ANADOLU SELÇUKLU SANATINDA
HAYAT A~ACI MOTIFI
GÖNÜL ÖNEY
Anadolu Selçuk dini ve sivil mimari dekorasyonunda hayat
a~ac~~ motifine s~ k rastlan~ r. Burada muhtelif devirlerde ve bölgelerde
çok yayg~ n olan bu tasvirin tarihçesine girmeyip, Anadolu Selçuklu
örneklerini inceleyece~iz ve bu motifin islam sanat~nda köklerini,
sembolik durumunu ara~t~raca~~ z 1.
Tek Ba~~ na Canland~ r~lan Hayat A~ac~~ :
Hayat a~ac~~Anadolu Selçuklu sanat~ nda erken devirde genellikle
tek ba~~ na veya ku~ larla çevrelenmi~~olarak görülür2. Geç devirde
Muhtelif kültürlerde hayat a~ac~~ motifi için bak. Lechler, G. The Three
of Life in Indo-European and Islamic Cultures. Ars Islamica IV. 1937, S. 369-436.
Fig. -148.
~eklinde, üzerinde mey2 Islâm öncesi devirde Avar kemer dilimlerinde dal
valar bulunan hayat a~açlar~~görülür. Bak. Erdelji, I. Die Kunst der Avaren. Budapest 1966, Fig. 23, 24. Erken islâm sanat ~nda tek ba~~na canland~r~lan hayat a~açlar~~
dini ve sivil mimaride görülmektedir. Kubbet-üs Sahra mozayiklerinde (691) stilize
bir hurma a~ac~~ ~eklinde tasvir edilmi~lerdir. Bak Creswell, K. A. C. Early Muslim Architecture, Oxford 1932. S. 185, Fig. 146-152, PL. 9 b, to b, c). Ayn~~yap~da
hayat a~ac~~Sasani etkisinde kanatl~~ palmet dallar~~ile de canland~r~lm~~t~r. Bak
ayn~~P1.5-8 a, b. H~ rbet el Mefçir saray~~(Velit II) taban mozayiklerinde hayat a~ac~~
h~ ristiyan sanat~~etkisinde ve elma a~ac~~~eklinde görülmektedir (Bak. Otto-Dorn, K.
Die Kunst des Islam, Baden-Baden 1964, S. 54.). Ispanya'da Emevi saray~~Medinet
(Bak
t~z Zehra'da ~~o. as~r) kollu ~amdana benzer dallar~~ ile hayat a~ac~~yayg~nd~r.
G6mez Moreno, M. Ars Hispaniae III, Madrid 1951, Fig 107, 111, ~~13). Kurtuba
Ulu camisinin mihrab~nda da (ayn~~as~ r) benzer hayat a~ac~~tasvirleri i~lenmi~tir.
(Bak ayn~~Fig. 167, ~~76). Kayravan Ulu camisi mimberindeki hayat a~ac~~tasvirleri
ayn~~guruba girer (862-863). (Bak Sebac, P. La Grande Mosquee de Kairouvan.
1963 Switzerland). Erken islam serami~inde hayat a~ac~~ oldukça yayg~nd~r. Dokuzuncu as~ r Mezopotamya serami~inde hurma a~ac~~ ~eklinde (bak Lane, A. Early
Islamic Pottery London 1951, Fig. 8 b), veya Sasani etkisinde, kanatl~~palmet dall~~
olarak görülür (bak. Lane, 4. ayn~~ Fig. to A). Rakka s~r alt~~serami~inde (12-13.
as~r) sivri di~li bir tepesi vard ~ r (bak Lane, A. Islamic Pottery IX to XIV Centuries,
London 1951, Fig 67). Iran sgrafito i~çili~inde (13. as~ r) tek hayat a~ac~~çok stilize
olarak i~lenmi~tir (bak. Lane, A. Early Islamic Pottery, Fig. 33 a). Daha geç devir-
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ise tek ba~~ na verilen hayat a~ac~~tasvirleri haricinde, muhtelif refakat edici hayvanlarla birlikte canland~r~ lan örnekler de boldur. Tek
ba~~na canland~r~ lan hayat a~ac~~daha enderdir ve sadece dini mimanide görülür. Bu guruptan en enteresan örnekle Divri~i ulu camisinin kuzey portalinde kar~~la~~r~ z (1228) (Resim 1). Burada Hayat
a~ac~~ dal ~eklinde küçük bir vazodan yükselir. Vazo ebedi hayat
suyu ihtiva eden bir semboldür. Yine ayn~~ portalde bir ba~ ka hayat a~ac~~kar~n k~sm~~dilimli bir vazodan yükselir (Resim 2). Bu
a~aç tepesindeki büyük rozetle bir ay çiçe~ine benzer ve üzerindeki geometrik kafes deseni ~a~~ lacak derecede Hitit güne~~kurslar~n~~ hat~rlat~ r (Hayat a~ac~~ rozet birle~ mesini daha sonra ba~ka
örneklerle de tan~ yaca'~~z). ~ çleri tam palmet yapraklar~~ ile doldurulmu~~iki büyük yar~ m palmet bu a~ac~n gövdesi ile birle~ir.
Ayn~~ ~ekilde plastik karakterle dolgun kabartma olarak i~lenmi~~
hayat a~ac~~tasvirlerini (1258) Konya Ince Minareli Medrese portalinde görmekteyiz (Resim 3). Bunlar portal ni~inin iki yan~ nda simetrik
olarak ve hilâlden yükselen bir nar dal~~~eklinde i~lenmi~tir.
On üçüncü asr~ n sonlar~ ndan daha geç bir örnekte, Erzurum
Çifte Minareli Medresesinde hayat a~ac~~ yine tek ba~~ na görülür
(Resim 4). Portalin d~~~bordüründe, simetrik yerle~tirilmi~~hayat
a~ac~ , rozet gibi i~ lenmi~~ve boyun k~sm~~süssüz küçük bir vazodan
çiçek buketi ~ eklinde yükselir. Bu palmiyeye benzer a~ac~n dallar~~
aras~ nda bir nar meyvas~~dikkati çeker (cennet sembolü). Vazo ile
birlikte nar da bu tasvirin bir hayat a~ac~~oldu~una i~aret eder.
Ahlat mezar ta~lar~ nda da bu guruptan geç örneklere rastlan~r 3
(Resim 5). Resmi verilen mezar ta~~ nda (126o) hayat a~ac~~tam ve
yar~ m palmetlerden, çok stilize bir nar meyvas~ ndan ve büyük bir
rozetten ibarettir. Dikkatle bak~ld~~~nda nar~ n tepesinde küçük bir
maske seçilir.
Aksaray Murat Pa~a camisi avlusunda geç Osmanl~~devrine
ait bir mezar ta~~~üzerinde barok karakterli süslü bir vazodan yükselen
den Suriye-Mezopotamya s~ rs~z serami~inde tek hayat a~ac~~stilize nar a~ac~~ ~eklindedir (14. as~ r). (Bak. Sauvaget, J. Document d'etudes Orientales de L'institut
Français de Damas. 1932, Tome I. Paris, Poteries Syro-Mesopotamiennes du XIV.
Siecle. Pl. 26.
3 Ahlat mezar ta~lar~~hakk~ nda Dr. Beyhan Karama
~aral~~taraf~ndan etrafl~~
bir doçentlik tezi haz~ rlanmaktad~ r. Bana verdi~i resim için te~ekkürü borç bilirim.
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çiçekli a~aç ~eklindeki hayat a~ac~~ bu motifin Anadolu'da geç devirlere kadar ya~ama~a devam etti~ini gösterir (Resim 6) 4.
Bir ba~ ka enteresan geç örnek istisnai olarak sivil mimaride,
Do~u Bayaz~t'ta ~shak Pa~a saray~n~ n ön cephesinde görülür (16. as~r)
(Resim 28a). Hayat a~ac~~burada barok karakterle ve çok plastik
olarak portalin iki yan~ nda yükselir. Nar meyvalar~~bariz olarak
seçilir. Saray~ n dahilinde de ~akay~ k çiçekli hayat a~ac~~kabartmalar'
tekerrür eder (Resim 28b).
Çift Ku~la Ça~relenmi~~Hayat A~açlar~~ :
Yaln~zca ku~ la çevrelenmi~~hayat a~açlar~~çok çe~ itlilik gösterirler.
Afyon Boyal~ köy'den bir lâhitin ba~~taraf~ nda, (bugün Afyon Müzesinde) bir çubuk üzerine tünemi~~kar~~l~kl~~simetrik yerle~tirilmi~~iki
ku~~görülür (Resim 7). Tasvir edilen büyük ihtimalle hayat a~ac~~
ile birlikte ku~lard~r 3 (13. as~r).
Tokat'ta geç Selçuklu devrinden bir mezar ta~~ nda (bugün Tokat
Gök Medrese Müzesinde) yine dala benzer bir motifin etraf~nda kar~~l~kl~~yerle~tirilmi~~iki ku~~yer al~ r (kesim 8) 6 (Ölçüler 0.23 X 0.24 m.).
Ku~lar~ n tepesinde birer rozet dhkati çeker. Motiflerin alt~nda iki
sat~ r neshi kitabede "Tab et seraha" yaz~s~~okunur.
Ta~~n alt k~sm~~lur~kt~r.
Alâeddin Keykubad'~n Bey~e lir gölü kenar~ndaki yazl~ k saray~~
Kubadabad'da (1236) hayat a~ac~-ku~~gurubunun çe~itli örnekleri
ile kar~~la~~ r~z 7. Bu motifler s~ ralt~~ veya lüster tekni~i ile i~lenmi~~
Osmanl~~ sanat~ nda seccadelerde, Kur'an rahlelerinde, çinilerde hayat a~ac~~
tasviri boldur (bak. Erdmann, K. Der Orientalische Knüpfteppich. Tübingen
1955, Abb. 165, 166. Dimand, M.S. A Handbook of Mohammedan Decorative Arts.
New York 1930, Fig. 41. Otto-Dorn, K. Turkische Keramik Fig. 20, 42, 63, 66,
68, 73, 74)•
5 Otto-Dorn, K. Turkische Grabsteine mit Fig-urenreliefs aus Kleinasien.
Ars Orientalis III. 1959., S. 64, Abb. 12. Ku~lu mezar ta~lar~~hakk~nda yazar taraf~ ndan bir makale haz~rlanmaktad~r. Hayat a~ac~ na benzer tasvirler ihtiva eden
mezar ta~lar~ nda arslan figurlerine de rastlan~ r. Tokat'tan bir mezar ta~~~(bugün Ankara Etno~rafya Müzesinde) ve K~r~ehir'den bir mezar ta~~~buna örnektir.
(Bak. Eyice, S. K~r~ehir'de H. 709 tarihli tasvirli bir Türk Mezarta~~. Re~it Rahmeti Arat Için, Ankara 1966, Resim 8).
Oney, G. Anadolu Selçuklulannda ku~~Figürleri. Ankara 1964 ne~redilmemi~~doktora tezi. Fig. 22.
7 Otto-Dorn, K. Önder, M. Erster Bericht uber die Grabung in Kubadabad.
Oktober 1963. Archaeologischer Anzeiger. Heft 2, 1966, S. ~~ 7o, 183.
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y~ld~ z biçimli çiniler üzerinde yer almaktad~ r. Çok stilize edilmi~~
hayat a~açlar~~simetrik yerle~tirilmi~~kar~~l~kl~~veya s~ rt s~rta ku~ larla
çevrelenmi~ tir. Hayat a~ac~~ baz~~Kubadabad örneklerinde Rakka
seramiklerindeki a~açlara benzer tarzda stilize edilmi~tir (12-13.
as~ r) (Resim. 9, Resim ~~o ile mukayese et). Profilden verilen, k~vr~k
kuyruklu ku~ lar a~açlardan daha realist bir karakter gösterir 9.
Ikinci bir gurup Kubadabad çinisi üzerinde hayat a~ac~~stilize
palmiye a~ac~~ ~eklindedir. Ku~lar~n etraf~ nda serpi~tirilmi~~nar dallar~~göze çarpar ( Resim ~~~ , 12 ). Son örne~imizde ayr~ ca büyüklü
küçüklü rozetler de dikkatimizi çeker. Anadolu Selçuklu mimarisinde
bilhassa mihrap ve portallerde rozetlere çok s~k rastlan~ r. Bunlar
büyük ihtimalle güne~, ay ve di~er gezegenleri sembolize eder ".
Daha geç hayat a~ac~~tasvirlerinde tekrar rozetlere i~aret edece~iz ve
bunlar~ n sembolik izah~ n~~ yapaca~~z.
Kubadabad çinilerinde, bize birinci Divri~i örne~ini hat~rlatan
dal biçiminde hayat a~ac~~tasvirleri de görülür (Resim ~~3). Bu a~açlar
s~ ralt~~ veya lüster tekni~i ile i~lenmi~~çinilerde, s~ rt s~rta veya kar~~ l~kl~~
yerle~tirilmi~~ku~lar~ n aras~ nda yer al~ r (Resim 14, 15). Islam sanat~nda
bu konunun ilk örneklerini Ispanya Emevi devri fildi~i i~çili~inde 11
(Resim 16), Fahmi ah~ap ve lüster seramik i~çili~inde, Mezopotamya'da Selçuk'lu serami~inde buluruz. Sicilya'da bulunmu~~ ~~2. as~rdan
8. Lane, A. Early Islamic Pottery. Fig. 79 b. ayr
~ ca bak. Lane, A. Islamic
Pottery. Fig. 63, S. 33.
9 Orta - ça~~h~ ristiyan sanat~ nda çift ku~-hayat a~ac~~
yerine, çift tavus-haç,
çift tavus-vazo, çift tavus-hayat a~ac~~motifi kullan~lm~~t~ r. Bunlar cennet ve ebedi
hayat sembolleridir. (Bak von Falke, O. Kunstgeschichte der Seidenweberei. Tübingen. Taf. V. Wulff, O. Handbuch der Kunstwissenschaft. Altchristliche und
Byzantinische Kunst I, 1924, S. 182, Abb. 18. Bd. II S. 6og, Abb. 523. Ermeni
örnekleri için bak. Strzygowski, J. Altai Iran und Völkerwanderung. Leipzig 1917
Abb. 228. Nersessian, S. Armenia and the Byzantine Empire. Cambridge 1947 Taf.
XXI, 1, 2, XXV, 2. Baltrusaitis, J. Etudes sur l'art m&lieval en G6Drgie et en Arn~6lie, Paris 1929, Fig. 66. Arabeskle birlikte çift tavus motifi islam sanat
~nda da
yayg~nd~ r. Kubadabad saray~ nda çift tavus motifi çinilerde ve alç~da s~k
görülür.
Alaeddin kö~ kü alç~lar~ nda da ayn~~konu tekrarlanmaktad~ r.
10
Otto-Dorn, K. Die Kunst des Islam. S. 148. öney, G. Artuklu devrinden
bir hayat a~ac~~kabartmas~~hakk~nda. Vak~flar VII. ~stanbul 1968. Oney, G. Ni
~de
Hüdavent Hatun Türbesi Figürlu Kabartmalar~ . Belleten XXXI, 122. Ankara
1967. S. 143-192. öney, G. The Fish Motif in Anatolian Seljuk Art. Sanat Tarihi
Y~ll~~~~II, Istanbul 1967-68.
11 Gtimez Moreno, M. ayn ~ . Fig. 355, 357, 365, 366, 371.
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bir Fat~ mi lüster taba~~~üzerinde daha zengin ~ekilde muhtelif s~ rt s~ rta
yerle~tirilmi~~simetrik ku~ lar görülür (Resim 17). Bu örnekde çok
stilize ve dal ~eklinde canland~ r~lan a~ac~ n tepesinde oldukça büyük
bir nar yer al~ r. Nar daha büyük tutulmu~~ve Kubadabad örneklerini
hat~ rlatan tarzda iki ku~ la çevrelenmi~tir 12 . Sicilya'da Fat~ mi sanat~n'
aksettiren Palatio Real'in ah~ap i~ lemelerinde Selçuklu hayat a~ac~ku~~tasvirlerine çok yak~ n bir paralel buluruz (Resim 18) 13 . Burada
palmet yapraklar~ndan ibaret a~aç üzerinde simetrik çift ku~~oturur,
a~ac~n alt~nda ayn~~ ~ekilde iki tavus yer al~r. Bir di~er paraleli daha
önce bahsi geçen 12-13. as~r Rakka tabaklar~ nda görmekteyiz (Resim
~~o, 19). Bu seramiklerde dallar ve s~ rt s~ rta yerle~ tirilmi~~veya kar~~l~kl~~simetrik, k~vr~ k kuyruklu stilize ku~ lar Kubadabad örneklerimize
çok benzer 14 .
Hayat a~ac~-çift ku~~motifinin çok enteresan ve ~imdiye kadar
tan~nmam~~~bir örne~i Kayseri'de Karatay kervansaray~n~n d~~~portalinde görülür (1240) (Resim 20). Burada ilk olarak çift ku~~yerine
çift siren dikkati çeker. Bu t~ls~ml~~yarat~klar a~ac~ n sembolik durumunu daha kuvvette belirtir. A~ac~ n eksenli arabesk tarz~~verili~ i de dikkate
de~er. Ahlat mezar ta~lar~nda oldu~u gibi burada da palmetlerin aras~ na bir maske gizlenmi~ tir. Bu kabartmalar portalin iki iç yüzünde
simetrik olarak yer al~ r, sol taraftaki kabartma oldukça harapt~ r.
C~ rne~imize en benzer paraleli Iran Selçuklu Minai serami~inde
buluruz (Rayy 13. as~ r). Burada ayn~~ arabeskli eksen tarz~ndaki
hayat a~ac~n~~ çift siren yerine çift sfenks çevreler 15 (Resim 21).
12 Lane, A. Early Islamic Pottery. Abb. 28 A.

Gtimez Morano, M. ayn~~Fifg. 352.
Grube, E. The World of Islâm. Newyork - Toronto. 1967. s. 40. Fig. 15.
Grube, E. Raqqa Keramik in der Sammlung des Metropolitan Museums
in New-York. Kunst des Orients IV. Wiesbaden 1963. Abb. 3, S. 74. Daha geç
(1263) tarihli Ka~an lüster y~ld~ z çinilerinde de Kubadabad örneklerine benzer
hayat a~açlar~~görülür. Burada stilize nar a~ac~~ üzerinde küçük ku~lar oturur. Gölde
küçük bal~ klar konuyu zenginle~ tirir (Bak. Bahrami, M. Recherches sur les carreaux de rev&ement Lustr dans la C&emique Persane du XIII. e au XV. e Siecle
Etoiles et Croix). Les Presses Modernes 96, Paris 1937). Sultanabad'dan (1276)
s~ralt~~tekni~i ile i~lenmi~~bir kase üzerinde de stilize nar dallar~~aras~nda simetrik
yerle~tirilmi~~kar~~l~kl~~ ku~lar görülür (bak Lane, A. Early Islamic Pottery. Fig.
14

14

94 a•)•
14 Koeclin, R.-Migeon, G. Islamische Kunst Werke. 1928 Berlin. Pl. XXII.
Bu motif Iran Selçuklu el sanatlar~ nda bir çok örneklerde tekrarlan~r. Ayn~~ Pl.
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Hayat A~ac~~Yerine Geçen Arabesk Zemin üzerinde Çift Ba~l~~ Kartal:
Baz~~erken ve geç Anadolu Selçuklu örneklerinde hayat a~ac~~
büyük ihtimalle arabesk ~ eklinde stilize edilmi~ tir ve üzerinde çift
ku~~yerine çift ba~l~~kartal yer almaktad~ r. Bu gurupta kartallar~n
kanat veya kuyruk uçlar~~arabesk ~eklinde k~vr~lm~~~ejder ba~lar~~ile
son bulur. Ejder ba~~~ile birle~en çift ba~l~~kartallar~ n daima arabesk
zemin üzerinde tasvir edilmi~~olmalar~~dikkati çeken bir husustur.
Bu durumda büyük ihtimalle arabesk zemin hayat a~ac~, üzerindeki
kartal ve ejder tasvirleri ise onunla ilgili sembolik figürlerdir.
Divri~i Ulu camisinin yan portalinin d~~~yüzlerinde yer alan
çift ba~l~~kartallar bu guruptan tipik örneklerdir (Resim 22). Burada
arabesk zemin üzerinde çift ba~l~~kartal plastik karakterle belirir.
K~vr~ k ve tehdit edici aç~k a~~zlar~ , sivri kulaklar~ , iri badem gözleri
ile ejder ba~lar~~Selçuk ejder tasvirleri için tipiktir 16 . Gövde ile kuyruk
aras~ nda yer alan hilâ1 motifi hayat a~açlar~ nda da s~k s~k görülür.
Bu kabartmalarda Orta - Asya etkisi barizdir. E~ri kesim tekni~i,
kuvvetli stilizasyon, kartal-ejder ba~~~birle~iminde oldu~u gibi ayr~~
hayvanlara ait unsurlar~n birle~mesi, Avrasya hayvan stilinde de
tipik özelliklerdir 17 . Kartal~ n gövde ve kanatlar~ nda görülen delikli
zemin de do~unun etkisini gösterir. Bu zemin bize Samarra'da Abbasi
XXVIII. ~slam öncesi en erken hayat a~ac~-siren tasviri bir erken Uygur freskinde,
Sengim mabedinde görülür. (Bak. Le Coq, A von. Chotscho, Berlin 1913, Pl. ~~o).
Masal hayvan~-hayat a~ac~~birle~imi 12-13. as~ rdan bir ipek mezar kuma~~nda da
görülür (bugün Los Angeles Country Müzesinde). Burada hayat a~ac~~iki simetrik
sfenksle ku~at~lm~~t~ r (bak. Baer, E. Sphinxes and Harpies in Medieval Islamic
Art. The Israel Oriental Society, Oriental Notes and Studies. No. g. Jerusalem 1965,
S. 57, 58). 17. as~ rdan bir Iznik taba~~~üzerinde (Godmann Collection London)
ayn~~konunun tekrarland~~~ n~~görürüz. Burada hayat a~ac~n~~iki siren beklemektedir.
Ba~lar~nda tipik Orta-Asya tarz~~üç sivri dilimli taç, yanaklar~ nda Samarra tipi bukleler erken islam sanat~~özellikleridir. Tavus ku~u tipi kuyruklar~~(muhtemelen cennet sembolü) dikkate de~er. Erken H~ ristiyan sanat~ nda da islam örnekleri stilinde
hayat a~ac~-masal hayvan~~tasvirlerine rastlar~ z. Van'da (915) Achtamar kilisesinde
hayat a~ac~~Selçuk örneklerine çok benzer bir sfenks taraf~ndan beklenir, a~aç hurma
a~ac~~ ~eklindedir. (Bak Otto-Dorn, K. Türkisch-Islamisches Bildgut in den Figurenreliefs von Achtamar. Anatolia VI. Ankara 1961, Fig. XI, c. Atina da Palea
Mitropolis'de (I 1-12. as~r) hayat a~ac~n~n tepesinde ve alt~nda iki~er simetrik sfenks
yer al~ r. (Bak Strzygowski, J. Asiens Bildende Kunst. Augsburg 1930. Abb. 643, 724).
14 Selçuklu ejder tasvirleri için bak. Oney, G. Anadolu Selçuk'lar
~nda heykel
ve figürlü kabartma .... Cilt III. Resim 167-182, Cilt II, Kat 154-169.
17 Bak Rice, T. T. The Scythians, London
1 957, Fl. 8, 9, 46, 47, 49, Fig. 61.
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devri alç~lar~ ndan" ve Iran'da Selçuklu devri alç~lar~ndan bilinmektedir 19. Bu motiflerin daha sonra ele alaca~~m~z sembolik kullan~l~~lar~~da ayn~~köklere uzan~r.
Konya Alâeddin kö~kü alç~lar~nda da çift ba~ l~~kartal-ejder
birle~mesine rastlan~ r (Resim 23). Burada da arabesk zemin tipiktir.
Bu örnekte kuyruk k~sm~~ ejder ile birle~mektedir. Kö~kün alç~~dekorasyonu büyük ihtimalle Alâeddin devrindendir 20.
Alâeddin devrinden bir ipek kuma~~üzerinde de ayn~~birle~meyi
görürüz (Resim 24) 21. Burada çift ba~l~~kartal bir rozetle çerçevelenmi~tir. Kanat uçlar~~ile birle~en ejder ba~lar~~rozetin d~~~nda kal~r.
Ilhanl~~devrinden (1312) Ni~de Hüdavent Hatun türbesinde ayn~~
konu tekrarlan~ r (Resim 25). Burada çift ba~l~~kartallar~n biribirine
dolanan boyun k~s~mlar~~dikkati çeker. Meydana gelen ters kalb ~eklinin tepesinde maske gibi bir tasvir yer almaktad~r 22. Ak~ehir Kileci
mescidinin (15. as~ r) ah~ap pencere kepenginde arabesk zeminle
çevrilmi~~çift ba~l~~kartal bir madalyon içinde tasvir edilmi~tir (Resim
26). Bu örnekte ejder ba~lar~~kartaldan ayr~~olarak arabeskler aras~nda
yer almaktad~r.
13. asr~n ortalar~ ndan Konya Mevlana Müzesinde bulunan
bir kur'an rahlesinde bu guruptan bir ba~ ka paralel örnek görürüz 22
(Resim 27). Bu tasvirde arabesk zemin ortas~ndaki çift ba~l~~kartal
ejder ba~lar~~yerine arslanlarla çevrilmi~ tir. Daha geç devirden benzer
bir di~er paralel Do~u Bayaz~t'ta ~shak Pa~a saray~n~ n portalinde yer
al~r (16. as~ r Resim 28). Burada dolgun kabartma olarak i~lenmi~~
simetrik yerle~tirilmi~~arslanlar~ n üzerinden yine çok plastik olarak
18 Bak Herzfeld, E. Die Ausgrabungen von Samarra I. Der Wandschmuck
der Bauten von Samarra und seine Ornamentik. Berlin 1923.
Taf. LXXXVIII-LXXXIII.
13 Bak. Pope, A. U. A Survey of Persian Art. London-New York 1938 Bd. V,
ayn~~Pl. 516, 517, 518.
çarslan IV 1257-67 devrine
2° Konya figürlü alç~ lan Sarre taraf~ndan K~l~
tarihlenmi~ tir (bak. Sarre, F. Der Kiosk von Konia, Berlin 1936, S. 36-37. 1966).
Kubadabad kaz~lar~nda e~~teknik ve stilde figürlü alç~ lar bulunmu~tur (1236 Alâeddin devri). Bunlara dayanarak Alâeddin kö~kü alç~lar~n~~ da ayn~~ devre tarihleye-

biliriz.
21
22

ayn~.

13

Rice, T. T. The Seljuks, London 1961, Pl. 78.
oney, G. Ni~de Hüdavend Hatun Türbesi figürlü kabartmalar~~
Rice, T. T. ayn~~ Pl. 72.
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canland~r~lm~~~arabesk bordürü yükselir ve bütün portali ku~at~r.
Arabesk sarma~~~~n~~hayat a~ac~~olarak karakterize eden nar meyvalar~~bariz olarak seçilir.
Tüm olarak canland~ r~lan Hayat A~ac~~ ve E~lik eden hayvanlar:
~ lhanh-Selçuk devrinden olan geç örnekler incelendi~inde arabesk zeminin hayat a~ac~~olarak kullan~l~~~~ ve çift ba~l~~kartal-ejder
ba~~~veya arslanla birle~ mesi hakk~ ndaki tezimiz daha kuvvetlenir.
On üçüncü asr~n ortalar~ ndan itibaren hayat a~ac~~tasvirleri daha
realist olur ve ayn~~sembolik hayvanlarla birle~ir. Bu geç guruptan
örnekler medrese, cami, türbe gibi dini mimaride yer al~r. Hayat
a~ac~~üzerinde çift veya tek ba~l~~kartal, alt~ nda ise ejder veya arslan
çifti yer al~ r. Yani yukar~ da bahsi geçen (arabeskli) kompozisyon
daha realist ve ayr~ nt~l~~ ~ekilde tekrar edilmi~~olur. 13. asr~n sonlar~ndan Erzurum Çifte Minareli Medrese portalinin iki taraf~ndaki hayat
a~ac~~kabartmalar' bu guruptan önemli örneklerdir (Resim 29). (Sol
taraftaki kabartma tamamlanmam~~t~r). Hayat a~ac~~bu geç tasvirlerde çe~itlilik gösteren erken tasvirlerin aksine daima stilize palmiye
a~ac~~ ~eklinde i~lenmi~ tir. Kubadabad çinilerinde hayat a~ac~n~ n
etraf~ nda yer alan nar dallar~~ ve ku~ lar, Erzurum Çifte Minareli
Medrese örne~inde dallar aras~ nda göze çarpar. A~ac~n tepesinde
ise çift ba~l~~ kartal oturur. A~aç, daha önce çift ba~l~~kartallar~n
kuyruk k~sm~nda ve ba~ka a~aç tasvirlerinde gördü~ümüz gibi bir
hilâ1 motifinden yükselir. Burada ejder ba~lar~~ do~rudan do~ruya
kartalla birle~ mek yerine a~aca ba~lan~r.
Geç örneklerde hayat a~ac~, çift ba~l~~kartal, arslan birle~ mesi de
daha realist olur. En enteresan örne~i Erzurum Yakutiye medresesi
portalinin iki yan yüzünde buluruz (13 o) (Resim 3o) 24. Burada da
palmiye biçimli a~aç üzerinde çift ba~l~~kartal oturur (bir ba~~k~r~ lm~~t~ r). Kartal~ n tepesinde ayr~ ca büyük bir rozet dikkati çeker
(büyük ihtimalle güne~~tasviri). A~ac~ n alt~ nda bu defa ejder çifti
yerine arslan çifti yer al~r. A~aç hilâ1 yerine yuvarlak bir rozetten
ç~ kar.
24 Geç devirden (1752) bir hayat a~ac~-arslan kompozisyonunu Tokat'ta
Ishakpa~a han~n~ n portalinde görmekteyiz. Stil bak~m~ndan soysuzla~m~~~olan bu
kabartmada çift arslanlar selvi tipi a~açlara ba~lanm~~~durumdad~ r ve çok kaba
olarak i~lenmi~lerdir (Bak. Gabriel, A. Monuments Turcs II. Fig. 59, s. ~~o8).
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G. Öner

Resim 7 — .1Iy on Boyal~~ Koy mezar ta~~nda
hayat a~ac~~tepesinde çift ku~.
Abb. 7 — Doppelvögel - Lebensbaum am
Grabstein von Afyon Boyaliköy.

Resim 8 — Tokat mezar ta~~nda hayat a~ac~~ ve çift ku~.
Abb. 8 — Doppelvögel Lebensbaum am Grabstein aus Tokat.

G. öney

Resim g — Kubadabad saray~~çinisinde çift ku~~ve hayat a~ac~.
Abb. g — Doppelvögel - Lebensbaum auf einer Fliese am Kubadabad.

Resim 'o — Rakka taba~mda çift ku~~ve hayat a~ac~.
Abb. ~~o — Lebensbaum und Doppelvögel
auf einem Rakka - Teller.

(;.

Öne).

Resim ii — Kubadabad saray~~çinisinde çift ku~~ve hayat a~ac~.
Abb. ii — Doppelvögel - Lebensbaum auf einer Fliese aus Kubadabad.

Resim 12 - Kubadabad saray~~çinisinde çift ku~~ve hayat a~ac~.
Abb. 12 — Doppelvögel - Lebensbaum auf einer Flise aus Kubadabad.

G. öney

Resim ~~ 3 — Kubadabad saray~~çi~~isinde çift ku~~ve hayat a~ac~.
Abb. 13 — Doppelvögel - Lebensbaum auf einer Fliese mis Kubadabad.

Resim 14 — Kubadabad saray~~ çi~~isinde çift ku~~ve hayat a~ac~.
Abb. ~~ — Doppelvögel - Lebensbaum auf einer Flise aus Kubadabad.

G. öne",

Resim 15 — Kubadabad saray~~lüster çinisinde hayat
a~ac~~ve s~rt s~rta ku~lar.
Abb. 15 — Adosierte Doppelvögel auf einer
Lüster - Kachel aus Kubadabad.

Resim 16 — Ispanya Emevi fildi~i i~çili~inde hayat a~ac~~ve çift ku~.
Abb. ~~ 6 — Doppelvögel - Lebensbaum bei einer spanisch - omayyadischer
Elfenbeinarbeit.

G. oney

Resim I 7 — Fat~mi lüster tabag~nda hayat a~ac~~ve ku~lar.
Abb. ~~ 7 — Auf Fatimidischem Lüsterteller Vögel mit Lebensbaum.

G. Öne v

Resim 18 — Palatio Reale ah~ap i~çili~inde hayat a~ac~~ve ku~lar.
Abb. 18 — Lebensbaum und Vögel bei der Holzarbeit in Palatio Reale.

G. öney

Resim 19 — Rakka taba~~nda hayat a~ac~~ ve çift ku~.
Abb. ~~ — Doppelvö~el - Lebensbaum auf einem Rakka - Teller.

Resim 20 - Karatayhan portalinde
çift siren ve hayat a~ac~.
Abb. 20 - Doppelsirene und Lebensbaum am portal des Karatay
Karavansarays.

Resim
Abb.

2 1 -

Reyy tabag~ nda çift sfenks ve
hayat a~ac~.

2 1 -Doppelsphinx

und Lebensbaum
auf einer Schale aus Rayy.

Drachensch-

G. öne,
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3

G. öne)

Resim 24 — Alaeddin devri kuma~~nda kanat
uçlar~~ejder ba~l~~çift ba~l~~kartal.
Abb. 24 — Doppeladler mit Drachenkopf Flügelend~g-~mgen auf Seidenstoff.

Resim 25 — Ni~de Hüdavent Hatun türbesinde kanat uçlar~~ejder
ba~l~~çift ba~l~~kartal.
Abb. 25 — Doppeladler mit Drachenkopf - Flügelendigungen in der
Hudavent Hatun Türbe in Ni~de.
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Resim 31 — Kayseri Döner Kümbetde hayat a~ac~ , kartal ve çift arslan.
Abb. 31 — Lebensbaum - Doppeladler und Löwen Darstellung
am Dönerkümbed in Kayseri.

G.
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Resim 32 a, b — Sivas Gök Medresede hayat a~ac~~ve kartal.
Abb. 32 a, b — Lebensbaum - und Adler - Darstellung an der Gök
Medrese in Sivas.

G. öney

Resim 33 — Diyarbak~r ta~~~üzerinde hayat a~ac~~ ve figürler (Ist.
Türk ve islâm Eserleri Müzesi).
Abb. 33 — Lebensbaum - und Figuren - Darstellungen auf
dem Diyarbak~r Stein.

Resim 34 a, b — Gazne saray~~mermer kabartmalar~ nda hayat a~ac~~ve figürler.
Abb. 34 a, b — Lebensbaum - und Figurendarstellungen auf den
Marmorreliefs von Ghaznipalast.

G. ön ey

G. öney

Resim 37 — ~aman elbisesi ~~ 1( le hayat a a ~~ .
Abb. 37 — Lebensbaum - Darstellung auf einer
Schamanentracht.

G. öney

Resim 38 — Saman dayulunda hayat a~ac~, ku~, y~ lan, bekçi hayvan.
Abb. 38 — Lebensbaum, Vögel, Schlange und \,,\ichtertiere auf der
Schamanentrommel.
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Resim 39 — Saman ah~ap i~çili~inde hayat a~ac~.
Abb. 39 — Lebensbaum - Darstellung auf einer schamanischen Holzarbeit.

G. Öney

Resim 40 — ~aman davulunda hayat a~ac~~ ve gezegenler.
Abb. 40 — Lebensbaum und Planeten Darstellungen auf einer
Schamanentrommel.
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13. asr~n ikinci yar~s~ ndan Kayseri Döner Kümbed'deki kabartmalar da bu guruba girer. Tan~tt~~~m~z kabartmada çift ba~l~~kartal
k~ smen ve arslanlardan biri tamamen tahribolmu~tur (Resim 31) 25.
Sivas Gök Medrese ön cephesinde, portalin iki yan~nda,
bekçi
hayvanlar olmadan tasvir edilmi~tir (Resim 32
hayat a~ac~~
a, b) 26. Bu defa hayat a~ac~n~n tepesinde tek ba~l~~ kartal oturur,
dallar aras~nda yine ku~ lar ve nar meyvalar~~ görülür.
127 ~~'den

Hayat a~ac~-hayvan kompozisyonunun daha zengin ~ekli istisnai
olarak bir erken örnekte kar~~m~za ç~kar. Diyarbak~r'dan 12. as~r Artuklu devrine ait olan bu kabartma bugün ~stanbul Türk ve ~slam Eserleri Müzesinde bulunmaktad~r ( Env. 2465 ) 22 (Resim 33). Ta~~iki di~li
ni~le unsurlanm~~t~ r, bunlar~n aras~ nda kitabe ve iki figür yer al~r.
Ta~~ n tepe bordüründe simetrik yerle~tirilmi~~figürler dikkati çeker,
bunlar d~~tan içe do~ru: ku~, ba~da~~kuran insan, tavus ve kanatl~~
arslanlard~ r. Merkezde dal biçimli bir hayat a~ac~~yer al~r. Profilden
verilen ku~lar~ n tepesinde birer rozet dikkatimizi çeker. ~nsan figürleri
cepheden ve ba~da~~kurmu~~vaziyette i~lenmi~ tir. Gö~üs hizas~ndaki
ellerinde yuvarlak bir~ ey tutarlar. Havaya kalk~k kollar~~üzerinde de
büyük birer rozet dikkati çeker. Tavus ku~lar~~ve biribirlerine do~ru
yürüyen arslanlar da profilden i~lenmi~tir. Ni~lerin d~~~kö~eliklerinde
simetrik yerle~tirilmi~~iki ku~~oturur. Ku~ lar yine profilden tasvir
edilmi~tir, sa~daki k~r~kt~r. K~vr~ k büyük gagalar~ , büyük pençeleri ile
bu ku~ lar büyük ihtimalle kartal tasvirleridir. Tepelerinde yine büyük
birer rozet yer almaktad~ r. Aradaki kitabe tahminimize göre bir ölüye
aittir. Kitabenin alt~ nda kaftanl~~ ve ba~da~~kurarak oturmu~~iki
insan figürü görülür. Bir ellerinde m~zrak tutarlar. Aralar~nda a~ac~n
gövdesi olmas~~gereken bir ara motifi yer al~r.
~slam sanat~ nda, ad~~geçen Diyarbak~ r tasvirlerine benzer erken
bir örnek (~~I-I2. as~r) Gazne saray~~mermer kabartmalar~ nda görülür.
Burada arabeskli eksen ~eklinde verilmi~~hayat a~ac~~etraf~nda ayn~~
~ ekilde zengin sembolik figür tasvirleri yer almaktad~r. Konu, bekçi
Gabriel, A. Monuments Turcs d'Anatolie. I. Paris m ~ , S. 78, Pl. XX, 1, 2.
25 Ciney, G. Artuko~lu Devrinden bir Hayat A~ac~~ Kabartmas~~ Hakk~nda
Vak~flar VII. Istanbul 1968.
22 Bombaci, A. Introduction of the Excavations at Ghazni. Rome 1959. East
and West New Series. Vol. ~ o. Nos. 1-2, S. 13, 14. Fig. ~ l, 12.
25
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kanatl~~arslan ve insan figürü haricinde sfenks ve sirenlerle zenginle~tirilmi~ tir (Resim 34 a, b) 29 .
~slâm sanat~ nda, zengin figürlü geç Selçuklu hayat a~ac~~gurubu
için en erken paraleli Abbasi sanat~ nda görmekteyiz (Resim 35) 29.
Diyarbak~ r kalesinde (gog) Muktad~r zaman~ndan ta~~kabartmalar
buna örnektir. Burada Abbasilerin tipik stilize ve primitiv stili dikkatimizi çeker. A~ac~~Kubadabad örneklerinde oldu~u gibi çift ba~l~~
kartal yerine çift ku~~çevreler.
~ran'dan ~~1- ~~2. asra ait ipek kuma~~üzerindeki bir ba~ ka paralel
örnekde hayat a~ac~~daha zengin hayvan gurubu ile birlikte verilmi~tir (Resim 36) 30. A~aç burada da Kubadabad örneklerinde oldu~u
gibi çok stilizedir, tepede çift ku~lar yer al~ r. A~ac~n alt~nda Karatayl~an'da oldu~u gibi t~ls~ml~~koruyucu hayvanlar oturur, bunlar kanatl~~
arslanlard~r ve kuyruk uçlar~~koç ba~lar~~ile son bulur. Kompozisyon
bir madalyon içinde yer almaktad~ r, bu çerçevede on iki adet rozet
s~ralanmaktad~r. Böylece yine hayat a~ac~-hayvan-rozet birle~mesi
verilmi~tir.
Hayat A~ac~~Motyinin Sembolik ~zah~~ :
Daha önce belirtti~imiz gibi hayat a~ac~ na e~lik eden kartal,
arslan, ejder gibi hayvanlarda Avrasya hayvan stilinin etkileri aç~kt~r.
Bu etki stil ve e~ri kesim tekni~i bak~m~ ndan dikkatimizi çeker.
Anadolu hayat a~ac~~tasvirlerinde stil bak~m~ ndan oldu~u gibi fikir
ve sembol bak~m~ ndan da Orta-Asya etkisi aç~ kt~r. Orta-Asya Saman
kaynaklar~ndan ö~rendi~imize göre hayat a~ac~~dünyan~n merkezi
olarak kabul edilir ve ayn~~zamanda ~amana yer alt~~ veya gök yüzü
seyahatinde merdiven vazifesi görür 31 .
Gabriel, A. Monuments Turcs d'Anatolie, II. Paris 1934, S. 158, Pl. LVII.
Gabriel, A. Voyages Archeologique dans la Turqui Orientale. Paris 1940,
Pl. LXVII, 9.
80 Pope, A. U. ayn~~
Vol. VI. S. 990. 12-13. as~ r Bizans kuma~lar~ nda Selçuk
etkisi ile hayat a~ac~-ku~-arslan tasvirleri görülür. Bak. von Falke, O. Kunstgeschichte der Seidenweberei. Tübingen. Abb. 204-206.
Si Wensinck, A. J. Tree and Bird as cosmological symbols in Western Asia.
Verhandelingen der Koninklijke Akademie von Wetenschappen afdeling Letterkunde. Vol. 2 2, 1. Amsterdam 1961. S. 1-35. Ayr~ ca bak Radloff, W. Aus Sibirien
II, 1893 Leipzig, s. 602. Minussink Tatarlar~~ a~ac~~ atalar~~olarak kabul ederler.
Bak. °gel, B. Uygurlarda Men~e Efsanesi. D. T. C. Fakültesi Dergisi Cilt VI,
Ankara 1947, S. 23.
28

29
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Örneklerimizde oldu~u gibi ku~~ve kartal tasvirleri Orta-Asya ~aman inançlar~na göre ~aman'a refakat eden hayvanlar veya ~aman'~n
kendisi olabilir. ~aman'a hayat a~ac~~vas~tas~~ ile öbür dünyaya ula~makta yard~mc~~olurlar. Bu sebeple Altay ve Minussink ~amanlar~~
ku~la~may~~sembolize etmek üzere elbiselerinde kanat veya ku~~tüyü
bulundururlar 32. ~aman a~ac~~da bizim örneklerimizde oldu~u gibi
insanlar, arslanlar, ejderler (y~lanlar) ve ba~ka t~ls~ml~~masal hayvanlar~~taraf~ndan korunur 33. (Resim 37 ~aman elbisesi 34, Resim 38
~aman davulu 35, Resim 39 ~aman e~yas~~36). örneklerimizde dallarda yer alan nar meyvalar~~ cennet sembolüdür. Dallar içine
gizli küçük ku~lar ise büyük ihtimalle do~mam~~~ ~aman ruhlar~d~ r.
Bunlar Orta - Asya inançlar~na göre ku~~ ~eklinde hayat a~ac~n~n
dallar~nda bulunur 37 (Bak resim 38, 39 Orta-Asya örnekleri).
A~ac~n etraf~ndaki rozetler büyük ihtimalle gök yüzü yolculu~u
sonunda var~lan gezegenleri sembolize eder. Orta-Asya ~aman literatüründen ö~rendi~imize göre y~ld~z kültü hayat a~ac~~ile ilgili inançlara ba~lant~l~~olarak da Türklerde büyük rol oynamaktayd~. OrtaAsya inançlar~na göre kâinat hayat a~ac~, yer, gök ve gezegenlerle
temsil edilir 38 (Bak ~aman davulu 39 Resim 40). Hayat a~ac~~gök ile
32 Eliade, M. Schamanismus und Archaische Ekstasetechnik. Zurich 1957.
S. 158-160. Türk ~amanlar~~demir kanatl~~bir kartal~n yumurtalar~n~~ hayat a~ac~na
(bu genellikle bir kay~n a~ac~d~r) b~rakt~~~na inan~ rlar. Inan~~a göre bu yumurtalardan ~aman do~ar. Findeisen, H. Das Schamanentum. Stuttgart 1957. s. ~ oo.
33 Eliade, M. ayn~. S. 17o, 171, 262.
34 Bak. Ivanov. S. V. Materiali po izokrazitelnomu iskusstvu narodov Sibiri
(XIX - naçala XX. v.) Moskva 1954. S. 348. Fig. o ~~ Tunguz (mançu bölgesi)
saman elbisesi.
35 Ayn~~ eser. S. 212, Fig. 90. Mançu bölgesi Tunguz saman davulu 19-20
as~ r.
36 Ayn~~ eser. S. 240, Fig.
~~~~ o. 1, 2. 19 - 20. as~r tahta saman e~yas~nda
hayat a~ac~.
37 Dolganlar, Tunguslar, Goldenler do~mam~~~çocuk ruhlar~n~ n ku~~ ~eklinde
hayat a~ac~nda bulundu~una inan~rlar.
(Bak Eliade, M. ayn~~ S. 158).
33 Eliade, M. ayn~~ S. 16o.
Inan, A. Tarihte ve Bugün ~amanizm. Ankara 1954. S. 118. Kuzey Mançurya'da üzerinde hayat a~ac~~ tasviri bulunan kuma~larda yald~zl~~ ka~~ttan ay,
güne~~rozetleri ve ku~~tasvirleri bulunur. Bak. Findeisen, H. ayn~~S. ~~18.
33 Anohin, A. V. Altay ~amanl~~~na ait maddeler. Çeviren Inan, A. -ülkü
92. 1941 S. 401-405
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yeri biribirine ba~lar 40. ~aman, hayat a~ac~~resmi ihtiva eden davulun
ve yard~mc~~ ruhlar~n yard~m~~ile seramoni s~ras~nda hayat a~ac~na,
oradan da gö~e yükselir 4° (Bak Resim 38, 40).
Hayat a~ac~~ büyük ihtimalle tasvir edildi~i medrese, cami,
saray gibi Selçuklu yap~lar~na önemli bir merkez (yap~) olduklar~n~~
belirtici de~er kazand~r~r. Türbe, mezar ta~~~gibi eserlerde yer alan
hayat a~ac~~tasvirleri (Kayseri Döner Kümbed, Ni~de Hüdavent
Hatun'da oldu~u gibi) bizi daha ba~ka Orta-Asya inançlar~na da
götürür. Yakutlarda da oldu~u gibi Orta-Asya inançlar~na göre ölünün
ruhunun ku~~~eklinde gö~e uçtu~u kabul olunur, bu yolculukta ku~lar
ayn~~zamanda yard~mc~~ruh vazifesi görür 42 . ~aman a~ac~~bu yolculukta ölü ruhlar~n~n öbür dünyaya (cennete) yükselmesine yarar
Bu aç~klamalardan sonra türbe ve mezar ta~lar~nda canlandn~lan
hayat a~ac~-kartal -ku~~kompozisyonunu ölü ruhlar~n~n öbür dünyaya
geçi~inin canlandu~l~~~~olarak kabul edebiliriz. ~nsan, arslan, ejder
gibi tasvirler a~ac~~kötü ruhlardan koruyan bekçi tasvirleridir.
Bu izahlardan sonra görüyoruz ki to. as~rdan itibaren islâmla~ma~a ra~men Türkler sanatlar~nda ana yurtlar~ndan getirdikleri
konular~, stili ve sembolleri ya~atma~a devam etmektedirler. Mo~ol
alumndan sonraki geç devirde bu eski gelenekler kuvvetlenmi~~olarak
tekrar canlan~r. Bu özellik Anadolu Selçuk figür tasviri sanat~nda
di~er figürlerde de görülür".
40 Eliade, M. ayn~~S. 259. Kur'an da Sidra ve Tuba olarak ad~~geçen hayat
a~ac~~ cennetin ortas~nda ve gö~ün yedinci kat~nda yer al~ r. Süre LIL 16. Ayr~ca
bak. Sale, G. The Koran. New York 1922. S. 508.
Kur'ana göre cennette nar ve hurma a~açlar~~bulunur. Süre LV, 68.
41 Eliade, M. ayn~. s. 168, 169. Ayr~ca bak Findeisen, H. ayn~~ s. 151.
42 Findeisen, H. ayn~. S. 1'3. Burada ayr~ca eski Türk'lerin bir torba içinde
bulunan ölünün külünü a~aca ast~klar~ndan bahseder.
Orhon kitabelerinde ölünün ruhunun ku~~ ~eklinde öbür dünyaya uçtu~u belirtilir. Bak Barthold, W. Histoire des Turcs d'Asie Centrale. S. 157. Iran'da Reyy
~ehrinde büyük ihtimalle ayn~~inançla ilgili olarak üzerinde çift ba~l~~kartal bulunan
mezar kuma~lar~~ kullan~l~r. (Bak. Picard, M. Sc6~es d'apothk,se sur des soiries
provenant de Raiy. Artibus Asiae. Vol. 14. 1961. S. 306-341. Bu inanc~n islamda da
ya~ama~a devam etti~i ölen kimse için "aram~zdan ku~~gibi uçup gitti" cümlesinin
kullan~lmas~ndan anla~~l~r.
42 Eliade, M. ayn~. s. 450.
44 Oney, G. Anadolu Selçuklar~nda Heykel-Figürlü Kabartma .... Cilt
I-I I I.

