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EMEL ESİN 

I - TARiHi GELİŞME : 

"Büke" ve "evren" 1 gibi türkçe kelimelerin eski metinlerde bulun
ması keyfiyeti ile beraber, evren ikonografisinin Türk san'atındaki 
zenginliği ve arz ettiği milll husO.siyetler, evren dediğimiz efsanevi 
şeklin Türk muhitlerindc çok eskiden bilindiğine delalet eder. Eu 
eski numuneler VI. yüzyıla atf edildiğine göre 2, evren şekilleri, 

Türk kültürü çerçevesinde, Sel;uklu devrinde evvel beşyüz yıl kadar 
İstihaleler geçirmişdi. Selçuklulardan evvelki Türk san'atının evren 
motiflerinden, Selçuklu evreni ile ilgili ba'zı nümO.neleri kayd etmeğe 
çalışacağım. 

a - DoC;u TüRKLERİNDE "Luu" VE "NEK" : 

Hsiung-nu S' lar, Gök- Türkler 4, Batı Türkleri 5 ve Oğuzlar'da 6 Çin 
ve Arab kaynaklarının bahs ettikleri evren ibadetleri ve evren' in 

1 Bi.ike: N. Orkun, Eski Tiirkyaı:ıtlan, İstanbul 1936-41, 1/ 138. 
Evren: Yösuf Khas Hiidjib, Kutadgu-bilig, Arat baskısı , Ankara 1947, beyt 
92, ııg. Tanılelan ile Tarama Söı:Lfiğü, Türk Dil Kurumu, İstanbul 1943, 1945, 
1953, 1954, 1957· A. Battal (Ibn Mu(ıanna Ltıgatı Erukksi, İstanbul 1941) bu keli· 
meyi türkçe "evirmek" fiilinc bağlamaktadır. Şifaben söylediğine göre L. Bazi n 
de bu fikirdedir. O. Pri ts ak, şifahen, şunu ilave etti : evren kelimesinin belki 
"Avar" ile bağı vardır. Bilindiği gibi, Avartarta ilgili sanılan Jouan-jouan'lara, evri
len soğulcan ma'nasına gelen bir ad, Çinliler tarafından verildi. Soğulcan, Çin efsa
nelerinde evren'in bir şeklidir : W. Willett, Chinese art, Great Britain 1958, s. 270-75. 

2 S. V. Kisilev, "Drevnyaya istoriya yujnoy Sibirii", Ak. Nauk SSSR, Materiali 
i issl. po arkh SSSR, no g, levha L /2. 

3 Vv. Eberhard, ''Lokalkulturen imalten China", T'oung-Pao, cilt XXXVII'e 
il!ve, Leiden 1942 3/ 11. 

4 Liu Mau-Tsai, Die clıinesischen Nadırichteıı ı;ur Geulıichte der Ost-Tıirken 

(T'u-Küe), Wiesbaden 1958, s. 10 ve not 6o. 

Stlp~Jr/u Tarilti D. 11 
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yer aldığı kosmik oyunlar, Çinde ve Buddhist Orta A.rya'da iyi bilinen 
ayinlere yakın gözükmekdedir. Türklerde de "lu u" (çince lung 7'dan) 
veya "nek" s (Khotan'ın kadim dilinden), K aş gad'nin dediği gibi, 
su ve bolluk timsalidir. Hem su kaynaklarını, hem de yağmur bulut
larını temsil eder. Astrolojik karakteri de vardır. 

Çin'de 9 olduğu gibi, Türklerde'de "luu" muhtelit şekillerde tas
vir edilir. Bu şekiller, yılan ile timsaha yakın cinsden bir hayvanın 
türlü hayvanlarla birleşmesinden vücuda gelmiş tasavvur edilir. 
Böylece "luu" muhtelif ecdadının vasflarına haizdir. Güzel mevsim
de, eecllerinden biri olan kuş gibi, gökdc uçar. Son bahardan sonra 
ise, timsah ve su yılanı gibi sulara ve yer altına saklanır 10• Luu'nun 
uçuş kabiliyetinden bilistiü\de, Çin'in efsanevt hükümdarlarının 

"luu"yu arabaya koşduğu veya sırtına binerek, gök yüzüne uçduğu, 
masallarda anlatılırdı 11• "Luu"nun sırtında göğe uçmak tasavvuru, 

Hun (Res. 30) ve Uygur Tütk san'abnda (Res. 32) yer alırdı. 
Çin'de olduğu gibi Türk san'abnda da, "luu" motifinin yanında 

gözüken mu'ayyen tezyini şekiller vardır. Bunlardan ilki kızıl renkde 
bir top şeklidir. 

Güneşi ve ayı 12, veya Uygurların "körkle moncuk" 18• (parlak 
boncuk) dediği Çinttimanı'yi temsil ettiği sanılan bu top, sonradan 
Osmanlı metinlerinde, hükümdarlık işareti "kızıl elma" ile karışdı. 

"Luu", mücevher hazinelerine sahib addedilirdi. Hindistan'uz 
naga (yılan) veya yarı insan yarı yılan şeklinde su ma'budu'ları gibi, 
Uygur metinlerinde, "Luu khanlan" da, mücevherli altın veya gü
müşden "yip"(ip)lerle süslü olarak anlatılır. "Luu"ların kızlan bu 

5 Liu Mau-Tsai, s. 7 ve not 393· 
e Z. V. Togan, Ibn FatjMns Reisebericht, Leipzig 1938, aradac metin, paragr. 42· 
7 Bak. A. Caferoğlu, Uygur sözliiğü, İstanbul 1937. 
s Kaşgad'de (Mahmüd Kaşgari, Al-diudn u-lugdt al-Türk, B. Atalay 

baskısı, T.T.K., Ankara ıg4ı) Uygur takviminin "luu" sunun karşılığı olan "nek" 
kelimesini, onbirinci yüzyıl Tilrk Ansiklopediinin yine kendisi arabca timsalı muka
bili olarak gösterir. L. Bazin'in şifahen ifade ettiğine göre "nek" kadim Kbotan 
dilinden gelme imiş. 

9 M. de Visser, The dragon in China and ]apan Amsterdam ıgıg, s. 65-70-
75, 85-86, ıoı, ı29. 

10 Willett, s. 270-75· De Visser, s. 43,54-55,65,68,70-75, ııı-ıı7. 
11 de Visser, s. 64. 
12 de Visscr, 6, s. 64. 
13 R. Arat, Eski Türk şi'iri, Ankara T.T.K. 1965, ıoj6ı-62. 
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"yip"leri eğirmekdedir. Altın Yiş (Altay) ve Orkun taraflarında bulu
nan Türk evren tasvirlerinde, evrenin belkemiği "yip" şeklindedir 14• 

"Luu" ile beraber gözüken başka tezy1n1 motiflerden ikisinde 
Çin'de gök gürültüsü işareti olan helezon {lei-wen) ilc bulut pikto
gramlarıdır. Uygur edebiyatında da, bulut "Kök Luu"nın bir şekli
dir ve gök gürültüsü onun kükremesi sanılır 15, 

Ağaçmotifide çok kerre "luu" ile beraberdir. " Luu" dünya ağa
cına sarılır (Res. 4-6), hatta bazan (R es. 4) sanki Çin efsanelerinde 
anlatıldığı gibi ıG, "Lu u" şekli ağaç dalına tahavvül eder. Lotus ve 
nilüfer gibi su çiçekleri ve "evren gülü" dediğimiz Hindistanın naga
pushpa'sına mürnasil yabani nergis 17 de, "luu" motifinin yanında 
yer alır (Res. 2). 

O n iki hayvanlı Türk takviminin beşinci işareti olan " Luu"nun, 
astroloji ile bağları vardır. Dört cihetin ve unsurların hayvan şeklinde 
timsaller ile gösterildiği Çin 18 ve Uygur Türk kosmolojisinde 19, doğu 

cihetinin, baharın, mavi veya yeşil'e tekabül eden "kök" (gök) 
renginin ve ağacın timsali " Kök Luu"dur. Gün ortasımn, yazın, gü
neşin ve güneşin gün ortasındaki evcinin, kızıl ve sarı renklerinin ve 
ateşin timsali I>.ızıl Sağızgan (saksağan)dır. Batının, son baharın, 
ak renginin (Kaşgad'ye göre ak benekli ma'nasına gelir) ve altının 

timsali Al_{ Bars'dır (Çinde Ak Kaplan) . Şimalin, kışın, ayın, gecenin, 
kara renginin ve yer sularının timsali Kara Yılan'dır (Çinde yıla
nın sardığı kaplumbağa). 

"Lu u" şeklinde ve dağlardaki ormanları yakmak tarzında ayinlerle 
H unların ve diğer A.rya milletlerinin ibadet ettiği 20 bir de yıldız grupu, 

14 "Yip": N . Orkun, Kalydruımkara ve P6pamkara hikayesinin t!)lgurcası, İstanbul 
1940, varak 40-43, "Yip" şeklinde bel kemiği olan evren tasvirleri : not 2 supra ve 
not 46 infra'daki ma'hazlar. 

15 C. A. S. Williams, C/ıinese symbolism and art motives, New York ıg6o, s. 120. 
De Visser, s. 75· Uygur edebiyatında "Kök luu", bulut ve gök gürültüsü: Arat, 
10/35· 

ıe de Visscr, s. 130. 
17 ııaga-puslıpa: A. Gctty; Tlıe Gods of Nortlıerıı Buddhism, Tokyo 1962, index. 

Evren gülü: H. Kaz ım Kadri, Büyük Türk Lugatı, İstanbul 1927. 
18 W. Ebcrhard, Beitraege zur kosmologischen spekulation Chinas in der Han ,Zeit, 

Berlin 1935. 
19 O . P ritsak, "Q.ara "Studie ;;ur türkisclıen Rechtsymbolik", Z· V. Togaıı'a, 

Armağan, İstanbul 1950-55. 
to Eber h ard, "Lokalkulturen", 3/ t ı . 
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Çin astrolojisinde yer almakdadır ve mevsimlerin başı ve sonuna işaret 
etmek bakımından, mühim mevki'i vardır. 21Bu burcun vücudu ve 
kuyruğu Çadan 22 (arabça 'Akrab; Avrupa dillerinde Scorpio) burcuna 
tekabül ediyordu. Çin astrolojisine göre, Uygur metinlerinde Suvadı 23 

(Sanskrit Svali'den, arabca Simak u-Ramih, Avrupa dillerinde cx Bootis, 
veya Arcturus) denen yıldız ile Buğday burcunun (cx) yıldızı, mev
hum "Luu" şeklinin boynuzlarını teşkil ediyordu. " Luu"nun ilk 
boynuzu doğu semasında göründüğü ilk gece, Çinliler, bahar i'ti- . 
dalinin ( aequinoctium) gelmiş olduğunu bilirlerdi. Uygur metinlerinin 
"Kök Luu" dediği bu semav! şekil, bundan sonra, Çin astrolojisine göre, 
feleğin çar hı boyunca cevelan ederek, yaz tahavvülünde (solstitium), 
evce varırdı. Mevsimlerin cereyanına göre ve kış i'tidalinde başlayan 
bir takvim ta'kib eden Kök- Türkler 24, bu devirlerde, gök ve yer 
"Luu"larına tahsis edilmiş iki ayin icra ederlerdi. 25Çin'de de aynı 
devirde ayinler ve yağmur duaları olurdu. 26 Yaz tahavvülünden 
sonra hubfita başlayan Kök Lu u, son bahar i'tidalinde, Batıda kaybo
lurdu. Bundan sonra, astrolojik tasavvurlara göre, felek çarhının 

mevhum tekerlek şekli boyunca, yer sathı altındaki karanlık denizde, 
"Luu" burcu hubuta devam etmekde ve kış tahavvülünde, haçllde 
varıp, yine yer sathına doğru yükselrneğe başlamakcia idi. Yukarıda 
söylenildiği gibi, kış i'tidali Kök- Türk takviminin başı idi. 

Uygur Türk ikonografisinde, " Luu" şekilli burcun cevelanının dört 
safhası, Padmapani denen ve kainatın mekan ve zaman bakımından 
tasviri olan duvar resimlerinde (Res. 2, 5) gözükür. "Kök Luu" 
(uçmakda olan "luu"), pullu ve dört ayaklı bir makara 27 (Sanskrit 
magar'dan timsah) olarak tasvir edilir. Balıarda uçmak zamanı gelince 
"Luu"nun başında bir çıkıntı ve boynuzlar hasıl olurdu. Kanadları, 
sakalı ve kuş tüyleri de çıkardı. Çin san'atında çok görülen mavi
yeşil "Kök Luu" 28, Uygur ikonografisinde nadirdir. En çok resın edilen 

21 Willett, s. 270-275· 
22 Türklerde zodiak adları : Kutadgu-bilig, beyt ı38- r43 · 
23 G. R . Rachmati (sonradan R. Arat), "Tiirkische Turfaıı Texte VII"~ 

Abhandl. der preusess. Ak. d. Wiss., Phil.-hist. Kt., Berlin 1936, 3/13. 
2~ O. Pritsak, Die Bulgarische Fürstenlinie, Wiesbaden 1955, s. 28-29. 
25 Bak. not 4 supra. 
26 de Visser, s. rı ı- ı 17. 
27 J\.fakara; Com baz, "Jıfasques et dragons eıı Asie", Melanges clıiııois et boud

dhiques, cild III, Bruxelles 1945, index. 
28 de Visser, index, "Azure dragoıı" . 
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"Kök Luu" şekli, evcde bulunan, kızıl ve sarı renklere bürünmüş, ateş
ler saçan "Kök Lu u" lardır (Res. 2, havadaki ,çift evren). I).ızıl Sağız
gan'ın makamına gün ya'ni ortasındaki evçc varan "Kök Luu", kuşa 
da benzemektedir. 

Batı mcvzi'inde, ya'ni Ak Bars makamındaki "Kök Luu" ise, 
ba'zen, Uygur san'atında, bars vücudu ile temsll edilmişdir (Res. ı 7). 

Yer altındaki denize varan veya yer sularında yüzen "luu" ise, 
yılan şeklinde bir vüçud ve ba'zen jaleblza 29 ( Hind mitolojisinde fil 
başlı evren) gibi horturolu bir baş ile gösterilir (Res. 20). 

Makara ve Jalebha gibi, muhtelif Hind tasavvurları Uygur astro
lojik metinlerinde 30 yer almışdır. Makara aynı zamanda bir yıldız 
grupudur ve Oğlak burcuna tekabül eder, ya'ni kış tahavvülü devri 
ilc ilgilidir. İki parçaya ayrılmış mcvhum bir evrenin başı ve kuyruğu 
addedilen RaJıu (baş: arabca Ra's) ve Ketu ( kuyruk: arabca Dhanb ), 
Hind tasavvurlarında, felek çarkı boyunca cevelan etmekde ve ay 
ile güneşi yutmak için onlara yetişmekde idi. 31 Güneş ve ayın tutul
ması Rahu'nun onları yutması olarak izah edilirdi. RaJıu ve Ketu 
adları Uyguı· 32 metinlerinde birer şimall yıldız veya yıldız grupu 
olarak anlatılmakdadır. Hartner 33 ise bunları mevhum mitolojik 
şekiller farz etmişdir. Hala, Türk!Jıe'nin uzak köşelerinde, Hindistan'da 
olduğu gibi, ay tutulunca, ayı yutan canavarı koğmak için gürültüler 
yapılır. 

Uygur san'atında ekseriyet ile gözüken (Res. 2,5}, iki cihete 
veya prensibe tekabül eden çift evren veya dört ciheti gösteren dört ev
ren tasvirinin ikonografisi pek eskidir. Belki en kadim prototip, Prof. 
P. Aalto'nun bütün dünyada akisleri duyulan buluşu ile yazıları oku
narak, Dravidien milletler grupuna mal edilen, miladdan üçbin sene 
evvel teşekkül eden İndus medeniyeti sahasındadır (Sümer san'atının 
çift yılan motifine karşı, Sind havzasında çift evren şeklini görmek
deyiz). Harappa mühürlerini biri üzerinde, yılan vücudlu, at başlı 
tek boynuzlu bir çift evren, bir ağaca sarılmakdadır 34• Miladdan 

~o Com baz, index. 
so Bak. Rachmati, index. 
31 W. Hartner, "The pseudo-planetary nodes of tlıe ınoon's orbit iıı Hindu and 

lslamic iconograplıies", Ars Islamica, V/2. 
32 Rachmati, index. 
33 Not 3ı'deki ma'haz. 
34 E. Mackay, The Indus civilizati.oıı, Londra 1935, res. M/3· 
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evvelki yedinci ila beşinci yüzyıllarda, A.rya göçebe san'atında, Or
dos, Sibi1)ıa 35 (Res. ı) ve Luristan'da ss, çift evren veya çift 
başlı evren motifi yaygın haldedir. Watson 37'a göre, de Groot'un 
proto- Türk sandığı ve Çiniiter'in Tik ve Jang adını verdiği göçebe 
milletler38, bazı evren motiflerini ve bu arada çift evren §ekille
rini Çin'e tanıtdı. Watson ve Combaz'39nın eserlerinde görüldüğü 

gibi, bu motifler Çin'de Han ve Tabgaç devirlerinde çok gelişdi. 
Oradan da Türklere te'sir etti4o. 

Çiftevrenşeklinin başlıca üç nev'i vardır. Avrupada Heraldique 
ilminin ta'biri ile "rampant" denen bir tertibde, iki evren karşı karşı
ya ayakda durur (Res. ı-3). Fransız san'at tarihcilerinin are a dragons 
(evren takı) dediği ikinci şekilde, her ucunda bir başı olan bir evren 
gök yüzünün takını temsil eder. Bu tertib, hem Çin'de 41, hem 
Kuşan devri taht tezyinatında 42 gözükür, ve Türk san'atında teker
rür eder (Res. 4). Üçüncü tertibde, bir veya iki çift evren birbibirine 
veya ağaca düğümlenir (R es. 4-6) . 

Çift evren motifi, Türkler'de de, kosmik bir timsal olarak, hem 
mezar taşlannda, hem heraldik işaret olarak kullanılırdı. Çin hüküm
dar mezarlarında olduğu gibi, 43 (Res. 7), Kül Tigin'in 732'de 
yapılan anıtında da çift Kök Luu yer almakda idi. Çift Kök Luu gök 
kubbeyi temsil etmekdedir ve belki de Tigin'in ruhu olan kuşun 
"~alığ"a44 (esir) varışına işaret eder. Kon;gar Türk kurganında45 

36 Ordos: Combaz, res. 217. Sibirya: S. I. Rudenko, Die Sibirische Samm-
lung Peters I , Moskova-Leningrad ıg66, levha II/9· 

as Combaz, res. 21. 
37 W. Watson, China, Londra 1961, s. 161-165. 
38 J. J. M. de Groot, Die Hunneıı der oorchristliche1ı Zeit, Berlin 1921, s .. 15. 
u Combaz, res. 163, 140. 
4° Kül Tigin anıtında çift evren: L. Jisl, Mongolei, Kunsl Ulld Traditioıı Prague 

1960, levha 8. Çin hükümdar mezarlannda çift evren: de Visser, s. 99-ıoı. Tabga; 
san'atında Kül Tigin anıtındaki evrenlerin prototipi: Com baz, res. 140. 

41 Combaz, res. 163. 
4~ J. Auboyer, Le trôııe dans l'lnde ancieıme, Paris 1949, levha III. 
43 Bak. not 40. 
44 1$-ahğ: A. v. Gabain, "Türkische Turfantexte X", Ablıandl. d. deutschen 

Ak. der Wiss. zu Berlin, Berlin 1959: "ötrü on . .. küçlüğ (güçlü), tüke! (kusursuz) 
bilge .... tengri tengrisi Burkhan (Buddha), ~aılar begine oğşatı (gibi), kök 
~alığ-ta (~alığa) uçup bardı (vardı)" 

n Kopıgar hazinesi: A. N. Bernstam "lstoriko-arkheologi;eskie oçerki lsentral' 
nogo Tyan-şa~rya i Pamiro-Alaya", Materiali i issledovaniya po arkheologii SSSR, no 26, 
s. 89-go. 
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sekizinci yüzyıl başı paraları ile bulunan yaldızlı tunc levhalar (Res. 
4) da belki aynı kosmik ma'nayı taşır. 

Yüz yıl sonra, Alp Bağa Tar~an'ın eseri olan Kara-balgaswı 46 

anıtında ise, Kök Lu u çifti, "Kök tenride ~u t bulmış" bir Uygur kaga
nının heraldik işaretidir. Çin 47 Imparatorlarını K'i bayrağındaki 
çift-luu motifine mümasildir. Taht süsü olarak, Uygur (Res. II), 
Khanhanlı (Res. 12) eserlerinde görülen çift evren ise, hem kosmik, 
hem heraldik mahiyetde olsa gerek. 

Bu gelişmeyi Kha~anlı edebiyatındau ta'kib edebiliriz. Kutadgu
bilig'de 48, U)1gurların "Kök Luu"sına "Evren" denmekdedir. Evren, 
burdardan müteşekkil olduğu tasrih edilen felek çarkına sarılmış 

bir ejderdir ve "evrilmeleri" ile çarkın gece ve gündüz dönmesini te
min etmektedir. Evren böylece Fclck ve zaman mefhCımları ile birleş
mekdedir, dünya timsali olmuştur. Hindistan'ın Kuşan devri tasav
vurlarında krallara ve Buddha'ya "kut" veren felek çarkı (;akra) 49 

gibi Evren de, Kha~anlı beğine tahtı ve ili bağışlamakdadır. Bu 
mefhfımun plastik şekline Kha~anlı devri san'atında raslıyoruz (Res. 
ı 2) . Kutadgu-biliğ'in so ta'rif ettiği şekilde, başında "bed ük börk" 
(yüksek börk), dünyanın direği gibi düp düz oturan "ajun tutgucu" 
( farsçası : ciMnglıfr), felek evrenini sağ el ile yakalamışdır. P u g aç e n k o
va ve R empeFe nazaran, çift evren arasında duran adam, Sogd'un 
T1raghan bayramının ma'nasını tasvir eder. Widengren de bu 
İran bayramının yaz tahavvülünde yer aldığını kayd eder. Bu devir, 
aynı zamanda Ra' s 'in evci idi ( D/ıanb'in evci kış tahavvülündedir ). 
Her halde, evrenin evci, Kök- Türk devrinde olduğu gibi, Kh~anlılar 
da da kut getiren bir olay olarak tasvir edilmiş. · 

Hükümdarıo evrenleri ram etmesi motifi de şübhesiz eskidir 
ve Luristan61 tunç levhalarında olduğu gibi, Çin'de de gözükür (Res. 
ıo) ve Türk san'atında da tekerrür edecekdir (Res. 12-13). 

46 Kara-balgasun anıt ı: Or k u n, ra.ı::ıtlar, II /32-56. 
41 K'i: de Visser, s. 39-40. 
•s Bak. not ı supra. 
4 g E. Esin, "The Turco-Moııgol moııarch representatioıı and the calcrauartin" XXV. 

Şarkiyat Kongresiııe tebltğ, cild Il, Delhi, ıg6g. 

50 beyt 435, 8o8-8ı4, 2142. 
u Combaz, res. 21. 
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Böylece, heraldik karakteri gittikçe tebari.iz eden çift evren 
motifi, top ile beraber, taht süsü olduğu gibi, mancuk adı ile, bayrak 
ve tuğların üzerinde de yer alacakdıı·52 • 

b- Büke 

Göçebe Türkler muhitinde, Altın Yiş ve Yeti-su'da ise, kosmik 
ma'nalar gerileyerek, evren motifi bilhassa bir alplik timsali olarak 
ve kadim Eurasia göçebelerinin teknik ve tarzlarında gelişdi. Orkun 
yazıtlarında "alp" ma'nasına gelen "büke"53 kelimesi belki bu usluba 
tekabül eder. Boynuz üzerine oyulan ve kılıç ve kırbaç kabzesi, kım, 
veya boru olabilen "büke" şekillerinin si ikonografi ve menşe'leri 
hakkında başka bir yazımda 55 bilgi verrneğe çalıştığım için, burada 
o mevzu üzerinde durmayacağım. Ancak bu evren tiplerinin, Selçuk 
san' atında da tekerrür eden bir hususiyeti, başlarının timsah-makara'56-

dan (Res. 17) ziyade "buri" başına benzemesidir. Ordos levhalarında, 
Sıbirya göçebe san'atında57, Partlıe bayraklarının üstünde5s, Kök
Türk devri Türkistan duvar resimlerindeki bayraklarda, evren başı 

olarak tekerrür eden bu ''buri" 59 maskesi, Kök- Türklerin bayrağının 

tepesinde de vardı ve Uygur duvar resimlerinden birinde şekli gözükür. 
Kara-balgasun anıtındaki Kök Luu'larm başı da makara'dan fazla 
kadim Sibirya san'atının "buri" maskesine benzer60• 

Tiirk san' atında rastlanan bir diğer grup evren de, yılan veya balık 
vücudu ile bars, arslan ve kaplan cinsinden hayvanların başı veya vücu-

5~ Le dragoıı dans l'iconographie turque adlı hazırladığıın kitabda bu gelişme 
anlatılmaktadır. 

53 Bak. not ı supra. 
5 ' A. N. Bernstam, "Trudi Semire;enskoy arklıeologiçesçkoy ekspeditsi Çuskaya 

dolina", Materiali i issl. po arkh. SSSR 14, levha XXXIX. 
55 E. Esin, "L'arme-dragon du guerrier turc", Societe Asiatique'e ıs Şubat ıg6g'da 

tebliğ. Id., '·L'arme a dicor zoonwrplıe du guerrier turc", XII. Perm. Intern. Conf. 
of Altaistic, Berlin'e teblig. 

58 Makara başı: Combaz, res. 112, ı ıs. 
67 Ordos levhalarında "buri" başlı evren: Coınba:ı, res. 179· Sibirya levha

larında buri başı: Rudenko, levha 35· 
58 K. Trever, "Tete de Senmourv en argent des collections de l'Ermitage" Iranica 

Antiqua IV. 
69 E. Esin, "Alp şahsiyetinin Türk san'atında görünüşü", Türk Kültürü, Ağustos 

ı g68, res. 2-4. 
~o Liu Mau-Tsai, p. g. 
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dundan müteşekkildir (Res. 23-26). Bars-luu şeklinin Uygur san' atında 
belki Lu u burcunun batıdaki vaziyetine işaret ettiğini söylemişdik. Bu 
grupun Çin efsanelerinde chiao-lung 61 denen ve balık vücudu ile 
kaplan başı olan lung cinsi ile ilgisi olduğunu sanıyorum. Bars-evren 
şeklinin ikonografisi ise, K u şan devrindeki Türkistan eserlerine bağ
lanmakdadır. Amu Deryli nehri kenarında bulunan hazinede somaki 
taşından bir mühür üzerinde, bars-evren şeklinin--prototipierinden 

biri bulunmakdadır 62• Altın Yi( de bir mezarda bulunan ve en eski 
Türk eserlerinden olan bir kamçı veya yatağan sapının üzerinde tem
sil edilen evren'in arka. ayaklan da bars hususiyederi arzeder63. 

Türkistan'daki erken Uygur eserlerinden, VIII. yüzyıla atf edilen 
Çikan Köl duvar resminde de (Res. 23), balık vücCıdlu, bars veya 
arslan başlı bir evren görmekdeyiz. Nagy-Szent-Miklos'da bulunan 
türkçe yazılı altın kapların birindeki bars veya arslan başlı evren 
şekli ise (Res. 24), K u şan devri Amu-Deıya prototİpine bilhassa 
benze- mektedir. Bu husus, Peçenekterin Kuşan devrinde dahi Batı ve 
Cenubf Türkistan te'sirine girdiğine işaret edebilir. 

c - Pendj-kend evrenleri 

Pendj-kend gibi, muhtelif kültür cereyilıılarının karşılaşıp henüz 
kaynaşamadığı bir merkezde, hususi bir evren ikonografisinden bahs 
etmek elbette mümkün değildir. Fakat Pendj-kend'de bizi yine de ilgi
lendirir. Sogd ilieri eskiden İranlı bir milletin yurdu olmakla beraber, 
Türklerin Sogd 64 ile çok kadim bağları vardır. VII. yüzyılın başından beri 
Sogd ili Batı Türkleri'nin idaresinde idi ve Sogd'da hakjm beylerden 
bir çoğu Türk soyundandı. Nitekim O. Smirnova'nın65 tamgalar 
üzerindeki araştırmaları şunu gösterdi: VII. VIII. yüzyıllarda, 

yani Pendj-kend duvar resimleri yapıldığı zaman, Bişbalık adına mü
masil bir isim taşıyan bu merkez, hepsi aynı boya mensub olan üç 
Türk beyi ve iki hatunun idaresinde idi . Tamga'dan anlaşıldığına 
göre, Pandjkend beyleri ve hatunları, Sir Darya'da "Khalac Ordu" diye 

61 Chiao-lwıg: E berhard, "Lokalkulturen" index. De V i ss er: (kiao-lıaıg şek-

linde) s. 71, 76. 
62 E. M. Dalton, The Oxus treasure, London ı g64, res. 197. 
63 Not 2'deki ma'haz. 
84 Sogd'da Türk beyleri: Ibn Hawkal, Kraemers- Wiet tercemesi, La 

configuration de la terre, Paris ıg64, s. 451. 
85 C. Smirnova, Katalog m(met s gorodışça Pyandjkent, Moskova ıg63, s. ı ı, ıg, 33 
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para basan Khalac boyuna mensub idiler ve böylece Oğuz grupuna 
yakın bulunuyorlardı. Bu netice muvacehesinde, Pandj-kend'de Oğuz 
uslO.bunda evrenler bulmayı beklerdik. 

Fakat ikonografj bu ümidimizi boşa çıkarmakdadır. Pendj-kend
deki evren şekilleri 66 muhtelif başka gelenekiere bağlanıyor. Duvar 
resimlerinde ve alçı oymalarında, Yunan triton veya Typhon'unu 
hatırlatan, Tabgaç devri Çin lung'una benzeyen, Hind Jalebıha'sın
dan mülhem şekiller ile karşıl~ılmakdadır. Filhakika bütün bu ya
bancı şekiller Pendj~kend aracılığı ile, Türk san'atına te'slr edecekdir. 
Nitekim, Tabgaç devri lung'unun Pendj-kendden Khvarazm'a doğru 
yayıldığını ve 67 Yeti~su da Khakanlı san' atında gözükdüğünü (Res. 
ı 5) . müşahede ediyoruz. Pendj~fsend jalebha'sının Selçuklu san' atma 
te'sirini ileride anlatacağız. 

Selçuklu san'atmda, Pend.J~kend resin1lerinden mülhem olan, 
evren ile ilgili bir diğer konu da, evren ilc mücadele mevzO.'udur. 
Pendj~kend duvar resimlerinden biri (Res. 34), Belenitskiy 68 ve 
Widengren 69 ın görüşlerine nazaran, Mit/ıra ayinlerinin Parthe'
larda aldığı bir şekilde, evren ile mücadele eden alpleri temstl etmek
tedir. Resime bakılınca, böyle bir tcfstr muhakkak gözükmemektedİr. 

Resmin ba'zı kısımlarında evren ile mücadele şöyle dursun, evren 
alpi kolları arasında sıkı§dırmakda ve alp atından yuvadanmak üze
redir. Diğer alpler de bu sahneye seyirci durmaktadır. Bu bakım
dan, Pendj~kend resminin mevzu'u belki de başkadır. O devirde Orta 
A.rya'yı gezen H s ü an ~ Ts an g, suların t~masına veya eksikliğine çare 
bulmak için, bir nagini'ye (kadın yJan ma'bud) K!ıotan'da bir su
varinin kurban edildiğini anlatır. Hatta Aurel Stein ve And~ 
rews bir duvar resimde bu salıneyi gördüklerini sanrnışlardır70 

61 Tabga; usltibunda cjdcr: A colikctum of aııcient decorative patterns, Sian, Shansi 
1953, res. 32. Pendj-kend'dcki şekli: A. Belenitskiy, Central Asia, Geneve ıg68, res. 
105 Id., "Raboti Tacikskoy arklıeologi;eskoy ekspeditsii v. 1956 godu", Kratkie Soobşçeniya 
lııstituta Istorii materialııoy kulturi, 73 (typ!ıoıı şeklinde insan başlı ve kollu ejder). Jalebha 
tipinde, fil başlı yılanların resimlerini, Prof. Beleni tskiy, VI. Iran san' atı kongresi'nde 
gösterdi. 

67 Belenitskiy, Central Asia, res. ıos . 
68 Belenitskiy, "Rabotı Tacıkskoy ekspeditsii", 
n G. Widengren, Les religioııs de l'lraıı, Paris 1965, s. 365. Bu esere Prof. 

I. Melikoff lutfen dikkatimi çekti. 
7° Khotan'da su ma'büdu nôga'ya bir atlının kurban edilmesi: F. H. Andrews, 

Wall-paintings from ancient slırines in Central Asia Londra ıg<(B, levha 32. 
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PendJ-kend resmi de buna mürnasil bir olayı gösterebilir. Yine 
Widengren'in dediği gibi, Yunan uslubunda olan ve bir Typhon 
tasvirine benzeyen Pendj-keııd evren mabud şeklinin kadın kolları 
vardır (Res. 34). 

d - O ğuz evreni 

Oğuzların Peçenek 71 grupuna alf edilen Nagy-Szent-Miklos da 
bulunmuş türkçe yazılı kaplar üzerindeki evren şekillerinden yukarı
da, bars-evren münasebeti ile, bahs ettik bile . .Nagy-Szent-Miklos'da 
görülen evren şekillerinin (Res. 24, 28) bütün Oğuzlar arasında 
tanındığı, aynı tip cvrenlerın Selçuklu san'atında da tekrar gözükınesi 
ilc meydana çıkmaktadır. 

Yine Nagy-Ssen-Miklos'da müşahedc edilen Bars-evren tipi ile 
ilgili olarak, Oğuz muhitinde, Batı ve Cenı1bt Türkistan'a Kuşan 
devrinden beri bağlı olan evren şekillerinin mevcudiyetini ve bunun 
bazı Oğuz boylarının şimdiki vatanlarınında, en az Kuşan devrin
den beri bulunduklarına işaret ettiğini kayd etmişdik. Esaden Tols
tov 72 Oğuzların ecdadının Aral kıyılanna mlladdan evvel IV. yüz
yılda geldiği netkesine varmışdı. 

Oğuz evreninin prototipi, aslen muhtemelen Çin'den gelmiş 

olmakla beraber, Skit 73, Gandhara, Kuşan 74 kültür çevrelerinde, Yunan 
ve Roma san'atlarının tesiri altında gelişmişdi 75• Tarihi Türk devrinde, 
Oğuz; evreninin prototiplerini, Doğu Türkistan'da, VIII. yüzyıl, Kızıl 
duvar resimlerinde 76 ve Toyuk da, erken Uygur san' atında (Res. 
27) görmekteyiz. Bu tip evren bir yılan veya balık kuyruğu ile bir 
at, veya bars başı ve iki ayağından müteşekkil bulunmaktadır. Ev
renin sırtı, Yunan evreni gibi dikenlidir. Evren şekli yandan gözükür 
Avrupanın Heraldique ta'biri ile, "passant" vaziyette, yani ilerlemektedir. 

11 Not. 84 daki ma'haz. 
72 P. Tolstov, "Scythiarıs orı tlıe Aral Sea", Iranica Antiqua, I. 
73 T. Rice, Tlıe Scythiarıs, New York 1957 res. ıı3: Kul-oba'da bulunmuş 

kılınç kabzesinde at-evren şekli. A. v. Le Coq, Bilderatlas .ı::ur Kurıst und Kulturgesc
hichte Mittelasiens, Berlin 1925, res. 144. 

74 E. M. Dal ton, The Oxııs treasure, res. 197. Not 73 supra daki şekilde, fakat 
arslan başlı evren. Sırtına bir insan binmiştir. 

75 Aynı tipte bir evren Afyon yanında Talavaf'da, &ma devri eserleri arasında 
(A.b'On Müzesi, Talava; 352) görülür. 

71 Grünwedel, Kultstaetten, res. 305-307. 
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Estlıetique mefhumları bakımından, bu tip evren Yunan san'atının 
tarzına yakın bulunuyordu. 

Fakat Uygur ve Oğuz Türk san'atı çerçevesinde, hellenistique 
ikılıklı bu evren tipi, veehesini epiy değiştirdi. Değişikliklerin mahiye
tini anlatabilmek için, Türk san'atında evren ikonografisinin srylistique 
husftsiyetlerine geçeceğiz. 

II - St;ılistique bakımdan Türk san'atında evren tasvirinin t.usUsiyetleri: 

Thematique hususlarda, Çin, Hind ve Orta Asya, Türklerin evren 
ikonografisine çok te'str etmişse de, stylistique bakımdan Türk san'atka
rının şahsiyeti bu te'sirleri izale etmiş gibi görünmektedir. Çin ikonog
rafisinin inhinalı çizgilerden müteşekkil, adeta yazıya benzeyen evren 
tasviri, Türk san'atında yokdur. Hind san'atının naturaliste uslubda, 
hakiki file ve timsaha benzeyen evrenleri de Türk san'atında nadirdir. 
Gaudham'nın Hellenistik tipde, hippocampe'dan gelişmiş ejder şekli de 
Türk san atında ancak bir, iki erken Uygur resimlerinde görünür. 
( Völkerkunde Museum I B 44 7 ı). Srylistique bakımdan Türk san' atına 
hakikaten te'sir eden Tiirk1rin ecdadı olan, Eurasia göçebelerinin 
uslubudur. Türkler, alplık işareti olarak, evren motifini, Eurasia göçe
belerinin geleneğinden tevarus etmişdi ve bu heraldik motifler, 
aynı teknik usullerle, aynı şekilde tekrar edilegeldi. Evren şeklinde 
kabıası olan yatağan, pala veya kılıç 71, Türklerde de Eurasia göçebe
lerinde olduğu gibi demir kültü ayinleri ilc ilgili olarak ateşde dö
ğülüp suya batırılıyordu. Kükreyen evren şeklinde oyulmuş boynuz
dan borulara üfleyerek, proto- Türk Jang'ların evren sesini çıkardığı 
gibi, Türk erenleri de evren şeklinde ağızlı boynuzdan "Yufborusu"nu 
çalıyordu. Türkistan'da, evren resimli "tös"ler, "moncuk"lar, taht 
tezyinatı, Kök-Türklerden ve Vygurlardan, Kha~anlılara ve Timuroğulla

rına kadar, pek az değişdi 78. 

Diğer taraftan da, Türk göçebe san'atında diğer hayvan motifleri 
gibi, evren şeklini de, ma·dcnilevhalar üzerinde tasv!re devam edildi. 
Bu usulde, hayvan motifi muhtelif noktalardan, madeni levhaya 
lehimlenmeğe müsaid ~ekilde tcrtlb ediliyor ve çerçeveye uygun 
şekilde "burkuluyordu." San'at tarihcilerinin, Eurasia göçebe ma'den 

77 Not. 55 'deki ma'haz. 
08 Kot 52 supra'daki ma'hazda anlatılmakla . 
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i§leri ile ilgili olarak "burkulmu§" dediği, S veya O harfi şeklinde 
burkulmuş evrenler Türk san<atmda çokdur. 

Benıstarn 79 şu noktaya da dikkati çeker: küçük bir ma'denl 
levha içinde gösterilen motif pek tabi'i olarak, en basıt unsurlarına 
irca edilmişdi. Belki, ma'den işinin bu discipline'i Türk san'atkarına 
şekilleri sadeleştirmeği öğretti. Duvar resminde ya' ni abidevi çapda 
dahi, Uygur Türk ressamı, büyük hatlarla, basitleştirilmiş §ekiller 
çizer. Bu uslub Türk san'atının bir husf:ısiyetidir. 

Türk san'at uslubunun en mühim karakteristiklerinden biri de, 
hayali şekilleri bile hakikat kadar canlı göstermek arzusudur. Çinli 
veya lraıılı, tezyin! ve bir az basma kalıp bir kaç hat ile ejder efsane
sini tasvir ederken, Türk san'atkarı canlı bir canavar göstermek ister. 
Efsanev1 bir hayvanın canlı şekilde tasvirinden bahs etmek bir para
doxe olsa gerek. Fakat Türk san'atkan canlı gibi duran evren şekillerini 
resm etmeğe ba'zen muvaffak olmu§dur. Bunun sırrı şöyledir: muhtelit 
bir hayvan olarak gösterilen evrenin vücudunun her ayrı kısmını, 
Türk san'atkarı, tabi'atdan mülhem olarak tasvir etmektedir. Bu tek
nik bilhassa resimde göze çarpar. Uygur ve Osmanlı ressamları, tim
sah - evrenierin yapışkan ve pullu derisini, bars-evrenierin benekli 
tüylerini, geyik - evrenierin boynuzlarını, naturaliste §ekilde resm 
ederler. 

Buna karşılık, evren kanadı motifi, Çin'de olduğu gibi, Türk 
san'atında da, tabl'attan temamen uzak, yukarıya kıvrık bir helezon
dün ibaretdir (Res. q). 

XII. yüzyılda, l[hakanlı ve SelçuMu devrinde, Türklerde evren iko
nografisi, islamiyelin te'slri ile, mücerredleşmek safhasına girince, 
netice hiç de Çin'in mumasil eserlerine benzemedi. Çin evreni, dalgalı 
hatlar sayesinde, hareket te'sirini uyandırırken, Türk evreni bir hendesi 
çerçeveye uyacak tarzda burkuldu. Fakat bu hendesi şekilli evren, 
tıpkı ma'deni göçebe levhalarındaki hayvan motiflerinde olduğu 
gibi, hayatiyetten ari değildir. Sanki çerçevesini her yönden iterek 
fırlamağa hazırdır. 

Böylece srylistique bakımdan, Türk evren ikonografisinde, Eurasia 
göçebe san'atının kuvvetli ilhamı daima canlı kaldı. 

<9 Bernstam, "Trudi Semireçenskoy eksjJedilsii". 
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III -Selçuk san' atında evren şekilleri: 

Aral kıyılarında yaşayan, hatta İtit Bulgar'ında yayiaları olduğu 
rivayet edilen so Oğu;: boyundan Selçuklu Türkleri, pek tab!'i olarak, 

'komşu Türk merkezlerinin sı kültürel tesirine girmi~lerdi. Komşu 

merkezler şunlardı: Doğuda gcli~miş bir evren ikonografisi olan 
K/ıafr-anlılar idaresindeki Yeti-su, Selçuklu san'atına çok te'sir etti. Berns
tam'a göre 82, Yeti-su'da Uygur tc'sirleri de vardı. Selçuklu evren ikonora 
fisindeki nadir Uygur unsurları bu yoldan gelmi~ olabilir. Aral Oğuz
larının cenubunda ilkönce Samantler sonra da Kfıakanlılar idaresindeki 
Maueraunnehr bulunuyordu. 1 b n Bi bi 83 de bahsi geçen "Khalac hud
haneleri", Sir Darya veya Gur'daki Khalac ma'bedlcri olabileceği gibi, 
adı geçen "Khalaç budhaneleri, belki de Klıalaç boyundan hükümdar
ların VII -VIII. yüzyıllarda bulunmuş olduğu Penj-kcnd olabilir. 
Aral Oğuzlarının batısında Peçenekler ve Batılı Oğu;: ve diğer Türk 
grupları bulunuyordu. Bu bakımdan Nagy-S;:ent-Miklos81 evren iko
nografisinin Selfuklu san'atına te'sir etmiş olması tabi'idir. 

Bütün bu te'sirlerin ifadesini Selçuklu san'atında bulmaktayız. 
Ancak İstilahlar ba'zcn ~aşırtıcıdır . Oğu;: türkçesinde çok kulla

nılan "evren" kelimesi yanında, arabca ve farsça lafzlara da rastla
yacağız. Bunlara göz atmak belki yerinde olur. 

r - lstilôJılar 

lbn Bibi 85nin nilıang yani timsah adı verdiği evren, "luu" ve 
"nek'' e tekabül eder ve onlar gibi bir su timsalidir.Osmanlı metinlerin
de de nihang takvim işareti olan "luu"ya karşılıklıdır.96 Aynı zamanda, 

80 Al-Mal;;.dzi (Ahmed b. 'Ali). Kitab al-sulük li ma'rifat al-duwal al-rmdıik, 
Kahire 1956, ı /ıso. 

81 Oğuz ve Peçenek gruplarının yaşadıkları yerler; P. Tolstav, Auf den 
Spuretı der Altkhoreı;ınischeıı Kultur, Berlin ı953, harita 5· 

82 Bernstam, "Trudi Seınireçeııskoy ekspeditsii", s. 77-78, 126, 196. 
s• I b n B i bi, Al-awaınir al-' Aldiyya!ıjt al-uınur al-'Altiiyyalı. A. E rzi tıpkı basımı, 

T.T.K. Ankara 1956, varak 89, 219. 

sı Nagy-Sı;eııt-Miklos eserleri Peçenek/ere atf edilir: J. Nemeth, Die Irıschriften 
des Schatı;es von Nagy-Sı;ent-Miklos, Budapest 1932. Eserler hakkında mütalaa'lar: 
N. Fettich, Brorıı;eguss und Noınaden-Kutıst, Prague 1929. J. Strzygowski, Altai
lran und Völkerwatıderwıg, Leipzig 19 ı 7. 

es I b n Bi bi, varak ıo6-ıo7. 
ts !s ma' n Hakkı, Ma'rifatızamalı de Türk takvimi. 
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"büke" gibi, "evren" de alplık vasflarını gösterir. Esasen Oğu;:; Türk
çesinde "evren"S7in bir ma'nası da alpdir. Klıakanlı devrinin felek 
çarkına mürnasil Evren mefhf.ımu gibi "nihang"in bazen de felek, 
zaman ve dünya ma'nasına da geldiği İbn Bibi88 nin bir teşbihin
den anlaşılıyor. Yunus Emre de nitekim şöyle der: 

"Bu dünya bir evrendir, alemleri yuducu". ( Tanıklan ile
Tarama sö;:;lüğü, ı 95 7 baskısı, "evren"). 

Evrenle beraber giden diğer kosmik motifler (ağaç, ay, güneş, 
boncuk, kuş, bars veya arslan) de Çin- Türk symbolisme'ine yakın 
şekilde, I b n B i b iB9 tarafından tekrar edilmektedir. 

2 - Selçuklu devrinde evren ikonografisi: 

Selçuklulardan evvel islam san'atının evren ikonografisi uzun za
mandır, Maveraunnehr yolu ile, veya Abbast devrinde gelen90 Türk ve 
lranlı grupları 91 aracılığı ile, lç A.rya te's1rlerine ma'rf.ız kalmışdı. 
Selçuklu devrinde bu te's!rler birden çoğaldı. Selçuklu evren şekille
rini gözden geçirirken, te'sirleri ayırd etmeğe teşebbüs edeceğiz. 

İlkönce, Selçuklu evreninin pek bariz bazı husf.ısiyetlerini kayd 
edelim. Selçuklu evreninin vücudu yılan şeklindedir ve helezonlar 
teşkil eder. Eğer ayaklı ise, ekseriyetle ancak iki ayağı vardır. Selçuklu 
evreni yandan gözükür ve passant denen vaziyettedir. Bu bakımlar
dan, Türkistan (Res. q. - 15, 27) ve Nagy - Szent- Miklos Peçenek 
(Res. 24, 28) Türk eserlerine bağlanmaktadır. 

Selçuklu evreninin kanadı, umCuniyetle Çin ve Türk (Res. 17) 
san'atında olduğu gibi, helezon şeklinde bir süsden ibaretdir (Res. 
ı8) . Pendj-kend'de, bir at-evren resminde 9l ve Peçenek kaplarındaki 

evrenlerde (Res. 24, 28) görüldüğü üzere, Selçuklu evreninin de 
kanadı, sanki bri halka yardımı ile, omuza takılmış gibi tasvir 
edilir (Res . ı8, 26.). 

87 M . Ergin, Dedc Korkut kitabı, Ankara 1958, index. 
r~ İbn Bibi, varak ıo6-ıo7. 
89 İbn Bibi, varak 38 ve ıo6-ıo7. 
90 İbn al-A th1r, At-Kamil fi al-tarfkh, H . 323/M. 924 senesi vak'alarında, 

Deylem ve /sfahan'da, Mardavitch ve Gı1rt beğleri için altın ve gümüş tahtlar yapan, 
Süleyman Peygamberin san'atkar cinlerine mürnasil Türklerden bahs eder. Evren, 
tipik bir taht süsüdür. Netekim evrenli taht, X. yüzyıla aid Garrus'den bulunmuş 
tabakda vardır (Metropolitan Museum): E. Grube, The world of Islam, New York 
ıg66, res. ıg. 

9 ı L. I. Re m pel, Arkhitektumiy omament Uzbekistaııa, Taşkend ıg6ı, levha XII. 
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San'at eserlerinin tedkiki şu neticeye işaret eder: yılan vücudlu, 
ayaksız, pulsuz, kanadsız, boynuzsuz evrenler, Selfuk san'atında 
(Res. ı6), İbn Bibi'nin ııihang (timsah) dediği, Uygur metinlerinde 
"Luu" ve Klıakanlı terminolojisinde "nek" (timsah) diye adlandırılan, 
yer sularında yaşayan efsanevi hayvanı temsll eder. Hindistan'dan 
gelen ve Uygur san'atında (Res. 2) da gelişen klasik makara (timsah) 
mefhOmu ile, Selfuklu nihang ikonografisi arasındaki ilgi, makara mas
kesini andıran bir baş şeklinden ibaret kalmış. 

Evrenin alplik veya kuvvet alameti olarak kullanılışı, kadim 
Türk san'atınc!_a olduğu gibi, Selfuklu eserlerinde de müşahcde edilir. 
Batı-Türk devrinden K1z~l duvar resimlerinin birinde (Res. 14), 
bir "luu-khanı" kaçan at-evreni yakalamak için üç başlı bir yılanı 
kemend gibi kullanmaktadır. N asir al-D in Si vasi'nin 1270 

etrafında Aksaray ve Ka)Seri'de yaptığı büyü resimlerinin birinde 
(Res. ı6), su unsuruna hakim olan "Mal ik Abu A~naf'' da elinde 
kamçı gibi bir evren tutar. Evrenin veya yılanın silah gibi kullanıl

ması, Türk kültürü çerçevesinde tekerrür eden bir mefhum olduğunu 
kayd etmişdik 92 Prof. Togan'dan öğrendiğjme göre, ilk Yesevi 
hallfclerinin eserlerinde de yılan-kamçı efsanelerinden bahs varmış. 
Anadolu'da da, Akşehirli Mahmud Hayranı hakkında bu tarz. 
menkibeler anlatılır . Dentiş lerin engerek yılanı şeklinde bir kırhacı 
olurdu. 

Çin'de ve Orta A.rya Türk san'atında (Res. 2) olduğu gibi, Sel
fUklularda da, kanadlı, boynuzlu, pullu, ayaklı evren (Res. ı8) se
mavi evrendir, yani Uygur " Kök-Luu"sunun mukabilidir. Belki de 
1 b n B ibi'nin bahs ettiği ptl i-nilghUn i -sipihr bu cins evren e tetabuk 
ediyordu. Filhakika, Selfuklu san'atında (R es. 21 ·22), semavi ev
ren'in ba'zen Hind Jalebluı'sını (lev. VII a) hatırlatan fil başı vardır. 
Selçuklu pfl-evreninin hakiki prototipi H indistancia değil, Pendj-kend'de 
bulunmaktadır. Bu keyfiyeti, Prof. Beleni tskiy'nin VI. !ran 
san'atı kongresinde gösterdiği, henüz ne§r edilmemiş resimlerde 
tesbit edebildim. H artner93'e göre, Selçuklu san'atındaki kosmik 
evrenierin Ra's ve Dlzanb ile de ilgisi bulunmaktadır. Bu takdirde, 
asgari Selçuklu devrinden beri, yaz tahavvülünde ve gök kubbenin 
takında eve eden Kök-Luu, Ptl i-sipih1· ve Ra's gibi mefhumlar birbiri 

82 Not 53 sııpra'daki ma'haz. 
u Hartner: not 3 ı 'daki ma'haz. 
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ile karışmışdı. Y cr sathının dibindeki sul arda, kış tahavvülünde eve 
eden Dhanb ise, kış, şimal ve karanlık timsali olan Türklerin Kara 
Yılanına benzeyen bir tasavvurdu. 

Selçuklu san'atında en çok rastlanan evren maskesi tipi (Res. 
31), kadim Sibirya (Res. ı), Batı Türkü (Res. 4) ve Khakanlı 
((Res. 12) ma'dcn eserlerinden tevarüs edilmiş gözüken bir şekildir. 
Bu da horturolu bir başdır. Ancak, yalnız evrenin üst dudağı değil, 
her iki dudağı, hortum gibi uzamakda ve biri yukarı, diğeri aşağıya 
kı vrılmak tadır. 

Çin'de Orta A.rya Türklerinde (Res. 27) ve Pe;eneklerde (Res. 28) 
olduğu gibi, Selçuklu muhitinde de, hem destanlarda, hem san'atda 
(Res. g, 29), at-evren~ motifine rastlanır. 

Uygur (Res. 23) ve Nagy-Szent-Miklos (R es. 24) protatiplerine 
benzeyen bars veya arslan-evrenler Selçuklu san'atında çokdur 
(Res. 25- 26). Mardin Artukoğulları devrinde ı 134'de Mardin kalesin
de yazılan bir eserde S/ıudJa' burcu bu şekilde gösterilir (Res. 25). 
ShudJti' bilhassa cesur acidedilen bir evrcndir. 

Kadim Türk geleneğinde "buri" başını andıran maskeler (Res. 
3) ve Luristan 95 ile Batı Türk devri Orta A.rya 96 san'atındaki gibi, 
kuş başları da Selçuk evrenlerinde gözükür. 

Sel;uklu evreninin bir hususiyeti de, ba'zen kuyruğunda bir 
ikinci baş bulunmasıdır. Kuyrukdaki baş önde giden vücudu ısınr. 

Birbirini takib eden hayvanların önde gideni ısırma hareketi de, 
Eurasia göçebe san'atındaki hayvan motiflerinde çok görülür. Miladi 
1270 etrafinda, Aksaray ve Kayseri'de, farsça-arabça karışığı, türkçe 
kelimelerin de bulunduğu bir büyü kitabı yazarak "heykel" (büyü 
resmi)lerle süsleyen Nasiruddin Sivasi97 ye göre, l[aws burcunu 
temsil eden kentazırus şeklinin (Res. 32 - 33) evren biçimli kuyruğu, 
ön kısmında ok çeken kentaurus ile muharebe halindedir. Böylece, 
evren başlı kuyruk, bir ikilik ma 'nasına gelebilir. 

84 E. Esin, "The lwrse in Turkish art", Proceedings of the VIII th meeting of the 
Permaneni International Altaisetic Conference, ıg64, Central Asiatic Journal, cild X/3-4, 
Aralık 1965. M. VII-VIII. yüzyıl eseri Varakhşa sarayı duvar resimlerinde, 
Gök-Türk yazılarının bulunduğu at-evren şekilleri vardır: A. N. Bernstam, 
"Drevnyeturskiy dokument iz sogda", Epigrafica Vostoka, V, 195 ı. 

t6 Combaz, res. 21. 
8' Grünwedel, KıdtstaeUen, res. 249, '250 Kızıl duvar resimlerinde, bir ucunda 

arslan, bir ucunda kuş başlı, S harfi şeklinde evren. 
• 7 E. E s i n, "Sel;ıık tkvrirıe did resimli bir Anadolu yazması", Güı:.el San' atlar Akade

misi Tıirk San' atı Enst. yayınları ı, İstanbul ıg63. 

SılçuHu Tarihi D. 12 
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Eski Türk ikonografisinde olduğu gibi, Selçuklu san'atında da çok 
rastlanan ve evren §eklinin de bulunduğu abideleri 98 ve mezar 
t~lannı 99 tezyin eden kozmik tertiblcrin (Res. 3, 6, g) veya bir 
kapu etrafinda tertib edilen muhtelif motiflerin, Türk, Çin ve Hindis
tan kosmolojisine mumasil astrolojik ma'naları olduğu tedkikler 
sonunda anl~ılmaktadır 100• Bu arada, H un san'atında (Res. go) 
olduğu gibi kosmik evrene binen adam şekli, Selçuklu san'atında da 
vardır (Res. 3 ı). Çinde (Res. ro) ve Kha~anlı sanatında (Res. ı 2) 
görülen, iki evreni tutan insan şekli de, Selçuklu devrinden kalma 
Bağdad Tılsım kapısı'nda (Res. rg) görülürdü. 

Parthe devrinde Mithra abidlerine ve Hristiyan aleminde Aziz 
Georgius'a atf edildiği şekilde, evrenle mücadele mevzu'u, evreni 
uğurlu addeden kadim Türk geleneğinde yoktu. Fakat XI. yüzyıldan 
sonra, muhtemelen lran ve Bi;:,aııs tesirleri altında, Türkler de evrenle 
mücadeleyi alplik saydılar. Bayha~i'yi kaynak olarak veren Djuva-
1n1, Somenat seferi esnasında, Gaz n eli Sul tan Mahmud'un bir 
evren avladığını söyler 101• XIII. yüzyıl Hind şairlerinden, Türk 
asıllı Emir Khusrev Dihlevll02, Türkleri şöyle anlatır: 

"Oku örs delen Türk, ").U .:ıLe .... ~ı .!.!;.i,:. !.IJ- u 

H er arslana ok atar, her ejderi avlar." "JtS:.! J~ ;ı J ~ı J;..! •J> .r 
İşte, ikonografl bakımından, bahsi geçen Pendj-kend resmine 

(Res. 34) benzeyen Konya Selçuklu sarayındaki bir alçı kabart
ması (Res. 35), Selçuklu sultanını bir Türke yakışır şekilde arslan ve 
ejder avlarken göstermektedir. 

Selçuklu evren motifinin Türk ikonografisindeki menşe'leri hakkın
da bu kısa ar~tırmayı bitirirken, şu noktayı da kayd edelim. Selçuklu 
ikonografisine, kosmik evren'in de dahil olduğu astrolojik şekillerin 
Türk kültürü ile yakın ilgisi olabileceğine işaret eden bir delil de, bu 
şekillerin hemzaman Kha~anlı eserlerini hatırlatır (Res. ı 2) tarzda, 
tekerrür ettiği ı 21 ı tarilıli British Museum'daki bir ma'denl kalem 
kutusunun (Res. g) Mal.ımfıd I bn Sun~ur adlı bir Türkün imzasını 
t~ımasıdır. 

98 M. Ön d er "Ein neugefwuienes Rtimseldjukisches Drachenrelief", Archaeologischer 
Anzeiger, ıg6ı. G. Öney, "Anadolu Selçuklu San'atmda Hayat Ağacı Motf(i", Tiirk 
Tarih Kurumu Belteleni XXXII/ı25 (Ocak ıg68). 

99 Bayan B. Karamağaralının III. Türk San'atı Kongresine, Akhlat'da 
bulduğu ejdcrli mezar taşları hakkında tebliği. 

100 Not 52'dcki ma'hazda anlatılmaktadır. 
101 Dekboda, Lugat-1ufme, Telıran 1328 H., "ajdarha". 
102 lbid. 
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RESİM LiSTESi 

R es. I - Sibirya'da bulunmu§ Miladdan evvel VII. asırdan 

sanılan altın yaldızlı tunçdan, boncuklarla murassa, bir ağaç ve bir 
çift oğlak b~lı evren gösteren levha. R udenko, levha Il /9· 

Res. 2 - Miladdan sonra IX - XIV. yüzyıla aid BezekHk Uygur 
duvar resimlerinden, mabed g'dan bir Padmapani kısmı. Çift "Kök
Luu" lar "körkle moncuk"u (Cintamani) gün ortasına, gök kubbeye, 
yükseltmcktedir. Şimal tarafı acidedilen ve su timsali olan havuzda, 
bir diğer çift "luu", yüzmektedir. Le Coq, Clıotscho, levha 32'den. 

Res. 3 -Konya Selçuklu sarayından bir çift evren tasviri gösteren 
alçı kabartması. M. Önder, "Ein neugefundenes Rumseldschukisclıes 
Drachenrelief", Archaeologischer Anzeiger, I 96 I. 

R es. 4 - Koçngar'da 707 - 709 tarihli paraların bulunduğu 
Batı Türk devri hazineden çıkan yaldızlı tunc levhalardan biri. Dünya 
ağacının dalları, evren ba§ı §eklinde bitmektedir. Fettich, levha 7· 

Res. 5 - Bezeklikde Uygur duvar resimlerinden, ma'bed 27'de 
bir dünya timsali. Sudan çıkan Sumenı dağına, dört cihete b~larl.Jlı 

çeviren iki çift evren düğümlenmi§ vaziyettedir. Sumeru tepesin
deki ağacın dallarında ma'budler durmakta ve lotus tahtı üze
rinde A valoki tesvara oturmaktadır. Gr ün wed el, Kultstaetten, 
res. 590. 

Res. 6 - Erzurum' daki Çifte Mi nareli Medrese portalindeki 
dünya ağacı ve evren motifi (Foto. H. Karamağaralı) . 

R es. 7 - Shensi'de Tabgaç veya Tabgaç'lardan sonraki Altaylı 

(belki Türk asıllı) sülaleler devrinden, " Kelen" (Chi-l'in'in türkçesi) 
tipinde bir çift evren ile ay ve güne§ motiflerini gösteren mezar 
ta.~ı. O. Siren, Clıinese sculptul'es from the Vth to the XIVttı centuries, 
Londra 1924, Ilj ı28. 

Res. 8 - Kubaciabad sarayı çinilerinde çift evren motifi. Bu mo
tif, birbirine çatılmı§ bir çift çöğen'i hatırlatır. Devrio edebiyatında, 

evrene mürnasil semavi şekiller ile Kaşgad'nin çöğen dediği (farsça 
şekli: tchavglıô.n) atlı top oyununu oynayan hükümdar te§bihi teker
rür eder. Bay M. Önder'in müsadesile neşr edilmi§dir. 

Res. 9- Ma~mud b. Sun~ur'un eseri olan, M. 121 ı ta
rihli kalem kutusundan "kelen"· veya at b~lı çift evren mot:fkri. 
H artner, res. 14 (B1'itislı Museum) . 
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Res. ı o- Çin'in Han devrinden tunç bir T'ao-tieh başı üstünde, 
bir çift evreni tutan adam motifi. Combaz, res. 179. 

Res. ır - Koçu' da, Uygur yazılı duvar resimleri olan "a" mabe
dinde bulunan ipek üstünde bir resimde, AmoghapaJa veya Ksitigarb
!ıa'nın tahtını ve tezyinat arasındaki çift Kök-Luu motifinden kalan 
bir başı gösteren resim. A. Grünwedel, "Benc!ıt über archaeologisc!ıe 
Arbeiten in Idikut-slıahri", Abhandl. d. I. Kl. der preuss Ak. d. Wiss; XXIV/ 
ı, levha IX. 

Res. 12 .....-VII-VIII. yüzyıldan beri Türk paraları bulunan Munçak 
Tepe'de çıkmış, Kha/sanlı devrine aid bir- tunç hokka üstünde- çift 
evren süslü tahtda oturan şalus motifi. G. A. Pugaçenkova- L. I. 
Re m pel, Bidayouşçiesya pamyatniki izobrazitelnogo iskusstva Uzbekistana, 
Taşkend rg6o, res. I95· 

Res. 13- 1221 tarihinde Bağdad'da yapılan Yılsım Kapısı 

üstünde, bir çift evreni tutan hükümdar motifi. 
Reş, 14- Doğu Türkistan'da, Kızıl harabelerinde, Kök- Türk 

devri bir duvar resminde, üç başlı bir yılanı kemend gibi kullana
rak, kaçan bir at-evreni tutmağa çalışan "luu-khanı" (naga-rajah). 
Grünwedel, Kultstaetten, res. 237b. 

Res. ıs - Kazakistan'da bulunmuş Kha/sanlı devrinden bir tunç 
aynada arslan ve evren arasında duran avcı hükümdar tasviri (evren 
atın başının üstüne tesadüf ediyor). E. Esin, "The Hunter-Prince in 
Turkish iconography", Die Jagd bei den Altaisehen Völkern, Vortr. der 
VIII. Permanent Intern. Altaistic Conference, Wiesbaden ıg65. 

Res. r6- Naşıruddin Sivasi'nin 1270 etrafında Aksaray 
ve Kayseri'de yapdığı büyü "heykellerinden", su unsuruna hükm 
eden "Malik Abu Al:).naf"ın resmi. Bibliotheque Nationale, Persan 
174, varak 86. 

Res. ı 7 - IX- XIV. yüzyıllara ait Bezeklik Uygur duvar resim
lerinden, ma'bed ıg da, makara başlı, bars vücudlu bir evren resimi. 
Völkerkunde Museum. 

Res. ı8 - 122ı'de yapılan Konya kalesinde bir evren gösteren 
taş oyması. Konya Müzesi. 

Res. ıg - Hindistan'da Jalebha (fil başlı evren) maskeli su oluğu. 
Combaz, res. ı 14. 

Res. 20 - Völkerkunde lvfuseum, IB 4471 numerolu, Koçu'da bu
lunmuş Uygur yer resminde, hortumlu su "luu" su resmi. 



EVREN ıSı 

Res. 21-22 - Selçuklu mi'marisinde, İbn Bibi'ninpfl i-nilghUn 
i-sipihr diye tavsif ettiği şekilde, fil başlı evren tasvirleri. Res. 2 ı, ı 228 
tarihli Divriği Cami'inden bir olukdur (A. Ga briel, Monuments turcs 
d'Anatolie, Paris 1934, c. II/, res. ı 14). Res. 22, 1270 tarihli Sivas Gök 
Medresesindendir. K. Otto-Dorn, "Turco-chinesischen Tierzyklus in der 
islamisehen Kunst", E. Diez Hatıra Kitabı, İstanbul Üniv. Edeb. Fak. 
San'at Tarihi. Enst., İstanbul 1963, res. ı8. 

Res. 23 - Çıkan Köl (göl), "öy" (mağara) s'de, Türkistan'da ilk 
Uygur devrine aid (VIII. yüzyıl) bir duvar resminde, chiao-lung tipin· 
den, kaplan veya arslan b~lı, balık vücudhı, evren tasviri. Grün
wedcl, Kultstaetten, res. 635. 

Res. 24 - .Nagy-Szent-Miklos'da bulunup Peçenek'lere atf edilen 
ve IX. yüzyıldan sanılan, türkçe yazılı atitın kaplardan birinde, ars
lanevren tasviri. Strzygowski, Altai-Iran, res. 139· 

Res. 25 - Mardin Artukoğulları devrinde (ı Io8- 1408), ı 134'de 
Mardin Kalesinde yapılan ve hükümdar kütübhanesine aid Al-Sfıfi 
nüshasından ( Süleymaniye Kütübhanesi, Fatih 3422 ) , Shudjii' burcunun 
tasviri. 

Res. 26 - 1221 de yapılan Konya Kalesinde taş oyması arslan
evren tasvhi. Konya Müzesi. 

Res. 27 - VII. yüzyıla ait sanılan Toyok Uygur harabelerinde 
büyük ma'bedde (Klementz 36), bir duvar resminde, bir çift at
evrene binmiş Bur~an rahibi tasviri. Gr ün w e d e 1, K ultstaetten, 
res. 640. 

Res. 28 - Nagy-Szent-Miklos'da bulunan ve Peçenek/ere atf edi
lerek IX. yüzyıla aid sanılan türkçe yazılı altın kapların birinde 
at-evren tasviri. Strzygowski, Altai-lran, res. 122. 

Res. 29 - I 176 - ı I 86'da yapılan ( Artukoğlu devri) Cizre Cami'i 
kapusunda, bir çift evren gösteren yaldızlı tuncdan kapı tokmağı. 
M. Önder, "Selçuklu ejderi", Türkiye Otomobil Klübü Dergisi, Eylül 
1966. 

Res. go - Hun devrinden kalan Kargalık (T'ietı-shan dağları) 

kurganlarından, bir kadın "kam" kurganında bulunan tae üstünde, 
evrene binen insan tasviri. J. Werner, Beitraege zur Archaeologie 
des Attila Reiches, München 1956, res. 65. 

Res. 31 - Harput Artukoğullarından 1mad al-Din Abu 
Bakr b. ~ara Arslan'ın (ı ı85 - 1203) bakır parası. Bay 1. 
Artukoğlu lutfen gösterdi. Arkeoloji Müzesi, İstanbul. 
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Res. 32-33 - Naşır al-Din Sivasi'nin Aksaray ve Kayseri'de, 
ı 270 etrafında yapdığı resimlerden, Hind-Arab astrolojisinde "Dhanb" 
{dünya evreninin kuyruğu) in evci olan l[aws burcunu, evren kuyruklu 
kentauros suretinde gösteren iki resim. Biblioth}que Nationale, persan 
174'den. 

Res. 34 - VII - VIII. yüzyılda Khalac Türklerinden bir sülalcnin 
hakim olduğu PendJ-kend duvar resimlerinden biri. Belenitskiy, 
"Raboti Tacikskoy ekspeditsii", res. 35· 

Res. 35 - Konya Selçuklu sarayından alçı kabartma. Türk ve 
Islam eserleri Müzesi. 


