Türklerde kartal ve kartal arması
(Ögel, 1972, s.1134)
Çok önceleri ne hastalık ne ölüm varmış; fakat zamanla ruhlar
yeryüzüne çıkıp insanlara kötülük getirmeye başlamışlar. Bunun üzerine
Tanrı, insanlara yardım etsin diye gökten bir kartal göndermiş. Kartal
yeryüzüne inmiş ve insanların arasına gelmiş. Onlarla anlaşıp, birleşmek
istemiş. Fakat ne o insanların ve ne de insanlar onun dilini ve
düşüncesini anlayabilmişler.
Kartal bakmış ki olmayacak, çaresiz yine göğe dönmüş ve Tanrıya
olduğu gibi her şeyi anlatmış. Tanrı başka bir yol düşünmüş ve kartala
şöyle bir tavsiyede bulunmuş. Demiş ki, İn yeryüzüne ve karşına çıkacak
ilk insanı, senin dilini anlayabilecek bir şaman yap. Bunun üzerine kartal,
yine kanatlarını açmış ve inmiş yeryüzüne. Bakmış ki, bir ağacın altında
bir kadın uyuyor. Bu kadını kocasından ayırmış ve onunla yaşamaya
başlamış. Kadın böylece kartaldan gebe kalmış ve sonrada kocasına
dönmüş. Ayı ve günü dolduktan sonra kadın, bir erkek çocuk doğurmuş.
Çocuk zamanla büyüyerek büyük bir şaman olmuş. Yeryüzünün en
büyük şamanı ve bütün şamanların atası da bu olmuş. (Bazılarına göre
ise yeryüzünün ilk şamanı, kartalla münasebette bulunan bu kadın idi.)
(Ögel, 1993 s.596-597).

Doğanın bir parçası olan kartal, Yakut Türklerinde, göğün en üst katında yere
açılan kapısında ve göğü yere bağlayan Dünya Ağacı’nın tepesinde çift başlı bir
kartalın oturduğu, göklerin korunmasıyla bu kartalın görevli olduğu rivayet edilir
(a.g.e., s.289). Şaman olacak olan çocuğun ruhunun bir kartal tarafından yenmiş
ve bu kartal karaçam veya kayın ağaçlarının olduğu ormana doğru uçmuş ve
oradaki bir ağaca konarak yuva yapmıştır. Kartalın bıraktığı yumurtalarından bir
erkek çocuk çıkmıştır. Vahşi hayvanlardan korunarak büyütülen bu çocuğun ilk
kam olduğu rivayet edilmektedir (Kalafat, 1995, s.77). Kartal motifinin, Şaman dini
inanışından Yakut Türklerine geçtiği ve oradan da Orta Asya Türklerine kadar
geldiği düşünülmektedir (Özden, 2011, s.111).
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Diğer bir rivayete göre, Türklerde çocuğu olmayan kadınlar onlara birer çocuk
vermesi için kartala yalvarır, bu şekilde doğmuş çocuklara da kartaldan türemiş
denilirdi (Öney, 1976, s.7).
Koruyucu ruh sayılan kartal, birçok savaş aleti üzerine işlenmiştir. İskit dönemine
ait, silahlarda, kılıç kabzalarında, maden ve ahşap eşyalarının üzerinde kartal
motifine rastlanmaktadır. I. Pazırık Kurgan’ında (Hun Dönemi) bulunan eğer
örtüsünde grifon ve kartalın mücadele sahnesi bulunmaktadır (Öney, 1972, s.158Diyarbekirli, 1992, s.129).
Türk Mitolojisi ve Orta Asya Şamanizm’inde yerin göbeğinden transla yükselen
bazı Şamanların ulaşabileceği “göğün direği” veya “göbeği” sayılan bir yıldıza
tünemiş olan Tanrı Elçisi olarak kabul edilir. Ayrıca Şamanlara yardım eden Ayı,
Geyik, Kurt, At, Yılan, Balıktan sonra yedi yardımcı hayvan ruhu olarak kabul
görmüştür (Arslan, 2005, s.61).
Gökyüzünün hâkimi olan kartal, sonsuzluğun simgesi olarak da kabul edilirdi.
Ölümden sonra kuş biçimine giren insanın göğe yükseldiğine inanılırdı. Tokat ve
Sivas Mezar taşlarındaki kuş figürleri ve etrafında bulunan çeşitli rozetler,
ölümden sonra göğe yükselen ruhu, rozetler ise çeşitli gezegenlerin sembolü
olduğu söylenebilir (Öney, 1976, s.7).
İslamiyet’in kabul edilmesi ile Türklerde, Karahanlı döneminde de sahip olduğu
sembolik anlamları devam ettirilmiştir. Dede Korkut hikâyelerinde yiğitliğin, iyiliğin
ve özgürlüğün simgesi olmuştur (Alsan, 2005, s.90).
Selçuklu eserlerinde görülen kartal figürleri, hayvan mücadele sahnelerinde tek
başına, devlet arması veya totem olarak kullanılan betimlemelerde ise çift başlı ya
da çift gövdeli olarak, fantastik bir anlatım dili ile betimlenmişlerdir. Eserlerde
kullanılan kartal figürünün güneş sembolü olabileceği gibi, gezegen ya da sultanı
temsil edebildiği muhtemeldir (Çaycı, 2002, s. 99-100).
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Özellikle I. Alâeddin Keykubad döneminde Selçuklu Devleti’nin ve
hanedanının simgesi olarak kullanılan çift başlı kartalın Anadolu’daki
tarihsel izlerine ilk kez İ.Ö. 2. binyılda, Hitit kültüründe rastlanır. Ne var ki
bu simgenin Hititleri izleyen uygarlıklar aracılığıyla o dönemden
Selçuklulara dek ulaştığı kanıtlanamamıştır. Buna karşılık Orta Asya
Türklerinin Şaman inançlarından kaynaklandığı ve kartalla puhu kuşu
karması bir kuş figüründen türediği sanılan çift başlı kartala, İslam
sanatında ilk kez 10. yüzyılda bir Büveyhi kumaşında rastlanır (Kuban,
2001, s.31).

Görsel 74. II. Gıyaseddin Mesud Dönemi’ne ait çift başlı kartal tasvirli bakır sikke
(Gülhan, 2015, s.52)

Anadolu Selçuklularına Artuklular aracılığı ile geçen çift başlı kartal figürü,
sultanın kişisel arması olmuş, yaptırmış olduğu sarayların duvarlarında, taş
kabartmalarında ve çinilerinde kullanılmıştır.

Görsel 75: Çift başlı kartal figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, depo çinileri
(Arık ve Arık, 2007, s.36)
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Görsel 76. Çift başlı kartal figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük Saray
(Arık, 2000, s.78)

Görsel 77. Çift başlı kartal figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük Saray
(a.g.e., s.80)
Görsel 78. Çift başlı kartal figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük Saray
(a.g.e., s.81)

Görsel 79. Çift başlı kartal – Sır altı tekniği– Kubad Abad
(a.g.e., s.81)
Görsel 80. Çift başlı kartal – Sır altı tekniği– Kubad Abad
(a.g.e., s.82)
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Görsel 81. Çift başlı kartal figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük Saray
(a.g.e., s.83)
Görsel 82. Çift başlı kartal figürü – Lüster tekniği – Kubad Abad
(a.g.e., s.86)

Görsel 83-84. Firuze sırlı haçvari çini üzerinde, çift başlı kartal figürü - Kubad Abad
(Arık, 2000, s.86)

Görsel 85. Çift başlı kartal figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad
(a.g.e., s.192)

51

Görsel 86. Çift başlı kartal figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad
(Arık ve Arık, 2007, s.329)
Görsel 87. Çift başlı kartal figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad
(Arık, 2000, s.82)

Görsel 88-89. Çift başlı kartal figürlü çinilerde parça örnekler – Sır altı tekniği – Kubad Abad
(Arık, 2000, s.84)

Şamanlar göğe çıkma törenlerinde üzerinde çift başlı kartal bulunan
heykelli bir sırık, kuş resimli ve tüylü elbise, kuşlu davullar kullanırlardı.
Selçuklu devri tarihçisi İbni Bibi’ye göre, Anadolu Selçuk sultanları,
savaşlarda bir yere hâkim olunca tepesinde kartal bulunan çetrlerini (bir
nevi çadır) kurarlardı (Öney, 1976, s.7).

Selçuklu çinilerinde görülen çift başlı kartal figürleri genellikle sırt sırta bazen de
karın karına betimlenmişlerdir. Simetrik biçimlerdeki figürlerin ortak özellikleri, sivri
kulaklar, kıvrık bir gaga, gövdeden iri kanatlarıdır.
Sivri kulaklı tasvirleri şaman kültürüne dayanmaktadır. Figürlerdeki kulaklar puhu
(Bir baykuş türü) kulağı olabileceğini ortaya koyar. Çünkü Altay Şamanizm’deki
en önemli varlık, Tanrı ile insanlar arasında ilahi aracı olmuş ve onları habis
ruhlara karşı koruyan puhu olmuştur. Puhu kuşunun kartaldan farkı daha kısa
bacaklı ve ince vücutlu olmasıdır. Şamanizm’de puhu ve kartal kuşunun karışımı
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olan çift başlı kartalın anlatımı şöyledir: Bin metre yükseklikte bile, aşağıda
tarlada olan fareyi görebilecek kadar keskin gözlere sahip olmasına rağmen, bu
özellik sadece gündüze mahsustur. Geceleri gökyüzüne hükmedecek kartalın tam
benzeri olan, yüzlerce metre uzaklıktaki kıpırdayan ufak bir farenin sesini bile
duyabilen puhuya geçmiştir. Şamanlar bu iki kuşu birleştirerek gece ve gündüze
egemen olan kutsal bir figür ortaya çıkarmışlardır (Erdem, 1994, s.73-74).
2.2.1.2. Şahin
Şahin figürü, Selçuklu çinilerinde şahin figürü, gündelik yaşamlarında önemli bir
yere sahip olan av sahnelerinde kullanıldığı görülmektedir. Diğer avcı kuşlar gibi
şahin de avı tamamlayan önemli bir figür olmuştur. Kubad Abad Büyük ve Küçük
Saray çinilerinde yer alan figürler, çift başlı kartallarda olduğu gibi baş profilden,
gövdeleri cepheden betimlenmiştir. Arka zeminleri siyah üzerinde iri noktalı
yapraklar ya da süzgeç gibi noktalı işlenmiştir (Arık, 2000, 88-89).

Görsel 90-91. Avcı kuş- şahin figürlü çini plaka – Sır altı tekniği
(a.g.e., s.89)

Görsel 92. Avcı Kuş- şahin figürlü çini plaka – Sır altı tekniği
(a.g.e., s.89)
Görsel 93. Avcı Kuş- şahin figürlü çini plaka – Sır altı tekniği
(a.g.e., s.87)
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2.2.2. Yırtıcı Olmayan Kuşlar
Selçuklularda, gücü, kudreti, egemenliği sembolize eden kuşların yanı sıra avcıgöçebe kültürlerinin birer getirisi olarak hayatlarının içerisinde olan kuşları da
tasvir ettiklerini görmek mümkündür. Kimi zaman derin simgesel anlamları
içerirken, kimi zaman ise yalnızca gündelik hayat izlerini çinilere yansıtıldığını
söylemek mümkündür. Figürlerin sembolik anlamları kompozisyon içersindeki
tematik öğelerin saptanması ile açıklanabilir.
2.2.2.1. Tavus Kuşu
Eski Türk toplumlarından Selçuklulara kadar cennet kuşu olarak anılan tavus
kuşu, yelpaze biçimindeki kuyruğu, neredeyse tüm renkleri barındırdığı için,
tabiatı, bütünlük kavramını ve sonsuzluğu yansıttığı düşünülür.

Görsel 94. Birbirine dolanmış tavus kuşu figürlü çini– Sır altı tekniği
(a.g.e., s.101)

Rüçhan Arık’a göre, tavus kuşu figürü, Selçuklu çinilerine İran sanatı etkisiyle
yansıtılmıştır (Arık, 2007, s.88). Hıristiyan geleneklerinde cenneti simgelediği
bilinen tavus kuşunun bulunduğu mekânı cennete dönüştürmesi umut edilirdi.
İslamiyet inancında da tavus kuşu cenneti sembolize ettiği bilinmektedir. Ayrıca,
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tıpkı Bizans ve İran geleneğinde tüylerinin iktidarı sembolize eden bu kuşun,
Selçuklu çinilerinde de dik kuyrukları ve benzer figürleri ile aynı anlamı ifade
etmek istedikleri düşünülebilir.
Kubad Abad saray çinilerinde tavus kuşu figürü büyük grubu sır altı örnekleri
oluştururken ve lüster tekniği ile işlenmiş olanları da vardır. Figürler zengin desen
repertuarı ile göz doldurur. Belki de bulunduğu yeri cennete çevirecek diye
umulmaktadır (Arık, 2000, s.94).
Çinilerde tek başlarına ve çift olarak tasvir edilmiştir. Çift tavus kuşu
betimlemelerinde genellikle ortalarında hayat ağacı bulunmaktadır. Hayat ağacı
ve

tavus

kuşu

imgeleri

ortak

olan

sembolik

anlamları

içerdiğinden

kompozisyonların cenneti simgelediği varsayılabilir.

Görsel 95. Çift tavus kuşu figürlü çini– Sır altı tekniği
(a.g.e., s.95)

Ayaklı ve kulplu bir kaptan su içmek üzere olan çift tavus kuşları da önemli birer
örnektir. Kabın içersinde “ebedi hayat suyu” vardır ve burada tavus kuşlarının
sembolize ettiği cennet ve kabın temsil etmiş olduğu sonsuz hayatın bir arada
sunulduğu görülmektedir. Kuşlar, zarif bir biçimde kaba doğru eğilmiş,
boyunlarının bükülüş çizgileri ile kuyruklarının kıvrımlarının ters orantıları
kompozisyondaki boşlukları doldurmaktadır (a.g.e., s.100).
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Görsel 96. Kutsal kâseden su içecek olan tavus kuşu figürleri– Sır altı tekniği
(a.g.e., s.100)

Görsel 97. Birbirine dolanmış tavus kuşu figürlü çini– Sır altı tekniği
(a.g.e., s.100)
Görsel 98. Çift tavus kuşlu figürlü yıldız çini– Sır altı tekniği
(a.g.e., s.95)

Büyük ve Küçük saray çinilerindeki tavus kuşları, birbirinden bağımsız
kompozisyonlar ile karşımıza çıkmaktadır. Ortalarındaki bir kökten simetrik
şekilde ayrılmış bol yapraklı dallara tünemiş, başları dışarıya dönük, göğüs göğse
durmuş

vaziyette

görülmektedir.

Başlarında

üç

toplu

tüy

tepelik

ile

taçlandırılmıştır. Zemin ve figür dengeli biçimde yerleştirilmiştir (Arık, 2000, s.95).
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Görsel 99. Tavus kuşu figürlü yıldız çini– Sır altı tekniği
(a.g.e., s.96)
Görsel 100. Tavus kuşu figürlü yıldız çini– Sır altı tekniği
(a.g.e., s.98)

Tek başlarına tasvir edilen örneklerde, tavus kuşu genellikle yıldız çininin
merkezine yerleştirilmiştir. Boyunları kimi zaman geriye doğru uzanmış,
kanatlarını kaşıyor gibi görülmektedir. Kimi zaman ise, başları ve kuyrukları dik
mağrur bir ifadesi vardır. Selçuklu sanatkârlarının tabiata bağlılıklarını ve gözlem
yetenekleri sergilenmiştir. Kuyrukları ayrıntılı süslemeleriyle dikkat çekmektedir.
Figürlerde, kobalt, mor, mangan, nadiren firuze renkleri kullanılmıştır. Zeminde
kullanılan kıvrık dallar, yapraklardan oluşmuş arabesk motifler, tavus kuşunun
tabiatına bağlı kalınarak resmedildiğini gösterir.

Görsel 101. Tavus kuşu figürlü yıldız çini– Sır altı tekniği
(Arık, 2007, s.89)
Görsel 102. Tavus kuşu figürlü yıldız çini– Sır altı tekniği
(Arık, 2000, s.97)
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Görsel 103. Tavus kuşu figürlü, turkuaz sırlı haçvari çini– Sır altı tekniği
(a.g.e., s.100)

Küçük saray çinilerinden haç biçimli turkuaz sır altı çini, ilk kez karşılaşılan tek
örnektir. Desen haç biçimli plakanın çapraz duruşuna göre ayarlanmış ve
merkeze yerleştirilmiştir (Arık, 2000, s.100). Depo çinileri ise, Kubad Abad
örneklerinden oldukça farklı bir üslup ile işlenmiştir. Daha küçük boyutlu sekiz
kollu yıldız levhalar siyah beyaz konturla çevrelenmiştir. Çok daha soyut bir
anlatımla dekoratif görüntü verirler. Zarif kıvrımlı kuyrukları birbiri ile kesişerek bir
hareket yaratır ve yüzeyin boş kalan alanını doldurur. İncecik bacakları, küçük
boyutlu başları ve boyunları vardır. Zemin, küçük spiral dallar ya da mavi yahut
siyah benekler ile doldurulmuştur.

Görsel 104-105. Tavus kuşu figürlü çini plaka – Sır altı tekniği –Depo çinileri
(Arık ve Arık, 2007 s.360)
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Görsel 106- 107. Tavus kuşu figürlü çini plaka – Sır altı tekniği –Depo çinileri
(Arık ve Arık, 2007 s.360)

2.2.2.2. Ördek – Kaz
Türk destanlarında, yanılgılar neticesinde çoğu kez kazın rolünü kuğu üstlenmiştir
(Roux, 2011, s. 84). Diğer kuşlar gibi bilindik bir sembolik ifadesi yoktur. Kubad
Abad Büyük ve Küçük Saray, Huand Hatun Hamamı kazılarında bulunan
çinilerde, ördek figürlerini neşeli, ötüyormuşçasına gerçeğe yakın, sıraltı ve lüster
tekniği ile işlendiği görülmektedir. Kompozisyonlar, serbest bitkisel motifler,
haşhaş çiçekleri ve palmetler ile tamamlanmıştır.

Görsel 108-109. Ördek-kaz tasvirli figürlü yıldız çini– Sır altı tekniği
(Arık, 2000, s.103)
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2.2.2.3. Balıkçıl Kuş
Kubad Abad çini repertuvarında yer alan balıkçıl kuşlar, sanatçısının gözlem
yeteneğini gösteren tasvirler ile çini plakalarda yer almaktadır.
Bu figürlerin çoğu tek basına stilize yapraklar, uçlarında çiçek benzeri
stilize motiflerle helezonlar oluşturan kıvrım dallar vb. soyut bitkisel
bezemeler üzerinde yer alırlar ve genelde profilden gösterilmişlerdir.
Bunların çoğu, Kubad Abad yöresinde bugün Görmekte olduğumuz
çeşitli kuşlara ve bitkilere benzeyen biçimlerdedir” (Arık, 2000, s.103).

Görsel 110-111. Balıkçıl kuşu figürlü yıldız çini– Sır altı tekniği (a.g.e., s.102)

Görsel 112. Balıkçıl kuşu figürlü yıldız çini– Sır altı tekniği- Küçük Saray
(a.g.e., s.103)
Görsel 113. Ortada birleşen gagaları ile dört kuş figürlü çini parçası - Lüster tekniği
Kubad Abad, Büyük Saray
(a.g.e., 106)

Zeminin kendi rengi olan krem fon ve üzerinde stize yaprak motifleriyle birlikte
aralarında bulunan dört kuş vardır. Kuşların gagaları desenin tam ortasında
birleşmektedir. Figür grubunun tek lüster tekniği ile resmedilen örneğidir.
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2.2.2.4. Horoz-Tavuk
Horoz ile ilgili inanışların etkisi Şamanizm kökenlidir. Kaynaklara göre, kötü
ruhları def eden, koruyucu bir sembol olmuştur. Türk kozmolojisinde barış
simgelerindendir. Aynı zamanda on iki hayvanlı Türk takviminde de yer alan
hayvanlardandır. Selçuklu sanatında örnekleri çok nadir bulunmaktadır.
Pazırık kurganlarında

deriden

kesilmiş, lahitlere

oyulmuş

ve

elbiselerin

işlemelerinde yer almıştır. Eski Türklerde, kötü ruh kovan, koruyucu bir vasfı
vardır. Horozun günün doğuşunu haber vermesinden dolayı bu sembolik
anlamları taşıdığı söylenebilir. Türk toplumlarında altın tavuk, hükümdar ailesini,
gümüş tavuk ise hükümdar aile fertlerinden olmayan soyluların temsil etmiştir.
Eski dilde “takagu” denilen tavuk, horozu ifade etmekteydi. Eski İran mitolojisinde
horoz, ışığın habercisi, bekçisi ve kutsal bir hayvan olarak yer almaktadır.
Firdevs’in Şehnamesi’nde sembolik anlatımı olan ışık haberciliği (güneşin
doğuşu) direkt olarak verilmiştir. Türk-İslam dünyası içerisinde de bu anlamı
geçerlidir.

Horoz ve tavuk Türk kozmolojisinde barış simgesi olarak kabul

edilmiştir. On iki hayvanlı Türk takviminde bir yıl olan horoz figürü, dürüstlük,
savaşçılık, cesaret ve şeytanı kovma gibi vasıflar yüklenmiştir (Çoruhlu, 2002,
s.148).

Görsel 114. Selçuklu Türk sanatında horoz başlı sürahi, 12-13. yy.
(https://tr.pinterest.com/muartkoyuncu/selcuklu/?lp=true) (26.02.2019)
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2.3. Efsanevi Kanatlı Figürler
Bu fantastik hayvanlar farklı kültürlerde yer almakla birlikte özde birbirinden
türemiş oldukları söylenebilir. Phoenix esas itibariyle Mısır mitolojisinde, Simurg
ise Iran mitolojisinde görülür. Bunun Arap-İslam kültüründeki yansıması Anka ya
da Zümrüdüanka 'dır. Garuda Hint mitolojisinde yer alır. Buna karşılık nitelikleri bu
yaratıklara benzeyen karakuş (ki olabileceği ihtimali üzerinde durulur.) Türk
kültürü ve mitolojisine aittir. Bütün mitolojilerde yer alan Grifon ve gerçek
hayvanlar olan akbaba ve başka bazı hayvanlar bile zaman zaman bu gruba girer
(Çoruhlu, 2002, 131). Selçuklu kaynaklarında simurg-siren-harpi adları sıklıkla
kullanılmaktadır. Her kuşun bir rengi bir özelliğinin Simurg’da bulunduğu hatta
otuz kuş büyüklüğünde olduğu Fas kaynaklarında geçmektedir. Efsanelerde,
kanatlarını açtığında yeryüzünün karanlığa büründüğünden ve büyük bir gölge
oluşturduğundan bahsedilmiştir. Anka ve Grifon’da bulunan özellikler ve
benzerlikler Simurg’da da aynıdır. İran etkisiyle Türk mitolojisinde yer almıştır
(Tansü, Güvenç, 2015, s. 1-2).
Selçuklu sanatında mitolojiye, efsanelere, masallara dayanan oluşumları ile
gerçeküstü yaratıklar da yer almaktadır. Mimari öğelerden, minyatüre, maden
eserlerden seramiklere kadar kullanım alanı bulmuştur.
Selçuklu Anadolu’sunda biçimlenen kültür ortamının Orta Asya, İran,
Mezopotamya, Mısır ve Selçuklu öncesi Anadolu mitolojilerinden ne
denli beslendiğinin kanıtıdır. Anadolu Selçuklu Çağı’nın sanatçısı, günün
gerçeğine, çok eski mitosların ışığında biçimlenen, alabildiğine zengin
bir imgelemin aynasından bakar (Kuban, 2001, s.115).

2.3.1. Simurg (Siren - Harpi)
Simurg, Farsça kökenli bir kelime olup, “otuz kuş” anlamına gelmektedir. Siren
kelimesi de Farsça, “otuz renk” anlamına gelen “sireng” sözcüğünden geldiği
söylenmektedir (Önder,1968, s.7).
Türklerin “Tuğrul” adını verdiği Kaf Dağı’nda yaşayan bu efsanevi
yaratık, İslam inancında, insanların, çaresizlerin bahtsızların imdadına
koşan bir (Hızır meleği) olarak düşünülmüş ve bu sıfat Sultanın şahsını
temsil eden anlamda da kullanılmıştır. Kubad Abad sarayları çinilerinde
bu maksatla kullanıldığı düşünülebilir (a.g.e., s.9).
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Kuş gövdeli, insan başlı olan (genellikle kadın başı) efsanevi bir figürdür. Mehmet
Önder’in anlatımına göre Türk mitolojisinde yarı insan yarı hayvan biçiminde 3
tane eski yaratık mevcuttur. “Simurg” bunlar içerisinde havada yaşayan, Türk
efsaneleri ve masallarına “Zümrüd-ü Anka” ismi ile konu olmuş kuştur. Genellikle
uzun boyunlu olup, gerdanında bir gerdanlık taşıdıkları rivayet edilmiştir.
Efsanelere göre, Hüma, daima karlar arasında yaşayan bir kuştur.
Yalnız kemik yer, yırtıcıdır ve çocukları kapıp götürmektedir. Bir ara nesli
o kadar artmıştır ki, peygamberlerden biri dua ederek neslini
kurutmuştur. Çok yüksekten uçan bu kuşun, gölgesi kimin üzerine
düşerse, o kişi devlet bulmakta, padişah olmaktadır. Bundan dolayı
“devlet kuşu” adını almıştır. Padişah’a veya ona mensup olanlara
“hümayun” denmesi de bu yüzdendir (Önder, 1968, s.7).

Konya Kılıç Arslan Sarayı alçı (stucco) kabartmalarındaki efsanevi figürler dikkat
çekmektedir. Günümüzde Konya İnce minareli Medresesi, Selçuklu devri Taş ve
Ahşap Eserleri Müzesi’nde sergilenen taş kabartmalar ve Niğde Hüdavent Hatun
Türbesi’nde yer alan dört adet simurg, taş üzerine işlenmiş günümüze kadar
ulaşabilmiş

figür

örneklerindendir.

Simurg

(Siren)

figürünün

en

bilinen

niteliklerinden birisi, ruhlar ile bağlantılı olarak, ölen kişinin ruhunu diğer âleme
taşımasıdır (Çaycı, 2002, s.105).

Görsel 115-116. Siren figürlü çiniler – Sır altı tekniği
Kubad Abad, Büyük ve Küçük Saray çinileri
(Arık, 2000, s.121)
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Görsel 117. Siren figürlü çiniler – Sır altı tekniği
Kubad Abad, Büyük ve Küçük Saray çinileri
(Arık, 2000, s.121)

Görsel 118-119. Siren figürlü çiniler – Sır altı tekniği
Kubad Abad, Büyük ve Küçük Saray çinileri
(Arık, 2000, s.121)

Çini yüzeylerdeki uygulamaları ise en çok Kubad Abad Sarayı’nda bulunmaktadır.
Çehresi Orta Asya Türk tipi olan ve Anadolu Selçuklu çinilerinde tasvir edilen
kadın figürlerine benzemektedir. Başlarında hale dilimli taç, bir başlık bulunur.
Taçlarının altından omuzlarına kadar uzanan saçları vardır. Yüzü oval, kaşları
kalın, iri çekik gözleri, küçük ağızları vardır. Gövdesi, güvercin, akbaba, doğan
gibi iri bir kuş gibi resmedilmiştir. Kanatları genelde kısa olup, gövdesine birleşik
olduğu gibi, yarım ay biçiminde açılmış olan tasvirlerdir.
Sekiz kollu yıldız çiniler üzerinde, krem renkli zemin siyah kontur ve genellikle
mangan moru ve kobalt renk ile desenler sır altı tekniği ile işlenmiştir. Her iki
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yanında simetrik biçimde balık figürleri olan çini örnekte, yarım palmetlerden
oluşmuş bir arka zemin vardır. Kompozisyonun içerisinde bulunan balıklar ile
astrolojik

bir

anlatımın

söz

konusu

olabileceğini

düşündürür.

Figürlerin

kompozisyon şeması genelde aynı kalsa da ayrıntılarıyla farklılık gösterirler. Çini
plakaların ortasında yer alan siren göğsü şişkin, gövdeleri profilden başı hafif
yana doğru cepheden resmedilmiştir.

Görsel 120. Siren figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük ve Küçük Saray çinileri
(a.g.e., s.121)

Kimilerinin kanatları iki yana doğru açılmış ve tüylerini belirginleştiren çizgiler
varken, kimilerinde bu alan düz boyanmıştır. Kuyruklar aşağı doğru uzar ya da
yukarı doğru dikelmiştir. Bazılarının ise kuyrukları volütlerle bitirilen kıvrımlar
biçimindedir. Başlığı olan figürlerin saçları çene hizası kısalığında ve dışarıya
doğru kıvrıktır. Başlıkların ortalarında muhtemelen değerli taş ya da iğne bulunur.
Kimisinin başında hale bulunmaktadır. Büyük ve Küçük Saray siren tasvirli
çinilerinden olan iki örnek oldukça ilgi çekicidir. İlki, şahin vücutlu, cepheden insan
başlıdır. Şişkin gövdesi heybetli bir ifade verirken, kanatları iki yana açılmış
volütlerle bitirilmiştir. Kuyruğu çift başlı kartallardaki gibi palmet biçimli dekoratif
ancak pençeleri güçlü, iri ve gerçekçidir.
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Görsel 121. Siren figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük ve Küçük Saray çinileri
(a.g.e., s.123)

Görsel 122. Siren figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük ve Küçük Saray çinileri
(a.g.e., s.123)

Diğer bir örnekte ise, büyük bir baş altında, daha küçük bir kuş gövdesiyle
resmedilmiştir. Sırtından çıkan çift kanatlardan öndekiler küçük, arkadakiler
gösterişli biçimde yukarıya doğru uzanarak yüzeyi kaplamıştır. Küçük gövdesinde
iri bir palmet motifi, arka kanatlarında da görülen palmet ve kıvrık dallar soyut
durumun pekiştirmek istemiş olabileceklerini düşündürür (Arık, 2000, s.120-123).
2.3.2. Sfenks
En eski örnek olarak Mısır’da Gize’de İ.Ö. 2560-2480 tarihleri arasında
yapılmış Keops ve Kefren piramitlerinin önündeki sfenksi gösterebiliriz.
Yunan ve bütün Hellenistik sanat boyunca varlığını sürdüren bu figür
Selçuklularda birkaç örnekte karşımıza çıkmaktadır. Bunlar çoğunlukla
insan başlı, aslan gövdelidir. Aslan gövdesine ait organlarda
çeşitlemelere gidildiği izlenebilen gelişmelerdendir. Bu yaratıkların genel
olarak mezar bekçisi, yapıları koruyucu (apotropeik), ‘uğur, talih getirici’,
gibi birtakım görevleri olduğu kabul edilmiştir (Ülkü, 1984, s.124).
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Görsel 123. Selçuklu Dönemine ait simetrik sfenks figürlü vazo detayı (13. y.y.)
(Kodaman, 2010, s.63)

Türkler birçok figürde olduğu gibi sfenksi de hayal güçleri ile birleştirerek
kullanmışlardır. Koruyucu nitelikli, hükümdarlık tözü, kahramanları koruyan, şans
getiren, iyilik bazen ise kötülük timsali olarak kabul etmişlerdir.
Sfenks bulunduğu yeri kötülükten, düşmandan, hastalık gibi olumsuzluklardan
koruduğuna inanılan, başı insan, gövdesi aslan, kanatlı olan efsanevi figürdür.
Gövdesi, yırtıcı hayvanların gövdesiyle aynıdır. Ay gibi yuvarlak yüz, badem
gözler, küçük ağızlı ve tek kaşlı tasvir edilmiştir. Kimisinin yanaklarında ve
çenesinde benler vardır. Başlarında hotoz gibi çeşitli başlıklar bulunur ve saçları
genellikle omuz hizasındadır.
Selçuklu sanatında sfenks tasvirleri çini- seramik eserler dışında, taş, ahşap, alçı,
madeni

ve

minyatür

yazma

eserlerde

de

kullanılmıştır.

Firdevsi’nin

Şehnamesi’nde yer alan nüshanlar en bilinen minyatür örneklerindendir (Gülhan,
2015, s.52). İslamiyet sonrasında, tasavvufla ilgili olan mitsel özelliklerin olduğu
hikâyelerde karşımıza çıkmaktadır (Çoruhlu, 2000, s.132).
Selçuklu çinilerinde bulunan yırtıcı hayvanlarda ki şematik pozisyon çini
yüzeylerdeki sfenks figürler içinde geçerlidir. Ön ayaklarından biri göğüs hizasına
çekilmiş, arka ayaklardan biri ileriye adım atmış, arka ayakları arasından
kuyruğunun öne doğru kıvrılmış olduğu görülür. Bazılarında kuyrukları yukarıya
doğru kalkmış ve hareket halindedir. Sır altı ve lüster teknikli nadir figürler
arasındadır. Lüsterli örneklerinde, kanatları yarım palmet gibi bitirilmiştir. Zemin
yüzeyine ve figürün üzerine bezenen benekler ve çizgiler, figüre hareketlilik
kazandırmaktadır.
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Görsel 124. Kaf Dağı eteklerinde Bebek Zal ile karşılaşma.
(Firdevsi’nin Şehnamesi 10.yy. sonu)
(https://tr.pinterest.com/pin/519321400761494553/?lp=true) (26.02.2019)

Görsel 125-126. Sfenks figürü – Lüster tekniği – Kubad Abad, Büyük Saray
(Arık, 2000, s.124)

Görsel 127-128. Sfenks figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Büyük Saray
(a.g.e., s.124)
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Görsel 129-130. Sfenks figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, depo çinileri
(Arık, 2007, s.98)

Görsel 131. Kuyruğu ejder başı ile biten sfenks figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Küçük
Saray
(Arık, 2000, s.125)

Sır altı örneklerinde ise sfenks, yıldız biçimli çinide, kuyruğu ejder başı ile son
bulmuştur. Yırtıcı bir varlık olarak resmedilmemiş, ince uzun bir gövdesi, sivri
kulakları ve kuyruğuna dönük başıyla tasvir edilen sıra dışı bir figürdür (Arık,
2000, s.125). Bu figürler, İslamiyet öncesinde bilinen ancak İslamiyet sonrasında
hangi anlam ile uygulandıkları kesin olarak bilinmemektedir. Koruyucu nitelikte
kullanıldıkları gibi yalnızca süsleme unsuru olarak da kullanılmış olabilirler.
2.3.3. Grifon
Grifonlar göğü, tan ağarışını, ilim, irfan, kuvvet gibi kavramları ifade
eder. Türk sanatında özellikle kartal başlı grifonlar yaygın olarak görülür.
M.Ö. II. Bin yılda Shang devrine ait koyun kürek kemiklerinde yırtıcı
kuşların Gök Tanrı'nın simgesi olduğu ifade edilir (Çoruhlu, 2002, s.131).
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İslamiyet öncesi Orta Asya grifonları, şaman inançlarına bağlı olarak, koruyucu,
kötü ruhları kovan, uğur getiren, şifa verici ve uzun ömürle ilişkilendirilmiş olan
efsanevi bir hayvandır.
Türk sanatındaki grifon betimlerinin genel özellikleri şöyledir: Aslan cinsi bir
yırtıcının gövdesine, ayaklarına ve kuyruğuna, kartal gibi güçlü bir kuşun
kanatlara ve başına sahip olduğu bilinir. Kıvrık ve sivri bir gagası vardır. Bazı
örneklerde aslanda olduğu gibi yele de eklenmiştir. Kulakları her zaman dik,
kanatlar açık olarak tasvir edilmiştir. Türklerde grifon bu tanımlamalardan başka
iki tipe daha ayrılmıştır. Bunlar, kartal-grifon ve aslan-grifondur.

Görsel 132. Pazırık kurganı, keçe eyer üzerinde aplike edilmiş desen (M.Ö. 5.yy.)
(Oktay, 2008, 114)

Aslan-grifonda, başı, gövdesi, ayakları ve kuyruğu aslana ya da benzeri bir
yırtıcıya aittir. Bussagli’ye göre burada betimlenmiş olan et obur büyük ihtimalle
bir panterdir. Gryaznov ise aslan-grifonun gövdesini bir kaplan olarak belirtmiştir.
Aslan başının üzerinde dik kulakları ve boynuzları vardır. Kimi örneklerde yeleli
olarak tasvir edilmiştir. Kartal kanatları ve kuyruğu gücün sembolü durumda her
zaman kalkıktır. Betimlendiği kompozisyonlarda durağan biçimde görülmektedir.
Kartal-grifonlarda ise, gövde, kuyruk ve pençeler bir kartala aittir. Sivri, kıvrık ve
kancalı gagası, kulakları, ibiği ve ensesinde yelesi vardır. Genellikle kanatları
açık, kulakları dik tasvir edilmiştir. Kullanıldığı kompozisyonlarda aslan-grifonun
aksine

hareket

halinde

betimlenmiştir.

Zaman

içerisinde

çok

değişim
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göstermeden ibikli, iri kulaklı kartal grifon Türk sanatında kullanılmaya devam
edilmiştir.
Sahip olduğu uzuvları ile birçok sembol anlamı bünyesinde taşımaktadır. Uzun
dik kulakları ile dikkati, açık kanatları ile hâkimiyet gücünü, çevikliği, belki de
özgürlüğü, aslanlara özgü özellikleri ile de cesareti simgeler. Bir başka görüşe
göre, Göğün hâkimi olan kartal ve yerin kralı aslan özelliklerini taşıyan grifon,
kartal olarak imparatorun, aslan olarak ise halkın gücünün simgesidir (Oktay,
2006, s.36-37-38).

Görsel 133. Türk İslam Sanatları Müzesi – Kabartma grifon (13.yy.)
(https://www.pinterest.ru/pin/380694974736811380/?lp=true) (13.03.2019)
Bozkır yaşamında “güçlü olan her zaman kazanır” şeklinde tek bir kural
vardır. Grifonlu mücadele sahnelerinin bozkır insanı için savaşta ve
gündelik yaşamda çok önem taşıdığı, bu sahnelerin eyer örtülerinde sık
sık

tekrarlanmasından

da

anlaşılmaktadır.

Bu

tarz

mücadele

sahnelerinde, somut ve soyut kavramların arasındaki farklılık, insanların
gözlen göremediği şeyler karşısında duyduğu rahatsızlık da anlatılmak
istenmiş olabilir. Belki de, grifon hayali bir canlı olmasına rağmen
“somut” olanı ve yenilen hayvan ise “soyut olanı” temsil etmektedir.
Çünkü çoğunlukla mücadele sahnelerinde geyiği avlayan girfonlar her
zaman olumlu kavramlara işaret ederken, yenilen geyik bunun tam
tersini simgelemektedir (Okay, 2008, s.122-Y.Çoruhlu).

Diğer bir yandan, Türk sanatında grifon tasvirleri hiçbir zaman insanlar ile
savaşırken işlenmemiştir. Genellikle keçi, geyik ve yak öküzü gibi hayvanlar kimi
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zaman ise kendileri gibi fantastik hayvanlarla mücadele ediyorken görülmektedir
(Diyarbekirli, 1969, s.171).

Görsel 134. Grifon ve dağ keçisi mücadele sahnesi
Pazırık kurganı, semer üzerinde aplike edilmiş desen (m.ö. 5.yy)
(Kodaman, 2010, s.58)

Görsel 135. Grifon ve yak öküzü mücadele sahnesi- Noin Ula kurganı
(Okay, 2008, 118)

Türk sanatında grifonlar, biçimsel olarak çeşitli değişimlere uğramış olmasına
rağmen, sembolik anlamları değişmeden yüzyıllar boyunca kullanılmaya devam
etmiştir. Gücü, kudreti, asaleti, adaleti, hükümdarı ve iktidarı, güneşi ve aydınlığı
temsil etmişlerdir. Daima kazanan tarafın simgesi olmuşlardır (Okay, 2008, 123125).
Grifon figürlerinin yüzyıllar boyunca Türk sanatlarında yer almasına rağmen
Anadolu Selçuklularında örnekleri nadirdir. Taş kabartma, madeni para, kemer
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tokaları ve çini eserler üzerine işlenmiştir. Tasvirlerde yele ve ibiğin zamanla
kullanılmadığı görülmektedir.

Görsel 136: Grifon figürü – Sır altı tekniği – Kubad Abad, Küçük Saray
(Arık, 2000, s.130)

Selçuklular dönemine ait çiniler arasında, K. Otto-Dorn’un kazılarında Büyük
Saray’da bulunan grifon tasvirli çini, şuana dek örnektir (Arık, 2000, s.130). Yıldız
çini plaka üzerinde sır altı tekniği ile krem zemine siyah tahrirli, kobalt ve patlıcan
moruna boyanmıştır. Arka yüzeyinde serbest kıvrık dallar ve küçük arabesk
motifler hâkimiyet kurmaktadır. Geriye doğru çevrilmiş başı, ufak kanatları
gövdesinin üzerinde yukarıya doğru çıkmış, büyük kanatları gövdesinden
yukarıya doğru yönelmiştir. Kuyruğu diğer birçok figür gibi (Kurt, köpek, yırtıcılar
gibi) arka ayaklarının arasına uzanmış vaziyette görülmektedir (a.g.e., s.130).
Dik ve sivri kulakları, çift başlı kartallardaki figür özelliklerini andırır. Taş
eserlerdeki örneklerinin pek bulunmayan ibiği vardır. Figür, hem kartal-grifon ve
hem de aslan-grifon niteliklerini taşımaktadır. Bu da Selçuklu sanatkârlarının
kendi üslup ve hayal güçlerini figürlere yansıttıklarını gösterir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANADOLU SELÇUKLU SANATINDAKİ KANATLI FİGÜRLERİNİ VE KANAT
UNSURUNU KONU EDİNEN SANATÇILAR
3.1. Füreya Koral
Füreya Koral, 1910 senesinde doğmuştur. 1927’de Notre Dame de Sion’dan
mezun olan Koral, 1947 yılında tedavi için bulunduğu Paris’te seramik ile
tanışmıştır. Bir Fransız seramikçi olan Serre’nin desteğiyle Paris’teki bir seramik
atölyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Sonrasında Türkiye’ye döndüğünde kendi
seramik atölyesini kurmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında onlarca sergi açmıştır. Birçok
müzede eserleri yer almaktadır.

Görsel 137. Füreya Koral (1910-1997)
https://www.facebook.com/fureyaproject/photos/a.173281929899658/182430198984831/?type=1
&theater (27.03.2019)

1980’ler sonrasında yapmaya başlamış olduğu insan figürlerinde, evlerde
fantastik bir dünyanın tüm öğelerini bir arada sunmaktadır. Her zaman seramiğin
temel şartlarıyla özdeşleşmiş olup, görsel, içerik ve biçim olarak seramik ile hiç
çelişmemiştir. Duvardaki ağaçlardan, evlerin içindeki insanları, kuşları, yürüyen
insan figürleri ile seramiğe olan sevgisi, sağladığı devamlılığı, üretkenliğiyle
kendinden sonra gelen sanatçılara örnek bir sanatçı olmuştur (Meric, 1994, s.69).
Sanatçı seramik heykellerinin yanı sıra duvar panoları çalışmıştır. Özellikle duvar
panolarını kendi iç dünyasını insanlar ile en fazla paylaşabildiği alan olarak
görmüştür. Sanatçının çalışmalarında yoğun olan insan figürünün yanında
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hayvan figürlerini de kullandığı görülmektedir. Seramik form ve yüzey
çalışmalarında kuşlar yalın bir anlatımla sunulmaktadır. Kuşları özgürlüğün bir
simgesi olarak seçtiğini söylemektedir. İstanbul’da Divan Pastanesi için yaptığı
kuşlu duvar panosu, ikili kuş formu ve baykuş desenli seramik tabakları bilinen
örneklerdir (Aslıtürk, 2014, s. 214-215).

Görsel 138. Füraya Koral’ın kuş tasvirli seramik formları (1973)
(https://tr.pinterest.com/pin/548102217125012251/?lp=true)(27.03.2019)

Görsel 139. Füraya Koral’a ait İstanbul Divan Pastanesi duvarında yer alan pano
(https://www.facebook.com/fureyaproject/photos/f%C3%BCreyan%C4%B1n-en-bilineneserlerinden-divan-otelinde-yer-alan-ku%C5%9Flar-panosu-750x200c/182430198984831/)
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3.2. Zehra Çobanlı
1958 yılında Bandırma'da doğmuştur. 1981 yılında İstanbul Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi) Seramik
Bölümü'nde seramik lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede 1984’te
yüksek lisansını bitirmiş ve 1986 yılında sanatta yeterliliğini almıştır. 1989 yılında
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. 1993–1994 yılları arasında,
Japon Manbusho bursunu kazanarak Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik
Üniversitesi'nde birçok araştırmalarda bulunmuştur. Ulusal ve Uluslar arası sergi
ve yarışmalarda birçok ödül alan sanatçının eserleri kamu ve özel koleksiyonlarda
yer almaktadır. Çobanlı, 1996 yılında Profesör unvanı almıştır. (Aslıtürk, 2014,
s.302)

Görsel 140. Zehra Çobanlı
(https://www.facebook.com/zehracobanli/) (05.04.2019)

Görsel 141-142. Zehra Çobanlı’ya ait kuş figürlü seramik çalışmalar (2018)
(https://www.instagram.com/zehracobanli/) (05.04.2019)
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Görsel 143. Zehra Çobanlı’ya ait kuş figürlü seramik çalışma (2018)
(https://www.instagram.com/zehracobanli/) (05.04.2019)

Görsel 144. Zehra Çobanlı’ya ait kuş figürlü seramik pano
(https://www.instagram.com/zehracobanli/) (05.04.2019)

1981 yılından beri üretmiş olduğu eserlerinde, yeni teknik arayışlarını,
araştırmalarını, yüzeysel ve biçimsel olarak ele almış olduğu çalışmalarını,
geleneksel kültür öğelerine gönderme yaparak, kendine özgü çağdaş bir şekilde
yorumlamaktadır.

Kendisinin

kurgulamış

olduğu

hikâyeleri

romantizmin,

özgürlüğün ve geleneksel çinilerin izlerini seramiklerine yansıtmaktadır (http://sanatmagazin.com/yazarlarimiz/erol-unal/zehra-cobanli-36-yillik-emegini-sergiliyor/#lightbox-gallery0/2/) (07.04.2019).

3.3. Adil Can Güven
1953 yılında İnegöl’de doğan Adil Can Güven, 1970 yılından itibaren usta-çırak
geleneğiyle seramik öğrenimine başlamış olup, büyük ustaların yanında Kütahya,
Çanakkale gibi seramik merkezlerinde çıraklığını tamamlamıştır. İznik Meslek
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Yüksek Okulu’nda 1995 yılında, Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamış, 1998
yılında da İnegöl’deki atölyesini İznik’e taşımıştır.

Görsel 145. Adil Can Güven
(https://www.facebook.com/adilcannursansanatatolyesi/photos/a.586219248092955/1477391498
975721/?type=3&theater) (27.03.2019)

Kendi ve eşinin ismiyle hizmet veren, “Adil Can Nursan Sanat Atölyesi” 25 yıldır,
Anadolu seramiklerini bilimsel ve idealist bir biçimde üreten bir merkez haline
getirmiştir. Hem klasik üslubun gelecek kuşaklara aktarılması hem de
Anadolu’nun kendine özgü seramiklerini günışığına çıkarıp tanıtmak amacını
taşımayan atölyesine kişisel çalışmalarına devam etmektedir. Uygarlığın dönem
özelliklerini ve desenlerini felsefesi ile birlikte yorumlayan sanatçı, etkilendiği
yorumladığı dönemleri, aynı teknik ve felsefe ile çalışmalarına yansıtmaktadır.
Çalışmaları Kültür Bakanlığı tarafından sanat eseri olarak kabul edilmiştir.
(http://www.arkofcrafts.com/tr/adil-can-nursan-sanat-atolyesi/) (27. 03. 2019)

Görsel 146-147. Adil Can Güven’e ait Selçuklu yorumlamaları
(https://tr.pinterest.com/cemgven/adilcan-nursan-sanat-at%C3%B6lyesi/)(17.03.2019)
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Görsel 148-149. Adil Can Güven’e ait seramik çalışmalar
(https://tr.pinterest.com/cemgven/adilcan-nursan-sanat-at%C3%B6lyesi/)(17.03.2019)

3.4. Atilla Cengiz Kılıç
1992’de lisans, 1995’de yüksek lisans ve 1998’de sanatta yeterliğini, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik-Cam bölümünde tamamlamıştır.
1996 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi,
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Çinicilik ve Çini Onarımları Ana Sanat Dalında
halen öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2019 yılında Doçent unvanı almıştır.

Görsel 150. Atilla Cengiz Kılıç
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152730943144674&set=pb.693514673.2207520000.1553645154.&type=3&theater) (27.03.2019)
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Kılıç, kişisel çalışmalarında alternatif seramik tekniklerinden yararlanmakta olup,
özellikle redüktif ortamlarda seramik pişirimiyle özel olarak ilgilenmektedir.
Selçuklu ve İznik çinileri hakkında araştırmaları ile akademik çalışmalarını
sürdürmektedir. Ulusal ve uluslar arası birçok uygulamalı sempozyuma katılan
sanatçı, İzmir’de 2002-2008 yılları arasında, kendi yönettiği 7 kez isli pişirim
etkinliği düzenlemiştir. Uluslar arası Plastik Sanatlar ve Türk Seramik Derneği
üyesi olan sanatçının çok sayıda karma ve grup sergilerinin yanı sıra 4 kişisel
sergisi bulunmaktadır.
Geleneksel Türk seramiklerinin etkileri görülen eserlerinde, kuş en sık kullandığı
figürler arasındadır. Kimi zaman desen, kimi zaman form olarak sanatçının
çalışmalarında yer almaktadır.

Görsel 151-152. Atilla Cengiz Kılıç’a ait kuş figürlü çalışmalar
(Atilla Cengiz Kılıç kişisel arşiv)

Görsel 153-154. Atilla Cengiz Kılıç’a ait kuş figürlü çalışmalar
(Atilla Cengiz Kılıç kişisel arşiv)
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3.5. Muammer Çakı
Muammer Çakı, 1959 Kütahya’da doğmuştur. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini
bitirmiştir. 1999’da aynı kurumda sanatta yeterlik eğitimini tamamlayarak Yrd.
Doç. Unvanı almıştır. Yurtiçinde 6 kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergiye
katılmış olan Muammer Çakı’nın özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Görsel 155. Muammer Çakı (Uzuner, 2001, s.54)

Çakı’nın çalışmalarında üç ayrı yaklaşım bulunmaktadır. İlk grup, geleneksel çini
sanatının ustaca ele alınan örneklerinden oluşmaktadır. İkinci grup, geleneği
devrin çağdaş boyutuna taşımış olduğu ve çini sanatını yeniden sorguladığı
görülmektedir. Üçüncü grupta ise son dönem çalışmaları olan, güncel olayları ve
toplumsal değerleri ele aldığı görülmektedir. (Uzuner, 2001, s.54)

Görsel 156. Muammer Çakı’ya ait bir çalışma - Güvercinler (1997)
(Uzuner, 2001, s.64)

81

Görsel 157. Muammer Çakı’ya ait bir çalışma - Zümrüt-Anka (1991)
(www.karehost.net/eskisehir/mc9.html)(27.03.2019)

3.6. Rauf Tuncer
1955 yılında İkizdere Rize’de doğmuştur. 1979′da İstanbul Atatürk Eğitim
Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirerek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde

lisans

öğrenimini

tamamlamıştır.

1989′da

İstanbul

Teknik

Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi görmüştür. 19741986 yılları arasında ilk ve orta öğretim ve Ortaöğretim kurumlarında resim
öğretmenliği yaptıktan sonra öğretmenlikten ayrılarak, İstanbul’da kendi atölyesini
kurarak sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir.

Görsel 158. Rauf Tuncer
(https://www.star.com.tr/kultur-sanat/gelenege-cagdas-yorumlar-haber-724115/) (18.03.2019)
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Tuncer eserlerinde, Orta Asya görülen, gerek İslamiyet öncesi gerek ise İslamiyet
sonrası kültürel mirası günümüz sanat eserleri ile birleştirmektedir. Eski Türk
damgalarını ve sembollerini resimlerine yansıtmaktadır. Bir dönemin folklorunun
yansımaları eserlerinde kullanmaktadır. “Kendi resmini bulma adına yeni şeyler
yapmaya çalıştığını ve yerel olması gerektiğini ve kendi kültürü ile bağlantılı
olmasını, taklit olanın asla aslını geçemeyecek olduğu görüşünü savunmaktadır.”
“Orhun” adlı eserler serisinde Orta Asya Hayvan Üslubu etkileri yansımıştır.
Kullanmış olduğu kartal figürlerinde tarihin izleri görülmektedir.

Görsel 159-160. Rauf Tuncer ait resim çalışmaları 2000 (90x90 - 70x90)
(https://www.star.com.tr/kultur-sanat/gelenege-cagdas-yorumlar-haber-724115/) (18.03.2019)

3.7. Julie Nelson
İngiliz seramik sanatçısı, Julie Nelson çalışmalarında kuş figürlerini çoklu
düzenlemeler halinde kullanmaktadır. Tek başlarına ve “sürü” halinde bir araya
getirilen formlar, seyirciye doğa ve doğanın tüm parçalarının bir araya gelmesi ile
bir bütün oluşturmasını ifade etmektedir.

Görsel 161. Julie Nelson
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Her bir seramik kuş, el ile şekillendirilmiştir. Biçimleri dönem dönem değişmiş ve
belirginleşmiştir. Bazıları diğerlerine göre daha estetik hale getirilmiştir. Ancak
kırılmış olanlar bile tamir edilip grubun içine dâhil edilmiştir. Birbirleriyle ilişki
içerisinde bir arada sergilenmektedirler.

Görsel 162-163-164-165. Julie Nelson’a “Sürü” adlı çalışması
(http://www.julienelson.co.uk/) (27.03.2019)
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3.8. Adrian Arleo1
Amerika’lı sanatçı 1979’da Pitzer College Sanat ve Antropoloji Bölümü’de lisans,
1986 yılında Rhode Island Sanat ve Tasarım Okulu’nda ise yüksek lisans
eğitimini tamamlamıştır. Sanatçı, seramik ve heykelleri ile ulusal ve uluslararası
birçok sergi ve oluşumlara katılmıştır. Dünyanın pek çok yerinde özel ve kurumsal
sanat koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır.

Görsel 166. Adrian Arleo

Görsel 167-168. Adrean Arleo’nun siren figürlü seramik çalışmaları
(https://www.adrianarleo.com/2010-2014-montana#/sirens-of-rutino/) (27.03.2019)
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Arleo, insan ve hayvan figürlü çalışmaları hakkında şöyle demektedir; “ Otuz yılı
aşkın süredir insan ve hayvan figürlerinin birleşiminden oluşmuş düşünsel formlar
biçimlendirdiğini, çoğu zaman insan ve insan olmayan âlemler arasındaki
bağlantılarla düşsel varlık yaratmaya çalıştığını ifade etmektedir. Arleo, çok daha
eski ve gizemli dünyaya odaklanarak oluşturduğu çalışmalarında, mitoloji ve
arketiplere (İlk örnek) gönderme yapma olduğunu söylemektedir.
(http://www.ravenswingstudio.com/ravenscaw/?p=161) (27.03.2019)

Görsel 169-170. Adrean Arleo’ya ait siren figürlü seramik formlar
(https://tr.pinterest.com/pin/505458758148236746/) (27.03.2019)

3.9. Cathy Weber
Cathy Weber, Herron Sanat Okulu ve Indiana Üniversitesi'nde öğrenimini
tamamlamış olup, Mexico City'de resim bölümde asistanlık yapmıştır. Weber’in
çalışmaları savaş, adaletsizlik, açgözlülük ve şiddete bir karşılık niteliğinde güzel
bir şeyler çağrıştırabilmek için bir araçtır.

Görsel 171-172. Cathy Weber’e ait kuş formlu seramikler
(http://www.cathyweber.net/birds/) (28.03.2019)
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Genellikle karışık malzeme kullandığı çalışmalarında, her birinin bir kavramı ifade
ettiğini ve bilgilendirme potansiyeli taşıdığını belirtmektedir. Bir sanatçının kişisel
yaşamının ayrıntılarının, eserlerinde ortaya çıktığını savunmaktadır.
Seramik

üzerine

yaptığı

resimlerinde,

hepsinin

bir

hikâye

anlattığını

söylemektedir. Küçük kuş formlarının yüzeyini bir tuval gibi kullanmaktadır.
“Hikâye grupları” olarak büyük heyecanla çalıştığı kuşlar, özel koleksiyonlarda yer
almaktadır.

Görsel 173-174. Cathy Weber’e ait kuş formlu seramikler
(http://www.cathyweber.net/birds/) (28.03.2019)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL UYGULAMALAR
“Kişisel uygulamalar” bölümünde, yapılan araştırmaların ışığında etkilenilen kuş
figürleri, sembolik ifadelerinden esinlenerek çizilen eskiz ve desenler ile yola
çıkılmıştır. Çalışmalar kil malzemeyle, kalıp ve elle şekillendirme yöntemi
kullanarak oluşturulmuştur. Sanatta Yeterlilik Eseri Çalışması Raporu’nun bu
bölümünde, kişisel uygulamalar yer almaktadır. İlk grupta gurbet, yalnızlık,
farklılık, içe dönüş, temaları hâkim olmuştur. Formlarda içe doğru kıvrılmış
hatlarıyla birçok kez kendine doğru bakmaktadır. Bedenler şişkin anaç tavırlı
birbirine şefkat gösteren figürde kadınsal özellikler verilmeye çalışılmıştır. Aynı
dönemde dünyada yaşanan acı olaylar da seramiklere yansımıştır. İkinci grupta
ise, ayağa kalkma çabası, direnme ve sonrasında karşı koyulamaz yorgunluk
temaları işlenmiştir. Bu iki grupta benzer olan form biçim özellikleri değildir. Kuşun
“kuş” olabilmesi için sahip olduğu “kanatlar” yok olmuşçasına görülmemektedir.
Beden ile bütünleşmiştir. Üçüncü grupta, farkındalık bilinci artan bireyin
sorgulaması, yalnızlığı ile başa çıkma yolu, iletişime geçme çabası en yakınında
olan diğer bireye bile duyulan özlem, hissedilen derin aşk ile yeniden tutunabilme
mücadelesi, çalışmaların genel anlatımı olarak değerlendirilebilir. Son ve
dördüncü grupta ise evrelerini tamamlamak üzere olan, kozasını yırtarak “tam”
olabilmeye çalışan bir kelebek gibi, kanatlarını ortaya çıkarmış uçmaya hazır
figürler oluşmuştur. Kişisel menkıbesine ulaşmak için, artık ödün vermeyecek
olan bireyi temsil eden formlardan oluşan uygulamalar ile seri tamamlanmıştır.
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4.1. “Âlem”
Geleneksel kuş formlarının, çağdaş söylemleri olarak çalışılmış bir grup
seramikten oluşmaktadır. Kuş figürleri, içinde yaşadığı toplumu simgelemektedir.
Toplum içinde “öteki” olan ve onun bu durumu bilmesine rağmen çoğunluğun
içinde yer alabilmek için olduğundan başka “ikincil” bir kişilik sergileyerek
aralarında kalabilme çabası anlatılmaktadır.

Görsel 175. “Âlem” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Çalışmada 21,5x6,5x2,5 cm kuş boyutlarında 10 adet kuş figürü yer almaktadır.
Kalıp ile şekillendirilmiştir. 1000°C’de bisküvi pişirimi yapılmış ve şeritler halinde
turkuaz ve kırmızı sır ile sırlanarak 1050°C’lik sır pişirimi yapılmıştır. Daha sonraki
aşamada ise isli pişirim yapılarak tamamlanmıştır.
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Görsel 176-177. “Âlem” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

4.2. “Seki”
Geleneksel biçimli kuşlardan oluşan grup, bir araya gelindiğinde basit ancak
güçlü olan bir hayat güzellemesi sunar. Yalın formlar ufak hareketleri dışında
birbirinin aynıdır. Üzerindeki Selçuklu dönemine ait motif ile ait olduğu kültüre
gönderme yapmaktadır.

Görsel 178-179. “Seki” (2017) adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

21,5x6,5x2,5 cm boyutlarında 5 adet kuş figüründen oluşan formlar, kalıp ile
şekillendirilmiştir. 1000°C’de bisküvi pişirimi yapılmış ve motifli kabartmalar
turkuaz sır ile sırlanmış 1050°C’lik sır pişirimi yapılmıştır. Sonrasında ise isli
pişirim yapılarak tamamlanmıştır.
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4.3. “Sürü”
Günümüz dünyasında kendilerine “dayatılan” rolden sıyrılan kadınlar, kendilerine
çizilen sınırları kabul etmeyip sınırları zorlamalarıyla kamusal hayatta güçlü
olabilmeyi başarmışlardır. Değişen görüş ile birbirinin dayanağı olup kolektif
yaşam içinde yer almışlardır. Kalıp ve elle şekillendirilen kuş formlarının kimisi
ahşap kaide üzerinde yer almaktadır. Çapraz paralel konumlandırılmaları ile
dinamizm sağlanmak istenmiştir. Düzenleme, 21x5, 4, 5cm aralığındaki küçük
formlar ile oluşturulmuştur. 1000°C’de bisküvi, 1050°C’de de sır pişirimi
yapılmıştır.

Görsel 180. “Sürü” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.4. “Model”
Birbirinin benzeri, farklılık bulundurmayan, sözde “birlik” içinde olan çevrelerin rol
“model” algısının yanılgısının anlatımıdır. “Model” algısı taklitten öteye gidememiş
formlardaki durağanlık, ahenksiz sıkıcı olan durumu belirginleştirmiştir. Figürler,
22x16x13 cm boyutlarındadır.

1000°C’de bisküvi pişirimi, 1050°C’de sır

pişirimleri yapılmıştır.

Görsel 181. “Model” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 182. “Model” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.5. “Yorgun”
Figürde, formun vazgeçilmezi olan kanatlar belirgin değildir. Uzuv form ile
bütünleşmiş durumdadır. Hareket bedenin bütünlüğünde, boyun ve baş kısmında
bir kıvrılma ile verilmiştir. Zaman içerisinde kaybolma isteği, bedendeki
durağanlığa vurgu yapılmıştır. 28x7x10 ölçülerindeki formun 1000°C’de bisküvi
pişirimi

yapılmıştır.

1050°C’de

elektrikli

fırında

sır

pişirimi

ile

çalışma

sonlandırılmıştır.

Görsel 183-184. “Yorgun” (2017) adlı çalışmadan görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.6. “Yorgun -2”
Kendine, öze dönmek ihtiyacı hissedilen figürde kanatlar belirgin değildir. En başa
dönebilme isteği hâkim olan formda, bir kütle üzerinde yer almış, beden ve baş
kendi içine dönmüş vaziyettedir. Boyun kısmı kamburlaşmış, beden kaide
üzerinde ağırlığını hissettirmektedir. El ve kalıp ile şekillendiren form, 26x7,5x10
cm ölçülerindedir. 1000°C’de bisküvi, 1050°C’de elektrikli fırında sır pişirimi ile
çalışma sonlandırılmıştır.

Görsel 185-186. “Yorgun-2” (2017) adlı çalışmadan görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.7. “Halep Güvercinleri”
Suriye iç savaşında yaşanan olumsuz sonuçlar, çalışmada konu edinilmiş ve
etkileri seramik formlara yansıtılmıştır. 29x7x10, 28,5x7x10, 30x710 cm
boyutlarında

olan

seramik

formlardan

oluşmaktadır.

El

ve

kalıp

ile

şekillendirilmiştir. 1000°C’de bisküvi, 1050°C’de elektrikli fırında sır pişirimi
yapılmıştır.

Görsel 187. “Halep Güvercinleri” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.8. “Bekleyiş”
Beklentilerin

gerçekleşmesi

için

bekleyişlerin

yarattığı

umut-umutsuzluk

kavramlarının arasındaki sıkışmışlık ele alınmıştır. Uzun süren durum karşısında
sabırsız, her an tetikte olan ruh hali beklentiyi yükseltmektedir. Bir vakit sonra
elde kalan sadece “bekleyiştir”. Formlar 29x7x10, 25,5x6x10, 31x7x10 cm
boyutlarındadır. 1000°C’de bisküvi, 1050°C’de sır pişirimi yapılmıştır.

Görsel 188. “Bekleyiş” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.9. “Kumrular”
Çoğu zaman huzuru, mutluluğu, birlikteliği imgeleyen kumru kuşları formlarda
vücut bulmuştur. Karşısındaki ile “tam” olma hissiyatının getirdiği sükût
görülmektedir. Rahat, sakin, sessiz… Başları daha dik, şişkin yerleşik vaziyette
ancak sırt içe doğru eğimli biçimlendirilen figürler, serinin diğer kuşları ile biçim ve
renk olarak bütünlüğü sağlamaktadır. Formlar, 29x7x10 ve 28x7x10 cm
boyutlarındadır. Serbest el ve kalıp ile şekillendirilmiştir. 1000°C’de bisküvi,
1050°C’de elektrikli fırında sır pişirimi yapılmıştır.

Görsel 189. “Kumrular” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.10. “Benzer”
Sosyal çevre içinde şeklini almaya hazır olan insan, benzemekten öteye
gidememiştir.

Kimlikleşme

sürecindeki

geçirdiği

değişim

artık

onu

“başkalaştırmıştır”. Formda serinin diğer çalışmalarından ayrılan biçimsel
görünüm, farklı sırların kullanımı ile “geçme” evresi anlatımı desteklemeye
çalışılmıştır. Kalıp ve elle şekillendirilen çalışma, 22x6x10 cm boyutlarındadır.

Görsel 190. “Benzer” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 191. “Benzer”
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.11. “Benzer 2”
Anlatımı “Benzer 1” ile aynı duygu halinin yanı sıra halinden hoşnut olmayan ruh
durumu figüre yansıtılmaya çalışılmıştır. 27x7x10 cm ölçülerinde olup kalıp ve el
ile şekillendirilmiştir. 1000°C’de bisküvi pişirimi yapılmış olup, 1050°C’de sır
pişirimi uygulanmıştır.

Görsel 192. “Benzer-2” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.12 “Üç Güzeller”
Dün-bugün-gelecek… Bir insan ömründeki üç dönemi simgelemektedir. Bireyin
geçmişi, bugünü ile kurduğu temasın kalıcı olarak biçimlendirdiği geleceği
yaşamındaki öznel etkilerinin ifadesidir. Madde toza dönüşür, insan değişir ve
zaman yalnızca geçirdiğin “an”dan ibarettir. Çalışma, 29x7x10, 29,5x7x10,
30x6,5x10 cm boyutlarında olan 3 formdan oluşmaktadır. 1000°C’de bisküvi
pişirimi sonrasında kuş figürlerine mangan ve bakır oksit birleşimli astarla sür-sil
uygulanarak ön renklendirme yapılmıştır. 1050°C’de elektrikli fırında sır pişirimi
gerçekleştirilmiştir.

Görsel 193. “Üç Güzeller” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 194. “Üç Güzeller” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

100

4.13.”itaat”
Yalnızlığıyla yüzleşemeyen bireylerin çabasız “biat” edişlerini konu almaktadır.
Sorgulama, direnme hakkını almak için direnmeyen kabul edişleri ile dayatılan
tüm durumlar karşısında eğilip bükülen küçülen insanların “dertsiz” çaresizlikleri
formlar üzerinde yansımaktadır. Küçük bir grubu temsil eden çalışma, düzensiz
hareketleri ve donuk yapısı ile görülmektedir. 24x9x10, 28x8x10, 29x7x10,
28x7x10 cm boyutlarında 4 formdan oluşmaktadır. Formlar 29x7x10, 25,5x6x10,
31x7x10 cm boyutlarındadır. 1000°C’de bisküvi, 1050°C’de sır pişirimi yapılmıştır.

Görsel 195. “İtaat” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.14. “Suret”
Gerçeğin yansıması, yanılsama durumudur. Bazen olmak istenilen, “göstermek”
istenilen gerçeklik algısıdır. Asla gerçek olamayacak görüntüdür. Bu bir yanılgıda
olsa, fark edecek olan yalnızca aslı yaşayanlar. 29x7x10 cm olan form,
1000°C’de bisküvi pişirimi yapılmıştır. Mangan ve bakır oksit birleşimli astarla sürsil uygulanarak ön renklendirme yapılmıştır. 1050°C’de elektrikli fırında sır pişirimi
gerçekleştirilmiştir.

Görsel 196. “Suret” (2017) Adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.15. “Dingin”
İçinde bulunulan durumun artık net görülemeyen, hakkında verilen yargıların
doğruluğunun yanlışa doğru sürüklendiği fark edildiğinde durulur.. Uzaklaşılır…
Huzur bulma gayesi bedeni kavramıştır. Rahat, tek bir kıvrım ile görülen form
30x7x10 cm’dir. Bisküvi pişirimi, 1000°C’de yapılmış, mangan ve bakır oksit
birleşimli astar kuş figürüne sür-sil işlemi yapılarak ön renklendirme yapılmıştır.
1050°C’de elektrikli fırında ise sır pişirimi gerçekleştirilmiştir.

Görsel 197-198. “Dingin” adlı çalışmadan görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.16. “Dingin 2 “
Eser anlatısı “Dingin 1” ile benzer niteliktedir. Diğerinden ayrılan daha koyu renk
sırın tüm yüzeye neredeyse egemen olmasıdır. Kısa olan kuyruk, turkuaz renk ile
dikkat çekmektedir. 31x7x10 cm olan forma, 1000°C’de bisküvi pişirimi
yapılmıştır. Bakır ve mangan oksit birleşimli astar ile figüre sür-sil işlemi yapılarak
ön

renklendirme

yapılmıştır.

Sonrasında,

1050°C’de

sır

pişirimi

gerçekleştirilmiştir.

Görsel 199. “Dingin-2” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.17.“Asude”
Asude, “üzüntü ve sıkıntılardan uzak, sessiz, dingin”.
Her yeni yol, yeni bir “ben” kendi içerisinde bir “benlik” yaratma sürecidir. “Ben”
olmaya hazır, kütlenin üzerinde yerleşik düzende durmaya çalışan figür, 29x7x10
cm boyutlarındadır. Serinin diğer çalışmalarıyla biçimsel özellikleri ve simgelediği
anlamlar ile paralellik gösterir. Bisküvi pişirimi, 1000°C’de sır pişirimi ise
1050°C’de gerçekleştirilmiştir.

Görsel 200-201. “Asude” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.18.“Sakin 1”
Var ederken, yavaş yavaş azalmak… Var ederken, yok olmaya başlamak…
Sonrasında kaçınılmaz olan “hiç-lik” duygusu içinde kıvranan kişinin gitmek ile
kalmak arasında sıkışmışlığı… Kendini saklama çabası, kendi ile kalabilme
durumu form üzerine birleşen figürler ile yansıtılmıştır. 28x7x10, 26x7,5x10
boyutlarında olan çalışmalara, 1000°C’de bisküvi pişirimi yapılmıştır. Bakır ve
mangan oksit birleşimli astar ile figüre sür-sil işlemi yapılmış sonrasında
sırlanmıştır. 1050°C’de sır pişirimi gerçekleştirilerek sonlandırılmıştır.

Görsel 202-203. “Sakin 1” (2017) adlı çalışmadan görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.19.“Sakin 2”
“Sakin 1” adlı çalışma da bahsedilen bireyin var ediyorken yok olduğunu
hissettiği, durumdan sıyrılmak isterken bunu gerçekleştirememe nedenleri
arasındaki kalmışlık noktasındaki çaresizliği vurgulanmıştır. 26x7,5x10 ve
26,5x7x10 boyutlarında iki formun oluşturduğu çalışmada diğer bir örneği olan
formlar ile benzerlik göstermektedir. 1000°C’de bisküvi pişirimi yapılmıştır. Bakır
ve mangan oksit birleşimli astar ile figüre sür-sil işlemi yapılmış olup, 1050°C’de
sır pişirimi gerçekleştirilerek sonlandırılmıştır.

Görsel 204. “Sakin-2” (2017)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.20.”Seninle”
Sığınak mı yoksa soluk alınan mı? O ince çizgide yaşanan birlikteliklerin bir arada
kalma durumunu konu edinmektedir. 25x25 cm ölçülerinde karışık malzeme ile
çalışılmıştır.

Görsel 205. “Seninle” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

4.21. “Sensiz”
Sorunlar içinde kalmış ilişkilerin, üzerlerine çöken ağırlığa rağmen yaşamlarında
denge bulma çabasını temsil etmektedir. Nereye gittiklerini, nasıl geldiklerini
sorgulayan kişilerin durumun akışına kapılıp giderken bir anda fark etme durumu
söz konusudur. Bütünsel olarak ele alınan ilişki, madde olarak birlikte olunsa da,
ruh boyutundaki yalnızlık karşında şefkat duyabilme ihtiyacı hissedilmektedir.

Görsel 206. “Sensiz” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.22. “Başka”
Özgünlüğünü, özgürlüğünü kazanamamış, belli kalıpların şekillendirmesine
sığınan, varoluşuna bir anlam yükleyememiş insanın çaresizliğidir. Bireyin iç ve
dış dünyasının farklılıkları sonucu özgül yaşama zorluğu çekmektedir. 25x25 cm
ölçülerinde karışık malzeme ile sonuçlandırılmıştır.

Görsel 207. “Başka” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

4.23. “Vurgun”
Tüm açık yaralarına rağmen yeni bir, yine bir bahar kuşanmaya hazır olan birey
bu kez daha güçlüdür. Kendi elleriyle sonlandırılan acısı, onu daha güçlü kılmıştır.
25x25 cm boyutlarındadır. Kil ile şekillendirilmiş ve karışık malzeme ile
uygulanmıştır.

Görsel 208. “Vurgun” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.24. “Her Gün Yeni Bir Gün”
Uyanılan her yeni gün, karşılanan her doğan güneş anlamını bir kez daha
hissettirir. Yaşanılan ne olursa olsun, hayatta isen, var oluşun değerini anlamak
için fırsattır bu. Sahip olunan her ne ise farkındalığı ile derinleşir değerleri..
Geçmiş olduğu gibi kabul edilir, anda kalan kişi gelecekteki beklentilerin getirdiği
kaygı içinde bulmaz kendini. Yani, (iyi-kötü her karşılayış) kabul ediliş ile
(tefekkür) sukut içindeki bir ruh hali söz konusudur. 39x11x8 cm boyutlarında
olan

çalışmada,

form

kuşlara

atfedilen

özelliği

kazandıran

kanatlarına

kavuşmuştur artık. Sakin, yalın bir ruh hali hissettirilmeye çalışılmıştır. Düz, uzun
ve ince sayılabilecek bir kütle üzerinde yer almaktadır. Blok üzerindeki dokular,
yalın olarak verilen kuş ile birbirinden ayrı olarak biçimlendirilmiştir. Kuş,
kanatlarını

hafif

açarak

birleştirmiş

keyifli

görülmektedir.

Kalıp

ve

elle

şekillendirilen figürde beden ve kanatlar ayrı olarak çalışılmış ve sonradan
birleştirilmiştir. 1000°C’de bisküvi sonrasında

ise

1050°C’de

sır

pişirimi

yapılmıştır.

Görsel 209-210. “Her Gün Yeni Bir Gün” (2018) adlı çalışmanın farklı açılardan görünümleri
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 211-212. “Her Gün Yeni Bir Gün” adlı çalışmanın farklı açılardan görünümleri
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 213. “Her Gün Yeni Bir Gün” adlı çalışmadan detay
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.25. “Yaklaş Biraz”
-mış gibi yaparak geçirilen hayatların, dibe gömülüp yok saydığı tüm sorunlar
dahilinde,

bu

düzensizliğin

ortasında

liyakat

gösteren

ilişkilerin

durumu

sorgulamasını konu edinmiştir. Çalışma, 26x16 cm boyutlarındadır.

Görsel 214. “Yaklaş Biraz” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

4.26. “Bize Bak!”
Tesadüfler değil, durumlar doğrultusunda gelişen ilişkilerin aşılamayan durumlar
karşısında zaman aşımına uğramaktadır. Bir zaman sonra hissizleşmeye
başlayan bireyin rahatsızlığı ile iletişime geçme ve dengeyi sağlama çabasını
konu edinmiştir. Çalışma, 26x16 cm ölçülerindedir.

Görsel 215. “Bize Bak” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.27. “Sırt Sırta”
Zamanla değişen gerçeklik algısı, gerçek olan bağların artık sadece kelimelerde
kalmasıdır. “Geçici körlük” durumudur. Ve bu durum hiç kimsenin fark edemediği
bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Uzaklık madde olan mesafelerin ötesine geçmiş,
artık sadece “kişi ve kendi yörüngesi dâhilinde” olan yaşamı önem arz etmiştir.
Çalışma, 26x16 cm boyutlarındadır.

Görsel 216. “Sırt Sırta” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 217. “Sırt Sırta” adlı çalışmadan detay
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 218. Çalışmaların birlikte görünümleri
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

4.28. “Uzak- mı?”
Bağıra bağıra, uzun uzun söylenen cümleler, sözcüklerin çıkan ses karşısında bir
muhatap bulamaması ve diyalogsuzluk içerinde yalnızlaşan birliktelikleri konu
almaktadır. Durum uzantısında araya giren mesafelerin karşı koyulamaz uzaklığı,
figürlerin yakınlıklarına rağmen duyulamayan seslerini temsil etmektedir. Çalışma,
24x16 cm ölçülerindedir.

Görsel 219. “Uzak-mı?” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

114

4.29. “Suadede”
Suadede: “Bir şeyin yokluğunda hissedilen derin özlem.”
En yakınında olana kişinin var gücü ile duyurmaya çalıştığı çığlığı en derin özlemi
artık fısıltı kadar ince, sonsuzluk kadar derin kayıpları ile ulaştırma çabasını konu
alır. Zorundalıklarla kalınan yer, mekân, zaman döngüsü içinden kaçıp kurtulmak
isteyen bireyin ait olduğuna, olduklarına duyulan dönmek isteği konusu ele
alınmıştır. İstekleri doğrultusundaki tüm çabası hiç sayılan kişinin durumu kabul
edişi söz konusudur. Durumu kabul etme, bununla yüzleşme tamamen kendi
olma yolunda bir adımdır. Çalışma, 49x14x5 – 43x13x5 – 33x13x5 – 22x14x5 cm
boyutlarında 4 formdan oluşmaktadır.

Görsel 220. “Suadede” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 221-222. “Suadede” adlı çalışmanın farklı açılardan görüntüleri
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 223. “Suadede” detay
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.30. “Muaşaka”
Benzer yaşam yansımaları birbirine görülmez ipler ile bağladır. Hikâyelerin çoğu
aynı, kahramanları başkadır. Yaşam döngüsünün nedeni aşk, yaralarını birbiri ile
sarmaya çalışan bireylerin, kayıplarını bir olarak tamamlamaya çalışan,
birbirlerine ait olarak yaşamı daim eden bireylerin, anlamı bulma çabası olmuştur
artık. Aitliklerini kabul edişleri en büyük devrimdir. Derinleşen arzular, yaraları
bütünlükleri ile sarar, sarmalar… Mutlak “aşk” sonsuzluk özleminde yanar… Tüm
yollar artık ona çıkar.. Varlığı- tüm gerçek mutluluklara bedeldir. Ve bundan
mütevellit tüm çığlıklar, haykırışlar O’nun içindir… Bir ömür yetmez.. Yetemeyen
her an döngüsü içinde yaraları beraberinde getirir.

Tüm yollar O’na çıkar,

çıkmazlar O’nunla açılır tüm yollar! Bir olma yolunda kendini teslim eden, hep
O’na aşık… Hep aşka… 26x17x8 ve 24,5x17x8cm boyutlarında olan formlar,

Görsel 224. “Muaşaka” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 225. “Muaşaka” adlı çalışmanın farklı açılardan görüntüleri
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 226. “Muaşaka” adlı çalışmadan detay görünüm
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.31. Muteriz
Bireyin kronik belirsizlikler içinde kalmasıyla oluşan memnuniyetsizliği, onu daha
kararlı, azimli olmasına sevk etmiştir. İçerisinde yer aldığı kısır döngüde,
arayışları sonucunda daha belirgin hale gelen istekleri ve bulunduğu durum
içinden çıkamama halidir. Kendine söyleyemediği tüm korkuları su yüzüne çıkar.
Kendi yaratısı olan ve gerçekte olan ile yüzleşir. Sonrasında gelen “muteriz” tavır
O’na asıl olan amacını hatırlatır… Form, 28x19x8 cm ölçülerindedir.

Görsel 227. “Muteriz” (2018)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 228-229. “Muteriz” adlı çalışmadan detay görünümler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görse 230. “Muteriz” adlı çalışmadan farklı açılardan görüntüleri
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.32. Hüma 1
Hüma kuşu; “Cennet kuşu olarak adlandırılan, görünmeyecek kadar çok
yükseklerde dinlenmeksizin sürekli uçan, asla yere değmeyen, bazı kaynaklara
göre ayakları olmadığı söylenen efsanevi kuş”.
“Ben” olgusundan çıkan, çıkmaya çalışırken algının bütüne odaklanarak kendini
yeniden var eden bireyi temsil eder. Her yeni olgunun, aslında en büyük varoluş
göstergesi olduğunu kabul eder. Sırtlanılan her yük, daha güçlü, daha da “var”
olunabilmek için sadece bir basamak olduğunu, engel olmadığını anladığında,
artık uçmak “var olmak” için hazırdır. Kişisel menkıbelerine ulaşma arzusu figürde
kanatlarını açmış, hazır olan birey temsil etmektedir. Tüm zorluklar amaçları için
tüy kadar hafif hissedilmektedir. 31x13x9 boyutlarındaki form kalıp ve elle
şekillendirilmiştir.

Görsel 231. “Hüma” (2019)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 232-233. “Hüma” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 234-235. “Hüma” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.33 Hüma 2
Kuş figürü, kanatlarını açmış, başı ile bulunduğu kütlenin içinden, arasından
geçmeye çalışıyor vaziyette görülmektedir. Hedefine doğru gitmeye hazır,
mücadeleci tavır formda yansıtılmaya çalışılmıştır. Her bir parça kalıp ve elle
şekillendirilerek ortaya çıkmış, sonrasında birleştirilmiştir. “Hüma” serisindeki
diğer formlar ile biçimsel olarak benzerlik göstermektedir. Sembolik anlatım ise
aynı kalmıştır. 29x18x9 cm boyutlarında olan çalışma, 1000°C’de bisküvi pişirimi
yapılmıştır. Sonrasında demir ve mangan oksit ile sür-sil işlemi yapılmış ardından
1050°C’de sır pişirimi gerçekleştirilmiştir.

Görsel 236-237. “Hüma 2” (2019)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 238-239. “Hüma 2” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

4.34. “Hüma 3”
Engellerinden sıyrılmaya çalışan, yorgun ancak kanatlarını yukarıya doğru dik
kaldırmış keyifli haldeki bir kuş formu görülmektedir. Kaya gibi bir kütleyi kırmış,
ezmiş gibidir. Kütle doku ve biçim anlamında doğadaki örnekleri analiz edilip
birçok çizim sonrasında şekillendirilmiştir. Kalıp ve elle şekillendirilen form,
30,5x16x9 cm boyutlarındadır.

Görsel 240. “Hüma 3” (2019)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 241-241-243-244-245. “Hüma 3” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.35. “Hüma 4”
Kütlenin üzerinde sanki üzerindeki parçalardan memnunmuşçasına bir ifade
sergilemektedir. Kıvrımlı kuyruğu yalın kanatları ve gövdesiyle sakin durmaktadır.
Tüm parçalar, kalıp ve elle şekillendirilmiştir. 1000°C’de bisküvi pişirimi
yapılmıştır. Mangan ve demir oksit ile sür-sil yapılmış sonrasında 1050°C’de sır
pişirimi gerçekleştirilerek çalışma sonlandırılmıştır. 23x17x9 cm boyutlarındadır.

Görsel 246. “Hüma 4” (2019)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 247. “Hüma 4” adlı çalışmadan detay
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)

Görsel 248-249. “Hüma 4” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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4.36. “Baki”
Bütüncül düşünmeye başlayan bireyin artık duraklama zamanıdır. Tüm
koşuşturmalar, tüm hırçınlıklar yerini uysallığa bırakmıştır. Kendine saygı
duymaya başlar. Daha az konuşur, daha çok susar. Zaman akar ve fark eder ki
“baki” olan bir tek yaşam! 20,5x19x15 cm boyutlarında olan çalışma, üç ufak blok
üzerine yerleştirilmiş olan kuş figüründen oluşmaktadır. Elle ve kalıp ile döküm
tekniği ile şekillendirilmiştir. 1000°C’de bisküvi, 1050°C’de sır pişirimi yapılarak
çalışma sonuçlandırılmıştır.

Görsel 250. “Baki” (2019)
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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Görsel 251-252 “Baki” adlı çalışmadan detay görüntüler
(Kırtay, kişisel fotoğraf arşivi)
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SONUÇ
Bu çalışma, Anadolu Selçuklu çinilerinde kullanılan kanatlı figürlerin, sembolik
anlamları, kültürel değerler içindeki yeri ve tasvir özelliklerini ele almaktadır. Ait
olduğu kültürün vazgeçilmez bir parçası olan bu figürler, tinsel nitelikleriyle ortaya
çıkmış ancak sonrasında kültürü yansıtan öğeler olarak çini sanatının içerisinde
yer almıştır. Alan araştırması ve kapsamlı bir kaynak çalışması ardından ortaya
konulan ve incelenen betimlemeleri anlatım dili ve zengin desen örnekleriyle
sunulmuştur.
Türk-İslam sanatında da yer bulan bu figürler, Selçukluların yerleşik yaşamlarıyla
birlikte mimari yapıların üzerinde yer almaya başlamıştır. Değişen inanç sistemi
içerisinde, geçmişten gelen figür kullanım alışkanlıkları bir arada süren yaşam
parçaları, hayvanların tasvirleri her yapı ve küçük el sanatları diye tabir edilen
dallarda sıklıkla görülmektedir. Eserlerde en büyük ve görkemli süsleme grubunu
oluşturan tasvirler kanatlı figürlere aittir. Selçuklu çini sanatında da yoğun
kullanım alanı bulan kuş ve efsanevi hayvanlar ihtişamlı ve zengin desen
repertuvarı ile yer almaktadır. Selçuklu dini ve sivil mimarisi içinde, konu olan bu
hayvanların tematik unsurları bulunduğu yapı içinde değişim göstermektedir.
İslamiyet öncesi anlam bütünlüğü kuş figüründe neredeyse devam etmekte
olduğu kaynaklara ve yer aldığı kompozisyonlardaki yerini sürdürmüştür. Ancak,
bir tılsım öğesi, koruyucu nitelikte olan sfenks, simurg (siren- harpi) ve grifon için
bunu kesin bir dille söylemek doğru olmayacaktır. Barındırdığı sembolik anlamlar
olan koruyucu, kuvvetli, kudretli ve güç timsali olan bu figürler bu kez kendilerine
ait değil, tıpkı çift başlı kartal figüründe olduğu gibi sultana atfedilen özellikler
taşıdıkları düşünülmektedir.
Fantastik figürler gerçekte olmayan doğaüstü görünümleri ile yansıtılmıştır. Bu
figürler

hepsi

iyiliğin

sembolü,

kahramanların

koruyucusu

olarak

betimlenmişlerdir. Kuş figürü de dâhil olmak üzere tüm kanatlı figürler de tinsel
unsurları temsil etmektedir. Çünkü “kanat” uzvu her zaman dünya ve bilinmeyen
(öteki dünya-ahiret) arasında bir bağ kurmuş bir anlatım aracı olmuştur. Örneğin,
siren eski Türklerde ruhları gökyüzüne uçuran ve cennete ulaşmasını sağladığına
inanılan bir varlık olduğu söylenebilir. Ölen kişinin bilinmezlik içinde kalmasını
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istemeyen insanoğlu, sonrasında onu refaha ulaştıracak bir varlığa ihtiyaç
duymuştur.
Kuş da ilkel toplumlarda ruhu göğe yükseltme, acıları dindirme, gök tanrıya
ulaşmayı sağlayan yardımcı rolünü üstlenmiştir. O da kudreti, kuvveti, gücü,
bilgeliği temsil etmektedir. Efsanelere masallara konu olmuş, “kuş olup uçmak”
deyişi ile bir kurtuluşu, müjdeyi, özgürlüğü ifade etmiştir. Kimi zaman, ölümü
temsil ederken, ruhu göğe taşırken, kimi zaman da yaşamı son bulan kişinin kuş
biçimine girip göğe yükseldiğine inanılmıştır. Kuşun, yer ve gök arasında aracı
niteliği taşıdığı ve gelecekten haber getirdiğine inanılmaktadır. Sonsuzluk ve
cenneti simgelemektedir. Devlet sembolü olarak birçok toplumda kullanılmış,
Anadolu Selçuklu devlet armasında yer almıştır.
Anadolu Selçuklarında, genel desen üsluplarındaki figürlerde bulunan ortak
detaylar dikkat çekmektedir. Sfenks ve siren (simurg-harpi) tasvirlerinde, insan
betimlemelerinde olduğu gibi Asya tipli, yuvarlak yüz hatları, çekik badem gözler,
ince uzun burun ve küçük ağız detaylarına sahiptirler. Saçları genelde omuz
hizasında küt kesimlidir. Başlarında, tepesi üç dilimli olan bir taç ve bazen bir hale
bulunmaktadır. Bu ayrıntılar sultan temsili vurgularıdır. Yine simurg, siren ve çift
başlı kartal figürlerinin kanatlarında saray mensuplarının kollarında bulunan tiraz
şeritleri vardır. Böylelikle figürlerin sultanı ya da saray ileri gelenlerini simgeliyor
olduğu düşüncesini desteklemektedir.
Kanatlı figürler arasında en çok işlenen, kuş figürü olmuştur. Kartal, çift başlı
kartal, şahin gibi hayvanlar, barındırdıkları güçlü anlam bütünlükleri ve avcıgöçebe yaşam alışkanlıklarının birer parçası oldukları için sayıca en çok
kullanılanlardır. Balıkçıl kuşu, ördek, kaz gibi hayvanlar ise sınırlı örneklerine
rağmen çini yüzeylerde yerini almıştır. Çeşitli kuş figürleri tek başlarına ve çift
olarak görülürken, diğer hayvan figürleri ile de kompoze edilmiştir. Orta Asya
hayvan üslubunun özelliklerini yansıtan mücadele sahnelerinde, bunların takvim
veya burçlarla ilgili olarak kullanıldığı düzenlemelerin olduğu kozmolojik figürler
olarak gösterilmek istendiği düşünülmektedir.

131

Efsanevi figürlere bakıldığında sfenks ve simurg (siren-harpi) İslamiyet’in
kabulüne rağmen Selçuklu çinilerinde ve diğer sanat alanlarında sıklıkla tek
başlarına ve diğer hayvan figürleri ile mücadele sahnelerinde görülmektedir.
Grifon figürü taş eserler, alçı kabartma, minyatürlerde her zaman iyilik temsilcisi,
koruyucu anlamları ile yer bulmuştur. Ancak çini yüzeylerdeki yansımaları şu ana
dek yapılan kazılar sonucunda nadide bir parça olarak tektir. Dikkat çekici diğer
bir figür ise, melek tasvirli (kanatlı insan) figürlerdir. Mimari taş parça üzerinde yer
alan figür tipik Orta Asya çehresi ile görülmektedir. Bu ifade ile güneş ve ayı
temsil etme amacıyla taş kabartma halinde işlenmiştir. Figürün diğer görüldüğü
yüzey ise minai teknikli yapılmış seramik tabaktır. Melek tasvirli eserler bugüne
kadar bir iki örnek ile sınırlı olsa da, ona ait olan detaylar diğer figürleri
süslemektedir.
Anadolu Selçuklu çini sanatı kanatlı figürler üzerinden genel bir değerlendirme
yapmak gerekirse; Büyük Selçuklu-İran ve Orta Asya sanatını takip eden bir üslup
içerisindedir. Ancak, geleneklerini sürdürürken, İslam sanatı çevresinde oluşan
sanat formları Selçuklularda özgür bir sanat ortamı içinde yorumlanarak uzun bir
süreç sonrasında karakterine ulaşmıştır. Selçukluları diğer dönemlerden ayıran
en büyük özelliği kullanılan motif zenginliğidir. Bunlar sembolik değerleri yanı sıra
güçlü desen anlayışına sahip olan güç unsurlarıdır. İnsanların duygu ve
düşüncelerini ifade etme ihtiyacı, hayvanlara sembolik anlamlar yüklenmesine
neden olmuştur. Bir süreç içerisinde evrilen figürlerin, Selçuklu çinilerinde genel
hatlarının aynı kaldığı görülmektedir. Bitkisel ve geometrik motifler ile de bir arada
kullanılarak, etkileri arttırılmak istenmiş olabilir.
Çalışmalar, aynı paralel süreçte oluşturulmaya başlanmıştır. Selçuklu çini
sanatında yer alan kanatlı figürlerden kuş öğesine ait nitelikleri, ait olduğu kültür
tarihine dayalı bir araştırma süreci sonucunda ulaşılan bulgular ile yola çıkılmıştır.
Seramik uygulamalar, bir esin kaynağı olan “kuş” figüründen ve ona atfedilen
özellikler ile biçimlendirilmesi umulmuştur. Ancak süreç içerisinde yaşanan
deneyim ve kişisel duygu yoğunluğu, tasarımları ve çalışmaların etki noktasının
seyrini değiştirmiştir. Her kuş formu birbirine benzer özellikleri gösterse de her
insan gibi biriciktir. Sahip olduğu biçim, geçirdiği deneyimler ile şekillenmiştir.
Tıpkı her insan, her oluşum gibi.. Bir aktarım yolu olan çalışmalar, kişinin
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çıkmazlarında, yol ayrımı, gurbet, yalnızlık ve bir kadın olarak ayakta durma
çabası ve özüne dönüş evrelerini kuş ile ifade etmiş kendi ile özdeşleştirmiştir.
Kanat uzvu, uçma edinimi sağlarken biçimsel olarak kırılgan, narin yapısına
karşın oldukça güçlü bir yapıya sahip olup tüm bedeni gökte tutabilmektedir.
Soyut olan gerçeklik algısı formlarda somut olarak yansıtılmaya çalışılmıştır.
Biçim, renk ve dışa vurumu böylelikle oluşturulmuştur. Her bir form bir diğerini
uzamıdır. Önceleri kuş figürlerinin simgesi olan kanat uzvu çok görülmemiş,
ilerleyen zaman içinde figürler üzerinde dikkat çekici parçalar olarak yer almış,
anlatımı güçlendirmeye çalışılmıştır. Kuş figürleri, tek başlarına oldukları gibi, yan
yana getirildiklerinde de anlam kazanmışlardır. Aynı zamanda kendi içinde bir
hikâye örgüsü kurmuş olduğu görülmektedir. Şekillendirme için döküm ve vakum
kili tercih edilmiştir. Kilin plastikliğinden yararlanılmış, çoklu parçalar üretmeye ve
alçı kalıp içerisinde biçimini alan formların üzerinde istenilen etkiyi vermeye
olanak tanımıştır. Bir yüzey üzerinde ince plakalar halinde uygun deri sertliğine
gelen kil ile figürler üzerinde eklemeler yapılmıştır. Her bir form, gerek hareket
algısı gerek ise duyusal dışavurumları ile bisküvi pişirimleri sonrasında kullanılan
sırın renk ve dokuları ile desteklenmeye çalışılmıştır. Çalışmalar, 980°C-1000°C
aralığında bisküvi pişirimleri yapılmıştır. Buna müteakiben bazılarının üzerine
renkli astar ya da oksitler ile sür-sil işlemi gerçekleştirilmiştir. 1020°C ve
1050°C‘de elektrikli fırında sır pişirimi yapılmıştır. Kimi çalışmalarda ise isli pişirim
yapılarak işlem sonlandırılmıştır.
Çalışmaya konu olan tüm bu figürler, hemen her medeniyette tarih öncesi
çağlardan beri var olmuş, farklı kültür ve coğrafyalarda biçimsel özellikleri yer yer
değişmiş ve anlamları farklılık kazanmıştır. Bu da inanç ve yaşam tarzlarının
ayrımları ilintilendirilmektedir. Anadolu Selçuklularına ait kültür öğelerinin izleri çini
sanatındaki figürlerde görülmektedir. Kanatlı figürler, bir devrin değişen şartları ve
inançları ile anlatım dilinin aynı paralellik içinde olduğunu göstermektedir.
Çinilerdeki yansımaların dönemin genel olarak yaşam üslubu, geleneklerini
aktaran bir kaynak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmada,
araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgiler doğrultusunda, ele alınan Anadolu
Selçuklu dönemi çinilerine ait kanatlı figür kullanımının Türklerin İslamiyet
öncesinde başlattığı bu tasvir geleneğinin o güne dek yüzlerce yıldan beri
kesintisiz şekilde devam ettiğini göstermektedir. Sembolik anlamlarını ortaya
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koyarken, günümüze kadar ulaşabilmiş çini örnekler bir belge niteliğinde
sunulmaktadır. Milli Türk kültür miraslarımızdan olan bu çinilerden esinlenerek
çağdaş

seramik

sanatında

yorumlanarak,

gelecek

kuşaklara

aktarılması

amaçlanmıştır.
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