
FÏGÛRLÛ BtR TAS ÛZERINDE DÛÇUNCELER 

R. ÛzdenSÛSLtK*) 

Gûney Anadolu yôresinde yaptigimiz bir ara§tirma gezisinde 
yiiksek kabartma teknigi ile yapilmis, olan figùrlù ta§i Adana Arkeo-
loji Muzesi'nde tespit ettik. Mùze kayitlarmda ta§in Maras/tan gel-
digi ve 76 B envanter numara ile .saptanmiçtir. Eser dikdôrtgen §ek-
linde, 50 cm. yûksekliginde ve 30 cm. geniçligindedir. Tas. kalmligi 
4 cm ve kabartmanm yùksekligi ise yarim santimetredir(l) (Res. D-
tïstte ta§m almhk kisminda 3 dizi yazi gôrùlùr (Resim 1 a). 

I. Sùryanice Aziz Gevargùs 

II. Bozuk yazi okunamadi. 

III. Arapça Kitabede 701/1301 tarihi okunmaktadir. 
Serpme yazilar sag kenarda sirasi ile : (Resim lb) 

Elùstat  
Yasemin  
El Tahavi-El Nahvi-El Necavi 

Sag altta, atin arka ayaklan arasinda ise -ilâl-Ulâl veya Alâl 
(Resim le.). Ejder figùrùnùn ùstùndeki yazi: El-Sersun çeklinde oku-
nabilmi§tir. 

Ta§in konusu bir sùvarinin ejderle mûcadelesidir, iki eli ile tut-
mus. oldugu kargiyi ejderin açik agzma saplama anini gôstermekte-
dir (Resim 1). 

Yuvarlak basik yûzlù, sakalsiz, kulak hizasmda di§a kivrik saç-
li olan sùvarinin baçi hâle ile çevrelenmektedir. Kapah, yakali, tiraz-
li, dar kollu giysinin beli uçkurla baglanmi§ ve uçkurun uçlan çizme-
nin koncundan açagiya kadar sarkmaktadir. Sag yanda uçkura ta-

(*) Doç. Dr., Yildiz Universités! Mimarlik Fakùltesi Oèretim Uyesi 
(1) Mûze çahçmalannda yardimci olan Y. Mimar S. T0KER ve kitabenin tari-

hini okuyan R. Kalus'a tegekkûru borç bilirim. 
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kill, ucu pûskûllù, biçak kini yer alir. Çaksiri da bol bir etek gibi gôrùn-
mektedir. 

Varka ve Gùlsah minyatùrùnde Varka ve Rebi'nin mùcadele sah-
nesindeki çaksrrlar ile paralelligi gôrùnmektedir(2). 

Sùvarinin sol omuzundan çapraz olarak baglanan kurdele sag 
yandan arkaya dogru uçmakta, bu da sùvarinin hizim simgelemekte-
dir. Eski Tùrklerde kurdeleler savas isareti olarak âlplere ve kuyruklan 
dùgùmlù atlara da takûirdiO). on sol ayagi kalkik, kuyrugu Orta 
Asya atlan gibi dùgùmlù olan atin, ayaklarmm arasinda kùçùk ve 
bùyùk iki dùgùmlù, kivrik, açik agizh, sarkan dili, iri gôzleri ve ku-
laklari ile iki ayakli bir ejder yer alir. 

Ejder ile mùcadele sahneleri 7-8. yy. Pencikent fresklerinde gôrùl-
mektedir. Dogu efsanesinde Firdevsi'nin sehnamesinde Rùstem'in devi 
ôldùrmesi kompozisyonlarina baglanir. Halbuki buradaki kompozis-
yon Aziz Georj'un ejderleri ôldùrme sahnesine daha yakm gorùlmek-
tedir. 

Ejderle mùcadele temasinin diger bir ôrnegi Konya Kôskù'nden 
gelme Tùrk islam Eserleri Muzesi'nde 2902 Env. Numarali Alaaddin 
Keykubat devrine ait 1220-37 tarihli stuk kabartmada gôrùlûr(4). 
Kuyruklari dùgùmlù atlar, baslari haleli ve sorguçlu bashklan olan 
karsihkli sùvariler yer alir. Sag taraftaki sùvari arslan, sol taraftaki 
ise atinin ayaklari dibindeki, sivri uzun kulakli tirtilli gôvdesi olan 
ejderin agzina, elindeki kargiyi saplamaktadir. Dùgùmlù olan atin 

(2) Varka-gûlsah, T.K.S. Hazine 841, S. 20a Varka ve Rebi mùcadele sahnesi. 

MELIKIAN-CHlRVANÎ A. S. Le Roman de Varge et Golsah, Arts Asiatique, 

Numéro special XXII, S. 219-230. 

M. K. ÔZERGÎN, «Selcuklu Sanatçisi Nakka§ Abdùlmù'min El Hoyi hakkinda», 

Belleten 19T70 CXXXIV, S. 219-230. 

(3) E. ESÎN, «Turk Kûltûr Tarihinin erken çaglari ùzerine arastirmalar», Turk 
Kûltùrii El Kitabi S. II, C. 1/b, 1ST. 1978, S. 105 

«Turk Kûltûr Tarihinin erken çaglari ûzerine arastirmalar», Tûrk kûltûrû 
El Kitabi S. II, C. 1/b, 1ST. 

(4) F. SARRE, Seldshukiche Kleinkuns, Berlin 1909, S. 21-23 Lev. III. 

F. SARRE, Der kiosk von Konya, Berlin 1936, S. 52 Lev. II. 

F. SARRE, (çeviri) §. UZLUK, Konya Kôskù, Ankara 1967, S. 59 Lev. II. 
A. OGAN, E. KÛHNEL, Istanbul Mûzelerinde Saheserler. Berlin- Leipzig 1938. 

S. 17, R. 10. 
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kuyrugu ve ejderi ôldùrme çekliyle, figùrlù ta§a yakin bir ôrnektir 
(Resim 2). 

Fatimi etkisinde yapilmis. olan Palermo'da Kapella Sarayi'nrn ta-
van boyamalannda ayni tema i§lenmi§tir. Hristiyan motifi olan Aziz 
Georj'un ejderle mûcadelesini animsatmaktadir(5) (Resim 3). 

1272 tarihli Paris Milli Kûtùphanede Persan 174 olarak kayith 
olan ve Selçuklu Sultani Giyas El-Din Keyhusrev'e ithaf edilen Nasr. 
El-Din Sivasi'nin Tezkeresinde (Sayfa 83 a) (6), mavi renkli, kuyrugu 
dùgûmlù ata binmi§, yeçil renkli giysili kapah yakah uzun dar kollu 
tirazh, baçinda 3 dilimli taci olan kanath Tahmuras sag omuzunda 
çapraz baglanan geriye uçan kurdele ile hizini simgeler. Elindeki ki-
lici ile iki dùgùmlù ve agzi açik olan ejdere vurma anini gôstermekte-
dir (Resim 4). 

Daha erken tarihli diger bir ôrnek 1st. Arkeo. Mùz. islâmi sik-
keler seksiyonunda 1068 Env. numara ile teçhir edilen, II. Kiliç Ars-
lan 1156-1192 oglu, Malatya Meliki Kayser §ah adina kesilmis. olan 
sikke ûzerinde sûvari figùrù gôrùlûr. Dùgùmlû bùyuk bir ejderi, sù-
vari elinde kargisi ile ôldùrme anini gôsteren bir ôrnektir (7) (§ekil 
1). 

Harput Artuklulanna ait ayni mûzede 1215 env. numara ile teç-
hir edilen (8) H. 584/1186 îmad el-Din Ebu Bekir adina kesilmis. olan 
bakir sikke ûzerinde çifter dûgùmler olugturan uzun kuyruklu ônden 

(5) G. ÛNEY, «Anadolu Selçuklu Sanatinda ejder figûrleri» Belletten S. XXXIII. 
S. 130. Ankara 1969, S. 188. 
Monnered de villard, U. le Pittura Musulmane Al Saffito dello Capella Palo-
tino. Palermo Roma 1950 fig. 153-155. 

(6) E. ESIN, «Selçuklu devrine ait resimli bir Anadolu yazmasi». 
Tûrk Sanati Tarihi Arastirmalan ve încelemeleri. Istanbul 1963, S. 560. 
G. INAL, Turk islam Minyatûr Sanati (Baçlangicindan Osmanhlara kadar). 
Hacettepe Oniversitesi sosyal ve idari bilimler faltûltesi sanat tarihi bôlûmû, 
1976 Ankara. S. 44. 

(7) AHMET TEVHiD, Meskûkat-i Kadime-i Selçukiye 1ST. 1309, S. 151 Lev. 
XLTV. 
C. I. ARTUK, istanbul Arkeoloji Mûzeleri. Teshirdeki islâmi Sikkeler Kata-
loèu C. I 1ST. 1971 S. 352. Lev. XUV. 

(8) C. î. ARTUK, Y.G.E. S. 396. 
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Çek. 1- Bakir Sikke, Istanbul Arkeoloji Mùzesi Env. No: 1068 

iki ayakli, açik bûyûk agizli dili sarkan eiderin ùzerine binmis. profil-
den gôrulen sûvari figùrû yer ahr. Kisa, diça kivnk saçli figùrùn be-
deni çiplak, beli uçkurla bagh uzun pantalon giymis. ve sol elinde 
diçli çatali havaya kaldirmi§tir. Ejder yer alti ve karanligi sembolize 
ettigine gôre bu kompozisyonda sùvarinin karanliga kar§i zaferini 
simgeler (Resim 5). Topkapi Sarayi Muzesi'nde 2/1792 env. numara 
ile kayith olan ve 13. yy.'a ait Anadolu men§eli altin kakma teknigi 
ile yapilmiç bir çelik ayna ùzerinde Çahin'le avlanan avcinm ati-
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nm on ayaklari arasinda ve madalyonun kenarinda ejder çifti ile bir-
likte çegitli figûrlerin içlendigi gôrûlen kompozisyonda ejder çiftinin 
av sahneleri ile birleçtigini gôrûyoruz (Resim 6). Tilsim ve bùyù ga-
yesi ile yapilan bu aynanin ava ugur getirdigi için kullanildigi tah-
min ediliyor. Iran Selçuk Sanatinda bu çeçit kompozisyonlara rast-
lanmaktadir(9). 

Ejder Motifinin daha degi§ik bir kompozisyonu 1st. Arkeo. Mùzesi 
tslâmi sikkeler seksiyonunda 1233 En vanter numara ile teçhir edilen 
ve 606/1209 Nasr el-Din Artuk Arslan adma, Mardin kesimli Bakir 
ûzerinde gôrùlmektedirdo). Kuyruk ucu tek dùgùmlù ejderle niha-
yetlenen bir arslana binmis. olan sùvari dort nala gider çekilde tasvir 
edilmigtir (Resim 7). Bu kompozisyonda iki zit prensip birleçmekte-
dir. Gùnes. ve Ay sembollerinin tek figùr halinde birleçtirildigini tah-
min edebiliyoruz. Arslan, Aydmlik-Gùneç, Ejder ise Ay, Yer alti ve 
karanhgi sembolize ediyor. 

Bu kompozisyonun yakin ôrnegini Paris Milli Kùtùphanesinde 
Persan 174 kayitli olan Nasr El-Din Sivasi'nin Tezkeresinde (Sayfa 86 
b), arslana binmis. figûrûn kapah yakah uzun dar kollu tirazh, giy-
sisi dizkapagmda, kmmizi çizmesinin koncuna kadar inmektedir 
(Resim 8). Ba§inda yùksek kenarli bir taç, sag elinde ba§mdaki tacm 
benzerini tutar, sol elinde ise tek dùgûmden oluçan agzi açik bir ej
der tutmaktadir. Gûneç ve ay motifi burada ayn dûzenlenmiçtir. 
Sùvari figùrù ise hakimiyetin simgesidir. 

Ayni el yazmanm sayfa l ib de iki basli mavi renkli çifter dù
gûmden olu§an agizlan açik olan ejderlerin konumuz olan ta§ ùzerin-
deki ejderle paralelligi açikça gôrùlùr (Resim 9). Sol taraftaki kus. 
ve agaç motifi ise kâinati, ejder de yer altini, Ay'i simgeler. 

(9) G. ÔNEY, «Iran Selçuklulan ile mukayeseli olaxak Anado'u Selçuklulannda 

atli av sahneleri». Anadolu (Anatolia) vol XI, Ankara 1969. 

(10) C. î. ARTUK, I Y.G.E. S. 402. 

Istanbul I N. 74 

BM III No. 438 . 

Behzad Butak I, No. 43 

Mahrukkîzade Cafer bey kolleksiyonu. 

(11) B. KARAMAGARALI, Ahlat mezartaçlari. ANKARA 1972. S. 187 Res. 734-234a 

G. ÔNEY, «Anadolu Selçuklu sanatinda ejder figùrleri», Belleten C. XXXIII. 
S. 130 ANKARA 1969 S. 176 Res. IL 
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Ejder figùrleri Anadolu Selçuklu yapilannda ve mezar ta§larmda 
çe§itli ômekleriyle, §ifa, bolluk bereket ve kôtû ruhlardan koruyucu 
inançlann simgesi olmuçtur. 

Ahlat mezarhginda bir grup olusturan dort mezar taçinda simet-
rik ejder kabartmalan islenmi§tir(ll). 

ûrnegin : Kirmizi tûften yapilmis. ve Meydanlik kabristaninm 
orta kisminda dikdôrtgen çeklinde uzun lahit 13 yy. a tarihlenmekte-
dir. Dikdôrtgen çeklinde çikintili panonun ortasinda dùgùmlù, kulak-
li, iki ba§h ejder yer alir. Ejder ba§lan açagi dogru kavis yapmakta-
dir (§ekil 2). 

§ek. 2- Ahlat Mezartaçinda ejder tasviri 

Konya kalesinden gelme 1394 Env. numara ile kayith olan bùyùk 
bir dùgùmden olusan sivri kulaklari, açik agizlarmdan çikan iki car 
talh uzun dilli ejder (12) (Resim 10). Anamur Ak camii'nde tek dù
gùmden olusan ejder sade olaraJc islenmiçtir (§ekil 3) (13). Turk îs-

(12) G. ÔNEY, Y.G.E. S. 176 R. 2 

(13) G. ÔNEY, Y.G.E. S. 176, R. 12a, b 
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§ek. 3- Anamur Ak Cami'de Alaeddin Keykudad devrinden Kitabenin al-
tinda ejder tasviri (G. Oney) 

lâm Eserleri Mùzesi Env. No: 102'de kayitli olan tek dùgùmlù stilize 
olmus. ejder figùrunù bronz ibrik ùzerinde de izleyebiliyoruz (Çekil 
4) (14). 

Sek. 4- Bronz ibrikten ejder tasviri 

(14) 0. ERGlNSOY, islam Maden Sanatmm gelismesl, 1ST. 1978, S. 440. 

— 175 — 



R. OZDEN SÛSLÛ 

13. yy. a ait bûyùk bir ihtimalle Konya'da dokunan simli ipek 
(Brokar) kumaç ûzerinde (15), kirmizi altm içlemeli gift bach kartal-
lardan oluçan madalyonlar arasmda ayak ile kuyruklari yarim pal-
metlerle nihayetlenen ve uzun dilleri açik agizlanndan sarkan ej-
derler de degiçik malzeme ûzerinde bir ôrnektir (Resim 11). 

El Cezeri tarafindan hazirlanan otomata olarak isimlendirilen, 
mekanik aletlerin bilimsel içlemesini gôsteren el yazma «kitab fi 
El-Hiyel El-Hendesiya» Topkapi Sarayi Muzesi'nde Ahmet III. kitap-
ligmda No. 3472 olarak kayith olan Artuklu Emiri Nasreddin Mah-
mud'un emriyle Diyarbakir'da (Amida) 1206 tarihinde hazirlanmis, 
olan el yazmada da ejder figurlerinin yakm ôrneklerine rastlanmak-
tadir(16). 

Fil saati (sayfa 46 a) : (Resim. 12) 34x25 cm. ôlçùsûnde profilden 
gorulen filin ûzerinde bir zenci, sag elinde bir kazma sol elinde bir 
sopa tutar. Zencinin bedeni yeçil bir kumaçla kapli, çalvari ise beyaz-
dir. Filin sirtinda ise yuksek bir tahtiravanda oturan diger bir figûr 
harap vaziyettedir. Tahtiravanm iki sûtununu birbirine baglaypai 
kiriçin tarn ortasmda iki bach tek dùgùmden oluçan bir ejder gôrûlûr. 
Tahtiravanm sol ust yanmda diger bir figiir ejderin agzma yukardan 
aldigi toplari ejderin agzindan geçirerek alttaki vazoya yollamakta-
dir. Filin sirtinda oturan adam bu harekete bagh olarak her top ge-

(15) G. ÔNEY, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Siisleme ve El Sanation. 
Anadolu Selçuklu Kumaç Sanati, ANKARA 1978, S. 133. 

(16) E. BLOCHET, Musulman Painting, 12-17 th. Century, London 1929. 
Mehmet AGAOGLU, «on a Manuscript by al-Jazari», Parnossus, vol. 3, No. 7 
New York 1931. S. 27. 
Ivan STCHOUKINE, «Un manuscrit du traite d'al-Jazari sur les automates du 
VII e siècle de L'hegire», Gazette des Beaux-Arts, 6 th. per. vol 2. 1934. S. 
134-140. 
H. W. GLIDDEN, «A note on the Automata of al-Jazari», Ars Islamica, vol. 
3. 1936 S. 115. 
F. E. KARATAY, Topkapi Sarayi Mûzesi Arapça Yazmalar Kalalogu, C. 3, No. 
7144, Istanbul 1960. 
IBRAHIM HAKKI KONYALI, «8 asir ewel Tùrk Saraylan Makinelesmisti», 
Kara Amid, C. 2, No. 5 Diyarbakir, Nisan 1969 S. 2-6. 
E. S. GRUBE, Miniature Islamiche dal XIII al XIX secolo Venise 19, 1962. 
S. SANCAKTAROGLU, «Artukogullan Çaginda Makinelesen Turk Dûayasi», 
Ilgi, S. 22, Ocak 1976 Istanbul S. 10. 
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liçinde davulu çalar. Figùrlerin giysileri devir karakterine uygun-
dur(17)-

Ayni el yazmadan (sayfa 121 b) ibrikli kôle cihazi: Emirin abdest 
almasi için kôle otomatik su dôker. Gûmûçten yapilmiçtir. Kapagin 
iizerinde ku§, ibigi tek ba§h sade gôrûnùçlù ejderdendir. Kôle sol 
elinde havlu ve bir ayna tutmaktadir. Otomatik çekilde ibrikten su 
dôkùlûrken kapagin ûzerindeki kus. islik çalar. Kôlenin yuvarlak yû-
zû, iri gôzleri ve ôrgùlù uzun saçlari Orta Asya Turk tipini simge-
ler. Mavi renkli bol çaksiri dizkapagmin ûzerindedir. Kaftanmm ete-
gi çaksinnin hizasmdadir. Kollari tirazh, ayagmda sivri burunlu, 
uzun gonclu çizme gôrulùr. Ayni el yazmada (sayfa 169a) çift dû-
gùmlû karçilikh iki ejder arasmda arslan ba§i gôrulùr. 

Ayni ôrnekten Sûleymaniye kitapligmda (Ayasofya 3606 sayfa 
233 a) bulunan El Cezeri'nin otomat olarak mekanik aletleri tasvir 
eden minyatûrler arasmda da gôrulùr. Bu kompozisyonun yakm ôr-
neginde (Resim 14), ayni el yazmada (sayfa 56a) ejder figùrû daha 
sade olarak gôrulùr (Resim 15). 

13. yy. Artuklu devrine ait Cizre Ulu Camii'nden gelme Turk Is
lam Eserleri Mùzesi'nde 3749 envanter numara ile teçhirde olan, tunç 
kapi tokmaginda da karçilikh ejder figûrleri koruyucu anlamdadir. 

Varka ve Gûlçah minyatûrùnde (sayfa 49 a), Hilâlin ônûnde agJ 

layan Varka kompozisyonunda sol tarafta çift ejder figûrù stilize ve 
sarde olarak içlenmis, burada kompozisyonu doldurma motifi olarak 
kullanilmigtir. 

Artuklu devrine ait Diyarbakir Mûzesindeki mezar ta§i ûzerin-
de(18) degi§ik ve sade olarak gôrùlen ôrnektir (Resim 16). 

Daha erken tarihli Psendo Galen'in kitab-i Tiryak'i (Paris Bib
liothèque National Arabe 2964 ile kayith olan) (19), 1199 tarihinde 

(17) MUHAMMED A. HUSEYÎN, Les origines du livres du papyrus au codex, 
Leipzig 1973, S. 30 otomata New York nushasindan 1315 de Suriye'de kopye 
edilmistir. 

(18) N. DÎYARBEKÎRLl, «Artukluogullarina ait olmasi muhtemel bir mezar ta§i» 
Tûrk Sanata Tarihi I. 1ST. 1963 S. 579, R. 3. 

(19) K. HOLTER, «Die Galen-Handschrift und die Mahamen des Hariri der Wiener 
National Bibliothek.» Jahrbuch der kunsthistorischen sammlungen in Wien, 
N. F. XI (1937), S. 1-48. 
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kimligi bilinmeyen Muhammed adli bir kimse için hazirlanan ese-
rin takdim sayfasmda, iki ejderin oluçturdugu madalyonun içinde 
elinde hilâl tutan bagdaç kurmus. figûr, iki yanmda maiyeti ve dort 
melek figùrù madalyonu tutarlar. Melek figùrleri gôk kubbeyi ha-
rekete getirirler. îhtimal olarak ayi tehdit eden bulutlan temsil eden 
bereket sembolù tasvir edilmiçtir. Hilâl tutan figûr aym sembolù, 
eiderler de bulutlan simgelediklerine gore ejderler ayi tuttugu za-
man yagmur ve bereket getirecektir. Bôylece kitabm sahibine bere
ket temennisi ile takdim sayfasi olarak resmedilmistir (Resim 17). 
Ayni anlamda melekler, figùrlû tasjmizda, sûvarinin basi ùzerinde 
bir çetr tutarlar ki bu da zaferini simgeler. 

Kitab al-Agani, (Millet Kùtûphanesi Feyzullah Efendi 1566, Cilt 
XIX): 1218-1219 tarihine ait olan ve Musul emirine Bedreddin Lûlù'-
nùn istegine gôre yapilmis olan eser 17x12.8 cm. ôlçûsûndedir(20). 
Kompozisyonda, Bedreddin Lûlû bin Abdullah ortada, bir taht ùzerinde 
oturmaktadir. Elinde ok ve yay bir atis yapmaya hazirlanmaktadir. 
Sag ve solunda arka arkaya ikiser kisilik iki muhafiz dizisi gôrûlmek-
tedir. En arkada ise emirin ba§min iki yanmda uçan ve çetr tutan 
iki melek figùrù gôrûlmektedir. Figùrlû tasimizdaki meleklerle ayni 
paraleldedir (Resim 18). 

Kitab al-Aganî el yazmasi: (Millet Kùtûphanesi, Feyzullah Efen
di 1565, C. XVII) : Takdim Minyatùrûnde, Bedreddin Lûlû atma bin-
mis olarak merasim amnda gôrûlmektedir. Sahnenin on plânmda, 
kiliçlanni omuzlarma dayamis. 7 asker figùrù saf halinde gôrûlmek
tedir. Her askerin elbisesi baska baskadir. Askerler vakar ve sùkû-
net içinde gôrùlùrler(21). 

Emir Bedreddin Lûlû, minyatûr merkezinden ùst çerçeveye dog-
ru yùkselir. Kompozisyonun bûyûk kismim kaplar. Emir; burada çok 
gûzel sùslenmis. bir at ùzerine binmis vaziyettedir. Emir, iki mu
hafiz asker safi arasmda gôrûlmektedir (Resim 19). Emir Lùlù'nùn 
basinin sag ve solunda iki uçan melek figùrù vardir. Bunlar zaferi 
simgeler. Meleklerin kirmizi elbiseleri altm yaldizh rumîlerle sûslû-

D. T. RlCE, L'art de I'tslâm, Paris 1965, S. 1. 
G. INAL, Baçlangicmdan 14. yy. a kadar Turk îslâm Tasvir Sanati, 1978 Ha-
cettepe Oniversitesi yaymlanmamiç Prof, tezi, S. 97. 

(20) J. SOURDEL-THOMINE-B.SPULER, Die Kunst des Islam, Berlin 1973, L.XXX. 
(21) D. T. RlCE, Y.G.E. S. 104. 
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dur. Melekler Emir Lùlû'nùn baçinin etrafma hàle çeklinde sûslû 
bir çetr tutarlar. Konumuz olan figûrlù taçmuzla ayni paraleldedir. 
Sagdaki melegin vùcudu daha iridir ve ayaklan arasinda altin yaldizli 
noktalarla sùslenmis. lacivert bir fon gôrûlùr. Bu çekil gôk yûzùnù 
simgeler, bu iki melegin gôkten gelmiç olduklari gôsterilmek isten-
migtir. 

1180 tarihli Artuklu bôlgesinden gelme, Nûr el Din Muhamet adi-
na kesilmis. olan bakir sikke ùzerinde (Istanbul Arkeoloji Mùzesi îs-
lâmi Sikkeler seksiyonunda 1205 envanter numara ile kayith) tant 
ùzerinde oturmus. sag elinde hûkûmdarlik sembolù olan kùre bulunan, 
sol elini ise dizine dayamis. (§ekil 5), baçmda sivri uçlu baçligi (ser-

Çek. 5- Bakir Sikke, Istanbul Arkeoloji Mùzesi Env. No: 1205. 
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puçu) olan hùkûmdann tahtmi çevreleyen ôrgûlû bordùr, ùçgen 
çeklindeki ôrgû motifi ile nihayetlenir. Tahtm iki yanmda yukanda 
kanath iki melek figùrii çetr baldakin ile tahti korur çekildedir. Ay-
m yaklaçimi figùrlû taçimizdaki melek figùrlerinde gôrmekteyiz (22). 
Artuklu bôlgesinden gelme diger bakir sikkede figûrùn sagmda tek 
melek figûrù yer alir (23) (Resim 20). 

Konya Karatay Medresesi Mùzesi'nde teçhirde olan ve Beyçehir 
gôlù kenarinda Alâaddin Keykubad'm yazlik sarayi olan Kubada-
bad'da bulunmus. olan alçidan yapilmis, ath av sahnesini gôsteren pa-
noda, baçi haleli, kaftan giysili saraya ait bir avcinin arkasmdaki me
lek figûrûnûn ugur getirici olarak kullanildigmi dûçùnebiliriz. Kô§e 
dolgulanndaki kanath masklar da ayni anlamda kullamlmi§tir(24) 
(Resim 21). 

12-13 yy. a ait bir Keçan keramiginde de aym melek figûrûnû gôre-
biliyoruz (25) (Resim 22)-

Konya Kalesinden gelen ve înce Minareli Medrese Mùzesi'nde teç-
hir olan Melek figûrleri de aym anlamda kullanilmi§tir(26) (Resim 
23a-b). 

Musul'da Al-han'm kapismdaki ejder mûcadelesini tasvir eden 
kompozisyonda zaferin izleri figûrùn yùzûnde gayet açik gôrùlmek-
tedir. 

Bu sahneler, hristiyan sanatmda Aziz Jeorj, islam sanatmda ise 
Hizir llyas'dir(27) (Resim 24). 

Aym mùcadele sahnelerinden diger bir ôrnek (Resim 25) (28) 
«Erivan Mûzesinde». 12 ve 13. yy .larda ejderle mùcadele sahnelerinin 
çesitli malzemeler ûzerinde çok yaygm oldugunu ôrneklerle gôrdùk. 

Maraç'tan gelmiç olan figùrlû taçimiz, bir ihtimalle Maras kale
sinden veyahut bir mezar tasi olabilir ki sahibinin zaferini simgeler, 

(22) A. ARTUK, Y.G.E. S. 392 Lev. II 1205 

(23) A. ARTUK, Y.G.E. S. 391, Lev. I 1200. 

(24) G. ÛNEY, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Sûsleme ve El Sanatlan, ANKARA 

1978, S. 74 R. 52. 

(25) A. U. POPE, Survey of Persian Art, Volume V, New York 1938, S. 673. 13. 

(26) F. SARRE, (Çeviri) S. UZLUK, Konya Kôçkù ... S. 2 fig. 3. 

(27) F. SARRE, Y.G.E. S. 17 fig. 25. 

(28) Besim veren Prof. Dr. G. ONEY'e te§ekkûrû borç bilirim. 
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egër Marâ§ Kalesinden gelmiç ise kale koruyucusu olarak da dûçu-
nùlebilir. Mara§ çehri, Arap-Bizans hakimiyet bôlgelerinde simr §eh-
ri idi. Rakip devletlerin zaman zaman tahribine ugrami§, her defasm-
da yeniden eski haline dônùsmûçtûr. 

Kihç Arslan Il.nin oglu Giyas al-Din Keyhusrev 605/1208 de Ma-
ras'i zaptetti ve Husam al-Din'i sehre vali tayin etti. Daha sonra oglu 
ve torunu Nusret al-Din vali oldu, 50 sene hakimiyeti sùrdù. Yerine 
geçen kardeçi îmad al-Din, gùrcù hùcumlarma dayanamayarak §ehri 
terk etti. 656/1258 de kent Mogol istilâsma ugradi. Misir Memlukla-
rmdan Baybars I 670/1271, Isa B. Mubin kumandasmdaki orduyu Ha-
lep'ten Maras'a gôndererek Mogollari çehirden çikartti. Bir mùddet 
sonra Ermeniler çehri ele geçiriyorlar. 697/1297 Halep naibi Bilban 
Tabahi, Laçin'in hesabma çehri geri aliyor(29). Konumuz olan figùr-
lù tas, 701/1301 tarihli olduguna gôre Tùrk Memluklari Laçin devrine 
rastlamis. olmaktadir. 

(29) B. ATALAY, Mara§ Tarihi ve Coèrafyasi, ISTANBUL 1921. 

ISLAM Ansiklopedisi. Mara? Maddesi C. 7, S. 311-315. 
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