
?ayı : 2 Ekim 1971 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

TARİH ENSTİTÜSÜ 
D ER G İ S~ İ 

EDEBiYAT FAKÜLTESi MATBAASl 
İSTANBUL - 1971 



SVLTAN ALP ARSLAN DEVRiNE AiD BİR KÜMBET 
SÜSLEMESİNİN BAŞKA ÇEVRELERDEKi ETKİLERİ 

Şerare Yetkin 

Sultan Alp Arslan'ın 1071 tarihinde Malazgirt'de kazandığı büyük 
zafer Anadolu'yu Türklere kazandırmıştır. Anadolu'ya bir Türk vatanı çelı
resi veren eserlerin, bu yeni topraklarda yükselmesi, bir buçuk asırlık bir 
zamanı gerektirmiştir. Bu süre içinde Anadolu'daki yerleşmiş mi'mari form
larla, Türklerin geldikleri bölgelerden getirdikleri ananevi şekiller birleştiri
lerek yeni bir senteze varılmıştır. Böylece Anadolu'daki Türk Sanatı zen
ginleşerek gelişmesini devirler boyunca sürdürmüştür. Bununla beraber ·özel
likle mi'mari süslemede, Türklerin Anadolu'ya . gelmeden evvel yarattıkları 

büyük mi'marinin süslemesi asıl kaynak olmuştur. İran'da Büyük Selçuk
lular'ın mi'marilerinde tuğla ve stuko malzeme ile yapılan motifler, Ana
dolu Selçukluları'nın mi'marisinde taş ve çini malzernede tekrarlanmıştır. 

Dış mi'mihide tuğlaların yerini alan taş süslemeleri ile artan abidevi görü
nüş, iç mi'maride sırlı tuğla ve mozayik: çini süslemelerin kullanılması ile 
renklenmiştir. Büyük Selçuklular'ın mi'mari süslemelerinde görülen üslôp 
bütünlüğü, Anadolu Selçuklu mi'marisinde daha da zenginleşerek sürdürül
müştür, Teknik değişmekle beraber, aynı motifterin kullanılmasındaki de
vamlılık, bu motifterin şekillendirilmesindeki kaynağın kuvvetine en . açık 

. ·delildir. 

Büyük Selçuk4ı Sultanı Alp Arslan devrinden kalmış, tarihi bilinen 
pek az eser vardır, Bunlar içinde en önemlisi şüphesiz son zamanlarda bu
lunmuş bir kümbettir. Kümbetin kİtabesinde tarihi, yapan ustanın ve yap
tıranın isminin belirtilmiş olması, bu devir için önemli bir vesikadır. Yapı, 

tarihi önemi yanında, duvarlarının dışını kaplayan çok zengin çeşitli tuğla 

siislemeleri ve içindeki kuş figüdü freskleri il~ Türk süsleme sanatı bakı

mından önemli bir kaynak olmasıyla daha da değedenir (Resim. 1-2). Küm-
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bet, İran'da bugün Karagan (eski adı ile Harrakan) denilen yerde Kazvin
Hemedan yolu yakınmda bir sel yatağı içinde kendinden 29 m. uzaklıkta 
diğer bir kümbetle birlikte bulunmaktadır1 • Her ikisi de sekizgen planlı olup 
köşelerinde yuvarlak kuleler vardır. Kümbetler, bugüne kadar İran'da bili
nen en zengin tuğla süslemeye sahip mezar yapılarıdır. Ayrıca her iki küm
betde tarihi kitabe bulunmaktadır. Bu kİtabelere göre konumuzia ilgili olan 
birinci kümbet, Büyük Selçuklu sultanı Alp Arslan zamanıoda H. 460(1 067-

· 68) tarihinde Muhammed bin Mekki el Zincanı isimli bir usta tarafınqan 
inşa edilmiştir. Yaptıranı da kitabede kalan ve okunabilen harfiere göre 
Abu Said Bijar bin Sad ... dır. Kitabe üç satır lıminde olup, iki tanesi kub
be üstünde, bam kitabesi ise daha süslü çiçekli kufl yazı ile kapı üstüne 
yerleştirilmiştir. İkinci kümbetin kitabesi dört satırlık olup kapı üstünde 
yer almaktadır. Okunabildiği kadarı ile, H. 486 (109~) tarihinde Abu'l 
Ma'ali bin Mekki el Zincanı adında bir usta tarafından Abu Mansur İltayti 
bin Tekin için inşa edildiği anlaşılmaktadır2• İsimlerinden Türk olduğu an
laşılan banilerin. linvanları belirtilmemiştir. Fakat bunların Selçuklu hane
danına mensup oldukları yahutta büyük bir emir veya kumandan olmaları 
kuvvetle mümkündür. İleride, tarihçilerio bu yolda yapacakları araştırma
larla, kaynaklara göre bu şahısların kimliklerini tesbit etmek mümkün ola
caktır. 

Kümbetleri yapan ustalar ise az bir farkla aynı ismi taşımaktadırlar. 

Aralarında 26 yıl kadar bir zaman olan bu iki yapıyı yapan ustaların, baba, 
oğul ve hatta aynı şahıs olması düşüniilebilir. Böylece Sultan Alp Arslan 
zamanından bir ustanın adını daha tesbit etmemiz önemlidir. Sultana ka
rısı tarafından hediye edilen gümüş tepsinin kİtabesinde de Hasan el Kaşani 
olarak ustasının ismi belirtilmiştir3• Sultan Alp Arslan zamanında .iki sanat
karın adının tespit edilmesi, sanatkar şahsiyetlerinin belirmediği bu erken 
devirler için büyük bir kazançtır. 

Sultan Alp Arslan zamanında yapılmış olan kümbetin dışını kaplayan 

1 D. Stronach-T.C. Young, •Three Seljuq Tomb Towers•, lrarı, Journal of th~ British 
Institute of Persian Studies, Cilt IV, London 1966, s. 1-20. 

2 S.M .• Stern, •The Inscriptions of the Kharragan Mausoleums•. Iran, Journal of the 
British Institute of Persian Studies, Cilt lV, London 1966, s. 21-27. Prof. Dr. O. Aslanapa, 
ikinci kümbetteki ismi Abu Mansur bek Elsi bin Tekin olarak okumuştur. 

3 A.U. Pope, ·A · Seljuk silver salver •Burlingtorı Magazine, LXlll (1933) s. 223·4. 
A.U. Pope, cA great find: Alp Arslan's salver• Tlıe 11/ustrated London News, Feb. 23, 1935, 
s. 311.; Bu konuda hazırladığımız bir makale •Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan'a karısı 

tarafından hediye edilen giimüs tepsi• adı ile Sarıat Tarihi Yı/Jığı'nı.n IV. sayısında bası!c 

maktadır. 
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zengin tuğla süslemeler, Türk mi'marisinde daha sonraki devirlerin mi'mari 
süslemelerine kaynak olmuştur. Özellikle· Anadolu Selçukluları'nın taş ve 
çini süsleinelerinde bu kümbetin tuğla süslemelerin.deki kompozisyonlar tek.,. 
rarlanmıştır-4. Sultan Alp Arslan zamanından kalmış bir eserin süslemeleri
nin Anadolu'daki .eserlerde aynen kullanılması, bu bağıntlyı büsbütün de
ğerleiı.dirir ve manalandırır. 

Konumuz olan süsleme ise kümbetin ikinci ve beşinci kenarlarında, 

kubbe kasnağını süsleyen dikdörtgen sahalarda yer alır (Resim. 3). Bura-
. da sekizgerrlerin kesişmesinden meydana gelen dörtlü düğüm sisteminin son
suza doğru devam eden kompozisyonu görülür (Şekil. 1). Türk süsleme sa
natında çok sevilmiş olan bu geometrik motif çeşitli deviriere aid Türk 
mi'mari süslemelerinde sık sık kullanılmıştır5• Kompozisyondan alınan muh
telif kesitler, bazan geniş sahaların süslenmesinde, bazan da bordür süsle
meleri içiri elverişli şekiller ortaya koymuştur. Hatta kufi yazılarda da dü
ğümlü bağlantılarla dekoratif etki sağlanmıştır. 

Bilhassa Karahanlı devri süslemelerinde kullanılışı dikkat çekicidir. 
Xl yüzyıl sonlarına 5id Ayşe Bibi türbesinin süslemelerinde değişik bir şe
kilde karşımıza çıkar6• Karahanlı mi'matisinin en ilginç yapılarından biri 
olan bu türbe Türkistan-Sibirya demiryoluna yakın bir yerde Talas mev
ki'inde bulunmaktadır. Karahanlı hükümdan olup, Şems-ül Muluk lakabı 
ile timınan Nasır bin İbrahim'in karısı Ayşe Bibi'ye aiddir. Ayşe Bibi'nin 
ise Sultan Alp Arslan'ın kızı olması fikri konumuz için de önemlidir7

• 

Bu türbenin duvarları tamamen kare, altı ve sekiz köşeli yıldız ve haç 
biçiminde terrakottadan yapılmış levhalarla kaplıdır. Levhalar duvarlara 

4 Ş. Yetkin, ·Anadolu Selçuklularının . mimari slislemelerinde Büyük Selçuklulardan 
gelen bazı etkiler •Sanat Tarihi Yıllığı Il, İstanbul, 1966-68, s. 36-48. Bu makalemizde konu· 
muz olan kümbetlerin tuğla slislemeleri i!e Anadolu Selçuklu mimarisindeki tas ve çini süs· 
lerneler arasındaki benzerliğe ilk defa temas etmistik. 

5 Ş. Yetkin. •Some Influences of Great Seljuks on Anato!ian Seljuks architectural de
coration• .Jo.urna/ of the Regiona/ Culiura/ Institute ORAN, PAKiSTAN, TURKEY) Cilt 2, 

No: 4, Telıran 1969, s. 202-204. 

6 Y. Yaralov, •Atchitectural monuments in Middle Asia of the VIU-XIlth centuries•, 
First International Congress of Turkish Arts (Communications) Ankara 1961, s. 366-367. 

Res. 1-2-6-8-17-20-25. 

7 O. Aslanapa, Turkish Art and Architecture, London-New York, 1971 (Baskıda) 

Itin'ün -Esir, El-Kamil, VIII, Kahire 1357, s. 113 de Sultan Alp Arslan'ın Ayşe adında bir 
kızı olduğundan bahsedilmektedir. (Yıl. 456 hadiseleri). Selçuklu sultanları Karahanlılarla ak
rabalık kurmuşlar, Karahanlı prensesleri ile evlendikleri gibi, onlara da kızlarını vermişler· 
dir. Terken Hatun bunların en meşhurudur. 
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arkalarındaki birer çıkıntı ile sağlarnca yerleştirilmişlerdir. Bu levhalarda 
çeşidli nebati dolgular yanında·, sekizgenlerin kesişmesinden meydana gel
miş dörtlü dügüm siste~ini veren kabartma motifl.erle şekillendirme görü
lür. Özellikle sekiz köşeli yıldız ve haç biçimli levhalarda bu kompozisyon
la bütün satıh dolgul~ştır (Resim. 4). (Şekil. 2). Haç ·biçimli levhaların 
tam ortasındaki bu dörtlü düğüm şekli Anadolu Selçukluları'nın sarayların
da kullanılan firuze sır altına siyahla boyanmış haç biçimli -levhalarda tek
rar karşımıza çıkması aynı motiflerin devamlılığına bir delildir. Ayni kom
pozisyonun, kare ve dikdörtgen levhalar içinde uygulanmış bir şekli de, Kay
seri'de Keykubadiye köşkleri hafriyatında çıkarılan çiniler arasında da bu
lunmuştur8. 

Bu basit fakat o nispette sa~lam geometrik sistem sade mi'mari süsle
mede değil, küçük sanatlarda da geniş bir kullandış sahası bulmuştur. Save 
bölgesinde 12-13. y. yılda yapılmış olan Minat tekniğindeki tabakların esas 
süslemesinde görü~düğü gibi keramik sanatında da tatbik edilmiştir (Re
sim. 5-6). 

Maden işlerinde de kullanılmış olduğu ayni devre aid bir kalem 
kutusundan anlaşılmaktadır (Resim 7). Ayrıca bazı korkuluk levhalarında 
da zengin bir figürlü plastik yanında süsleyici unsur Olarak yer almıştır9 • 

Böyle küçük sanat eserlerinde de ayni kompozisyonla karşılaşmamız 
bu motifin yabancı sanat çevrelerinde de süsleme unsuru olarak kullanıl

mış olmasının sebebini açıklar. Ermeni sanatındaki taş süslemelerde aynı 

motife rastlıyoruz. Eklektik bir sanat olan Ermeni sanatında çeşidli sanat
lara has motifler. bir arada kullanılmıştır. incelediğimiz motif çok fazla · ol
mamakla beraber bu sanatı da etkilemiştir. 10. y. yıldan kalma Haghpat 
manastırında 13. y. yıl başlarında yapılmış olan Jamatoun'un narteks kapı
sında ayni _dört düğümlü kesişen sekizgenler kemer çevresinin esas süsleme
si olarak görülmektedir (Resim. 8) . Ayrıca 13 ve 14. y. yıla aid bazı Haç
karlarda da karşımıza çıkmaktadır10• 

Asıl önemli olan ayni motife, Assisi de San Francesco kilisesinin Giot
to tarafından yapılmış olan fresklerinde rastlamamızdırll. Buradaki fresk-

8 O. As!anapa, Anadoluda Tark Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul 1965, s. 13-14, 
Res. 5, 7, Lev. 5-8. 

9 E. Baer, •A group of Seljuq figural Bas reliefs• Orlens, Cilt 20, Leiden 1967 s. 111-
12, Res. VI. H. 703 (1303-4) tarihli olup · New York Metropolitan miizesinde. 

10 E. Utudjian, Les monuments armeniens du IV• au XWIIe slecle, Paris 1967, Res. 
87.; J. Baltrusaitis, Etude sur /'art medieval en Georgie et en Armenle, Paris 1929. s. 9, 
Res. 7, 25, 31. 
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lerde kofi yazılı bordürleri olan perde ve örtüler görÜlmektedir. Bunlar için
de bilhassa San Damiano da aziz San Francesco'nun ölÜsü başında ağıaşan 
kadınlar freskinde ölünün bulunduğu sedye üzerine serilmiş olan örtü ayni 
rootiili kompozisyonu vermektedir (Resim. 9). Avrupa'da 13. y. yılda Rö
nesans sanatının başlamasında yer alan büyük usta Giotto'nun yaptığı bu 
freskte görülen kumaş deseni muhakkak ki o devirde Avrupa'ya ihraç edil
miş olan dokumalardan ilham alınarak yapılmış olmalıdır. Bu motifi taşı
yan birkaç Selçuklu eserini yukarıda tamtmışttk. Ancak Selçuklu devri do
kumaları ile ilgili fazla bir malzeme günümüze kadat gelmemiştir. Bununla 
beraber Giotto'nun eserinde görülen örtüde· incelediğimiz kompozisyon bü
yük bir sadakatle resmedilmiştir. 13-14. y. yillarda bu motifi taşıyan birçok 
elsanatlarının ve bu arada dokumaların Avrupaya ihraç edilmiş olması ge- · 
rekmektedir. ilerdeki araştırmalar Sultan Alp Arslan devrinde yapılmış olan 
kümbetin tuğla süslemelerinde bulduğumuz bu motifin daha yaygın olarak 
başka çevrelerde de kullanılmış olduğunu ortaya koyacaktır. 

ll R. Salvini, Giotio: Gli ajfreschi di Assisi, Forma e Co!ore 4, Firenz 1965, s. 5, 
Res. 28. 
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Şekil 1. Sekizgenterin kesişmesinden meydana gelen dört 'düğümlü kompozisyonun 
genel Şeması. 



YETKiN Levha I 

Şekil 2, Ayze Bibi türbesindeki haç şeklindeki levhamn iç dolgusu 

Resim 1. H. 460 (1067-68) tadhli Karagan kümbeti. 
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Resim 2. Aynı kümbetin içindeki fresklerden 
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Resim 3. Kümbetin 5. kenanndaki tuğla süslemeler 
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Resim 4. Ane Bibt türbesinin terrakota levhalarında.n 
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Resim 6. 13. yy. sonu 
14. yy. başına aid Mi
nal tekniğinde tabak, 
J.A. Barlaw koleksi
yonundan. 

Resim 5. 13. yy. son
larından Hiııai tekni
ğindeki tabak, Fitzwil
liam Museum, Brauw
yu koleksiyonu. 
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Resim 7. Gümüş kakmah kalem kutusunun arka tarafı , Mıırquet de Vasselot koleksiyonundan 

Resim 8. Haghpat manastırındıı Jaınatoun kapısı. 
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