SELÇUK SANATINDA ÇIFT GÖVDELI ASLAN
FIGÜRÜ
SEMRA OGEL
Aksaray ile Nev~ehir aras~ nda bulunan ve Alay Han olarak
tamlan tarihi meçhul bir Anadolu Selçuk kervansaray~n~n portalinde, kap~~kemeri üstünde ve mukarnas yar~m kubbeci~inin hemen
alt~nda, s~n~rlanm~~~bir saha içinde yer alan kabartmada, yandan
gösterilmi~~iki aslan gövdesini cepheden verilmi~~tek bir ba~~birle~Oturmakta olan aslanlann kuyruklar~~arka ayaklar~~
tirir.1 (res.
aras~ndan geçip içeri k~vr~ larak nihayetlenir. Stilize edilmi~~vücutlarda hiçbir teferruat gösterilmemi~tir. Mü~terek ba~~yaln~z yanak
çizgileri ile modle edilmi~tir. Bas~ k ve yay~k burun hatlar~~gözlerin
üstünde devam ederek içine k~ vnk sivri uçlu kulaklar meydana getirir. Dikkati çeken taraf, bu mü~terek ba~~~yuvarlak bir ~eridin çevirmesi, iki vücut aras~ nda düz inip aslanlardan birinin ön aya~~n~n
üstünden, öbürününkinin alt~ ndan geçerek çatalla~mas~~ ve arka
ayaklar~n~ n önünde bitmesidir. Bu figürün geli~igüzel bir dekoratif
motif olmay~ p sembolik bir mana ta~~ mas~~ihtimali acaba var m~d~ r?
Bu çift gövdeli aslan figürü, Anadolu Selçuk sanat~~çevresinde
~imdilik bildi~imiz tek misaldir. Motif çok eskidir ve tarihçesi E.
Pottier taraf~ndan Eski ~ark sanat~ ndan itibaren takip edilmi~tir 2.
Eski ~ark sanat~nda ortaya ç~ kan bu motif Girit-Miken, Etrüsk,
Yunan sanatlar~ na türlü tarzlarda geçmi~tir 3. Urumiye gölü civar~ndaki Ziwiye'de bulunmu~~olan ve D. R. Barnett'in Asur tesiri
H. Rott, KleinasiatLsche Denk~niiler. Leipzig 1908, s. 254 v d. res. 93 K. Bittel,
Kleinasiatische Studien. Istanbul 1942, s. 43, res. 23-5 K. Erctmann, Notizen zum inn~ranatolischen Karavansaray, Kunst des Orients II. Berlin s. 14, res. II.
1 E. Pottier, L'histoire d'un~~bile. Revue de l'art ancien et moderne. XXVIII.
Paris ~~ ~ o.
1 Sümer sanat~nda Kalde kral~~Messilim'in k~l~ç kabzas~nda (M. 0. 2600),
Asur mühürlerinde, Mykene'den bir sardonyxde, H. Bossert, Altkreta. Berlin 1923
res. 320. Geç minos devrinden bir sardonyxde. res. 326. Arkades'den bir vazo resminde, D. Levi, Arkades. Annuario 10-12, 1927-29 ICS. 192. PrOtOkOlillt vazo resimlerinde (Chigi vazosu) ve Etrüsk amphoralar~nda da görülür.
Benden C. XXVI, F. 34
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gösteren bir Iskit eserleri grubu olarak M. O. 7. as~r diye tarihlendirdi~i bir hazineye ait alt~ n bir plak üstünde de görülür.4 Orta - Ça~da, On - Asya sanat~~ gibi mü~ terek kaynaklara sahip Islam ve Roman
sanatlar~nda tekrar ortaya ç~ kar. Bilhassa Roman sanat~nda yayg~n
bir motif haline gelir.
Aslan çok eski devirlerdenberi güne~in, ayd~nl~~~ n, kudretin
sembolüdür. "Hayvanlar kral~ " aslan, hükümdarlarm i~areti olmu~tur. Kuvvet timsali olmas~~dolay~s~ yla, koruyucu vasf~~ vard~ r. Eski
~ark ve Hitit sanat~ nda, Miken sanat~ nda aslanlar taht ta~~r, taht
ve kap~~bekçisi olarak gösterilir 9. Aslanlar böylece bir bekçi, dü~manlara, kötü kuvvetlere, fena nazarlara kar~~~bir koruyucu rolü
oynarlar.
Çift - gövdeli aslan, belki bu eski devirlerde, kendi ba~~na ayr~~
bir mana ta~~maz 6. Abidevi sanata da girmemi~ tir. Fakat iki kuvvet
birle~ mesi ile yeni, tabiat üstü bir varl~k olarak görüldü~ü ve kendisine atfedilen kuvvetin bu muvazeneli birlikte iki misline ç~ kt~~~~
söylenebilir.
Orta - Ça~~Roman sanat~ nda, On - Asya'n~ n birçok motifleri canland~~~~ve yeni muhteva kazand~~~~ s~ralarda, bu kal~ ba da uygun
bir mana dökülmü~ tür 7. R. Bernheimer'e göre Roman sanat~nda bu
tasvir ilk defa Ispanya'da, Villaviciosa'daki (Ovieto) 1023 tarihli
San - Salvadorde Fuentes kilisesinin bir sütun ba~l~~~ nda görülür 8.
Ayn~~ as~ rlara ait olan Ispanya veya Sicilya Islam eserlerinden, bugün
Vich müzesindeki bir kuma~ ta da onu bulabiliriz.9
R. D. Barnett, The treasure of Ziwiye. Iraq, Vol. XVIII, k~s~m 2, 1956. The
British School of Archeology in Iraq. Lev XXI, 2. Bugün Metropoliten Museum,
New York.
5 Mykene'de aslanl~~ kap~. H. Bossert, Altkreta. res. 236.
5 H. Frankfort'a göre, Eski ~ark'ta s~ rf dekoratif bir motiftir.
Cylinder Seals,
London 1939. (A documentary essay on the art and religion of the ancient Near
East) s. 48.
7 Wera von Blanker~burg, Heilige und Ddmonische Tiere. Leipzig 1943. Müellif
bu motifin Roman sanat~ ndaki sembolik mânas~~ üzerinde etrafl~ ca durmaktad~r.
S. 229, 233 v. d. ~ki z~ t kuvvetin tam bir ahenk meydana getirmesi, ~sa'n~n insan
ve ilâh hususiyetlerinin uzla~mas~~ ~eklinde tefsir eder. S~ rf formalist bir izah~n,
meselâ bilhassa sütun ba~l~ klar~nda kö~e geçi~i diye kabul etmenin Roman sanat~~
karakterine ayk~r~~ dü~ece~ine i~aret etmektedir.
8 R. Bernheimer, Romanische Tierplastik und die Ursprünge ihrer Motive.
München
1931 lev. 89.
9 E. Kühnel, Maurische Kunst. Berlin 1924 res. 146.
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Italya'da 12. as~rda Apulya'da, San Nicola di Bari'nin krypta
ba~l~klar~nda ( ~ roo) 10 ve Napoli civar~nda, Apulya gibi Sicilya
sanat çevresi, dolay~s~yla Islam sanat~~ tesiri alt~nda kalm~~~Montevergine'nin ah~ap piskopos taht~nda bu tasvire rastlan~r Il. Ayn~~
asra ait Islam sanat~~çerçevesine giren Cappella Palatina (Sicilya)
tavan resimlerinde çift gövdeli aslan tasviri vücut konturlar~n~n
çizili~i, yelesinin k~vnmlan gibi teferruat~n verili~i ile dekoratif
mânada kazanm~~t~r 12. Burda aslanlar kanatl~d~r.
Bugün Louvre'da duran Islam devirlerine ait bir ta~~kabartmadaki çift gövdeli tek ba~l~~aslanlar Alay Han kabartmas~ndaki gibi
~ematik i~lenmi~lerdir. (res. 2) K~vnm dallar aras~ndaki aslan
gövdeleri arka ayak üstünde kalkm~~~ve antitetik aslanlarda eksen
görülen pozda, ön ayaklanndan birini yüksek bir yere dayar gibi
kald~rm~~lard~r. Yele düz hatlarla i~aret edilmi~tir, ayr~ca boyunlan
bir geçme ~eridi kat eder. Yüzü birkaç derin hat ~ekillendirir. Çenede yanak ~i~kinlikleri iki daire halini alm~~t~r ". Kulaklar küçük
ve sivri olup ba~~n tepesinde, arkada kalmas~~ laz~m gelen iki kulakba~~gibi - mü~terek tek bir tane ~eklinde görülür. Müze kay~tlar~nda
Kuzey Iran'dan geldi~i i~aret edilen bu ta~a lahit denmekte ise de,
bir merdiven korkulu~u levhas~~olmas~~daha muhtemeldir ". ~~1-12.
as~ r Selçuk üslabunu and~r~r.
Alay Han kabartmas~na en alaka çekici paraleli Selçuk devrine ait di~er bir eser te~kil eder. (res. 3) Türkistan'~n Uzbek bölgesinde, Amuderya (Seyhun) kenar~ndaki Tirmiz ~ehrinin do~usunda
kaz~larak ortaya ç~kar~ lan ve bir saray olarak kabul edilen profan
bir binan~n büyük salonunun duvar~ ndaki stuk tezyinat aras~nda
" Bernheimer, ay. esr., lev. 28
Andre Graber, Trönes episcopaux du XIe. et XII~. sil~le en Italie Meridionale.
Wallraf-Richarts Jahrb. XVI, 1954. s• 7-53.
" U. Monneret de Villard, Le Pitture Musulmane al Soffitto deha Cappella Palatina in Palermo. Roma 1950. res. 169.
1$ Bu Hitit aslan tasvirlerinde rastlanan bir stilizasyondur. E. Akurgal,
Spiithittitische Bildkunst. Ankara 1949. res. 34. Selçuk aslan figürlerinde de ekseni
görülür. M.S. Dimand, A Handbook on Mohammedan Art. New York 1947, s. 94. res.56.
14 Bilhassa Amerikan müzelerine yay~lm~~~birçok merdiven korkulu& levhas~nm Iran'da bir Selçuk saray~na ait oldu~u zannedilmektedir. Louvre'daki bu
levhan~n bunlardan biri olmas~~ihtimali vard~r.
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çift vücutlu, tek ba~l~~ aslan~~ buluyoruz 15. Yaz~~ ve süslemelerinin
üslübuna göre ~~ 1-12. asra ait oldu~u söylenebilen bu eserin Büyük
Selçuklular devrinden kald~~~~böylece anla~~l~ yor ". Figür sivri
kemerle s~n~ rlanm~~~ sathi bir ni~~içinde yer al~ r. Dekoratif i~leni~i
Cappella Palatina tasvirini hat~rlat~ r 17, ancak ba~~ n Alay Han kabartmas~~ile benzerli~i fazlad~ r. Bilhassa burun ve kulaklar oradaki
gibi ayn~~ hatla birle~ tirilerek ~emala~m~~ t~ r. Buradaki hususiyet
üçgen sivri bir parça halinde ç~kan dildir ve bu, ba~~~antik Gorgo
ba~lar~ na benzetmektedir. Asya'ya yay~ lan hellenistik motifler dü~ ünülürse, bu benzeyi~~kolay anla~~l~ r 18. Ka~~ve b~y~ klar tse Budist
demor~larm~ nkini and~ r~ r. Gövdelerin kalçalarmdaki y~ld~z motifli
daireler, Selçuk bronzlar~ nda, bilhassa aslan figürü biçimindeki
buhurdanl~ klarda görülür ".
~slam sanat~ ndaki bu tasvirlerde, Avrupa Roman sanat~ndaki
gibi bir muhteva aramak do~ru olmasa gerektir. Fakat bir Anadolu
Selçuk kervansaray~~ ile Büyük Selçuklulara ait bir saray salonunda,
15 B. P. Denike, Le decor en stuc sculpt6 d'un idficefouill6 a Termez.
III. Congres Internationales d'Art et d'Archeologie iraniens. Memoires. Leningrad 1939.
39-44. lev. XX-XXIII.
Henry Field-Eugene Prostov, Archeological investigations in Central Asia, 1917-37
An ~slamica, V (1938), S. 253 v.d. res. 14.
18 Tirmiz, bu bölgelerin Belh ve Semerkant gibi önemli merkezlerinden idi.
Kara Hitaylar zaman~ nda da bir müddet daha Selçuk sultanlar~~ elinde kalm~~t~ r.
Kara Hitaylar 12. asr~ n ikinci yar~s~ nda Tirmiz ve Belh'i ald~ lar. 1220 senesinde
Tirmiz'i Cengiz Han zaptetti. V. Barthold, Four Studies on the History of Central Asia
I. Leiden 1956 (V. ve T. Minorsky tercümesi) Tirmiz'in Anadolu ile münasebetlerini muhtelif vesilelerle biliyoruz. Mevlâna Celaleddin Rumrnin babas~~Baha
Veled talebelerinden olan Seyyit Burhaneddin, hocas~n~n ölümü üzerine o~luna
kar~~~vazifesini yapmak için Tirmiz'den Rum ülkesine (Anadolu) gelmi~ti. Bu zat~n Seyyit Burhaneddin-i T~rmizi diye amld~~~~malûmdur. Eflâki, Menalc~b-el Arifin.
Yaz~c~~tercumesi. Ankara 1953 s. 56-7.
17 U. Monneret de Villard, ad. geç. esr., s. 37 'de bu Tirmiz tasvirinden bahisle Cappella Palatina tasvirine benzerli~ine i~aret eder.
18 Bilhassa Protokorint vazolanndaki Gorgo tasvirlerini hat
~rlatmaktad~ r.
Frankfort, ad. geç. esr. res. 114 te böyle bir Gorgo figürü görülür. Burda Gorgo
ba~~~iki ku~~göydesinin mü~terek ba~~d~ r. Protokorint vazolarda ve Gorgo motifindeki Eski ~ark tesirleri malümdur. Gorgolar~n ç~k~k dili ise, Hitit aslanlar~n~n
karakteristi~i olup oradan gelmedir. E. Akurgal, ad. geç. esr. s. 57.
18 M. S. Dimand, ad. geç. esr. res. 80. Eski ~
ark'ta, Sasanilerde, astrolojik,
kozmolojik mânay~~ havi hayvan figürlerine böyle daireler i~aret edilirdi. Burda
dairelerin bo~~sath~~ k~ymetlendiren süs mahiyetini almalar~~daha muhtemeldir.
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âbidevi çerçeve içindeki bu figürde sembolik bir mana dü~ünmelidir. Eserlerin ikisi de temsili binalard~r. Alay Han'~n K~l~ç Arslan
II taraf~ndan yapt~r~lm~~~bir Sultan Hani —ve böylece Anadolu'da
Sultan Hanlar~~ diye an~ lan büyük kervan.saraylann ilki— olmas~~
ihtimali kuvvetlidir 20. Erken Selçuk devri eserlerinden oldu~u,
"arkay~k" gruba girdi~i ~ üphe götürmez. Tirmiz'de I no. lu diye
tan~ lan binada, duvardaki aslan tasviri önüne rastlayan payenin
geometrik örne~i, Alay Handa portalin geni~~tezyini çerçevesinde kar~~m~za ç~kar. A~a~~~yukan ayn~~ zamanlara ait bu Selçuk
eserleri aras~ nda böyle benzerlik görülmesi çok dikkate de~er,
zira Anadolu Selçuklular~n~ n eski memleketleri ve Büyük Selçuklular sanat~~ ile ba~lar~n~~göstermektedir. Türkistan'a ait elimizde bulunan malzemenin eksikli~i bak~m~ndan ~üphesiz mevcut bu ba~lar~~
tebarüz ettirmek mümkün de~ildir ve böyle ender f~ rsatlara bakmaktad~r.
Alay Han kabartmas~ ndaki bir hususiyet mânas~~bak~m~ndan
bir ip ucu verir. Ba~~ n boyuna geçen ~erit vak~a Cappella Palatina'daki bir motifi, vücuduna dolanan y~lanla mücadele eden aslan~~
hat~rlat~ rsa da, burada bir mücadeleden bahsedilemez. 21 ~erit
boyuna adeta bir tasma gibi geçer. Boynuna zincir geçirilmi~~taht
ve kap~~ bekçisi aslanlar Eski ~ark'ta ve Hititlerde görülen, herhalde
hakikate dayanan figürlerdir. A. Grabar'~n i~aret etti~i gibi, 22 taht
ve kap~~bekçisi hayvanlar tasavvuru Islam sanat~nda da ya~ar. H~rbet el Mefcer kaz~lannda ç~ kan ve halifenin -Hi~am- heykeli kabul
edilen heykel, aslanlann ta~~d~~~~bir kaide (taht) üstünde durur.
Grabar, bahsi geçen Montevergine ah~ap piskopos taht~~aya~~ndaki
zincirli aslan kabartmalann~~bu gelene~in devam~~olarak gösterir 23
Selçuk tarih2° K~l~ ç Arslan II 'nin Aksaray civar~ nda kervansaraylar yapt~~~~
lerinde kay~tl~d~ r. Alay Han için dü~ ünülebilecek en geç tarih 1220 'ye kadard~r.
Tezyinat~n~n Kayseri'deki Çifte Medrese ( 1204/5) ve Antalya civar~ ndaki Evdir Han
(1217-19), Divrik'teki Sitti Melik türbesi (118o) ile benzerli~i onu bu 1220 ye
kadar süren arkay~ k Selçuk eserleri grubuna sokar.
n, karanl~~~n,
21 Aslan güne~in, ayd~nl~~~ n, iyi kuvvetlerin, y~ lan da yer alt~n~
kötü kuvvetlerin sembolüdür. Bu bak~ mdan mücadele halinde gösterilirler. Aslan
ve y~lan Mithras kültünde de semboldürler.
22 A. Grabar, ad. geç. esr. s. 28 res. 19.
I. Anatolian Studies II. Ankara 1952. lev.
23 D. S. Rice, Medieval Harran
III, VII.
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(Van'da Ho~-ab kalesinin kap~s~ nda da zincirli aslan kabartmalar~~
vard~ r). Louvre'deki kabartmada boynu çeviren geçme ~eridi zincir
olarak tefsir edilebilir. Alay Han kabartmas~~ için de ayn~~ ~ey varit
olmal~d~ r. Bir kap~~ bekçisi hüviyeti ta~~maktad~ r (ve adeta han~n
emniyetini ifade eder) Kap~~bekçisi aslanlar daima çifttir. Burada
iki aslan~~ mü~terek ba~la birle~ tiren motiften faydalanmak sureti
ile iki say~s~~elde edilmi~, ayn~~zamanda kap~~ kemeri üstüne armavari
getirilme~e daha müsait frontal ve simetrik bir ~ekil bulunmu~tur.
Bu aslan figürü bir hükümdarl~k alâmeti, han~ n bir Sultan Hani
oldu~unu gösteren i~ aret de say~ labilir.
Tirmiz'deki tasvirin Gorgo benzerli~i ve salondaki mevkii ile
bir koruyucu, kem nazarlar~~ kaç~ rt~c~~ mahiyet ta~~ mas~~ akla yak~nd~ r. Hükümdarlara ait bir mekân~ n koruyucusunu temsil etmesi
ile bir hükümdar i~ aretidir. Demek iki tasvir de ayn~~ mânaya sahiptir. ~ ki yerde de ayn~~ i~çilerin çal~~t~~~~iddia edilemez, ancak ilk Anadolu Selçuk eserlerinden olan Alay Han'~n tezyinat~n~ n Tirmiz eseri
ile benzerli~i mevcuttur ve Selçuk profan binalar~ nda bu armavari
aslan figürünün yer ald~~~n~~gösterir. E~er Louvre kabartmas~~ bir
Selçuk saray~ na ait merdiven korkuluklar~ ndan ise 24 (bkn. not 14)
bu tasvirin hükümdarlara ait binalarda onlar~ n alâmeti say~lmas~~
ihtimali kuvvetlenecektir.

24 Bu kabartma levhan~ n Tirmiz, I no. lu binadaki bir tasvirle bir benzerli
~i
daha vard~ r. Çift gövdeli aslan yan~ ndaki sahada, çift gövdeli tek ba~l~~ olmas~~muhtemel (Field-Prostov, ad. geç. esr. deki yegane resimde iyi tan~nm~yor) iki sfenks
görülür ki, Louvre kabartmas~ n~n di~er yüzünde de ayn~~ figür vard~r.

