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SELÇ·UKLULAR'DA TAÇ 

GELENEGi 

Taç, tarih boyunca tüm toplumlarda hükümdar
Iann başına giydiği form olarak farklı da olsa, anlam 
bakımından iktidar va tannsal gücü simgeleyen özel bir 
başlık çeşididir. Bu bağlamda tarihte siyasal düzenler 
kurmuş tüm kültürlerde olduğu gibi Türk kültüründe de 
taca rastlanır. Uygarlığın beşiği olan Mezopotamya ve 
Mısır kültürlerinde; tacın tanrı betimlerinde, tanrının 
gücünü vurgular nitelikte kullanıldığı görülür. Bunun 
yanı sıra aynı tür taçlara hükümdar tasvirlerinde de rast
lanır. Zira erken kültürlerde hükümdar; gücünü tanrıdan 
alan, tebasını tanrı adına yöneten üstün kişidir. Nitekim 
tacın Türkler'de de bu anlamda kullanılmış olduğu çeşitli 
betimlerde görülmektedir. 

Günümüze ulaşan birkaç taç örneğinin dışında 
Türkler'de tacı ancak duvar resimleri, minyatür, taş ka
bartma vb. betimler aracılığıyla tanımak mümkündür. 
Bunlann en erken ~mcği, Altay kültür çevresindeki 

Resim 1: Pazırık Kurganından il:r.ı.:rinde tanrıça betimi bu
lunan kı.:<;ı.: örtU 

*l.Ü.Sosyal Bilimler Enstitilsil Araştırma Görevlisi 

Dr. Zühre İNDİRKAŞ* 

Pazınk ku,rgnnlarının beşincisinde bulunan 6 .50 m. x 
4.50 m. bir keçe örtünün üzerindeki Toprak Tanrıça' 
sının başındaki taçtır (Resim 1). Tahta oturur durumda 
proftlden beıimlenmiş tanrıça figürünün karşısında atlı 
bir figür bulunmaktadır. Tanrıçanın başında, görünüşü 
kumaş izlenimini veren kırmızı bir örtü üzerinde, yine 
kumaş izlenimini veren üçgen dilimli, siyah renkli bir 
taç vardır. Sözü geçen örtünün tarihine ilişkin değişik 
görüşler ileri sürülmüştür. Şöyle ki, J.F.Haskins, 
İ.Ö.IV.yy. ortalanna (1), L.Rudenko, İ.Ö.Vyy.'ın ikinci 
yarısı · ile İ.Ö.IV.yy.'ın ilk yarısı arasına (2), L. R. 
Kızlasov ve diğer bir çok Sovyet araşurmacı İ.Ö. II-I. 
yy.'lar arasına tarihiernektedir (3). Bu tanrıçanın 
başındaki üçgen dilimli tacın benzerlerine Çinliler'in 
II.Han dönemi (İ.Ö. 205-İ.S.25) taş kabartmalanndaki 
Hun Türklerini .betimleleyen bazı figürlerde rastlanır 
(4). Bunlardan biri i.Ö.227'lcrde yaşadığı belirtilen 

---Çizim: 1 Çizim: 2 

Çizim: 3 Çizim: 4 

Ç:l Ts'nin Quyang'm tacı; Ç: 2 Kinyiti'nin tacı; Ç: 3 
Çocuk kral Tch'cng'ing tacı; Ç: 4 Shantung Han kabart
malarından, Anıtsal ba~taki tae 
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Resim 2: General Li-Ling'in evi 

"Ts' ın Quyang" adlı ve hep ibadet ederken görülen soylu 

bir kişidir. Kabartmada profilden betimlenmiştir. 
Başında üçgen dilimli bir taç bulunmaktadır (Çizim 1). 
Dilimlerden arkada olanı öndekilere göre daha yüksektir. 

Daha sonraki Shantung Han kabartmalarında 
görülen ikinci figür, ise "Kinyiti"dir. Kinyiti; Kansu 
Hunlarından, yazıtlarda "Hieutch ou" diye anılan Hun 
topluluğu kralının oğludur. İ.Ö. 12l'dcki Hun 
savaş[annda Çinlilcr'c esir düşmüştür. Bu prens Çin sa

natında tanrıya saygının simgesi olarak gösterilmiştir 
(5). Bu figür de yine bir heykcl önünde ibadet ederken 
betimlenmiştir.Giysilcri Çinlilcr'in giysilerinden 
farklıdır. Onların barbarların giyimi dediği pantalon giy

ınektedir ve başında Pazırık Kurganında bulunan keçe 
örtüdeki tanrıçanın tacına benzer bir taç taşımaktadır 
(Çizim 2). 

Yine geç dönem S hanlung Han kabartmalarında, 
Hunlar'a bağlantısı olan ve "Tcheou" Hanedanı diye 
anılan hanedcna mensup çocuk kral "Tch'cng'in Kuzey 
başkentinde tahta çıkışı (6) bctimlcnmiştir. Bu kabart
ınada cepheden bctimlenen çocuk kral 'Tch'eng"in 

başında üçgen dilim li bir taç vardır (Çizim 3). 

Yukarıda sözü edilenlerden başka Shantung Han 
kabartmalarında bir de anıtsal başa rastlanır. Cepheden 
gösterilmiş olan bu başın üzerinde üçgen dilimli bir taç 
bulunmaktadır (Çizim 4). Başın altında Kansu Hunları 
ilc Kral Wu-pan arasında geçen olaylarla ilgili bir yazıt 
vardır (7). Görülüyor ki Çin Han kabartmalarında Türk 

hükümdarları ya da pranslcri üçgen dilimli taçlarla be
timlcnmişlcrdir. Bu taçlann Göktürkler ve Selçuklular'da 
da kullanıldığını izlemek mümkündür. 

H un Türkleri'nde rastlanan diğer bir taç örneği de 
"Ch'ih-yo"nun tacıd.ır. Ch'ih-yo, Hunlar ve öbür Türk 

boylarının savaş tanrısıdır. Aynı zamanda Bunlar'da ma
den işçiliğinin ve zırh, ok gibi savaşla ilgili gereçlerin 
yaraucısı ·sayılır (8). Bu tanrının bir belimine Abadan 
ırmağı yakınlarında özel bir evin kapı takınağında mst-

Resim 3: Li-Ling'in evinde savaş tannsı Ch'ih'yo'yu sim
gelcye~ bronz kapı tokn!ağı 

' 
lanır. Bu ev Çinl.igeneral Li-Ling'e aittir (Resim 2). Li
Ling İ.Ö.~9'da Hunlar'a sığınmış, Hun kralının kızı ile 
evlenmiş ve Kırgız Türkleri'nin yönetimi kendisine ve
rilmiştir. Li-Ling'e ait olan bu evin kapı takınağı 
üzerindeki Ch'ih-yo'nun bctiminde, Tanrının başında 
cepheden üçgen yaprak dilimli bir taç bulunmaktadır. 

(Resim 3). Bu taca çok benzeyen örneklere 
Selçuklular'da sıkça rastlanacaktır. 

/ 

Türkler' e ait daha geç bir taç örneği ise Kudirgc'de 
kaya üzerine çizilmiş Göktürk tanrıçasının ya da kralının 
başındaki taçdır (Resim 4). Altay Kültür Çevresinde 
Altınyış Dağlarında, Kudirge'de 550-745 yıllarına tarih
lcncn Göktürklcr'e ait kaya üzerine çizilmiş bir dini 

tören sahnesi dikkati çekmcktedir. Burada ortadaki büyük 
figürün başında üçgen dilimli bir taç bulunmaktadır. · 
Kimi araştırmacıların Umay Tanrıça (9), kiminin ise 
Göktürk hakanına ait olduğu görüşünde (10) oldukları 
bd fıgürün başındaki taç Han kabartmal~ında gör~len 
çocuk kral Tch'etıg'in başındaki ı.açla hemen heriıcn 
aynıdır. 

İ.S. VI-VIII.yy.'larda Orta Asya'da .tannlarla 
bütünlcşeı:ı kağan belimlerine rastlanır. Bunlardan biri 
Koruyucu Tanrı Nagaray,a ile özdeşleşen Türk Kağanına 

1 . ~ · 

Resim 4: Kudirge k~~~~dan dinsel bir tören 
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\ 

Resim 5: Kızıl Ming-Oi, Nagaraya 
tanrı- kıral 

aittir (Resim 5). Kızıl'da Ming-Oi mağaralarından Naga
raya mağarasında, sella kapısının iç duvarında yer alan 
Tanrı-Kral elinde kurL başlı bir kargı taşımaktadır. 

Yalnızca en büyük kağanlann bu bayrağı taşımaya hakkı 
olduğu bilinmektedir (ll). Bu Tanrı Kral'ın başındaki 
taçda cepheden üç üçgen dilim li bölüm ün üzerinde daha 

küçük ikinci bir bölüm görülür. Sözü edilen tacın tüm 
çıkınularının ucunda altı tane yuvarlak topcuk biçiminde 
süsler bulunmaktadır. Bu taçtan başka Tanrı-Kral'ın 
başının arkasında yılanlardan oluşmuş bir sarmalın or

tasında üçgen dilimli bir taç daha vardır. Bu daha önce 
görülen çocuk kral Tch-eng ve Kudirge'deki tanrıça 
Umay'ın tacının hemen hemen aynıdır. 

Türkler'de tacın İslam öncesi gelişimini kısaca 
özetledikten sonra İslami dönemde nasıl bir gelişme 
gösterdiğine bakalım. Bu gelişmeyi daha iyi 
dcğerlcndercbilmck için bölgedeki tarihsel ve kültürel 
yapıyı kısaca gözden geçirmek gerekir. 

Türkler'in kitleler halinde İslam dünyası ilc kay
naşmaları ilk kez IX.yy.'da Abbasi halifclcrinin, Türk 
toplulukları dcvşirip, Samarra kentine ycrlcştinnclcriylc 
başlar. X.yy.'da ise Sir-dcrya (Scyhun) kıyıları ve bu 

ırmağın kuzeyindeki topraklarda yaşayan Oğuzlar 

özellekle İslam dünyası ile olan ticari i lişkileri etkisi ile 
bu yüzyıldan başlayarak İslamlığı benimsemişlerdir. 

Moğol said ın lan nedeniyle Azerbaycan ve Doğu Anado
lu başta olmak üzere Ön Asya'ya yayılmıŞlardır. X.yy. 
sonlannda Selçuk Bey'in liderliğinde başlayan devlet
lcşme çabaları Tuğrul ve Çağrı Beyler zamanında 
sonuçlanmıştır. İs lam dinini benimserneler i ile 
Türklerin dünya görüşlerinde or taya çıkan büyük 

değişiklik ler yaşam biçimlerine de yansımıştır ve 
Şamanizm, Maniheizm, Budizm g ibi dinler ve kültürleri 
ile yaşayagelmiş Türkler'e İslam dini başlangıçta bir 
canlılık getirmiştir. Şöyle ki, İslam dininin egemen 
olduğu toplumlarda putlar, putlaştırılmış hükümdarlar, 
ayrıcalıklı soylular, rahipler gereksiz görülmüştür. 

Tanrıtarla özdeşleşen hükümdar anlayışına karşı olan bu 
gÖrüşte bif hükümdarlık simgesi o lan taca da yer kal
mamıştır.Ancak İslam dininin yayıldığı İran ve 
çevresinde, Pcrs, Part ve Sasani kültürlerinde süregelen 
köklü ber taç geleneği vardır. Özellikle İ.S.III.yy.'ın or
talarından itibaren varlıkların ı gösteren Sasaniler'de, 
kırallar yeryüzünde Tanrı'nın vekili sayılırlardı ve her 
hükümdarın kendisine özgü özel bir tacı vardı. Sasaniler 
bu taçların yanı sıra bir de taht üzerinde tavana asılan ve 
hükümdarıo altında oturduğu asma taçlar kul
lannıışlardır. 

Selçuklular'ın lran'a egemen olmaya başladıklan 

dönemde, bölgede büyük bir kültür karmaşası yaşan

makta idi. Geleneksel hükümdarlık düzeninin yerini 
mutlak bir yönetim almıştır. Sasani İmparatorluğundaki 
görkemli yaşam biçimi yeni dinin getird iği coşku ile 

yok edilmiş, eski gelenekler yerlerini İslam değerlerine 
bırakmıştır.Ancak Araplar kökünden sarstıkları bu 
kültür değerlerinin yerine koyabilccckleri güçlü bir 

kültür ve sanat yapısına sahip değildiler . Bu durum 

bölgede bir kültür boşluğunu yol açmıştır. İşte böyle bir 
ortamda örgütlenen Selçuklular Orta Asya'dan gelirdikle
ri kendi hükümdar ve taç anlayışlarını İslam dini ve 
bölge kültürü ilc kaynaştırarak devam ettirmişlerdir. Bu 
süreci değerlendirirken; Selçuklular'ın atası olan 
Oğuzlar'daki taç anlayışını onların en önemli kültürel 

belgesi olan Dedc Korkut destanlarında aramak gerekir. 
Sözü geçen desı.anın Kam Tlıre oğlu Bamsı Beyrek 

bölümünde Han Ka~an; Pay Püre Bey'e"ne ağlayıp 
bağırıyorsun" dediğinde Pay Plıre Bey "Oğulda nasibim 
yok. Allah Tallla bana beddua eLmiştir beyler. Tacım 

tahtım için a,ğlarım. Gün olacak düşcccğim, ölcceğim 
yeriınde yurdumda kimse kalmayacak" .der(12). 

Yine aynı destanda Kazan Bey oğlu Uruz Bey'in 
esir olduğu bölümde, Kazan Bey oğluna; "Yay 
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çekmedin, ok aımadın, baş kesmedin, kan dökmedin. 
Kanlı Oğuz için ganimet almadın. Yarınki gün olup za
man dönüp ben ölüp sen kalınca taeımı tahtımı sana 
vermezler diye sonu mu andı m, ağiadım oğul" dcr(13). 

GörUlUyor ki taç Oğuzlar'da taht ile birlikte 
anılan bir hükümdarlık sembolüdür. Daha sonra Selçuk 
Bey'in çabalan ile başlayıp Tuğrul ve Çağn Bey'ler za
manıda devlet kuran ve İran, Imk, Kirman ve Anadolu'da 
kurdukları devletlerle büyük bir imparatorluk haline ge
len Selçuklular da tacı bir hükümdar simgesi olarak kul
lanmışlardır. 

Her ne kadar günümüze Selçuklular'a ait taç 
örnekleri ul~mamışsa da gerek yazılı kaynaklardan ge
rekse minyatür, çini, taş kabartma vb. gibi eserlerde taç 
ve taç belimlerine rastlanmaktadır. 

Yazı lı kaynaklarda Selçuklu imparatorlarının taç 
giymeleri ile ilgili çeşitli bilgilere rastlanır. 

İbn-u! Cevzi, el-Muntazam fi tarihi'! mülük ve 
lümem adlı escrinde Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk 
hükümdan Tuğrul Bey'i (1040-1063) Büveyhroğullarına 
karşı kazandığı zaferden sonra Bağdat'a davet edip, _Halife 
el-Kaim'in dünyevi yetkilerini su!tana devrettiğini ve 
kendisine törenle taç giydirdiğini ifade eımektedir(l4). 
Bazı kaynaklar değerli taşlarla süslü (15) bu tacın 
büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle sultanın halifeye 
saygısın ı göstermek için · eğilip yeri öperken güçlük 
çektiğini ifade eıme~tadir(l6). 

Yine aynı eserde Melikşah'ın (1072-1092) kızı 
Melmelek Hatun ile Halife Muktedi'nin evlenme 
törenlerinde bulunmak ve taç giyrnek üzere Bağdat'a 
gidişi ve görkemli bir törenle hclife tarafından taç giydi
rilişi anlatı lmaktakdır (17). Bu tarihi taç giyme 
töreninin ardından sultanın tacın -~ğırlığından yakındığı 
bclirtilmektedir(18). 

Taht mücadelesi sırasında Nizami köleleri ta
rafından korunan ve Rey şehri ne getirilerek tahta oturtu
lan Berkyaruk'a (1093-1104) şehrin reisi olan Ravendi 
tarafından değerli taşlar ve altınin işlanmiş saltanat tacı 
gi ydirilmiştir( 19). 

Selçuklu İmparatorluğu bünyesinde bulunan Ana
dolu Selçukluları, Kirman Selçukluları gibi tiibi devlet
lerin b~ındaki sultanların da taç giydiği bilinmektedir. 

Anadolu Selçuklu Sultanı I.Mesud (1 116-1159), 
ölümünün yakın olduğunu hissedince oğlu II.Kılıç 
Aslan'ı Konya'da Sultan ilan eder. Bütün devlet erkanı 
ve beylerin katıldağı bir törenle kendisi tahttan inerck 
oğlunu tahta çıkarıp, başına taç koyar(20)'. 

Tarihçi İbn Bıbi, Selçuklu Sultanlarından İzzetlin 
Keykavus'un ölümünden sonra (1220) devletin ileri ge-

lenleri ve şehz~delerin, yeni sultanı seçmek üzere topla
narak "Sultan tacı" nın Alaeddin Keykubat'a verilmesine 
karar aldıklarını(21), Alaedain Keykubat'ın yabancı 
elçileri altın işlemeli tahtında ot~uş, başında saltanat 
tacı olduğu halde kabul ettiğini belirtmektedir(22). 

Kirman Selçuklularından Sultan-Şah ölü!llünden 
sonra oğlu olmadığı için taht ve taç Turan-Şah'a veril
miştir(23). 

Görülüyor ki ilk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey za
manında h~life tarafından Sullana giydirilmesiyle 
başlayan taç giyme geleneği Selçuklularda bir saltanat 
simgesi olarak süregelmiştir. Ancak, İslam öncesindeki 
Tarln iJe özdeşleşen hükümdar anlayışırun yıkılmasıyla, 
Taç dü~yevi yetkilerde donanmış hükümdarların giydiği 
bir iktidar semgesi niteliğini kazanmış ve dinsel an
lamını yitirmiştir. 

Öte yandan minyatürlerde ve öbür b~ beLimierde 
Selçuklu sultaniarına rastlanmaktad!r. Sultanlar bu be
timlerde genellikle her bir dilimi yaprak formunda ol~ 
cepheden üç dilimli taçlar giymektedirler. Kimi 
ar~tınnacı lann "Selçuklu Tacı"(24) olarak adlandırdığı . 
bu taç bütün betimlerde aynı formu göstermektedir an
cak üzerindeki maliller değişmektedir. 

Reşidu'ddin'in Moğol Hükümdaiı Gazan (1295-
1304) ve Olcayto Hanlar döneminde hazırladığı dünya 
tarihini anlatan Cfimi-üt-Tevarih adlı eserindeki min
yatürlerde Selçuklu Sultanları hep bu tip taçlar la 
görülmekLedir. Örneğin; Topkapı Sarayı Kütüphanesi' . 
ndeki (Hazine 1654) 7 n /1317 tarihli nüshada Alp Aslan 
1 (063-1072) tahtJnda oturmakdave V~ziri Nizamülmfılk 
ile birlikte idam hükümlülerini huzura kabul etmektedir 
(Resim 6). Bu belimlernede sözü geçen sultan başİnda 
cepheden Uç yaprak dilimli taçla görülmektedir. 

Resim 6: Alp Aslan, Cfunl-fıt Tevarih (Topkapı Sarayı 
Müzesi Kiıaplığı) 
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Resim 6: Alp Aslan, Cami-üt Tevarih (f.S.M.Kitaplığı) 

Edinbourgh Üniversitesi kitaplığındaki nüshada 
Alp Aslan (1063-ı072) (Resim 7) yine aynı tip bir taç 
giymiş, tahtında otururken gÖrülmektedir.Sultan Mu
hammed İbn Melik Şah (1 ı 18-1157) (Resim 8) ve son 
Selçuklu hükümdan II. Tuğrul (ölümü ı 194) (Resim 9) 
başlarında Selçuklu tacı olduğu halde tahtta oturmak
tadırlar. 

Resim 8-9:Üsttc Sullan Muhammed lbn Mclik Şah ilc alıta 
son Selçuklu Hükümdan li.Tuğrul. Cfinıi-ül Tcvarih (Edin
bourg Ünivers itesi .Kitaplığ ı ) 

Resim 7: Alp Aslan, Ciiıni-üt Tcvarih (Edinbourg 
Ünivcrsitcs.i Kitaplığı) 

Cami-üt Tevarih'deki hükümdar betimleri 
· arasında Sultan Berkyaruk Şah'ın (1033-1105) üzerinde 
özellilde durmak gerekmektedir. Çünkü Sultan Berkya
ruk'un başındaki taçtan başka tepede çadıra asılı izleni
mini yeren daha büyük bir taç bulunmaktadır. Bu tacın 
arkasında kumaştan kurdelayı andıran bir bant 
görülmektcdir (Resim 10.11). Tacın b~ özellikleri Sasa
ni taçlarını anımsatmaktadır. Burada üzerinde durulması 

gereken nokta Selçuklular'ın da Sasaniler'in etkisiyle 
asma taç kullanmış olabilccekJeridir. 

Nitekim bu dönem Selçuklu egemenliğinde 
yaşamış ve aynı kültür çevresinden olan Gazneliler'de de 
Sultan Mahmut'un altın zincirle tavana bağlı olan asma 
tacının varlığı bilinmektcdir(25). 

Görüldüğü gibi söz konusu minyatürün; Sasani
lcr'dcki köklü taç geleneğinin Selçuklular'ı etkileyerek 
varlığını sürdürmesini belietmesi balamından belgesel 
bir niteliği vardır. Selçuklular'da sözü edilen üç yaprak 
dilimli taç ların kullanımının yaygın olduğu 

Resim 10: Sultan Bcrkyaruk, Cami-ül Tcvarih (Edinbourg 
Üniversitesi Kiı~plığı) · 
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Resim ll: Sultan Berkyaruk'u gösteren minyatürter bir 
ayrınu. Sultan'ın başının üzerindeki taç .Cii.mi-üt Tevarih 
(Ediııbourg Üniversitesi Kitaplığı) 

görülmektedir. Bu dönemde Türk kültürünün etkili 
olduğu Arap toplumlarında ·da zaman zaman bu taçların 

bctimi.ne rastlanmaktadır. Bunun da ötesinde 827-1061 
yılları arasında Sicilya'da egemen olan Araplar, Türk et
kilerinin buraya yansımasına nedan olmuşlardır. 

R~sim 13: Rey şehrinde bulunmuş XLyy.'dan seramik ta· 
bak üzerinde taçlı siren 

Resim 12: Palermo Capclla Puletina k! isesi ·-. duvar resmi 

Örneğin, Palermo'da XII.yy.'ın ortalarındaNorman Kral
ları için yapılan Saray kilisesinin duvarlannda Türk elki
leri taşıy<ın bir seri resim vardır. Bunlar arasında elinde 
içki kadchi, bağdaş kurup oturmuş kral figürü tipik Türk 

özellikleri göstermektedir. Bu figürün de başında 
SelÇuklu tacı taşı.ması dikkati çekmektcdir (Resim 12~: 

Selçuklular'da sözü edilen bu taçlara yalnıica 
hükümdarların başında dağil, aynı zamanda siren, sfenks, 
melek gibi mitolojik doğaüstü figürlerin başlarında da 
rastlanır. Bunlar daha önce Orta Asya'da rasllanan ancak 
Selçuklular'ın islam dinini bcnimscmcsiyle başka an
lamlara dönüşerek sü~cgelen figürlcrdir. Büyük 
Selçuklularda görülen bu dCığaüstü figürler XII
XIII.yy.'larda Anadolu Selçukluları'ında yaygınlaşmıştır. 

Şans, uğur getiren tılsımlı varlıklar olarak düşünülen . 
(26) siren ve sfcnksler de her zaman başlannda taçla be
timlcnmişlcrdir. Örneğin Rcy şehrinde bulunmuş olan 
XI.yy.'a ait seramik tabaktaki sircn (Resim_l3) ve Niğde 
Hüdavent Hatun türbesindeki (1312) pencerenin 
yanındaki sircn figürleri başlarında üç dilimli taçlarla 
görülmektedirler (Resim 14). Melek bctimlcrine 

Selçuklular'da pek rastlanmaf!!akla birlikte Konya sur
larından arda kalan \ki melek kabartması çok ilginçtir. 
Uçmaya hazırlanırken betimlcncn bu meleklerin 
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Resim 14: Niğde Hüdavent Hatun Türbesinde pencerenin 
yanındaki taçlı sfenks 

başlannda da Selçuklu hükümdarlarında görülen üç yap
rak dilim li Selçuklu taçları vardır (Resim 15). 

Görülüyor ki Selçuklular'da taçın dinsel an
tamından sıyrılarak yalnızca dünyevi bir hükümdarlık 
simgesi olarak kullanılmasının yanı sıra, çeşitli 

doğaüstü varlıklar da taçla düşünülmüş ve taçla betim
Icnmişlir. Bu da Selçuklular'da Sasani elkilerinin yanı 
sıra Orta Asya Türk toplumlarındaki t.nç geleneğinin de 
süregeldiğini göstermektedir. 

Nitekim sözü edilen bu üçgen dilim li taçlara Orta 
Asya'da İ.Ö.I.yy.'dan başlayarak rastlanmaktadır. Shan
tung Han kabaitmalarındaki çocuk Kral Tch'eng'in 
(Çizim 3), Hun Şavaş Tanrısı Ch'ın-yo'nun başındaki 
taçların yanısıra (Resim 3) Göktürkler'de görülen· üçgen 
dilimli taçlar da bu Liptir. Bu taçların Orta Asya'daki 
başlıklardan geliştirilmiş ve zaman içinde ı.aç anlamı 
yüklenmiş olması mümkündür.Bunun yanı sıra erken 
yakın Doğu kültürlerinin etkisi olduğu da düşünülebilir. 
Ancak üçgen dilimli taçların t.ö.II-I.y.y.'lardan 
başlayarak Selçuklular'ın sonuna kadar bir süreklilik 
göstermesi bunun Türk kültür ve gelenekleri içinde 
özümsenmiş bir taç olarak uzun bir zaman dilimi içinde 

Resim 15: Konya"dan taş kaba.rurıa melek I 

varlığını sürdürmüş olduğu gerçeğini ortaya koyar. H un 
Savaş Tanrısı Ch'ih-yo'nun tacı (Resim 3) ile Konya 
rnüzcsindeki melek figürlerinin başındaki taçların (Re
sim 15) benzerliği bu sürekliliğe güzel bir örnektir. 
Doğaldır ki Selçuklular İran'a geldikten sonra hem Orta 
Asya'dan getirdikiedi üçgen dilimli taç geleneğini 
sürdürmüşlcr, hem de Sasaniler'in görkemli taç ge
leneğinden etkilenmişlerdir. Nitekim Sultan Berkya
ruk'un Cami üt-Tevarih'deki beliminde görülen asma 
ıacın bu anlamda kullanılmış olduğu düşünülebilir. 

Ne var ki Türkler'de yüzyıllarca varlığını sürdüren 
ve Selçuklular'ın İslam la bağdaşurmayı başardıkları bu 
üçgen dilimli taç geleneği ve taca yüklenen anlamlar, 
Osmanlılar'da İslam dininin daha farklı yorumlan
masından ve Orta Asya geleneklerinin zaman içinde et
kilerini yitirmesinden dolayı yok olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda taç giymenin yerini 
"kılıç kuşanma" almıştır. Ancak kökeni Orta Asya 
Türkleri'ne inen bu taçların form ve anlamı unut.ul
mamış, Osmanlı minyatürlerinde melek, burak gibi be
Limlerde yer almış ve varlığını bir anlamda yalnızca kav
ramsal olarak · sürdürmüştür.(l) J.F.Haskins, "Tanghyn-



D SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGiSi 

NOTLAR 

46 

(1) J.F.Haskine, "Tanghyn-The Hero, AQ-ZHUNUS-The 
Beautiful and Peter's Siberian Gold", Ars Orientalis, 

Vol.IV, 1961, s.165. 

(2) L.Rudenko, Kultura naseleniye gornogo Al
taya s kifskoe vremya, Moskova 1953, s.356. 

(3) L.R.Kislasov, Sovetskaya Arheologiya, 19; 

L.A.Evtyuhova, VI, 6, 1954; Vı, II, 1955 SoveLskaya arhe

ologiya 27, s.305. 

(4) E.Esin, "Bedilk Börk", The Iconography of Turkish 

honorific headgears", Reprinted From the Proceed

lngs of the IXth Meetlng of the Permanent In

ternationa l Altalstic Conference, Naples 1970, 

s.26. 

(S) E.Chavannes, La Sculpture. sur Pierre en Chine 

au temps de deux dynasties Han, Paris 1893, s.12. 

(6) A.g.e., s.26-27 . . 

(7) E. Esin, "Bed ilk Börk", 'The Iconography of Turkish 

honorific headgears", Reprinted from the proceed

ings of the IXtb Meeting of the Permanent In

ternational Altalstic Con ference·, Naples 1970, 

s.26'dan. 

O.Franke, Geschichte de · Chin esischen Reiches, 

Berlin 1925, III/19.8. 

(8) E.Esin, İslam iyetten Önceki Türk Kültür ve 

İsiama Giriş, İstanbul 1978, s.52. 

(9) S. V.Kıselev; XL V Rekonstitusyon Materialı: Issled 

po ar cheologii, SSR 9 M-L 1949, s.268-272. 

(10) B.Oğel, Türk Kültür Tarihi, Ankara 1984, s.142. 

(ll) E.Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Ta

rihi ve İstama Giriş, İstanbul 1978, s.167. 

(12) M.Ergin, Dede Korkut Kitabı, Istanbul 1988, 

s.60. 

(13) A.g.e., s.97. 

(14) a) lbn-ul-Cevzi, el-Muntazam fi tarihi'! mfılük 

ve'J ümem, Haydar-abad, 1359,Vill, s.182'. 

b) Sıbt lbn al-Cevzi, Mir'atü'z-zaman fi tarihi'l· 

a'yar (yzm. TKS no.2907). 

(15) Ebu'l::Ferec Bar Hebracus, The Chronography. 
' (çev.: E.A.W:Budger), CJ .London 1932, s.121. 

(16) İbn ul-Cevzi, a.g.e., s.182. 

(17) ; lbn, ul-Ccvzi, a.g.e., c. IX, s.29-30-35-36. 

(18) Sıbt I bn ~ Cevzi, a.g.e., s.219b. 

(19) Ravendi, Rahat-üs sudür ve ayet-üs-sürur, 

(çev.: A.Ateş) c.l, Ankara 1957, s.137. 

(20) O.Tunın, Selçuklular Zamanında Türkiye, 

Istanbul 1971, 197. 

(21) lbni Bibi, Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, 

Ankara 1941, s.84. 

(22) lbni Bibi, a.g.e., s.l47. 

(23) E.Merçil, Kirman Selçukluları, Ankara 1989, 

s.l48-149'dan Ikd-cl-Ula Li L.Mevkıf el-rua (nşr. Ali Mu

hammed Amiri) Tahran h~!/31, s.90. 

(24) a) B.Gray, The lllustrations to the "World 

History" of Rashid Al Din, Edinbourg 1976, s.22. 

b) H.Erdmann, "Die Hangande Krone.Des Berk-Yaruk 

lbn ·Malı k Sehahs", lleitrage Zur altertums Kunde 

Kleinasiens Rhein 1989, s.1 74. 

(25) C.E.Bosworıh, The Gaznavids, Edinbourg 1963, 

s.38. 

(26) G.Oncy, Anadolu Selçuklu Mimarisinde 

Süsleme ve E l Sanatlar\ Ankara 1978, s.96. 

- Hmm. Sizde. su ç i çeği var .. 


