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BEYHAN KARAMACARALI 

Mezar taşları da diğer sanat eserleri gibi yapıldıklan ortamda 
hakim olan inanç ve adetlerle sanat geleneklerini aksettirirler. lslam 
dünyasında bugüne kadar yalnız Anadolu'da ve bol miktarda karşımıza 
çıkan figürlü mezar taşları tezyinatı, figürlerinin mahiyeti ve bütün 
olarak ifade ettikleri mana ile Türk kültür tarihi bakırnından büyük 
bir ehemmiyet taşırlar. Bunlar aynı zamandıı. din ve mezhepler tarihi 
araştırmaları için de mühim bir kaynak teşkil ederler. 

Anadolu'daki insan ve hayvan tasvirli mezar taşlarına toplu 
olarak Afyon, Seyitgazi, Akşehir, Konya ve Kırşehir'de rastlc:.m:ık.tayız. 
Bu taşlar bölgelere göre özellikler gösterirler. Bunların en eski olanları 
Kırşehir ve Seyitgazi'de bulunmaktadır. Bugüne kadar Kırşehir'de 

bulunan figürlü beş mezartaşı neşredilmiştir 1 • Buradaki insan figürlü 
taşlar, form ve kompozisyon bakırnından Akşehirdekilerin prota-tipleri 
sayılabilirler. Diğer taraftan Kırşehir taşlarında aslan figürünün bulu
nuştı bu merkezi Tokat ve Seyitgazi'ye de bağlamaktadır. S. E y i c e 
tarafindan Aşıkpaşa Türbesinde iki ayrı parça halinde bulun~n şahide
deki 2 bir aslan figürü ile büyük bir madalyon motifi, ileride izabma 
çalışacağımız Tokat taşlannda görülen ve Şir-u Hurşid'i temsil eden 
aslan-rozet kombinezonunun bir başka örneğidir. 

Seyitgazi müzesinde bulunan iki sanduka geyibaslan-tazı-tavşan 
ve kuş figürlerini muhtevidir ( ı-2. res) . Bunlarda bayvan mücadele
leri resmedilm.iştir 3 • Afyon'da bulunanfigürlü mezar taşlan da sanduka 

· 1 C. H. Tarım, Tarihte Kırşehri Gülşehri ve Babafler, Ahfler, BektQjfler, İstanbul 
1948·· Resimler kısmı; W. Ruben, Kırşehir'de Dikkatimizi Çeken San' at Abideleri (Bel
leten, XIT, 1948, 173-176. s.); S. Eyice, Kırşehir'de'H. 709 (1310) tarihli Tasvir/i bir 
Türk MezarTaşı (R. Rahmeti Arat İçin, Ankara, 1964, 208-243. s., 25 Res.). 

:ı S. Eyice, qynı makale, 215-216. s. 12-14. res. 
8 Seyitgazi sandılkalarından birisi 710{1310 tarihlidir. 1.47 x 0.59 X 0.30 m. 

ölçüsündedir. Yan yüzlerinden birinde alçak kabartma olarak, kaçan bir geyiği 
aralarma almış iki arslan ve bir köşede de bir tavşan tasVir edilmiştir. Figürler başa-
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şeklindedirler ve form bakımınd:m S~itgazi'dekileri hatırlatırlar. 

Bunların üzerinde de av ve mücadele sahnelerinden başka, sfenks, 
ejder-rozet ve çift tavus kuşu desenleri mevcuttur 4• 

İnsan figürünü ihtiva eden Akşehit mezar taşlarından ikisi üze
rinde tarih bulunmaktadır. Biri 737/1336, diğeri 776/1374 tarihli 
olan bu taşiara göre Akşehir'deki figürlü mezar taşlan X IV. asrın 
ikinci çeyreğinden itibaren tarihlenmektedirler 5• 

Konya'da bulunan iki figürlü mezar taşının kimlere ait olduklan 
ve hangi tarihte yapıldıkları katiyede söylenememiştir. Env. nu. 1272 

olanında, elinde bir şahin tutan bir suvari tasvir edilmiştir. Suvarinin 
sol tarafinda bir küçük kuş daha görülür. Bu eser yazı karakteri ile 
XIV. asrın ilk yarısına tarihlenınektedir 6• İleride temas edeceğimiz · 
8g2 Env. n1,1maralı mezar taşı ise 1298 tarihinden olmalıdır. 

Anadolu'daki figürlü mezar taşları içinde Sivas ve Tokat şahideleri 
form, kompozisyon ve motiflerinin özelliği bakımından ayrı bir grup 
teşkil ederler. 

Sivas Mezar Taşlan 

Sivas müzesinde bulunan mezar taşlanndan ancak beş tanesi 
figürlüdür. Taşlar gelişigüzel derlendiği ve aynı mezara ait baş He 
ayak şahidelerinin arasındaki münasebet envanter kayıtlarına işlen
roediği iÇin bugün kitabeler tamamlanamamakta, baş ve ayak şahide
leri · arasında ne gibi farklar bulunduğu tesbit edilememektedir. Bir 
kısmında yaliıızca ölünün ismi, bir kısmında da yalnızca tarih bulun
maktadır. Müzede bulunan dikdörtgen prizma şeklindeki lahit kapak
lannın bu şamdelerin kapak taşı olması kuvvetle muhtemeldir. Bunlar 

rılı değildir. Aslanlar ancak pençelerinden teşhis edilebilmektedirler. 
Baş ve ayak tarafları şahicle şeklinde dilimli çıkıntılar ihtiva eden diğer sandUka 

da kalın silmelerle çerçevelenmiş iki pano içinde, birbirinin aynı iki sahne vardır. 
Tavşana benzeyen küçük bir hayvanı uzun hacaklı ve uzun kuyruklu bir hayvan, 
muhtemelen bir tazı, kovalamaktadır. Baş şahidesinin dış yüzünde de bir bış kabart
ması göıiilür. Bu sanduka da bir evvelkine çok yakın bir tarihte, XIV. asrın ilk 
çeyreğinde yapılmış olmalıdır. 

' K. Otto-Dorn, Türkisc'he Grabsteine mit Figurerıreliifs aus Kleinasien (Ars 
Orientalis III, . 1959. 63-76. s.). 

5 R. M. Meriç, Algehir Tiirbe ue Mezarları (Türkiyat Mecmuası V, 1935, 141-
212. s. 75· res.); S. Ün ver, Pierres Tombates Seldjoukides a Effigie au 14.e Sucle en ..4na
tolie, Jerusalem 1960; S. Eyice, aynı makale, 209-210. s. 

e S. Eyice, aynı makale, 218. s., 21-22-25. res. 
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umumiyede dikdörtgenprizma şeklindeki alçak bir lahid ile baş ve 
ayak uçlannda 0.40., o.6o m. yüksekliğinde birer şahideyi muhtevi 
kabirler idi. Lahidierin üzeri ekseriya rozetlerle ve geometrik sulada 
işlenmiştir. Bunlardan Müzeye getirilenlerin uzunluklan 1.50- ı.6o m., 
euleri 0.34-0.35 m., yükseklikleri de 0.14 m. kadardır (3. res. a-b). 
Şahideler beyaz mermerden yapılnuşlardır. Üst kenarlan iki kavisli 
veya dilimli kemer şeklinde kesilmiş küçük dikdörtgen levbalar balin-
dedirler. · 

I - Env. Nu. 597 (4-5 res.). 

Ölçüsü : 0.40 x 0.40 m. 
Şahide hem tepeden, hem de alttan kırılmıştJr. 
Mukarnaslı m.ihrap şekliıide işlenmiş olan tarafı büyük ihtimalle 

baş taşının dış yüzü, kitabeyi ihtiva eden sade tarafı da iç yüzüdür. 
İç yüzde yalnızca iri kabartma nesih harflerle tek bir satJr halinde : 

•JJ»ll ... .;-J" mer~üme'l-mağfüre 

kelimeleri yazılıdır. İsim ve tarih kayıtlı değildir. Ancak sondaki 
müennes takılanndan bu taşın bir kadına ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Dış yüzde sağlı sollu ikişer dilimi muhtevi taşın ortasında keskin 
konturlu d5rt silme ile çerçevelenmiş stalaktitlerden müteşekkil bir 
mihrap görülür. İçteki stalaktitler rumtlerle ve yaprak şeklineki 
hatayilerle süslenm.iştir. Köşelerde alçak kabartma iri birer güvercin 
motifi yer almaktadır. Hafifce kıvrık gagası, küçük başı, kısa bacaklan 
ve tombul gövdesiyle ve teferruat~a işlen.m.iş tüy ve kanatları ile bu 
kuşun bütün özellikleri açıkça belirtilmiştir. Kalan boşlukları çarkı
felek motifleriyle ve küçük yıldızlada süslü irili ufaklı rozetler kapla
mışor. Stalaktitlerin içinde de sol tarafta bir rozet görülür. Halen 
yarılarda dörder olmak üzere dokuz rozet mevcuttur. Milırabın yan 
kısırnlarmda sütünceler üzerinde de üçer küçük rozet dikkati çeker. 
Eser itinalı bir işçilik gösterir. 

2 - Env. Nu. 5 ı6 (6-7 res.). 

Ö.lçüsü : o.8o X 0.37 m. 
Sağlam vaziyettedir. Taşın 0.5 I m.li.k kısmı işlenmiştir. İç yüzünü 

iri ve kaba bir Selçuklu sülüsü ile yazılrruş mezar kitabesi kaplar. 
Okunaksız ve sıkışık harflerle yazılan kitabe dört satır halindedir : 
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.ıJ.rll _,b Jl ila dari's-surür 
Jl \.:.All _,b .:r J,A::;I inte~ale min dari'l-fena ila 

(J,.._)I I.A:JI Jb dari'l-be~a'el-mer~üm 
~Y'-' ~ J-0 _,.,.w.ı ·el-magfürü Şengül b. Mes'üd 

Bu kİtabeden bu taşın Şengül (!) b. Mesud isminde bir kimseye 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Dilimli bir kemer şeklinde olan dış yüz 
mihrap tarzında işlenmiştir. Ortada keskin konturlu stalaktit sıralan 
görülür. Konturlar üç sıra silme ile çerçevelenmi§lerdir. Stalaktitlerin 
altında çarkıfelek motifli bir rozet ve iki satırlık bir kitabe mevcuttur. 
Yazı, itinasız, kaba ve okunaksızdır. Kitabe yarımdır : 

(J~.;I) ~_,ı irte}:ıale min 
.ıJy.ll)~ dari'l-gurür 

Stalaktitler yanlarda üzerieri zikzak motifli yarı silindirik sütun
eelere oturmaktadır. Ayrıca alt kısımda da enlemesine yatan bir 
sütunce vardır. Stalaktitlerin dış yanlarına irili ufaklı oniki rozet 
yerleştirilmiştir. Rozetler yerleri ve motifleri ile simetriktirler. En 
tepede alçak kabartma küçük bir kuş dikkati çeker. Figür küçük bir 
sahaya sığdırıla bilmek için biraz deforme edilmiştir; fakat bir evvelki 
ile mukayese edilirse bunun da aynı cinsten bir kuş, yani bir güvercin 
olduğu dü§ünülebilir. 

3 - Env. Nu. 569 (8. res.). 
Ölçüsü : o. 72 X 0.38 m. i§li kısnn o.6 ı m. dir. 
İyi durumdadır. 

Bu taş kompozisyon bakımından bir evvelkine çok benzer; yine 
stalaktitli bir mihrap kısmln.ı muhtevidir. Ancak burada stalaktitleriıi 
içi de i§lenmi§tir. Ortadaki kitabeyi muhtevi kısım kısmen kontur
larla belirtilmiştir. İki sabrlık kitabe karışık ve akımaksız bir sülüsle 
yazılnnştır. Burada yalnız tarih kİtabesi mevcuttur. 

JJ)II ~SJ\.l: ~ şehri cumada'l-üla 
~~ J ~.....j iJt.t• <.:... senete §emanin tis'ine ve seb<imi'e 

Bu taş 798/1396 yılının Cumadelula'sında ölen bir kimseye aittir. 
Stalaktitlerin yanlarında yine simetrik olarak irili ufaklı rozetler yer 
alır. Kitabenin üzerindeki ile birlikte yirmi tane rozet bulıınmaktadır. 
En yukarıda kanatlarını açnnş küçük bir kuş kabartması görülür. 
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Fakat bu kısım biraz aşınınış olduğu ve ku§ da teferruatlı i§lenmediği 
için cinsi tesbit edilememektedir. 

4- Env. Nu. yoktur. (9- ıo. res.). 

Ölçüsü : 0 ._20 X 0.20 m.dir. 
Taşın iç yüzünde büyük bir çarkıfelek ve onun üstünde tepede 

cinsi tam olarak te§his edilemeyen profilden çizilmi§ bir ·ku§ figürü 
vardır. Dl§ yüz yine m.i.lın!.P §eklindedir. Boş kalan yanlarda biri 
tepede olmak üzere yedi rozet mevcuttur. İki yüzünde de yazı mev
cut değildir. 

5 • Env. Nu. 575 (I I· I2. res.). 

Ölçüsü : 
Tepe k.ısrru ile alt tarafından bir kısım kopmu§tur. Bu eser gerek 

figürlü olU§u gerekse ölenin isim ve hüviyeti ile ölüm tarihini ihtiva 
etmesi bakırrundan ehemrniyet arzeder. Şahidedin arka yüzünde 
tepedeki taç kısmını çift başlı iri bir ku§ kaplar. Hayvanın iri kanatlan, 
yaniara doğru açık bacaklan görülmekte fakat başı aşınmadan dolayı 
belli olmamaktadır. Ku§un ayaklan bjr pençeyi andırmaktadır. Bir 
arınaya benzeyen bu ku§ motifine Ankara Etnoğrafya Müzesi'nde 
bulunan 825/142 I tarihli bir mezar ta§ında da rastlamaktayız. Bu çift 
başlı kuşun altmda kalın silmelerle birbirinden ayrıliiU§ üç satırlık 
bir mezar kitabesi yer alır. İri bir Sel;uklu· süsülüyle gayrı muntazam, 
itinasız ve kötü bir istifle yazılml§tır. · 

~~ı r).lill (..t>').l el-merJ::ıüm el-m~lüm el-müJ::ıtac 

<J. ~1_,:. ~ JW .»ı ü- [Jj Jl ila (r)aJ::ımeti'l-Lahi ta'ala MuJ::ıammed 
t_t- J:Ivace bin Şalih 

~) c;-- 4:..- [•] .t...<ll r.S.; ~ J fi şehri ~i'l-J,ca<de (ti) senete seb'in ve 
'!.~ erba'ine ve seb'imi'e. 

Yukarıdaki kitabeye göre bu mezartaşı 747/ I347 yılının Zi<l-:kade 
sinde (Şubat) vefat eden Muhammed H oca b. Salih'e aittir. Taşın d1§ 
yüzü evvelkilerle aynı kompozisyonu gösterir. Ekseriyetle dı§ yüzde te
pede görüleri. ku§ burada iç yüze alınrru§tır. Bo§ kalan yanlarda ve kita
benin üzerinde irili ufaklı onaltı rozet bulunmaktadır. Taşın kırılan 
kısmında da birkaç küçük rçzetin mevcut olduğu tah~ edilebilir. 
Taşın orta kısmındaki kötü bir nesilıle yazılmış iki satırlık kitabede 
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t.:.A.II el-fena 
)..ıli ed-dan 

kelimeleri yazılıdır. ·: 

. · Figürlü mezar taşlarından Yukarıda tarihlerini · verdiğimiz. ili~i 
VIII/XIV. ası::ın sonuna a_ittirler. Aynı form ve kompozisyon özel,li.k
leri.ri.i taşıyp.n:diğerfigürlü t.~lann da bunlara yakın bir tarihteri olduk
lan m11hakk'aktıi. XIV. asrın · sonuı;ıa doğni ·artan ·bu figfulu· mezar-
taşı tipi,_· XV. asnn başından · itibaren kaybolmaktad.ıilar. -· ·· 

Tokat Mezar Taşlan 

Tokat müzesinde bulunan figürlü .mezar- taş1arı Tokat'ın '.~ErerıZer 
Kabristanı"ndan nakledilmi§lerdir. Bunların da hangisinin baş, hangi- . 
sinip. ay!l-k şahidesi olduklan . anlaşılamamakta _ayrıca lahidierin kapak 
taşları da · bi.lin:eme~ektedir. Erenler Kabristanı Tokat kaİesi di§ında 
y~ek bir tepe ü,zerine yayılmıştır. Bui-ada ıg64 yılında J.Ö.sİneh 
toprağa_ göİnülü yaziyette üzeri rozetlerle ve rumilel-le sÜslü pekçok 
kapak taşına ve şahideye rastlam.ı§tık . . Buralarda yapıİacılk araştır
malarla halen sekiz adet olan figürlü taşlarm sayısının artması bekle
nebilir. Ankara Etnoğrafya müzesinde bulunan üç adet figürlü şahide 
ile bir sandfıka da Tokat't~n getirilmiştir 7• 

: · Tokat f~güilü mezar taşları şekilleri ve mihrap kompozisyonları 
bakımından : tamani~n Sivas'taki tipi devam ettirirler. 

6..: Env. Nu. yoktur. ( 13- ı6. Res.). 
. Ölçusü : o.85 x ·o.:4 ı m., o.6o m. likkısmı işlenmiştir. Taşın her iki 

yüzWı~e .b<!Zı : kısıAJ.].ar kopmuştur. · . . 
Şahidenin dış . yüzü 'mıhrap şeklinde bir kompozisyon gösterir. 

Taşın · Qr~a kı.ı;IIl,li!l keskin .~onturltı bir stalaktit kaplar. Stalaktitlerin 
altında ve. ortada kqtü. istifl~nmiş dört satır~ bir sülüs kitabede öleniiı 
ismi kayded.il.İniştir. 

1. Ankara<Etiıogr~fya !V:T:üzesi envanter deft~rinde ıs. nurnarada kayıüı bul~
nan biı _figür.lü sandukanıri (B.k. Semavi Eyice; aynı .makale, 216.- 2ıj .s:) ·Amas
ya'dan getirildiği rivaye_t edilmekte ise de, Tokat Mü.zes,i.ndeki bir envanter defte
rinde bir fotoğr.if~ıi:ı.· bulunuşu, -bu sand~an.ıı;_ ·da diğer. üç şahide iİe birlikte ·To
kat' tan getirildiğiİli ·ortaya kôyiiıaktadır. Bali ·Çelebi'. isminde, muhtemelen bir · ehli 
tarike 'ait· olan · · sai:ıdo.ka; :üzerinde sanatkar' kitabesiniİı bulunÜıası · bakımlİıcialı 
ayrıca eheinmiyet 'ıaşim.~tadır. . 
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Res. ı - Seyidgazi. 7IO/I3IO tarihli saııduka 

Res. 2- Seyidgazi. X IV. asrın başından bir sanduka 



Res. s-A- Sivas Müzesi. Env. Nu. 509. Lahid kapaktaşı 

Res. s-B - Sivas Müzesi. Env. Nu. 546. Lahid kapaktaşı. 
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Beyhan Karamağralıoğlu 

Res. 6- Sivas Müzesi. Env. Nu. sı6. Dışyüzü. 



Beyhan Karamağralıoğlıı 

Res. 7- Sivas Müzesi. Env. Nu. 516. İçyüzü. 



Be;ıhan Karamağralıoğlu 

Res. 8 ..:_ Sivas Müzesi. Env. Nu. 569. Dışyüzu: 
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Res. ı ı -Sivas Müzesi. Env. Nu. 575· Dışyüzü. 
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Res. 12 - Sivas Müzesi. Env. Nu. 575.İçyüzü. 



Beyhan Karamağralıoğlıt 

Res. 13- Tokat Müzesi. Mahmud el-Kasımi'nin 826/1422 tarihli 
mezartaşı. Dışyüzü. 
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Res. 14- Tokat Müzesi. Mahmud el-Kasımi'nin 826jr422 tarihli 
mezartaşı. Yan tarafı. 



Be_;ılıan Karamağralıoğlu 

Res. 15- Tokat Müzesi. Mahmud d-Kasımi'nin 826/1422 tarihli 
mezartaşı. İçyüzü. 
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Res. ı6- Tokat Müzesi. Mahmud el-Kasımi'nin 826/1422 tarihli 
mezartaşı. Detay. 



Be)'han K 0:ramağralıağlu 

Res. 17 - Tokat Müzesi. b. Muhammed Çelebi'nin 742/1341 tarihli 
mezartaşı. Dışyüzü. 
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Res. ıS - Tokat Müzesi. b. Muhammed Çelebi'nin 742/1341 tarihli 
mezartaşı. İçyüzü. 



Bl':)'han Karamağralıoğlu 

Res. ıg- Tokat Müzesi. Şahmelek binti Muhammed Beğ'in 
mezartaşı. Dışyüzü. 
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Res. ?.O - Tokat Müzesi. Şahmelek binti Muahmmed Beğ'in 
mezartaşı. İçyüzü. 



Res. 2 ı -Tokat. Bir mezar taşı. Dışyüzü. Res. 22 - Tokat. Bir mezartaşı. İçyüzü. 
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Res. 23 - Tokat Müzesi. Env. Nu. 493· 8n/r4o8 tarihli 
mezartaşı. D.ışyüzü. 
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_ . ·,; :·-JJCjfl?tt;b !Çrzriımağralıoğlu 
: ·~' .. ' .... ··. . . - . ... 

Res. 24 - Tokat Müzesi, Eqv. Nu. 493· Res: 25 ~Tokat ·Müzeşi. Env. Nu. 493· 
Sı ı /1408 tarihli mezartaş ı. Bir ya~ ı. 8ıı {1408 tarihli mezartaşı. Diğer yanı. 

._.. 
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· r_,.....~.ll · el-merl?.üin · 
J_,AAJ.I · el-niagfür · 

.;:-. :._,J- Malımüd Hakki 
· t.S"-'uıı eı-iasımi : .--·.: 

. - . 
~~Q.k. t~zyinatlı _sü~uncel~r üze.rj.ne o~_ran . stalakti~i mihrabı.n . ~
~arında 'irili ·lifaklı Çarkıfele~ ve çeşitli ni.o~erle süslü ·qndört rozet 
bUiuİınıaktadır. Şahidenin dar olan yan kısımlarında· stilize bir bitki 
veya, ağaç motifi dikkatr-Çeker: Linear . oygu ·halindeki· daUatın . iki 
taİıesine çentikler · yapılm1ştır. Bunl~ ağacın yapraklarıni mı 
yÇ>k$(!.·· bir: yapr~ğm dam?-~:1~- mı ifade ettiğini _- teşhi~ edeme~. 
Fa~cı.t ileride ~e:ı;n.~s eçiile~eği üz,ere· bir_k!i~ ağç:ını temsil etmi§ o~_a'Sı 
muhtemeldir. Şahidenin iç yüzi.i:ndt: en4 pir hata~ bC?ıdürle ç_erçeve:
leiıen sivri kemer li bir ·sağır n~şin içi.p.de, yukarı kısımd~, aıçak k~ bart
ma olarak itin(!. il~ ~şlenmiş ar~~ tarz~da~ tepesiıideki ibilderi, · çene 
altındaki sakaUan ve kuçUk- gagalan: ile .Çift ·b~lı bir horuz figi:irü 
bulul).maktadır. Y aı:ılara yayılmış uzun ve süslü, kanatl_ar~. ve: sı:pize 
kuyruğu cepheden gösteı:ilıniştir. Zıt yqnlere bakan başlarm arasın<:lap 
s~ilize: bir_ yaprak -~ıkm~ta<;~ır. . . ,.. ·:· 

Bü· figürün altmda istifli iki satır . halinde: tarih. ki tabesi yer alır: 
K.itabe, ·.diğerleriıi~ göre daha itinalı bir sülüsle kabartma ola:rak:yazıl~ 
ml§tır. . . - . 

;.! .r .:r • .rJIJ t.Jt:ıl .i fi't-tanij.i ve'l-'işrine min şehri · 
~Lt· Lt· J .:r.? J ..:.... u _ li-~eneti, sit~ ve 'işrin~ v~ §emanemi~·e. · 

İç ve dı§ yüzündeki kitabel~re göre bu eser 829/1.422:-23 tarihinde 
öl~n Mahmud Hakkı el-Kasımt'in mezar . t~idır. :. · .. · . 

7 -. Env . . Nu. yoktur. ( 17- ı8. Res.). · · 
· Qlçüsü :· o;62. X 0.23-:m.dir. T~J.!l 9·43 ~.lik ·ıosmı_.'~len~ti_r~ 

Mihrap: şek~delci _ -~in .yuka.J?.Sında~ s_taJak~ beş . gözd~n ib<ı;:r.ettir 
ve. içleri. işlenmeıİıiştir. Yaıılarda irili tifakl~ on rozet b~luiıur . . Teped~, 
di!,iıııli ke_m~dn: üz~rinde uzun-bacaiili, uzun boyu~~. iri. gagalı bir 
tum!i kuşu tasvir e<:lilmiştfr .. St~laktitleriu altmda, ortaçla ~klın~~ 'bir 
si4üs ile . :ınezar _kitabesi. yazılıdır. . .. ·. . . , . . . ·. 

. . . . . : \ .. :. ... .. 
· ~ıJ --ıU. ô~ .we. .:t. b. Mu~ammed Çelebi ta,be §erahuma 

. . ... 
Mezar kİtabesinin baş kısmı yoktur. Taşın iç yüzünde kalın bir silme 

Stl;uk/ıı Tarihi D. 6 
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ile aynll.!ll§ iki satırlık bir tarih kitabesi vardır. Harfler birbiri içine 
girm.iş; okunaksız ve kaba bir sülüs ile yazıll.!ll§tır. 

( _;:. · JIJI ı..i fi eva'ili Mul;larrem 
~le--:-- J . ~JI J ~1 ~neyni (?) ve erba<ıne ve sebi'mie. 

İç ve dıştaki kİtabelere göre bu taş Muhammed Çelebi'nin, 742/134 ı 
yılının Ocak ayında ölen oğluna aittir. · 

8- Env. Nu. : Yoktur. ( ıg-20. Res.). 

Ölçüsü : o.85 x 0.35 m. 0.52 m.lik kısmı işlenm.iştir. 
Bu şahide de evvelkilerle aynı ınihrap kompozisyonu gösterir. 

Onüç rozeti muhtevidir. Stalaktitlerin altında, ve 'ortada, sülüs hatla 
iki satır halinde ölenin ismi yazıll.!ll§tır. · 

.!.ll. .u Şahınelik 

~ JJ. i.J. bin Mul;lammed Bek. 

Tepede, dilimli kemerin albnda, bir evvelkine benzer, iri gagalı ve 
uzun boyunlu bir kuş tasviri dikkati çeker. Fakat yeryer aşındıği için 
tam olarak teşhis edilememektedir. Bu ·taşın diğer yüzü de aY.Jll şekilde 
işlenmiştir. Kemerin içinde, -yanlarda dokuz rozet mevcuttur. Bu 
yüz daha sade, stalaktitler daha azdır. Zikzak tezyinatlı sütunce de:. 
metleri arasında iki satır halinde okunaklı bir sülüs ile 

~~ ~i 
;.wll el-~adeti 

yaz~dır. 

9- Env. Nu. Yoktur. (2 ı-22 .. Res.). 

Ölçüsü : 0.27 x 0.23,5 m. 
Bu taşın yansına yakın kısmı kınll.!ll§ ve kaybolmuştur. Bunun 

da dış yüzü mihrap şeklindedir. Kemerin çerçevelediği sahanın yan 
kısımlan küçük rozetlerle süslenmiştir. İç yüzde, taç kısmında, alçak 
kabartma olarak işlenmiş, karşıkarşıya birbirlerine . bakan, büyük 
kuyruklu, güvereine benzeyen iki kuş tasviri bulunmaktadır. Kuşların 
başları arasında, bitki olmayan fakat ne olduğu da teşhis edilemeyen 
bir şekil dikkati çeker. Yalnız tek satırı kalmış olan iri kabartma 
sülüs kitabede 

ibaresi yazılıdır. 
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Tokat müzesinde bulunan bir sanduka ile, üçü Tokat müzesinde 
biri Ankara Etnoğrafya müzseinde bulunan ·dört şahide üzerinde aslan 
figürleri bulunmaktadır. 

ıo - Env. Nu. 493 (23-25. Res.). 

Ölçüsü : o.6o x 0.3 ı m.; o.s3 m.lik kısmı ~lenıniştir. 
Mihrap şeklinde bir kompozisyon gösterir. Stalaktitlerin içieri de 

işlenmiştir. Kemer k~ yanlannda ondört tane irili ufaklı rozeti 
muhtevidir. Rozetler çark.ıfelek, süleyman mührü ve ·geometrik de
senlerle kaplıdır. Ayrıca iki rozetin üzerinde birer küçük kabartma 
rozet daha vardır. Ortada alçak kabartma kötü bir sülüs ile iki satır 
halinde tarih kitabesi bulunmaktadır. 

? .~>-1 a.J:ıade eaşere . 
"-!.~·~·.J ve ~emanemi'e. 

Bu ki tabeden bu taşın 8 ı ı/ 1408-g tarihinde ölen bir şahıs için yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Taşın yan kenarlanna farsça ~irer mısra hakkedil
miştir. 

v- .o".)~ ~1/ 1_,. ,:,1).~. yaran-ı mera 'umr-i e bed bad . ki men 
r.)..r ı9!r~ .:ı~ 41> _;ı ·J.J.) dür ez heme·§an be-na-mürtd: mürdem 8 

Be§ dilimli olan kemerin tepesinde, üçgen şeklinde bir taç te§kil eden 
kısmın iki tarafında küçük birer arslan kabartması işlenmi§tir. Figür
ler kısmen aşınmi§ olmakla beraber,. iri pençeleri, kalkık kuyruğu ve 
açık ağzı ile oldukça ifadelidir. · · 

I I - Env. Nu. yoktur. (26-27. res.). 
Ölçüsü : o.go X 0.35 m.dir. 0.52 m.lik kısmı işlenmiştir. 

·Bu mezartaşının dış yüzü mihrap şeklinde itina ile işlenmiştir. 

Dilimler. içine irili ufaklı değişik tezyİnatlı rozetler yerleştirilmiştir. 
Tepede üst üste iki rozet bulunur. Stalaktitlerin altında, kitabenin 
üzer.inde de küçük bir rozet görülür.· Dilimli kemerin yan yüzle
rinde tepedeki üçgen şeklindeki taç kısmının iki yanında alçak ka
bartma birer aslan figürü ·dikkati çeker. Figürler biraz aşınmıştır, 
ba.§ın detaylan seçilememektedir. · İri pençeleri ve bir evvelkine 

s. "Dostlarımın ömrü ebedi olsun, ben onlardan uzakta muradıma · ererneden 
öldüm." Farsça beyti okuyarak tercüme eden ve kİtabelerin okunmasında yardımı 
dokunan Dr. Esad Coşan'a ve diğer kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
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benzeyen §ekli ile bunun bir aslan tasviri olduğundan §üphe edi
lemez. Kuyruğu yukan doğru bir kavis çizdikten sonra a§ağıya doğ
ru inmektedir. Ön yüzde, stalaktiderin altında sülüs ile yazıl~ me
zar kİtabesinin ba§ kısmı mevcuttur. 

. (.J> _,llj_,; tuvuffiye'l-meri:ıüm · 
J_,A;..ll el-magfür 

Bu ta§ın tarih kitabesi bulunmadığı gibi kime ait oldu~ da belli 
değildir. 

12 - Env. Nu. 407 (28-2g. res.). 

Ölçüsü : o.65 X 0.37 m. i§lenmi§ kısmı 0.57 m.dir. Alt kısmından 
üçgen §eklinde büyük bir parça kopmu§tur. Şahidenin iki yüzü de 
mihrap §eklinde olup stalaktitler ve rozetlerle süslenmi§tir. Bu ta§ın 
hangi yüzünün iç taraf olduğunu tesbit etmek güçtür. Biz stalaktit
lerin altında 

r.r _,ll.j_,; tuvuffiye'l-merl:ıüm 
J_,A;..ll el-magfiir 

yazılı·olan kısmın dı§ yüz, figürlerin ve tarih kİtabesinin bulunduğu 
tarafi.n da iç yüz olduğunu kabul ediyoruz. 

Dl§ yüz keskin konturlu zengin bir stalaktitle kapla~tır. Dilirnli 
kemer ile stalaktiderin arasında dokuz rozet bulunmaktadır. Ayrıca 

stalaktitlerin altında, mezar kİtabesinin üzerinde de a§~ bir rozet 
mevcuttur. Bunların hepsi deği§ik desen gösterirler. T epede, taç 
kısmında, bir ewelki §ahidede görüldüğü gibi iç içe iki rozet dikkati 
çeker. Desen itina ile i§lenm.i.§tir. 

Şahidenin iç yüzünde; sivri kemerli mihrap kompozisyonu, enli 
bir hata! çerçeve içinde alın~tır. Alçak kabartma olan tezyinat 
dik ve nispeten derin oygudur. Bu nebati 'çerçeve kemer alınlık
larında iki aslan figürü ile nihayetlenir. Hayvaı:iıar uzun ve dar bir 
sahaya, ifadelerinden pek biqey kaybetmeden yerle§tirilmi§lerdir. 
Kar§ılıklı olarak oturur vaziyette duran simetrik figürlere ortadaki 
yapraklı bir dal eksen vazifesini görmektedir. Aslanların fazla uzun 
olan kuyrukları ta§m dilimlerine paralel olarak bükülmektedir. Bu 
çerçevenin altında sad~ bir stalaktit ve altı rozet görülür. Stalaktit
lerin altında tarih kitabesi mevcuttur. Fakat ta§m alt kısmı kırık 
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olduğu için güçlükle okunabilmektedir. Bütün boşluğu üstüste bir 
istifle ve kötü bir sülüsle dolduran kitabe : 

JW .iıl~ J. bi-ral;ımeti'l-lahi ta' ala 
h,~'l./] J p. .!..lJ §ela.§e a'şare ve §emanemi'e 

Kitabenin yüzler hanesinin §eman kısmı okunmakta fakat mi'e kıs
mında ancak şekil benzetibn.ektedir. 49S nu.lı aslanlı taşın 8ı ı H. <l.§a
ğıda bahsedeceğimiz 405 nu.lı sandukanın da 8 ı8 H. tarihli olmalan, 
burada iyice okuyamadığımız §eman rakkarnının sonundaki harflerin 
"mi'e" olduğunu hükmettirmektedir. Kitabeye göre ismini bileme
diğimiz bu şahıs 8 ıs/ 14 10 taribilide ölmüştür. 

IS - Env. Nu. 404 (so-sg, res.). 

Ölçüsü : Sanduka : 0.28 X 2.07 m. dir. 
İnce uzun sandukanın üst kısmına geni§ açılı bir üçgen şekli 

verilmi§tir. Sanduka baş ve ayak şahideleri ile birlikte yekpare t<l.§tan 
yapılmıştır. Baş t<l.§ı vazifesini gören 0.33·5 m. yüksekliğindeki kısmın 
üst kenarları da geniş açılı bir üçgen meyda:q.a getirir. 0.30 m. yüksek
liğindeki ayak taşı üçgen şeklinde bir girinti ile süslenmiştir. Sanduka 
sadedir. Şahide şeklindeki baş ve ayak çıkıntıları üzerinde yalnız 
mezar kitabesi yer almaktadır. Baş t<l.§ının d~ yüzünde ki güzel ol
mayan bir sülüsle alçak kabartma olarak yazılan kitabe, satır vazifesini 
gören bir silme .ile iki bölümde istiflenm.İ§tir. 

Tepeden itibaren birinci bölümde : 

ı.i~ tuvuffiye 
( ~~ ( .r ).1 el-merl;ıüm el-ma'şüm 

1.5~ ..;ı....... Muşta!a Çelebi 

ikinci bölüm: 

~ .!.ll.. ).:i i.l. b. Kutlu Melek binti 
.!lı J........ Mu~ta!a Beg 

şahidenin,sağ yan kenarında kitabe devam etmektedir . 

.:t....ıt.~l J .;:..!)All .!.ll.. ~ tS~ ;,;._ .!lı r.li ;,;._ c)t.,:. ~.} ;,;._ .:,t.,:. ~~ ;,;._ S!~ i.l. b. 
Beglerbegi b. Ya"\}şi "\}an b. !).arasi "\}an b. !).alem Beg b. Ba'di Beg 
meliku'l-guzat ve'l-mucahidin 
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şahidenin . iç yüzünde : 

~~J 42-J .iıl42-J tSjU .ı.:....!..ib .!.ll. M elik Danişmend Ga~i ral;ıimehu '1-Lahu 
ra~eten vasi'aten 

yazılıdır. Ayak taşının yan .kenarlannda ölüm tarihi kayıtlıdır. Oyuk 
olan üst kenarda : 

sol kenarda : 
.~ -JL./ §emane 'aşere 
~~·~·:., ve §emanemi'e. 

Kİtabesine göre bu şahideli yekpare lahid, Danişmendgazi 
soyundan gelen, babası beylerbeyi olan Mustafa Bey'in kızı Kutlu 
Melek'in oğliı Mustafa Çelebi için 8ı8fı4~s-ı6 tarihinde yapıl
mıştır. Anası Danişmendli soyundan geldiği için, mutadın dışında, 
bu şahıs, anasının şeceresi ile kaydedilmiştir. 

Sandukanın me~ olan yan yüzlerinde, ortada birer büyük, 
çarkıfelek . motifli rozet, bunun iki yamnda tam olarak teşhis edile
meyen, afyon çiçeğini hatırlatan birer bitki ve buıılarm yaruannda 
da karşılıklı, birbirlerine doğru koşar vaziyette iki aslan: tasvir edil:.. 
miştir. Sandukamn her iki yanına da işlenmiş olan bu motifler linear 
oygudur. Eser sadedir. İtinalı bir işçilik göstermez: 

Ankara Etnoğrafya müzesinde Tokat'tan ·nakledilmiş, ikisi çift 
başlı kuş, diğeri bir madolyan içinde bir aslam muhtevi üç figürlü 
şahide ile Amasya'dan geldiği rivayet edilen figüılü bir sanduka 9 bu
lunmaktadır. 

14- Etnoğrafya Müzesi En v. Nu. 2 (34-35. res.). 

Ölçüsü : 0.33 x 0.55 r:iı.dir. 
Bu şahidenin arka yüzü kitabe yazılmak üzere bir silme ile ikiye 
ayrılmış, fakat kitabesi yazılrnamıştır. Bu durum bu taşin yanın kal
dığını gÇ)stermektedir. 

Dilimli kemer şeklinde bir taç kısmı bulunan şahidenin ön. yü
zünd.e, ortada, büyük bir madalyon içinde bir arslan motifi görül
mektedir. Baş kısmı bir haylı aşınmış olan figür güçlükle seçilebil.:. 
mektedir. Başı arkaya doğru dönük, ağzı açık hayvan iki hacağıyla öne 
doğru hamle yapar vaziyette tasvir edilmiştir. Madalyonun sol kena- · 

9 7· nota bakınız. 
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nnı yapraklı bir dal yanya kadar çevreler. İri ve dilimli şekiller 
haşhaş yaprağını hatırlatmaktadır. Bu Aslan-madalyon kompozis.: 
yonunu Kırşehir'de Aşık Paşa türbesinde iki ayrı parça halinde 
bulunan ve S. E yi ce tarafından birleştirilen 10 bir mezar taşında da 
bulmaktayız. 

15 - Etnoğrafya Env. Nu. : 4 (36-37· res.). 
Ölçüsü : 0.29 X O.{)J-m. 
Dilimli bir kemer ile taçlanan şahidenin dış yüzü diğer Tokat 

şahideleri gibi mihrap şeklindedir. Keskin konturlu stalaktiderle 
sÜslenen iç kısımda, ortada bir çarkıfelek şeklindeki rozetin etrafını 
mezar kitabesi çevrelemektedir. Burada küçük harflerle : · 

...A.--'! .:..-'! .:ı.;ı.,.:. ~ol>- :ijadice :ijatün binti Yüsuf · 

denmektedir. Stalaktiderin dışında kemer karnında irili ufaklı rezet
ler yer almıştır. 

Arka yüzde yukarıda iki satır halindeki kitabede : 

•JPI ""r )1 .:.-).; tuvuffiyet el-mer}:ıüme 
l,:J lı-J Jl ~t:-11 el-mağlure el-ni,ul;ı.tace ila raJ;ımeti rabbiha . 

ibaresi okunmaktadır. 

Kitabenin altında çift başlı bir kuş tasviri bulunmaktadır. F:igü
rün sol tarafindan taşın büyükçe bir kısmı kopmuş olmakla·" beraber 
hayvanı teşhis mümkün olmaktadır. Üç dilimli ibiği ve çene altındaki 
sakalı ile bu figür 6. Nu. daki gibi bir horozu tasvir etmektedir. Horoz 
vasıflan iyi belirtilmiş bu figür vasıtasıyla bu şahideyi 6. Nu. ya kıyasla 
XV. asrın ilk çeyreğine tarihliyebiliriz. 

ı6 - Etnoğrafya Env. Nu. 5 (38-gg. res.). 
Ölçüsü : 0.35 X 0.54 m. olan şahide de kompozisyon bakımından 

diğer şahidelere çok benzer. Ön yüz mihrap şekinde bir kompozisyon 
gösterir. Rozetlerle süslenmiştir. Milırabın ortasındaki küçük boşluğa 
yanlamasma .iıi~J ral:ümehul'-Lahi . yazılıruştır. 

Şaıy.clenin iç yüzünde, taç kısımnda I. Nu. lı taştaki gibi, çift 
başlı bir kuş. motifi görülür. Şahideyi nebat! bir bordür çerçevelemek
tedir. Bu nebati çerçeve ile birlikte 6. Nu.lı .taşın kompozisyonunu 

ıo S. Eyice, aynı makale, 215-216. s., 12-14. res. 
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hatrrlatmaktadır. Dört satır halindeki alçak kabartma kitabesi şöy-
ledir : · 

. ~. k- ..i fi şehri saf er 
~[.(V J t.t..P. [ J] ~ 4;..J li-seneti bamsin [ve] <işı:Ine ve ş_emaneıni'e. 

Kİtabesine göre bu taş 825 yılının Saferayında (1422 Ocak) ölen bir 
kimse için yapılmıştrrıı. 

17- Etnoğrafya müzesi Env. Nu. 15 

Tokat'taki diğer. sandukalar gibi yekpare mermerden baş ve 
ayak kısımları kendinden şahideli olarak yapılmıştır. Kitabeleri, fo
toğrafları ve desenleri ile S. Eyice tarafından · neşredilen12 eser, 
87FJ/ I474 yılında vefat eden Bali Çelebi b. Yakup Ağa'ya aittir. 
Ayak şahidesinin dış yüzünde bir süvari. figürü ile sanatkar kitabesi 
J4 j..ı: ('amelu Bali) bulunmaktadır. Mustafa Çelebi J:>. Kutlu Me
lek'in sandükasında oldufu,ı gibi (Bk. Nu. 13) burada da figür, kon
turları linear olarak: 'oyulmak suretiyle belirtilmiştir. Süvari hiçbir 
silah taşımamaktadır. Elinde tuttuğu yuvarlak cismin ne olduğu ke
sinlikle tayin edilememekle berab~r, ·tarikat şeyh ve dede1erinin 
kullandıklan bir şifa aynasi olması çok muhtemeldir13• Bı,ınİara 
ilave olarak, sandukanın adına yapıldığı şahsın kitabede "Çelebi" 
olarak anılması da onun bir tarikat büyüğü olbuğunu düşündür
IIiektedirl4. 

11 H. Zübeyr Koşay, Eski .Medeniyetlerin Halk San'at ve Kültüründe Izleri, Mil
letlerarası Birinci Türk San'atları Kongresi, Ankara I9-24 Ekim Igsg, Ankara Ig62, 
253· s., CLXTV/6 res. Yazar burada bu Tokat taşı,ı:ıın lzmir'den geldiğini ve bir 
Osmanlı el·eri olduğunu söylemektedir. 

· 1z S. Eyice, aynı makale, 2 I 6 - 2 I 7. s., I 5 - 20, res. 
13 Bali Çelebi b. Yakub Ağa'nın bizzat kendisini temsil ettiğine şüphe olmayan 

suvarinin elinde tuttuğu cisim, Or_han eli'nin Huban Danipnentli köyündeki Demirkaynak 
Dede'nfu. şifa aynasına çok benzemektedir. B k. A. R. Y aI g ı n, Anadolu' da Türk 
Daingaldrı, Bursa Halkevi neşriyatı : I4, Bursa I943, 49 • 53· s., sı ve 53· sayfadaki 
resimler. 

14 G. Ö .ıı ey, (!ran Sel;ukluları ile mukayeseli olarak Anadolu Sel;uklularında Av 
Sahne/eri, Anadolu (Anatolia), XI. sayı, I967, Ankara ·I969, 131- 132. s.) isimli 
makalesinde, hiçbir . esasa dayanmadan, bu süvarınin bir avcı figürü olduğunu 
iddia e~ektedir. Ayrıca, ayaktaşındaki sanatkar kitabesini, ölünün hÜviyetini ve 
ölüm tarihini bildiren kitabe zan.ııettiği gibi, taşın adına yapıldığı Bali Çelebi b. 
Yakub Ağa ile Sanatkar Bali'yi birbirine karıştırmıştır. . 
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i .J>-)1 Jy Tuvuffiye el - merl;ıüm 
~ı ..,..~ t.t. ~ J4 Bali Çelebi bin Ya<l._{üb Aga 

ö.ı..All.s~ ~ .j fi şehri . Zi'l- ~a<deti 

8g 

~Lt"!./., ~ ., c.;t.t• 4.:.... senete ~emanin ve seb'ine ve ~emanem.i'e . - -. 
(878 Zilkade/1474 Mart). 

Sivas ve Tokat mezar taşlannda rastladığımız kuş figürlerinin 
cinslerini tayin güçtür. _Ş.embolik olarak ve küçük ölçülerde yapılan 
bu figürlerde cinslerin karakterleri tebarüz ettirilmemiştir. Şahini 

pençeleri ve eldivenli bir elle taşınması ile, tavusu da tepeliği ve uzun 
kuyruğu ile teşhis etmek mümkündür. Konumuz olan taşlarda ise bu 
karakteristik taraflan bulunan hayvanlann ikisi de yoktur. Bununla 
beraber bu taşlar içinde tepesindeki ve çenesi altındaki ibikleri ile 
horoz, tombul gövdesi ve küçük kafası, kısa ve ince bacaklan ile gü
vercin, iri gagası, uzun boynu ve hacakları ile turna kuşu teşhis edile
bilir. Bunlann dışındaki kuş figürleri hakkında söylenecek sözler bir 
yakıştırmadan ileri gidememektedir. Anadolu'da muhtelif eserlerde 
bilhassa çift başlı olarak yırtıcı kuş figürlerine rastlanmaktadır. Bun
lann ifade ettiği mana bulunduklan yere göre değişebilir. 

Mezar taşlannda rastladığımız ve aslan olarak kabul ettiğimiz 
figürlerin de pars veya kaplana b enz ediklerini; daha doğrusu bu cinsin 
de tam olarak teşhis edilemediğini söyleyebiliriz. Bununla beraber her 
ne olursa olsun bu hayvan figürleri · menşei Orta A.rya'ya dayanan bir 
geleneğin Anadolu'da devam ettiğine işaret ederler. Biz bu yazımııda 
umumi olarak kuş ve aslan cinslerinin bu zengin ve geniş kültüne 
kısaca temas ettikten ·sonra mezar taşlannda kazanmış olabilecekleri 
mana üzerinde duracağız. 

Kuş : 

Karta! eski türklerin adet ve inançlarında mühim bir rol oynar. 
Takutlarda karta! güneş ve Gök Tanrının sembolüdür; ilkbahar ve 
sonbahar kartalın temsil ettiği ruhun iradesine tabidir. Altaylılarda 
kam tarafindan idare edilen kurban ayininde, şaman davuluna vurur
ken kartalı şöyle tavsif eder : "Tanrı kuşu karta!, sağ kanadı güneşi 
sol kanadı ayı kaplar" 15• Şaman davulu üzerinde bir karta! resmi 
vardır 16• 

15 A. İnan, Tarihte ve Bugün Şamanivn, Ankara 1954, ıos. s. 
16 W. R.adloff, Sibirya'dan, II, Çev. Ahmed Temir, İstanbul ıgs6, 21. s. 
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İbn Fadlan, seyahatnamesinde Başkırtlarm turna ku§una taptıklarını 
nakletmektedir 17• Tokat mezarta§lanndan birinde bulunan turna 
ku§unun (7. Nu., 17. Res.) Alevilerce kutsal sayılması, sesini Hz. 
Ali'den aldığına dair eski bir inanem mevcudiyetine ve Vilayetname
lerde yer alan Ahmed Y es evi ile Horasan Erenlerinin turna ku§U 
kılığına girmeleri ile ilgili efsanelere bağlanabilir 1s. 

'ralcutlarda kuğu kuşlan "Ayazıt" adı verilen yaratıcı ve refah 
sağlayıcı, çocukları koruyucu bir ruhun timsalidiri9• Pazırık'ta çadır 
eşyası arasında kuğu şeklinde bezden yapılmış ve içi doldurulmuş 
figürler bu kuşun çok erken zamanlardan beri hürmet gördüğünü 
gösterir 20• · 

Altaylılarm büyük kurban ayini sırasında kam tahnit edilmi§ bir 
kaza binerek temsilen göklere doğru uçar. W. Radloff bu merasimi 
teferrmi.tiyle anlattıktan sonra, §aman davulu üzerinde kartaldan 
başka bir de kaz figürünün bulunduğunu zikreder 21• Tahtacılar 
arasında kaz ayağı şeklindeki bir motifi halkın uğur sayarak göğüs
lerinde taşımaları Anadolu'da bu adetin biraz değişik olarak hala 
yaşamakta olduğunu gösterir 22• 

Reşidu'd-Din, Camiu't- Teuarih'te Oğuz menkıbelerine daya- . 
narak Oğuz boylarının herbirinin yıtncı . kuşlardan bir ongunu oldu
ğunu söylemektedir. Cengizname'de Cengiz Han Oniki Türk boyuna 

- nişan olarak birer kuş tayin etmiştir. Gü,n Han'ın ongunu şahin, 
. Ay Han'ın karta!, Yıldız Han'ın tavşancıl, Gök Han'ın sungur, 
Deniz Han'ın çakır, Dağ Han'ın puhu kuşudur 23• Ongunlar da 
damgalar gibi o buyun, ocak ve oymaklarm ·heps_ine şamildir. Kaş
garlı Mahmud "Öğuzlarda bir boy ne kadar ocak ve oymaklara 
ayrılırsa ayrılsın aynı damgayı muhafaza eder der" 24• 

17 lbn Fadlan Seyahatnamesi, Çev. Lütfi Doğ~n, Ankara, İlahiyat FakWtesi 
Dergisi 1954, I-II, 59-80. s. -

18 M. Ak s e 1, Türklerde dini resimler, İstanbul 1967, 74· s.; A. Gölpınarlı 
Vilayet-Name, Menakıb-ı Rünkar Hacı Bektaş-ı Veli, İstanbul ıgs8, ı8- 19. s. 

19 A. İnan, aym eser, 37· s. · · 
2o L'Art Ancient de L'Altai, Musee de L'~rmitage, Leningrad 1958, fig. 28. 

r 2ı W. Radloff, aym eser, 21. ve 26. sayfalar; A. İnan, aym eser, 104. s. 
22 Y . .z. Yörükan, Tahtacı Oymaklanna Ait Bilgiler, Hayat Mecmuası 1928, 

68. sayı, 15-16. s.; Tahtacılar, Daru'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası 1929, 12. 
sayı, 71. s., 13. sayı, 77· s. 

23 A. İnan, aynı eser,; 47· s.; Ali Rıza Yalgın, Anadolu'da Türk Damgalan, 
Bursa 1943, 8-ıo. s., 1. H. Konyalı. Erzurum Tarihi, İstanbul 1960, 308. s. 

24 Kitabu Divan-ı Lugat-i Türk, I. Cilt, 1333, Daru'l-Hilafeti'l-Aliyye, 57-58. s. 
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Kartal diğer bir anlamıyla hukuki semboldür. Kül tigin amtı 
civannda bulunan Kül tigin heykelinin kopmu§ ba§ında, üzerinde 
bir kartal kabartması bulunan bir ba§lı.k görülmektedir. Kanadanın 
iki yana açıru§ ve cepheden gösterilmi§ olan kartal bir arına olsa 
gerektir 25• A r t u k oğlu M ah m u d'un sikkelerinden de bunun ba
zen §ahsi bir arına olarak kullamldığı anla§ılmaktadır. Kartal'ın I. 
A 1 a e d d i n K e yk u b a d'ın §ahsi arınası olduğu ileri sürülebilir 26 

Sivas'ta Env. Nu. 575 olan bir mezar ta§ı ile Etnoğrafya müzesin
deki Env. Nu. 5 olan diğer bir mezar ta§ı üzerinde a§ınmı§ çift ba§lı 
bir ku§un mevcut olduğunu yukarıda söylemi§tik. Kartalı hatırlatan bu 
ku§un cinsini tam olarak tayin etmek mümkün olamamaktadır. Tokat' 
tabul unaniki büyük §ahide (Kat. Nu. 7 ve 8) deki büyük gagalı ve nis
peten uzun hacaklı ku§U da te§his bugün için imkansızdır. Yukanda 
temas ettiğimiz kaz, kuğu· ve turna ku§lanndan biri olsalar bile bura
da bulunmasımn anlamı daha farklı olmak lazımdır. Biz bu sebeple 
bunları daha sonraki ar~tırmalanmıza bırakara~ umumi bir tabirle 
ku§ olarak değerlendirrneğe çalı§acağız. Bugün hala halk arasında ya
§ayan "can ku§u" ifadesi ruhun ku§a benzetildiğini gösterir. Nitekim 
Yakut-Dolganlar ve Tanguzlar doğmadan evvel ruhiann küçük ku§lar 
halinde olduklarına inarurlardı 27• Altay karnlarının ayin sırasında 
ku§ elbiseleri giymeleri 28 ku§un uhrevt alem ile f~i dünya ara
sında bir mutavassıt olduklarını göstermektedir. 

25 Luniir Jisl, Kül-Tigin Anıtında 1958 de Tapılan Arkeoloji Ara§tırmalarının 

Sonu;ları (Belleten, XXVII. Cilt, 107. sayı, Ankara ıg6g. 398-399· s., II. Res). 
28 İbni Bibi, Sultan Alaeddin Keykubad'm Konya'ya gidişini anlabrken 

"saltanat çetrinin kartalı sultanlarm güneşine kanat germiş" şeklinde bir ifade kul
lanmaktadır (Nuri . Gencosman tercümesi, Anadolu Sel;uklu Tari~i, Ankara 1941, 
8g. s.). Konya ince Minare/i Medrese Müzesinde bulunan Konya Kalesinden bir taş 
üzerinde çift başlı bir karta! kabartması üzerinde "es-Sultani" ibaresi yazılıihr. 
M. Önder ve K. Otto-Dorn tarafından kazılınağa başlanan Kubad Abad sara
yında bulunan çinilerde de çift başlı bir karta! motifi üzerinde "es-Sultani" kelimesi 
mevcuttur. 

:n Eliade, Schamanismus und Archaische Ekstastecnik, Zuric-Stutgardt 1957, 
261 S. 

28 Elia.de, aynı eser, ı68. s.; G. Ön ey, Artulclu Devrinden bir Hayat Ağacı Kabart
ması Hakkında, Vakıflar Dergisi, VII. sayı, İstanbul ıg68, ı ıg. s.; Aynı yazar, .Anadolu 
Sel;ııklu Sanatında Hayat Ağacı Motifi. Belleten, XXXII. Cilt, 125. s~yı, Ankara 
ıg68, 35· s. 
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Altay mezar taşlarmda bazılarmda küçük kuş figürleri mevcut
tur 29• Ayrıca Altın-Elmaskaya mevkiinde bulunan bir mezar taşmda . 

elinde güvereine benzer bir kuş tutan bir şahıs tasvir edilmiştir 30 

(40. Res.). Ihe Ashete yazıtmı ihtiva eden lahdin üzerinde de yine 
güvereine benzer bir kuş res!lli dikkati çeker (41. Res.) 31• Güvercini 
Siuas mezar taşlannda da teşhis edebilmekteyiz. Bu husus bu motifi · 
Türkistan mezar kültürüne bağlamaktadır. Anadolu'da Güvercin 
sevilen ve saygı gören bir kuştur. Tarikatierin yayılması ve gelişmesi 
ile de yeni bir anlam kazanmıştır. Bektaşt inancına göre Hacı Bektaş 
Veli Horasan'dan diyar-ı Rum'a bir güvercin kılığında gelmiştir 32• 
Meşhur Bektaşt şeyhlerinden kabul edilen ve Kaygusuz Abdal'ın 
Şeyhi olan Abdal Musa'ya atfedilen beyitlerde bu inanç ifade 
edilmiştir aa. 

Tokat mezar taşlarmdan biri üzerinde de çift başlı horoz figürü 
bulunduğunu görmüştük Çift horoz motifine P~ırık buluntulannda 
rastlamaktayız 34• Göktürk kurganlannda çıkan eşya arasında da 
dikkati çeken bu motif Zerdü;tlükte ateşi sembolize eden kutsal bir 
hayvandır as. Orta A.rya Türklerinin dini merasimlerinde dört mev
simde kesilen dört kurbandan biri horozdur. Bu hal aleviler arasmda 
hala devam etmektedir 36• Edirne'de Hızır Baba'ya kurban· olarak 
horoz adanmakta, horozun kursağından alınan taşın susuzluğu gider
mek ve kadınlan güzelleştirmek gibi hasseleri olduğuna inanılmakta-

29 H. Appelgren-Kivalo, Alt-Altaische Kunstdenkmiihler, Helsinsgfors 1931,' 
Abb. 224, 261. 

ao H. Appelgren-Kivalo, aynı eser, Abb. 344· 
3ı H. N. Orkun, Eski Türk r~ıtlan ll, 1939-1941, 125. s. 
32 A.Gölpınarlı,aynıeser, 13, 18-19.s.;Malik Aksel,aynı eser, 

74· s. 
33 "Ali oldum, adem oldum bahane, 

Güvercin donunda geldim cibane"; ve 
"Güvercin donuyla Uruma uçan 
İmamlar .evinin kapusun açan 
Cümle evliyalar üstünden geçen 
Var mıdır biçbir er Ali' den gayrı?" (Sa d e d d i n N üz b et, Bekt(lft Şairleri, 

İstanbul 1930, 4-6. s.). 
" L'Art Ancien de L'Altai, Fig. 45· 
35 B. Öge!, lslamfvetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962, 192. s. 
36 Y. z. Yörükan, Eski Türk Dinleri ve Mezbepleri, İstanbul 1932 (neşredil

memiştir), 23: s. 
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dır 37• Bektaştlerce horozun mubarek bir hayvan sayılışının başta gelen 
sebeblerinden biri de Hacı Bektaş V ell'in bir horoz üzerinde 
Kırşehir'e gelmiş ve keramet göstermiş olmasıdır 38• Türk yazı sana
tında horoz şeklinde Besmete'nin ve Kevser Suresinin yazılışı39 tarikat
lerin, bilhassa Bektaşiliğin tesiri olarak yorumlanmalıdır. Ankara Et
nografya müzesinde bulunan, yazı ile tertiplenmiş horoz tasviri mü
zeye Hacı Bektaş'taki Pir Evi'nden getirilmiştir. Kızılbaşlar horaza 
"Cebrail" derler. Cem -aytninde horoz kurban ederler 40• Kanaati
mizce horoz Orta A.rya gelenekler ile islamiyeri kendisinde mezceden 
Bektaşt Tarikatı ile ilgili bir unsur olarak Tokat mezar taşlarmda kar-

. şımıza çıkmaktadır. 
Aslan: 

Geniş bir sahada kullanılmakta olan hayvanlarm başında aslan 
gelir. Aslan, kuvvet, kudret ve hakimiyetin sembolüdür. Pazırık bu
luntulan arasında aslan-geyik, aslan-boğa mücadele salinelerine 
rastlanması bunun eski bir türk geleneğine dayandığını göstermek
tedir. İslamiyetten evvelki Türk bayraklarında bu motife tesadüf edil
miştir41. Kuça hükümdan aslanlı bir tahta otururlardı 42• Batı A.rya 
Su-lo hükümdarları altından aslanlı bir başlık giyerierdi 43• 

İslam Türk devletlerinden Karahanlılarda aslan hükümdarlara bir 
ün van olarak verilmiştir 44• Gai.neli ve Büyük Selçukluların bazı bayrak 
ve çetrlerinde aslan motifi mevcuttu 45• lstamt sikkelerin üzerinde, 
Danişmendlilerin, Artukluların ve İlhanlıların, hatta Osmanlıların paraları 
üzerinde aslan figürleri görülmüştür 46• Kaynaklarda S u 1 ta n ·Bay
bars'm aslan şeklinde ·arması hariç 47, aslanın bir sülalenin. veya bir 

37 H. Tanyu, Türklerde Taşla İlgili inançlar, Ankara rg68, rı9. s. ve ısı s. 
38 Hi~met, Bektaşilik ve Son Bektaşiler (Türk Yurdu 1928, 200 sayı, r6-r7. s. 
so Malik Aksel, aynı eser, 79· s. 
40 Naci Kum, Atabeyli, Antalya tahtacılarına dair notlar, T .T .A.E.D. IV, 

İstanbul 1940, 2II, s. 
u F. Köprülü, Hukuk{ Semboller, 47· s. 
42 F. Köprülü, Aslan. İ. A., I. 605. s. 
43 W. Eberhart, Orta ve Garbt Asya Medeniyeti {Türkiyat mecmuası 1942, 

125-rgı. s.):-· 
u F. Köprülü, Aslan. İ. A., I, 605. s. 
45 F. Köprülü, aynı makale, 605. s. 
46 F. Köprülü, aynı makale, 6o6. s. 
47 L . A. Mayer, Saracenic Haraldry, Oxford 1933, p. ıo6-ıro, Pl. ı . 



94 BEYHAN KARAMAGRALI 

hükümdann hukuki bir sembolü olduğuna dair hiçbir kayda tesadüf 
edilemediği ileri sürülmekte 48 ise de bu figürün sikkede, çetrde ve 
bayrakta ancak arına olarak kullanılabileceği kaiıaatındeyiz. 

Aslan eski Türk kültüründe ba§ka bir manada yer almıştır. Kamın 
uhrevi alemle irtibat kurduğu esnada, sembolik aslanlar merdiven 
vazifesi ·gören hayat ağacını beklerlermi§ 49• Hayat ağacı ve aslan 
kompozisyonunu Anadolu'da bazı türbe ve medreselerin tezyinatında, 
şüphesiz menşeindeki mana ile ilgili olmaksızın, yaşamaktadır. 

Asla~ bunların dışında bir de astrolojik manası vardır. Mezopo
tamya'dan Roma'ya kadar geniş bir sahaya yayılnuş olan bir inanca 
göre güneş, ay ve yıldızlar oniki burcu temsil eden hayvanlardan biri 
ile alakalıdır. Güneş aslan burcu ile ilgili addedildiğinden bu iki 
motifbir arada kullanılmış ve güne§i temsil etmiştir. Cizre köprüsünde 
bulunan aslan-güneş kombinezonu güneşi temsil etmektedir 50 Gı ya
seddin Keyhusrev'in sikkelerinde görülen aslan-güneş ve iki Js:üçük 
yıldız kabartması bunun hem astrolojik anlamda hem de arına olarak 
k~anıldığını gösterir. Timur'un sarayında üçgeh şeklinde düzen
lenmiş üç madalyon üzerinde aslan motifinin bulu:riması sı bu güneş 
sembolünün XV. asırda da devam ettiğini ifade etmektedir. Farsça 
Şir-u Nurşit olarak adlandırılan bu sembol Anadolu'da yeni bir ·anlam 
kazanmış Hz. Ali'yi temsil etmiştir. H z. Ali Esedu-l-Lah (Allahın 

aslanı) dır. Bektaşi ve Aleut inançlarına göre Miraf'ta Hz. Muham
med'e aslan şeklinde görünmüş ve O'nun yüzüğünü almıştır. H z. 
P eygamber geri döndüğü zaman, kaybettiğini zannettiği yüzüğünü 
Hz. Ali kendisine iade etmiş; Hz. Muhammed'de Miraf'ta karşı
l~tığı aslanın Hz. Ali olduğunu anlaiDl§tır. Yukanda Bektaş! şeyh
lerinden olduğunu söylediğimiz Abdal Musa'nın şiirlerinde bu 
hikaye de anlatılır 52• Aslana binrnek Sufiler arasınçla da görülmek
tedir 53. K a r a c a A h m e d S u 1 t a n veya A h m ed R u fa i'-

48 F. Köprülü, aynı eser, 6o6. s. 
u G. Öne'y, Bir Artuldu eseri, ı ıg. s. 
60 W. Hardner, The pseudoplanetary notes of the moon obrist in Hiııdu and Islamic 

iconografpies (Ars Islamica, Vol. V, 1938, ı 13-154). 
n F. Köprülü, aynı eser, 607. s. 
n "Muhammed Mirac'm yoluna girdi 

Bu sır gayet sır içinde sır idi 
Şir donunun hatem mührünü verdi 
Bu sırrı kim eder Ali'den gayrı" (Sadeddin Nüzhed, aynı eser, 6. s.) 
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nin ve M a h m u d H a y r a n j'nin aslana binerek H a c ı B e k
taş Veli'ye kaqı çıkmaları hikayesi de aslan'ın mubarek bir hayvan 

sayılmasının sebeblerinden biridir 54• Hurujtlik.te çift ~ yazılarıyla 
aslan şekilleri yapılmıştır ss. 

Altay mezar taşlarmda rastlanan pars ve aslan figürleri Orta A.rya 
mezar kültünde bu motifin bir anlamı olduğu gösterir 56• Tokat mezar 
taşlannda aynı figürün geliinmesi bunların menşeinin Orta .A.rya'ya 
dayandığını ortaya koymaktadır. Fakat Anadolu'da anlamı değişerek 
Ştr-u Hurşid olarak kullanılmış ve Hz. Ali'yi temsil etmiştir. Kanaatı
mızca, Tokat mezar taşlarmdaki aslan ve rozet (Ştr-u Hurşi.d) tasvirleri, 
Hz. Ali'ye mensubiyeti ·ve -onun koruyucu~ bağışlayı cı, şefaat edici 
olduğuna inananlarm ondan yardım dilernesinin ifadesidir. Kırşehir 

Aşılipaşa türbesindeki şahide ile Etnoğrafya müzesincieki Tokat'tan gelme 
aslanlı şahide, aynı figürlerı ve kompozisyonu göstermekle Bektaşiliğin 
yaygın olduğu bu iki bölge arasındaki müşterek bir inanem vücut 
verdiği müşterek bir motife işaret e~erler ve bu mezar taşlarmda tasvir 
edilen Ştr-u Hurşi.d'in Hz. Ali'yi temsil ettiği hakkındaki kanaatim.izi 
kuvvetlendirirler. 

Rozet: 

Sivas ve Tokat mezartaşlarında çok sayıda; irili ufaklı ve çeşitli 

rozetler bulunmaktadır. Rozet veya madalyon şekilleri çok eski devir
lerdenberi mezar taşları üzerinde astrolojik manada görülmüşlerdir. 
Shen-si'de bir IV-VI. yüzyıl mezannda çift ejder ile birlikte ay ve 
güneş sembolleri karşımıza çıkmaktadır (42 . Res.) 57• Orkıin bölgesin
deki mezarlarda güneşin gökteki hareketini gösteren taş dizilerine 
rastlanmıştır ss. Altay mezar taşlan üzerinde daireler halinde veya 
köşeli olarak pekçok rozet motifi mevcuttur. Bunlar büyük ihtimalle 
ay, güneş ve yıldız sembolleridirler (43· Res.). 

63 A. Göl pı na ri ı, aynı eser, ug. s. 
64 Malik Aksel, aynı eser, 84. s. 
65 Mali~- Aksel, aynı eser, 83-89. s., 40-44. Res. 
65 Appelgren-Kivalo, aynı eser, Abb. 265-268. 
n Bu fotoğrafı göndermek lutfunda bulunan Emel Esin Hanımefendiye şük

ranlarımı arzederim. 
68 B. Ögel, lslamiyetten Once Türk Kültür Tarihi, Ankara ıg62, 134· s. 
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Şark ve Türk kozmogonisinde dokuz planet, oniki burç mev
cuttur 59• Ana4olu -tekke; zaviye v~ türhelerinde sık sık r~stlanan ~ozet
lerle bu plan~ tl er veya '!:>ur.çlar mı sembolleşt4"ilmiş.tir? Bunun cevab~ 
Anadolu· tarikatleri iyice incelenn:ieden ver~ek güçtür .. Sivas v.e Tokat 
taşlarında dokuz ve oniki adet rozetten başka öndört, onyedi, hatta 
daha· fazla adette ol<inlar da vardır. Bunlar gCŞk yüzünü mü temsil 
etmektedirler yoksa bu devfrde ve bu· bölgede, ehl-i tarik .indinde 
başka · bir anlam mı kazanmışlardır? Konumuz ohm taşlarda, 3, 5, 
7, g, 12, 14, 17 rozet bulunması bunların "İsnaaşere" denen oniki 
imamı, 14 ·Masum-u Pakı ve bunlara ilave olarak pir ve şeyhleri temsil 
ettiğini de düşündürmektedir. Nitekim Bektaşi şürlerinde bu· rakkam
larla mubarek şahıslar · kastedi)miştir 6o. Alev~e ilgili bazı araştır
malarda da bu sayıların delalet · ettiği manalar açıklan.mıştır 61• 

Alıi'lik üzerinde de bu açıdan yapılacak araştırma:larııi meseleye ışık 
tutacağına kaniyiz. ·. 

59. W. ~ardner, aynı makale, ı 14-ı 17: ~· 
&o-"Bil Hacı Bektaş Yeliyi Şah imam Rızadır ol 

Onyedi şiri kemerbest şahı hanedanı bil 
Bil Ricalu'l-Gaybı ol hükümdariyi bil 

Üçleri bil, b~leri bil, . yediler, kırkları bil" 
(Sadeddin Nüzhed, aynı eser, 33· ve 2s., 29. sayfalar); Ahtlikte onyedi kemerbest 
piri oldukları esnaf taifesi şunlardır : ı- Selmari-ı Farisi : Berberler; 2- Ömer ibn 
Ümeyye : Peykler; 3- Bilal-i Hab~i : Müezzinler; 4- Büride-i Esiemi : sancaktar
Iar; s- Zü'n-nun-ı Mısri : tabibler; 6- Suheyb-ı Rum.L Ahiler, 7- Hasa~ Basri : 
Şeyhler; 8- Kanber : seyisler; g- Kümeyl ibn Ziyad : bazı şeyhl.er; ıo- Abdullah 
ibn Abbas : Müfessirler; ı ı- Malik el-Eşter : Beğler, silahtarlar; 12- Muhammed 
ibn Ul:iu Bekr : Mimarlar; ıg- Cömert Kassalı : Kasablar; İ4- Cabir-i Aiısari : 
Nakibler; . ıs- .Ebu Zerr-i Gifari: Palaiı-duzlar; ı6- Abu'd-derda :· Riyazet ehli; 
ı7- Ebu Übeyde: Reisler (Abdülbaki Gölpınarlı, islam ve Türki llerindefütüvvet 
teşkilô.tı) (İktisat Fakültesi Dergisi II. Cilt, ı949- go., 91- 93· s.) .. İlhami malılasını 
ullanan bir Alevi şairinin bir Şiiri de bu görüşü kuvvetlendiren diğer bir örnektir : 

"3 ler dü alemde· birliğe yetti," 
"5 ler de imiarın damenin tuttu," 
"ı lik lokmasın 7 ler yuttu" 
"Damen-i Pak olan pirler de ı dir." 
"ı4 Masum-u pak, 12 İmam" . 
"17 kemerbest, cümlesi taınam" 

(0. Bayatlı, Bergama'da Alev! gelini ve inançları, İzmir I9S7, 29, s.) 
61 O. Bayatlı, aynı eser, ıs- 29. s.; Y. Benekay, Yaşayan- Alevilik, Kızılbıi.şlar 

arasında, !stanbul · 1967, ı66- ı6g. s. 
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Beyhan Karamağralıoğlu 

Res. 28- Tokat Müzesi. Env. Nu. 407. 8ı3/1410 taıihli 

mezartaşı. Dışyüzü. 



Beyhan Karamağmlıoğlıt 

Res. 29- Tokat Müzesi. Env. Nu. 407. Sıg/1410 tarihli 
mezartaşı. İçyüzü. 



Res. 30- Tokat Müzesi. Env. Nu. 404. Mustafa Çelebi'nin 8ı8/ı415 tarihli 
Sandukası. Güney yanı. 

Res. 31- Tokat Müzesi. Env. Nu. 404. Mustafa Çelebi'nin 8ı8/ı415 tarihli 
Sandukası. Kuzey yanından detay. 
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Res. 32 - Tokat Müzesi. Env. Nu. 404. Sandukasının 
baş şahidesi. Dışy~ü .. 

R es. 33 - Tokat Müzesi. Env. Nu. 404. sandukanın 
baş şahidesi. İçyüzü. 
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Res. 34 - Ankara Etnografya Müzesi. Env. Nu. 2. Res. 35 - Ankara Emoğrafya Müzesi. Env. Nu. 2. 

Dışyüzü. Cepheden görünüş. 
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Res. 38- Ankara Etnografya Müzesi. Env. Nu. 5· 
Dışyüzü. 

Res. 39 - Ankara Etnografya Müzesi. Env. Nu. 5· 
İçyüzü. 
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Res. 41 - Ihe Aslıete yazılının bulunduğu lahdin üzerindeki güvereine benzeyen 
kuş figürrü (H. N. Orkun'dan). 

Res. 40 - Altın-Eimaskaya'dan biı· mezartaşı. Tomsk Müzesi. 
(Appelgrcn-Kivalo, Abb. 344). 
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Res. 42 -~hensi'den IV-VI. asra ait bir mezartaşı 
(0. Siren, Chenese Sculpture from the IVth to the 

Vlth Century, Vol. Il{ı28). 
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Res. 4·3 - Miı1usinsk mezartaşı (Appelgren-Kivalo, 
Abb. 152). 
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Beyhan Karamağralıoğlu 

Res. 44 - Tokat Müzesi. Pir Hüseyn b. Hoca Ahmed'in mezartaşı. 



Beyhan Karamağralıoğlu 

Res. 45 - Tokat Müzesi. Env. Nu. 456. Çelebi Emir Yusuf b. Çelebi 
Emir Hüseyn'in mezartaşı. Dışyüzü. Kitabenin baş tarafı. 



B~yhan Karamağ1·alıoğlu 

Res. 46- Tokat Müzesi. Env. Nu. 456. Çelebi Emir Yusuf b. Çelebi 
Emir Hüseyn'in mezartaşı. İçyüzü. Kitabenin devamı. 



Beyhan Karamağralıoğlu 

Res. 47 - Konya Taş ve Ahşap Eserler Müzesi. Env. Nu. 8g2. Dışyüzü. 



Beyhan Karamağralıoğlu 

Res. 48 -Konya Taş ve Ahşap Eserler Müzesi. Env. Nu. 8g2. İçyüzündeki 
kazınmış olan kitabesi. 



~ :·. . . ' ''i•; 

Res. 49- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Env. Nu. 24.65. 
Bir çeşme veya hayır yapısına ait bir parça. Önyüzü. 
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Beyhan K aramağralıoğlu 

Res. 50 - İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Env. Nu. 2465. Detay. 
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Res. 51- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Env. Nu. 2465. Arka tarafı 
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Bitki motifleri : 

Mezar taşlannd~ cennet taanu ola~ ·ıi~r· ile ölüm v{ e be~~ ~ykuyu 
sembolize eden başbaşa r~sdanmcı.kta<4r: A~şehir v.e. J(ı~jehir hıezar 
taşlarında yalnız · ı:i~r görij.lçiÜğü 'halde 62 . I:okqt't~ .aslanli saridtıka 
ile Etno~afya·. müze~in~eki aslanlı . §a}ji~eqe ·haşhaş fidani ~ulun
m~ktadıi-. · Iİ~~a.Ş· Bat:Üıilerce çok. rağbet ·g9r~üş· 'bir b~i:kidir.· Bu 
uyuşturucu ~adde .ile sarhoş Ölu~:u.ir; ·d~a dünyada iken · bakiki 
cennete kaviışulurdu 63• Böyiece haşhaş ' Ba~ilerce· insanı cennete 
götüren kutsal bir bitki olmuştur. 'Kaiıaat:irrik.ce Tokat mezartaş
larında bı.ilÜnmal~p ·da bu batıiı.i inanç. ye adetle 'ilgilidir. ·Aynca 
çift horoz, Çift ~slan· motifleri . a~aşında stiliZe bir bitki motifi ~ati 
çeker. Mez~· taşlarıD1:11 .yan kısımlarında ·d·a .· (K:at. Nu~ 6),' bir . ağacı 
sembolize .eden.' motifler·,vardır. · B~İılar menşe bakınunq.ap. ·or~a A.rya 
Türk ' kültürüne·· bağlanırlar. · Altaylılar · eskidenbe~i ağaçlara . s~ygı 
göstermişlerdir~ Bunlardan· 'eiıÇok s'!-ygı gören kayin ağa~ıdır. Ş!lriıan 
ilahilerinde kayma kutsal pir _yer · verilmiştir 64• Şamaiı a~erinde 
ağaç merdiven vazifesi görür ve kam'' blı vasitayla uhrevi ale:qıe 'yük-
selir 65• · · · 

Anadolu'd·~ bazi ağaÇlara pş.rça . bağlamak', onların gizli · kuvvet
lerinin olduğıina inanma~, bu eski inancın halk arasında bir ·deva
mıdır. Anc~k mez.ar· taşlannda bunların, men§ei .ne ·. olursa olsun 
tezyin'ı bir motif olarak kullaruldıklanndan şüphe edilemez .. · . 

Yukanda muhtelif vesilderle işaret ettiği~z . Orta A.rya Şainan 
inanç ve ·an'aneleri ve bu kül~r dışınqa miit~laa edilerniyecek cilan 
sanatı, Anadolu Türk sanatına hangi yolla girmiştir? Kanaatimizce bu 
hadise, doğrudan doğruya Moğol. is cilasinın ve bilhassa Doğu · Türkis
tan' dan, Batı Türkistan'dan, lran'dan ·Antidolu;ya akan büyük göç 
dalgalarının sosyal bünyede ve devlet düZeninde meydana getirdikleri 
değişiklik ve hatta kargaşalıkla izah. edilç~ilir. · 

ez S. Eyice; aynı makale; 222 s. 
G3 N. Ça~atiy - t. .A. Çi.ı.bukçu, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara ıg65, 63, 

6g- 72. s. 
" "Albn yapraklı ·bay kayın 

Sekiz ..göl geli mukaddes ka yın 
dokuz köklü altın yapraklı mubarek kayıri 
sana kara yanaklı ak kuzu kurban ediyorum." (A. İnan, Türk Boylarırula 

Dağ, Ağa; ve pınar kültü) (R. Rahmeti Arat İçin, 273· s.). · 
ss W. Ra d 1 o ff, aynı eser, 23. s. 

Stl;uk/u T arilıi D. 7 
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Türkler'in Müsliimanlığı kabulleri ile birlikte ~amanlığı Müslü
manlık içinde ya~atma çabasıyla Eba Müslim'e bağlı olanlar tara
fından bir mezhep kurulmak istenmiş ve Sunbat, Bihafedd, 
Muhanna' gibi dini isyanlar olmuştu 66• Müslüman olan Türkler 
eski inanç ve adetlerinden vazgeçememişlerdi. Halife Mu'tasım 
(833-842)m Mô.veraünnehr Türkleri'nden vücuda getirdiği ordu ve 
Samarra'ya yerleştirilen Türkler burada yine kendi adetlerini 
yaşatıyorlardı 67• Samanoğlu hükümdan İsmail b. Ahmed (8g2-
907)in Ş aman· Türklere karşı yaptİğı bir seferde ordusunda bulunan 
bir gurup asker, kafir ordusunda akrabalan bulunduğunu ve · karn
larrom yağmur ve kar yağdırarak kendilerini helak · edeceklerini söy
lemişlerdir 68 ki bu olay Müslüman olan Türkler'in hala karniann kuvve
tine inandıklarını göstermektedir. Anadolu Sel;uklularında da ·defi.ll 
merasimlerinin eski Tür k annaesine göre olduğunu, devrin ileri ge
lenlerinin mumyalanması ortaya koymaktadır. 

türklerin Müslümatılığı ·kabullerinden itibaren dini hareketlere 
fikrin de karışmas~yla tasavvuf gelişı:n:eğe başlani.ıştır. Horasan bu ~ere
yanın başlıca merkezlerinden biri olmuş, Buhara ve Fergana'da bir 
takım şeyhler ortaya çıkmış, suftler yetişmiş ve bu cereyan Semerkant'a 
kadar yayilmıştır. Bu inanç ve akldelerin Anadolu'ya girmesi ve yayıl
ması Moğollar önünden kaçan kitlelerle hızlandınlmıştır. Moğol ordu
sunun öncüleri Anadolu'ya girdikleri vakit, her mağlup millete gÖrüle
bileceği üzere maneviyata sarılma duygular~ arttı. Bu hislerden fay
d~lanmak isteyen ve siyasi ihtiras besleyen bazı kimseler ortaya çıkti. 
Türkmenler henüz müslümanlıkta salabet kazanmamı~lardı. Şamanizm 
akide ve ayinlerine bağlı birçok Tatar urugl~n da buralarda . dolaş
mağa başlamış, nüfus kesafeti son haddini bulmuştu; boylar uruglar 
birbirlerini sürüyorlardı. Maveraünnehr · şeyhleri, Horasan erenleri, 
Harezm ve Iran tarikatçılan burada kendilerini uygun bir ortam bul
muş; H a s a n S a b b a h'm kurduğu Batıni hükümetinin yıkılınası 
654/1256 ve Alamut kalesinin tahribi ile de firarüer birer dal ve mürşit 
Slfatıyla Türkmen oymakları arasına ·karışmışlardı. Anadolu'nun tama-

es O. Turan, Selçuklu Tarihi ve Türk lsldm Medeni;ıeti, Ankara ıg65. 347· s. 
" H. 256 senesi vak'alarından birinde Muhammed b. Boga ismindeki müs

lüman olmuş bir kumandan, öldürüldükten sonıa Türkler tarafından kendi adetleri 
üzere gömülmüş ve üzerinde bin kılıç kırılmıştır (Ta beri, Tarihu'r-Rusul ve'l-Mulak, 
Brill ı883-84, III. seri, ı833. s.). · 

es O. Turan, aynı eser, 348. s. 
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men türkleşmesi, İslamiaşması ve her türlü fikir ve akide taşıyan zümre
lerle mesktın görünmesi bu sıralardadır. Bu Türk şeyhler Oğuz ve Tatar 
boylarında gördükleri Şamanİzın hallerini Müslü71!-anlıkla kaynaş
tırmak için musamalıalı yollar tutmuşlar, sihri ayinler, içkili rakslar 
ve devranlar yapmışlardır 69• Bu cümleden olmak üzere, bir şeyhten 
çok bir §aman hüviyetiyle ortaya çıkan,, gaipten haber verdiğini ve 
kendisine bir "cin tab! olduğunu" ileri süren Baba İshak etrafina 
birtakım kimseleri toplayarak isyan etmişti. Tokatlı Barak Baba, 
Seyyid Mahmud Hayrani'nin müridi Sarı Saltuk gibi türkmen 
tarikatçıları kamlığı müslümanlık ile kayna§tırmağa çalı§an §eyh-
lerdir. . 

XIII. asrın ortalanndan XVI. asrın sonuna kadar Babatlik, 
Abdallık, Bektaşflik, Kızılbaşlık, Hurujflik, Kalenderilik ve Haydarflik 
gibi birçok batıni mezhep ve tarikat ortaya çıkmı§, Türklerin eski 
inanç ve adederi Anadolu'da ya§amağa devam etmi§tir. Bektaşf ve 
Alevfler arasında· bu inançlar bazan olduığu gibi devam etmİ§; bazan 
da yeni bir kisveye bürünmü§tür. Tarikaderin geli§mesiyle tekke ve 
zaviyeler artmağa ba§lami§ ve eski Türk dini sanatı bir tarikat sanatı 
olarak kendisine uygun bir ortam bulmu§tur. 

Tekke ve iaviyelerin pencere ve kapı kanadan ile muhtelif mü
nasip yerlerinde rastlanan figürler bu inançlada ilgilidirler 70 • .J;:tnoğ
rafya Müzesi'nde bulunan. Aslanlı ve Tavuslu ah§ap kapı kanatları, 
Mevlana Dergahına ait, çift ba§lı karta! figürünü havi ralıle ve üze
rinde horoz, insan ve çitf gövdeli asıan 71 figürleri bulunan Nisan tası, 
Akşehir'de Kileci mescidine nakledilmi§ olan karta! ve ejder figürlü 
ah§ap dolap kapakları,_ Tokat'ta Şeyh Meknun Tekkesi'nde sıva üzerine 

89 Y. Z. Yörükan, Bir Fetva Münasebetiyle, Fetva Müessesesi Ebu Suut Efendi ve 
Sarı Saltuk (İiab.iyat Fakültesi Dergisi ı9s2, II-III, ıso-ısı. s.). 

10 Artuldu kale v.s. gibi taş eserlerinde ve Selçuklu mimarlık eserlerinde görülen 
figürler mahiyetleri bakımından farklıdırlar ve konumuzun ·dışında kalırlar. 

71 Semra Öge!, Sel;uk Saratında Çift Gövdeli Aslan Figürü (Belleten, XXVI. C. 
ıo3. sayı, Ankara ı962) adlı makalesinde Al'91 Handa görülen aslan motifinin "arma
vari" bir mana taşıdığını, bir Selçuk sarayına ait bir diğer parçacia ise hükümdarıo 
alameti sayılabileceğini ileri sürmektedir. Aynı motif Konya Mevlana MüZesinde 
bulunan 1/isan Tasında görülmektedir. Şüphesiz bu motifi burada bir arma olarak 
tefSir' etmek mümkün değildir. Olcaytu Hüdabende'nin oğlu Ebu Sait Ba
hadır Han tarafından ı333 de Dergaha hediye edilen, ve içinde nisan yağmurları 
toplanarak şifa için dağıtılan bu kap tekke eşyasındandır. Ve üzerinde bulunan 
figürlerin delalet ettiği mana da kabın fonksiyonu ile ilgili olmalıdır. 
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çizilıni§ hayvan figürleri bu devirde yaygın olan birçok tarikatin inanç 
ve ananeleri ile alakalıdır. · 

Mezar taşlannda rastladığımız Ş!r-u Hurşid, güvercin, horoz ve 
mahiyeti tam olarak teşhis edilemeyen diğer kuşlar, Bektaştlikte yeni 
bir mana kazanarak Hz. Ali'yi, Hacı Bektaş Ve_li'yi temsil etmiş
lerdir. Tokat mezartaşlan üzerinde rastlanan "Pir" 72 ve "çelebi" 73 

lakab ve ünvanları meseleyi vuzuha kavuşturmakta ye bunların Ahi, 
Sufi veya tarikat ileri gelenlerine ait olduğunu ortaya koymaktadır; 
Konumuz olan Tokat figürlü mezaı:taşlarmın buranm tarihi "Erenler 
Kabristanı"ndan getirilmiş olması, bu civarda hala Alevi ve Bektaşiterin 
yaşamakta oluşu bu figürlü taşlarm Batınİ akidelerin vücut verdiği 
Barak! 74 ve daha sonra da Bektaşi tarikatına mensub kimselere ait 
olduğu düşüncemizi kuvvetlendirmektedir. 

72 Figürlü şahidelerle aynı form ve kompozisyon gösteren mezar taşlarından 
birinin kitabesinden "pir Hüseyn b. Hoca Ahmed" isimli bir şahıs için yapıl
dığı anlaşılınaktadır (44. Res.). Pir, Bektaşi ve Mevlevllikte tarikat kurucularına ve 
tarikatın ileri gelenlerine, Ahilikte ise esnaf zümrelerini himaye eden ·veliye den
mektedir. Tasavvufta P~r, Allah yoluna sillük eden, müride doğru yolu gösteren 
kimsedir. Tasavvuf erbabına göre bunlar dört sınıfa ayrılırlar : ı- Şeriat ve tarikat 
bakımından alim fakat nefsani hislerini tamame~ yenemiyenler (Salik-i Şirf). ·2-
İHi.hi cezbeye dalıp irşad da bulunamayanlar (meczunb-ı Şirf), 3- Vahded zevkine 
varıp,- ayık zamanları az olan ·ve sükıln bulmayanlar (salih-ı meczub), 4- ilahi cez
beye ve Allahın tecellisine mazhar olup, beşeriyetten sıyrılıp sonra . irşad için mest:. 
likten tekrar ayrıiabilen kimsedir. Bunlara uymak caizdir. (meczub-u salih). (Tahsin 
sin Yazıcı, İslam Ansiklopedisi, g6. cüz, ıg63). Kanaatımızca Pir Hüseyn b. 
Ahmed Bektaşi tarikatine . mensub tarikatin ileri gelenlerinden biridir . . 

?s Env. Nu. 456 olan bir şahidenin kitabesinden bu taşın deVrinin ilerigelen
lerinden Çeİebi Emir Yusuf b. Çelebi Emir Hüseyin için yapıldığı anlaŞılmaktadır 
(45-46. Res.). · Evvelce zikrettiğiıniz bir sanduka da Danişmentliler soyundan gelen 
Mustafa Çelebi'ye aittir. Çelebi kelimesi XVII. asra kadar, hanedan mensupları
na, bir tarikatin başında bulunan yüksek dini erkana, ve meşhur müelliflere verilen 
bir ünvandır. (M. Z. Pekalın, aynı eser, 343-345· s.) Hacı Bektaş Ocağına bağlı 
olanlara da Çelebi denmektedir (Y. Z. Yörükan, Bir fetva münasebetiyle, 154-5. s.). 
Nitekim Sivas civarında "Çelebiler" isminde bir köy mevcuttur (M. z: Pekalın, 
Osmanlı Tarih ve Terimleri Sözlüğü,-İstanbul 1946, I. Cilt, 345· s.). Bu kelimelerin 
birinin emir, diğerinin de beyzade olan şahıslar için kullanılmış olması bunların 
hanedan mensubu olduklarını bildirmekten başka, kanaatimizce bir Bektaşi çelebisi 
olduğunu da göstermektedir. Tokat'dan Ankara Etnografya Müzesine getirilmiş 
olan B a _I i · Ç e 1 c b i b. Ya k ıl b Ağa'ya ait figürlü mezartaşı da (S. Eyice; 
aynı makale, 216. s. 15 -ıS. res.) gerek figürün elinde .tuttuğu sihir aynası, gerekse 
"çelebi" ünvanı ile, ehli tarikten bir şahıs için yapılmış olmalıdır. 

74 A. Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasarruf, İstanbul ıgrı, 43-44· s. 
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Babailerin ve Ahi'lerin merkezi olan Kırfehir'de75, S ey yi d 
Mahmud Hayran i ve müridi Bektaşt pirlerinden Sarı Saltuk gibi 
büyük mutasavvuflar yeti§tİrmi§ olan Akşehir'de, Ehl-i tarike kar§ı 
her zaman lü.tufkar davranan ve Aht §eyhlerine hürmet edilen Kon
ya'da, Bekta;t pir ve babalarına bir ikinci merkez olan Seyitgazi ile ona 
bağlı olan A_bon'da tesadüf ettiğimiz bu figurlü taşlar, tarikatçılarm 
Ahilerin, hiç değilse bu ortamın eserleridir. 

Kırşehir'de S. Ey-iee tarafından .A.hı Evran .{,aviyesi baziresinde 
bulunan figürlü me~arta§ı da 76, buraya bir ba§ka yerden getirilmiş 
olmayıp, doğrudan· doğruya bu zaviyenin · haziresine gömülen .A.ht 
büyüklerinden birine ait olmalıdır. Konya'da bulunan ve Env. Nu. 
8g2 olan figürlü mezartaşı da 77 "Ahi Ahmed Şah" isminde, 
İlhanlı şehzadesi Keyhatu tarafından hürmet gören ve "Fetalarm 
Sultanı" lakabını taşıyan Konya'nın ileri gelenlerinden bir zata aittir 78• 

15 C. H. Tarım, Tarihte Kır§ehri-Gül§ehri. Babarter, Ahtler, Bektaf(ler, İstanbul 
1948). 

'6 S. Eyice, aynı makale, 212. s. 
77 S. Eyice, aynı makale, 219-220. s., 23-24. res. 
78 Konya · Taş ve Ahşap eserler Müzesinde 892 Env. numarasında kayıtlı 

bulunan mezar taşı ihtiva ettiği figürün mahiyeti bakımından yarıca üzerinde 
durulmayı gerektirmektedir. Burada bir portatif iskem.Ie üzerine oturmuş sarıklı ve 
kaftanlı bir şahıs ile onun karşısında ayakta duran bir çocuk veya bir genç tasvir 
edilmiştir. Oturan şahıs eldivenli sağ elinin üzerinde bir şahin tutmakta, sol eliyle 
de karşısındalü gencin çenesini akşamaktadır (47· Res.). Genç sağ eli ile oturan 
şahsın kuşağını tutarak ona olan bağlılığını ifade etmektedir. S. Eyice; üçlü yonca 
şeklindeki çerçevenin ortasındaki kavis içine alınan başı ile bu şahsın büyük değer 
verilen bir kimse olduğwiu, bir Selçuklu sultanı veya devrin büyük safilerinden biri 
olabileceğini ileri sürmüştür. Ortadaki şahsın, bir elinde şahin tutmasına rağmen, 
tahtta oturmayışı, üzerinde kılıç, kama v.s. gibi hiçbir aletin bulunmayışı kemer 
yerine sadece bezden bir kuşakla belinin sıkılmış olması, bunun bir sultan veya 
avcı figürü olmadığına işaret eder. Şahin, Hacı Bektaş Veli'nin şahin kılığına girerek 
Bede~an'a gitmesi (A. Gölpınarlı, ViHi.yetname, 10. s.) ve Horasan erenlerinin de 
gerektiği zaman şahin dÔnuna girivermeleri efsanelerine bağlı olarak, tarikat büyük
ıCıini temsil etmektedir. Burada da şahin bu figürün saygıdeğer bir tarikat büyüğü 
olduğunu ifade eden bir sembol olmalıdır. 

Bu eseri ilk defa ilim alemine tanıtan G: Mendel (Les Monuments Seld(oukides 
en Asie Mimure, Revue de l'Art Ancien et Modern, T. XXIII, 1908, P. II, Fig. ı) 
!917 yılmda Yeni Mecmua'daki makalesinde (Yeni Mecmua 1917, 19. sayı, 372. 
sayfa, 5· şek. 7) bu resmin altına "Ahmed Şahın Meı:arlllfl" ibaresini koymuş, fakat bu 
şahsın kim olduğundan ve kitabesinin durumundan hiç bahsetmemiştir. Mamafih 
taşın bilhassa kazmarak silinmiş olan kitabesiİıden kalan izierde "Ahmed" ve "fa" ke
limeleri çok güçlükle de olsa seçilmektedir (48. Res.). Devrinin büyük ve saygıdeğer 
bir adamı olduğunu, buna mukabil bir sultan veya kumandan olmadığını tesbit 
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Ah! Ahmed Şah IJ .Şewal 697/29 Temmuz 1298 yılında öldürül
müştür79. 

istanbul Türk ve lslô.m Eserleri Müzesi'nde 2465 nurnarada kayıtlı 
buliman ve kitabesi yanlış okunduğu için "Tavll Ömer" isminde 
bir şahsın mezartaşı zannedilen 80; üzerine kuşlar, insanlar, bitki 
motifleri işlenmiş ve Di;yarbakır'dan getirilmiş olan eser ise bir çeşme 
veya hayır yapısına ait olmalıdır 81• G. Öney bu taşı "tepesindeki 
sivri dişli nişler sebebiyle" XIII. asrın başianna tarihiernekte ise de, 
bu eser tema ve figürlerde dikkati çeken Orta Asya türk geleneklerinin 
Anadolu'da yayıldığı devir ve ortam bakımından ancak XIII. asrın son
larında yapılmı§ olmalıdır. Eserin arkasında bulunan kandil mo
tifi ile bir madalyon içindeki figürler bu taşın daha evvel ve en 
erken XIII. asnn ortalarında kullanılmış olduğunu göstermektedir.
İkinci defa kullanılan taşın dış yüzünün ise daha geç yıllarda yapılmış 
olacağı muhakkaktır. Yazar, eserin üzerindeki figürleri bir mezartaşı 

ettiğimiz bu, şahsın, karşısında hürmetle ayakta duran ve ona bağhlığını bildiren. bu 
gençle alakası ne olabilir? Tasvirden bu mühim şahsın bu gencin hamisi veya hocası 
olduğunu tahmin mümkündür. Bizim bu açıklamalanmızı teyid eden ve vuzuha 
kavuşturan bir Ahmed Şah'a A. Eflaki'de (Ariflerin Menkıbeleri, Çev. T . Yazıcı, 
n. Cilt; Ankara ı954> sB-41. s.) rastlanmıştır. Eserde "Fetaların sultanı, zamanın 
az yetiştirdiği kişilerden olan, A h i Ah m e d Ş a h, Konya Daru'l-Mülkünün fıituv
vetdarlarının başı ve servet sahibi bir kişi idi. Binlerce asker ve rintler topluluğunu 
eli altında bulundururdu" denmek te, ayrıca K ey ha tu ile aralarında geçen bir 
olay nakledilıiıekteclir. Keyhatu Konya'ya geldiği zaman Ahi Ahm~d Şah bu 
Moğol şehzadesine birkaç delikanlı ile üzeri _kıymetli taşlarla kak:malı bir kemer 
hediye etmiş, Keyhatu'nun huzuruna tek başına çıkabilme müsadesi almıştır. 

Konuşma sırasında Keyhatu, A,hmed Şah'a "Ben seni kendime baba yaptım" 
demiştir. 

FetaJarın (genç, yiğit) sultam oluşu ile karşısındaki figür; İlhaolı idarecileri 
indinde hürmet görmesi ve elinde asker bulundurması ve Ahi olmrsı ile de sağ 
elinde tuttuğu şahiiı; Ahi ve ftitüvvetdarların başı oluşu ile de belinde kılıç ve 
kemer yerine sadece bir kuşak bulunuşu mina kazanmakta ve açıklanmaktadır. 

18 Anonim Selfukrı4me, Feridun Nafiz Uzluk neşri, Ankara 1952; Farsça 
metin kısmı 93· s. 

80 G. Öoey, aynı makale, II7-125. s., 5 res. 
81 Taş levhanıo orta kısmıoda dikdörtgen bir saha içinde üç satırlık kitabenin 

iki satırı okunabilmekteclir. Üçüncü satırdaki harfler seçilmektc isedemana aolaşıla~ 
mamaktadır. 

~L..J Jyl J rJ~ .r 'izzun yedıiınu ve ~balun li-sa}Jibihi 

• •• • l.r')!IC:" •/ J_,k J ve tavvele 'umrehu ma'aJ-'umerai 
"sahibinin şeref ve ikbali devam etsin, emirlerle berab~r (Allah) ömr~ü uzun etsin". 
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açısından kıymetlendirdiği için tabiatiyle tefsirleri bir hayır eseri için 
uygun cİü§memektedir. Bununla beraber esas itibariyle bu figürlerin 
Orta A.rya Şaman tasavvur dünyasına bağlanması kabule §ayandır 

(49-51. Res.). 
K. Otto-Dorn tarafından ne§redilen A.flıon figürlü mezarta§lan 

XIII. asnn birinci çeyreğine tarihlenmiş ve Alaeddin Keykubad 
devri klasik Selfuklu üslubu içinde mütalaa edilmi§tir. Yazar buradaki 
figürleri, har b ve av -s-aii.nelerini isabetle "Orta A.rya göfebe sanatı" 

tradisyonuna bağlanu§ 82, fakat bu geleneğin A.flıon'a intikalinde acele 
etmiştir. Kanaatimizce bu eserler XIII. asnn sonu ile XIV. asrın başı 
arasında ve yukanda zikrettiğimiz bir ortamda yapılnu§lardır. 

s2 I_(. Otto-Dorn, Grabsteine • . .. 76. s. 





SUMMARY 

BEYHAN KARAMAGRALI 

Tomb stones, as otheı:.._work.s of art, reflect the beliefs, habits, 
and traditions of surroundings they were İnade. In the Islamic world, . 
up to day, tomb stones with figurative decorations have been appeared 
in a great number in Anatolia. Thye are important for the Turkish 
cultural history with characteristics ·of their figures and thair signi
ficance ~ a whole and are also a valuable source for the · searchers 
of history of sects. 

Tomb stones with the decoration of human and animal figures 
are appeared in Kırşehir, Seyitgazi, Afyon, Sivas, Tokat .A.k§ehir, 
und in Konya which are especially centers of Bektashis and Akhis. 

Five tomb stones which are in the Sivas Museum havefigure deco
rations. Upper edge of the head stones which are made ofwhite marble 
are in two curved on in multifoil arch. Outerside of the tomb stones 
which are in rectangular panels are decorated in stalactite and the 
pediments of arehes are enriched with rosettes. Tomb stone, Inv. No. 
597, has a pigeon figure (fig. 4 - 5), stone, Inv. No. 516, has a small 
bird resembling to pigeon (fig. 6-7), stones, Inv. No. 569 and unoum
bered one, have birds of which their species are not identified precisely 
(fig. 8- ıo). On the outerside of the stone, Inv. No. 575, has a deco
ration with a two-headed bird with large wings in relief (fig. ı ı - 12). 
Known sepecimens of Sivas tomb stones with figures are dated 
towards the end of the ·xrv th century. This type is not seen in the 
XV th century. 

Eight tomb stones in the Tokat Museum came from ~'Erenler" 
graveyard, are decorated with figures. Three tombstones came from 
Tokat to the Ethnographic Museum in Ankara have figurative 
decorations.' Au of these are the continued type of Sivas from the 
viewpoint of their forms and composition of niches and rosettes. The 
two-headed rooster figure in low r~lief is seen on the inner side of the 
tomb stone with the date 826 H/1422 A. D. A bird figure with a long 
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neck and a long beak is decorated at the top of the outer side of Mu
hammed Chelebi's head stone with the date 742 H/1341 A. D. (fig. 
7- ı8). A bird figure similar to mentioned above, decorates the top 
of Shahmalak b. Muhammed Bek's head ·stone (fig. 19 - 20). Lions 
in lo w releif are seen on each side of upper crowns of multifolia arehes 
of the side faces of the tomb stones with the date 8ı ıH./1408 AD 
and Inv. No. 439 and unnumbered one (fig. 23- 25, 26 - 27) . 

On the other han d two lions in low relief are seen on the pediment 
· of the pointed arch of the inner side of the head stone with Inv. No. 

407 (fig. 28 - 29). Pairs of lions and a opium-poppy shoot are seen on 
both sides of the sarcophagus of Mustafa Chelebi with the date 8ı8H./ 

1415 A.D. and Inv. No. 404, who was the decendent of Danishmend 
Ghazi (fig. go- 33) : ·There have been two tombstones in Ankara 
Etnographic Museum. Of those one is dicorated with the two-headed 
bird figure (fig. 36- 39) and the other has a decoration of lion (fig 
34 - 35)· 

Birds have an extensive meaning in Central Asian cult. I t is also 
important as a law symbol. Anatolian tomb stones are attached to 
Turkestan tomb cult due to existing of bird figures on Altai tomb 
stones, and having particularly resemblance to pigeon (fig. 40 - 41). 
But this motif had a new meaning in Anatolia in consequence of 
flurishing and spreading across the orders. From this viewpoint . 
Vilayetnames and Nefes of Bektashis are the principal sources. Haji 
Bektashi Veli had been flown in the shape of a pigeon from Hkorasan 
to Diyar-i Rum. Yet, he had come to Kır§ehir on the roosterback 
and had shown his miracle. Lion impersonates Ali. He is Esedu'l-Lah. 
Şir-u Hur§id that is to say the motives of lion and sun represent Hz. 
Ali. W e believe that the motives ofrozette-lion, Şir-u Hur§İd on Tokat 
tomb stones and head stone at Mouselaum of A§ıkpa§a in Krr§ehir, 
and head stone in Ethnographic Museum represent Hz. ~· 

Rosette and medallian motifs which are seen on tomb stones in 
Far East and in Central Asia bear an astrologic meaning. W e are in 
doubt that rosettes which are on tekke (convent), zaviye, mauseleum, 
and on tomb stoneş in Anatolia, were used in astrologic reasons. 
These may represent the . Twelve Imaıns that is "Isnaashare" and 
pirs and sheiks. Researchs on Anatolian sect and Akhi will enlighten 
to this matter. 
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As a paradise food pomegrenates are seen on the tomb stones, 
on the other hand, etemal sleep has been symbolized by opium-poppy 
shoot, and in adclition, simple designs are seen for representing of a 
tree. The tree has a holy meaning in Central Asian Turkish cult. 
In Anatolia, it is stili believed that the "tree has a seeret power. However, 
on the tomb stones, these are used only foı: decorative purposes. 

The belief an'd tradition of Shaman of Central Asia, and its art 
which will not be studied--oot of this cult, how and when entered into 
the Turkish Art. In our opinion, this event maY. have been explained 
by the changes occured in social structure and stare order due to 
the Mangol invasion and the waves of migratian from Eastem Tur
kestan, Turkestan, and Iran to Anatolia. After the Turks accepted 
Islam, there were many revolts for keeping alive the shamanism within 
Islam. Turks who accepted Moslem religion have not given up their 
previous beliefs and habits. Mummies of Persons of eminence of the 
era brought to light that the Seljuk Turks of Anatolia performed 
their burial rites according to the old Turkish tradition. From the 
canversion ofTurks to Islam, thinking took part in religious movement. 
Thus the tasavvufbegan to flourish. Khorasan became the main center 
of this occurance. In Bu!clıara and Fegana same sheiks appeared and 
sufis brought up and this mavement spread acrooss S.emerkant. Enter
ing and spreading of the beleifs and dogmas to Anatolia, quickened 
with a mass of people who fled from Mongols. When the vanguard of 
the Mangol Army came to Anatolia, as seen in every defeated nation, 
sİpiritual senses of people arose. Same who had political embition 
arose to take advantage of these senses. ·Firnmess in Islam had not 
been established yet among Turkemans. Many Tatar tribes which 
were attached to tenet and rites ofshamanism began to appear around, 
and thus the population highly increased. Sheikh of Mawaraunnahr, 
Erenler of Khorasan, and dervishes of Iran and Khwarizm found a 
suitable environement for their purposes. After the collapse of Batini 
Government which was established by Hasan Sabah, and the dest
ruction of Alamut fortreess, fugitives mixed with the Turkeman septs 
in the nail}. e of mürşit (sp iritual mastep) and d ai. During this period, 
Anatolia 'Islamised and became completely Turkish, and covered 
by the groups of people who were in different tenets and thoughts. 
To mix conditions of shamanism with Islamism, Turkish sheiks had 
tolarance on the rites of Islam. Of those called by Ishak Baba with 
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the people araund him arose in revolt. Mystics of Turkoman as Barak 
baba from Tokat and Sarı Saltuk, diciple of Seyyid Mahmud Hayranı 
were the sheiks who tried to mix shamanism with Islamic faith. 

From the middle of the XIIIth century towards the end of the 
XIVth century many orders ·as Babais, Abdals, Bektashis, Kizilbashs, 
Hurifis, Kalenderis and Haydaris had arisen, and thus the old beliefs 
and habits of Turks continued to live in Anatolia. Among the Bek
tashis and Alav1s, these beliefs had sametimes continued to live as 
they were before, and they had a new form. With the development 
of religious orders tekkes and zavryes began to increase and the old 
Turkish religious art found a suitable surroundings for being a sect art. 

Figures on windows, door shutters, and the proper places of 
zaviye are· related these beliefs. The lion and peacock figures which 
are on wooden door shutters in Ethnographic Museum in Ap.kara, . 
the twoheaded figure wlıich is on the folding reading stand belonging 
to Mevlana Convent, and the rooster, two-bodied lion and human 
figures which are on Nisan tası belonging to Mevlana Convent, 
and the eagle and dragon figures wbich are on cabinet door shutters 
in Kileci Mosque at Akşehir, and deer figure in relief on the gat~way 
of Çöreği Büyük Tekkesi at Niksar are related to the beliefs and tra
ditions of the orders of this period. Şir-u Hurşid, pigeon, rooster and 
unidentified other bird figures wlıich are on tomb stones have a new 
significance in Bektashi order. They represent Hz. Ali and Haji 
Bektashi Veli. In addition· nicknames "pir" and "chelebi" wlıich 
are seen on tomb stone were brought to light that these stones belong 
to the members of Bektashi order (fig. 44- 46). On the other hand, 
Tokat tomb stones being brought from "Erenlei" graveyard, and 
Bektashis and Alavis being stili lived in this entourage emphasize 
our theses. 

Tomb stones with figurative decoration in Kırşehir,. Konya, 
Akşehir, Seyitgazi and in Afyon are the works of Bektashis and Akhis 
or at least of this environment : Kırşehir was the center of Babai, Ah1, 
and Bektashi; Akşehir, in which mystics as Seyyid Mahmut Hayranı 
and his dieipi e Sarı Saltuk who the pir of B ek tashis brought up; and 
Konya, Ahi sheiks and mystics were always respected by its people; 
and Seyitgazi which was the second center ofpirs and babas ofBektas
his; and Afyon wlıich was attached to Seyitgazi. 
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Tomb stone with figurative decoration which found by S. Eyice 
in the graveyard of Ahi Evran zaviya at Kırşehir, was not brought 
from elsewhere. It must have belonged to a prominent member of 
the oı·der of the day who was burried directly in thls graveyard. Tomb 
stone with figurative decoration, Inv. No. 8g2, in Konya belongs to 
"Akhi Alunet Shah" who was the leader of a thousand runud 
(Sultanu'el-Feta) and ~as esteemed by Prince Gaykhatu of Ilkhanid. 
It must have been made"""at the end of the XIIIth century and the 
beginning of the XIVth century (fig. 47- 48) . 

The stone (Inv. No. 2465) which came from piya.rbakır to the 
Museum of Turkish and Islamic Art in Istanbul, is decorated with 
birds and human figures and plant motifs. Since the inscription of 
the mentioned stone being read wrong, it has been suggested that it 
w as the tom b s ton e of a person called "Ta vii ümer". This work 
must have belonged to a fountain or a charity building (fig. 49- 51), 
and must have been done araund the en d of the XIIIth century in 
the surroundings explained above. Sanctuary lamp motif on the back 
of the stone indicates that this has been used before in the middle of 
the XIIIth century. It is certain that the front of the stone was made 
at a later date while it was used for the ·second time. 

Afyon tomb-stones published by K. Otto-Dorn which dates 
back to the first quarter of the XIIIth century are considered in 
dassic Seljukid style of Alaeddin Keykubat. Although sciens and 
figures on the stones were attached to the "Central Asian Tribal 
Art" quite perfactly by the author, she hastened about the appearance 
of the tradition in Afyon. We believe that these works were made 
araund the end of. the XIIIth century and the beginning of the 
XIVth century in the environments mentioned apove. 


