AYLIK ETKINLIKLERIN BET~MLEND~~I
MADEN ESERLERIN ÜSLUP VE IKONOGRAFIS~NDE
DO~U-BATI ETK~LE~~MI
LeTF~YE GÖKTA~~KAYA*
Mevsimlerin çe~itli ~ekillerdeki betimlemeleri ile ilk olarak Klasik ve
Ortaça~~bat~~ sanat~nda kar~~la~~lmaktad~r. Erken dönemden ba~lamak üzere Yunan sanat~nda genellikle figiirlerle sembolize edilen mevsimler, kimi
zaman da mitolojik bir sahnenin içinde yer alabilmektedir. Erken Roma
sanat~ nda tek ve bütün figürlerle gösterilen mevsim betimlemeleri, dönemin sonuna do~ru yine tek ba~~na ancak bu kez bi~stler ~eklinde yap~lmaya
ba~la~~~~~~~ t~ r. Ba~lang~çta tamamen kad~ n figürlerinden olu~an bu sembollerin yerini yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda erkek figürleri alm~~t~r. Bu figürler ayn~~
yüzy~l~n üçüncü yar~s~nda para, lahit, mozayik gibi farkl~~ yerlerde konu
~lk olarak 4. yüzy~lda kar~~la~~lan bu tür betimlemeler daha sonra da
kullan~lmaya devam edecek olan ikonografik bir gelene~in ba~lang~c~n~~
olu~turmu~tur. 5.-6. yüzy~llarda, kad~ n büstleri ~eklinde ve frontal duru~larda mevsim betimlemeleri olmak üzere iki genel grup vard~ r. Bu döneme
ait yirmi örnek üstünde kad~n büstleri, iki örnek' üstünde ise u~ra~~halindeki figilderle ifade edilen mevsim betimlemeleri yer almaktad~r.
Bu türden betimlemeler 11. ve 12. yüzy~llarda Bizans sanat~ nda da konu edilmeye devam etmi~tir. Mevsimler, gündüz ve gecenin ki~iselle~tirilmesiyle dönen bir çark~ n dört bölümü olarak ortaya ç~ kmaktad~ r. Benzer

Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasar~ m Fakültesi
Mimarl~ k Bölümü, Safranbolu/KARABÜK.
Doru Levi, "The Alle~ories of Ille Months in Clasical Art." The Art Bulletin, 27, 1941,
987.
2 Üstlerinde mevsim betimlemelerinin yer ald~~~~bu iki örnek, 4.-5.yüzy~ la ait bronzdan
yap~ lm~~~bir Macar kutusu ile 6.-7. yüzy~ la ait Kordoba Vizigot mozayi~idir. Ayr~ nt ~ l~~ bilgi için
bkz. G.M.A. 1 Ianfmann, The Seascrn Sarcophagus in Dumbarton Oaks, 1951, 264.
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anlat~mlar Roma mimarisinde ve Gotik katedrallerinde de kullan~lmaktad~r'
Mevsim betimlemeleri ile ~slam sanat~nda ilk olarak Emeviler döneminde kar~~la~~lmaktad~r. Özellikle Emevi yönetimi alt~ndaki Suriye ve
Filistin'de mevsim betimlemeleri hükümdarla yan yana gösterilmeye ba~lanm~~t~r. Bu dönemin bilinen en erken örne~i Kusayr Amra Saray~'ndaki
Helenistik etkili betimlemelerdir'. Abbasi döneminden günümüze gelebilen örnekler ise konuya aç~kl~k getirecek say~da ve nitelikte de~ildir.
Mevsim betimlemeleri ~slam dönemi minyatürlefinde de yer almaktad~r. Bugün Oxford Bodleian Kütüphanesi M.S. Bodl. Or. 133'de kay~tl~~
olan 14. yüzy~la ait latab-al Bulhan yazmas~, astroloji ve dini konular~n i~lendi~i bir yazmad~r. Yazman~n 54. sayfas~nda mevsimlefie ilgili dört sahne
bulunmaktad~r. Sayfan~n alt~nda yer alan dikey bölümün ilk k~s~mda, üç
gezegen ismi, kar~~lar~nda da aylar yaz~lm~~t~r'.
Bir y~l~n on iki ay~nda yap~lan çe~itli etkinlik betimlemelerinin kökeni
ise yine ~slam öncesi dönemlere uzanmaktad~r. Roma dönemi sonlar~nda
s~khkla kar~da~~lmaya ba~layan aylara özgü etkinlik sahneleri Bizans döneminde de kullan~lmaya devam etmi~tir. Ortaça~~bat~~sanat~nda mevsim
salmelefinden daha yayg~n olan ayl~k etkinlik sahneleri için Bizans dönemi
belirli bir ikonografik kal~b~n yerle~meye ba~lad~~~~dönemdir'. Her ay~n bir
figürle tammland~~~~bu betimlemeler ilk ba~larda k~rsal takvimin resimsel
etkilerini ta~~maktad~r. Yani, figürün içinde bulundu~u hareket simgeledi~i
ay~n özelli~ine göre ~ekillenmi~tir.
Bat~~sanat~nda farkl~~sanat yap~tlar~nda kar~~la~~labilen takvim niteli~indeki bu sahneler, ~slam mimarisi ve resim sanat~nda görülmemekle
birlikte maden ve fildi~i eserler üstünde yer almaktad~r.
Üstlerinde aylara özgü etkinliklerin betimlendi~i maden örnekleri bir
grup ~amdan olu~turmaktad~r. ~stanbul Türk ve ~slam Eserleri Müzesi'nde
iki, Sadberk Han~m Müzesi'nde bir olmak üzere Türkiye müzelerinde 3;
3

I Ianfmann, a.g.e., 265, 275.
W. Arnold, Painti~~g in Islam, 1928, 30.
D.S. Rice, "The Seasons and the Labors of the Months in Islamic Art." Art Orientalis, I,
1954, 3.
o
E. At~l "Two II. Ilanid Candlesticks at the University of Michigan." Kutu d~s Or~ents.
VIII/I-2, 1972, 25.
4
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belirlenebildi~i kadar~yla Michigan Üniversitesi Koleksiyonu, Berlin ~slam
Eserleri Müzesi, Bologna ~ehir Müzesi, Chicago Sanat Enstitüsü, Seattle
Sanat Müzesi ve Tivoli'de olmak üzere yurt d~~~~n~üze ve koleksiyonlarda 6
örnek yer almaktad~ r. Chicago, Seattle ve Tivoli örnekleri hakk~ nda detayl~~
bilgiye ula~~lamad~~~ndan çal~~maya dahil edilmemi~tir. Ortaça~~Anadolu'suna ait olan bu ~amdanlar d~~~nda ayn~~süsleme program~na sahip ba~ka
maden eser bilinmemektedir. Tüm ~amdanlar kaide, gövde, omuz, boyun
ve mtunluk olmak üzere be~~bölümden olu~maktad~r. Yakla~~k ayn~~ boyut
ve biçimdedir (çizim 1).
Aylara özgü etkinlikler T.~.E.M. 104 (resim 1-2) ve 29588 (resim 3-4),
Sadberk Han~m ~.24-36279 (resim 5), Michigan 1965/1.182' (resim 6) ve
Berlin B.I.499 envanter numaral~~ ~amdanlarda' I (resim 7) eserlerin gövde
bölümlerinde tek ba~~na betimlenmi~tir. Bologna 897 numaral~~ ~amdan12
(resim 8) düzenleni~~aç~s~ndan ad~~ geçen dört ~amdandan farkl~d~r. Etkinlikler yine gövde bölümünde yer almakla birlikte, atl~~avc~, e~lence, sava~ç~~
sahnesi ve burç sernbolleri ile birlikte i~lenmi~tir.
Bologna ~amdan~n~n d~~~ndaki ~amdanlarda gövde bölümlerinde olu~turulan geni~~bir ku~ak içine on iki madalyon yerle~tirilmi~ tir (çizim 2).
Madalyonlar içinde on iki figür farkl~~ davran~~lar içinde betimlenmi~tir.
Her bir davran~~~Ocak ay~ndan Aral~k ay~na kadar içinde bulunulan ay~~
simgelemektedir. Ocak'tan Aral~ k'a kadar aylar~n s~ralanma yönü sa~dan
sola do~rudur. Ancak Bologna ~amdan~nda on iki madalyon yerine dokuz
madalyon ve dokuz figür yer almaktad~r.
Ad~~ geçen ~amdanlardaki sahneler aylara göre de~erlendirildi~inde
Ocak ay~~betimlemesinin küçük farkl~l~klarla tüm ~amdanlarda ayn~~ oldu~u
7

Rice, a.g.m.; 1-39; At~ l, a.g.m., 1-33; Anadolu Medeniyetleri 111. Selçuklu/Osmanl~. Avrupa
Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi, 1983, 78.
8 Rice, a.g.e., 1-39 (Rice'~n çal~~t~~~~dönemlerde Topkap~~ Saray~~ Müzesi'nde olan ve çal~~ mada no. X envanter numaras~yla verilen eser l)u gün Türk ~slam Eserleri Müzesi'nde 2958
envanter numaras~yla kay~ tl~d~ r); At~l, a.g.~n., 1-33; Anadolu Medeniyetleri Sergisi, 78.
9 F. Bodur, Türk Maden Sanat~, 1987, 96.
l() At~l, a.g.m.,1-33; P.P. Soucek, Islamic Art _from the University of Michigan Collections,
1978, 41-43; At~ l, W.T.Chase ve P.Jett, Islamic Metalwork in the Freer Gallery of Art, 1985, res.
55.
~~ 14. Glück ve E. Diez, Die Kunst des Islam, 1960, 588; Rice, a.g.m., 1-39; At~l, a.g.m., 133; Museum tür Islamische Kunst Berlin Staatlische Museen Preubisher Kulturbesitz,
1979,131.
12 •
R~~ce, a.g.m., 1-39; At~ l, a.g.m., 1-33.
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görülmektedir. Bunlar, bir taburede oturan ve kar~~s~ndaki ate~te ~smmaya
çal~~an fig-ürlerdir. T.~.E.M. 104 (resim 9) ve 2958 ile Sadberk Han~m ~amdanlarmda, düz ayakl~~ bir tabureye oturan, sol tarafta bir dal ~eklindeki
nesneyle gösterilen aleve ellerini ve ayaklar~ n~~uzatarak ~s~nan figürler vard~r. Michigan ~a~ndan~ nda da oturulan tabure düz ayakl~~ olmakla birlikte,
figürün kar~~s~ ndaki bir dal de~il, alevdir (resim 10). Berlin ve Bologna
~amdan~n~ n 1. madalyonunda ise oturulan tabure düz ayakl~~olmakla birlikte taburenin arka ayaklar~~ havada ve öne do~ru e~ilmi~~~ekildedir. Alev ise
yine dal ~ eklindeki bir nesneyle gösterilmi~tir (resim 11-12).
Bir tabure üzerinde oturarak ileri do~ru uzatt~~~~elleri aras~nda dal
~ eklinde bir nesne tutan figür Ocak ya da ~ubat ay~~ simgesidir. Bu simge
Bat~~ sanat~nda ~slam sanat~ ndan daha önce kullan~ lmaya ba~lanm~~ , özellikle Ortaça~'da geli~me göstermi~tir. Bat~~ sanat~ndaki Ocak ya da ~ubat figürleri genellikle manto gibi s~cak tutan bir giysi giymi~~ve yüksek ba~l~klar
takm~~lard~ r". Oysa ~slam dönemi beti~ nlemelerinde giysiler di~er aylardan
farkl~~ de~ildir. Ba~l~klar ise konik ~apkaya dönü~mü~ tür. Alev ya da ate~ i
maden üstüne i~ lemenin zorlu~undan olsa gerek, onu ten~sil etmek için
kimi zaman bir dal ya da de~nek, kimi zaman da ince, dalgal~~bir çizgi kullaml~n~~t~ r.
~ubat betimlemesi ~amdanlarda farkl~l~ k göstermektedir. T.~.E.M. 104
ve Michigan ~amdan~ nda ellerinde k~l~ ç ve kalkan tutan sava~ç~~ figürleri
vard~r (resim 9-10). K~l~ ç ve kalkanl~~sava~ç~~ figürü Bologna ~amdan~ n~n 8.
madalyonunda yer almaktad~ r (resim 12). Sadberk Han~m ve Berlin ~amdanlar~ nda, ellerindeki bel ile topra~~~belleyen figürler vard~r (resim 11).
T.~.E.M. 2958'de ise kollar~n~~ iki yana do~ru açarak ellerinde iki yuvarlak
nesne tutan figür ile ~ubat ay~~simgelenmi~tir.
Sadberk Han~ m ve Berlin ~amdanlarmdaki bel ile topra~~~belleyen figür çe~ itli Avrupa ülkelerinde ~ubat simgesidir. Ancak Bat~~ sanat~nda, özellikle ~ngiltere'de Mart ay~~ olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r. Almanya'da ise
Nisan simgesi olarak görülmektedir".
Mart betimlemesi T.~.E.M. 2958 d~~~ ndaki ~amdanlarda ayn~d~ r. Burada bel ile topra~~~belleyen bir figür yer al~ rken, di~er örneklerde omzunda
13

14

Rice, a.g.~n., 20.
Wenstcr, The Labors of the Months in Atique and Medieval Art ta the End of the Twelfth

Century,'1938, 175-179.
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boynuzl~~~ bir hayvan ta~~yan figürler bulunmaktad~r (resim 9-11). Ayn~~sahne Bologna ~amdanra~n 2. madalyonunda yer almaktad~ r (resim 12). O~nzunda boynuzl~~~hayvan ta~~yan figürler genellikle Mart ay~~ simgesi olarak
kullan~lmaktad~r.
Nisan betimlemesi ~amdanlarda farkl~l~k göstermektedir. T.~.E.M.
104'de, kollar~~ iki yana aç~ k ~ekilde bir kolu alt~ nda yuvarlak nesne tutan
figür (resim 9), 2958'de elinde çiçek sap~~ tutan figür, Sadberk Han~m'da sol
omzunda orak tutan figür, Michigan'da bir elinde t~rpan, di~er elinde tohum torbast tutan figür (resim 10), Berlin'de sa~~omzunda orak tutan figür
Nisan ay~n~~simgelemektedir (resim 11).
Orakla ekin biçen figürler Nisan ay~~ simgeleridir. T.~.E.M. 104'de ora~~n ucu ku~~gagas~~ ~eklinde sonlam~~t~r. Böyle yap~larak muhtemelen t~rpana benzetilmeye çal~~~lm~~t~r. T~rpan Ortaça~'da Yak~ndo~u'da bilinmeyen
bir tar~m aletidir. Bu ~ekildeki harman sahneleri bat~~ sanat~nda genellikle
A~ustos ay~~ etkinli~i olarak kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Baltimore Walters Sanat
Galeri'sinde bulunan madalyon üstünde' böyle bir harman sahnesi yer
almaktad~r.
May~s betimlemesi T.~ .E.M. 104 ve Michigan ~amdan~nda, bel üzerindeki bir aya~~yla topra~~~belleyen figürlerle gösterilmi~tir (resim 9-10).
Di~er örneklerde ise farkl~~ anlat~mlar vard~ r. 2958'de on~zunda boynuzl~~~
bir hayvan ta~~yan figür, Sadberk Han~~~~ 'da bir elinde çiçek tutan figür,
Berlin'de sol omzunda orak, sa~~elinde ekin destesi tutan figür (resim 11)
May~s ay~n~n simgeleridir. Berlin ~amdan~nda kar~~la~~lan bir omzunda
orak, di~er elinde ekin destesi tutan figür bat~~ sanat~nda ve Gürcü takviminde de vard~ r'. Bu, uzun bir ikonografik gelene~in varl~~~n~~ göstermektedir.
Haziran ay~~ betimlemesi ~amdanlarda farkl~l~k göstermektedir.
T.~.E.M. 104'de sa~~kolunu yana do~ru uzatarak, elinde çiçek tutan figür
(resim 9), 2958'de bir elinde omzuna dayal~~baston, di~er elinde çiçek tutan
figür, Sadberk Han~ m' da oralda ekin biçen figür, Michigan'da bir elinde
orak, di~er elinde ekin destesi tutan figür (resim 10), Berlin'de elindeki
orakla ekin biçen figür (resim 11) Haziran betimlemeleridir. Orakla ekin

15

Ricc, a.g.m., pl. 20,1).
Ricc, a.g.~ n., lig. 4.
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biçen figür Bologna ~amdan~n~ n 4. madalyonunda yer almaktad~r (resim
12).
Temmuz ay~~ betimlemesi genellikle ortakl~ k gösteren salmelerdendir.
T.~.E.M. 104 ve Michigan ~amdan~ nda, ellerinde orak tutan ve ekin biçen
figürler ayn~d~ r (resim 9-10). Sadberk Han~ m ve Berlin ~amdanlar~nda,
ellerinde büyük bir bardak ya da kupa tutan figürler ortakt~r (resim 11). Bu
sahne Bologna ~an~dan~ n~n 6. madalyonunda yer alm~~t~ r (resim 12). 2958
ise, elinde çiçek tutan figürüyle di~er ~amdanlardan ayr~l~naktad~r.
A~ustos, betimlenme olarak ~amdanlarda benzerlik gösteren aylardand~r. T.~.E.M. 104 ve Michigan ~amdan~nda bir elinde yelpaze, di~er elinde
~i~e tutan figürler ayn~d~ r (resim 9-10). Sadberk Han~m ve Berlin'de elinde
çiçek tutan figürler ortakt~ r (resim 11). 2958 ise orakla ekin biçen fig-ürüyle
di~erlerinden farkl~l~k göstermektedir.
Eylül ay~~ T.~.E.M. 104 ve Michigan ~amdan~ nda iki elinde sepet ta~~yan
figürlerle simgelenmi~ tir (resim 9-10). Sadberk Han~ m ve Berlin ~amdanlar~ nda sol elinde balta tutan figürler ortakt~ r. Ancak Berlin ~amdan~nda
figür di~er elinde bir ~i~e tutmaktad~ r (resim 11). 2958'de ise elinde çiçek
tutan figür Eylül ay~n~ n simgesi olmu~tur.
Ekim ay~~ T.~.E.M. 104 ve Michigan ~amdan~ nda bir elinde kapan, di~er elinde omzuna att~~~~tav~an~~ ta~~yan avc~~ figürleriyle betimlenmi~tir
(resim 9-10). Di~er örneklerde farkl~~davran~~lar vard~r. 2958'de baston ve
~i~e ile gösterilen figür, Sadberk Han~ m'da sa~~elinde omzuna dayad~~~~bir
baston, sol elinde yuvarlak bir nesne tutan figür, Berlin'de bir elinde k~l~ç,
di~erinde kalkan tutan sava~ç~~figürü (resim 11) ile Ekim ay~~ simgelenmi~dr.
Kas~m ay~~ her ~amdanda farkl~l~k göstermektedir. T.~.E.M. 104'de sa~a
dönmü~, iki eli aras~ nda meyve ya da çiçek demeti olabilecek yuvarlak bir
nesne tutan figür (resim 9), 2958'de bir elinde baston, di~erinde çiçek tutan figür, Sadberk Han~ m'da sol elinde omzuna dayad~~~~bir bastonu tutarken, sa~~elindeki bir ~i~eyi a~z~na götüren figür, Michigan'da elinde meyve
ya da çiçek demeti tutan figür (resim 10), Berlin'de sol elinde baston, sa~~
elinde tan~ mlanamayan üç nesne tutan figür (resim 11) Kas~m ay~~betimlemeleridir.
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Aral~k ay~~betimlemesi T.~ .E.M. 104 ve Michigan ~amdan~nda ayn~d~r.
Figürler sa~~yöne do~ru yürürken betimlenmi~ tir (resim 9-10). Di~er ~amdanlarda farkl~~ davran~~lar vard~ r. 2958'de bir elinde baston, di~erinde
tav~an tutan figür, Sadberk Han~~~~'da sa~~elinde sepet tutan figür, Berlin'de ise, elinde kapan olabilecek dikdörtgen bir nesne tutan figür (resim
11) Aral~k simgesidir. Bologna ~amdan~ n~n 9. madalyonunda da sa~~elinde
kapal~~tutan avc~~figürü yer almaktad~ r (resim 12).
Gövde bölümlerinde aylara özgü etkinliklerin betimlendi~i ~a~ndanlardan T.~ .E.M. 104 ve Michigan ~amdan~~ kendi içinde bir grubu olu~ turmaktad~r. ~amdanlarda, Ocak, ~ubat, Mart, May~ s, Temmuz, A~ustos, Eylül, Ekini, Kas~m ve Aral~ k betimlemeleri olmak üzere 10 sahne ayn~d~ r.
~amdanlar muhtemelen ayn~~atölyede, ayn~~ kal~p ya da kal~plar kullan~larak
yap~lm~~~olmal~d~r.
Sadberk Han~ m ve Berlin ~amdan~~ i~leni~~aç~s~ndan 8 ortak sahne
içermektedir. Bunlar, Ocak, ~ubat, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, A~ustos ve Eylül ay~~ betimlemeleridir. Üslup aç~s~ ndan ise Berlin ve Bologna
~amdan~~benzerlik göstermektedir. Berlin'de ba~l~k biçimleri ~slam gelenegine uygun de~ildir. Bologna'da ise figürler ba~l~ks~zd~r. Ancak her iki
~amdanda da duru~lar ayn~d~r.
2958 numaral~~ ~amdan kompozisyon ve üslup aç~s~ ndan grubun örneklerinden farkl~l~ k göstermektedir. Di~er örneklerden daha uzun boylu,
daha yuvarlak hatlara sahip figürlerin ba~l~ks~z ve halesiz olu~u ~slam ikonografisine çok uygun de~ildir. ~slam betimleme sanat~ nda figürlerin ba~~n~n etraf~ nda hale olmas~~ anlay~~~~vard~r. Özellikle maden sanat~~incelendi~inde 14. yüzy~ l sonuna kadar halesiz insan figürünün oldu~u örnek say~s~~
çok azd~r. Ayr~ca di~er örnelderde etkinlik ka.l~plar~n~n ortakl~~~~dikkate
al~nd~~~ nda 2958'de aylar~n birbirine kar~~t~r~ld~ g~, daha özensiz bir i~çilik
gösterdi~i ve farkl~~ bir atölyede farkl~~ kahplar kullan~larak yap~ld~~~~söylenebilir.
Aylara özgü etkinliklerin her biri, kimi istisnalar olsa da, betimlendigi
ay~n en yayg~n i~iyle ilgilidir. Yap~lan i~ler topra~~~bellemek, sürmek, ekin
biçmek ya da harman dövmek gibi tar~mla ilgilidir. Omz~~ nda boynuzl~~~
hayvan ta~~yan figürler sürüyle ilgilenen bir çoban~, elinde yelpaze, ~i~e ya
da kupa ta~~yan figürler s~cak kar~~s~ ndaki tutumu, ate~~kar~~s~ nda ~s~ nan
figürler ise so~u~a kar~~~davran~~~~sergilemektedir.
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Aylara özgü etkinlik betimlemelefinin kökeni daha önce de belirtildi~i
gibi ~slam öncesi dönemlere uzanmaktad~r. Örne~in, Temmuz ay~~ betimlernelerinde kullan~ lan ekin biçme i~ i ya da omzunda orak ta~~yan figürler
klasik dönemde de kullan~lm~~t~ r. Bizans döneminde, Mart ay~~için k~llçll ve
kalkanl~~asker, Nisan ay~~için o~lak ta~~yan figür, A~ustos için yelpaze ta~~yan ve bir ~eyler içerek serinlemeye çal~~an figürler bu aylar~n se~nbolik
biçimi olmu~tur. 12. yüzy~lda bat~da, özellikle ~talya ve Fransa'da aylara
özgü etkinlikler çok popüler hale gelmi~ tir'. Ancak hiçbir dönemde her ay
için belirgin bir kal~p olu~mam~~t~ r. Bunun nedeni sahnelerdeki i~lerin
bölgeden bölgeye farkl~l~ k göstermesidir.
Bizans dönemindeki ikonografik kahb~n örneklerine Yak~ndo~u'da çok
daha erken dönemlerde rastlanmaktad~ r. British Müzesi'nde bulunan 4.-5.
yüzy~la ait bir yer mozayi~inde Mart ay~~ o~lak tutan bir figürle, Eylül meyve
sepetli, Ekim ise tav~anl~~ figürle ifade edilmi~ tir. Palestine'de, Lady Maly
Manasuri'mn 6. yüzy~ la ait yer mozayi~inde Mart kalkanl~, mi~ferli bir askerle, Nisan o~lak tutan figürle, Eylül boynundaki bir boyundurukta iki
sepet ta~~yan figürle betimlenmi~ tir. Yine Palestine'deki Al-Hamman kald~r~m mozayi~inde Nisan omzunda kuzu ta~~yan figürle, A~ustos yelpaze
tutan ve ~i~eden bir ~eyler içen figürle, Kas~ m ise kapanh figürle sembolize
edilmi~ tir". Bu betimlemelerde görülen kare ~ ekilli yelpaze, uzun bir baston ucundaki yuvarlak ~ekilli kapan, dikdörtgen ve kulpl~~~sepetler incelenen ~amdanlardaki objelefie biçim aç~s~ ndan da benzerlik göstermektedir.
Bizans el yazmalarmda da bu ikonografik kal~b~~ bulmak mümkündür.
Roma Vatikan Kütüphanesi'nde bulunan 9. yüzy~l el yazmas~ nda Mart için
kalkanl~, ~rli~ferli asker figürü, Eylül için boyundurukla iki sepet
ta~~yan figür kullan~lm~~t~ r. Venice'deki San Marco Kütüphanesi'nde bulunan 11. yüzy~l el yazmas~nda ise, ~ubat ate~ te 'mumya çal~~ an figürle, Mart
yine ayn~~ figürle, Nisan omzunda kuzu ta~~yan çoban figürüyle, Haziran
orakla biçme yapan figürle, Temmuz dövenle harman döven figürle, A~ustos elinde yelpaze tutan figürle, Eylül sepet ta~~yan figürle ve Ekim omzundaki bastonun ucunda ku~~kapam ta~~yan figürle betimlenmi~ tir". Betimlemeler söz edilen maden eserler üstündeki betimlemelefie büyük benzerlik göstermektedir.
17

At~l, a.g.m., 25.
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19 At~l, a.g.m., 26.
18

MADEN ESERLER~N ÜSLUP VE ~ KONOGRAF1S1

813

Bizans ve ~slam örnekleri kar~~la~ t~r~ld~~~ nda Ocak betimlemelerindeki
~s~ nma olay~n~ n her iki ikonografidc de ayn~~ oldu~u görülmektedir. ~ubat
ay~ n~ n k~l~ çh, kalkanh bir asker figürüyle ifade edilmesi daha çok ~slam
örncklerine uygundur. Ayn~~ figürün Bizans'ta kimi zaman Mart ay~ n~~ simgeledi~i izlenmektedir. Omzunda kuzu ya da o~lak ta~~ yan çoban figürü
Islam örneklerinde ve Bizans'ta genellikle Mart ay~ n~ n ifade ~eklidir. Nisan
ay~~ betimlemelerinde kullan~lan tar~mla ilgili i~ lerden ekin ekme ve biçme
olay~~ l~er iki dönemde de vard~ r. Ancak ekin ekme i~ i Bizans'ta daha azd~r.
May~s ay~~ için belleme, Haziran ve Temmuz için ekin biçme her iki ikonografide de kullan~lmaktad~r. A~ustos ay~~ betimlemelerindeki, bir ~eyler içerek ve yelpazelenerck serinlemeye çal~~ an figür kal~b~~ Bizans ikonografisinde daha yayg~ nd~ r. Eylül ay~~ için ba~~boz~~~~~~~~ betimlemesi islam ikonografisinde kullan~lmaktad~ r. Bizans'ta ise ayn~~ ay sepetlerde toplanm~~~meyvelerle ifade edilmi~tir. Ekim ay~~ simgesi olarak avc~~ figürü kullan~ m~~ ~slam anlam~ nda tipik bir betimlemedir. Ayn~~ ifade ~ekli Bizans'~ n klasik döneminde yayg~ nd~ r. Kas~m ay~~ betimlemelerinde, figürlerin ellerinde tuttuklar~~
çiçek sap~~ ise her iki ikonografide kullan~lmaktad~ r. Bizans ikonografisinde
Aral~ k ay~~ bu~day ekme, yabani tav~an ya da domuz avlama gibi çok çe~itli
etkinliklerle ifade edilmektedir20. Ayn~~ ay~n betimleinesinde kullan~lan bir
yöne do~ru yürüyen figürlerin anlam~~ ise çözümlenememi~ tir. Bu figürler
Rice (1954) ve At~l (1972) taraf~ ndan el ve kol i~areti yaparak biriyle konu~ an figürler olarak tammlanmakta ve on ikinci madalyom~~ tama~ nlamak
amac~yla yap~ld~klar~~ dü~ünülmektedir.
~slam sanat~ nda söz konusu ~amdanlar d~~~ nda y~l~~~~ on iki ay~ na özgü
etkinliklerin bir takvi~~~~ niteli~inde ve kal~ pla~arak ifade edildi~i örnekler
bilinmemektedir. Ancak, 1199 tarihli Kitab el-Ti ~yak ve 1223 tarihli
Cleveland ibri~inde, bel ile topra~~~belleyen, ol-akla biçme i~i yapan ve sabanla tarla süren figürler yer almaktad~ r. Bu örnekler, tek tek sahneler
~eklinde olsa da, ~slam dünyas~ nda 12. yüzy~l sonlar~ndan itibaren bu türden anlat~mlarm varl~~~n~~ göstermektedir.
Ayr~ca Azerbaycan bölgesinde 12. yüzy~ l sonu ile 13. yüzy~l ba~lar~ na ait
bir Gürcü yazmas~ nda dört figtirlii sahne ile May~ s, Haziran, Ekim ve Kas~m
aylar~~ betimlenmi~tir. Bunlardan May~ s asker figürü, Haziran ekin biçcn,
Ekim dövenli ve Kas~ m tohum eken bir figürle ifade edilmi~tir'. 17. yüzy~la
2()

A111, a.g.m., 26-27.
a.g.m., lig.4.

21 Ricc,
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ait Gürcü yazmalar~ nda da bu sahneler in görülüyor olmas~~ ayn~~ ikonografik
gelene~in daha geç dönemlerde de devam etti~ini göstermektedir.
Konu edilen maden eserlerde, aylara özgü etkinliklerin betimlendi~i
sahnelerde, figürlerin sa~dan sola do~ru kapanan, beli ku~akl~, kollar~~
tirazl~, etek boylar~~diz kapa~~~hizas~nda olan önü aç~ k elbiseler giydikleri
görülmektedir. Ayn~~elbise özellikleriyle 13. yüzy~ lda Diyarbak~r'da haz~rlanan, El Cezeri'nin Otomata' adl~~yazmas~ nda ayakta gösterilen figürlerde
de kar~~la~~lmaktad~r".
Aylar~~ simgeleyen figürlerde bir di~er üslup özelli~i ayaklar~n yere
parmak ucunda basmas~d~ r ki paralellerine Orta Anadolu'ya ait 1288 tarihli Kitab-~~Dakaik al-Hakaik yazmas~ nda" rastlanmaktad~r. Yazman~n 73b
sayfas~nda, ba~~nda kenarl~~ ba~l~~~~ile kapal~~yakal~, uzun kollu, tirazl~~elbise
giyen kanatl~~ figürün ayaklar~~ yere hafif, parmak ucunda basmaktad~r'.
Konya Karatay Müzesi'ndeki Kubadabad Saray~'ndan gelme y~ld~z biçin~li
duvar çinilerinde de ayn~~özelli~i bulmak mümkündür'.
Sonuç olarak, aylara özgü etkinlik betimlemelerinde konu i~leni~ine ve
geli~i~nine bak~ld~~~nda, ~slam sanat~n~n Bizans'~ n klasik dönemine kadar
uzanan bir ikonografik süreçten etkilendi~i söylenebilir. Ortaça~'~n sosyal,
kültürel ve politik yap~s~~ dü~ünüldü~ünde, dönemin Bat~~ve Do~u sanat~nda böylesine iç içe geçmi~tik do~alhk kazanmaktad~ r. Bu dönemde farkl~~
bölge eserlerindeki benzer üslup ve ikonografik kal~p özellikleri kültür
etkile~imi ve sanatç~~ dola~~m~~ile aç~ klanabilir. Söz konusu eserlerin, maden
atölyelerinde çal~~ an Müslüman olmayan ustalarca üretildi~i ya da ellerinde
Bizans kal~plar~~ olan Müslüman ustalarca yap~ld~~~~dü~ünülebilir.
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Lüfflye Gökta~~Kaya

Resim 1 - T.~.E.M 104 envanter numaral~~ ~amdan. Genel görünüm.

Resim 2 - T.~.E.M 104 envanter numaral~~ ~amdan. Ayr~nt~.

Lüfflye Gökta~~Kaya

Resim 3 - T.~.E.M. 2958 envanter numaral~~ ~amdan. Genel görünüm.

Resim 4 - T.~.E.M. 2958 envanter numaral~~ ~amdan. Ayr~nt~.

LijOye Gökta~~Kaya

Resim 5 - Sadberk Han~m ~amdan~~
(Bodur 1987).

Resim 7 - Berlin ~amdan~~(Rice 1954).

Ati
Resim 6 - Michigan ~amdan~~
(At~l-Chase-Jett 1985)

Resim 8 - Bologna ~amdan~~(At~ l 1972).
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4. Nisan

7. Temmuz

12. Aral~ k

11. Kas~m

10. Ekim

Resim 9 - T.~.E.M 104 numaral~~ ~amdan. Aylara göre etkinlikler (Rice 1954 dilzeltilerek).
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Resim 10 - Michigan ~amdan~. Aylara göre etkinlikler (At~ l 1972 düzeltilerek).
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Resim 11 - Berlin ~amdan~. Aylara göre etkinlikler (Rice 1954 ditzeltilerek).
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Resim 12 - Bologna ~amdam. Aylara göre etkinlikler (Rice 1954 düzeltilerek).
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Çizim 1 - Ayl~ k etkinliklerin betimlendi~i ~amdanlar~n biçim çizimi (L. Gökta~~Kaya)
(T.i.E.M. 104 envanter numaral~~ ~amdan~n ölçüleri ile çizilmi~tir)..
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Ocak
~ubat
Mart

Nisan
May~s
Haziran

1*06 0111104 O 3 04110

Temmuz
A~ustos
Eylül

Ekim
Il. Kas~ m
12.Aral~ k

Sivastika motifi
Kesik meyand~ r motifi
Çizim 2 - Ayl~k etkinliklerin betimlendi~i ~amdanlarda madalyon aç~l~ mlan (L. Gökta~~Kaya).

O

Orakla ekin biçen figür

Bir elinde baston,
di~er elinde çiçek
tutan f~:ür
Bir elinde çiçek tutan
figür
Orakla ekin biçen
figür

di~er elinde ~i~e tutan
figür
Bir elinde baston,
di~er elinde çiçek
tutan figür
Bir elinde baston,
di~er elinde tav~an
tutan fi • "

Bir e linde çiçek tutan
figür
Bir elinde baston,

Bir elinde yelpaze, di~er
elinde ~i~e tutan figür

Bir elinde orak di~er
el inde ekin destesi tutan
figür
Orakla ekin biçen figür

Mic.1965/1.182
Alevle ~s~nan figür
K~ l ~ç ve kalkan tutan
figür
Omzunda boynuzlu
hayvan ta~~yan figür
Bir elinde t~rpan, di~er
elinde tohum torbas~~
tutan figür
Bel ile topra~~~belleyen
figür

Sa~~elinde sepet tutan
figür

I Sa~~yöne yürüyen figür

~ki elinde sepet ta~~yan
Sol elinde balta tutan
figür
figür
1
Bir elinde baston,
Bir elinde lcapan,
di~er elinde yuvarlak
omzunda tav~an ta~~yan
nesne tutan figür
figür
Bir elinde baston,
Elinde meyve ya da
di~er elinde ~i~e tutan
çiçekdemeti tutan figür

E linde bardak ya da
kupa tutan figür
Elinde çiçek tutan
figür

Bir elinde çiçek tutan
figür

Omzunda boynuzlu
hayvan ta~~yan figür

t kin liklerin ay ve örneklere göre cla~~lmum gösterir ta blo (L. Gökta~~Kaya)

Kas~m

A~ustos

Temmuz

Haziran

a

Z
"..

S.H.M.I.24.3627
Alevle ~s~nan figiir
Bel ile topra~~~
belleyen figür
Omzunda boynuzlu
hayvan ta~~yan figür
Sol omzunda orak
tutan figür

Alevle ~s~nan figür
~ki elinde yuvarlak
nesne tutan figür
Bel ile topra~~~
belleyen figür
Bir elinde çiçek tutan
figür

F;

Sa~~kolunu yana
uzatarak sol elinde
çiçek tutan figür
Orakla ekin biçen
figür
Bir elinde yelpaze,
di~er elinde ~i~e tutan
fir
~ki elinde sepet
ta~~yan figür
Bir elinde kapan,
omzunda tav~an
ta~~yan figür
Sa~a dönmü~~iki eli
aras~nda meyve ya da
çiçek tutan figür
Sa~~yöne yürüyen
figür

Alevle ~s~nan figür
K~l~ç ve kalkan tutan
figür
Omzunda boynuzlu
hayvan ta~~yan figür
Bir kolu alt~nda
yuvarlak nesne tutan
figür
Bel ile topra~~~
belleyen figür

W
.4

~ubat

w
.E.:.,

AYLAR
oe
cr~~
en
'1

Sol elinde baston sa~~
elinde üç nesne tutan
figür
Bir elinde kapan tutan
figür

Sol elinde balta, sa~~
elinde ~i~e tutan figür
K~l~ç ve kalkan tutan
figür

Elinde bardak ya da kupa
tutan figür
I
Elinde çiçek tutan figür

Sol omzunda orak, sa~~
elinde ekin destesi tutan
figür
Orakla e kin biçen figür

Berlin I.B.499
Alevle ~s~nan figür
Bel ile topra~~~belleyen
figür
Omzunda boynuzlu
hayvan ta~~yan figür
Sa~~omzunda orak tutan
figür
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