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KIRŞEHİR MÜZESİ
KIRŞEHİR MUSEUM
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KIRŞEHİR MÜZESİ

Kâse Kaidesi 
Env. No: 2009/47 (E)

13. yüzyıl
Kaide Çapı: 9,6 cm

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Base of a Bowl
Inv. nr. 2009/47 (E)
Thirteenth century
Base diam. 9.6 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Halka kaideli bir kâsenin parçası olan seramiğin iç yüzünün ortasında, 
etrafı bitkisel motiflerle çevrilmiş, ince bir çizgi ile oluşturulmuş daire 
şeklinde bir madalyon bulunur. Madalyonda, negatif bir etki bırakacak 
şekilde zemin siyah boyayla, süsleme ise sırın rengi ile verilmiştir. Süs-
leme, bitkisel zemin üzerinde “Allah” lafzı yer alan bir yazı biçimindedir.

Part of a bowl with a ring base, this fragment features a roundel drawn 
with a thin line surrounded with floral motifs in the centre of the interior. 
The roundel is decorated in negative effect by painting the background 
in black and rendering the design in the colour of the glaze. The design is 
the script reading “Allah” on a floral background.
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KIRŞEHİR MUSEUM
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Kandil
Env. No: F.3.1.01

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 10 cm

Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır

Lamp
Inv. nr. F.3.1.01
Twelfth - thirteenth centuries
H. 10 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze

Düz kaide üzerinde basık küresel gövdeli kandilin silindirik boynu, ağız 
kenarına doğru genişleyerek sonlanır. Uzun fitilliği ve gövdeden uza-
yarak ağız kenarında birleşen tek kulpu vardır. Gövdenin yanlarında ve 
fitilliğin üzerinde kabaralar yer alır.

The lamp with depressed globular body on a flat base has a cylindrical 
neck flaring out toward the rim. In addition to a long spout for the 
wick it also has a handle stretching from the body to the rim. Bosses 
adorn the sides of the body and top of the spout.

KIRŞEHİR MÜZESİ
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Kandil
Env. No: 2009-36 (E)

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 5,7 cm  Kaide Çapı: 3,6 cm

Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamurlu, krem astar, hardal sır

Lamp
Inv. nr. 2009-36 (E)
Twelfth - thirteenth centuries
H. 5.7 cm  Base diam. 3.6 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, ochre yellow glaze

Halka kaide üzerinde küresel gövdeli kandilin, kısa silindirik boynu ve 
düz bir ağız kısmı bulunur. Önünde uzayan kanallı fitilliğin bir kısmı 
kırıktır. Tek kulpu spiral yaparak, gövde ve boyun kısmı ile birleşmiştir. 
Ebruli gibi görünen hardal rengi sır, farklı tonlar yansıtır ve iç yüzün ta-
mamını, dış yüzün ise gövde altına kadar olan kısmını kaplar.

The lamp has a globular body rising on a ring base, a short cylindrical 
neck and a vertical rim. Part of the spout for the wick is broken and 
missing. The single handle makes a spiral and joins the body and neck. 
The ochre yellow glaze looking mottled displays various shades and 
covers the entire interior and down to the lower body on the exterior.

KIRŞEHİR MUSEUM
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KIRŞEHİR MÜZESİ
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Testi
Env. No: 2009/52 (E)

Kırşehir Lale Camisi yanında yapılan hafriyattan
12-13. yüzyıl

Kaide Çapı: 6 cm
Baskı

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar

Jug
Inv. nr. 2009-52 (E)
From the digs by the Lale Mosque, Kırşehir
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 6 cm
Stamped
Unglazed earthenware (red), cream slip

Yüksek halka kaideli testi, basık küresel gövdeli bir forma sahip olup, 
iki parçanın birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kulp, boyun ve ağız 
kısmı eksiktir. Süsleme, gövdenin alt ve üst yarısında ayrı ayrı tasar-
lanmıştır. Gövdenin birleşen orta çizgisi kalın bir halka şeklindedir. 
Süslemeler tahrip olmakla beraber, anlaşıldığı kadarıyla, alt bölüm 
geometrik, üst bölüm ise hem geometrik hem de bitkisel karakterde 
kompozisyonlarla bezenmiştir.

The jug with high ring base has a depressed globular body made 
up of two pieces joined. The handle, neck and mouth are missing. 
Decoration is in two groups on the lower and upper parts of body. 
The joining line of the body is like a thick ring. Although damaged, 
the decoration is inferred to be geometric in the lower part and both 
floral and geometric in the upper part.

KIRŞEHİR MUSEUM



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ14

KIRŞEHİR MÜZESİ

Kürevî Konik Kap
Env. No: 2006-4

Kırşehir lise bahçesindeki hafriyattan
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 11,6 cm
Baskı, kazıma

Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2006-4
From the digs in the courtyard of Kırşehir Senior High School
Twelfth - thirteenth centuries
H. 11.6 cm
Stamped, incised
Unglazed earthenware (beige)

Kaidesiz, yuvarlatılmış bir dip kısım üzerindeki kürevî konik kabın 
gövdesi, konik alt bölüm ve yarı küresel bir üst bölümle form almıştır. 
Kısa boyun üzerinde, mantar şeklinde bir ağız kısmı bulunur. Dipte 
ve gövdenin üst kısmında yatay kuşaklar oluşturulmuştur. Üstteki iki 
kuşağın üzerinde baskı ile yapılmış, yan yana sıralanmış küçük çiçek 
rozetleri yer alır.

The body of this spheroconical vessel with a rounded bottom is con-
ical in the lower part and globular above. The short neck is crowned 
with a mushroom-shaped mouth. Horizontal bands run along the 
bottom and upper body. The two bands on top are filled with a series 
of small stamped rosettes.
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 46

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 14,5 cm

Kazıma
Koyu bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 46
Twelfth - thirteenth centuries
H. 14.5 cm
Incised
Unglazed earthenware (dark beige)

Kaidesiz, yuvarlatılmış bir dip üzerindeki gövdenin, alt bölümü konik, 
üst bölümü küresel olarak şekillendirilmiştir. Kısa bir boyun üzerindeki 
ağız kısmında küçük bir açıklık bulunur.  Gövdeyi eşit olarak dilimleyen 
boyuna çizgilerden oluşan sade bir süslemeye sahiptir.

The body of this spheroconical vessel with a rounded bottom is conical 
in the lower part and globular above. The short neck is crowned with a 
small mouth. The body is decorated very plain with vertical lines run-
ning along the height of the body.

KIRŞEHİR MUSEUM
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KIRŞEHİR MÜZESİ

Kürevî Konik Kap
Env. No: 2006-5

Kırşehir lise bahçesindeki hafriyattan
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 12 cm
Kazıma

Bej hamur, pembe/kırmızı boya

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2006-5
From the digs in the courtyard of Kırşehir Senior High School
Twelfth - thirteenth centuries
H. 12 cm
Incised
Unglazed earthenware (beige), pink/red paint

Kürevî konik kabın gövdesi, kaidesiz yuvarlatılmış bir dip kısım üzerin-
de, konik alt bölüm ve yarı küresel bir üst bölümle şekil almıştır. Boyun 
ve ağız kısmı mantar gibi biçimlenmiş olup, yarısı kırık vaziyettedir. 
Gövde yüzeyi, iki sıra ince çizgi ile boyuna bölümlere ayrılmıştır. Bölüm-
lerin arası, alt alta sıralanmış küçük kare şekillerle doldurulmuştur. Silik 
olmakla birlikte, kazıma ile yapılan süslemelerin içinde pembe/kırmızı 
renkli boya kalıntıları görülmektedir.

The body of this spheroconical vessel with a rounded bottom is con-
ical in the lower part and globular above. The neck is crowned with a 
mushroom-shaped mouth and both survive partially. The body is di-
vided into vertical segment by pairs of thin lines. Each segment is filled 
with a series of small squares placed on top the other. Although dete-
riorated, traces of pink/red paint are attested in the incised designs.
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 292

12-13. yüzyıl
Baskı, kazıma

Koyu bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 292
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped, incised
Unglazed earthenware (dark beige)

Kürevî konik kabın gövdesi, yuvarlatılmış bir dip kısım üzerinde, konik 
alt bölüm ve yarı küresel bir üst bölümle biçimlenmiştir. Boyun ve ağız 
kısmı kırıktır. Süsleme gövdenin bütün yüzeyine yayılmıştır. Gövdeyi 
eşit olarak dilimleyen boyuna çizgilerden oluşan alanların arası, nok-
ta ve dairelerden oluşan geometrik bir dizaynla süslenmiştir. Omuz 
kısmında ise inci dizisi gibi yan yana sıralanmış küçük kabaralardan 
oluşan bir kuşak yer alır.

The body of this spheroconical vessel with a rounded bottom is 
conical in the lower part and globular above. The neck and mouth 
are missing. The decoration covers the entire surface of the body. 
Vertical lines divide the body into slices, which are filled with dots 
and circles. On the shoulder is a band of small bosses reminiscent of 
a pearl string.

KIRŞEHİR MUSEUM
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KONYA, ETNOGRAFYA MÜZESİ
MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, KONYA
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KONYA, ETNOGRAFYA MÜZESİ

Havan
Env. No: 1140
11-13. yüzyıl

Yükseklik: 10,5 cm  Ağız Çapı: 18 cm
Döküm ile kabartma tekniği

Tunç

Mortar
Inv. nr. 1140
Eleventh - thirteenth centuries
H. 10.5 cm  Rim diam. 18 cm
Relief cast
Bronze

Havan, dıştan sekizgen bir forma sahiptir. Sekiz kenarlı gövdesi, ağız 
kenarına ve kaideye doğru genişlemektedir. Gövdede simetrik olarak 
iki kenarın ortasında, ortası delik, dilimli kulplar yer almaktadır. Diğer 
kenarlarda çiçek rozetine benzer kabartmalar bulunur.

Octagonal on the outside, the body of the mortar flares out toward 
the rim and the base. Two symmetrical sides are furnished with ring-
shaped scalloped lugs. The other sides are adorned with a rosette-like 
relief motif.
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MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, KONYA
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KONYA, ETNOGRAFYA MÜZESİ

Halı
Env. No: 862

Beyşehir Eşrefoğlu Camii
13. yüzyıl

90 x 290 cm
Gördes düğümü 754/dm²

Rug
Inv. nr. 862
Eşrefoğlu Mosque, Beyşehir
Thirteenth century
90 x 290 cm
754 Turkish double (Ghiordes) knots per square decimetre

Günümüze bir hayli eksik gelen halının deseninde mavinin tonları 
kullanılmıştır. Kanca motiflerinin yer aldığı ve bir meander görüntüsü 
veren şeritler yüzeyi kare bölümlere ayırır; her karenin içinde iki ke-
narından bastırılmış gibi duran sekiz köşeli yıldızlar yer alır. Yıldızların 
içleri beyaz ve kırmızı renkle dolguludur. Çok küçük bir parçası kalabilen 
geniş bordürde kırmızı zemin üzerine beyaz renkli kûfi yazı karakterine 
sahip bir bezemenin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Deteriorated much with missing parts, the design of this rug is ren-
dered in the shades of blue. Bands with hook motifs create a mean-
der-like look and divide the surface into squares, each of which has an 
eight-pointed star looking pressed from the sides. The stars are filled 
with white and red colours. Surviving only as a very small fragment, the 
wide border features pseudo-kufic script in white on red background.
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MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, KONYA
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KONYA, ETNOGRAFYA MÜZESİ

Halı
Env. No: 1034

Beyşehir Eşrefoğlu Camii
13. yüzyıl

49 x 112 cm
Gördes düğümü 624/dm²

Rug
Inv. nr. 1034
Eşrefoğlu Mosque, Beyşehir
Thirteenth century
49 x 112 cm
624 Turkish double (Ghiordes) knots per square decimetre

Küçük bir parçası kalabilen halının bordürlerle çevrelenen bir kompo-
zisyona sahip olduğu anlaşılır. Kompozisyonda, kırmızı zemin üzerine 
koyu kırmızı renkte sekiz kollu yıldızlar çapraz eksende yerleştirilmiş ve 
birbirlerine kanca uçlu çıkmaları olan çift şeritlerle bağlanmıştır. Mavi 
bir şeritle ayrılan üçlü bordürden içteki ve dıştakinde sarı renkli çifte 
kûfi olarak nitelenen geometrik motiflerin tekrarından oluşan bir dü-
zenleme yer alır. Ortadaki geniş bordürde ise kırmızı ve mavi renklerle 
sekiz köşeli yıldız düzenlemesi görülür. Yıldızlar, kûfi harf ya da ok uç-
larına benzetebileceğimiz şekillerle köşelerinden birbirlerine bağlanır.

Surviving only as a small fragment, this rug is inferred to have a com-
position framed with borders. The composition involves dark red 
eight-pointed stars placed on diagonal axes on a red background 
and they are interconnected with double bands with hooks. The three 
borders are separated with a blue line; the innermost and outermost 
borders have a series of yellow coloured geometric motifs known as 
double-kufic. The wide border in the middle features an arrangement 
eight-pointed stars in blue and red. The stars are interconnected via 
motifs reminiscent of kufic letter or arrowhead.
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MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ26



27THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KONYA, İNCEMİNARE
TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

İNCEMİNARE MUSEUM OF
STONEWORK AND WOODWORK, KONYA
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 883
Konya Kalesi
M. 1221-22
98 x 155 cm

Oyma, eğri kesim

Stone Relief
Inv. nr. 883
Konya Citadel
AD 1221/22
98 x 155 cm
Carving, bevelling

Selçuklu devrinin ve Konya Kalesi’nin tasvirleri içinde önemli bir 
yer tutan eser, simetrik kullanılmış olması gereken iki melek fi-
güründen biridir. Şimdiki halde iki taş blokta yer alan figürün sol 
kanadı, sol kolu ve elleri gibi bazı uzuvları eksiktir. Benzer durum 
884 envanter numaralı melek figüründe de vardır. Dolayısıyla 
birbirine yönelen bu iki figürün arasında tamamlayıcı başka 
parça/parçaların bulunması gerekir. Kabartmaları hayli yüksek 
tutulan ve sağa doğru yönelen meleğin belden yukarısı kısmen 
cepheden, koşar pozisyondaki ayakları yandan tasvir edilmiştir. 
Bir kartalınki gibi düzenlenen sağ kanat açık fakat sakin bir du-
ruştadır. Eğri kesim tekniğinin uygulandığı üç dilimli tacı, yüz tipi, 
omuzlardan dökülüp uçuşan ve kollara dolanan örgülü saçları, 
kolundaki tirazı, şalvara benzeyen bol alt giysisinin süslü keme-
riyle geleneksel tasvir anlayışını yansıtır.

This is one of two angel figures, which should have been placed 
symmetrically; they are important depictions from the Citadel 
of Konya and of the Seljuk era. The figure is placed on two stone 
blocks and his left wing, left arm and hands are missing. A similar 
condition is valid also for the angel figure on inv. nr. 884. There-
fore, there had to be some other pieces, now missing, between 
these two figures. Executed in quite high relief, the angel ad-
vances right. The body is depicted partially facing and the legs 
running in profile. The right wing is open like an eagle’s, but it is 
calm. The tri-lobed crown bevelled, face type, long braided hair 
curling about the arm, the tiraz band on the sleeves, the orna-
mented belt of the baggy trousers all reflect the characteristics 
of the traditional understanding of depictions.



29THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

Taş Kabartma
Env. No: 884
Konya Kalesi
M. 1221-22

115 x 123 cm
Oyma, eğri kesim

Stone Relief
Inv. nr. 884
Konya Citadel
AD 1221/22
115 x 123 cm
Carving, bevelling

Tek parça taşa işlenen bu melek figüründe, 883 envanter numa-
ralıdan farklı olarak sağ kanat ve sol el mevcuttur buna karşılık 
sağ ayak eksiktir. Sağ kanat açık ve öne doğru uçar pozisyondadır, 
sol eli de bir nesne tutuyor gibidir. Sol kanat, başlık, yüz ve kıyafet 
özellikleri, küçük detaylar dışında diğeriyle aynıdır. Sağ omuza 
dökülen örgülü saçlar kola dolanmıştır. Kabartmaların yüksek 
olduğu tasvirde, bilhassa sol bileğe uzanan giysi kolunun heykel 
karakterindeki üç boyutlu işlenişi dikkati çeker. Meleğin sağ aya-
ğına bakılırsa alt kısımda bir parçanın kayıp olduğu anlaşılır.

Executed on a single stone block, this angel figure retains his 
right wing and left hand but the right foot is missing, as different 
from that on inv. nr. 883. The right wing is open, flying forward, 
and the left hand seems to be holding an object. The left wing, 
headgear, face and clothes are the same as the other figure 
except for minor details. The braided hair falling on the right 
wing curls around the arm. Executed in high relief, particularly 
the sleeve extending down to the left wrist is rendered almost 
in three-dimensional effect. The right leg of the angel indicates 
that a piece from the bottom is missing.

İNCEMİNARE MUSEUM OF STONEWORK AND WOODWORK, KONYA







ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ32

KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 885
Konya Kalesi
M. 1221-22

49 x 57 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 885
Konya Citadel
AD 1221/22
49 x 57 cm
Carved

Kemerli bir niş içinde tasvir edilen bu insan figürü, Konya Kalesi’ni süs-
leyen mermer kabartmalardan biridir. Tam cepheden, minder üstünde 
bağdaş kurup oturan figür, sol elini göğsüne doğru kaldırıp yuvarlak 
bir cisim (?), yana doğru yukarı kaldırdığı sağ elinde de, kırıldığı için 
tespit edilemeyen bir nesnenin sapını tutmaktadır. Sağ el parmakları 
sapı kavrayışıyla daha realist iken sol el parmaklarında bir terslik söz 
konusudur. Figürün önden birleşen kıyafetinde süslü bir kemeri vardır. 
Gerçekçi işlendiği anlaşılan başı kısmen tahrip olsa da uzun yüz, biraz 
büyük kulaklar, küçük çene, kapalı ağız ve bilhassa alındaki kırışıklık 
belirgindir. Figürün köşeli başlığı, kemer formuyla örtüştürülmüştür. 

This human figure depicted within an arched niche was one of the mar-
ble reliefs decorating the Citadel of Konya. The figure depicted facing 
is seated cross-legged on a cushion; he raises his left hand to his chest 
holding a globular object (?) and he holds the handle of a now-gone 
object in his right hand raised to the side. The fingers of the right hand 
grabbing the handle are more realistic; however, there is something 
wrong with the depiction of the left hand’s fingers. The robe of the figure 
meets in the front and tied up with a decorated belt. Although some-
what damaged, the face is quite realistic - long face, somewhat big ears, 
small chin, closed mouth, and especially the wrinkle on the forehead are 
discernible. The angle of the headgear fits into the arch form.
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Mezar Taşı
Env. No: 892

Konya
13. yüzyıl

46 x 56 cm
Oyma

Tombstone
Inv. nr. 892
Konya
Thirteenth century
46 x 56 cm
Carved

Şahide tipindeki mezar taşı, Selçuklu devri Konyası’ndan günümüze 
kalan az sayıdaki figürlü örneklerdendir. Taşın bir kısmı kırıktır. Üstü 
üç dilimli kemer formuna sahip taşın bir yüzünde biri büyük diğeri kü-
çük iki insan tasvir edilmiştir. Tabureye oturan sarıklı ve sakallı büyük 
figürün kısa kollu kaftanı ve belinde kuşağı vardır. Eldiven giydiği sağ 
eliyle şahin ya da doğan türünden yırtıcı bir kuşu, uzattığı sol eliyle de 
karşısında ayakta duran küçük figürün çenesini tutmaktadır. Bu haliyle 
bir çocuk olması muhtemel ikinci figür uzun bir kaftan giymekte, bir 
eliyle kendi kuşağını tutmakta, diğer elini de oturan figürün kuşağına 
uzatmaktadır. Vücut ve kıyafet detayları genel hatlarıyla ve çizgisel 
olarak belirtilen figürlerin yüzleri tahrip olmuştur. Taşın diğer yüzün-
deki silinen yazılarda Ahmet Şah adı güçlükle okunabilmektedir. Ahilik 
teşkilatından, hoca-öğrenci ve usta-çırak ilişkilerine kadar yorumları 
bulunan bu sahnenin kesin çözümlemesi güçtür.

The stele-shaped tombstone is one of the few figural examples from 
Konya of the Seljuk era. Part of the stone is missing. The stone topped 
with a trefoil arch is decorated on one side with two human figures, one 
bigger and the other smaller. The bigger figure is seated on a stool, has 
a beard and a turban-like headgear; his kaftan has short sleeves and 
a sash-belt. He holds a bird of prey, a falcon or a hawk, with his gloved 
right hand and the chin of the smaller figure with his left hand. The 
smaller figure, who may be a child, is depicted standing, wearing a long 
kaftan, holding his own sash-belt with one hand and stretching forth 
his other hand to the sash-belt of the bigger figure. The bodies and 
robes of the figures are rendered linearly in outline and their faces have 
been damaged. On the reverse side of the tombstone is an inscription 
barely legible, giving the name of an Ahmed Shah. It is difficult to ana-
lyse this scene, for which various comments including teacher-student 
and master-apprentice in the Ahi organisation have been proposed.
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 881
Konya Kalesi
M. 1221-22

124 x 100 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 881
Konya Citadel
AD 1221/22
124 x 100 cm
Carved

Konya Kalesi’nin ve Anadolu Selçuklu devrinin en tanınan kartal figürü 
bu örnektir. Büyük boyutu ve kabartmasının yüksekliğiyle dikkati çe-
ken heraldik duruştaki çift başlı kartal figürü heybetli bir görünüme 
sahiptir. Gövdeden bir yaka ile ayrılan başlarda sivri kulaklar, yuvarlak 
gözler, sivri üst gaga, gaga altındaki sarkıntıları belirtilmiştir. Gövde-
de iri kanatlar, sivri ve kıvrık tırnaklarıyla güçlü pençeler, bir boğumla 
gövdeden ayrılıp yelpaze gibi açılan kuyruk devrinin genel karakterini 
yansıtmaktadır. 

Güç, hâkimiyet, arma gibi pek çok sembolik anlam yüklenen kartal fi-
gürleri, Selçuklu devrinin çeşitli malzemelerinde sıkça görülür.

This is the best-known eagle figure of the Citadel of Konya and Anatolian 
Seljuk era. Its big dimensions and high relief work are noteworthy; the 
double-headed eagle with a heraldic posture has a grandiose look. The 
heads are separated from the body via a collar and feature pointed ears, 
round eyes, pointed upper beaks, and sags under the beaks. The body 
features big wings, strong claws with pointed and curving nails; the tail 
separates with a knob and fans out; all typical characteristics of the era. 

Eagle figures, which are attributed many symbolic meanings such as 
power, hegemony, and coat of arms, are seen on a wide variety of ma-
terials from the Seljuk era.
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 882
Konya Kalesi
M. 1221-22

83 x 59 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 882
Konya Citadel
AD 1221/22
83 x 59 cm
Carved

Bir kemerin kilit taşında kullanıldığı anlaşılan parçada, üst kenarı sı-
nırlayan profilli taşıntı kırılmıştır. Taşın ön yüzünde heraldik duruşuyla 
verilen figür, çift başlı kartal olarak kabul edilir. Başlarda kısa gaga, zor 
seçilen küçük kulaklar ve tepeyi saran tüyler, sık görülen özellikler de-
ğildir. Ayrıntıları belirtilmeyen vücut ve ayaklar ile sıkıştırılmış izlenimi 
veren bitkisel motif karakterli kuyruk kaba bir işçilik gösterir.

The profiled protrusion on top of the piece, which was the keystone of 
an arch, is missing. The figure depicted in heraldic posture on the front 
side of the stone is accepted as a double-headed eagle. The short beaks, 
ears hardly visible, and feathers covering the tops of the heads are not 
encountered often. The body and claws not rendered in detail and the 
tail looking like a floral motif squeezed display a coarse workmanship.
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kitabe
Env. No: 880
Konya Kalesi
M. 1221-22
130 x 60 cm

Oyma

Stone Inscription
Inv. nr. 880
Konya Citadel
AD 1221/22
130 x 60 cm
Carved

Kemerli bir düzen gösteren taşın yüzeyini, üstten ve iki yandan düz 
bir silme kuşatır ve üç bölüme ayırır. Daha büyük tutulan ortadaki 
bölümde es sultani yazısı, iki yanda ise başları otaya bakan, heraldik 
duruşlu yırtıcı birer kuş tasviri vardır. Silüet halinde işlenen kuşlarda 
kıvrık gaga, güçlü pençeler ve yelpaze biçimindeki kuyruk belirgindir. 
Es sultani ibaresinin çift başlı kartallarla görüldüğü örnekler dikkate 
alınırsa, buradaki kuşların da kartal olması mümkündür. Taşın alt ke-
narında sınırlayıcı herhangi bir unsurun bulunmaması, yazının aşağı 
doğru devam edeceğine işaret sayılabilir.

The slab with an arched arrangement is framed with a flat mould-
ing on top and sides and divided into three areas. The larger middle 
section is filled with the inscription reading al-sultani whereas the 
lateral sections feature a bird of prey in heraldic posture. Rendered as 
a silhouette the birds feature curving beaks, strong claws, and fan-
like tails. As the term of al-sultani is usually accompanied with dou-
ble-headed eagle figures these birds are likely to be eagles. Absence 
of any bounding element at the bottom of the stone may indicate that 
the script continued on another slab placed underneath.
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Taş Kitabe
Env. No: 900

Ulukışla
13. yüzyıl

100 x 70 cm
Oyma

Stone Inscription
Inv. nr. 900
Ulukışla
Thirteenth century
100 x 70 cm
Carved

Kırık iki parça halinde günümüze ulaşan taşın ön yüzünü düz bir sil-
meyle belirtilen sivri kemer taçlandırır. Köşeliklerde, geometrik örgülü 
birer rozet ve bunlara bağlanan palmetler vardır. Kemerin içinde, tüm 
alınlığı dolduran es sultani yazısı okunur. Kemerin tepe noktasındaki 
boşluğa konulan hilal ile harflerin arasında tek başına duran palmet 
dikkat çeken motiflerdir. Taşın alt kenarı ile kemer düzenine bakılırsa, 
kitabenin aşağı doğru devam etmesi beklenir.

Having survived broken in two, the slab’s front side is marked with a 
pointed arch of flat moulding. In the spandrels is a rosette of geomet-
ric interlacing with linked palmettes. Within the arch is the inscription 
reading al-sultani filling the entire tympanum. The crescent above the 
letters and the palmette in solitude between the letters are noteworthy. 
The bottom edge of the slab and the arch form may suggest that the 
inscription continued on another slab to be placed underneath this one.
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kitabe
Env. No: 873
Konya Kalesi
M. 1221-22
197 x 22 cm

Oyma

Stone Inscription
Inv. nr. 873
Konya Citadel
AD 1221/22
197 x 22 cm
Carved
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Kalenin Larende Kapısı’ndan getirildiği söylenen kitabe iki parçadan 
oluşur. Düz bir silmeyle kuşatılan ön yüz üç bölüme ayrılmış, iki yana 
birer balık figürü, ortaya da sadece tarih veren kitabe işlenmiştir. 
Başları kitabeye yönelen balıklar, oran itibariyle gerçekçi görünmekle 
birlikte detayları işlenmeden sadece konturlarıyla verilmiştir. Kitabe-
de, H. 618 (M. 1221-22) tarihi okunur.

Reported to have been brought from the Laranda Gate of the Citadel, 
the inscription comprises two stone slabs. The front side framed with 
a flat moulding is divided into three sections; the lateral sections are 
filled with a fish figure and the middle section has the inscription 
giving a date only. The fish advance toward the inscription in the 
middle; although their proportions look realistic they are rendered 
only in outline. The inscription gives the date AH 618 (AD 1221/22).
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 886
Konya Kalesi
M. 1221-22

56 x 60 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 886
Konya Citadel
AD 1221/22
56 x 60 cm
Carved

Selçuklu devrinin çeşitli malzemelerinde görülen siren figürü, Konya 
Kalesi’nin taş süslemelerinde de yerini almıştır. Bir kemerde kullanılmış 
olması gereken mermer parçada, yandan tasvir edilen siren figürünü 
üstte profilli bir silme sınırlar. Fazla detaya girilmeden işlenen figürde 
başın da yandan verilişi az görülen bir özelliktir. Ense hizasında düğüm 
gibi kıvrılan saçları, küçük burun ve ağız, iri gözler ve geniş çenesiyle 
alışılmışın dışında bir yüz tipi sunar. Baş, doğrudan kanat ve gövdeyle 
birleşmiş, ince bir çizgiyle gerdan belirtilmiştir. Kalın ayaklar, çizgilerle 
gösterilen kanat ve kuyruktan başka, rumi yaprağı gibi yukarı uzayan 
ikinci bir kuyruk bilinen özelliklere uygundur.

The siren figure, which is seen on a variety of materials from the Seljuk 
era, also had a place on the stone decoration of the Citadel of Konya. 
This marble piece must have been used as a voussoir of an arch and a 
siren figure depicted roughly without details and in profile is bounded 
by a profiled moulding on top. It is quite unusual that the head is de-
picted in profile. The hair makes locks at the back of the neck; the small 
nose and mouth, large eye, and wide chin present a different face type. 
The head directly joins the wing and body and a thin line marks the 
neck. Thick legs, wings and tails rendered in lines, and the second tail 
rising upward like a rumi conform to the conventions.
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 1394

Konya Kalesi
M. 1221-22

66 x 24 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 1394
Konya Citadel
AD 1221/22
66 x 24 cm
Carved

Selçuklu sanatında sıkça karşılaşılan ejderlerin örnekleri Konya Ka-
lesi’nde de görülür. Konsolda veya kemer köşeliğinde kullanılması 
mümkün olan mermer parçanın sağ kenarı, altta bir sıra mukarnas 
dizisinden itibaren burmalı ve içbükey profilli silmelerle genişleyerek 
yükselir. Ön yüzde kıvrım dal-palmet-rumili bir zeminde sağa doğru 
bakan ejder tasvir edilmiştir. Gövdesi ortada düğüm yapan ejderin sağ 
ayağına desenli bir rumi kanat olarak takılmış; bir rumi yaprağı da boy-
nundan geçirilmiştir. Başta sivri kulaklar, yukarı ve aşağı kıvrılan çene-
lerde sivri dişler, ağızdan fırlayan çatal dil devrinin temel özelliklerini 
taşır. İncelen kuyruğa takılan ve kabaca işlenen ikinci baş, kendini ısırır 
vaziyettedir. Zemindeki bitkisel desenin ayrıntılı işçiliğine karşı ejder 
gövdesinin düz bırakılması figürü belirginleştirmektedir.

Examples of dragons, which were among figures frequently used in the 
Seljuk art, ornamented the Citadel of Konya as well. This marble piece, 
which should have been used as a console or arch spandrel, has the 
right side arranged with a row of muqarnas at the bottom topped with 
a twisting- and concave-profiled mouldings flaring out and rising. The 
front side of the piece is bounded with a moulding on top and is deco-
rated with a dragon facing right on a background of foliates, palmettes 
and rumis. The dragon’s body makes a knot in the middle and its right 
foot is fitted with a decorated rumi-wing whereas another rumi leaf 
goes around the neck. Pointed ears, pointed teeth on the curving out 
upper and lower jaws, the forked tongue sticking out of the mouth 
are basic characteristics of the era. The second head attached to the 
tapering tail is rendered roughly and depicted biting itself. That the 
dragon’s body is left blank on the contrary to the intricate workman-
ship of the floral design in the background emphasises the figure.
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 890
Konya Kalesi
M. 1221-22

96 x 60 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 890
Konya Citadel
AD 1221/22
96 x 60 cm
Carved

Kemerde kullanıldığını gösteren kavisli hatlara sahip, üst kenarı pro-
filli mermerin ön yüzünde sola yönelen bir ejder tasviri yer alır. Konya 
Kalesi’nin diğer ejderlerine göre bu örnekteki kabartma daha yüksek, 
figürün gövdesi daha kalın işlenmiş; gövdedeki düğüm fazladan bir 
kıvrım daha yapmıştır. Düz zeminde verilen ejderde kanattaki ruminin 
düğümlü volütlerinden başka özel bir ayrıntı dikkati çekmez. Alt çenesi 
ve çatal dili kırılan asıl baş, kuyruğa takılan ve kendisini ısıran baştan 
daha büyüktür.

The marble voussoir with curving contour has a profiled moulding on 
top bounding a dragon figure advancing left on its front side. In com-
parison with the other dragon figures from the Citadel of Konya, this one 
has a higher relief carving and the body of the figure is thicker; the knot 
of the body makes an extra loop. The dragon is depicted against a flat 
background and the knotted volutes of the rumi on the wing are the only 
details rendered. The main head, whose lower jaw and forked tongue are 
broken and missing, is bigger than the lesser head biting the body.
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 889
Konya Kalesi
M. 1221-22

98 x 32 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 889
Konya Citadel
AD 1221/22
98 x 32 cm
Carved

Konya Kalesi’nden gelen 1394 envanter numaralı örnekle aynı şekilde 
düzenlenen, fakat ayrıntılara daha az yer verilen bu ejder figürünün 
önemli farkı düz bir zeminde verilmesidir. Enine uzayan ve bir silmeyle 
kuşatılan taşın yüzeyinde gövdesi düğümlü, açık ağızlı ve çatal dilli 
ejder sağa bakar; kuyruğu kendisini ısıran ikinci bir başla sonlanır. Her 
ikisinin boynunda birer rumi dikkati çeker.

This dragon figures has fewer details but the same arrangement as the 
example inv. nr. 1394 from the Citadel of Konya; its main difference is 
the background left blank. The transversal block framed with a mould-
ing is decorated with a dragon figure with knotted body, open mouth 
and forked tongue, facing right; its tail terminates in a second dragon 
head biting itself. Both heads feature a rumi on their necks.
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KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 5817

13. yüzyıl
91 x 75 cm

Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 5817
Thirteenth century
91 x 75 cm
Carved

Selçuklu sanatında tek başlarına veya çeşitli unsurlarla birlikte kulla-
nılan ejder figürü burada bir madalyon düzenlemesinde yer alır. Enine 
dikdörtgen olduğu fark edilen taşın yüzünde, ortaya büyükçe bir ma-
dalyon ve iki yanına da simetrik birer ejder figürü işlenmiştir. Taşın sağ 
tarafı kırıldığı için, buradaki ejderin sadece gövdesinden bir parça gö-
rülebilir. Madalyon içe içe dairelerle bölümlenen bir süslemeye sahiptir. 
Dıştan itibaren, iki yıldızın kesişmesiyle meydana getirilen on iki köşeli 
yıldız, kemer dizisine benzetebileceğimiz bir desen ve en ortada yüzeyi 
dilimlendirilen on köşeli yıldız/gülbezek yer alır. Yukarıya yönelen ej-
derlerde gövdeden iki şeritle ayrılan başlarında gözler, kıvrılan açık çe-
nelerde dişler ve uzayan dil belirgindir. Düğümler yapan pullu gövdeler 
incelen bir kuyrukla son bulur. Konya Darü’ş-Şifası’ndan geldiği kabul 
edilen taştaki bu sahnenin bir benzerine, Selçuklu devrine ait olması 
gereken Berlin Müzesi’ndeki ahşap bir kapı kanadında da rastlıyoruz.

Dragon figure, which may have been used alone or together with var-
ious elements in Seljuk art, accompanies a medallion arrangement 
here. The block, which is broad rectangular in form, is decorated in the 
middle of its front side with a large medallion, flanked with a symmet-
rical dragon figure on the sides. As the right side of the block is broken 
and missing only part of the dragon’s body is discernible on the right 
side. The medallion has an arrangement divided by concentric circles. 
Starting with the outermost ring, twelve-pointed star formed by two 
intersecting stars, a design reminiscent of an arcade, and in the middle 
is a ten-pointed star or a rosette. The dragons oriented upward have 
their heads separated from the body by two bands; the eyes, out-curv-
ing open jaws and tongue sticking out are discernible. The scaled body 
makes knots and terminates in a tapering tail. This block is thought to 
have come from the hospital (dar al-shifa) of Konya and a similar scene is 
found on a wooden door wing, which should be dated to the Seljuk era 
and now kept at the Berlin Museum.
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Taş Kabartma
Env. No: 887
Konya Kalesi
M. 1221-22
110 x 59 cm

Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 887
Konya Citadel
AD 1221/22
110 x 59 cm
Carved

Konya Kalesi’nin ilginç tasvirlerinden biri, güçlü iki hayvanın mermer 
üstüne işlenen bu mücadele sahnesidir. Üstten profilli bir silmeyle 
sınırlanan ve kemerde kullanıldığı kavsinden belli olan mermerin yü-
zünde fili kovalayan bir hayvan yer alır. Genel yapısı itibariyle aslana 
benzeyen hayvan figürünün alnında öne doğru uzayan tek bir boy-
nuzu vardır. Bu nedenle gergedan olduğu kabul edilir. Fili yakalamak 
istercesine koşmakta olan figürün ön omuzuna konulan ruminin bir 
yaprağı aşağı dönerek adalenin keskin hatlarını, diğer yaprağı da yu-
karı uzayarak kanadı meydana getirmektedir. Önde koşarak kaçmakta 
olan ve daha detaylı işlenen fil, hortumu, uzun dişleri ve vücut yapısıy-
la gerçekçidir. Sırt örtüsü, bunun üstünde bir palmet meydana getiren 
vücuduna sarılı kuşakları, süslü başlığı ve dört ayağına takılan halhal 
gibi bilezikleri ile yabani görünümden uzaktır.

This is an interesting depiction on marble from the Citadel of Konya, 
featuring two powerful animals struggling. The curvature indicates 
that this block was actually a voussoir of an arch and it is bounded 
with a moulding on top. The block is decorated with an animal chas-
ing after an elephant. This animal looks like a lion in overall but there 
is a horn sticking out from its forehead; therefore, it is considered a 
rhinoceros. Running to capture the elephant, the rhinoceros has a 
rumi placed on its shoulder and one leaf of it turns downward forming 
the sharpness of its muscle and the other leaf stretches upward form-
ing the wing. The elephant running away ahead is rendered in more 
detail and very realistic with its trunk, long tusks and body structure. 
The cover on its back, the belts across its body joining to form a pal-
mette on the top, ornamented headgear and anklet-like bracelets 
around its four legs carry it away from a wild one.
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Taş Kabartma
Env. No: 888
Konya Kalesi
M. 1221-22
134 x 59 cm

Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 888
Konya Citadel
AD 1221/22
134 x 59 cm
Carved

Mücadele sahnesinin konu edinildiği mermeri üstten profilli bir silme 
sınırlar. Enine uzayan yüzeyde geyiği kovalayan gergedan, genel hat-
larıyla 887 envanter numaralı örnekle benzerdir; farklı olarak pençeler 
çizgisel olarak belirtilmiş, kuyruk yukarı doğru yönelerek bir ejder ba-
şıyla sonuçlanmıştır.  Tahrip olan ejderde göz, kulaklar ve açık ağız fark 
edilir. Kaçmakta olan geyikte öne uzayan boyun ve baş ile ayakların 
hareketi hayvanın korkulu davranışını yansıtır.

The marble block ornamented with a fight scene is bounded with a 
profiled moulding on top. The transversal rectangular surface filled 
with a rhinoceros chasing after a deer is similar to the block inv. nr. 887 
in overall; the difference is that the paws are rendered in lines and the 
tail curving up terminates in a dragon head. The eye, ears and open 
mouth are discerned on the damaged dragon head. The neck of the 
escaping deer stretching forth and the movements of the head and 
legs reflect its fright.

KONYA, İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ
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Ahşap Kapı Kanatları
Env. No: 330

Konya Beyhekim Mescidi
13. yüzyılın sonları

94 x 180 cm
Yuvarlak satıhlı oyma

Wooden Door Wings
Inv. nr. 330
Beyhekim Masjid, Konya
End of the thirteenth century
94 x 180 cm
Round surface carving

Kapı kanatları, oyma işçiliği ve geometrik tasarımı bakımından Selçuklu 
devrinin önemli temsilcilerindendir. Her biri tek parçadan oluşan si-
metrik düzendeki kanatlar, bordürlerin kuşattığı üçer panoya sahiptir. 
Yarısı günümüze ulaşan binisinin gövdesi balık pulu desenlidir. Aynı 
ölçülerdeki alt ve üst panolar enine dikdörtgen ve küçük, orta panolar 
boyuna dikdörtgen ve büyüktür. Bordürde, iki hat halinde birbirini ke-
serek ilerleyen rumili süsleme sıkı bir örgü oluşturur.  Birinci panolarda 
Kur’an-ı Kerim’in 9. Sûre’sinin 18. Âyet’inden bir bölüm (namaz kılın, 
zekât verin) yazılıdır. Alt panoları tek eksenli palmet-rumi deseni kapla-
maktadır. Ortadaki büyük panolarda on kollu yıldız kompozisyonundan 
bir kesit ve geometrik parçalarda palmet-rumili süslemeler yer alır. Bu 
tür kompozisyonlarda yıldızlar genellikle merkezlere alınırken, sanatçı 
burada, panonun üst köşelerine gelecek şekilde yıldızın sadece çey-
reğini tasarlamıştır. İki kanat birleştiğinde bile yıldızın ancak yarısı gö-
rülebilir. Böyle bir uygulama geometri bilgisi ve onu eserlere aktarma 
becerisiyle mümkündür. Geometrik parçaların büyük oluşu üstlerine 
işlenen bitkisel desenleri öne çıkarmaktadır.

These door wings are important examples of the art of wood carving 
and geometric design of the Seljuk era. Each wing comprises a single 
plaque of wood and is arranged in three symmetrical panels surround-
ed with borders. The doorpost has survived only in half and its body is 
decorated with fish scale motifs. The top and bottom panels are of the 
same size and lateral rectangles whereas the central panels are bigger 
and vertical rectangles. The borders feature a tight guilloche formed 
by two intersecting rumi scrolls. The first panels contain an inscription 
reading part of the verse 18 of chapter IX in the Holy Qur’an (“establish 
regular prayers, and pay zakat”). The bottom panels are occupied by 
a palmette-rumi composition about a single axis. The large central 
panels feature a fragment of a ten-pointed star composition with the 
geometric pieces filled with palmette-rumi designs. In such compo-
sitions the stars are usually placed in the middle; however, here the 
master designed only a quarter of the star placed in the corners. Even 
when the two wings join only half of the star becomes visible. Such 
an implementation is possible only when the master has knowledge 
of geometry and skill to transfer it onto the works. As the geometric 
pieces are big the floral designs on them step forth.
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Ahşap Kapı Parçaları
Env. No: 340, 341, 342, 343, 344

Konya Beyhekim Mescidi
13. yüzyılın ikinci yarısı

30 x 90 cm, 33 x 93 cm, 25 x 90 cm, 33 x 80 cm, 32 x 78 cm
Yuvarlak satıhlı oyma

Wooden Door Wing Fragments
Inv. nrs. 340, 341, 342, 343, 344
Beyhekim Masjid, Konya
Second half of the thirteenth century
30 x 90 cm, 33 x 93 cm, 25 x 90 cm, 33 x 80 cm, 32 x 78 cm
Round surface carving

Müze envanterlerinde, Beyhekim Mescidi’nden geldikleri ve pencere 
kanadına ait oldukları yazılıdır. Ahşap parçalardaki zıvana dili, çivi izleri 
ve kenarlardaki dişler detaylı incelenip ölçüler de dikkate alındığında, 
bunların, boyutları büyük olan kapı kanatlarına ait seren, başlık ve 
kayıtlarda kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Beyhekim Mesci-
di’nin pencerelerine uygun düşmediği gibi, kapılarının ölçüleriyle de 
bağdaşmaz; başka bir yapıdan getirilmiş olmalıdır. 

Bazılarında zarif bir rumili bordür görülen parçalarda palmet-rumi 
kombinasyonuna dayalı bitkisel desenler yer alır. Birbirlerine bağlana-
rak uzayıp giden rumilerin yaprakları dilimlidir.

The museum inventory book records these fragments as coming from 
the Beyhekim Masjid and belonging to window shutters of the masjid. 
However, a close examination of the tenons, nail marks and grooves 
along the edges indicates that these actually belonged to the door-
post, capitals and registers of large size door wings. Therefore, they 
match neither the windows nor the door wings of the concerned mas-
jid; they must belong to another monument.

Some pieces feature an elegant border of rumis and floral composi-
tions of palmettes and rumis. The interlinked rumis have multi-lobed 
leaves.
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Taş Oyma
Env. No: 1512, Genişlik: 19 cm
Env. No: 3014, Genişlik: 18 cm

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 1512  W. 19 cm
Inv. nr. 3014  W. 18 cm
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Carved
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Sarayın kazılarında, ayrı zamanlarda bulunan iki mermer parçadaki 
ejder figürleri aynı bütünde simetrik kullanılmış olmalıdır. Zemine 
dokunmadan negatif oyularak işlenen ejderlerin, sivri kulaklar, açık 
ağızlar ve nokta gibi gözlere sahip başları ile kavisli boyunları vardır. 
Gövde biçimleri belli olmasa da, başların karşılıklı gelecek şekilde dur-
ması mümkündür.

Two marble pieces with dragon figures were uncovered at different 
times during the excavations of the palace; however, they should have 
been used symmetrically within a whole. The dragons were carved 
negative without touching the background and their heads have 
pointed ears, open mouths and dot-like eyes and their necks curve. 
Although their body forms are not known it is likely that the heads 
were positioned facing each other.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ80

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Alçı Nişler
Env. No: 1515

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Bir niş: 58 x 74 cm 
Kalıplama

Stucco Niches
Inv. nr. 1515
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
One niche: 58 x 74 cm
Moulded

Kubadabad’daki Büyük Saray denilen yapının odalarından birinde öz-
gün yerinde bulunan bu alçı nişler yan yana ve üst üste dizilmektedir. 
Nerede ve nasıl yer aldıklarının bilinmesiyle, Selçuklu saraylarını süsle-
yen alçıların, hiç değilse bir kısmının, yeri ve işlevi konusuna ışık tutar. 
Nişleri, duvara yaslandığı kısımda biri dilimli rozetlerle, iç bükey olan 
diğeri on iki köşeli yıldızlarla bezenen iki bordür kuşatır. Bunlara bitişik 
olan üçüncü bordür nişlerin ayaklarıdır ve üzerlerine, içlerinde rozetler 
bulunan sekiz köşeli yıldız kompozisyonları işlenmiştir. Niş katlarını 
ayıran süsleme kenardaki iç bükey bordürle aynıdır. Dilimli kemerlerin 
silmelerle kuşatılan köşeliklerinde birer tavus kuşu tasvir edilmiştir. 
Birkaç palmet ve ruminin konduğu zemindeki, kabartmaları yüksek 
figürlerde hotozlar, gagalar, ayaklar ve kanat gibi detaylar işlenerek, 
bukleli kuyruklar yukarı ve aşağıya uzatılmıştır.

These stucco niches were uncovered in situ in one of the rooms of the 
so-called Great Palace of Kubad Abad; they are placed side by side 
in rows. That their location and position are known casts light onto 
the function and place of the stucco works, at least some of them, 
decorating the Seljuk palaces. Where the niches join the wall they 
are bounded by two borders, the concave one of which features mul-
ti-lobed rosettes and the other twelve-pointed stars. The decoration 
separating the tiers of niches is the same as that on the concave bor-
der. The spandrels of the multi-lobed arches are framed with mould-
ings and decorated with a peacock figure. The figures are rendered 
high on a background of a few palmettes and rumis and they feature 
details like crests, beaks, legs and wings as well as the multi-foiled tails 
extend up and down.
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Alçı Kabartma
Env. No: 1516

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 32 cm  Genişlik: 35 cm
Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 1516
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 32 cm  W. 35 cm
Moulded

Kubadabad Sarayı’nın bir zamanlar ne denli zengin bir süsleme prog-
ramına sahip olduğunu gösteren bu parça, enine uzayıp giden kemer 
dizisi içindeki av sahnesini yansıtır. Kemerleri taşıyan burmalı sütunla-
rın başlığı aslan yüzlü, kaidesi bitkisel desenlidir. Üstten yazılı bir bor-
dürle kuşatıldığı anlaşılan kemerlerin köşeliklerinde, meleğe ait olma-
sı muhtemel bir kanat seçilebilmektedir. Kemerin içinde sağa doğru 
ilerleyen atlı figür yer alır. Kuyruğu düğümlü koşar haldeki atın yeleleri 
ve koşum takımları işlenmiştir. Gövdesi ve hale içinde başı cepheden 
tasvir edilen binici bir eliyle atın dizginlerini tutar şekildedir. Binicinin 
arkasındaki boşlukta, uçar halde ve ellerini uzatmış olarak gösterilen 
melek figürü, aşağıda da, geri planda hayli uzun boyunlu, koşar halde 
bir köpek verilmiştir. Melek, aslan, hatta insan başının hemen önün-
deki seçilmesi güç tek kelimelik yazı, koruyucu veya avın bereketli 
geçmesi ile ilgili unsurlar olarak değerlendirilebilir. Diğer kemerlerde 
de benzer sahnelerin tekrarlandığı, sağdaki kırık parçada görülen atın 
ayakları ve düğümlü kuyruğundan tahmin edilebilir. 

This piece, verifying the rich decorative program of the Kubad Abad 
Palace, was part of an arcade series and depicts a hunting scene. The 
twisted columns carrying the arches have capitals with a lion face 
and a base with floral décor. In the spandrels of the arches bounded 
with a border of inscription is a wing discernible, possibly belonging 
to an angel. The main scene within the arch features a hunter riding 
a horse advancing right. The horse with a knotted tail is depicted 
running and its mane and bridle set are rendered. The rider with a 
nimbed head and body depicted facing is holding the reins with one 
hand. In the area behind the rider is an angel figure flying with arms 
stretched forth. Under the main figure is a dog figure with an elon-
gated neck. A single-word script before the head of the rider as well 
as the angel and lion figures may be considered apotropaic or for 
bounty in hunting. It may be conjectured based on the horse legs and 
knotted tail noted in the next arch that the other arches of the arcade 
were decorated with similar scenes.
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Alçı Kabartma
Env. No: 2527

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

13 x 11 cm
Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 2527
Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
13 x 11 cm
Moulded

Kenar dilimlerine bakarak, nişlerin içinde kullanılması mümkün görü-
nen küçük ölçülere sahip parçada, ayakta duran ve iki elini yukarı kaldı-
rıp birer balığı kuyruklarından tutan insan figürü cepheden tasvir edil-
miştir. Başında sarığı, dizinin altına inen kaftanı ve yandan gösterilen 
ayakları seçilebilen figürün detayları silinmiştir. Balıklarda ise kuyruklar 
ve yüzgeçler seçilir durumdadır. Figürün iki yanındaki boşluklarda ru-
miler, başının üstünde hilal yer alır.

The lobes of the sides of this small fragment suggest a use in the nich-
es. The main decoration features a human figure standing with arms 
raised, holding a fish in each hand from their tails. The figure is dressed 
with a kaftan reaching down the knees and a turban. The details are 
gone. The fish are given the details of tails and fins only. The empty 
areas flanking the figure are filled with rumis and over the figure’s head 
is a crescent.
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Alçı Kabartma
Env. No: 2512

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

12,7 x 11,5 cm
Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 2512
Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
12.7 x 11.5 cm
Moulded

Ayakta durup iki eliyle balıkları kuyruklarından tutan insan figürü tas-
virli bu parça 2527 envanter numaralı alçı kabartmayla aynı özelliklere 
sahiptir, tepe noktası kırılmıştır.

This fragment decorated with a human figure standing and holding 
fish in his hands raised have the same features as artefact inv. nr. 2527; 
the top part is broken and missing.
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Alçı Kabartma
Env. No: 2511

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 15,5 cm  Genişlik: 8,5 cm
Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 2511
Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 15.5 cm  W. 8.5 cm
Moulded

Dilimli forma sahip parçada heraldik duruşta çift başlı bir kartal tasviri 
vardır. Kartalın kıvrık gagası, sivri kulakları, gaga altında sarkıntısı, ka-
nat tüyleri ve güçlü pençeleri vurguludur. Hilal tipindeki bir boğum-
dan geçerek iki yana kıvrılan kuyruk uçları ejder başıyla son bulur. 
Ejder, açılan ağzıyla kartalın pençesine hamle yapar gibidir. Çevreye 
serpiştirilen motiflerden biri kartal başlarının üstündedir. Sağ altta 
kartalın uzayan kuyruğuyla kesişen iki kıvrım, motiflerin sapları de-
ğilse ejderin ayakları olmalıdır.

The fragment with a multi-lobed form features a double-headed ea-
gle figure with heraldic posture. The curving beak, pointed ears, sag 
under the beak, wing feathers and strong claws are emphasised. The 
tail forks in two after passing through a crescent-like knob and ter-
minates in dragon heads. The dragon seems to attack to bite at the 
eagle’s claw. One of the motifs scattered around is over the heads. 
Two foils intersecting with the tail of the eagle are either stems of 
motifs or legs of the dragon.



89THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ90

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Alçı Niş Parçası
Env. No: 1025

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 20 cm  Genişlik: 32 cm
Kalıplama

Stucco Niche Fragment
Inv. nr. 1025
Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 20 cm  W. 32 cm
Moulded

Niş köşeliğinin bir yanını iki bordür sınırlar. Dıştakinde bitkisel zeminde 
peşi sıra koşan hayvanlar, içtekinde bugün çok azı kalabilen yazı vardır. 
Koşan hayvanlardan biri geriye çevirmiş başındaki uzun kulaklarıyla 
tavşana; diğeri uzun boynuzlarıyla dağ keçisine benzer. Köşelikte, arka 
ayakları üzerine oturup başını geriye çeviren aslan figürü (?) yer alır. 
Detayları kaybolan figürün çevresi bitkisel desenlidir.

This niche spandrel is bounded with two borders on one side. The out-
er border features animals running after each other on a floral back-
ground. The inner border has very little surviving from an inscription. 
One of the running animals has long ears recalling a rabbit and the 
other recalls a mountain goat with its long horns. In the spandrel is a 
lion figure (?) sitting on its hind limbs with its head turned back. Having 
lost its details, the figure is surrounded with floral designs.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Alçı Niş Parçası
Env. No: 2508
Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları
Yükseklik: 20 cm  Genişlik: 18 cm
Kalıplama

Stucco Niche Fragment
Inv. nr. 2508

Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century

H. 20 cm  W. 18 cm
Moulded

İki nişin kemer köşelikleri olan parçada, arka ayakları üzerine dikilerek 
ön ayaklarını ve başlarını birleştiren, kurt olması muhtemel, simetrik iki 
figür yer alır. Önlerindeki rumi kıvrımlarını ısırıyor gibi duran başlarda 
sivri kulaklar ve arka ayakları arasından geçen kuyruklar görülür. Solda-
ki figürün gergin vücudundaki kaburgalar bellidir. Alt ortada bir aslan 
başı cepheden verilmiş, tepesinden çıkıp gelişen kıvrımlar yüzeydeki 
bitkisel süslemeyi oluşturmuştur.

This fragment is the spandrel of two adjacent niches and decorated 
with two symmetrical figures, possibly wolves, rearing up and standing 
with their forelimbs and noses touching. The heads with pointed ears 
look as if biting on the rumi leaves before them. The tails curl between 
the hind limbs. The ribs of the left figure are discernible in its tight 
body. At the bottom middle is a lion head facing and the foliates rising 
from this head form the floral background of the surface.
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Alçı Niş Parçası
Env. No: 2526
Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları
Yükseklik: 20,5 cm  Genişlik: 11 cm
Kalıplama

Stucco Niche Fragment
Inv. nr. 2526
Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 20.5 cm  W. 11 cm
Moulded

Bir nişin kemer köşeliğini oluşturan parçada, arka ayak-
ları üzerine dikilen bir kurt figürü bitkisel zeminde ve-
rilmiş, sol üstte bir ejder başı kurda doğru uzanmıştır. 
Sağ altta da bir aslan yüzünün yarısı fark edilir. Düzen-
lemenin genel özelikleri 2508 envanter numaralı parça 
ile aynıdır. Dolayısıyla bu sahnenin bütününde simetrik 
düzende iki kurt figürü, orta altta bir aslan başı ve üst iki 
köşede birer ejder başı olmalıdır.

Forming the spandrel of a niche arch, this fragment 
features a wolf figure standing on its rear limbs on a 
floral background. In the top left corner is a dragon head 
oriented toward the wolf. In the lower right is the half of 
a lion head. The overall aspects of the arrangement are 
similar to those on the fragment inv. nr. 2508; therefore, 
the whole scene should be depicting two antithetic 
wolves, a lion head at the bottom, and a dragon head in 
the upper corners.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Alçı Niş Parçası
Env. No: 1029

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 33 cm  Genişlik: 19,5 cm
Kalıplama

Stucco Niche Fragment
Inv. nr. 1029
Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 33 cm  W. 19.5 cm
Moulded

Kemeri dilimli komşu iki nişin köşeliklerine ait parça, nişlerin rumi ör-
gülü bir bordürle ayrıldığını üstten de palmet-lotus dizisinden oluşan 
bir bordürle sınırlandığını gösterir. Köşeliklerde yılan gibi vücuduyla 
düğüm yapan ve yukarıya yönelerek başları karşılıklı gelecek şekilde 
duran birer ejder tasviri vardır. Zemininde başka bir süslemeye yer veril-
meyen ejderlerde kanat gibi uçuşan tüyler, sivri kulaklar, nokta halinde 
gözler, açık ağız ve dil belirtilmiştir.

The fragment belongs to the common spandrel of two adjacent niches 
with multi-lobed arches. The niches are separated by a border of ru-
mi-guilloche and bounded by a border of palmette-lotus on top. In the 
spandrels are two dragons with knotted bodies and their heads face to 
face on top. The dragons placed on blank background have feathers 
waving like wings, pointed ears, dot-like eyes, open mouth and the 
tongue sticking out.
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Alçı Niş Köşeliği
Env. No: 2514
Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları
Yükseklik: 18 cm  Genişlik: 8,5 cm
Kalıplama

Stucco Niche Spandrel
Inv. nr. 2514
Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 18 cm  W. 8.5 cm
Moulded

Niş köşeliğinden kalan küçük parçada cepheden tasvir edi-
len bir sirenin yarısı kalabilmiştir. Dilimli taca, şakağından 
sarkan saça, pullu gövdeye sahip sirenin yanlara uzattığı 
kanatlarıyla köşeliği doldurduğu anlaşılır. Çevresindeki 
boşluklar rumilerle değerlendirilmiştir.

The small fragment belonging to the spandrel of a niche 
features half of a siren depicted facing. The siren has a 
lobed crown, hair lock falling from the temple, and a scaled 
body; it is inferred that the space is filled with the wings 
stretched out. The gaps around are filled with rumis.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Alçı Bordür Parçası
Env. No: 2517

Konya Alaaddin Sarayı (?)
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Uzunluk: 20,5 cm  Genişlik: 5,5 cm
Kalıplama

Stucco Border Fragment
Inv. nr. 2517
Alaeddin Palace (?), Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 20.5 cm  W. 5.5 cm
Moulded

Bordürde, kavisler yapan dallara bağlı rumilerin meydana getirdiği sey-
rek dokulu, zarif bitkisel zeminde peş peşe koşan hayvanlar yer alır. De-
taylar kaybolsa da, ağızları açık gibi tasvir edilen, ince uzun kuyruklara 
ve yırtıcı bir gövdeye sahip figürlerin aslan olması mümkündür.

Animal figures running after each other are placed against an elegant 
background of loose floral design of rumis connected to scrolling 
branches. In spite of weathered details, the figures depicted with open 
mouths, thin and long tails and ferocious bodies may be lions.
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Alçı Bordür Parçası
Env. No: 2555

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Uzunluk: 16 cm  Genişlik: 5,5 cm
Kalıplama

Stucco Border Fragment
Inv. nr. 2555
Alaeddin Palace, Konya
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 16 cm  W. 5.5 cm
Moulded

Bordürde ince bir silme, kenarları dilimli biri büyük diğeri küçük olan 
bölmeler meydana getirir. Büyük olanında, çevresine bitkisel motiflerin 
serpiştirildiği koşar halde aslan figürü, küçük olanında da dilimli rozet yer 
alır. Tahrip olan bu düzenlemenin benzer şekilde tekrarlandığı anlaşılır.

A thin moulding forms large and small compartments alternating. The 
big compartment features a lion figure running surrounded with floral 
motifs. The small compartment, on the other hand, has a multi-lobed 
rosette. It is inferred that this arrangement is repeated along the border.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Alçı Bordür Parçası
Env. No: 2546

Konya
13. yüzyıl

Uzunluk: 19 cm  Genişlik: 5 cm
Kalıplama

Stucco Border Fragment
Inv. nr. 2546
Konya
Thirteenth century
H. 19 cm  W. 5 cm
Moulded

İki yandan silmeyle sınırlanan bordürde altı dilimli rozetler ve aralarında 
dairesel desenler bulunur.

Bounded with a moulding on top and bottom, the border features an 
arrangement of six-lobed rosettes with circles in between.
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Alçı Kabartma
Env. No: 1868

13. yüzyıl
Uzunluk: 15 cm  Genişlik: 6 cm

Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 1868
Thirteenth century
H. 15 cm  W. 6 cm
Moulded

İki yandan silmeyle sınırlanan bordürde üçgen-altıgen kompozisyo-
nundan geometrik bir kesit alınmış; altıgenlerde turkuaz sırlı çiniler ve 
kabartma rozetler nöbetleşe sıralanmıştır. Üçgenlerdeki desen seçile-
memektedir.

Bounded with a moulding on top and bottom the border features a 
section of a hexagon-triangle composition; the hexagons are deco-
rated with turquoise-glazed tiles and relief rosettes alternatingly. The 
design in the triangles is not discernible.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Alçı Niş Köşeliği
Env. No: 1525

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 19 cm  Genişlik: 16 cm
Kalıplama

Stucco Niche Spandrel
Inv. nr. 1525
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 19 cm  W. 16 cm
Moulded

Kubadabad Sarayı’nın diğer örneklerine bakarak, bu küçük parçanın 
bir nişin kemer köşeliğine ait olduğu anlaşılır. Üstte şimdi silik olan yazı 
bordürünün sınırladığı köşelikte, kanatlarını ve ellerini iki yana açan, 
uçar halde cepheden işlenen melek figürü, hemen altında da maske 
şeklinde aslan yüzü yer alır. Buradaki aslan yüzü de, benzerleri gibi sü-
tun başlığı olarak kullanılmıştır.

Looking at other examples from the Kubad Abad Palace, this small 
fragment is inferred to belong to the spandrel of a niche. On top is an 
inscription, now in poor condition. The main design is an angel figure 
depicted facing, flying with both wings and arms opened out. Right 
under the angel is the mask of a lion face, which is also used as a col-
umn capital as in other examples.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Alçı Kitabe
Env. No: 2306

13. yüzyıl
45 x 24 cm
Kalıplama

Stucco Inscription
Inv. nr. 2306
Thirteenth century
45 x 24 cm
Moulded

Alt, üst ve sol kenardan silmeyle kuşatılan parça, devam ede gelen ya-
zının son kısmıdır. Bitkisel zeminde verilen yazı kendin için teselli verecek 
kalıcı “şey” biriktir anlamına gelen dini bir söze aittir.

The fragment is bounded with a moulding on the bottom, left and top 
sides and thus, it is the end piece of a longer inscription. The inscrip-
tion against floral background belongs to a religious saying meaning 
“accumulate permanent things that will console you”.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 602

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Genişlik: 8,8 cm  Yükseklik: 6,5 cm
Minai

Beyaz hamur, turkuaz sır, altın yaldız, 
siyah, mavi, kırmızı boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 602
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
W. 8.8 cm  H. 6.5 cm  
Mina’i
Stonepaste, turquoise glaze, gild, black, 
blue, red paints

Yarısı kırılmış olan sekiz köşeli yıldız çini, Selçuklu devrinde birden çok 
insan figürünün tek çini üstünde tasvir edildiği nadir örneklerdendir. 
Çinide, cepheye yakın bir açıdan yan yana duran üç insan tasviri ke-
merler içinde resmedilmiştir. Başlıkları da belirtilen sütunlar ve kemer-
ler şematiktir. Önemli bir şahsiyet, belki de bir sultan gibi daha belirgin 
duran ortadaki figür elinde bir nesne tutmakta, iki yandaki figürler de 
hafifçe ona doğru yönelmektedir. Figürlerin yüz, el ve kıyafet kontur-
ları ile enseye dökülen saçları siyah, sadece tirazlar ile soldaki figürün 
kıyafet konturları kırmızıdır. Ortadaki kemerin tepesindeki soyut bir 
çiçek yıldızın köşesini doldurur. Yaldızlar başta olmak üzere, boyaların 
bir kısmı silindiği için resmin özgün halindeki detayları kaybolmuştur.

This half of an eight-pointed stelliform tile is a rare example with 
multiple human figures depicted on a single tile from the Seljuk era. 
Here three figures are depicted almost facing, each within a sepa-
rate arch. Both their headgear and columns and arches are rendered 
schematically. The figure in the middle, possibly an important person 
like a sultan, holds an object in his hand and the figures flanking him 
are oriented towards him. The facial, hand and robe contours of the 
figures as well as the hair falling on shoulders are black; only the tiraz 
bands on the sleeves and the robe contours of the left figure are in red. 
An abstract flower motif over the middle arch fills the arm of the star. 
The gild and some other paints have faded in time, thus fading the 
authentic details of the depiction.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 600

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Yükseklik: 6,6 cm
Minai

Beyaz hamur, turkuaz sır, altın yaldız, 
mavi, siyah, kırmızı, beyaz boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 600
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
H. 6.6 cm  
Mina’i
Stonepaste, turquoise glaze, gild, 
black, blue, red, white paints

Sekiz köşeli yıldızdan kalan parçada, sağ dizini dikerek oturan insan fi-
gürünün bir kısmı görülebilmektedir. Mavi renkli ve yaldızla süslü geniş 
yakalı kıyafeti, kolunda tirazı, kırmızı renkli çizmesi ve yan tarafa uzayıp 
giden saçları vardır. Hale içine alınan baştaki detaylar eksiktir. Başını 
hafif öne eğen figürün iki eliyle itinalı bir şekilde tuttuğu şeyin ne oldu-
ğunu kestirmek güçtür, belki de kundaklı bir bebektir. Çininin köşeleri 
bitkisel motiflerle değerlendirilmiştir.

The extant fragment of an eight-pointed stelliform tile depicts a hu-
man figure seated with his right leg bent upright. His blue robe with 
wide collar and tiraz band on the sleeves, is ornamented in gild; his 
boots are red and his hair hangs down sideways. The nimbed head, 
slightly bending, does not have any details. The figure is holding 
something carefully with both hands, difficult to guess but it may be a 
swaddled baby. The corners of the star are filled with floral motifs.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 648
Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı
Yükseklik: 4,2 cm
Minai
Beyaz hamur, opak beyaz sır, altın yaldız, 
siyah, mavi, yeşil, kırmızı, pembe boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 648
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
H. 4.2 cm  
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, gild, 
black, blue, green, red, pink paints

Bir yıldızdan kalan köşe parçasında, yaldızlı bir hale 
içine alınan insan başı görülür. Figür bitişik yay kaşlı, 
badem gözlü, küçük ağız ve burunludur; başlığının 
altında sırta dökülen saçları ve mavi kaftanı vardır. 
Figürün bütünü belli değildir.

This corner surviving from a stelliform tile depicts a 
human head with a gilded halo. The figure has arc-
shaped eyebrows joining, almond eyes, small mouth 
and nose; long hair falls down on the back; and the 
kaftan is blue. The whole figure is not discernible.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 714

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Minai
Beyaz hamur, turkuaz sır, altın yaldız, 

kırmızı, siyah, mavi, pembe, yeşil boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 714
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
Mina’i
Stonepaste, turquoise glaze, gild, red, 
black, blue, pink, green paints

İnsan başı tasvirinin yer aldığı bu küçük parça, bir yıldızın köşesine aittir. 
Turkuaz renk zeminde yaldız boyalı bir hale içine alınan geleneksel yüz 
tipine sahip başta, yaldızlı, sorguç gibi süsü olan başlık vardır.

This small fragment with a depiction of a human head belonged to the 
corner of a stelliform tile. The head with traditional face type is depict-
ed with a gilded halo against turquoise background. An aigrette-like 
gilded ornament crowns the headgear.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Çini Parçası
Env. No: 993
Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı
Genişlik: 4,8 cm
Minai
Beyaz hamur, patlıcan moru sır, altın 
yaldız, lacivert, siyah, pembe boya

Tile Fragment
Inv. nr. 993
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
W. 4.8 cm  
Mina’i
Stonepaste, aubergine purple glaze, 
gild, dark blue, black, pink paints

Köşkün çinileri arasında, kullanılan zemin rengiyle dikkati çeken par-
çanın formu belirsizdir. Patlıcan moru zeminde, vücudu hafifçe sağına 
dönerek oturan insan figürünün başı cepheden verilmiştir. Sol elini gö-
ğüs hizasına kaldıran figürün, geleneksel yüz tipine sahip başı yaldızlı 
hale içine alınmıştır. Kolu tirazlı ve mavi renkli kıyafet giymektedir. Sol 
tarafta, insanın karşısında görülen lacivert renkli desenin ne olduğunu 
anlamak güçtür; şayet çini, yıldız formuna sahipse, bu rengin köşe dol-
gusu olması muhtemeldir.

This fragment of indiscernible form stands out with the colour of the 
background among the tiles of the Kiosk. On aubergine purple back-
ground, a human figure is depicted seated slightly turned to his right 
but his face is depicted facing. With his left hand raised to chest level, 
the figure has a traditional face type with a gilded halo. His blue robe 
has tiraz band on the sleeve. On the left is a dark blue design, difficult 
to identify. In case the fragment belonged to a star tile then this colour 
might have been the corner filling.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 711
Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı
Genişlik: 8,1 cm  
Minai
Beyaz hamur, opak beyaz sır, altın yaldız, 
siyah, lacivert, kırmızı, pembe boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 711
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
W. 8.1 cm  
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, gild, black, 
dark blue, red, pink paints

Bazı köşeleri kırılmış olan altı köşeli yıldız çinide atlı figür tasviri yer 
alır. Atın ve insanın başlarının büyük bölümü eksiktir. Figürler siyah 
konturludur. Sola doğru koşmakta olan atın düğümlü kuyruğu, kır-
mızı ayak bileklikleri, yaldızla boyalı başlık süsleri vardır. Atın üstünde 
hafif doğrulur biçimde duran, yüzü ve eli pembe renkli figür, tirazlı 
ve kuşaklı kırmızı kıyafet giymiştir. Çininin bir köşesindeki boşluğu 
palmet motifi doldurur. Beyaz zemin üstündeki altın yaldız, lacivert ve 
kırmızı renkler sahneye canlılık katar.

This six-pointed stelliform tile has some corners missing and it is deco-
rated with a horseman figure. The heads of both the rider and the horse 
are missing to a great extent. The figures are contoured in black. The 
horse running left has a knotted tail, red anklets, and gilded bridle or-
naments. The rider depicted slightly upright on the horse has pink face 
and hand; he is dressed with a red robe with tiraz band and a belt. One 
corner of the tile is filled with a palmette motif. The gild, dark blue and 
red colours on white background enliven the scene.
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 603

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Genişlik: 6,3 cm 
Minai

Beyaz hamur, opak beyaz sır, altın yaldız, 
mavi, kırmızı, siyah, yeşil boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 603
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
W. 6.3 cm  
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, gild, 
blue, red, black, green paints

Sekiz köşeli yıldıza ait kırık parçada atlı figür tasvirinin bir kısmı kala-
bilmiştir. Sola ilerlediği anlaşılan gövdesi mavi renkli atın önemli bir 
bölümü eksiktir, ancak koşum takımlarının yer yer yaldızla süslendiği 
anlaşılır. Tirazlı yeşil bir kaftan giyen binicinin kolları iki yana açık, bel-
den yukarısı cepheden, hale içine alınan başı yandan verilmiştir. Kalın 
konturlarla çizilen uzun yüzündeki detaylar, sır bozulması sebebiyle 
kaybolmuştur. Figürlerin konturları siyah, çevreye serpiştirilen bitkisel 
motiflerin konturları açıklı koyulu kırmızıdır.

This fragment originally belonging to an eight-pointed star depicts 
part of a horseman figure. The horse with blue body is inferred to ad-
vance left and most of its body is missing; however, its bridle set is gild-
ed at places. The rider is dressed with a green kaftan with tiraz band; 
his arms are stretched out; his body is depicted facing but his nimbed 
head in profile. The details of the face contoured with thick lines are 
lost due to deterioration of the glaze. The contours of the figures are 
in black and those of the floral motifs scattered around are in dark and 
light red.
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Çini Parçası
Env. No: 660

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Genişlik: 6,7 cm 
Minai

Beyaz hamur, opak beyaz sır, altın yaldız, 
siyah, mavi, kırmızı, yeşil, pembe boya

Tile Fragment
Inv. nr. 660
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
W. 6.7 cm  
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, gild, 
black, blue, red, green, pink paints

Çini formunu kaybedecek kadar kırılmış, kalan süslemesinin de bir 
kısmını kaybetmiştir. Kırık parçada atlı bir figür vardır. At, mavi gövdeye, 
yeşil eyere, yer yer yaldızlı olduğu anlaşılan beyaz koşum takımlarına ve 
düğümlü kuyruğa sahiptir. Kolu tirazlı kırmızı bir kıyafet giyen binicinin 
yuvarlak yüzü ve elleri, ten rengini verecek şekilde hafif pembeye boya-
lıdır. Figürlerdeki konturlar siyahtır.

The tile has been broken losing its form and the extant fragment has 
lost part of its decoration. The extant decoration depicts a horseman. 
The horse has blue body, green saddle, white bridle set with gild at 
places and a knotted tail. Dressed with a red robe with tiraz bands on 
the sleeves, the face and the hand of the rider are painted in light pink 
to reflect the skin colour. The contours of the figures are black.
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Çini Parçası
Env. No: 650

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Genişlik: 4,2 cm
Minai

Beyaz hamur, opak beyaz sır, altın yaldız, 
siyah, mavi, kırmızı, yeşil boya

Tile Fragment
Inv. nr. 650
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
W. 4.2 cm  
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, gild, 
black, blue, red, green paints

Kırık çininin formu belli değildir. Mevcut parçada bir siren figürünün 
başı ile mavi renkli göğsünün ve sola doğru uzayan gövdesinin bir 
kısmı seçilebilmektedir. Altın yaldızlı bir hale içine alınan başta, siyah 
saçlar, küçük ağız ve burun, bitişik yay kaşlar, sürmeli gözler vardır. 
Başlıkta sorguç gibi duran süs ile göğüsteki yaka bandının yaldızlı 
olduğu fark edilir.

This broken fragment has lost its form and is decorated with the head 
of a siren and part of its blue chest and body extending left, as dis-
cerned. The head is surrounded with a gilded halo and it features black 
hair, small mouth and nose, joining arc-shaped eyebrows, and eyes 
with kohl. The aigrette-like ornament on the headgear and the collar 
band are gilded.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Altıgen Çini Parçası
Env. No: 607

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Genişlik: 5,6 cm 
Minai

Beyaz hamur, turkuaz sır, altın yaldız, kırmızı, beyaz, siyah boya

Hexagonal Tile Fragment
Inv. nr. 607
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
W. 5.6 cm  
Mina’i
Stonepaste, turquoise glaze, gild, red, white, black paints

Altıgen bir çiniye ait kırık parçada, yürür vaziyette yandan tasvir edi-
len grifon figürünün ön kısmı kalabilmiştir. Konturları siyah çizgilerle 
belirtilen figürde, ayaklar, karın altı ve gaga kırmızı, göğüs ve gaga 
altı sarkıntısı beyaz renklidir. Boyundaki şeritte ve ayaklarda yaldız 
boyaların kalıntısı görülür. Böyle canlı renklerin kullanıldığı bir figür-
de, başın ve gövdenin sadece çizgilerle bırakılmadığı güçlükle seçilen 
boyalardan anlaşılır.

This fragment broken off from a hexagonal tile depicts a griffin in 
profile, walking left, surviving only in the fore part. Contoured in 
black lines, the figure has red underparts and beak, and white chest 
and sag under the beak. The band around the neck and the feet re-
tain traces of gild. It is hardly discerned from traces of paints that the 
head and body were originally enhanced with lines - not left plain 
contrasting the figure rendered with vivid colours.
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Dört Kollu Yıldız Çini Parçası
Env. No: 785

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Uzunluk: 4,7 cm
Minai

Beyaz hamur, opak beyaz sır, altın yaldız, kırmızı, mavi, yeşil boya

Four-Pointed Star Tile Fragment
Inv. nr. 785
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
L. 4.7 cm  
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, gild, blue, red, green paints

Dört kollu yıldızın bir parçası olan çinide, diğer kollardaki desenlerle 
bütünleşecek şekilde tasarlanan kıvrım dal-rumili süsleme görülür. 
Palmet karakterine bürünen rumi yaprakları altın yaldızla kaplıdır.

This arm of a four-pointed stelliform tile is decorated with foliate-rumi 
composition designed to make a whole when joined with the other 
arms. The rumi leaves, almost like a palmette, are gilded.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Dört Kollu Yıldız Çini Parçası
Env. No: 652

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Uzunluk: 3,9 cm
Minai

Beyaz hamur, lacivert sır, altın yaldız, kırmızı, beyaz boya

Four-Pointed Star Tile Fragment
Inv. nr. 652
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
L. 3.9 cm  
Mina’i
Stonepaste, dark blue glaze, gild, red, white paints

Dört kollu yıldızdan kırılan parçada, lacivert zemin üstüne palmet-rumi 
kompozisyonun stilize bir versiyonu yer alır. Rumiler yaldızlıdır.

The arm broken off from a four-pointed stelliform tile features a styl-
ised palmette-rumi composition against dark blue background. The 
rumis are gilded.
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Çini Parçası
Env. No: 713

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Minai
Beyaz hamur, lacivert sır, altın yaldız, kırmızı, beyaz boya

Fragment
Inv. nr. 713
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
Mina’i
Stonepaste, dark blue glaze, gild, red, white paints

Baklava dilimi şeklindeki çinide soyut kıvrımlar ve bir örgüden oluşan 
desen lacivert zeminde verilmiştir. Bu formdaki örnekler, köşkün altı 
köşeli yıldız çinilerinin çevresinde dizilmektedir.

The lozenge-shaped tile fragment features a design of abstract foli-
ates and lattice on dark blue background. Such examples were placed 
around the six-pointed stelliform tiles on the Kiosk.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Çini Parçası
Env. No: 712

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Uzunluk: 5,4 cm
Minai

Beyaz hamur, lacivert sır, altın yaldız, kırmızı, beyaz boya

Tile Fragment
Inv. nr. 712
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
L. 5.4 cm  
Mina’i
Stonepaste, dark blue glaze, gild, red, white paints

Lacivert zemin üstündeki palmet-rumili desende rumiler yaldızla kaplı-
dır. Deltoid şeklindeki çini dört kollu yıldızdan kesilmiş olmalıdır.

The palmette-rumi design on dark blue background has gilded ru-
mis. This deltoid tile should have been cut off from a four-pointed 
stelliform tile.
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Çini
Env. No: 719

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Yükseklik: 6,2 cm
Minai

Beyaz hamur, turkuaz sır, altın yaldız, kırmızı boya

Tile
Inv. nr. 719
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
H. 6.2 cm  
Mina’i
Stonepaste, turquoise glaze, gild, red paint

Turkuaz sırlı bu deltoid şeklindeki çinide, kırmızı ile çizilen palmetten 
çıkan kıvrımların oluşturduğu desen işlenmiştir. Palmet yaprakları altın 
yaldızla dolguludur. Bu tür çiniler altı köşeli yıldızlarla kullanılmıştır.

This deltoid shaped tile with turquoise glaze features a design of fo-
liates developing from a palmette drawn in red. The palmette petals 
are painted with gild. Such tiles were used together with six-pointed 
stelliform tiles.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 1297

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi-sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1297
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown-yellow paint

Kubadabad’ın Büyük Saray denilen yapısında, özgün yerinde (in situ) 
bulunan çinilerden biri, bağdaş kurup oturan insan figürünün tasvir 
edildiği bu örnektir. Beyaz zemin üstüne verilen figürün vücudu cep-
heden, hale içine alınan başı hafif sağına dönük gösterilmiştir. Bel hiza-
sından yana uzattığı sol eli buradaki bitkinin arkasında, onu kavrayacak 
gibi durmakta, hafif yukarı kaldırarak uzattığı ve bakışının yöneldiği 
sağ elinde ise bir meyve tutmaktadır. Geleneksel yüz tipi, dairesel kıv-
rımlı desene sahip kaftanı ve çizmesi, kolunda tirazları, belinde kemeri 
vardır.  Figürü iki yandan kuşatan soyut bitkilerin alt köşeden veya iki 
kenardan çıkıp yükseldiği örneklere, çinilerde sık rastlanır. Ancak, bu-
rada her ikisi de sol taraftan çıkan bitkilerden biri figürün altında yatay 
ilerledikten sonra yukarıya yönelir. Bu basit değişiklik ilk bakışta, figüre 
bir zemin oluşturuyor gibi izlenim bırakır.

This tile featuring a human figure seated cross-legged was uncov-
ered in situ at the Great Palace building of Kubad Abad. The figure, 
rendered on white background, is depicted with his body facing and 
his haloed head slightly turned to his right. His left hand stretched out 
at waist level looks as if to grab the plant from behind; his right hand 
raised holds a fruit at which his gaze is also directed. Traditional face 
type, kaftan with circular foils and boots, tiraz bands on the sleeves, 
and a belt around the waist complete the figure. The abstract plants 
flanking the figure rise from the bottom or from the sides and are fre-
quently encountered on tiles. However, here both plants rise from the 
bottom left and one branch extend laterally under the figure and then 
turn upward. This simple change seems to create a ground setting for 
the figure.
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Yıldız Çini
Env. No: 1302

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi-sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1302
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown-yellow paint

Kazılar sırasında duvardaki özgün yerinde bulunan çini, muhtemelen 
bir kenarında meydana gelen olumsuzluk nedeniyle kesilerek kulla-
nılmıştır. Dolayısıyla bağdaş kurarak oturan insan figürü, duvarda ha-
fif eğik durmaktadır. Bitkisel zemindeki tasvir biraz sağına dönüktür. 
Sol elini göğsüne kaldırmış, sağ eliyle de bir meyve (?) tutmaktadır. 
Geniş yakalı, dairesel kıvrımlarla süslü kaftanının kolları tirazlıdır. Alı-
şıldık yüz tipi benlidir. İnsanın iki yanında, baş hizasında birer hayvan 
yer alır. İnce ayaklı, küçük kanatlı, sivri kulak ve gagalı figürlerin kalın 
kuyrukları, insan boyunca aşağıya uzar. Bu kuyruk yapısıyla bir sülüne 
benzeseler de, silüet halinde resmedilen hayvanların cinslerini tayin 
etmek oldukça güçtür.

This tile was uncovered in situ during excavations and possibly was 
cut along one side due to some deformation before using. Therefore, 
the figure seated cross-legged looks as if somewhat tilted on the 
wall. The figure positioned on a floral background is depicted with 
his body slightly turned to his right, his left hand raised to his chest, 
holding a fruit (?) in his right hand. The kaftan ornamented with cir-
cular foils has wide collar and tiraz bands on the sleeves. The conven-
tional face type has a mole. Two animals flank the head of the figure; 
the animals have thin limbs, small wings, pointed ears and beaks; 
their long tails extend down along the figure in the middle. Although 
this tail may suggest pheasant it is difficult to attribute any species to 
these animal figures depicted in silhouette.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ



123THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ124

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Çini Parçası
Env. No: 1539

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 11,2 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kırmızı, sarı boya

Tile Fragment
Inv. nr. 1539
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 11.2 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, red, yellow paints

Sekiz köşeli bir yıldıza ait olması muhtemel kırık çinide, bir insanın 
göğsünden yukarısı kalabilmiştir. Soyut bitkilerin dolguladığı beyaz 
zeminde verilen figürün başı biraz sağına dönüktür ama izleyiciye 
bakmaktadır. Alışıldık yüz tipi, iki yana uzayan saçları ve halka şeklinde 
büyük küpesi vardır. 

This fragment possibly belonged to an eight-pointed stelliform tile 
and features part of a human figure surviving from chest up. The white 
background is filled with abstract plants and the figure with traditional 
face type looks at the viewer but is slightly turned right; hair falls down 
on both sides and ring-shaped earrings adorn the face.
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Yıldız Çini
Env. No: 1332

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı-kahverengi boya

Star Tile
Inv. nr. 1332
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown-yellow paint

Bazı köşeleri kırılan çininin ortasında, iyiliği ve aydınlığı temsil eden 
insan yüzlü güneş tasvir edilmiştir. 

Biraz uzun verilen ve benler kondurulan yüzde kalın kaşlar, iri gözler, 
küçük ağız ve burun görülür. Kıvrımlı saçlar iki yandan dökülür. Geri 
kalan yüzeydeki rumili süsleme, birbirine bağlanarak güneşi çepe-
çevre kuşatır.

The stelliform tile with some of its corners broken and missing fea-
tures a sun motif with human face, symbolising goodness and light.

The face is depicted somewhat long and adorned with moles; thick 
eyebrows, big eyes, small mouth and nose complete the facial de-
tails. Curling hair falls on both sides. The rumi décor in the rest of the 
surface interlink and surround the sun.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini 
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı, kahverengi boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown, yellow paints

Çinide, başı cepheye yakın, gövdesi kısmen yandan resmedilen bir 
sfenks figürü yer alır. Taşlarla süslü gibi duran dilimli başlığı, iki yana 
sarkan saçları ve bilindik yüz tipiyle verilen figürün, benekli gövdesi, ucu 
volütlenen kanadı, yukarı kalkık kavisli kuyruğu vardır. Sağ ön ayağının 
yukarı kalkışı ve arka ayaklardaki pençeleri vurguludur. Çok ince kıvrımlı 
zemin dolgusu, aynı zamanda figürün çevresinde beyaz bir kontur mey-
dana getirir. Bu dolgu şekli sfenksi daha ön plana çıkartmıştır.

The tile features a sphinx figure whose head is depicted almost facing 
and whose body is partially in profile. The lobed headgear looks bejew-
elled; the hair falls down on both sides; the conventional face type and 
speckled body, the wing terminating in a volute, and curving tail rising 
complete the design. The right forelimb is raised and the paws of the 
hind limbs are emphasised. The background filling has fine spirals and 
is placed across a white contour surrounding the figure. This type of 
filling renders the sphinx figure more prominent.
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Yıldız Çini
Env. No: 1306

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm olmalıdır
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi-sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1306
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. should be 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown-yellow paint

Sfenks figürünün resmedildiği çini, başın önemli bölümünü kapsaya-
cak şekilde kırılmıştır. Sağa doğru yürüyen sfenksin vücudu yandan, 
başı cephedendir. Benekli iri gövdesine göre ayaklar ince kalmıştır. Ön 
ayağa takılan kanat, bir daire içinde yelpaze gibi dilimlendikten sonra, 
incelerek yukarı uzar. Kuyruk kalça üstünde volütlenir. Çevre dolgusu 
olarak rumilere benzeyen kıvrım dallı soyut motifler kullanılmıştır.

The stelliform tile depicting a sphinx figure is broken with most of 
the head of the figure gone. Advancing right, the head of the sphinx 
is depicted facing and its body in profile. The legs are quite thin in 
comparison to the speckled big body. The wing on the forelimb opens 
up like a fan within a circle and extends up tapering. The tail makes a 
volute over the hip. The filling comprises abstract motifs with foliates 
reminiscent of rumis.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 1528

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,5 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi boya

Star Tile
Inv. nr. 1528
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.5 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown paint

Kubadabad Sarayı’nın hem lüster hem de sıraltı tekniğindeki çinile-
rinde çokça gördüğümüz köpek figürü burada tek renkle, silüet etkisi 
bırakacak şekilde tasvir edilmiştir. Sağ ön ayağını arma gibi yukarı 
kaldırarak sola doğru yürüyen figür, başını geriye çevirip, kuyruğunu 
aşağı doğru kıvırmıştır. Açık ağzı ve ince uzun beyaz gözüyle heybetli 
bir görüntü verir. Çevreyi dolduran palmet-rumiler zeminin boyan-
masıyla açık renkle bırakılırken, figürün etrafında beyaz bir kontur 
meydana getirilmiştir.

The dog figure frequently attested on both lustre and underglaze tiles 
of the Kubad Abad Palace is depicted in single colour here creating an 
effect of silhouette. The figure walks left with its right forelimb raised; 
its head is turned back and the tail curls down. Its open mouth and 
narrow and long eye give a grandiose look. Palmette-rumis filling the 
surrounding area are rendered in white by painting the background 
and also a white contour is created around the figure.
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Yıldız Çini
Env. No: 1307

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm olmalıdır
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1307
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. should be 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, yellow paint

Lüster boyasında bozulma olan bir kısmı kırılmış çinide, soyut bitkisel 
desenli zeminde başını geriye çevirerek koşan, dört ayaklı yırtıcı bir 
hayvan yer alır. Vücudunun kavisli duruşu ve benekli oluşuyla kedi 
türlerinden birine benzetilebilecek figürün başı, Kubadabad Sarayı 
çinilerindeki köpek tasvirlerine çok benzemektedir. Figür soyut bitki-
sel desen içinde verilmiştir.

This damaged tile with its lustre paint deteriorated features a ferocious 
animal depicted on an abstract floral background. The curving form of 
its body with speckles on it suggests a species of the cat family; howev-
er, its head is quite similar to the dog figures on the tiles of Kubad Abad 
Palace. The figure is depicted within abstract floral design.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 1296

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,5 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı-kahverengi boya

Star Tile
Inv. nr. 1296
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.5 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown-yellow paint

Çininin bir kısmındaki sır-boya dökük olsa da süslemenin bütünü an-
laşılır durumdadır. Bir tilki figürü beyaz zemin üstünde, başı yukarda, 
sağa doğru koşar halde yandan tasvir edilmiştir. Dili görünür şekilde 
açık ağzı, sivri fakat küçük kulakları, geriye uzanan kalın kuyruğu vardır. 
Kuyruk, çininin köşesi tarafından kesilir. Boyun ve gövdedeki beyaz 
çizgiler, vücut detaylarını gösterir gibidir. Çevreyi, bazıları daha anlaşılır 
olan palmet-rumiler ile soyut yapraklar doldurur.

Although the glaze and paint have fallen off in parts the decoration is 
still discernible as a whole. A fox figure is depicted running right with 
its head raised up, in profile, against white background. The tongue 
visible in its open mouth, small but pointed ears, and the thick tail 
stretching back constitute the details of the figure. The white lines 
on the neck and body seem to give details to the body. The rest of the 
surface is filled with palmette-rumi and abstract leaves, some of which 
are better discerned.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1300

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi boya

Star Tile
Inv. nr. 1300
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown paint

Kubadabad Sarayı çinilerinde sevilerek kullanılan av hayvanlarından 
tavşan, çininin beyaz zeminini dolduran soyut kıvrım dal-rumili süsle-
me içinde, sola doğru koşarken yandan tasvir edilmiştir. Kulakları, kuy-
ruğu, ön ve arka ayak oranlarının verilişi gerçekçidir. Bacak, sırt, karın, 
boyun ve kulaklardaki çizgilerle vücut detayları basitçe belirtilmiştir.

A rabbit, a popular animal of game on the tiles of Kubad Abad Palace, 
is depicted in profile, running left on a background of abstract foli-
ate-rumi motifs. Ears, tail, proportion of the fore and hind limbs are 
realistic. The lines on the legs, back, underparts, neck and ears consti-
tute the simple details of the body.
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Yıldız Çini
Env. No: 1311

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi-sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1311
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown-yellow paint

Çininin beyaz zeminini dolduran kıvrımlar halindeki soyut bitkisel de-
sen içinde, başını geriye çevirip sağa doğru koşan tavşan figürü veril-
miştir. Vücudu beneklerle kaplı figürün baş ve kulakları daha gerçekçi 
iken, kuyruğu biraz uzunca tutulmuş, ince ayaklar neredeyse bitkisel 
desenlere karışmıştır. Ortadaki turkuaz, üretim sırasındaki renk bulaş-
ması olmalıdır.

A rabbit running right has its head turned back and is depicted against 
a background filled with abstract floral design of foliates. The figure’s 
body is speckled all over; its head and ears look more realistic but the 
tail is somewhat longer and the thin limbs almost get lost amidst the 
foliates. The turquoise in the middle should have been smudged dur-
ing production.
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Yıldız Çini
Env. No: 1316

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı, kahverengi boya

Star Tile
Inv. nr. 1316
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown, yellow paints

Çinide, arka planı rumilere benzeyen motif ve kıvrımlarla bezeli geyik 
figürü tasvir edilmiştir. Sağa yürürken gösterilen geyiğin boynuzları 
vurguludur. Biraz geriye çekik gergin boynu ve vücudu beneklidir.

The tile is decorated with a deer figure against a background of ru-
mi-like motifs and foliates. Depicted walking right, the deer’s antlers 
are emphasised. The tense neck slightly pulled back and body are 
speckled.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini 
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, yellow paint

Çininin, lüster boyaları bozulmuş olsa da, zeminini dolduran palmet 
ve rumilerin karakteristik özellikler sunduğu anlaşılır. Bu motiflerin 
ortasında yer alan geyik figürü de özel bir duruş yansıtır. Bu türden tas-
virlerde başlar genellikle yukarı kalkmış halde verilirken, burada aşağı 
doğru uzatmış, belki de beslenme anını gösteriyor gibi resmedilmiştir. 
Toynaklı ayaklarının konumu ve iri gözüyle, ürkek bir görünümdedir.

In spite of deterioration of the lustre paint it is inferred that the pal-
mettes and rumis filling the background are typical of the period. The 
deer figure amidst these motifs has a special posture; such depictions 
usually render the head raised up but here the head is stretched down, 
perhaps depicting a moment of grazing. The position of its hoofs and 
big eye suggest it is timid.
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Yıldız Çini
Env. No: 1299

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi-sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1299
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown-yellow paint

Çinide, Selçuklu devri hayvan mücadele sahnelerinden biri, yırtıcı kuşla 
tavşan tasviri işlenmiştir. Sağa doğru yönelen tavşan, başını geriye çe-
virerek sanki kuşa karşı koymaya çalışır. Tavşana göre hayli küçük çizilen 
kuş ise sakin duruşuyla avını yakalamaya çalışmaktan ziyade, tavşanın 
kalçasına konup, geriye dönük başı gagalar şekildedir. Kuşun kanadı ve 
boynu birer çizgiyle belirtilmiş, tavşanın vücuduna kıvrımlar serpiştiril-
miştir. Sahne, rumili bir desen içinde canlandırılmıştır.

The tile of the Seljuk era is decorated with a scene depicting a fight 
between a bird of prey and a rabbit. The rabbit advancing right turns 
its head back as if trying to resist the bird. Depicted rather smaller than 
the rabbit, the bird looks as if perched on the rabbit’s hip calmly and 
pecking at its head. The wing and neck of the bird are given with a 
single line; spirals are scattered across the rabbit’s body. The scene is 
placed against a background of rumis.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Çini Parçası
Env. No: 649

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 9 cm  Genişlik: 5cm
Lüster

Beyaz hamur, turkuaz sır, sarı boya

Tile Fragment
Inv. nr. 649
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 9 cm  W. 5 cm
Lustre
Stonepaste, turquoise glaze, yellow paint

Kırık olduğu için formu tespit edilemeyen çinide, turkuaz sır üstüne sarı 
renkle, çevresinde soyut bitkisel motifler bulunan bir kuş tasviri işlen-
miştir. Kuşun başı ve gövdesinin çok azı görülür. Yuvarlak göze ve sivri 
gagaya sahip baş soluna bakar şekilde yandan,  vücut ise görülebildiği 
kadarıyla cepheden verilmiştir.

The original tile form this fragment belongs to is indiscernible. It is 
decorated with a bird figure in yellow on a turquoise glaze and sur-
rounded with floral motifs. Only the head and very little of the body are 
visible. The head in profile has a round eye and a pointed beak, and it 
looks left; as far as it could be inferred the body is depicted facing.
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Altıgen Çini
Env. No: 968

Kazım Karabekir Ulu Camii minberinin altında bulunmuş
13. yüzyıl

Lüster
Beyaz hamur, turkuaz sır, sarı boya

Hexagonal Tile
Inv. nr. 968
Found under the minbar of the Great Mosque, Kazım Karabekir
Thirteenth century
Lustre
Stonepaste, turquoise glaze, yellow paint

Turkuaz sırlı altıgen çinide, uzun bacaklı, uzun boyunlu bir su kuşu, 
ayaklarını büküp öne doğru hafifçe çökmüş, kanatlarını açıp, boynunu 
geri çekmiş olarak tasvir edilmiştir. Gagası da aralık verilen kuş, bu ha-
liyle, kur yapan, oyun oynayan bir tavır içindedir. Kuyruğunun altındaki 
telekler ayrıntılı belirtilmiş, çevreye bitkisel motifler işlenmiştir. 

Süslemenin genel karakteri, Selçuklu saray örnekleriyle benzerlik 
gösterir. Kazım Karabekir Ulu Camii’nin (14. yüzyıl) minberinin altında 
tesadüfen bulunan bu çini, buraya başka bir yerden getirilmiş olmalıdır. 
Zira 14. yüzyıl, bu çinideki süsleme için geç bir tarihtir. 

The hexagonal tile with turquoise glaze depicts a water bird with long legs 
and long neck, with knees slightly bent forward, wings open, neck pulled 
back. With the beak ajar, the bird seems to be flirting, playing. Feathers 
under the tail are given in detail; floral motifs are scattered around.

The general character of the décor is similar to the palace examples 
of the Seljuk era. Found accidentally under the minbar of the Great 
Mosque in Kazım Karabekir (fourteenth century) must have been 
brought there from elsewhere because the fourteenth century is too 
late for the décor seen.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ138

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1315

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1315
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, yellow paint

Soyut bitkisel dolgulu zeminde kanatlarını açıp, boynunu yukarı uzatan 
uzun bacaklı bir kuş, hafif yandan resmedilmiştir. İbik gibi hotozu, kuy-
ruğunun altında noktalı süsleri vardır. Saray çinilerinde, figürlerin renk 
vurgusuyla, çizgilerle belirtildiği örneklere sık rastlanır. Bu kuş tasvirin-
de ise, izleri de görüleceği üzere, bilhassa gövde, kuyruk ve kanatların 
birkaç fırça darbesiyle oluşturulduğu dikkati çeker. Doğal ortamındaki 
oyun sahnesi diyebileceğimiz coşkulu görüntüsü, bu kuşun turna ola-
bileceğine işaret eder.

A bird with long legs, depicted in profile, stretches up its neck and 
opens up its wings on a background of abstract floral motifs. It also 
has a crest plume and speckled décor under its tail. Examples with fig-
ures rendered in colour and lines are frequently encountered among 
the tiles of the palace. As will be noted, the body, wings and tail of 
this bird figure were rendered with a few brush strokes. Its vehement 
appearance as if playing in its natural habitat may suggest its identi-
fication as a crane.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 1308

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1308
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, yellow paint

Merkeze yerleştirilen hayat ağacının iki yanında simetrik duran kuş 
figürleri Kubadabad Sarayı çinilerinde sıkça görülür. Bu çinide, beyaz 
zemin üstüne sarı renklerle, biraz da silüet halinde işlenen süslemede, 
soyut bir bitki gibi verilen hayat ağacının yatay yapraklarla yükselen 
gövdesi, üstte açılan sivri yapraklara dönüşmektedir. Ağacın dallarına 
konup ötüyor gibi başlarını yukarı kaldıran kuşlar birbirlerine yönelip, 
yandan tasvir edilmişlerdir. Zemine serpiştirilen küçük yapraklardan 
başka, her iki kuşun arkasında yükselen birer bitki, hem boşlukları 
doldurmakta hem de kompozisyondaki düşey hatları pekiştirmektedir.

A pair of birds symmetrically flanking a tree-of-life in the centre are 
frequently seen on the tiles that once adorned the Kubad Abad Palace. 
The design on this tile is rendered somewhat as a silhouette in yellow 
against white background; the leaves of the abstract plant given as 
a tree-of-life stretch sideways rising and then transform to pointed 
leaves. The birds depicted in profile perched at the branches of the tree 
seem to be singing facing each other. In addition to small floral motifs 
scattered around, two plants rising behind the birds both fill up the 
gaps and emphasise the verticality of the composition.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Yıldız Çini
Env. No: 1312

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,5 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı, kahverengi boya

Star Tile
Inv. nr. 1312
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.5 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, yellow, brown paints

Saray çinilerindeki kuş tasvirlerinin çeşitliliğini gösteren örneklerden 
biri, bu çinide yer alır. Sola doğru yürür halde yandan verilen kuşun 
gövdesi neredeyse tüm yüzeyi kaplar. Buna karşılık ince ayakları, öne 
açılan kanadı ve başı küçüktür. Kapalı görünen kanatların üstünde, her 
biri kanat özelliği taşıyan dört volüt yükselir. Bunların bir tavus kuşu 
benzetmesi mi yoksa sanatçının farklı bir sunumu mu olduğunu tah-
min etmek güçtür. Çevre dolgusunu küçük palmet ve rumiler oluşturur.

This tile is another example displaying the variety of bird figures on 
the tiles of the palace. Depicted walking left in profile, the body of this 
bird occupies almost the entire surface; yet, its legs are thin, the wing 
opening forward and the head are relatively small. Over the seemingly 
closed wings rise four volutes. It is difficult to comment whether these 
imitate a peacock or display a different rendering of the artist. The sur-
rounding area is filled with small palmettes and rumis.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 1317

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1317
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, yellow paint

Çini, Kubadabad Sarayı örnekleri içinde farklı bir desen uygulamasıyla 
dikkati çeker. Yüzeyinde, dört kollu yıldız çininin formu desen olarak 
işlenmiş, köşelerde de kareler meydana gelmiştir. Çizilen yıldızın kolları 
palmet motifli, ortası dama desenlidir. Diğer kareler, çapraz yerleştirilen 
dolu ve boş daha küçük karelere bölünmüştür. Burada desen olarak ve-
rilen kompozisyonun aynısı, Antalya Sarayı’na ait olduğu kabul edilen 
sıraltı tekniğindeki çinilerde, formlarla yapılmış olarak karşımıza çıkar.

This tile stands out with its unusual design implementation among the 
tiles of the Kubad Abad Palace. The form of a four-pointed star tile is 
worked in design forming squares in the corners. The arms of the star 
are decorated with palmette motifs and the middle square is rendered in 
checkerboard design. The other squares in the corners are filled with a 
similar design oriented on diagonal axes. The same composition is also 
attested on underglaze tiles thought to belong to the Antalya Palace.



143THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1313

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı boya

Star Tile
Inv. nr. 1313
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, yellow paint

Selçuklu devrinde çeşitli malzemelerde görülebilen altıgenlerin mey-
dana getirdiği geometrik kompozisyon bu çininin süslemesinde de ye-
rini almıştır. İki çerçeveli çininin beyaz zemini üstüne sarı renkle çizilen 
ve bir petek gibi görünen kompozisyon, sonsuzluk hissi verecek şekilde 
kenarlar tarafından kesilmektedir. Altıgenlerin içine birer palmet yer-
leştirilmiş; zemin boyanıp motifler beyaz bırakılmıştır.

Geometric compositions of hexagons, seen on various materials dur-
ing the Seljuk era, constitutes the design on this tile. Double-framed 
tile features a section of an infinite design of honeycomb pattern 
applied in yellow on white background. Each hexagon is filled with a 
palmette in white by painting the surrounding area.
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Yıldız Çini Parçaları
Env. No: 1373

Kubadabad Sarayı 
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik:  14 cm 
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sarı boya (sekiz köşeli yıldız)
Beyaz hamur, patlıcan moru sır (dört kollu yıldız)

Star Tile Fragments
Inv. nr. 1373
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 14 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, yellow paint (eight-pointed star)
Stonepaste, aubergine purple glaze (four-pointed star)

Duvara yerleştirildikleri şekliyle kalan çinilerin köşede kullanıldıkları, 
dört kollu yıldızın kesiliş biçiminden belli olmaktadır. Patlıcan moru sırlı 
yıldızın lüster boyaları tamamen, diğerinin de önemli bölümü dökül-
müş, süslemeleri anlaşılmaz hale gelmiştir. 

These fragments survive in their wall-facing position where they were 
placed at a corner for the four-pointed star was cut to the shape. The 
lustre paints of the star with aubergine purple glaze and most of the oth-
er fragment have fallen off, thus making the decoration indiscernible.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 1454
Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları
Çap: 22,6 cm 
Lüster
Beyaz hamur, patlıcan moru sır, sarı-yeşil boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 1454

Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century

Diam. 22.6 cm  
Lustre

Stonepaste, aubergine purple glaze, yellow-green paint

Kubadabad Sarayı’nın dört kollu yıldızlarında figür görülen ender ör-
neklerden biridir. Çininin merkezinde kendi formunu tekrar eden çizim, 
kollarda heraldik duruşlu tek başlı birer kartal yer alır. Karşılıklı iki kol-
daki figürlerin başları uçlara bakar. Diğer iki koldakiler ise, bakış açısına 
uygun olarak, başlar yukarı gelecek şekilde konulmuştur. Boyalar çok 
bozulduğu için kartalların detayları belli değildir.

This is a rare example of four-pointed stelliform tiles decorated with 
figures from the Kubad Abad Palace. In the centre is a design repeating 
the form of the tile and on the arms is a one-headed eagle with he-
raldic posture. On two symmetrical arms the heads of the eagles are 
placed at the tips whereas the other two eagles are positioned with 
their heads on the upper part. As the paint has deteriorated much, 
details of the eagles are not discernible any more.
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Altıgen Çini
Env. No: 1245

Konya Karatay Medresesi’nin kuzeyinde bulunmuş
13. yüzyıl

Çap: 11 cm
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi boya

Hexagonal Tile
Inv. nr. 1245
Found north of the Karatay Madrasa, Konya
Thirteenth century
Diam. 11 cm  
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown paint

Selçuklu saraylarında, genellikle yıldız çinilerde görülen lüster tekniği, 
burada altıgen bir çiniye uygulanmıştır. Bu türden çinilerin Anadolu’da 
bilinen örnekleri şimdilik azdır. Biri kalın diğeri ince iki çizgiyle çerçe-
velenen çininin beyaz yüzeyinde, rumi yapraklarına benzeyen soyut 
motifler radyal düzende işlenmiş, saplar ortada kesişmiştir. Bulunduğu 
yerin Konya’daki saraya yakınlığı oraya ait olabileceğine işaret eder.

Lustre technique, which is usually seen on stelliform tiles of the Sel-
juk palaces, is attested on a hexagonal tile here. Such tiles are very 
few in quantity in Anatolia. The double frame consists of one thick 
and one thin line. The white surface within features abstract motifs 
reminiscent of rumi leaves in radial order with their stems intersect-
ing at the middle. As its find spot is close to the Konya Palace it may 
have belonged to there.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1549

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 19,2 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1549
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 19.2 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, dark blue, black paints

Yarısından fazlası kırılıp kaybolan parçada, diğer çinilerdeki yaygın 
örneklerinden biraz ayrılan ve belirli bir kişiyi tasvir ediyor gibi duran 
insan başı ve nar gibi bir meyve tutan eli görülür. Bıyık ve sakalı olan 
uzun yüzü, hafif sağına dönerek, tuttuğu meyveye doğru bakmaktadır. 
Başındaki sarığın desenli uçları omzuna doğru iner. Figürün çinideki 
konumu ve boyutu, oturduğuna işaret eder. Dikkati çeken bir husus, 
aynı sahnenin görüldüğü örneklerine göre, meyve tutup bakışlarını 
yönelttiği elinin hayli büyük çizilmesidir. Böylelikle, tuttuğu meyveye 
vurgu yapılmak istenmiş olabilir. Çevredeki kıvrım dal ve çiçekli dolgu-
nun sınırları, başın etrafında bir hale meydana getirir.

More than half of the tile is missing and the extant fragment depicts a 
human head, which seems to depict a certain personage and a hand 
holding a fruit like pomegranate. The long face with a moustache 
and beard is slightly turned to his right gazing at the fruit he holds. 
The embroidered ends of the turban fall on the shoulder. The size and 
position of the figure suggest he is seated. Noteworthy here is that the 
hand holding the fruit is unusually big in comparison to similar scenes; 
perhaps, this is to emphasise the fruit held. The contours of the filling 
with foliates and blossoms create a halo around his head.
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Yıldız Çini
Env. No: 1075

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1075
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.5 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark 
blue, aubergine purple, black paints

Bağdaş kurarak oturan insan figürü, çininin alt köşesinden çıkarak 
iki yandan yükselen bitkiyi elleriyle kavrar şekilde, cepheden tasvir 
edilmiştir. Tirazlı kaftanının mavi rengiyle, tuttuğu bitkilerin ve çevre 
dolgularının içinde öne çıkar. Figürün hale içindeki başı boyun hare-
ketiyle hafifçe sağına kaymış şekildedir. Dilimli bir başlığı, enseye inen 
saçları, iri gözleri ve kalın kaşları vardır. Ayaklar, gövdeye göre hayli 
küçük çizilmiştir. Kaftanın dize rastlayan kısmında, içi desenli, dairesel 
beyaz süsler bulunur.

A human figure, depicted facing, is seated cross-legged and holding 
the two plants rising from the bottom and flanking him. The blue 
colour of the kaftan with tiraz band brings the figure forth amidst the 
plants he holds and the filling motifs around. The haloed head of the 
figure looks slightly shifted to his right with a movement of the neck. 
He has a lobed headgear, hair falling on the back of the neck, big eyes 
and thick eyebrows. Feet are rendered relatively small. At the knee level 
of the kaftan are circular white ornaments with décor inside.



149THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 

yeşil-siyah, patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark 
blue, aubergine purple, green-black paints

Yıldız çinilerde bir veya iki çerçeve çizgisi kullanılması yaygındır. Bu çini-
de üç çizgi çekilmiş, aradaki zemin renkleriyle de adeta bir çerçeve de-
meti meydana getirilip, ortaya bağdaş kurarak oturan bir insan figürü 
cepheden resmedilmiştir. İki yandan yükselen bitkileri, uzattığı elleriyle 
kavrayan figür,  tirazlı kıyafeti, belinde metal plakalardan oluşuyor hissi 
veren kemeri, başlığı ve yüz tipiyle, devrinin alışıldık özelliklerini taşır. 
Hafif sağına kaydırdığı boynundaki gölgeleme eğilimi gibi duran renk 
lekesi, sol taraftaki çiçekten bulaşmış olmalıdır. Ayaklarının altında gö-
rülen çizgi, bir yaygı üstünde oturuyor izlenimi bırakır.

One or two linear frames are common on stelliform tiles; however, this 
tile has a triple frame and the background colour creates a bunch of 
frames around a figure seated cross-legged and depicted facing. The 
figure grabs the plants rising on both sides. The robe with tiraz band 
and a belt possibly of metal plaques, the headgear and the face type 
are all typical of the era. The colour stain on the neck giving the im-
pression of shade should have been smudged from the flower on the 
left. The line under the feet suggest a weave to sit on.
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Kare Çini
Env. No: 1294

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

20,5 x 20 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Square Tile
Inv. nr. 1294
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
20.5 x 20 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Kubadabad Sarayı çinilerinin önemli bir çoğunluğu yıldız formludur. 
Kare olarak tasarlanıp üretilen az sayıdaki örnekten biri bu çinidir. Çi-
nide, bağdaş kurarak oturan insan figürü, yanlara uzattığı elleriyle iki 
taraftan yükselen bitkileri tutmaktadır. Bitkilerin sapları figürün ayak-
ları altından çıkar. Geleneksel tipteki yüz ve başlığı, kalın çizgili kıyafeti 
ve belinde kemeri olan figür cepheden verilmiştir. Çininin köşelerini 
birer palmet doldurur.

A sizeable part of the tiles at Kubad Abad Palace are stelliform. This 
tile is one of the few square examples produced. The human figure 
seated cross-legged grabs the plants rising on both sides. The plants 
rise from underneath the feet of the figure. The figure with tradi-
tional face and headgear, the robe with thick stripes and belt around 
the waist is depicted facing. The corners of the tile are filled with a 
palmette motif.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1067

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1067
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.5 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, blue, 
aubergine purple, black paints

Çininin beyaz zemininde bağdaş kurup oturan insan figürü, iki yana 
açtığı elleriyle büyükçe birer balığın kuyruğundan tutmaktadır. Vücut 
tam, hale içine alınan baş 3/4 cephedendir. Büyük burun ve yay gibi 
kaşlara sahip yüzüyle biraz sağına doğru bakmaktadır. Kolu tirazlı, 
büyük benekli mavi kaftanı ve belinde kemeri vardır. Alt köşeden 
çıkan bitki, iki yandan bel hizasına kadar yükselir. İki yandaki boşluğu 
dolduran ve burç, bolluk-bereket simgesi olarak kabul edilen balıklar 
yandan verilmiş; birinin başı ve kuyruğu mavi, diğerininki patlıcan 
moru renktedir.

The human figure seated cross-legged on white background grabs a 
big fish with each hand stretched out. Although the body is depicted 
facing the head is only three-quarters facing. With his face with a big 
nose and arc-shaped eyebrows, the figure gazes a little to his right. 
The blue kaftan with large speckles has tiraz bands on the sleeves and 
a belt around the waist. The plant rising from the bottom corner rises 
on both sides up to the waist level. The empty areas on the sides are 
filled by the fish figures representing fertility-bounty; one of the fish 
has blue tail and head and the other has them in aubergine purple.
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Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 

patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, blue, 
aubergine purple, black paints

Sekiz köşeli yıldız çininin köşelerinin çoğu kırıktır.  Bazıları renklendiril-
miş yaprak ve çiçeklere sahip kıvrım dallarla bezeli zeminde, cepheden 
verilen, bağdaş kurup oturan insan figürü yer alır. Tirazlı ve beyaz be-
nekli mavi kaftanı, aynı renkte çizmesi olan figür, sol eliyle belindeki 
kemeri tutmuş, sağ elini de yana uzatmıştır. Parmakların sivriliği dikkati 
çeker. Sarığa benzeyen başlığın uçları soluna sarkmıştır. Genel hatlarıy-
la devrine uyan yüzde, çene biraz daha köşelidir.

Many corners of this eight-pointed stelliform tile are broken and 
missing. A human figure is depicted seated cross-legged against a 
background filled with leaves and blossoming foliates, some of which 
are coloured. Dressed with a blue kaftan with white speckles and tiraz 
bands, boots in the same colour, the figure holds the belt with the left 
hand and opens out the right hand. Curiously enough, the fingers are 
pointed. The ends of the turban-like headgear fall down on the side. 
The face with overall characteristics of the era has a cornered chin.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1172

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert,  yeşil-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1172
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, dark blue, green-black paints

Üç köşesi kırık çinide bağdaş kurarak oturan figür, benzerlerine göre 
biraz uzun resmedilmiştir. Kolunu kavislendirerek sol elini bacağına 
yaslamış, sağ kolunu düz bir şekilde yana uzatarak elinde bir meyve 
tutmaktadır. Gövde ve kollardan başka boynu da uzundur. Hale içine 
alınan hafif sağına dönük başta saçlar ensesini örtmekte, burun çizgi-
siyle birleşen uzun kaşlar dikkat çekmektedir. Beyaz benekli ve tirazlı 
kaftanın içinde siyah kıyafeti vardır. Figürü iki yandan kuşatan bitkiler, 
içi taralı damla biçimli çiçekleriyle aynı, fakat yaprak özellikleriyle fark-
lıdır. Bu tür bitki farklılıkları yaygın değildir.

Three corners of the stelliform tile are broken and missing. The figure 
depicted here is somewhat taller than usual. The left arm curves with 
the hand resting on the leg; the right arm stretches out laterally hold-
ing a fruit. Like the body and arms, the neck is also tall. The haloed 
head is slightly turned to his right; the long hair covers the back of the 
neck; the eyebrows join the nose. Under the kaftan with white speckles 
and tiraz bands is the black garment. The plants flanking the figure on 
both sides have similar drop-shaped hatched blossoms but different 
leaves, which is unusual in Seljuk art.
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Yıldız Çini
Env. No: 1173

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz-turkuaz sır, beyaz astar, 
mavi, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1173
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless-turquoise glaze, 
white slip, blue, aubergine purple, black paints

Çinide, süslemelerin bir kısmı dökülmüştür. İki renkli kaftanıyla bağdaş 
kurup oturan bir insan figürü cepheden verilmiştir. Göğsüne kaldırdığı 
sol eliyle nara benzeyen bir meyve tutmakta, tahrip olan kısma rast-
layan sağ elini de yana doğru uzattığı fark edilmektedir. Dilimli başlık, 
renk vurgulu şekillerle süslüdür. Kaftanının sağ üst ve sol alt bölüm-
leri patlıcan moru, diğer iki parça mavi renktedir. Alt köşedeki saptan 
yükselen iki bitki, figürü iki yandan kuşatır. İnsanın iki yanındaki dolgu 
yapan geometrik şekiller ile çininin köşelerindeki sır, lokal olarak turku-
azla renklendirilmiştir.

Part of the decoration has fallen off. A human figure dressed with a 
bicoloured kaftan and depicted facing sits cross-legged. He holds a 
pomegranate in his left hand raised to his chest; the right hand in-
ferred to stretch out is lost in the fallen part. The lobed headgear is 
decorated with coloured shapes. The upper right and lower left parts of 
the kaftan are in aubergine purple and the other two parts are in blue. 
Two plants rising from a stem at the bottom corner flank the figure 
on both sides. The geometric shapes filling the gaps on the sides and 
glaze in the corners of the tile are coloured with turquoise locally.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1275

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm olmalıdır
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1275
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. should be 23 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, blue, black paints

Karşılıklı köşelerde, kırık olduğu için, alınabilen çap 21 cm’dir, ancak 
bütünün 23 cm olması gerekir. Burada, diz çöküp oturan bir insan figü-
rü, dizleri yandan, gövdesi ve başı hafifçe sağına dönük verilmiştir. Sol 
eli bel hizasında önde durmakta, dirsekten bükerek kaldırdığı sağ eliyle 
de bir meyve tutmaktadır. Türk tipi diye anılan yüze ve başlığın altından 
sırta uzayan saçlara sahiptir. Geniş yakalarının üst üste bindiği kaftanı, 
çizgisel karakterdeki figürün renk belirtilen tek özelliğidir.  Çevredeki 
boşluklar, figürün etrafında beyaz bir kontur oluşturacak şekilde siyaha 
boyanmış ve buraya işlenen rumiler zemin renginde bırakılmıştır.

The diameter measured is 21 cm as the corresponding corners are bro-
ken but it should be 23 cm. The tile depicts a figure seated on the knees. 
The knees are given in profile whereas the body and head are given 
slightly turned to the right. The left hand is in the front, at the waist line; 
he holds a fruit in his right hand stretched out with the arm bent at the 
elbow. The face is of Turkish type and the long hair falls from the head-
gear down to the back. The double-breasted kaftan is the only colourful 
aspect of the figure rendered with lines. The blank spaces around are 
painted in black creating a white frame around the figure and the rumis 
are left in the colour of the background.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, dark blue, aubergine purple, black paints

Çinilerde, oturan insan figürlerinin çoğunluğu bağdaş kurmaktadır. 
Bu çinideki figür ise, daha az görülen şekilde, dizlerinden birini bağdaş 
kuruyor gibi koyup, diğerini dikerek oturur. Bu oturuşuyla çizmelerinin 
her ikisi de görünür hale gelmiştir. Sol elini dizine yaslayan figür, sağ 
kolunu diktiği dizine dayayıp biraz yana uzattığı eliyle bir çiçek tut-
maktadır. Yakaları birbiri üstüne binen benekli kaftanının kolu tiraz-
lıdır. Bilindik yüz ve başlığı bulunan figürün kulağında halka şeklinde 
küpe takılıdır. Çevrede zemin boyanmış, buraya işlenen rumiler astar 
renginde verilmiştir.

Most of the figures depicted seated on the tiles usually sit cross-leg-
ged; however, this figure here sits with one knee bent up and the other 
down. Thus, both boots are visible. The figure rests his left hand on 
the knee and rests his right arm on his upright knee stretching out his 
hand holding a flower. His double-breasted kaftan with overlapping 
collar is speckled and has tiraz bands on the sleeves. The figure with 
conventional face type and headgear wears ring-shaped earrings. The 
surrounding area is painted leaving the rumis in the colour of the slip.
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Yıldız Çini
Env. No: 1592

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 26 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, yeşil-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1592
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 26 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, dark blue, green-black paints

Çinide işlenen ayaktaki insan figürü, vücudu ve başı büyük oran-
da cepheden, ayakları yandan verilmiş, tüm dikkat ve hareketlerini 
elinde tuttuğu meyveye göre ayarlamış gibidir. Meyve tuttuğu elinin 
işaret parmağı hayli uzundur. Çininin köşesine basan sağ ayağı hafif 
kalkık ve öne atılmış gibidir. Göğsüne kaldırdığı sol kolu, dirsekten 
bileğe kadar, kıyafetini sıvamış gibi boyasız bırakılmıştır. Çizmelerine 
kadar inen kolları tirazlı kaftanı ve belinde kemeri bulunur. Başlığın 
altından sarkan saçlar bele kadar uzanır. Figürün çevresi, vücut hat-
larına uygun ve başında bir hale meydana getirecek şekilde, sarmal 
dallar ve çiçeklerle dolguludur.

The human figure standing on this tile is depicted facing to a great 
extent whereas his feet are in profile. All his attention and movements 
are oriented to the fruit he holds in his hand. The index finger holding 
the fruit is quite long. His right foot stepping on the corner of the tile 
looks raised as if put forth. The left arm raised to the chest is unpaint-
ed from the elbow to the wrist as if the sleeve is rolled up. The kaftan 
with tiraz bands hangs down to the boots and is tied with a belt. Hair 
falls from the headgear down to the waistline. Scrolling foliates and 
blossoms create a contour around the body lines of the figure and a 
halo around the head.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1591
Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları
Yükseklik: 22 cm
Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, yeşil, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1591

Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century

H. 22 cm  
Underglaze

Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, dark blue, green, black paints

Çini kırılmış olsa da işlenen konu anlaşılır durumdadır. İki yandan uzun 
bitkilerin kuşattığı zeminde ayakta duran bir insan figürü, kucağında 
bir keçi veya karaca olabilecek hayvan taşırken tasvir edilmiştir. Sarayın 
hizmetkârlarından biri olduğu düşünülen figür, diz altına inen kaftan 
giymektedir. Belinde süslü kemeri, ayağında çizmesi vardır. Genel ola-
rak cepheden verilse de, hafif eğik başı ve gözleriyle hayvana doğru, 
biraz sağına yönelmiştir.

The theme of depiction is discernible although the tile is broken. A 
human figure standing on a ground formed by long plants flanking 
the figure is carrying an animal, possibly a goat or gazelle, in his lap. 
Thought to be a servant at the palace, the figure is dressed with a 
kaftan reaching below the knees; he wears a belt around the waist and 
boots on his feet. The figure is facing in overall and the head is tilted 
slightly to his right gazing at the animal.
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1572

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 15 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, yeşil boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1572
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 15 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, dark blue, green paints 

Baş örtüsüyle verildiği için, çinilerdeki figürlerin cinsiyet tespitini kolay-
laştıran örneklerden biridir. Belinden yukarısı kalan figürün vücudu cep-
heden, hale içindeki başı ise yana uzattığı sağ eline bakar şekilde, biraz 
yandan resmedilmiştir. Sol elini karnının üstünde tutar. Önden birleşen, 
benekli yeşil kıyafetinin kolları tirazlıdır. Yaşmağı hem boynunu hem de 
başlığını örter. Başlıktan çıkan uzun süs beline kadar uzar. Çininin köşe-
leri, dairesel beyaz desenleri olan lacivert renkle dolguludur.

This is an example easy to identify the gender of the figure depicted for 
she is depicted with a veil. The figure survives waist over. The body is 
depicted facing and the head is slightly oriented to her right looking at 
the right hand stretched forth. The left hand is positioned on the belly. 
The green robe with speckles joins in the front and has tiraz bands on 
the sleeves. The veil covers both the neck and the headgear. The long 
ornament hanging down from the headgear reaches the waistline. The 
corners of the tile are filled with dark blue with circular white designs.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1553

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 14 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1553
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 14 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, blue, black paints

Kubadabad Sarayı çinilerinde benzerini bilmediğimiz özgün bir sahneyi 
gösteren parçanın, bütünü hakkında bilgi yoktur. Kalan kısımda, örtülü 
ve peçeli bir kadın başı ile başında taşıdığı yüksek ayaklı meyve kabını 
tutan eli görülür. Ayakta duruyor olması muhtemel kadın figürü, gün-
delik yaşamdaki bir sahneyi canlandırmaktadır. Çininin köşe dolgusun-
da bitkisel motifler yer alır.

This tile fragment depicts a scene unparalleled, for the time being, 
among the tiles of Kubad Abad Palace; it is not possible to comment 
on the whole scene. The extant part depicts a woman’s head wearing a 
veil covering the lower part of her face and her hand holding a tall-leg-
ged fruit bowl over her head. The woman is probably standing and this 
scene seems to be depicting a scene from the daily life. The corner 
filling is vegetal motifs.



163THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1280

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 10,6 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, yeşil-siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1280
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 10.6 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, blue, green-black paints

Sekiz köşeli yıldız çiniye ait olduğu anlaşılan parçada hale içinde bir 
insan başı vardır. Yandan resmedilen ve alışılan yüz tipinden farklı olan 
figür, alnına inen saç, kalın kaş, büyük burun ve dolgun dudaklarla bi-
raz da portre karakteri taşır. Figürün vücut yapısı belli değildir.

The fragment originally belonging to an eight-pointed stelliform tile 
depicts a human head with a halo. Rendered in profile this head has an 
unusual face type. The hair falling on the forehead, thick eyebrow, big 
nose and fleshy lips suggest a portrait character to some extent. The 
body form of the figure is not visible.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1069

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1069
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 22.5 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, blue, 
aubergine purple, black paints

İnce dilimli soyut yaprakların işlendiği çininin beyaz zemininde sola 
doğru ilerleyen bir sfenks, sağ ön ayağı yukarı kaldırılıp, kuyruğu arka 
ayakları arasına alınmış halde resimlenmiştir. Vücut yandan, geriye 
çevirdiği hale içindeki baş 3/4 cephedendir. Başında mavi bir süsü, iki 
yana ayrılıp enseye dökülen saçları ve alışıldık yüz tipinde mavi benle-
ri vardır. Figürde dikkati çeken özellik iki kanatlı gösterilmiş olmasıdır. 
Sol ön ayaktan çıkan rumi şeklindeki kanat omuz üstünden, sağ ta-
rafta kalan kanat ise bel ile kalça arasından yükselmektedir. Böyle çift 
kanatlı örnekler azdır.

The white background of the tile with abstract leaves with thin slic-
es hosts a sphinx advancing left. The figure’s right forelimb is raised 
and the tail is between the hind limbs. The body is rendered in profile 
whereas the haloed head is three-quarters facing. The figure has a 
blue ornament on top of the head, the hair falling down on the back 
of the neck on both sides and conventional face type with blue moles. 
That the figure has two wings is noteworthy, which is quite rare. The 
rumi-like wing stemming from the left forelimb rises up from the 
shoulder and the wing on the right rises between the waist and the hip.
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Yıldız Çini
Env. No: 1078

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile 
Inv. nr. 1078
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark 
blue, aubergine purple, black paints

Genellikle hafif yandan verilerek sakin gösterilen sirenler, bazen, 
kartallardan bildiğimiz, heraldik duruşlarla da tasvir edilmektedir. Bu 
çinide de, iki yana açılan kanat ve ayakları, palmet kuyruğu ve güçlü 
pençelerle yırtıcı kuş gövdesiyle durmaktadır. Kanat tüyleri çizgilerle 
vurgulanmış, gövdeye benekler işlenmiştir. Kanatlardan çıkan birer tüy, 
başın iki yanında hale gibi görünür. Yüz gelenekseldir. Başlığın bulun-
duğu yerde sır-boya dökük olsa da, saçların iki yana uzadığı seçilir. Tüm 
boynunu kapatan yüksek yaka, dikkat çekecek şekilde sıkı ve büyüktür. 
Figürün çevresinde, incecik yapraklı dolgular işlidir.

Sirens, which are usually depicted in a calm mood, slightly in profile, 
are sometimes depicted in the heraldic posture usually attributed to 
the eagles. On this tile, the siren stands with the body of a bird of prey 
with strong claws, palmette-tail, wings and legs opening both sides. 
The wing feathers are rendered with lines and the body is adorned with 
speckles. A feather rising from the wings frame the head like a halo. 
The face is traditional type. Although the paint and glaze have fallen 
off where the headgear is it is still discernible that the hair falls on both 
sides. It is worth noting that the high collar concealing the neck is tight 
and big. The figure is surrounded with a filling of tiny leaves.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1097

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1097
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, dark blue, aubergine purple, black paints

Tek başlarına veya sultan tasviri oldukları kabul edilen insan figürleriy-
le birlikte verilen balıklar, bu çinide sirenle görülmektedir. Ortada, vü-
cudu kısmen yandan, başı biraz geriye bakıyor gibi cepheden verilen 
sirenin önünde ve arkasında ters yönde duran balıklar yer alır. Sirenin 
benekli gövdesi ve uzun kuyruğu vardır. Geleneksel yüzde kalın kaşlar 
ve iri gözler dikkati çeker. Dilimli başlığının altından omuza inen saç-
ları görülür. Balıklar kavisli duruşlarıyla, yaprak dolgulu beyaz zeminde 
hareket yaratmaktadır. 

Fish figures are depicted either alone or together with human figures 
considered sultan depictions; however, on this tile, the fish accompa-
ny a siren figure. The siren’s body is partially in profile and its head is 
facing although somewhat gazing towards back; it is flanked with fish. 
The siren’s body is speckled and its tail is long. Thick eyebrows and big 
eyes stand out in the traditional face. From the lobed headgear hair 
falls down on the shoulders. The fish with curving body animate the 
white background filled with leaves.
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Yıldız Çini
Env. No: 1169

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1169
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark 
blue, aubergine purple, black paints

Bu örnekte sola yönelen, vücudu 3/4 yandan, başı cepheden verilen 
bir siren vardır. Açılıp öne dökülen sağ kanadı, kavislenip yukarı dikilen 
kuyruğu ve ayaklarının duruşuyla sakin görünür. Baş hale içindedir. 
Basık duran başlığın önünde, palmet gibi sorguç, boynunda gerdanlığı 
bulunur. İkiye ayrılıp enseye dökülen saçlara ve geleneksel yüz tipine sa-
hiptir. Figür, küçük yapraklı kıvrımlarla süslenen beyaz zeminde yer alır.

The siren depicted oriented left on this tile has its head rendered fac-
ing and its body three-quarters in profile. With the right wing open 
and falling down, the tail curving upward and the position of its feet 
the siren looks calm. The head is haloed. The depressed headgear is 
adorned with an aigrette-like palmette in the front and a necklace 
goes around the neck. The hair divided in two and falling on the back 
of the neck surrounds a traditional face. The figure is placed on a white 
background decorated with small scrolls with leaves.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1560

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,2 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 
patlıcan moru, yeşil-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1560
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.2 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark 
blue, aubergine purple, green-black paints

Çininin bitkisel yapraklı beyaz zemininde, gövdesi 3/4 yandan, başı 
cepheden işlenen siren figürü sakin bir duruşta, sağa yönelir. Sol kana-
dı hafif açılarak öne doğru sarkmakta, sırtından yaprak gibi üç kıvrım 
uzamaktadır. Uzun kuyruğun ucu dilimlidir. Sol kanat görüldüğü halde 
sol ayağı çizilmemiş, tam yandan duruyor veya karnına çekmiş gibi 
gösterilmiştir.  Geleneksel yüz tipinde gözlerin asimetrik çizimi bakışları 
değiştirir. Başının üstü, sanki sıkı ve düz bir başlık giymiş gibidir. Saçlar 
ortadan ayrılıp iki yana dökülür.

A siren figure, whose body is depicted three-quarters in profile and 
whose head is facing, advances calmly left on a white background of 
floral leaves. The left wing opens slightly and hangs down and three 
leaf-like curls stretch from its back. The long tail terminates in slices. 
Although the left wing is visible the left foot is not rendered; thus it 
may suggest depiction in full profile or the left leg pulled up to the 
underparts. The asymmetrical eyes within the traditional face alter 
the gazes. On the head is a tight and plain cap. The hair is divided in 
two and falls on the sides.
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Yıldız Çini
Env. No: 1268

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 21,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz-turkuaz sır, beyaz astar, lacivert, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1268
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 21.5 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless-turquoise glaze, 
white slip, dark blue, aubergine purple, black paints

Çinide, alışıldık duruşlarına göre vücudu daha dik olan bir siren, açık 
renkte rumileri bulunan siyah dolgularla kuşatılmıştır. Bir dalda tü-
nemiş gibi sakin duran figürün başı cepheden, vücudu 3/4 yandan 
görünür. Sağ kanat öne doğru açılıp, sırtına ikinci bir kanat gibi büyük 
bir rumi motifi iliştirilmiştir. Palmet süslü başlığı, enseye inen saçları, 
kulağında halka küpesi, gerdanında beyaz yaka bulunur. Bilinen yüz 
tipiyle karşıya bakar. Kapalı kanadın düzlüğü, aynı taraftaki dolgunun 
düz çizgisiyle birleşince, sırt tarafında keskin bir hat oluşmuştur. Çini-
nin sağ üst köşesindeki turkuaz ve fırça izi taşıyan beyaz renk artıkları, 
yüzeyde ilginç bir görüntü teşkil eder.

A siren with a posture more upright than usual is surrounded with 
black filling with light-coloured rumis. The figure depicted as if perched 
on a branch calmly is rendered three-quarters in profile whereas its 
head is facing. The right wing opens up front and on the back is a big 
rumi motif like a wing. The headgear ornamented with a palmette, hair 
falling on the back of the neck, ring-shaped earring, and a white collar 
around the neck adorn the face. The traditional face type looks across. 
The straightness of the closed wing joins the straight line of the filling 
on the same side creating a sharp contour. The turquoise and white 
colour smudge with brush stroke traces attested in the upper right 
corner create an interesting touch on the surface.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1327

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 19 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, yeşil, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1327
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 19 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, dark blue, green, black paints

Yarısından fazlası eksik olan çinide bir insan başı, sağa uzayan bir sırt ve 
geriden yukarı yükselen kavisli uzun bir kanat görülür. Bu unsurlar, çi-
nide bir siren figürünün işlendiğini anlatır. Figürün geleneksel yüzünde 
göz bebekleri daha iri ve vurguludur. Başta, türban gibi sıkı bir örtünün 
varlığı, sirenin kadın başlı olarak verildiğinin işaretidir. Belki de tüyleri 
anlatmak için, kenarlarına iri noktalar dizilen kanatta palmet motifleri 
işlidir. Figür, kavisli çizgiyle iki rumi yaprağına dönüşen dairesel süslere 
sahip lacivert bir dolguyla çevrelenmiştir. Bu dolgu, başın etrafında, 
zeminin beyaz renginde büyük bir hale meydana getirir.

Having lost more than half, the tile depicts a human head, a back 
stretching right and a curving long wing rising up at the back. These 
elements indicate a siren figure. The traditional face of the figure fea-
tures big pupils emphasised. A tight headgear suggests a female siren 
head. The wing with a series of big spots, possibly to define the feath-
ers, has palmette motifs. The figure is surrounded with a dark blue fill-
ing with circular motifs transforming to two rumis with a curving line. 
The filling creates a big white halo around the head.
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Yıldız Çini
Env. No: 1084

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,8 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1084
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.8 cm  
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, blue, aubergine purple, black paints

Çininin, ince dilimli yapraklar ve soyut motiflerin işlendiği beyaz ze-
mininde bir grifon yandan tasvir edilmiştir. Sola doğru arka ayakları 
üstünde biraz yükselen grifon, başını geriye çevirmiş, kuyruğunu aşa-
ğıya, arka ayakları arasında uzatmıştır. Hale içine alınan baştaki sivri 
kulaklar, kıvrık gaga, gaga altındaki sarkıntısıyla kartal başının özel-
liklerini yansıtır. Beyaz bir şerit işlenen boynunda, sarkan tüyler gibi 
süsleri vardır. İki renkle boyanan grifonda, kanat tam bir rumi olarak 
çizilmiş ve yükselerek volütlenmiştir.

The tile depicts a griffin in profile on a white background filled with 
fine lobed leaves and abstract motifs. The griffin seems to rise left on 
its hind limbs; the head is turned back; the tail falls down between the 
hind limbs. The pointed ears on the haloed head, curving beak and the 
sag under the beak reflect the characteristics of an eagle. The neck 
with a white band has pendant feather-like ornaments. The griffin is 
painted in two colours; the wing rendered as a full rumi rises in a volute.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

lacivert, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, dark blue, black paints

Uzun yıllar Kubadabad Sarayı kazılarını yürüten ve pek çok örneğin 
yanı sıra bu çiniyi de ortaya çıkaran Rüçhan Arık’ın Selçuklu ustaların 
özgür, denemeci ve yerine göre alaycı tutumlarının sıra dışı bir örneği 
olarak tanıttığı yıldız çininin bir kısmı kesilmiş, öyle kullanılmış, kalan 
parçanın da çoğu köşesi kırılmıştır. Çinide gövdesi kuş, boynu ve başı 
deve olan figür, farklı canlı uzuvlarını bir araya getirerek oluşturulan 
hayali yaratıkların yeni bir örneğidir. Öncesi ve sonrası şimdilik bilin-
meyen bu deve-kuş yaratık, gizemli sembolik anlamlardan uzak, biraz 
da eğlenceli bir yaklaşımla sunulmuş gibidir. Figür başını geriye çevi-
rerek, sola doğru yürür şekildedir. Deve boynuna çanı asılmış, ayaklar 
da deveye benzetilmiştir. İri gövdedeki kanat kapalıdır. Gövdeden 
ikinci bir kanat gibi yükselen uzvu, çininin kesilen köşesinde kalmıştır. 
Figürün çevresi dilimli bir rozet gibi düzenlenerek yıldızın köşelerine 
birer palmet çizilmiştir.

Having excavated at the Kubad Abad Palace for many years and uncov-
ered this tile along many others, Rüçhan Arık defines it as “an extraordi-
nary example reflecting the free, experimenting and sometimes mock-
ing approaches of the Seljuk masters”; part of this tile was cut off before 
using it and the extant piece has lost many of the corners. The figure 
depicted on the tile has a bird’s body and a camel’s neck and head; this 
is a new example of fantastic creatures composed of organs from vari-
ous beings. The bird-camel creature of unknown past and provenance 
seems to have been presented with some fun, away from mystic sym-
bolic meanings. The figure walks left with its head turned back. A bell 
hangs from the camel neck and the legs are also like those of a camel’s. 
The wing on the large body is closed. The organ rising from the body 
like a second wing is lost in the cut-off edge. The figure is placed within 
a multi-lobed rosette and the corners are filled with a palmette.
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Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 

siyah, patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark 
blue, aubergine purple, black paints

Selçuklu devrinin değişik malzemelerinde sıkça kullanılan aslan, saray 
çinilerinde, şimdilik en az görülen figürlerden biridir. Vücudu yandan, 
başı 3/4 cepheden verilen buradaki aslan figürü, kuyruğunu arka 
ayakları arasına almış, sola doğru sakin bir şekilde yürümekteyken 
tasvir edilmiştir. Şişirdiği göğsü, geriye çektiği boynu, hafifçe yana çe-
virdiği başıyla biraz da şematiktir. Çevresinde, siyah zemin üstüne açık 
renkli rumiler işlenen dolgu vardır.

The lion, which is frequently encountered on a variety of materials of 
the Seljuk era, is the least encountered figure on the tiles of the Kubad 
Abad Palace. The lion here is rendered with its body in profile and 
head three-quarters facing; the tail is between the hind limbs; and he 
advances left calmly. With the chest swollen, the neck pulled slightly 
back, the head slightly turned to the side, actually this lion is quite 
schematic. The surrounding area is filled with light-coloured rumis on 
a black background.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çiniler
Env. No: 1279

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 

patlıcan moru, siyah boya (sekiz köşeli yıldız)
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

(dört kollu yıldız)

Star Tiles
Inv. nr. 1279
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark 
blue, aubergine purple, black paints (eight-pointed stars)
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint 
(four-pointed stars)

Kubadabad Sarayı çinilerinde, renk ve zemin dolgusu ile kuyruk, ağız ve 
göz gibi bazı ayrıntı farklarıyla çok örnekte tekrar edilen köpek figürle-
rinden biri burada yer alır. Duvardaki geometrik düzenini de gösteren 
parçalardaki sekiz köşeli yıldızda, başını geriye çevirip sola ilerleyen 
köpeğin sağ ön ayağını arma gibi yukarı kaldırdığı anlaşılır. Kısa kulaklı 
ve küt burunlu köpeğin ağzı açık tasvir edilmiş, boynuna tasma gibi 
şerit çizilmiştir. Sol ön ayak, karnının altı ve arka ayaklar arasından 
aşağıya uzanan kuyruk patlıcan moru, diğer uzuvlar lacivert renkte-
dir. Çevresindeki rumi motifleri astar renginde bırakılıp zemin siyahla 
boyanmıştır. Bu zemin renginin sınırları figürün çevresinde beyaz bir 
çerçeve meydana getirir. 

Dört kollu yıldızlar ise, Selçuklu saraylarında en çok tekrar edilen soyut 
bitkisel süslemeye sahiptir. Bu yıldızların kesiliş biçimi, parçaların, kap-
ladıkları yerin sağ alt köşesinde kullanıldığını gösterir.

One of the dog figures encountered with minor details in colour and 
background filling, tail, mouth and eyes on the tiles of Kubad Abad 
Palace is found here. These fragments also show their geometric ar-
rangement on the wall surface. The eight-pointed star depicts a dog 
figure advancing left with its head turned back and its right forelimb 
raised like in a coat of arms. The dog with short ears and butt nose has 
its mouth open and a collar is depicted as a band around its neck. The 
left forelimb, the underparts and the tail between the hind limbs are in 
aubergine purple and the rest is in dark blue. The rumis around are in 
the colour of the slip with the background painted in black. The back-
ground forms a white frame around the figure. 

The four-pointed stars, on the other hand, feature abstract floral dé-
cor, the most repeated in the Seljuk palaces. The way they were cut 
indicates they were used at the lower right corner of the facing.
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Yıldız Çiniler
Env. No: 1331

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 
patlıcan moru, siyah boya (sekiz köşeli yıldız)

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya (dört 
kollu yıldız)

Star Tiles
Inv. nr. 1331
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark 
blue, aubergine purple, black paints (eight-pointed stars)
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint 
(four-pointed stars)

Duvardaki harcı ve eşlik eden diğer yıldız parçasıyla bulunan çinideki 
köpek figürü, göz, burun gibi detaylarıyla aşağı uzayan kuyruğun kavsi 
dışında, 1279 envanter numaralı örnekle aynı özellikleri taşır. 

En yaygın örnekleri tekrarlayan dört kollu yıldız çininin kesiliş şekli, bu 
parçaların, kaplamanın üst kenarında kullanıldığını gösterir.

This tile surviving with its mortar bedding and fragment of the ac-
companying star tile depicts a dog figure very similar to that on the 
tile inv. nr. 1279 other than details such as eye and nose and the cur-
vature of the tail hanging down. 

The way the four-pointed stelliform tile was cut off indicates that 
these fragments were actually used on the top edge of the facing.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Yıldız Çini
Env. No: 1076

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,8 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1076
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.8 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, blue, 
aubergine purple, black paints

Duruşu, yürüyüşü ve geriye çevirdiği başıyla yaygın görülen köpek figü-
rü, bu çinide, küçük rumiler bağlanan ince kıvrım dallı beyaz bir zemin 
üstünde, renkleriyle daha ön plana çıkmıştır. Küt ve kalın üst çeneye 
karşılık, ince, uzun ve biraz da sarkık alt çene dikkati çeker. Gözleriyle 
yukarıya dikkatli bakan köpek, açık ağzıyla sanki bir şey bekliyor gibidir.

A dog figure of the common style with its posture, walking and head 
turned back stands out with its colour on this tile with white back-
ground filled with fine foliates with small rumis. On the contrary to the 
butt and thick upper jaw is the lower jaw thin, long and somewhat sag-
ging. Carefully looking up, this dog looks as if waiting for something.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1270

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 21 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1270
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 21 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, blue, black paints

Çinide, başını geriye çevirip sola doğru koşar halde kurt tasviri vardır. Uzun 
çeneli ağzı açık, üstteki boşluğu dolduran yukarı kıvrık kuyruğu kalındır. 
Figürün çevresinde, koyu zemin üstüne açık renkle rumiler işlenmiştir.

On this tile, a wolf is depicted running left with its head turned back. Its 
long jawed mouth is open and the upcurving tail is thick. The figure is 
surrounded with rumis in light colour on a dark background.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1283

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1283
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, dark blue, black paints

Çinideki figürün türünü tam olarak tespit etmek güçtür, daha çok bir 
köpeğe benzemektedir. Değişik renk ve kalınlıklarda üç çizginin sınır-
ladığı çini yüzeyinde, başını geriye çevirerek sola doğru yürür halde 
yandan tasvir edilen figürün, biri yukarı kalkan ön ayakları çerçeveye 
dayanır, uzun kuyruğu kavis yaparak üste uzanır. Uzun kulaklı, küt çe-
neli figürün ağzı açıktır. Çevrede rumili dolgu yer alır.

It is difficult to identify the animal depicted on the tile; it looks more 
like a dog. The surface of the tile is framed with a series of three lines 
of varying colours and thicknesses. The figure is depicted in profile, 
walking left with its head turned back; one of the forelimbs is raised 
and rests on the frame. The long tail extends curving up. The figure 
with long ears and butt chin has its mouth open. The surrounding area 
is filled with rumis.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1152

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 17,6 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah, patlıcan moru boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1152
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 17.6 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Dört köşesi tam olarak kırılan çinide, yandan görülen bir ayı figürü 
yer alır. Kalın ayaklar, hantal gövde ve büyük başıyla gerçekçi yansı-
tılan figür, doğal ortamında gibi, başını öne eğip, açık ağzıyla yerdeki 
meyveyi yemek üzereyken tasvir edilmiştir. Sırtında taralı bir kuşak 
işlidir. Figürün geri planında ortada yükselen bitki, köşelerde de taralı 
dolgular işlidir.

Four corners of this stelliform tile are entirely missing and the extant 
surface is decorated with a bear figure in profile. Thick legs, unwieldy 
body, and big head are realistic; the figure is depicted with its head 
down, about to eat some fruit on the ground with its mouth open, as if 
in its natural habitat. On its back is a hatched band. Behind the figure 
is a plant rising and corners of the tile are filled with cross-hatching.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 2341

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2341
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, blue, aubergine purple, black paints

Sarayın çinilerinde görülen figürlerden biri de dağ keçileridir. Buradaki 
figür, ince dilimli yapraklara sahip bitkisel zeminde, sola doğru koşar 
halde yandan resmedilmiştir. Arkaya yatırdığı kulakları, göz yapısı ve 
açık ağzıyla biraz heyecanlı bir tavır sergiler gibidir. Kalın ve kavisli boy-
nuzu kalçasına kadar uzanır. Sırt farklı renkle boyanmış, sol arka ayak 
çerçeve çizgisine taşmıştır.

One of the figures depicted on the palace tiles is the mountain goat. 
This one here is depicted in profile, running left, on a floral background 
of fine sliced leaves. Its ears reclining back, eye, and open mouth may 
suggest an excited mood. Its thick and curving horn stretches up to the 
hip. The back is painted in a different colour and the left hind leg runs 
over the frame.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldızdan Kesilen Kare Çini
Env. No: 1561

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

16,1 x 17,7 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, koyu yeşil boya

Square Tile Cut from a Star Tile
Inv. nr. 1561
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
16.1 x 17.7 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, dark blue, dark green paints

Sekiz köşeli yıldız formunda üretilip, bir sebeple kesilerek kareye dö-
nüştürülen örnekte dağ keçisi vardır. Çininin bütünü göz önüne alın-
dığında, çevredeki bitkisel dolgunun önemli bir yer tuttuğu, ortaya 
yerleştirilen figürün ise, benzerlerine göre daha küçük olduğu fark 
edilir. Sola doğru koşar halde yandan verilen figürün lacivert renkli dol-
gun vücudunda bazı ayrıntılar belirtilmiş, karnına ve kalçasına desenler 
konulmuştur.  Gerçek yapısıyla sunulan kavisli boynuz kuyruğa kadar 
uzamaktadır. Keçinin etrafında, küçücük yapraklı sarmal dalların uç-
larına, yıldızın her köşesine rastlayacak şekilde büyük lacivert çiçekler 
konmuştur. Beyaz zeminde, figürün ve etrafta sıralanan bu motiflerin 
lacivert rengi, yüzeye canlılık katar.

The tile depicting a mountain goat was originally produced as an 
eight-pointed stelliform tile but then was cut into a square for some 
reason. An overall look at the tile indicates that the figure in the mid-
dle is relatively small and the floral filling around occupies significant 
part of the surface. Depicted in profile, the figure is running left and 
its dark blue fleshy body has some details and designs placed on the 
underparts and hip. The curving horn in realistic form stretches up to 
the tail. Around the figure are spiral foliates with tiny leaves and at their 
tips are large dark blue blossoms corresponding to the corners of the 
star. The dark blue colour of the figure and these motifs against white 
background add liveliness to the surface.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1070

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,7 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah boya

Çinilerde konu edilen av hayvanlarından biri tavşandır. Rumili bir çevre 
süslemesi ortasında koşarken tasvir edilen tavşan, başını geriye çevir-
miştir. Koşar pozisyona uygun olarak arkaya uzatılan ayağa karşı ön 
ayaklar sakin duruşa uygundur. Kulaklar uzun, çene küt, burun küçük, 
kuyruk kısadır. Boynunda beyaz bir şerit işlidir. Siyah çevre dolgusu, 
figürün yapısına uygun beyaz bir kontur oluşturur. 

One of the game depicted on the tiles is the rabbit. The rabbit here 
runs amidst a décor of rumis. The head is turned back; the hind legs 
are stretched back as if running whereas the forelegs look calm. The 
ears are long, the chin is butt, nose is small and the tail is short. A white 
band runs around the neck. The filling in black creates a white contour 
around the figure.

Star Tile
Inv. nr. 1070
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.7 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, dark blue, black paints
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1288

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23,3 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1288
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, dark blue, aubergine purple, black paints

Bir çerçeve demetiyle kuşatılan çininin beyaz zemininde, sola doğru 
koşmakta olan bir tavşan, başını geriye çevirmiş halde işlenmiştir. Kısa 
kuyruğu, küçük burnu, küt çenesi ve uzun kulaklarıyla verilen figürün 
boynunda beyaz bir şerit vardır. Çevrede, siyah zemin üstünde açık 
renkte bırakılan rumi motifleri yer alır.

The tile framed with a series of lines depicts a rabbit running left with 
its head turned back. The figure has a short tail, small nose, butt chin 
and long ears, as well as a white band around its neck. The surrounding 
area features white rumis on black background.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1269

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah, patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. 1269
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, dark blue, aubergine purple, black paints

Selçuklu sanatının çeşitli malzemelerinde, genellikle binicileriyle 
verilen atların gerçekçi tasvir edildiği örnekleri çoktur. Bu çinide tek 
başına resmedilen at, göğüs kısmı iri, beli ince gösterilerek vücut 
oranları biraz değiştirilse de, özellikle toynaklar, yele ve baş işlenişiyle 
gerçekçidir. Başlığı ve boynunda süsü bulunur. Çininin boşlukları, atın 
çevresinde beyaz bir kontur meydana getirecek şekilde, siyaha boya-
nıp, bitkisel motifler zemin renginde bırakılmıştır.  Süslemeler kalın 
çizgilerle çevrelenmiştir.

Usually depicted together with a rider, the horses are quite realistic on 
many of the Seljuk artistic products. Here the horse is depicted alone 
and it has a big chest and tiny waist, somewhat distorted body propor-
tions; however, the hoofs, mane and head are realistic. It is adorned 
with a bridle and ornament around the neck. The remaining area is 
painted in black creating a white contour around the figure and the 
floral motifs are left in the colour of the actual background. The de-
signs are contoured with thick lines.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1149

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, yeşil-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1149
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, green-black paints

Selçuklu çinilerinde, gizemli sembolik anlamlardan uzak olan, gündelik 
yaşamdaki hayvanların da konu edildiği örneklerden biri buradaki eşek 
figürüdür. Sola doğru koşarken yandan verilen figür, şematik gibi dursa 
da, ince çizgili yelesi, uzun kulakları ve vücut hatlarıyla gerçekçi yansı-
tılmıştır. Dişlerinin de görüldüğü açık ağzı, anırıyor gibi izlenim bırakır. 
Belinde, süsü aşağıya sarkan kolan vardır. Eşeğin çevresinde taralı dol-
gular, ortada da geri planda kalan bitki yer alır.

Away from mystic symbolic meaning, some animals of the daily life are 
also depicted on the Seljuk tiles, such as the donkey here. Rendered in 
profile, running left, the figure is quite realistic with its mane of fine 
lines, long ears and body lines although it looks somewhat schematic. 
The open mouth with the teeth visible looks as if braying. Around the 
belly is a saddle girth, whose ornaments hang down. Around the figure 
are cross-hatched fillings and a plant behind, in the middle.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1156

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 
patlıcan moru, yeşil boya

Star Tile
Inv. nr. 1156
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, green paint

Selçuklu devrinin gerek çinilerinde gerekse diğer malzemelerindeki 
figürlü süslemelerinde, benzerini şimdilik bilmediğimiz bu örnek, dikkat 
çekici bir mücadele sahnesidir. Sır-boya dökülmeleri, sahnedeki bazı 
detayların kaybolmasına yol açsa da, genel kompozisyon görülebilmek-
tedir. Sola yönelen bir hayvan, vücuduna dolanan, çatal kuyruğa sahip 
yılan gövdeli bir figürün boynundan ısırmaktadır. Hayvanın cinsini tayin 
etmek güçtür. Gövdesi ve toynakları büyük baş hayvanlardan birine, 
uzun ve sivri çeneli başı ise kurda benzemektedir. Yılan gövdeli diğer 
figürün başı da, yuvarlak kulakları ve dişlerinin görüldüğü küt çenele-
riyle daha çok bir köpeğe benzer. Dolayısıyla, başları ve gövdeleri ayrı 
hayvanlara ait olan figürler, hayali yaratıklar gibi düşünülmüş olmalıdır.

An animal fight scene, whose parallels are hitherto unknown on tiles 
or any other material of Seljuk art, is noted on this tile with some de-
terioration of glaze and paints. An animal advancing left is biting at a 
figure with serpent body and forked tail, entwining around its body. It 
is difficult to identify the species of the animal. The body and hoofs 
suggest one of the cattle whereas long and pointed chin recall a wolf. 
The head of the other figure with serpent body is reminiscent of a dog 
with its round ears and butt chin with teeth visible. Thus, these figures 
with heads and bodies belonging to different animals should have 
been designed as imaginary creatures.
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1154

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 19,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
yeşil, patlıcan moru boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1154
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 19.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, green, aubergine purple paints

Çinilerde az görülen figürlerden biri devedir. Bu çinideki deve figürü, 
ince ayakları, kavislendirerek geri çektiği ince uzun boynu ve şaşkın 
bakışlarıyla, biraz da sanatçının şakacı yaklaşımından olsa gerek, ka-
rikatür gibidir. Yandan tasvir edilen figür, yapraklı kıvrım dallar işlenen 
beyaz zeminde yer alır.

One of the figures seldom depicted on the tiles is the camel. The camel 
figure on this tile has thin legs, thin and long neck curving and pulled 
back, and gaping around; therefore, it is like caricature possibly due to 
the mocking approach of the artist. The figure rendered in profile is 
placed against a background of foliates with leaves.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Yıldız Çini
Env. No: 1567
Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları
Çap: 25 cm
Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1567

Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century

Diam. 25 cm
Underglaze

Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, black paints

İki kuşun mücadelesi, büyük mavi çiçekli sarmal dolgular ortasında 
verilmiştir. Uzun kuyruklu ve uzun bacaklı bir kuş, diğerinin üstünde, 
gagasıyla onun boynunu yakalar pozisyondadır. Alttaki, su kuşu gibi 
görünen figürün, kanatları çırpınır gibi açık fakat ayakları yürür gibi 
sakindir. Saldıranda da avcı kuş özellikleri vurgulu değildir. Burada av-
lanma sahnesinden ziyade, iki kuşun mücadelesi resimlenmiş gibidir. 
Kuşların gövdeleri iki renkle boyalı, kanatlar ise çizgiseldir. 

Two birds fight on a background of scrolls with big blue blossoms. One 
bird with a long tail and long legs is trying to grab with its beak the 
neck of the other on which it is perched. The bird underneath looks 
like a water bird and its wings look like fluttering but its legs seem to be 
walking calmly. The assaulting one is not emphasised as a bird of prey. 
Here the scene seems to depict a struggle between two birds rather 
than hunting. The bodies of the birds are painted in two colours and 
their wings are rendered linear.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ192

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1143

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,4 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert, 
siyah, turkuaz boya

Star Tile
Inv. nr. 1143
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.4 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, turquoise, black paints

Sarayın çinilerindeki kartal figürlerinin önemli bir örneği bu çinide 
karşımıza çıkar. İki yana açılan geniş ve volütlü kanatları ve bacak-
larıyla heraldik duruştaki çift başlı kartal, çininin yüzeyine hâkimdir. 
Kanatlardaki tüyler, yatay ve düşey çizgilerle belirtilmiş, kuyruk palmet 
olarak verilmiştir. Bu tür kartallarda, boyunların gövdeden ayrıldığı 
yere konulan yaka gibi süsler burada hayli vurguludur. Başta sivri ku-
lakların olmayışı dikkati çeker. Siyah gövdeyi kaplayacak şekilde, beyaz 
renkle es-sultan yazılıdır. Bu yazıyla, güç, hâkimiyet gibi sembolleri de 
olan kartalın, sultanla ilişkilendirilmesi anlamlıdır. Başların ortasına 
konulan palmette, gagalarda, kanatlarda, bacaklarda ve diğer bazı 
detaylarda görülen turkuaz, sırın altında boya olabileceği gibi, lokal 
olarak renklendirilmiş sır da olabilir.

An important example of the eagle figures from the Palace is depicted 
on this tile. A double-headed eagle in heraldic posture occupies the 
surface of the tile with its wide and voluted wings and legs open. The 
feathers of the wings are rendered with horizontal and vertical lines 
and the tail is in the form of a palmette. Such eagles have a collar-like 
ornament where the body and neck join and the one here is quite 
emphasised. Absence of pointed ears is noteworthy. The black body is 
covered with the script in white reading al-sultan. It is meaningful that 
the eagle figure with symbolic meanings of power and sovereignty is 
linked with the sultan. The turquoise attested on the palmette placed 
between the two heads and some details as well as the beaks, wings, 
and legs may be painted underglaze or locally applied inglaze.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

mavi, yeşil boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, green paints

Kubadabad’ın bilhassa Küçük Saray’ında bulunan bir grup kartal figü-
rü, çizgisel üsluptaki yalın sunumlarıyla dikkati çeker. İnce bir çizgiyle 
oluşturulan heraldik duruştaki kartallarda, kıvrılmayan gagalar, uçları 
volütlenen ince kanatlar, biraz tombul gövdeler, ince bacak ve ayaklar, 
devrinin güçlü görüntüye sahip örneklerinden ayrılır. Bir boğumla 
gövdeye bağlanan palmet gibi kuyruklar bu kartallarda da vardır. Bu 
çinideki figürde gövde maviye boyanmış, göğsüne de enine dikdört-
gen bir çerçeveye es-sultanî yazılmıştır. İki yandan bitkiyle kuşatılan 
figürün başları üstünde bir palmet, kanatlar ile gövde arasında da üç 
benek motifleri yer alır.

A group of eagle figures uncovered especially at the Small Palace of 
Kubad Abad stand out with their plain linear styles. These eagles with 
heraldic posture are rendered with thin lines; their beaks do not curl; 
the thin wings have volutes at the tips; the bodies are a little fleshy; 
legs and feet are thin; thus, they differ themselves from the strong 
ones of the era. Palmette-tails joining the body via a knob also exist 
with these eagles. The figure on this tile has a body painted in blue; 
a broad rectangle on the chest reads the script al-sultani. A palmette 
crowns both heads and two plants flank the figure on the sides; three-
dots adorn the space between the body and the wings.
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Yıldız Çini
Env. No: 2425

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 27 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
yeşil, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2425
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 27 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, green, black paints

Bu çinideki çift başlı kartal tasviri, çizgisel üsluptaki örneklerdendir, 
bu sefer silüet etkisi bırakacak şekildedir. Yeşil renkte verilen kartalda 
göz, sivri kulaklar, kanat tüyleri, bacak çıkışları gibi ayrıntılar basit 
çizgilerle belirtilmiş, göğsüne de, beyaz zeminde, sultan unvanların-
dan el-muazzam yazılmıştır. Figürün çevresindeki boşluklarda, mavi 
zeminde, dairesel beyaz desenler yer alır.

The double-headed eagle figure on this tile is another example of the 
linear style and it is rendered to give the silhouette impression. The 
eagle in green is given details in simple lines such as the eye, pointed 
ears, wing feathers, leg joinings, and a script reading al-muazzam, one 
of the epithets of the sultan, is written on white background within 
a frame on the chest. The space around the figure has circular white 
designs on blue background.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1590

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 26 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1590
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 26 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, black paints

İki köşesi eksik olan çinide çift başlı kartal tasviri yer alır. Çizgisel bir üs-
lupta verilen heraldik duruşlu kartalın, çene altındaki benekleri dışında 
bir ayrıntısı yoktur. İki yana açılan ve incelerek volütlenen kanatları, bi-
raz tombul duran gövdesi, palmet gibi kuyruğu mavi boyalıdır. Bu renk 
üretim aşamasında dağılmış ve beyaz zeminin bir kısmını da örtmüş-
tür. Siyah renkli çizgisel kulaklar, bacaklar ve pençeler incedir. Gövde 
ortasındaki madalyonda Kemâl yazılıdır. Çevredeki boşluklar, kartalın 
etrafında beyaz bir kontur meydana getirecek şekilde kalın bir çizgiyle 
ayrılmış ve küçük volütlerle doldurulmuştur. 

The tile missing two corners is decorated with a double-headed eagle 
figure with heraldic posture in linear style. The only detail rendered is 
the speckles under the chin. The wings opening to the sides and ta-
pering into volutes, somewhat fleshy body and palmette-like tail are 
all painted in blue, which dispersed during production covering parts 
of the white background. Black linear ears, legs and claws are thin. The 
medallion in the middle of the body reads kamal, meaning maturity, 
perfection. The spaces around create a white border around the eagle 
with a thick line and are filled with small volutes.
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Yıldız Çini
Env. No: 1088

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,6 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1088
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.6 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Tek başına avcı bir kuş, heraldik duruşta, çini yüzeyine hâkim şekilde 
tasvir edilmiştir. İçi taralı yatay şeritlerle süslü, iki yana açılan kanatların 
uçlarına birer rumi bağlıdır. Başta sivri kulaklar, kıvrık gaga ve keskin 
bakışlı gözler belirgindir. Beyaz lekesi bulunan gövdeden bir boğumla 
ayrılan kuyruk yelpaze gibi açılır. Figürün çevresi beneklerle dolguludur. 

A bird of prey in heraldic posture is depicted alone dominating the 
surface of the tile. The wings opening to the sides are decorated with 
cross-hatched bands and a rumi hangs from their tips. Pointed ears, 
curling beak and eye with sharp gaze are discernible. The body has a 
white stain and a knob separates the tail, which fans out. The space 
around the figure is stippled.
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Yıldız Çini
Env. No: 1330

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1330
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Küçük kuş türlerinin tek başlarına işlendiği örnekler içinde bu çini ayrı 
bir yere sahiptir. Buradaki de küçük olmakla birlikte, avcı kuşlardan bi-
rinin tasviridir. Genellikle heraldik duruştaki büyük avcı kuşlara karşılık 
bu örnekte, hafifçe yandan verilmiştir. Bir kanadını açıp öne uzatan ve 
dikkatlice çevreyi izleyen kuşun pençeleri ve gagası vurgulu, benekli 
gövdesi şişkindir. Sırt tüyleri abartılı bir şekilde uzayıp çininin köşeleri-
ne doğru uçuşur. Çevrede kullanılan dolgular beneklidir, ancak renkten 
dolayı zor seçilir. 

Among tiles with small bird species this example has a special place. 
Although small this bird is actually a bird of prey. Big birds of prey are 
usually depicted in heraldic posture but this one is rendered slightly 
in profile. One wing is opened and stretched forth; the bird watches 
the surroundings carefully; its claws and beak are emphasised and 
speckled body is fluffy. The feathers on the back extend exaggeratedly 
towards the corners. The filling around is speckled but they are difficult 
to discern due to colouring.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Yıldızdan Kesilen Kare Çini
Env. No: 1290
Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları
19,7 x 19,8 cm
Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, yeşil boya

Square Tile Cut from a Star Tile
Inv. nr. 1290

Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century

19.7 x 19.8 cm
Underglaze

Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, green paints

Sekiz köşeli yıldız formunda üretilip sonradan kareye dönüştürülerek 
kullanılan çini, sırdaki bozulmalarına rağmen, süslemesiyle dikkati çeker. 
Burada, karşılıklı duran uzun bacaklı iki kuş, uzun boyunlarını birbirine 
dolayarak başlarını geri çevirmiş halde resmedilmiştir. Başlarındaki tek 
tüyden ibaret hotozları, üste kavislendirdikleri bol tüylü kanatları ve uzun 
olmayan biraz sivri kuyruklarıyla turnalara benzerler. Ayakları arasındaki 
boşlukta yaprak gibi büyükçe bir motif yer alır. Kuşların çevresindeki dol-
gularda kullanılan mavi renk, benzerlerine göre daha canlı görünür. 

This square tile was cut from an eight-pointed stelliform tile and it 
stands out with its decoration despite the deteriorated glaze. Two 
antithetical birds with long legs entwine their long necks turning 
their heads back. Their crest plumes comprising a single feather, their 
feathery wings curving up above, and their short, somewhat pointed 
tails recall cranes. The space between their feet is filled with a leaf-like 
big motif. The blue colour in the filling around the bird figures is more 
vivid compared to similar examples.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 354

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 24,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, yeşil-siyah boya

Sanatçıların, doğal ortamdaki canlı davranışlarını iyi bir gözlemle eser-
lerine aktardığı önemli örneklerden biri, iki kuşun simetrik tasvir edildi-
ği üst köşesi kesik bu çinidir. Uzun bacaklı ve uzun boyunlu kuşlar baş-
larını çininin alt köşesine konulan ve beslenme eylemine işaret eden 
yüksek kaideli kâseye doğru eğip, kanatlarını yukarı kaldırarak yüzeye 
hâkimdirler. Bir ayaklarıyla başlarının altını kaşıyor gibidirler. Aşağıya 
uzatılan boyunlarına göre ters bir kavis çizerek yükselen kanatlar, yü-
zeyde önemli bir hareket sağlar. Başlarındaki hotoz kalın ve kavisli tek 
çizgiden ibarettir. Figürlerin tavus kuşu olması mümkünse de, bilhassa 
sırttan yükselen kanatların bol tüylü görünen yapısı, kuyrukların uzun 
olmayışı ve karşılıklı duruşlar, turnaların oyun sahnelerine daha çok 
benzemektedir. Çevredeki boşluklar, halka gibi benekler bulunan mavi 
renkle doldurulmuştur. 

Star Tile
Inv. nr. 354
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 24.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, green-black paints

The tile with the top corner cut off is an important example with two 
symmetrical birds depicted with their lively motions in their natural 
habitat through good observation. The birds with long legs and long 
necks reach down to feed from the bowl at the bottom corner of the 
tile and their wings are raised; thus, the figures dominate the surface. 
They look as if scratching under their chins with one claw. The wings 
curve upward in opposite direction to the necks reaching down and 
create significant animation on the surface. Their crest plumes are 
rendered with a single thick, curving line. Although these birds may 
be peacocks they approach the cranes more with their feathery wings 
rising from the back, short tails and symmetrical positioning, recalling 
the plays of cranes. The spaces around are filled in blue colour with 
ring-like speckles.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1593

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 19,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, koyu yeşil boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1593
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
H. 19.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, dark green paints

Bir köşesi sağlam kalabilen sekiz köşeli yıldız formundan kırılan çinide 
süsleme de eksiktir. Karşılıklı duran iki tavus kuşu, uzun boyunlarını S 
şeklinde kıvırıp birbirlerine doladıktan sonra hotozlu başlarını da kar-
şılıklı getirip kur yapmaktadırlar. Sivrilen dilimli kanatlar kavislenerek 
yukarıya, kuyruklar aşağıya uzayarak yüzeyde dengeli bir dağılım sağ-
lanmıştır. Gövdelerden biri lacivert, diğeri koyu yeşil renktedir. Kanat 
tüylerinde mavi ve siyah nöbetleşe kullanılmış, bacaklarda ve yanaklar-
da benekler işlenmiştir.  Alttan yükselen bitki, çatallanarak zemindeki 
boşlukları doldurur. Mevcut parçanın sol alt yarısındaki şeffaf turkuaz 
sır dikkati çekmekle kalmaz, süslemeye de renk zenginliği katıyor gibi 
görünür. Fakat bunun üretim sırasında renk damlaması sonucu mey-
dana geldiği, çinide hala duran büyük sır kütlesinden anlaşılır. 

This fragment of an eight-pointed stelliform tile has only one corner 
extant; therefore, part of its decoration lacks as well. Two antithetic 
peacocks entwine their necks and bring their heads with crest plume 
beak to beak, flirting. Lobed wings taper curving up whereas the 
tails extend down, thus creating a balance on the surface. One body 
is dark blue and the other is in dark green. The lobes of the wings 
alternate in dark blue and dark green; cheeks and legs are speckled. 
The plant rising from the bottom branches out filling the spaces. 
The transparent turquoise glaze in the lower left part of the extant 
fragment not only stands out but also seems to add colour richness; 
however, it dripped during production as inferred from the big glaze 
mass retained on the tile.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 2851

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 23,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, koyu yeşil boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 2851
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 23.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, dark green paints

Sekiz köşeli kırık yıldız çini, yüzeyine işlenen bitki ve figürlerin yumu-
şak kavisleriyle dengeli bir hareket sunar. Alttan yükselen bir bitki, 
çininin ortasında ikiye ayrılarak, üst iki yanda, aşağıya ve yukarıya kıv-
rılır. İki tavus kuşu karşılıklı olarak bu bitkiye tünemiş, hotozlu başları, 
boyundan kavislenerek geriye çevrilmiştir. Desenli kuyrukları aşağıya 
uzayan figürlerin başlarının arasında, bir kaide üstünde hilal yer alır. 
Zeminde fazla süslemeye yer verilmemesi kuşların ön planda kalma-
sını sağlamıştır. 

This fragment surviving from an eight-pointed stelliform tile displays 
balanced motions with the soft curves of the plants and figures de-
picted. A plant rising from the bottom forks in two in the middle and 
curves up and down on the sides. Two antithetic peacocks perched 
on this plant have their crested heads turned back curving from their 
necks. Their designed tails extend down and between their heads is a 
crescent resting on a base. Absence of dense décor in the background 
puts forth the figures.
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

mavi, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, black paints

Renk ve desen işçiliğiyle dikkati çeken sekiz köşeli yıldız çini, sonradan 
kesilip kırılarak üstündeki süslemesinin bir kısmını kaybetmiştir. Çinide, 
zemin mavi ve siyahla boyanıp astarın beyaz rengiyle verilen desende, 
ayrıntılar çizgisel olarak işlenmiştir. Ortada yükselen hayat ağacının 
alt kısmı tam olarak seçilemese de, bazı bitkisel motiflerin iliştirildiği 
anlaşılır. Üst kısmı ise, yüzeyde önemli bir yer kaplayacak şekilde, kat 
kat yapraklardan oluşan büyük bir palmete dönüşür. İki yana uzayan 
yaprakların uçları yukarı kıvrılır. Hayat ağacının iki yanında, gövdeleri 
karşılıklı duran, başlarını geriye çevirmiş iki kuş yer alır. Kuşların kuy-
rukları aşağı uzarken, kanatları rumi gibi geriye açılıp uçları volütlenir. 
Başlarındaki tüyler pul gibidir. Vücutları üç beneklerle süslüdür.  Mev-
cut parçadan anlaşıldığına göre köşelerde dolgu motifi olarak yarım 
palmetler kullanılmıştır.

An eight-pointed stelliform tile, standing out with its colour and design, 
later cut and broken has lost some of its décor as well. The décor is given 
in the colour of the slip by painting the background in blue and black, 
and the details are rendered linearly. The tree-of-life rising in the middle 
is inferred to have some floral motifs attached to its bottom part, which 
is not clearly discernible. On the upper part, it transforms to a mul-
ti-layered palmette occupying most of the space. The petals extending 
sideways have their tips curving up. The tree-of-life is flanked by two 
antithetic birds with their heads turned back facing away from each 
other. As the tails extend downward their wings open up backward like a 
rumi and their tips terminate in volutes. The plumes on the crest are like 
scales. Their bodies are speckled with triple dots. As inferred from the 
extant fragment the corners of the star were filled with half-palmettes.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1086

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,8 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz-turkuaz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1086
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.8 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless-turquoise glaze, 
white slip, dark blue, aubergine purple, black paints

Çinilerde sıkça konu edilen hayat ağacı ve kuş tasvirli bir örnektir. Beyaz 
zeminde, alt köşeden üsttekine uzayarak eksen oluşturan, üstünde çe-
şitli motif ve yapraklar sıralanan ince çizgi, hayat ağacı gibi sunulmuş, bu 
eksenden iki yana yapraklar ve dallar uzatılarak aynı zamanda bir zemin 
dolgusu meydana getirilmiştir. Bu zemininde, hayat ağacına tüneyen 
karşılıklı iki kuş yer alır. Dikkatli bir şekilde birbirine bakan kuşların genel 
özellikleri, 1085 envanter numaralı örnekle aynıdır. Bitkilere bağlanan, 
lotus tomurcuğu gibi motiflerdeki turkuaz, sıra katılan renk olmalıdır. 

An example of tiles with the common theme of tree-of-life flanked by 
birds. A thin line extending from the bottom corner straight up to the 
top corner and adorned with various motifs and leaves is rendered as a 
tree-of-life forming the axis; branches and leaves extend laterally from 
this axis, thus filling the spaces. Two birds perch on the tree-of-life on 
this background. The birds gazing at each other carefully are similar to 
those depicted on the tile inv. nr. 1085. The turquoise on the lotus-bud-
like motifs connecting to the plants should have been dripped inglaze.
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Yıldız Çini
Env. No: 1085

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz-turkuaz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1085
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless-turquoise glaze, 
white slip, dark blue, black paints

Kuşlar ve hayat ağacı konusu işlenen çinideki süsleme çerçeve içine 
alınarak, köşelere turkuaz birer beneği olan küçük kıvrımlı dolgular işlen-
miştir. Figürlü çinilerde örneğine sık rastlanan ve zemin dolgusu olarak 
da görülen bitki, burada hayat ağacı gibi kullanılıp ortada bir eksen teşkil 
etmektedir. Alt ve üst köşeler arasında boydan boya uzanır, ortasından iki 
yana birer dal daha kıvrılır. Bu dallara tüneyip, sırt sırta duran ve başlarını 
geriye çevirerek birbirine bakan iki kuş tasvir edilmiştir.  Kuşlar, şişkin 
benekli gövdeleri ve uzun kuyruklarıyla yüzeyi doldurur. Kanat, kuyruk 
ve baş detayları işlidir. Çinide görülen turkuaz, sıra katılan lokal renktir.  

The tile is decorated with a scene of tree-of-life and birds placed 
within a frame and corners are filled with little spirals with a turquoise 
spot. The plant frequently encountered on figural tiles is given here as 
a tree-of-life creating an axis between the bottom and top corners of 
the tile. In the middle two branches stretch out from it. Two birds perch 
on these branches back to back and turn their heads back so that they 
face each other. The birds with their fluffy and speckled bodies and 
long tails fill up the surface. Wings, tails and heads are given with de-
tails. Turquoise colour seen was applied locally inglaze.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1080

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah, patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. 1080
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Çerçeveler içine alınan çininin beyaz zemininde, ortada yükselen hayat 
ağacının iki yanında simetrik duran kuşlar işlenmiştir. Alt köşedeki tek 
saptan çıkan üç dalın ikisi yanlarda kavislenerek uzanır, ortadaki ise, çi-
ninin merkezinde bir eksen teşkil edecek şekilde yükselip, üstte, kat kat 
dilimlenen dolgun bir palmete bağlanarak, hayat ağacı fonksiyonuna 
kavuşur. İki yanda karşılıklı duran ve yandan görünen küçük türdeki 
kuşlar, sanki dala konmuş gibi, başlarını kaldırarak hayat ağacının te-
pesine bakmaktadırlar. Bu davranışlarına uygun olarak düşey konum-
lanan kuşların şişkin gövdeleri, iki parçalı kuyrukları vardır. Zemindeki 
boşluklara benekli desenler işlidir. 

The tile framed with lines features a tree-of-life rising in the middle 
and flanked with two birds symmetrically on the white background. 
Three branches come out from the same stem; two of them curve out 
to the sides; the middle one rises like an axis along the middle line of 
the tile, transforming to a tree-of-life. The two symmetrical birds of 
small species stand as if perched on the branches and look up to the 
tip of the tree-of-life. Their fluffy bodies are positioned vertically and 
their tails fork in two. The spaces of the background are filled with 
stippling.
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Yıldız Çini
Env. No: 1264

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah, patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. 1264
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Çinide görülen hayat ağacıyla birlikte tasvir edilmiş kuşların genel 
özellikleri ve kompozisyon düzeni, bazı küçük ayrıntılar dışında, 1080 
envanter numaralı örnekle aynıdır. Ancak, eksendeki bitkiye bağlanan 
motif değişmiştir. Buradaki motif, sivri yapraklarıyla keskin hatlara sa-
hiptir. Bu çinideki zemin daha yalın bırakılmıştır. 

The overall features of the birds and the composition on this tile are 
similar to those on the tile inv. nr. 1080, except for some minor details. 
However, the motif joining the plant on the axis is different here. The 
motif here has sharp lines with pointed petals. The background is left 
plainer on this example.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1261

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1261
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Küçük kuş tasvirleri çinilerde sevilerek kullanılmıştır. Çerçevelerle kuşa-
tılan, kenarlarına ve köşelerine benekli dolgular yapılan çininin beyaz 
zemininde bu kuşlardan biri yer alır. İki bitkinin ortasındaki şişkin göv-
deli kuş biraz yandan, gözleri yukarı bakıyor gibi durmaktadır. Kanatları 
küçük, uzun kuyruğu iki parçalıdır. 

Depictions of small birds were a popular theme on tiles. Such a bird is 
depicted here on white background, flanked with two plants within a 
frame of lines filled with speckles along the edges and corners. The bird 
with fluffy body between the two plants is rendered a little in profile; its 
eyes seem to look up. Wings are small and the long tail is in two pieces.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 1062

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22,8 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1062

Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century

Diam. 22.8 cm
Underglaze

Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, aubergine purple, black paints

Dilimli uzun yaprakların doldurduğu zeminde, uzun boyunlu, kısa 
ayaklı bir kuş yer alır. Yukarı kavislenerek sivrilen uzvu, gövde uzan-
tısı gibi göründüğü için kuyruk olmalıdır. Dolayısıyla burada bir 
tavus kuşu tasvirinden söz edilebilir. Buna karşılık baştaki hotoz, 
telli turnalarda olduğu gibi, gözünden itibaren uzayıp yelpaze gibi 
açılır. Gagasında zemin bitkilerinden birini tutar. Hemen önündeki 
tek bir motifin mavi renkle hilal gibi vurgulanması ilgi çeker.

On a background filled with lobed long leaves is a bird with a 
long neck and short legs. The extension of the body curving 
upward should be the tail. Therefore, this bird may be a peacock. 
Yet, the crest on the head extends like a fan and thus, it is similar 
to that of the demoiselle crane. It holds one of the background 
plants in its beak. It is curious that a single motif before the fig-
ure is emphasised like a crescent in blue.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Çinilerde sevilerek kullanılan tavus kuşlarından biri, buradaki çininin 
beyaz zemininde, iki yanından bitkiyle kuşatılır halde verilmiştir. 1062 
envanter numaralı örnekle benzer duruşa sahip figürün başındaki 
hotozlar, tam da tavus kuşlarında olduğu gibidir. Kuyruk süsleri yatay 
çizgilerle belirtilmiş, kanat daha detaylı işlenmiştir. 

A peacock, a popular theme on tiles, is depicted here flanked on the 
sides with two plants on white background. The posture is similar to 
that on inv. nr. 1062; the crest on top of its head is exactly like that on 
peacocks. The tail ornaments are given in lines and the wing is ren-
dered in more detail.
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Yıldız Çini
Env. No: 1286

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 21,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, siyah, patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. 1286
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 21.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Çinilerde kuyruk detaylarının ayrıntılı işlendiği nadir tavus kuşu örnek-
lerinden biri bu çinide görülür.  Hafif yandan duruşu, başındaki hotoz-
ları, ayak ve kanatlarıyla diğerlerine benzemektedir. Yandan, yukarı açı-
larak gösterilen kuyruk ise, göz şeklindeki benekli telekleriyle, gerçekçi 
tasvir edilmiştir. Figürün önünde bir bitki uzanırken, diğer boşluklar 
beneklerle doldurulmuştur.

A rare peacock figure with detailed tail is depicted slightly in profile 
and with its crest, feet and wings it is similar to the others. The tail giv-
en opening up at the side is rendered quite realistic with the eye-like 
speckled feathers. A plant extends before the figure and other spaces 
are filled with stippling.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1265

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 23 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, mavi, 
turkuaz, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1265
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 23 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, turquoise, black paints

Çininin beyaz zemininde iri gövdeli bir kuşun yandan görüntüsü veril-
miştir. İnce uzun boynu, biraz uzun gagası ve kuyruk yapısıyla su kuş-
larına benzer. Sırt üstünde, boynundan kuyruğuna kadar sıralanan ve 
kuyruk ya da kanat diye yorumlanamayacak volütler yükselir. Figürün 
çevresinde ince kıvrımlı dolgular işlidir. 

A bird with a big body is depicted in profile on white background. Thin 
and long neck, beak somewhat long, and tail suggest a water bird. On 
its back is a series of volutes from the neck to the tail but they cannot 
be regarded as a tail or wing. The figure is surrounded with a filling of 
fine scrolls.
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 1164

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Genişlik: 20 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 1164
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
W. 20 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Yıldız çiniden kırılan parçada yandan tasvir edilen ördek figürü vardır. 
Bir kanadını aşağı sarkıtan ördek, açık yassı gagası, vücut ve kuyruk 
yapısıyla gerçekçi resmedilmiştir. Boynunda geniş bir yaka, kanatların-
da süsler işlidir. Figürün arka planında yükselen bitki doğal bir ortam 
sağlıyor gibidir. Boşluk dolguları taralıdır. 

This fragment of a stelliform tile depicts a duck in profile. With one 
wing hanging down, flat beak ajar, body and tail fabrics the figure is 
quite realistic. A wide collar runs around the neck and the wings are 
decorated. Behind the figure is a plant to create a natural habitat. 
Spaces are filled with cross-hatching.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1285

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 22 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1285
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Buradaki örnekte, iri gövdeli, uzun boyunlu ve uzun gagalı bir su ku-
şunun, boynunu geri çekip göğsünü şişirerek, kanatlarını açmış ha-
liyle oyun sahnesi canlandırılmıştır. Kanat tüylerinin, kontur olmadan 
paralel çizgilerle belirtilmesine az rastlanır. Kuşun çevresi koyu zemin 
üstündeki açık renk rumilerle dolguludur. 

A water bird with a big body, long neck and long beak is depicted here 
playing with its neck pulled back, chest swollen, and wings open. It is 
quite seldom that wing feathers are rendered only with parallel lines 
without contours. The figure is surrounded with light coloured rumis 
on dark background.
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Yıldızdan Kesilen Kare Çini
Env. No: 1558

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

12 x 19 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, siyah boya

Square Tile Cut from a Star Tile
Inv. nr. 1558
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
12 x 19 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, black paints

Yıldızdan kesilip kare levha olarak kullanılan çini, tabiattaki anlık sah-
nelerin aktarıldığı örneklerden biridir. Çevreyi kuşatan mavi çiçekli 
sarmal kıvrımların ortasında, tam da uçmak üzere olan balıkçıl kuşlar-
dan biri tasvir edilmiştir. Pençelerinin üstünde öne doğru hamle yapan 
uzun bacaklı kuşun anlık hareketi gerçekçidir.  Kuş, silüet gibi tek renkle 
boyanarak, ayrıntıları çizgilerle belirtilmiştir. 

Square tile cut from a stelliform one depicts a moment in nature. Sur-
rounded with scrolls with blue blossoms is a water bird just about to 
take off. The bird with long legs moves forward on its claws and this 
momentary scene is realistic. The figure is painted on a single colour 
like a silhouette and details are rendered with lines.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldızdan Kesilen Kare Çini
Env. No: 1563

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

19 x 20 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, yeşil-siyah boya

Square Tile Cut from a Star Tile
Inv. nr. 1563
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
19 x 20 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, green-black paints

Çinide, balıkçıl bir kuş, kanatlarını hafif açıp yürürken, dikkatli bakan 
gözleriyle de avını arıyor gibi çizilmiştir. Gagası hayli uzundur. Sol kana-
dın yatay tüyleri üstünde zarif bir kıvrım yükselir. Bacaklar benekli, kuy-
ruk ucu dilimlidir. Figürün çevresi mavi çiçekli kıvrımlarla dolguludur. 
Çininin yıldızdan kesilip kareye dönüştürüldüğü, kenar şeritlerinden 
belli olmaktadır. 

The tile depicts a water bird walking with its wings slightly open and as 
if watching for a hunt with careful eyes. Its beak is quite long. From the 
horizontal feathers of the left wing rises an elegant plume. Legs are 
speckled and the tail is lobed. The figure is surrounded with a filling of 
scrolls with blue blossoms. The bands along the edges reveal that the 
tile was cut from a stelliform one.
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Yıldız Çini
Env. No: 1552

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 26,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, yeşil boya

Star Tile
Inv. nr. 1552
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 26.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, green paints

Bir kısmı kırık çininin yüzeyine tek bir motif hâkimdir. Sivri bir dipten çı-
kıp yüzeyi kaplayan uçları sivri beş yapraklı bitki, keskin hatlarıyla dina-
mik bir görüntü yaratır. Yaprakların açılmaya başladığı kısma taralı bir 
şerit konmuştur. Arada beyaz zemin bırakıp, bitkinin formuna uygun 
olarak çevreyi dolduran mavi renk üstünde halka gibi beyaz benekler 
yer alır. Bitkinin yandaki yaprakları ile alt köşelerdeki dolgunun sınırları, 
buradaki beyaz zemini, çok zarif birer rumiye dönüştürmüştür. Böyle bir 
tasarım, sanatçının güçlü bir desen becerisine sahip olduğunu gösterir. 

Partially broken, the tile surface is dominated by a single motif. A 
plant with five petals rises from a pointed bottom and occupies the 
entire surface, creating a dynamic look with its sharp contours. A 
cross-hatched band separates the leaves from the bottom. The spaces 
around are separated from the motif by a white band and are painted 
blue with ring-like white speckles. the bottom petals of the plant and 
the boundaries of the filling at the bottom corners transform the white 
background here to elegant rumis. Such a design suggests that the 
artist had a very strong design skill.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Kare Çini
Env. No: 1324

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

20,5 x 20,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
lacivert, patlıcan moru, siyah boya

Square Tile
Inv. nr. 1324
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
20.5 x 20.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, aubergine purple, black paints

Kare formda üretilen, ancak başka örnekleriyle ulanarak enine uza-
yıp bordür gibi bir düzen ortaya koyacak çiniler, bu özelliğiyle, her biri 
başkalarından bağımsız kendi kompozisyonunu taşıyan diğer levha çi-
nilerden ayrılır. Alt ve üstten çizgilerle sınırlanan süsleme, başka örnek-
lerle birleşeceği için yanlarda yarım kompozisyonlarla biter. Bu çinide, 
çiçekli ve örgülü kûfi yazıyla, rumili zarif bir kompozisyonun merkez 
teşkil ettiği aynalı olarak Allah lafzı yazılıdır. Çininin mavi zemininde be-
yaz renkle verilen kompozisyon, yazının veriliş şekliyle de, motiflerinin 
özenli işçiliğiyle de saray çinilerinin arasında özel bir yere sahiptir. 

This square tile was designed to adjoin other tiles creating a horizon-
tal border; therefore, it differs from others, which were designed with 
individual compositions. The decoration is bounded with lines on top 
and bottom and terminates in half-compositions on the sides as it was 
to unite with similar tiles. This tile features mirror-imaged, floral and 
braided kufic script reading “Allah” with an elegant rumi composition in 
the middle. The composition is rendered in white on blue background. 
The tile with its careful workmanship of the script and motifs has a 
special place among the tiles of the palace.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Kare Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

mavi, siyah boya

Square Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
blue, black paints

Düzenleniş biçimiyle, yine Kubadabad Sarayı’na ait 1324 envanter 
numaralı örneğe benzeyen kare çininin ortasında, üst üste yükselen 
iki büyük palmet motifi kompozisyonun eksenini oluşturur. Bunun iki 
yanına, çiçekli ve örgülü kûfi ile aynalı olarak Allah lafzı yazılıdır. Beyaz 
zeminde küçük bitkisel motifler vardır. Çininin iki yanında yarım görü-
nen bitkisel süslemeler diğer çinilere ulanacak gibi tasarlanmıştır. 

The arrangement of design is similar to that on inv. nr. 1324 from 
Kubad Abad Palace. In the middle of the tile two big palmettes on top 
of the other forms the axis of the composition. This is flanked with mir-
ror-imaged braided kufic script reading “Allah”. The white background 
is animated with small floral motifs. The half-motifs of floral character 
on the sides were designed to link with adjoining tiles.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. n/a
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Kubadabad’ın Küçük Saray denilen yapısında keşfedilen bir çini grubu, 
desenlerinin özenli işçiliği ve figür kullanımıyla, kendi formları içinde 
öne çıkar. Bu çinide, yüzeyde bir bölümlenmeye gidilmeden, ortaya 
çapraz şekilde heraldik duruşlu çift başlı kartal yerleştirilmiş, kollara da 
tek saptan çıkan rumiler tekrar edilmiştir. Rumilerin yüzeylerinde çizgi-
ler işlenerek, taş ve ahşap oymalardaki dilimli örneklerine benzetilmiş-
tir. Genel hatlarıyla silüet halinde işlenen kartalda göz, gaga ve bir rumi 
yaprağı gibi sivrilip çininin köşesine dokunan kanatlar çizgilerle detay-
landırılmıştır. Bir boğumla gövdeden ayrılan büyük kuyruğun lotus gibi 
kıvrılan uçları çininin köşesini kavramaktadır. Göğsünde yazı gibi duran 
çizgiler vardır. Bu tipteki kartallar, sekiz köşeli yıldızlarda da görülür.

A group of tiles uncovered at the Small Palace of Kubad Abad stands out 
with their careful workmanship of designs and use of figures. Without 
any spatial arrangement on the surface, a double-headed eagle fig-
ure with heraldic posture is placed in the centre and rumis on a single 
branch are repeated on the arms. With lines drawn the rumis look like 
the examples on woodwork and stonework. The eagle rendered as a sil-
houette in overall features eye, beak, and wings tapering and terminat-
ing in a rumi leaf touching the edges of the tile, detailed in lines. The big 
tail is separated from the body with a knob and its tips curve like lotuses 
and hold on the corner of the tile. Lines on the chest imitate script. Such 
eagles are also attested on eight-pointed stelliform tiles.
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Dört Kollu Yıldız Çini 
Env. No: 2862

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 27 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 2862
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 27 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Süslemenin yüzeye yerleştirilişindeki başarısıyla dikkati çeken örnekte 
çift tavus kuşu tasvir edilmiştir. Kollara göre çapraz olarak, ortada kar-
şılıklı duran kuşlar, uzun boyunlarını ve hotozlu başlarını geriye çevi-
rirken, birbirlerine dolamışlardır. Her birinin dilimli rumilere benzeyen 
kavisli kanatları yukarıya yükselip, yıldızın üstteki kollarını, kuyrukları 
da aşağıya uzayarak alttaki kollarını doldurur. Kuyruklar ve vücut de-
tayları çizgilerle belirtilmiştir. Kuşların ayakları arasındaki boşlukta, 
alem gibi, kaide üstüne konulan hilal motifi vardır. Buradaki kuşlar da 
bitkisel motiflerle birlikte verilmiştir. 

A successful example of arrangement of décor on the surface, this 
tile depicts two peacocks. Standing diagonally from the arms, the pair 
stand facing with their necks entwined around each other and their 
heads with a crest turned back. The curving wings reminiscent of lobed 
rumis rise up filling up the upper arms of the star whereas the tails fill 
up the lower arms. Details of the tails and bodies are given in lines. In 
the space between the feet of the birds is a crescent resting on a base, 
like a standard. These birds are also given with floral motifs.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 2625

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Çap: 24,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya 

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 2625
Kubad Abad Palace
Middle of the first half of the thirteenth century
Diam. 24.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Turkuaz sır altına siyah boyalı bu dört kollu yıldızlar, kendi formları 
içinde, Selçuklu saraylarının en yaygın örnekleridir. Merkezine kendi 
şekli çapraz yerleştirilip, kollarında tek eksene göre simetrik düzen-
lenen kıvrım dallı soyut motifler tekrarlanır. Şablon kullanmadan, 
serbest elle çizilen desenler, küçük detay değişiklikleriyle diğer ör-
neklerde de görülür. 

These four-pointed stelliform tiles painted in black under turquoise 
glaze are very common among the tiles of the Seljuk palaces. In the 
crossing is the form of the tile placed diagonally; abstract foliates 
symmetrical about one axis are repeated on the arms. Designs were 
drawn free hand without using a template and they repeat on other 
examples with minor differences.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Çini
Env. No: 1791

Beyşehir Eşrefoğlu Camii
13. yüzyılın son çeyreği

Çap: 63 cm
Çini Mozaik

Beyaz hamur, turkuaz, patlıcan moru sır

Tile
Inv. nr. 1791
Eşrefoğlu Mosque, Beyşehir
Last quarter of the thirteenth century
Diam. 63 cm
Tile mosaic
Stonepaste, turquoise, aubergine purple glazes

Dairesel formdaki çini mozaik madalyonda, sapları merkezde yıldız 
oluşturan lotus ve soyut motifler radyal düzende sıralanır; lotusların 
uzayan yaprakları, palmetlere bağlanıp gelişir. Bulunduğu alanda ka-
palı bir kompozisyon meydana getiren süslemedeki palmetlerin yap-
rakları, sırın kazınmasıyla detaylandırılmıştır. Motifler patlıcan moru, 
zemin çinileri turkuazdır.

Müze kayıtlarında çininin camiden getirildiği yazılsa da, ait olduğu yer 
hakkında bilgi yoktur. 

This circular medallion of tile mosaic features lotuses and abstract 
motifs placed radially with their stems forming a star in the centre. Pet-
als of lotuses extend and join the palmettes. The decoration forms a 
closed composition within the surface and the petals of the palmettes 
were given details by incising the glaze. The motifs are aubergine pur-
ple and the background tiles are turquoise.

The museum inventory records that it was brought in from the above-
mentioned mosque without elaborating any details.
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Yıldız Çini
Env. No: 2937

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, yeşil-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2937
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, green-black paints

Beyaz zeminin iki çerçeveyle kuşatıldığı çinide bağdaş kurarak oturan 
figür yer alır. Vücudu cepheden, hale içine alınan başı hafif yandan, 
fakat izleyiciye bakar şekilde resmedilmiştir. Figür minderde oturu-
yor gibidir. Sağ elini bacağına yaslayıp, sol elini göğsüne kaldırmıştır. 
Ellerde herhangi bir nesne yoktur. Mavi, siyah ve beyaz çizgili kıyafet 
giymiş, kollardaki tirazlar basit çizgilerle belirtilmiştir. İki yandaki bit-
kiler hayli çizgiseldir.  

A figure is seated cross-legged on white background surrounded with 
two frames. The body is depicted facing and the nimbed head looking 
at the audience is slightly in profile. The figure seems to be seated on 
a cushion. He rests his right hand on his leg and raises his left hand to 
the chest. The hands are empty. The robe is striped in blue, black and 
white and the tiraz bands on the sleeves are rendered with simple lines. 
The plants on the sides are quite linear in style.
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Yıldız Çini
Env. No: 3159

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3159
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Çinide, beyaz zeminde iki yandan birer bitkiyle kuşatılan, bağdaş ku-
rarak oturmuş insan tasviri yer alır. Sağ elini bacağına yaslayıp, sol elini 
göğsüne kaldırmıştır. Ellerinde herhangi bir nesne tutmaz. İri benekli 
kıyafetinin sol yarısı ve sağ kolu siyah, geri kalanı mavi renklidir. Kısa 
saçları ve bilinen yüz tipiyle biraz sağına doğru bakar. 

The tile features a human figure seated cross-legged and flanked by 
a plant on both sides, all on white background. The hands are empty. 
The robe with big speckles is black in left half and right sleeve and 
blue in the rest. With short hair and traditional face type he gazes a 
little to the right.
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Yıldız Çini
Env. No: 2934

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah, 
patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. 2934
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, aubergine 
purple, black paints

Beyaz zeminde, minder üstünde bağdaş kurarak oturan insan figürünü 
iki yandan birer bitki kuşatır. Sol elini göğsüne kaldırıp kadeh tutarken, 
uzattığı sağ elinde bitki demeti taşır. Vücut cepheden, hafif eğik duran 
başı kısmen yandan, elindeki çiçeğe doğru bakar şekilde resmedilmiş-
tir. Kaşların kalın çizilmesi dışında, yüz tipi ve başlık bilinen özelliklere 
sahiptir. Çizgili kıyafeti mavi, siyah, beyaz ve patlıcan moru renklerdedir. 

A human figure seated on a cushion is flanked with a plant on both 
sides, all on white background. Left hand raised to the chest holds a 
cup and the right hand holds a bunch of plants. The body is rendered 
facing and the head slightly tilted is given partially in profile; the figure 
is gazing at the flower in hand. Beside the thick eyebrows, the figure 
features traditional face type and headgear. The striped blue robe is 
rendered in blue, black, white and aubergine purple.
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Yıldız Çini
Env. No: 3359

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3359
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Çinide, bağdaş kurup oturan figürün vücudu cepheden, başı hafif 
yandan tasvir edilmiştir. İki kolu tirazlı, mavi, siyah ve beyaz çizgili kı-
yafeti vardır. Hale içine alınan başı geleneksel özelliklerdedir. Sol elini 
göğsüne kaldırıp, uzattığı sağ eliyle siyah renkli kadehi tutan figürü iki 
yandan, kavislendirilmiş birer bitki kuşatır. Süsleme, iki çerçeve içindeki 
beyaz zeminde verilmiştir.  

The figure seated cross-legged is depicted with his body facing and 
his head slightly in profile. The robe with tiraz bands on the sleeves is 
striped in blue, black and white. The haloed head has traditional fea-
tures. The left hand is raised to the chest; the right hand stretched out 
holds a cup; and the figure is flanked with a curving plant. The decora-
tion is placed on white background within double frames.
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Yıldız Çini
Env. No: 2935

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, lacivert, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2935
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, dark blue, black paints

Bağdaş kurarak oturan genç bir figür, beyaz zeminde, iki yanından bit-
kilerle kuşatılarak tasvir edilmiştir. Uzun saçlı, iri badem gözlü ve bitişik 
kaşlı verilen insanın benekli kıyafeti üstte lacivert, altta siyahtır. Dizle-
rinin önüne çekilen çizgiler bir minderi çağrıştırır. Dizinin hizasında, sol 
eliyle muhtemelen bir yelpaze, uzattığı sağ eliyle de lacivert renkli bir 
kadeh tutmaktadır. 

A youth seated cross-legged is depicted flanked with plants on both 
sides on white background. Long hair, big almond eyes and joining 
eyebrows accompany the figure dressed with a speckled robe, which 
is dark blue on top and black under. Lines before the knees suggest a 
cushion. In the left hand is probably a fan held at knee level and in the 
right hand stretched out is a dark blue cup.
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Yıldız Çini
Env. No: 3154

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, yeşil-siyah, 
patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. 3154
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, aubergine 
purple, green-black paints

Bağdaş kurarak oturan bir insanın tasvir edildiği çini beyaz zeminlidir. 
Figürü iki yandan patlıcan moru meyveleri olan bitki kuşatır. Figür, 
benekli mavi bir kıyafet giymiş, göğüs hizasına kaldırdığı sol eliyle bir 
meyve, uzattığı sağ eliyle patlıcan moru renkli bir kap/kadeh tutmuş-
tur. Uzun kaşlar ve iri gözlere sahip yüzü biraz sağına dönüktür. Uzun 
saçlar sırtına sarkıtılmış, baş örtülmüştür. 

The tile with white background is decorated with a human figure seat-
ed cross-legged. Plants with aubergine purple fruit flank the figure, 
who is dressed with a speckled blue robe and holds a fruit in the left 
hand raised to chest level and an aubergine purple cup in the right 
hand stretched out. The face with long eyebrows and big eyes is slight-
ly turned to right. Long hair falls on the back and veil covers the head.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 3166

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah, 
patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. 3166
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth-beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, 
aubergine purple, black paints

İki çerçeveyle sınırlanan çininin beyaz zemininde bağdaş kurup otu-
ran bir insan tasviri yer alır. Kıyafetinden ellerin duruşuna kadar, 3154 
envanter numaralı örnekle aynı özellikleri gösterir. Ancak sol elinde 
tuttuğu nesne (?) farklıdır.

A human figure seated cross-legged is depicted on white background 
of the tile framed with double lines. From the robe to the gesture of the 
hands the figure recalls that on inv. nr. 3154. However, the object (?) 
held in the left hand is different.



235THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, yeşil-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, green-black paints

Beyaz çini zemininde, başka desene yer verilmeden, bağdaş kurup 
oturan insan tasviri işlenmiştir. Başlığı, yüz tipi, benekli mavi kıyafeti 
ve kolunda tirazları bilinen özelliklerdir. Göğsüne kaldırdığı sol elinde 
meyve, uzattığı sağ elinde, renksiz büyükçe bir kap tutar. Bu grup çini-
lerde görüldüğü üzere, figür burada da minderde oturuyor gibidir. 

The white background of the tile is decorated with only the human 
figure seated cross-legged. The headgear, face type, speckled blue 
robe and tiraz bands on the sleeves are usual features. In the left hand 
raised to the chest is a fruit and in the right hand stretched out is a big 
cup without colouring. As seen in this group of tiles, the figure seems 
to be sitting on a cushion.
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Yıldız Çini
Env. No: 3151

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, koyu yeşil, 
siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3151
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, dark 
green, black paints

Koyu yeşil renkli bir çerçeve içine alınan beyaz zeminde, iki yandan bit-
kilerin kuşattığı, oturan insan figürü tasvir edilmiştir. Bir dizini dikerek 
oturduğu anlaşılan figürün, ayağında, baklava desenli bir çizme ya da 
çarık, beyaz benekli mavi kıyafeti ve belinde kemeri vardır. Göğsüne kal-
dırdığı sol elinde bir kadeh tutarken, uzattığı sağ eliyle de bitkiyi kavra-
mıştır. Geleneksel yüz tipine sahip, hafifçe sağına dönen başta, sarık gibi 
bir başlık görülür. Sıra bulaşan turkuaz renk,  figürün üstüne rastlamıştır. 

On the white background framed in dark green is a human figure seat-
ed flanked with plants. The figure pulls up one knee and the boots or 
sandals have lozenge designs. The blue robe with white speckles is tied 
up with a belt. In the left hand raised to the chest is a cup and the right 
hand stretched out grabs the plant. The head with traditional face type 
is slightly turned to the right and topped with a turban-like headgear. 
The turquoise smudged on the glaze covers the figure.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 2938

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,4 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2938
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.4 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Ok atan bir insanı konu alan tasvir, Kubadabad Sarayı çinileri içinde 
şimdilik tektir.  Çizgisel bir üslupta okunu yerleştirip, dikkatli bakışlarla 
yayını gererken görülen genç figür, hareket halindedir. Arkaya uzanan 
oklar, elinde yedeklerini tuttuğu izlenimini bırakır. Çizgili kıyafeti, siyah 
çizmeleri kabaca işlenmiştir. Beyaz zeminde siyah rengin hâkim olduğu 
süslemede, boşluklara yerleştirilen rumilerden birkaçı mavidir. 

This is a unique example depicting a human figure shooting arrow 
among the tiles of the Kubad Abad Palace. The youth is depicted in 
motion, placing the arrow and pulling the bow, in a linear style. The 
arrows extending to the back suggest he holds the spare ones in his 
hand. The striped clothes and black boots are coarsely rendered. The 
decoration is dominated by black applied on white background and 
some of the rumis scattered in the spaces are blue.
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Yıldız Çini
Env. No: 3363

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, yeşil, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3363
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, green, black paints

Çininin beyaz zemini üstünde, son derece çizgisel bir üslupta, hafif 
sağına dönük raks eden kadın figürü resmedilmiştir. Hayli uzun kollu, 
ayak bileklerine inen, üçbenek desenli kıyafeti ve belinde kemeri vardır. 
Boynunun altındaki siyah lekeye bakınca, başta bir örtü olduğu izleni-
mi bırakır. Saçlar, kalçanın altına kadar uzanır. Kırık olan çinide sır-boya 
dökülmeleri de olmuştur. 

On the white background of the tile is a female figure depicted danc-
ing slightly turned right, in a very linear style. Her garment adorned 
with three-dots motifs has extremely long sleeves and she wears a 
belt. The black stain under the neck suggests a veil over the head. Hair 
reaches below the hips. Beside breaks, parts of glaze and paint have 
also fallen off.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 3158

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, siyah, mavi boya

Star Tile
Inv. nr. 3158
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Ayakta duran kadın figürünün tasvir edildiği çininin bir kısmı kırıktır. Si-
yah çerçeve çizgilerinin alt kenarlarda olmayışı dikkati çeker. Alt köşe-
den çıkan iki bitki, figürü kuşatır. Figür, ayak bileklerine inen, madalyon 
desenli uzun kıyafeti, omuzlarına dökülen başörtüsüyle hafifçe sağına 
yönelmiştir. Göğsüne kaldırdığı sol elinde, kıyafet deseniyle karıştığı 
için bir şey olup olmadığı belli değildir. Yana uzattığı sağ elinde ise mavi 
renkli bir kap/kadeh tutar. Yüzde, küçük ağız ve buruna karşılık gözler 
iridir, kaşlar bitişiktir. 

Partially broken and missing, the tile is decorated with a female figure 
standing. Along the bottom edges is no black frame. Two plants rising 
from the bottom flank the figure, who is dressed with a long garment 
reaching down to her ankles and decorated with medallions. The fig-
ure with a veil over her head is slightly turned to her right. It is not clear 
if she holds an object in her left hand raised to the chest. In her right 
hand stretched out to the side is a blue cup. The face features a small 
mouth and nose as well as big eyes and joining eyebrows.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 3152

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13-14 cm olmalıdır
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 3152
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. should be 13-14 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Minyatür sanatında görülen bir sahnenin çiniye aktarıldığı bu örnekte, 
yatan iki figür resmedilmiştir. Sahne, kandil asılmış üç dilimli bir kemer 
çizilerek oluşturulan mekânda sunulmaktadır. Beyaz benekli mavi yor-
ganın altında gösterilen, geleneksel yüz tipine sahip figürlerden erkek 
olanında sakal vurgulanmıştır. Kadının başının çok azı görülebilmekte-
dir. Yatağın alt sınırını belirleyen siyah çizgi kısmen seçilir. Bu çizginin 
altındaki çini alanı da en az üstteki kadardır. Ancak, çini kırıldığı için, alt 
tarafta nasıl bir düzenleme olduğu belli değildir.

This example is decorated with a scene attested in the art of miniature; 
two figures are depicted lying. A three-lobed arch with a lamp hanging 
defines the setting. The blue blanket with white speckles covers the 
two figures with traditional face type, one of whom is a male as in-
ferred from the beard. Very little is visible from the head of the woman. 
A black line bounding the bed at the bottom is barely discernible. The 
space under this line is as big as that over it. However, it is not known 
what kind of composition was in the missing lower part of the tile.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah, 
patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, aubergine 
purple, black paints

Selçuklu sanatında az görülen büst şeklindeki tasvirlerden biri bu çini-
de yer alır. İki çerçevesi bulunan beyaz zeminli çinideki figür hafifçe sa-
ğına dönük, dikkatlice bir yere bakmaktadır. Yüz tipi ve başlık gelenek-
sel özelliklere sahiptir. Mavi, siyah ve patlıcan moru çizgili bir kıyafeti 
vardır. Sol tarafta, mavi renkli meyvesi bulunan bitki yer alır. 

One of the rare depictions of a bust in Seljuk art is seen on this tile. 
The white background surrounded with a double frame holds a figure 
slightly turned to its right, carefully looking at somewhere. Face type 
and headgear are typical of the era. The robe is striped in blue, black 
and aubergine purple. On the left is a plant with a blue fruit.



243THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

Yıldız Çini
Env. No: 3365

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3365
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Büst şeklinde bir insan figürünün cepheden resmedildiği, iki çerçeveli 
çininin bir kısmı kırıldığı için, başlık ve yüz detayları belli değildir. En-
seye dökülen siyah saçları, küçük ağzı ve yuvarlak yüzünün bir kısmı 
seçilir. Yuvarlak yakalı, kolu tirazlı, üçgen desenli ve mavi benekli giysisi 
bir zırhı andırır. 

Partially broken, the tile is decorated with a human bust, facing, on 
white background within a double frame. The headgear and facial 
details are unknown due to the missing part. Black hair falling on the 
back of the neck, small mouth, and part of the round face are discern-
ible. The robe with blue speckles and triangles has a round collar and 
tiraz bands on the sleeves and it recalls a cuirass.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Siyah çerçevesi bulunan çininin beyaz zemininde, insan yüzünün tasvir 
edildiği, ışınlar saçan madalyon işlenmiştir. Bu düzenleme, aydınlığı ve iyi-
liği temsil eden güneş sembolü olarak kabul edilir. Geleneksel özelliklere 
sahip yüzde benekler dikkat çekecek yoğunluktadır. İki yana ayrılan saçlar, 
S biçimli kıvrımlar yaparak şakaklardan çeneye doğru sarkar gibidir. 

On the white background of the tile with a black frame is a radiating 
medallion with a human face. This composition is considered the solar 
symbol representing the light and goodness. The face with traditional 
features has many moles. The hair divided in two seem to fall down in 
locks to the chin.
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Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Güneş sembolü olarak kabul edilen, ışınlar saçan madalyonda insan 
yüzü tasviri, çerçevesiz çininin beyaz zeminine hâkim vaziyettedir.  Yüz 
benzerleriyle aynı özelliği taşır, ancak buradaki ışınlar, yarım daire ve 
çift çizginin sıra takip etmesiyle oluşur. 

The radiating medallion with human face, considered the solar sym-
bol, dominates the white background of the tile, which has no frames. 
The face is similar to the other examples; however, the rays here are 
rendered with alternating semi-circles and double lines.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Selçuklu devrinde çeşitli örnekleri bulunan sfenks figürü, bu yıldız çi-
nide yeni bir özellik sunar. Sola yürür halde, fakat sağ ön ayağını biraz 
daha yukarı kaldırarak arma özelliği gösteren figür çizgisel bir üslupta 
verilmiş; çevresinde kendi sınırlarına uygun beyaz boşluk yaratılmış, 
kalan zemin birkaç ruminin çizildiği mavi renkle boyanmıştır. Tamamen 
yandan tasvir edilen figürün iri pençeleri, kavislenerek yukarı kalkan 
kuyruğu, benekli vücudu vardır. Başta enseye dökülen saçlara, yüzde 
daha belirgin burun, dudak ve çeneye sahiptir. Ön ayağa takılan kanat, 
başı bir hale gibi kuşattıktan sonra, göğsünü gagalayan yırtıcı bir kuş 
başıyla sonuçlanır. Kuyrukların veya kartal kanatlarının ejderle birleş-
mesi bilinse de, bir fantastik figürün kanadının kuş başıyla verilmesi 
şimdilik özel bir durumdur. 

Frequently depicted on a variety of artefacts of the Seljuk era, the sphinx 
here displays a new aspect. The figure is depicted in a very linear style, 
walking left and raises the right forelimb as if in a coat of arms; it is 
surrounded with a white frame of its own contours and the remaining 
space is filled with a few rumis on blue background. Rendered in full 
profile, the figure has big paws, a tail curving up and a speckled body. 
Hair falling on the back of the neck, nose, lips and chin are prominent. 
The wing on the forelimb surrounds the head like a halo and terminates 
in the head of a bird of prey pecking at the chest. Examples uniting tails 
or eagle wings with a dragon are known; however, it is a special case 
here that the wing of a fantastic creature is given with a bird’s head.
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Yıldız Çini
Env. No: 2922

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2922
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Beyaz zeminli, siyah çerçeveli çinide, sağ arka ayağını kenara dayamış, 
sola ilerleyen bir sfenks tasvir edilmiştir. Kuyruğu ve kanadı yukarı kal-
kıp kıvrılan figürün bedeni mavi ve siyah benekli, yukarı kaldırdığı sağ 
ön ayağı ve sırtı siyah, karnı ve arka bacak araları hafifçe taralıdır. Yine 
profilden verilen başta saçı kısa, burun, ağız ve çene belirgindir. Zemi-
nin boş bırakılması dikkatlerin figürde toplanmasını sağlar. 

The tile with black frame and white background is decorated with a 
sphinx advancing left with its right hind limb resting on the frame. The 
tail and wing curve upward; the body has blue and black speckles; the 
raised right forelimb and back are black whereas the underparts and 
between the hind limbs are slightly hatched. The head, also in profile, 
features short hair and prominent nose, mouth and chin. As the back-
ground is left blank the figure stands out prominently.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2921

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,3 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2921
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paint

Siyah çerçeveli yıldız çinide, başını geriye çevirmiş, sağa doğru yürüyen 
grifon tasviri vardır. Çizgilerle biçimlendirilen grifonun heybetli vücudu 
siyah ve mavi renkli iri beneklerle, bir şeritle ayrılan sırtı küçük siyah be-
neklerle kaplıdır. Vücuduna göre küçük görünen ön ayaklardan birine, 
yukarı doğru kıvrılan, kalın siyah konturlu, mavi boyalı kanat takılmış, 
diğer ayak yukarı kaldırılmıştır. Başta, sivri kulaklar ve gaga vurguludur. 
Arka ayakların ve kuyruğun bir kısmı kenarlar tarafından kesilerek, de-
rinlik duygusu yaratılmaya çalışılmıştır. Figür bu özelliğiyle, yürüyerek 
çini yüzeyindeki boş alana giriyor gibidir. 

The stelliform tile with black frame is decorated with a griffin figure 
walking right with its head turned back. The grandiose body of the 
griffin in linear style is filled with big blue and black speckles and its 
back separated with a band is covered with small black speckles. One 
of the forelimbs, which look relatively small in comparison to the body, 
is fitted with a blue wing with thick black contours, curving upward; the 
other forelimb is raised. Pointed ears and the beak are prominent on 
the head. Parts of the hind limbs and the tail are out of the frame in an 
effort to create a feeling of depth. Thus, the figure looks as if walking 
and entering in the blank surface of the tile.
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Yıldız Çini
Env. No: 3317

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, lacivert, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3317
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, dark blue, black paints

Çininin bir kısmı kırık olduğu için, yüzeye işlenen figürün ne olduğunu 
anlamak güçtür. İki çerçeveye sahip, beyaz benekli, lacivert ve siyahla 
boyalı zeminde, çizgisel bir üslupta işlenmiş beyaz gövdeli, dört ayaklı 
bir figür yer alır. Arka ayakları biraz daha bükülmüş duran figür iri pen-
çelere ve hantal bir gövdeye sahiptir. Kuyruğu bulunmayan ve tüyleri 
çizgilerle belirtilen figürün, bir ayı olması muhtemeldir.

As part of the tile is broken and missing it is difficult to identify the fig-
ure depicted on it. Double framed surface is painted in dark blue and 
black and marked with white speckles. The figure rendered in linear 
style has a white body and four limbs. The hind limbs seem to be bent 
somewhat more and the figure has cumbersome body and big paws. 
Lacking a tail and covered with a fur rendered in lines, this figure may 
belong to a bear.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Kubadabad Sarayı çinilerinde tabiattaki bir sahnenin yansıtıldığı ender 
örneklerden biri bu çinidir. Siyah çerçeveli çininin beyaz zemininde, alt-
ta yatan, ortada koşan tavşan ile, bunların gerisinde silüet halinde uçan 
bir kuş tasvir edilmiştir. Tavşanların mavi gövdeleri ve ayakları beyaz 
benekli, uzun kulakların belirtildiği başları beyazdır.

This is a rare example among the tiles of Kubad Abad Palace for it depicts 
a scene in nature. A rabbit lying in the lower part, a running rabbit in the 
middle, and a bird in silhouette flying behind them are depicted on the 
white background of the black-framed tile. The blue bodies and legs of 
the rabbits have white speckles; the heads with long ears are white.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, lacivert, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, dark blue, black paints

Yıldız çinide, kartal ya da şahin gibi yırtıcı bir kuşun tavşanı yakalama 
anının gösterildiği kompozisyon, Selçuklu eserlerinde mücadele sah-
nesi olarak da tanımlanan tasvirlerden biridir. Beyaz zeminde, daha 
çok çizgilerle belirtilen kuşun duruşu, av sırasındaki hareketini gerçekçi 
olarak yansıtır. Boyun ve gövde pulları işli; kuyruk, bacak ve kanat çıkışı 
lacivert boyalıdır. Tavşanın vücudu tamamen boyanıp beneklendiril-
miş, başı beyaz bırakılmıştır. 

The star tile with white background is decorated with a scene depicting 
the moment a bird of prey, like a falcon or eagle, clutches on a rabbit; 
this scene is also considered one of animal struggle or fight in the Sel-
juk art. The bird rendered mostly in lines reflects its motion realistically. 
The scales on the neck and body are rendered; the tail, and the joinings 
of the wings and legs are painted dark blue. The body of the rabbit is 
entirely painted in blue with speckles and its head is left white.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 3314

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3314
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Dağ keçisinin tasvir edildiği çini çift çerçeveli ve beyaz zeminlidir. Mavi 
renkli gövdesiyle sola doğru hareket halinde verilen keçinin, arkaya 
doğru kıvrılan büyük boynuzları siyaha boyanmış, baş, toynaklar ve 
omuzdan sırta uzanan kısım beyaz bırakılmıştır. Çevre dolgusu olarak 
kullanılan alışılmışın dışındaki çizgisel desenler, biraz da tabiat ortamı-
nı hatırlatır.

Decorated with a mountain goat, the tile has white background with 
double frames. The mountain goat has a blue body and advances left; 
its big horns curving to the back are painted in black and the head, 
hoofs, and the section from the shoulder to the back are left white. The 
unusual linear filling in the surrounding spaces recall natural environ-
ment to some extent.
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 3161

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3161
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Yıldız çininin çerçeve çizgileri kavislendirilerek geometrik hatlar yu-
muşatılmıştır. Mavi benekler ve siyah kıvrım dalların serpiştirildiği be-
yaz zeminde, sadece siyahla silüet halinde çift başlı kartal tasviri yer 
alır. Kartal, Selçuklu devrinin klasik özelliği olan heraldik duruştadır, 
fakat daha şematik verilmiştir. Gaga, kulaklar ve göz detayları kabaca 
işlenen başlar profilden, iki yana açılan kanatları ve ayaklarıyla gövde 
cephedendir. Çini kırıldığı için kuyruk yapısı belli olmayan kartalın, 
kanat altlarındaki tüyleri çizgilerle belirtilmiş, göğsünde uzanan be-
yaz leke taranmıştır.  

The framing lines of the stelliform tile are curved, thus softening 
the geometric lines. The white background is scattered with blue 
speckles and black foliates; the main figure is a double-headed eagle 
rendered as a silhouette in black. As a typical aspect of the Seljuk era, 
this eagle also stands in heraldic posture, but rendered more sche-
matic. The heads with roughly worked beaks, ears and eye details are 
given in profile; the wings opened to the sides and the legs and body 
are facing. As part of the tile is broken and missing, the form of the 
tail is not known; the plumes under the wings are given in lines and 
the white stain on the chest is cross-hatched.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2916

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2916
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Selçuklu saray çinilerindeki figür çeşitliliğini de yansıtan bu çini, tasvir-
lerdeki alternatif renk ve çizgi vurgusuyla dikkati çeker. Siyah çerçeveli 
beyaz zeminde, vücudu hafifçe yandan verilen, sağına dönük bir kuş 
tasviri vardır. Önünde uzayan bitki gibi çizgisel bir resim anlayışıyla 
sunulan kuşta sadece bacaklar maviye boyalıdır. Başını biraz daha sa-
ğına çeviren figürün göz ve gaga yapısı yırtıcı kuşlara benzer. Boyun ve 
göğüs tüyleri pullarla, kanat ve kuyruk çizgilerle belirtilmiştir.  Az rast-
lanan bir uygulamayla, yıldızın bir kenarına çerçeve çizgisi çekilmemiş, 
uzayan kuyruk buradan dışarıya taşırılıyor gibi çizilmiştir. Kuşun arka-
sındaki zemin boşluğunda, bir damga, işaret gibi yorumlanabilecek, 
mavi renk vurgulu soyut desen yer alır. 

Reflecting the rich variety of figures on tiles from the Seljuk palaces, 
this tile stands out with its alternative colouring and lines. The white 
background within a black frame is decorated with a bird figure, turned 
to the left with a body rendered slightly in profile. Like the plant before 
it, the bird is rendered in linear style and only its legs are painted blue. 
The head slightly turned right has eye and beak recalling those of a 
bird of prey. The feathers on the neck and chest are rendered as scales 
whereas the tail and wings are in lines. A rare implementation attested 
here is that one edge of the star is not given the frame line and the 
tail extends over here. In the background space behind the figure is an 
abstract design in blue, which may be interpreted as a rank or a sign.
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Yıldız Çini
Env. No: 2917

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, koyu yeşil boya

Star Tile
Inv. nr. 2917
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, dark green paints

Tavus kuşlarının farklı işlenişlerinden biri de bu çinide karşımıza çıkar. 
Buradaki tavus kuşu, mavi benekler ve koyu renkli kıvrımlarla dolgulu 
beyaz zeminde, silüet halinde verilmiştir. Başında hotozları bulunma-
yan kuş, bir kanadını öne açmış, sola doğru yürüyor gibidir. Figürün 
kuyruğu, hem çizgisel olarak arkaya uzanmakta, hem de bir kısmı 
sırttan çıkarak, yukarı doğru kıvrımlar halinde açılmaktadır. Zemin-
deki ve figürdeki kıvrımlarla yıldız kenarındaki kavisli çizgiler hareketli 
bir görünüm sergiler. 

A different rendering of peacocks is attested on this tile. The pea-
cock here is given as a silhouette on white background filled with 
blue speckles and dark foliates. Lacking the crest on top of the head, 
the bird is given as if walking left with one wing opened forward. The 
tail stretches back in lines and some of it rises from the back curling 
upward. The curls in the background, on the figure and curving lines 
along the edges of the star create animation.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 2918

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,7 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2918
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.7 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, black paint

Tavus kuşlarının farklı bir tasvirinin işlendiği çini, çerçeve çizgilerindeki 
uygulamasıyla dikkati çeker. Yıldızın köşeleri siyah renkle dolgulanmış 
ancak on altı kenarından sadece dördüne çerçeve çizgisi çekilmiştir. 
Birlikte bulunduğu çini grubunda başka örneği olmayan bu uygulama, 
farklı bir deneme, sunum mudur, yoksa başlanıp vaz mı geçilmiştir, 
tespiti güçtür. Çini yüzeyinde silüet halinde, biraz da koşar gibi yandan 
tasvir edilen tavus kuşunun başındaki hotoz küçük bir çizgiyle belirtil-
miş, bir kanadı öne açılmış, arkaya uzayan iki parçalı kuyruğu çininin 
kenarıyla kesişmiştir. Boynun gövdeyle birleştiği yerden çıkan ve kon-
turlarıyla rumiyi andıran içi taralı yelpaze, açılmış kuyruğun sembolik 
sunumu gibidir. 

The tile with a different depiction of a peacock stands out with the 
different implementation of framing. The corners of the star are filled 
in black paint and only four out of sixteen edges have a frame line. This 
implementation, which is unparalleled within the group of tiles it was 
uncovered together, is difficult to ascertain if it were an experimenta-
tion, or presentation, or changing of mind after a while. The peacock 
rendered in profile as a silhouette, somewhat as if running, has a crest 
on top of its head drawn as a small line; one wing is opened forward; 
and the two-pieced tail stretching backward intersects the edge of the 
tile. The cross-hatched fan reminiscent of a rumi rises from where the 
neck joins the body and seems to represent the tail wide open.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 2913

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2913
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Saray çinilerinde türü tespit edilebilen kuşlardan biri ördektir. İki çer-
çeve içine alınan buradaki çinide de, ördek, mavi ve siyah zeminde 
beyaz renkle yandan resmedilmiştir. Pullarla belirtilen kapalı kanadı, 
geriye çekilmiş başı ve bacak duruşuyla sakin bir görünüme sahip 
ördeğin ayakları işlenmemiştir. Bu haliyle, suda yürüyor veya yüzüyor 
gibi bir algı yaratmaktadır. Yine açık renkle verilen köşelerdeki küçük 
rumilerden başka, uzun sapı ördeğin arkasında kalan büyükçe bir pal-
met, üstteki boşluğu doldurur. 

The duck is one of the birds identified on the tiles. The double-framed 
tile here is decorated with a white duck in profile on blue and black 
background. The closed wing rendered with scales, the head pulled 
back and the leg posture suggest the duck is in calm mood but its feet 
are not rendered. Thus, it looks as if walking or floating in water. The 
small white rumis in the corners and a big palmette, whose long stem is 
behind the duck fill the space above.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 3173

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3173
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

İki çerçeve içine alınan yıldızın beyaz zemininde, küçük kuş türle-
rinden biri, iki parçalı, sülün gibi uzun kuyruğuyla resmedilmiştir. 
Kanatları kapalı, bir ayağını öne atan kuş yürüme pozisyonundadır. 
Mavi ve siyah renklerin kullanıldığı figürü iki yandan, meyveleri olan 
birer bitki kuşatır. 

On the white background of the stelliform tile with double framing is a 
small bird figure with a long tail in two pieces, like that of a pheasant. 
The bird with wings closed has one of the legs moving forth, indicating 
walking. The figure in blue and black is flanked with a plant with fruit 
on either side.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2911

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,6 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2911
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.6 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Kubadabad Sarayı’nın Alaaddin Keykubad devri çinilerinde benzerleri 
görülen küçük kuş tasvirleri, aynı sarayda topluca ele geçen çinilerde de 
karşımıza çıkar. Bunlardan birindeki kuş, siyah çerçeveli beyaz zeminli 
çini yüzeyine, ucunda meyvesi bulunan uzunca bir bitkiye yönelmiş 
şekilde tasvir edilmiştir. Ötüyor gibi gagası hafif aralık duran, küçük 
kanatlı, mavi gövdeli kuşun iki parçalı uzun kuyruğu dikkati çeker. Biri 
siyah, diğeri maviye boyanan kuyrukların yapısı sülünlere benzer. Kuşun 
arkasında kalan zemin boşluğunu mavi renkli bir damla motifi doldurur. 

Depictions of small birds, parallels of which are known from the tiles of 
the reign of Ala al-Din Kay Qubadh in the Kubad Abad Palace, are also 
encountered on the tiles uncovered together in the palace. The bird on 
one tile of the group is depicted oriented toward a tall plant with fruit 
on white background framed in black. The beak is ajar as if singing; 
the bird with small wings and blue body stands out with its two-pieced 
long tail, painted in blue and black, which recalls that of pheasants. 
The space in the background is filled with a single drop motif in blue.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA

Yıldız Çini
Env. No: 2912

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,6 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Küçük kuş tasvirlerinden biri, siyah çerçeveli beyaz zeminli çinide, bu 
sefer iki bitkinin ortasında yer alır. Genel yapısıyla 2911 envanter nu-
maralı çinideki örneğe benzeyen mavi gövdeli kuşun, biri beyaz renkli 
iki parçalı kuyruğu daha kısadır. 

Star Tile
Inv. nr. 2912
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.6 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

A small bird figure is placed on white background of this tile framed 
in black and flanked with two plants on both sides. In overall, the 
bird with blue body is similar to the duck on the tile inv. nr. 2911 and 
has a shorter tail forked in two, one of which is white.



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ262
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Yıldız Çini
Env. No: -

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,65cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. n/a
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.65 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Çinide, zeminin mavi ve siyah rengiyle vurgulanan yıldız, kenarlarda 
beyaz bir kontur meydana getirmiştir. Bu koyu zeminde açık renkle 
bırakılan, dolgun gövdeli, küçük kanatlı, uzun ve kalın kuyruklu bir kuş, 
başını geriye çevirmiş, bir ayağını öne atmış şekilde durmaktadır. De-
tayları ince çizgilerle verilen kuşun ayak hareketi duvardaki konumuyla 
ilişkilidir. Ayaklar altındaki yıldız köşesi aşağıda durursa kuş yürüyor 
gibi, 45 ya da 60 derece döndürülürse, bir ayağını yukarı kaldırmış şek-
lide, arma gibi görünecektir. Zemini rumi dolgulu çininin bir köşesin-
deki sır, belki de sürülmediği veya fırınlamada aktığı için eksiktir. 

The stelliform of the tile is emphasised with the blue and black colours 
of the background framed with a white border. A small bird with a long 
and thick tail is depicted in light colour on this dark background; it has 
a fleshy body and small wings; its head is turned back and one leg is put 
forth. Detailed in thin lines, the foot movement of the bird is linked to 
the position of the tile on the wall. In case the star’s corner under the 
feet is positioned at the bottom then the bird will look as if walking; on 
the other hand, if it is positioned with 45 or 60 degrees turned then it 
will look with one foot raised as in a coat of arms. The background is 
filled with rumis; the glaze at one corner is missing perhaps due to it 
was not applied or it flowed during firing.
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KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 3318

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3318
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, black paint

Çininin bir kısmı kırılsa da süslemenin ana teması kalabilmiştir. Siyah 
çerçeveli çininin beyaz zeminine, başka hiçbir desen konulmadan, iki 
balık birbirini takip edecek şekilde resmedilmiştir. Siyah, kavisli vü-
cutlarıyla, dairesel bir hareket içinde verilen balıkların pulları işlenmiş, 
yüzgeçleri, gözleri ve ağızları belirtilmiştir. 

Although partially broken and missing, the theme depicted on the tile 
is still discernible. Two fish are depicted following each other on the 
white background devoid of any other motifs within a black frame. The 
black curving bodies of the fish conform to the circular movement; 
their scales, fins, eyes and mouths are rendered.
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Yıldız Çini
Env. No: 3315

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,8 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3315
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.8 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, black paint

Kubadabad Sarayı çinilerinde örneklerini gördüğümüz balık figür-
lerinin değişik bir sunumu bu çinide karşımıza çıkar. Üç köşesi tam 
kırılmış siyah çerçeveli çininin beyaz zemininde, kıvrım dal-rumili bit-
kisel desen içinde, hafif kavisli vücutlarıyla başları merkezde buluşan 
balıklar, eşit aralıkta yerleştirilerek yüzeyde dönen bir hareket sağlar. 
Biraz da üstten bakışla silüet halinde işlenen balıklar, suyun içinde 
sunulmuş gibidir. 

A different presentation of the fish figures encountered on the tiles 
of Kubad Abad Palace is seen on this tile. Three corners of the star 
are full broken and missing and on the white background within the 
black frame are three fish with their heads meeting in the centre and 
slightly curving bodies against a floral design of foliates and rumis. The 
equal-distanced positioning of the fish in the composition creates a 
rotating movement on the surface. Rendered as a silhouette by look-
ing somewhat from above, the fish seem to be presented in water.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Kubadabad Sarayı Kazısı

13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı
Çap: 13,5 cm 

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Çininin yüzeyinde devri için alışık olduğumuz palmet-rumili desen yer 
alır. İki yandan rumilerin kuşattığı alanda bir palmetin saplarına ve tepe 
yaprağına yine rumiler bağlıdır. Motifler beyaz, zemin ise siyah ve ma-
vidir. Bu koyu zemin renkleri, çinide ikinci bir yıldız meydana getirirken, 
kenarlarda kalan beyaz renk konturları oluşturur. 

A palmette-rumi design, conventional of the era, adorns the surface 
of the tile. The space flanked by rumis is a palmette, on whose tips are 
rumis attached. Motifs are in white whereas the background is blue and 
black. The dark colours of the background create a second star on the 
tile’s surface and the white along the edges forms contours.
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Yıldız Çini
Kubadabad Sarayı Kazısı

13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı
Çap: 13,5 cm 

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Kenar çizgisi kullanılmayan çinide, saplarından ve yapraklarından kü-
çük birer palmete bağlanan dolgun iki rumi sırt sırta durur. Palmetler 
bir eksen çizgisiyle bağlıdır. Bu eksenin iki yanına, bitkisel deseni üstten 
bastıran ters yönde birer yay çizilmiştir. Desenler beyaz, zemin mavi ve 
siyah boyalıdır. 

The tile surface without a frame is decorated with two fluffy rumis back 
to back and linked to a small palmette from their tips. The palmettes 
are interconnected with an axis, which is flanked by an arc on either 
side pressing the design from above. The designs are in white and the 
background is black and blue.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 3362

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3362
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Yıldız, biri siyah diğeri beyaz iki çerçeveye sahiptir. Yüzeyinde, iki rumi-
nin ortadaki palmeti kuşattığı kompozisyon yer alır. Rumilerin sapı uza-
yarak kıvrım dala dönüşür ve dairesel düzende deseni çevreler. Motifler, 
mavi ve siyah renkteki zeminde beyaz verilmiştir. 

The star has one black and one white frame. The surface is decorated 
with a palmette in the middle surrounded by two rumis. The stalk of 
the rumis extend transforming to a foliate and encircles the design in a 
circular arrangement. Motifs are given in white on the background of 
blue and black.
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Yıldız Çini
Env. No: 2984

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2984
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

İki çerçevesi bulunan yıldızın yüzeyinde, dilimli yapraklara sahip büyük 
bir palmet motifi yer alır. Beyaz renkteki palmetin sapı uzayarak daire-
sel düzende kendini kuşatır. Palmetin çevresi siyah, kıvrım dalın çevresi 
mavi boyalıdır.  

On the surface of the tile with double frames is a big palmette with 
lobed petals. The stalk of the white palmette extends and encircles 
itself. The space around the palmette is painted in black and around 
the foliate in blue.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2981

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,4 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2981
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.4 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Çininin genel düzeni, 2984 ve 3362 envanter numaralı örneklerle 
aynıdır. Ancak burada, dairesel kıvrım dala bağlanan motif değişerek, 
soyut başka bir çiçeğe dönüşmüştür. Motifler yine beyaz, zemin siyah 
ve mavidir. 

The overall arrangement of the composition is the same as those of 
inv. nrs. 2984 and 3362. The motif in the centre here is an abstract 
flower, whose stalk transforms to the circular foliate. Motifs are in 
white and background is blue and black.
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Yıldız Çini
Env. No: 3327

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,6 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3327
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.6 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Kenar çizgilerindeki kavisli yapısı bakımından, 2964 envanter numaralı 
örnekle benzeşir. Çinide, beyaz zemin üstüne siyah renkte, tek eksene 
göre düzenlenen rumili süsleme yer alır. Rumilerin çıktığı dairesel form 
ve altında iki yana açılan saplar, soyut bir vazo çağrışımı yapar. Motifle-
rin zeminine mavi ve siyah renkli benekler serpiştirilmiştir. 

The curved frame is similar to that on inv. nr. 2964. The tile features 
a rumi arrangement about an axis in black on white background. The 
circle from which the rumis spring out and the stalks under it opening 
out to the sides recall a vase form. The background of the motifs is 
scattered with blue and black speckles.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2964

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2964
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, black paint

Geometrik formu gereği kenarları düz olan çininin siyah konturları iç 
tarafta hafif kavislendirilerek yumuşatılmış, içine çizilen diğer yıldız da 
buna uydurulmuştur. Yüzeyde, dairesel düzendeki kıvrım dala bağlı ru-
miler beyaz zemin üstünde siyahla verilmiştir. Çizgisel karakterdeki bu 
yalın süsleme, kenar kavisleriyle birlikte yüzeyde hareket yaratmaktadır. 

The stelliform tile with straight edges looks softened by curving black 
contours and the star drawn in it follows these softened lines. The 
surface is decorated with a circular foliate with rumis attached against 
white background. This plain ornament in linear style creates anima-
tion on the surface together with the curving edges.
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Yıldız Çini
Env. No: 2932

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2932
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Kenarlarına kalın çizgiler çekilen yıldızın beyaz zemininde son derece 
zarif rumili bir süsleme yer alır. Siyah renkli rumilerin uzatılan yaprakla-
rına bağlı tomurcuklar ile hilal gibi mavi renkli motiflere bağlanan da-
iresel kıvrımlar ve rumilerin oluşturduğu iki ayrı desen radyal düzende 
kesiştirilerek ortak bir kompozisyon meydana getirilmiştir. 

Framed with a thick line along the edges, the white background of this 
stelliform tile is decorated with an elegant rumi composition. The buds 
connecting to the elongated leaves of the rumis, and circular foliates 
with crescent-like blue motifs and rumis intersect in radial arrange-
ment creating the composition.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2928

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2928
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Kenar çizgileri bulunan çinide, ortaya kafes gibi örgüyle dolgulu kare 
bir form çizilmiş; köşelerine de birer motif bağlanarak tüm yüzeye 
hâkim bir desen sunulmuştur. Köşelere bağlı motiflerde, iki yaprak ve 
ortadaki boşlukta duran damla gibi şekil, bütünde, soyut bir palmet 
karakteri taşır. 

The tile with a frame is adorned with a cross-hatched square-like form 
in the centre; a motif is connected to its corners, thus creating a design 
dominating the entire surface of the tile. The motifs connecting to the 
corners comprise two leaves with a drop-like form in between, which 
in overall look like a palmette.
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Yıldız Çini
Env. No: 2930

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 14 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2930
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 14 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Çininin yüzeyinde, kenarları iç bükey kavisli iki kare kesiştirilerek sekiz 
köşeli bir yıldız çizilmiş, ortadaki sekizgene mavi ve siyah üstüne, zemin 
renginde bir palmet işlenmiştir. Tepe yaprağı bölünen palmet, soyut bir 
çiçek gibidir. Yıldızın köşelerinde mavi renkte dolgu motifleri yer alır. 

Two squares with concave edges intersect to form an eight-pointed 
star; a palmette in the colour of the background is drawn on blue and 
black in the inner octagon. The crown petal of the palmette is forked 
and it looks like an abstract flower. In the corners of the star are blue 
filling motifs.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2948

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,3 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2948
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Bu çini, bir desenin küçük farklarla başka kompozisyonların içinde de 
değerlendirildiğini gösteren örneklerden biridir. Kalın siyah çerçeve 
içindeki beyaz zeminde, güneş ışınları gibi üçgen dişlerin kuşattığı ma-
dalyona palmet-rumili desen işlenmiştir. Bu desenin çok yakın örneği, 
aynı gruptaki bir çininin ana kompozisyonudur. 

This tile sets an example for implementing a certain design within an-
other composition via minor alterations. The white background within 
a thick black frame houses a medallion with triangular-teeth-like rays 
and the medallion is further embellished with a palmette-rumi design. 
A very close example to this design is seen as the main composition of 
another tile in the same group of finds.
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Yıldız Çini
Env. No: 3189

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 3189
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Rozet çeşitli malzemelerde kullanıldığı gibi çinilerde de yerini almış-
tır. Yıldız çininin, siyah çerçeveli beyaz zemininde işlenen sekiz dilimli 
rozetin dilimlerinde, mavi ve siyah renkler nöbetleşe kullanılmıştır. Di-
limlerin aralarında güneş ışınlarını hatırlatan tığ gibi ince çizgiler vardır. 

Like other materials, the rosette is also depicted on tiles. The eight-
lobed rosette with alternating blue and black colours is placed in the 
middle of the white background framed with black contour. Fine lines 
radiate from between the lobes.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2926

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2926
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, black paint

Devrinin alışılmış motiflerine benzemeyen, fakat az da olsa örnekle-
ri görülen soyut bir bitki çininin yüzeyini kaplar. Tek kökten açılarak 
yükselen, bazıları dikenli beş yaprak yıldızın köşelerine uzanır. Beyaz 
zeminde başka hiçbir süslemeye yer verilmemiş, bitkinin keskin hatları 
ve siyah rengiyle bir vurgu yaratılmıştır.  

Different from the conventional designs of the era, an abstract plant 
motif attested on a few other tiles covers the surface of the tile. Some 
of the five petals rising from the same root have prickles and the pet-
als extend to the corners of the star. The white background is devoid 
of any other décor; thus, the sharp lines and black colour of the plant 
makes a strong impact.
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Yıldız Çini
Env. No: 2927

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2927
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Yıldızın kenarları siyah konturludur. İçteki ince çizgi kenarlara paralel 
dolaşarak ikinci bir yıldız oluşturur. Bir kök veya saptan çıkan üç yap-
raklı bir bitki yüzeyin hâkim süslemesidir. Keskin hatlara sahip, beyaz 
damarlı ve dikenli yaprakların aralarında kalan dört yıldız köşesi, beyaz 
rumiler ve mavi renkle değerlendirilmiştir.

The star is framed with a thick black contour and a thin line makes a 
second frame. A plant with three petals or leaves rising from a com-
mon stem or root dominates the surface. The sharp lines and white 
veins and prickles of the petals occupy four symmetrical corners of the 
star, the remaining corners of which are embellished with white rumis 
and blue colour.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ280

Yıldız Çini
Env. No: 2949

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,3 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2949
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Çini, toplu halde bulunan grupta değişik versiyonları sunulan düğüm-
lü süslemelerin bir örneğidir. Beyaz bir şerit, ortada altıgen oluşacak 
şekilde dairesel düzende altı düğüm meydana getirir. Ortaya mavi 
zeminde bir palmet, düğümlerin aralarına da mavi ve siyah renkli soyut 
palmetler çizilmiştir. Bir köşedeki sıra turkuaz renk bulamış, mavi boya-
larda da dağılma olmuştur.  

The tile presents an example of interlacing designs with a variety of 
versions uncovered in a group of tiles. A white band makes six knots 
forming a hexagon in the middle. In the middle is a palmette on blue 
background; blue and black abstract palmettes adorn the spaces be-
tween the knots. Turquoise paint was smudged on the glaze in one 
corner and blue paint has run over.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Yıldız Çini
Env. No: 2950

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,4 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2950
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.4 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

İki paralel çizgiden ibaret beyaz şeritlerle meydana gelen uçları sivril-
tilmiş elips gibi iki halka, iki eksende kesişerek yüzeyde dört kollu örgü 
oluşturmakta, kesişen dış köşelerde aynı formun uç kısımları yaprak gibi 
boşlukları doldurmaktadır. Siyah çerçeveli yüzeyde, örgüdeki boşlukla-
rın siyah ve mavi renkleri beyaz zemin üstünde renk vurgusu yaratır. 

White bands comprising two parallel lines form two loops in the shape 
of pointed ellipses and they intersect creating a guilloche of four arms. 
The tips of the same form fill the outer corners. The surface framed in 
black has blue and black filling in the spaces of the guilloche, giving a 
colour impact on white background.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2959

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2959
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Zemin renkleri ve dolgularındaki bazı farklılıklarla tekrar edilen yazı 
taklidi süslemelerin bu çinideki örneği, hem çerçevesiz oluşu hem de 
dışarı taşan harf uçlarıyla dikkati çeker. Mavi zemin üstünde siyah ince 
çizgilerle sınırlanan beyaz renkli çiçekli kûfi taklidi desende, harf ben-
zeri uzantıların uçları rumiyle son bulur.  

The pseudo-script décor on this tile stands out with the absence of 
a frame and letter tips extending out of the tile surface among sim-
ilar examples varying with background colours and filling motifs. The 
pseudo-floral-kufic design is in white contoured in thin black lines on 
blue background, and the long stems of the letters terminate in rumis.
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Yıldız Çini
Env. No: 3352

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah, 
patlıcan moru boya

Star Tile
Inv. nr. 3352
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, aubergine 
purple, black paints

Çiçekli kûfi yazı taklidinin yer aldığı örneklerden biridir. Kenar çerçevesi 
ve zemin dolgusu dışında 2959 envanter numaralı örnekle aynı özellik-
leri taşır. Burada, çiniye ikinci bir yıldız çizilmiş; taklit yazının kapladığı 
alan siyah ve patlıcan moruna, iki yanındaki boşluklar da maviye bo-
yanmış ve beyaz benekler serpiştirilmiştir. 

This tile presents an example of pseudo-kufic script décor. Apart from 
the frame and background filling it is similar to the tile inv. nr. 2959. 
A second star is drawn on the tile here; the surface with the pseu-
do-script is painted in black and aubergine purple; the spaces flanking 
it are painted in blue; and white speckles adorn these surfaces.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 2945

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,2 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2945
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.2 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black paints

Çerçevesi bulunmayan sekiz köşeli yıldızın beyaz zeminine, siyah renk-
te kûfi yazı taklidi süsleme yapılmıştır. Elif veya lam gibi uzun harfler 
düşey hatlar oluştururken, bunları alttan bağlayan yatay çizgiler, yıldız 
yüzeyinde adeta kare bir alan yaratır. Ortada çapraz yükselen çizginin 
ucuna büyükçe bir rumi eklenmiş; yaprakların ayrım noktasına da gü-
neş ışını ya da göz gibi bir motif konulmuştur. Ortadaki alana çizilen, 
ince kıvrımlara bağlı rumiler, mavi renkleriyle yüzeyde bir ahenk yaratır. 

The eight-pointed stelliform tile without a frame is decorated with 
pseudo-kufic script design in black on white background. Tall letters 
such as aleph and lam form vertical lines whereas the horizontal lines 
connecting them at the bottom create a square area on the tile sur-
face. The diagonal line in the middle is attached with a big rumi at its 
tip, and an eye or sun motif is placed where the petals depart. Rumis 
connected to fine foliates in the spaces create a harmony on the sur-
face with their blue colour.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3259

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3259
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Bir kolu kırık olan çinide sadece merkez kare içine alınmış ve hem 
buraya hem de kollara Allah lafzı yazılmıştır. Lafızların öneminden 
olsa gerek, hepsi okuyucunun bakış açısına göre yerleştirilmiştir. Zira 
başka yazı veya süslemelerin kollarda tekrar ettiği çiniler, genellikle 
tek yönlü değildir. 

Missing an arm, the stelliform tile features a square in the centre and 
the script reading “Allah” is written both here and on the arms. Prob-
ably due to the importance of this script, they are all oriented for the 
audience to read; however, on many tiles with other scripts or designs 
repeated on the arms they are not oriented in a single direction.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3261

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,3 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3261
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Sarayın dört kollu yıldız çinileri içinde tasarımıyla dikkati çeken bu ör-
nekte, her biri komşu iki kolu dolduracak şekilde iki balık figürü tasvir 
edilmiştir. Ters yönde ve sırt sırta gelecek biçimde resmedilen balıkların 
pulları, yüzgeçleri ve baş detayları kabaca belirtilmiştir. Yıldızın bir kolu 
kırıktır, bir kolunda da sır bozulması vardır. 

This example is striking with its design among the four-pointed stelli-
form tiles of the palace. Two fish figures occupy two neighbouring arms 
each. They are depicted oriented in opposite directions and back to 
back; their scales, fins and facial details are rendered roughly. One arm 
is broken and missing, and one arm suffers from glaze deterioration.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3204

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,3 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3204
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Paralel iki çizgiden oluşan şeridin yüzeyde dolaşarak ortada madalyon, 
kollarda damla biçimli yapraklar meydana getirdiği düzenin, aynı grup 
çiniler içinde benzerleri vardır. Ancak buradaki madalyona, ortadan 
ayrılan saçları, kalın kaşları ve büyük gözleriyle şematik bir insan yüzü 
işlenmiştir. Bu tür tasvirlerin tılsımla ilgili olduğu düşünülür. 

A band of two parallel lines forms a guilloche going over the entire 
surface; in the middle is a medallion and on the arms are drop-shaped 
leaves. The same composition is also attested on other tiles of the 
same group. However, the medallion here is embellished with a sche-
matic human face with hair divided in two on top, thick eyebrows and 
big eyes. Such depictions are usually linked with talismans.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3268

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,4 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3268
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.4 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çinide, paralel iki çizgiden oluşan bir şerit hiç kesintiye uğramadan 
düğüm gibi kesişerek, ortada bir madalyon ve kollarda damla biçimli 
yapraklar meydana getirmiş; böylelikle yüzeyde dolaşan bir hareket 
sağlanmıştır. Yaprakların içleri soyut çizgilerle dolguludur. 

A band of two parallel lines goes around the tile forming a guilloche 
with a medallion in the middle and drop-shaped leaves in the arms; 
thus, the surface is animated. The leaves are filled with abstract lines.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3223

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3223
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Yıldızın kollarını, sapları merkezde kesişen damla biçimli birer motif 
doldurur. Motifler, iliştirilen küçük benek ve kıvrımlarla soyut birer çi-
çeğe dönüşür. Sapların kesiştiği noktaya eklenen kalın çapraz çizgiler 
de merkezî bir vurgu yaratır. 

The arms of the star are decorated with drop-shaped motifs whose 
stems intersect at the centre. With speckles and attached foliates 
these motifs transform to an abstract flower. Thick intersecting lines 
added on the central intersection emphasise the centrality.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3217

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,4 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3217
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.4 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çininin kollarına, uzun tepe yaprağına sahip soyut birer palmet çizilmiş, 
sapları merkezde birleştirilerek iki eksen meydana getirilmiştir. Sapların 
kesiştiği yere kısa çapraz çizgiler eklenerek alana hareketlilik kazandı-
rılmaya çalışılmıştır. 

The arms of the tile are decorated with an abstract palmette with a tall 
crown petal; and their stems were joined at the centre creating two 
axes. Short diagonal lines animate the intersection of the stems.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3270

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,3 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3270
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Yıldızın tam merkezine konulan bir halkadan dört tarafa yönelen ve 
kolları dolduran şematik yapraklar birer dal gibi görünür. Çerçeve 
kullanılmadan verilen süslemede, kollardan taşan motifler devamlılık 
duygusu yaratır. Çinide sır damlaları ve bozulmaları dikkati çeker. 

From a circle at the centre of the star branch out schematic leaves fill-
ing the arms of the star. In the absence of a frame, the motifs running 
out of the arms create impression of continuity. Glaze dripping and 
deterioration are noted.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3228

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3228
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çini yüzeyinde dinamik bir görüntüye sahip süsleme vardır. Her kola bir 
rumi çizilmiş ve saplar çapraz olarak düz bir çizgi halinde merkezde bu-
luşmuştur. Ruminin uzun yaprağının bir kenarı da düz olduğu için sapla 
birleştiği kısımda köşe yaparak keksin bir hat oluşturur. Diğer yaprağı 
ise yumuşatılarak kavislendirilmiştir. Saplardan biri merkezde volüt çi-
zer. Ortaya çıkan bütün, çarkıfelek gibi bir döngüye sahiptir. 

The decoration of the tile surface is very dynamic. A rumi is drawn on 
each arm and their stems extend diagonally and meet at the centre. 
As one side of the long rumi leaf is straight it makes a corner where it 
joins the stem. The other leaf is curved and softened. One stem forms a 
volute in the centre. The whole composition is like a wheel-of-fortune.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3331

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,4 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3331
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.4 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Siyah bir kenar çizgisi bulunan yıldızda, karşılıklı kollarda uzayan yap-
raklı ve tomurcuklu birer dalın merkezde kesişmesi ya da merkezden 
çıkan birer dalın kolları doldurması gibi farklı algılar yaratan süsleme 
yer alır. Kolların kenarlarına ve birleştiği köşelere de, tomurcuk gibi 
şekiller eklenmiştir. 

Framed with a black line, the four-pointed stelliform tile is decorated 
with a branch with leaves and buds extending across symmetrical arms 
and intersecting in the middle; or rather, four branches rising from the 
centre and filling the arms. Along the edges of the arms and their cor-
ners are bud-like shapes.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3199

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 14 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3199
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 14 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Kenarları kalın bir çizgiyle çerçevelenen çinide, karşılıklı kollara uzanan 
zencirek deseni yer alır. Bazı kollarda fırınlama sırasında oluşan sır bo-
zulmaları dikkati çeker. 

Framed with a thick line, the tile is decorated with a guilloche motif 
extending across symmetrical arms. Glaze deformation caused during 
firing is noted on some arms.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3280

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,3 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3280
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Tüm çininin tek bir yüzey gibi düşünülerek tasarlandığı kompozisyonda, 
dolgun birer palmet motifi kolları kaplayacak şekilde yerleştirilmiş; pal-
metlerin sapları kesişerek ve birbirine bağlanarak ortada iç içe kareler 
meydana getirmiştir. İçteki kare taralıdır. 

The composition is designed to occupy the entire surface and a fleshy 
palmette covers each arm. The stems of the palmettes intersect and 
interconnect forming squares in the centre. The middle square is 
cross-hatched.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Dört Kollu Yıldız Çini Parçası
Env. No: 3220

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3220
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çininin kollarına yerleştirilen tomurcuk gibi birer motif, saplarıyla bir-
birine bağlanmış, bu saplar ortada yaylarla kesiştirilerek bir örgü mey-
dana getirilmiştir. Karşılıklı iki kolun köşesine çizilen küçük birer yaprak 
buradaki motifleri soyut palmet karakterine büründürür.

A bud-like motif drawn on each arm of the tile connect to each other 
via their stalks, which intersect with arcs in the middle forming a braid. 
Two symmetrical arms are adorned with a small leaf at the tips trans-
forming the motifs there to abstract palmettes.



297THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3245

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,5 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3245
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çini yüzeyine kıvrımlı bir düzen hâkimdir. Kollara yerleştirilen birer yap-
rağın sapı kavislenerek merkeze yönelir, burada bir volüt oluşturup yine 
bir yaprakla son bulur.

A scrolling design dominates the tile surface. The stalks of the leaves 
drawn on each arm curve and reach the centre, form a volute there and 
terminate in a leaf.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3205

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,6 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3205
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.6 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çininin kenarları siyah çizgilerle çerçevelenmiş, yüzeyde her hangi bir 
bölümlenmeye gidilmeden ortaya dairesel bir kıvrım, kollara da dört 
dilimli birer örgü konmuştur. 

Framed with a black line the tile is decorated with a spiral foliate in the 
middle and a four-lobed interlacing on each arm without any parti-
tioning.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 3210

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı

Çap: 13,9 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, turkuaz şeffaf sır, siyah boya

Four-Pointed Star Tile
Inv. nr. 3210
Excavations at Kubad Abad Palace
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
Diam. 13.9 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çinide, kenarlara çizilen kalın şerit ortada kare bir alan meydana geti-
rir. Hem ortadaki kareye hem de kollara, kendi formlarını tekrarlayan 
çerçeveler içinde kıvrım dal-rumili süsleme kabaca işlenmiştir. Yüzeyin 
bölümlenmesi, birlikte bulunduğu gruptaki çinilerde az rastlanır. 

The thick band drawn along the edges forms a square in the centre. 
The square and the arms are all decorated with roughly worked foli-
ate-rumi design. Partitioning of the surface is rarely attested on the 
tiles of the same group.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Küçük Kavanoz
Env. No: 1027

13. Yüzyıl
Tek renk sır tekniği

Beyaz hamurlu, opak turkuaz sır

Small Jar
Inv. nr. 1027
Thirteenth century
Monochrome glaze
Stonepaste, opaque turquoise glaze

Silindir biçiminde kaide üzerinde, basık küresel gövdesi, silindir boy-
nu ve dışa taşkın profilli ağız kısmı ile şekillenmiştir. İç yüzün tamamı, 
dış yüzün gövde altına kadar olan bölümü tek renk opak turkuaz sırla 
kaplanmıştır. 

The depressed globular body rests on a cylindrical base and topped 
with a cylindrical neck and rim profile protruding out. The entire 
interior and the exterior down to the lower body are glazed with 
opaque turquoise glaze.
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Kandil
Env. No: 974-978

Konya Alaaddin Tepesi
13. yüzyıl

Tek renk sır
Beyaz hamur, opak turkuaz sır 

Lamp
Inv. nr. 974-978
Alaeddin Hill, Konya
Thirteenth century
Monochrome glaze
Stonepaste, opaque turquoise glaze

İki farklı envanterli parça birleştirilmiştir. Düz bir kaide üzerinde, basık 
küresel biçimli yağ haznesi ve gövdenin ortasından uzayan on kanallı 
fitillik bölümü ile faklı bir kandil formu ortaya koyar. Spiral şekilli üç 
kulptan bir tanesi sağlam, ikisi kırıktır. Fitilliklerin bazıları ile boyun ve 
ağız kısmı eksiktir. İç ve dış yüzün tamamı kaliteli opak turkuaz renkte 
sır ile kaplıdır. Fitilliklerin arasında ve üstünde yuvarlak kabartmalar 
bulunur. Çok fitilliğe sahip kandil formları bilinmekle birlikte, on tane 
fitilliği olan ender örneklerdendir.

Two fragments with two inventory numbers are united. The oil con-
tainer with depressed globular body on a flat base, and with ten spouts 
for the wicks extending out of the body present us with a different 
lamp form. One of three spiral handles survives. Some spouts, neck 
and rim are also missing. The lamp is entirely coated with high quality 
opaque turquoise glaze both on the interior and exterior. Round reliefs 
are seen between and on the spouts. Although lamps with multiple 
spouts are known, examples with ten spouts are rare.
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Kandil
Env. No: 972

13. yüzyıl
Yükseklik: 6,7 cm  Ağız Çapı: 4,9 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, opak turkuaz sır 

Lamp
Inv. nr. 972
Thirteenth century
H. 6.7 cm  Rim diam. 4.9 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, opaque turquoise glaze

Düz kaide üzerinde, basık küresel gövdeli kandilin, kısa silindirik boynu 
ve dışa çekik profilli bir ağız kısmı bulunur. Önünde uzayan kanallı fitil-
lik ile spiral şeklindeki tek kulp formu tamamlar. İç yüzün tamamı, dış 
yüzün ise gövde altına kadar olan kısmı sırlanmıştır. Fitilliğin gövdeyle 
birleştiği üstte ve yanlarda küçük kabaralar yer alır. Sır, fitilliğin altında 
damla biçiminde ve yanlarda düzensiz akmalar oluşturur.

The lamp has a depressed globular body on a flat base, short cylindrical 
neck, and everted rim. The channelled spout for the wick and a spiral 
handle complete the design. The lamp is coated entirely with glaze 
on the inside and only down to the lower body on the outside.  Small 
bosses are placed where the spout joins the body. The glaze forms 
drippings under the spout and irregular flows on the sides.
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Kandil
Env. No: 973

Konya Alaaddin Tepesi
13. yüzyıl

Tek renk sır
Beyaz hamur, opak turkuaz sır 

Lamp
Inv. nr. 973
Alaeddin Hill, Konya
Thirteenth century
Monochrome glaze
Stonepaste, opaque turquoise glaze

Düz kaide üzerinde, basık küresel gövdeli yağ haznesi olan kandilin, 
kıvrık vaziyette tek kulpu bulunur. Fitilliğin uç kısmı ile boyun ve ağız 
bölümleri kırıktır. İç yüzün tamamı, dış yüzün ise gövde altına kadar 
olan kısmı sırlanmıştır. Fitilliğin gövdeyle birleştiği üstte ve yanlarda 
küçük kabaralar yer alır. 

The oil container with depressed globular body on a flat base; it has 
a single curving handle. The tip of the spout as well as the neck and 
mouth are broken and missing. The glaze covers the interior entirely 
and the exterior only down to the lower body. Small bosses decorate 
the top and sides where the spout joins the body.
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Kandil
Env. No: 1002

13. yüzyıl
Yükseklik: 9,3 cm  Kaide Çapı:7,4 cm  Ağız Çapı: 3,6 cm

Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamur, şeffaf yeşil sır 

Lamp
Inv. nr. 1002
Thirteenth century
H. 9.3 cm  Base diam. 7.4 cm  Rim diam. 3.6 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), transparent green glaze

Düz kaide üzerinde basık küresel gövdeli kandil, profilli uzun silindirik 
boynu ve halka şeklinde ağız kısmı ile form alır. Önünde uzayan kanallı 
fitilliğin uç kısmı kırıktır. Uzun kulpu, gövde ve boyun kısmı ile birleş-
miştir. İç ve dış yüzün tamamı sırlıdır. Fitilliğin gövdeyle birleştiği iki yan 
tarafta ve üstte küçük kabaralar vardır.

The lamp with a depressed globular body resting on a flat base has a 
profiled tall neck and ring-shaped rim. The channelled spout for the 
wick is missing its tip. Long handle adjoins the neck and body. It is en-
tirely glazed over both inside and outside. Small bosses are found on 
top and sides where the spout joins the body.
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Kandil
Env. No: 2798

Konya Alâeddin Tepesi kazısından
13. yüzyıl

Yükseklik: 2 cm  Ağız Çapı: 10,3 cm
Tek renk sır

Açık kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır 

Lamp
Inv. nr. 2798
From the excavations at Alaeddin Hill, Konya
Thirteenth century
H. 2 cm  Rim diam. 10.3 cm
Monochrome glaze
Earthenware (light red), cream slip, transparent green glaze

Alçak, yuvarlak bir kaide üzerinde, ağzı dışa çekik tabak formundaki 
kandilin, fitillik bölümü ağız kenarı büzülerek elde edilmiştir. İç yüzün 
tamamı, dış yüzün ise ağız kenarı sırlanmıştır. Dönemi için farklı bir 
form ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. 

The lamp is in the form of a low plate with everted rim and round base; 
the spout for the wick was made by squeezing the rim. It is entirely 
glazed over on the interior and only around the rim on the exterior. It is 
worth noting for it presents a different form in the Seljuk era.
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Kâse
Env. No: 24

13. yüzyıl
Yükseklik: 8,9 cm Ağız Çapı: 19 cm Kaide Çapı: 7,3 cm 

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, siyah, mavi boya 

Bowl
Inv. nr. 24
Thirteenth century
H. 8.9 cm  Rim diam. 10.3 cm  Base diam. 7.3 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, black, blue paints

Kâse, halka kaideli ve konik gövdeli formdadır. İç yüzün tamamı, dış 
yüzün ise kaideye kadar olan kısmı sırlanmıştır. Süsleme bütün iç yüzeyi 
kapsar. Merkezden ağız kenarına doğru eşit aralıklarla uzayan, yap-
raklı uçları çiçekle sonuçlanan dallar ve bunu çevreleyen üç dilimli bir 
madalyon, kompozisyonu oluşturur.  Bu kompozisyonu üç çizgili şerit 
üstten sınırlar. Dilimlerin köşeleri noktalarla dolgulanmıştır. Ağız kenarı 
boyunca mavi renkte kalın bir çizgi dolanır. 

The bowl with conical body on a ring base is glazed entirely on the 
interior and down to the base on the exterior. The decoration covers 
the interior. Branches with leaves radiate at equal intervals from the 
centre towards the rim and terminate in a blossom; and a three-lobed 
medallion encircles this arrangement. Triple-lined band bounds this 
composition on the top. Corners of the lobes are speckled. Along the 
rim runs a thick blue line.
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Tabak
Env. No: 2346

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl

Ağız Çapı: 30,4 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Plate
Inv. nr. 2346
Excavations at the Kubad Abad Palace
Thirteenth century
Rim diam. 30.4 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Kubadabad Sarayı kazılarında 1990 yılında ele geçirilen en dikkat 
çekici seramik buluntulardan biridir. Tabağın kaidesi eksik, gövde ve 
ağız bölümlerinin bazı parçaları kırıktır.  Yayvan gövdesi ve dışa dönük 
ağız kenarıyla beliren bu kâsenin, iç ve dış yüzü sırlanmıştır. Gövdeyi 
tamamen kaplayan süslemede, simetrik olarak yerleştirilmiş, ağızları 
merkeze dönük dört balık figürü yer alır. Aralarında, haşhaş veya nar 
bitkileri olarak tanımlanan yapraklı dallar bulunur. Gövdenin merkezi 
kırık olduğu için balıkların başları ve ortada ne gibi bir süsleme olduğu 
anlaşılmaz. Ağız kenarında ise aynı türden yapraklı bir dal motifi çe-
peçevre dolanır. Dış yüzde, gövdenin üst kısmını çevreleyen, “S” şekilli 
çizgilerden oluşan bir örgü kuşağı vardır.

This is one of the most striking ceramic finds uncovered at the Kubad 
Abad Palace excavations in 1990. The base as well as parts of the body 
and rim are missing. This wide and shallow plate is glazed over entirely 
on the interior and exterior. The decoration covers the body entirely 
and comprises four fish figures placed symmetrically with their mouths 
facing the centre. Branches with leaves identified as opium or pome-
granate are placed between them. As the centre of the plate is missing 
it is not possible to speak of the heads of the fish and the central de-
sign. Along the rim runs a branch of the same kind all around. On the 
exterior, a band of guilloche composed of S-shaped lines runs around 
the top part of the body.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Kâse
Env. No: 1513

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah renkte boya

Bowl
Inv. nr. 1513
Excavations at the Kubad Abad Palace
Thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Kubadabad Sarayı kazılarında bulunan, halka kaideli ve konik gövde-
li kâsenin iç ve dış yüzü sırlanmıştır.  Ağız kenarı ve gövdesinin bazı 
bölümleri eksik olmakla birlikte tam formu ve süslemesi anlaşılabil-
mektedir. İç yüzde, merkezde bulunan madalyonda, palmetvari soyut 
bitkisel motif işlidir. Gövde, alttan ve üstten kalın üç sıra çizgi ile sı-
nırlandırılmış enli bir bordürle çevrelenmiştir. Bordür, boyuna dizilmiş 
zikzak motifleriyle dolguludur. Ağız kenarı ise testere dişi şeklinde sıra-
lanmış üçgenlerle bezelidir. Dışta ise, tek sıra halinde gövdeyi dolanan, 
çengel gibi eğri kesik çizgiler, sade bir süsleme olarak dönemin sıraltı 
tekniğiyle süslenmiş seramiklerinin özelliklerini taşır.

This bowl with conical body on a ring base was uncovered in the 
course of excavations under the direction of K. Otto-Dorn. It is glazed 
over entirely on the inside and outside. Although parts of the rim 
and body are missing the full form and decoration are discernible. 
The central medallion on the interior is decorated with an abstract 
palmette-like floral motif. The body is decorated with a wide band 
bounded by triple lines on top and bottom. The band is filled with zig-
zags. The rim is adorned with a series of triangles forming saw-teeth. 
On the exterior is a series of hook-like line segments, typical simple 
underglaze decoration of the era.
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Kâse 
Env. No: 1319

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 10,5 cm  Ağız Çapı: 24 cm  Kaide Çapı: 9,5 cm
Sgraffito, champlevé

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf hardal sarısı sır 

Bowl
Inv. nr. 1319
Excavations at the Kubad Abad Palace
Thirteenth century
H. 10.5 cm  Rim diam. 24 cm  Base diam. 9.5 cm
Sgraffito, champlevé 
Earthenware (red), cream slip, transparent ochre yellow glaze

Halka kaideli ve konik gövdeli kâsenin iç ve dış yüzü tamamen sırlıdır. 
1966 yılında Kubadabad Sarayı kazılarında ele geçirilen seramiğin 
süslemesi iç yüzde yer alır. Kâsenin merkezinde, adeta düğüm motifi 
gibi işlenmiş altı köşeli yıldız bulunur. Ağız kenarını çevreleyen bordür, 
içi boş dairesel küçük madalyonlarla beş bölüme ayrılmıştır. Aralarda 
kalan bölümler yazıyla dolgulanmıştır.

The bowl with conical body resting on a ring base is glazed over on 
the interior and exterior. It was uncovered in 1966 campaign and its 
decoration is found on the interior. In the centre is a six-pointed star 
rendered like an interlacing. The border along the rim is divided into 
five segments by small blank roundels. Sections in between are filled 
with an inscription.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Kâse 
Env. No: 123 

13. Yüzyıl
Ağız Çapı: 17,6 cm

Boyalı sgraffito
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf açık yeşil sır, 

yeşil ve kahverengi boya

Bowl
Inv. nr. 123
Thirteenth century
Rim diam. 17.6 cm
Sgraffito
Earthenware (red), cream slip, transparent light green glaze, 
green and brown paints

Halka kaideli ve küresel gövdeli olarak şekillenmiştir. İç yüz açık yeşil, 
dış yüz ise koyu yeşil sırla kaplıdır. Süsleme iç yüzde yer alır. Kâsenin 
ortasında boş bir dairesel madalyon, bunu çevreleyen enli bir bordür 
bütün gövdeyi sarar. Bordürde, ikili şeritler halinde, alttan ve üstten ge-
çerek devam eden bir örgü motifi kompozisyonu oluşmuştur.  Örgünün 
geçme noktalarında iç içe iki daire yer alır. Örgüyü oluşturan şeritlerin 
üzeri yeşil ve kahverengi boyalarla belirginleştirilmiştir.

The bowl with spherical body rests on a ring base. The interior is coated 
with light green glaze and the exterior with dark green glaze. The dec-
oration is applied on the interior. In the centre is a blank roundel and 
the wide border around it covers the entire body. The border features a 
guilloche of double ribbons. The eyes of the guilloche are in the form 
of concentric double circles. The ribbons of the guilloche are enhanced 
with green and brown paints.
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Kâse 
Env. No: 2117

Konya Alaaddin Tepesi
13. yüzyıl

Champlevé
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır, siyah boya

Bowl
Inv. nr. 2117
Alaeddin Hill, Konya
Thirteenth century
Champlevé 
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze, black paint

Halka kaideli ve küresel gövdeli kâsenin iç ve dış yüzü tamamen 
sırlanmıştır. İç yüzde, ortada büyük bir madalyon içinde, simetrik 
düzenlenmiş dörtlü palmet-lotus kompozisyonu yer alır. Dış yüzde, 
ağız kenarını çevreleyen kuşakta, siyah zemin üzerinde daire şekilli 
motifler yan yana sıralanmıştır. 

The bowl with spherical body resting on a ring base is entirely glazed 
over on the inside and outside. On the interior is a large medallion 
in the centre and it features a composition of four symmetrically ar-
ranged palmette-lotuses. On the exterior, the band running along the 
rim features circular motifs placed side by side on black background.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ



317THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ318

Kâse 
Env. No: 1230

13. yüzyıl
Yükseklik: 9 cm  Ağız Çapı: 20,4 cm  Kaide Çapı: 8,1 cm

Boyalı sgraffito
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf renksiz ve şeffaf yeşil sır, 

yeşil ve hardal sarısı boya

Bowl
Inv. nr. 1230
Thirteenth century
H. 9 cm  Rim diam. 20.4 cm  Base diam. 8.1 cm
Sgraffito 
Earthenware (red), cream slip, transparent colourless and 
transparent green glazes, green and ochre yellow paints

Halka kaideli ve küresel gövdelidir. Gövde üzerinde eksik olan parça-
lar alçı ile tamamlanmıştır. İç yüz şeffaf renksiz, dış yüz ise şeffaf yeşil 
renkte sırla kaplıdır. Süsleme iç yüzünde yer alır. Kâsenin merkezindeki 
küçük daire biçimli madalyonun etrafında, altı şeritle başlayarak ge-
nişleyen, sarmal bir örgü kompozisyonu, bütün yüzeyi kaplar. Alttan ve 
üstten geçerek devam eden bu karmaşık örgü motifinin, geçiş nokta-
larında küçük daireler oluşur. Örgüyü meydana getiren şeritlerin üzeri 
yeşil ve hardal rengi boyalarla belirginleştirilmiştir.

The bowl with spherical body on a ring base is missing some parts of 
the body, which are completed with gypsum. The interior is coated 
with transparent colourless glaze and the exterior with transparent 
green glaze. Decoration is applied on the interior. From the small roun-
del in the centre is a spiral interlacing composition starting with six rib-
bons and radiating and flaring out. This intricate interlacing features 
small circles at transition points. Ribbons forming the interlacing are 
enhanced with green and ochre yellow paints.
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Sırlı Seramik Parçası
Env. No: 24

13. yüzyıl
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya 

Glazed Ceramic Fragment
Inv. nr. 24
Thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Bütünü hakkında bilgi vermekten uzak olan kırık parçanın, her iki yüzü 
de şeffaf turkuaz renkte sır ile kaplanmıştır. Ön yüzde bir kandil motifi 
yer alır. Kandil, gövdesinin ortasından bağlı üç zincirle asılı durumda-
dır. Küresel gövdesi, konik biçimde kaide ve ağız kısmı bulunmaktadır. 
Formuyla, Ankara Etnografya Müzesinde yer alan, Beyşehir Eşrefoğlu 
Camisinden getirilen kandil zarfı ile benzemektedir. Seramik üzerinde 
ender kullanılan motiflerdendir.

This fragment broken off from something of unknown form is coated 
with transparent turquoise glaze on both surfaces. On the front side 
is a lamp motif, which is suspended by three chains connected to its 
belly. It has a spherical body, conical base and rim. Its form recalls that 
of the lamp from Eşrefoğlu Mosque in Beyşehir now housed at the 
Museum of Ethnography in Ankara. This motif is rarely encountered 
on ceramics.
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Seramik İnsan Başı
Env. No: 2604

Konya, Alâeddin Tepesinde bulunmuştur
13. yüzyıl

Yükseklik: 12,2 cm
Barbutin

Açık kiremit kırmızısı hamur

Pottery Human Head
Inv. nr. 2604
Found at the Alaeddin Hill, Konya
Thirteenth century
H. 12.2 cm
Barbotine
Unglazed earthenware (light red)

Seramik hamuru ile hazırlanmış insan başı, heykel karakterinde olup, 
şimdilik ünik bir eserdir. Sadece baş kısmı günümüze ulaştığı için, 
bağlı olduğu vücut veya seramik eşyanın ne olduğu anlaşılmaz ve bu 
sebepten bütünü hakkında fikir yürütmek zordur. Başında, noktalar ve 
çizgi kabaralarla belirginleştirilmiş üç dilimli tacı ile tasvir edilen insan 
başı, bir erkeğe ait olmalıdır. Şematik olarak işlenmiş yüzde, göz bebeği 
olan iri gözler, burun ile birleşmiş bitişik kaş, hafif aralanmış ağız, sol 
yanaktaki ben ve sakal gibi duran, çeneyi çevreleyen küçük yuvarlak 
kabartmalar barbutin tekniği ile yapılmış detayları ihtiva eder. Barbu-
tinle yapılmış bazı kabartmalar dökülmüştür. Kulaklar ve başın üzerinde 
delikler bulunmaktadır. 

This unique work of art is a human head in statue character made from 
pottery clay. As only the head survives it is difficult to propose any idea 
about the body or the vessel it was attached on. Bosses in the shape 
of dots and line segments articulate the three-lobed crown and this 
head should belong to a man. Rendered schematically, the face has big 
eyes with pupils, joining eyebrows adjoining the nose, the mouth ajar, 
the mole on the left chin, and small bosses reminiscent of a beard, all 
implemented in barbotine technique. Some other reliefs in barbotine 
have fallen off. There are holes on top of the ears and head.
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Küp
Env. No: 2297
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 44 cm  Ağız Çapı: 27 cm  Kaide Çapı: 18 cm
Barbutin, kazıma

Kiremit kırmızısı hamur, bej astar

Jar
Inv. nr. 2297
Twelfth - thirteenth centuries
H. 44 cm  Rim diam. 27 cm  Base diam. 18 cm
Barbotine, incised
Unglazed earthenware (red), beige slip

Düz kaideli, küresel gövdeli, kısa silindir boyunlu ve halka şeklinde ağız 
formuyla biçimlenmiştir. Gövde üzerinde damla motiflerinin yan yana 
ve üst üste sıralanmasıyla üçgen ve zikzak şeklinde kuşaklar oluşturul-
muştur. Süslemenin en dikkat çekici olanı, omuz kısmında bulunan üç 
tane insan başının, mask gibi yüzeyden kabartma olarak işlenmesidir. 
Yüzler, dönemin Selçuklu tipini yansıtır. Süslemeyi boyun bölümünde 
yana yana sıralanmış çiçek rozetleri tamamlar.  

The jar has a spherical body on a flat base, a short cylindrical neck 
and ring-shaped rim. The body features triangular and zigzag bands 
formed by drop-shaped motifs placed side by side and in rows. The 
most striking part of the decoration is the three human face masks in 
relief on the shoulder. The faces are typical of the Seljuk era. The dec-
oration is completed with a row of rosettes on the neck.
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KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Testi
Env. No: 1054
12-13. yüzyıl

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 1054
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, yüksek halka kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin 
birleşmesiyle küresel biçimde form almıştır. Tek kulplu olup, kaidenin 
ve boynun bir kısmı ile ağız bölümü kırıktır. Süsleme gövdenin alt ve 
üst bölümünde bulunur. Alt bölümde yer alan kuşak, yapraklı kıvrım 
dallardan oluşan bitkisel kompozisyonla dolgulanmıştır. Üst bölümdeki 
süsleme, zemini bitkisel bezemeli yazı kuşağı şeklindedir. Bu kuşağı, 
üstten, yan yana dizilmiş küçük çiçek rozetleri sınırlamaktadır. 

Made up of two moulded halves joined, the jug has a spherical body on 
a tall ring base and a single handle. Part of the neck and rim are broken 
and missing. The decoration is placed on the lower and upper parts 
of the body. The lower band features floral composition comprising 
foliates. The upper band has an inscription on floral decoration and it 
is bounded by a row of small rosettes on top.
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Testi
Env. No: 2622
12-13. yüzyıl

Kaide Çapı: 7 cm
Baskı

Kiremit kırmızısı hamur

Jug
Inv. nr. 2622
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 7 cm
Stamped
Unglazed earthenware (red)

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Yüksek halka kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin birleş-
mesiyle şekillenmiş testi, küresel gövdesiyle form alır. Boyun, kulp ve 
ağız kısımları kırıktır. Süsleme, gövdenin alt bölümünde yazı biçiminde, 
üstte ise figürlü olarak ele alınmıştır. Üstteki kalın kuşak, boyuna iki sıra 
çizgi ile altı dörtgen alana ayrılır.  Her alanın içinde, sağa doğru yürür 
vaziyette yandan tasvir edilmiş, aslan, geyik, boğa, tilki, dağ keçisi gibi 
av hayvanları işlenmiştir.

Made up of two halves joined, the jug has a spherical body on a tall 
ring base and a single handle. Neck, handle and rim are broken and 
missing. The decoration is arranged as inscription on the lower body 
and as figural on the upper body. The wide band on top is divided into 
six compartments by pairs of vertical lines. Each compartment is filled 
with a game animal such as lion, deer, bull, fox and mountain goat, 
rendered as if walking right.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Testi
Env. No: 2612
12-13. yüzyıl

Kaide Çapı: 8,4 cm
Baskı, barbutin

Kiremit kırmızısı hamur, bej astar

Jug
Inv. nr. 2612
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 8.4 cm
Stamped, barbotine
Unglazed earthenware (red), beige slip

Testi, yüksek halka kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin 
birleşmesiyle biçimlenmiştir. Küresel formdaki gövdesi üstünde boynun 
bir kısmı, kulp ve ağız bölümleri eksiktir. Süsleme, gövdenin alt ve üst bö-
lümünde bulunur. Altta küçük çiçek rozeti kabaralardan oluşan süsleme 
bulunur. Üstte yer alan enli bir kuşakta, altı tane dört köşeli yıldız mo-
tifinin içinde, bitkisel bir zemin üzerinde sağa doğru yönelmiş, yandan 
verilmiş, koşar vaziyette, tavşan, kurt, tazı ve grifon gibi hayvan figürleri 
işlenmiştir. Yıldızların arasında palmet-rumi kompozisyonları yer alır. 

Made up of two moulded halves joined, the jug has a spherical body 
on a tall ring base and a single handle. Part of the neck, handle and rim 
are broken and missing. Decoration is arranged on the lower and upper 
parts of the body. The lower band comprises small rosette-like bosses. 
The wide band on the upper body comprises six four-pointed stelliform 
compartments, each of which is filled with an animal figure such as 
rabbit, wolf, hound and griffin, advancing right, on floral background. 
Between the stars are palmette-rumi compositions.
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Testi
Env. No: 2080
12-13. yüzyıl

Kaide Çapı: 7,2 cm
Baskı

Bej hamur

Jug
Inv. nr. 2080
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 7.2 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi halka kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin birleş-
mesiyle şekillenmiştir. Basık kürevi görünüşteki gövdesi üstünde bo-
yun, kulp ve ağız kısımları eksik olup sonradan alçı ile tamamlanmıştır. 
Süsleme gövdenin alt ve üst bölümünde aynı özellikleri gösterir. Bütün 
yüzeyi kaplayan süsleme, iç içe geçmiş baklava dilimleri şeklinde geo-
metrik kompozisyon karakterindedir. 

Made up of two moulded halves joined, the jug has a depressed 
spherical body on a ring base. The missing neck, handle and rim are 
completed with gypsum. Decoration arranged on the lower and upper 
parts of the body has the same features. Covering the entire surface, 
the geometric decoration comprises a mesh of lozenges.

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 2157-4

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 13 cm

Baskı, barbutin
Koyu bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2157-4
Twelfth - thirteenth centuries
H. 13 cm
Stamped, barbotine
Unglazed earthenware (dark beige)

Kaidesiz, yuvarlatılmış bir dip üzerindeki gövdenin, alt bölümü konik, 
üst bölümü küresel olarak biçimlenmiştir. Boyun ve ağız mantar gibi 
şekillenir. Süsleme, gövdenin üst bölümünde yer alır. Alttan ve üstten 
iki sıra halinde, üst üste dizilmiş küçük damla motiflerinin arasında, 
barbutin tekniği ile yapılmış, yan yana palmet-rumi kompozisyonlu 
kabaralar yer alır. Bu kompozisyonu oluşturan motiflerin köşelerinde 
küçük çiçek rozetleri bulunur.

The body on a rounded bottom with no base is conical in the lower part 
and transforms to a sphere on the upper part. The neck and mouth are 
shaped like a mushroom. The decoration is placed on the upper body. 
Between two rows of small drop-shaped motifs on top and bottom is a 
row of bosses with palmette-rumi composition in barbotine technique. 
At the corners of these motifs are small rosettes.



335THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ336

KONYA, KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ

Kürevî Konik Kap
Env. No: 2157-5

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 13 cm

Baskı, barbutin
Gri hamur, bej astar

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2157-5
Twelfth - thirteenth centuries
H. 13 cm
Stamped, barbotine
Unglazed earthenware (grey), beige slip

Yuvarlatılmış bir dip üzerinde, alt bölümü konik, üst bölümü küresel 
olarak biçimlenmiş gövde ile form bulur. Gövdenin ortasında, yan yana 
dizilmiş damla motifleri ve bunların arasında baskı tekniğiyle yapılmış, 
üst üste ikişerli küçük çiçek rozetleri bulunur. Bu süslemeyi üstten, 
eğrisel paralel çizgilerden oluşan ince bir kuşak tamamlar. Omuz bö-
lümünde ise yine damla motifleri yan yana dizilmiştir. Burada farklı bir 
uygulama görülür, damla motiflerinin üstünde, aralarda küçük küre 
şeklindeki toplar kakılmıştır.

The body on a rounded bottom with no base is conical in the lower 
part and transforms to a sphere on the upper part. On the belly is a 
row of drop motifs and pairs of stamped small rosettes in between. 
The design is completed with a band of diagonal line segments. On 
the shoulder are drop-shaped motifs again. The difference here is that 
small spherical balls are inlaid between the drops on the upper level.
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 290-51

12-13. yüzyıl
Baskı, kazıma, boyama

Koyu bej hamur, kırmızı boya

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 290-51
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped, incised, painted
Unglazed earthenware (dark beige), red paint

Kaidesiz, yuvarlatılmış bir dip üzerindeki gövde, altta konik, üstte kü-
resel biçimde form almıştır. Kademeli olarak daralan boyun kısmı ve 
mantara benzeyen ağız bölümü vardır. Gövdenin üst bölümü, boyuna 
kazıma çizgilerle sekiz dilime ayrılmıştır. Arada oluşan alanlar geo-
metrik karakterde süslemelerle bezelidir. Kürevî konik kabı farklı kılan 
unsur, kırmızı renkte boyayla, gövdede yer alan süslemelerin ve ağız 
kısmının boyanmasıdır.

The body on a rounded bottom with no base is conical in the lower part 
and transforms to a sphere on the upper part. The neck tapers in stag-
es and the mouth is like a mushroom. The upper body is divided into 
eight slices by incised vertical lines and decorated in geometric char-
acter. What makes this vessel different is that the decorative elements 
on the body and the rim are painted in red.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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Cam Tabak
Env. No: 2162

Kubadabad Sarayı Kazısı
M. 1237-1246

Çap: 30,5 cm  Kenar Yüksekliği: 2,4 cm
Emaye

Glass Plate
Inv. nr. 2162
Excavations at Kubad Abad Palace
AD 1237-46
Diam. 30.5 cm  Rim H. 2.4 cm
Enamelled

Anadolu’da Selçuklu çağı cam eserleri içerisinde üstünde kitabe ta-
şımasıyla ayrı bir öneme sahiptir. Tabağın ortasında bulunan madal-
yondaki bitkisel desen yıprandığı için, bugün güçlükle seçilebilmek-
tedir. Madalyonun çevresinde kenara yaslanarak dolanan altın yaldızlı 
kitabede II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in adı, lakap ve unvanlarıyla birlikte 
zikredilir. Tabağın dış kenarında kavisler yaparak ilerleyen, bitkisel ka-
rakterli soyut bir bordür yer alır. 

Along the glasswork artefacts surviving from the Anatolian Seljuk era, 
this plate stands out with the inscription on it. The floral decoration 
in the central roundel has deteriorated and thus difficult to discern. 
Around the roundel runs the gilded inscription adjacent to the rim 
giving the name of the Sultan Giyath al-Din Kay Husraw II together 
with his titles and epithets. On the outside of the rim runs an abstract 
border of vegetal spirals.
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Cam Kandil
Env. No: 2910

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 10,3 cm  Ağız çapı: 6,7 cm  Gövde çapı: 13,5 cm
Serbest Üfleme

Glass Lamp
Inv. nr. 2910
Excavations at Kubad Abad Palace
Thirteenth century
H. 10.3 cm  Rim diam. 6.7 cm  Body diam. 13.5 cm
Free blown

Silindirik boyunlu, basık küresel gövdeli kandil şeffaf, açık yeşil renkte-
dir. Dipten yukarıya doğru genişleyen gövde boyun kısmının başladığı 
seviyede bir omuz gibi yukarı doğru taşıntı yapar.

The lamp with depressed spherical body and cylindrical neck is of 
transparent light green coloured glass. The body flares out from the 
bottom and makes an upward protrusion where the neck starts.
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Cam Kandil
Env. No: 2909

Kubadabad Sarayı Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 12,8 cm  Ağız çapı: 7 cm  Gövde çapı: 12 cm
Serbest Üfleme

Glass Lamp
Inv. nr. 2909
Excavations at Kubad Abad Palace
Thirteenth century
H. 12.8 cm  Rim diam. 7 cm  Body diam. 12 cm
Free blown

Şeffaf, açık yeşil renkteki kandil, basık küresel gövdeli, silindirik boyun-
ludur. Dibe doğru daralan gövde, boyun kısmının başladığı seviyede bir 
omuz gibi yukarı doğru taşıntı yapar. 

The lamp of transparent light green coloured glass has a depressed 
spherical body and cylindrical neck. The body flares out from the bot-
tom and makes an upward protrusion where the neck starts.

KARATAY MADRASA TILE MUSEUM, KONYA
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KONYA, KOYUNOĞLU MÜZESİ

Alçı Bordür Parçası
Env. No. 2003

13. yüzyıl
18 x 24 cm
Kalıplama

Stucco Border Fragment
Inv. nr. 2003
Thirteenth century
18 x 24 cm
Moulded

Bir mihrap veya nişe ait olması muhtemel parçada, altıgen kesitli bir 
sütünce gibi taşıntı yapan üç kenarda sekiz dilimli rozetler ve turkuaz 
renkli altıgen çiniler dizilmiştir. Parçanın bir kenarında zencirek de-
senli diğer bordür uzanmaktadır.

This fragment may have belonged to a mihrab or niche; on three 
sides which protrude out like a colonnette are eight-petalled ro-
settes and turquoise glazed hexagonal tiles. One one side runs a 
border of guilloche.
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Alçı Bordür Parçası
Env. No. 2004

13. yüzyıl
Uzunluk: 41 cm

Kalıplama

Stucco Border Fragment
Inv. nr. 2004
Thirteenth century
L. 41 cm
Moulded

Aynı müzenin 2003 envanter numaralı eserinde olduğu gibi, altıgen 
kesitli olan ancak üç kenarıyla taşıntı yapan parçada, her kenarda se-
kiz dilimli rozetler ve altıgen turkuaz çiniler dizlidir.

Like the fragment inv. nr. 2003, this six-sided fragment also pro-
trudes out on three sides and each side is adorned with eight-pet-
alled rosettes and turquoise glazed hexagonal tiles.

KOYUNOĞLU MUSEUM, KONYA
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KONYA, KOYUNOĞLU MÜZESİ

Kandil
Env. No: 2259/509

12-13. yüzyıl
Yükseklik:  4,5 cm 

Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır 

Lamp
Inv. nr. 2259/509
Twelfth - thirteenth centuries
H. 4.5 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze

Düz kaideli, küresel gövdeli bir yağ haznesi, silindir boynu, dışa taş-
kın profilli ağız kısmı ile uzun bir fitillik bölümünden oluşan kandilin, 
kıvrık tek bir kulpu vardır. Boynun üzerindeki iki sıra profil ile fitilliğin 
gövdeyle birleştiği üst kısım ve iki yan tarafında bulunan kabartmalar 
süslemeyi oluşturur.

This lamp with spherical oil container with flat base, cylindrical neck, 
and a rim protruding out as well as a spout for the wick has a single 
curving handle. Two rows of profiles on the neck and protrusions on 
top and sides where the spout joins the body are all the décor.
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Kandil
Env. No: 2257/496

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 4 cm 

Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır

Lamp
Inv. nr. 2257/496
Twelfth - thirteenth centuries
H. 4 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze

Düz kaideli, basık küresel gövdeli bir yağ haznesi, uzun silindir boynu, 
dışa taşkın profilli ağız kısmı ile uzun bir fitillik bölümünden oluşan 
kandilin tek bir kulpu vardır. Bütün yüzeyi şeffaf yeşil sır ile kaplanmıştır. 
Fitilliğin gövdeyle birleştiği üst kısım ve gövde üzerinde yuvarlak formlu 
kabartmalar yer alır.

This lamp with spherical oil container with flat base, cylindrical neck, 
and a rim protruding out as well as a spout for the wick has a single 
curving handle. It is entirely glazed over. Round protrusions are placed 
on top and sides where the spout joins the body.

KOYUNOĞLU MUSEUM, KONYA
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Kandil
Env. No: 2255/1100

Akşehir Selçuklu Mahallesi’nde yapılan kurtarma kazısından
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 6,9 cm 
Tek renk sır

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır

Lamp
Inv. nr. 2255/1100
From a rescue excavation at Selçuklu neighbourhood of Akşehir
Twelfth - thirteenth centuries
H. 6.9 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze

Kandil, düz kaide üzerinde, küresel gövdeli bir yağ haznesi, silindir 
boynu, dışa taşkın profilli ağız kısmı, uzun bir fitillik bölümü ve hal-
ka şeklinde tek bir kulpla şekillenir. Kandilin yüzeyi şeffaf yeşil sır ile 
kaplanmıştır. Fitilliğin gövdeyle birleştiği üst kısım ile iki yan tarafında 
kabartmalar yer alır.

This lamp with spherical oil container with flat base, cylindrical neck, 
and a rim protruding out as well as a long spout for the wick has a sin-
gle ring handle. It is entirely glazed over. Round protrusions are placed 
on top and sides where the spout joins the body.
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Kandil
Env. No: 337/499

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 8 cm 

Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır 

Lamp
Inv. nr. 337/499
Twelfth - thirteenth centuries
H. 8 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze

Düz kenarlı bir tabağı andıran altlığın ortasından yükselen silindir kaide 
üzerinde, yarı küresel yağ haznesi bulunur. Yağ haznesinin önü büzüle-
rek fitilliğe çevrilmiştir. Tek kulplu kandilin iç ve dış yüzü sırlıdır.

A hemispherical oil container rests on a cylindrical base rising from the 
saucer-like pedestal with vertical rim. The front of the oil container is 
squeezed to form the spout. The lamp with a single handle is entirely 
glazed over.

KOYUNOĞLU MUSEUM, KONYA
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KONYA, KOYUNOĞLU MÜZESİ

Testi
Env. No: 2662/80

12-13. yüzyıl
Kaide Çapı: 6,5 cm

Baskı
Kiremit kırmızısı hamur, bej astar

Jug
Inv. nr. 2662/80
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 6.5 cm
Stamped
Unglazed earthenware (red), cream slip

Testi, yüksek halka şeklindeki kaide üzerinde, kalıp ile yapılmış yarı kü-
resel iki parça gövdenin birleşmesiyle form almıştır. Kulp, boyun ve ağız 
bölümleri kırıktır. Süsleme, gövdenin üst bölümünde bir kuşak halinde-
dir. Kuşak, boyuna kabartma üç çizgi ile dikdörtgen sekiz bölüme ayrılır. 
Bu alanların içi, baklava dilimi biçimli kabaralar ve figürlü süslemelerle 
doludur. Aslan ve grifon figürleri sağa doğru yönelmiş, yürür vaziyette 
tasvir edilmişlerdir.

Made up of two moulded halves, the jug features a spherical body on a 
tall ring base. Handle, neck and rim are broken and missing. The deco-
ration is placed as a band on the upper body. The band is divided into 
eight rectangles by triple vertical lines in relief. Each rectangular com-
partment is filled with lozenge-shaped bosses and figural depictions. 
Lion and griffin figures walk right.
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KONYA, KOYUNOĞLU MÜZESİ

Kürevî konik kapta gövde, yuvarlatılmış bir dip kısım üzerinde, 
konik alt bölüm ve küresel üst bölümle şekillenir. Kabın boyun ve 
ağız kısmı kademeli olarak daralan profille mantar gibi biçimlen-
miştir. Üst kısım, omuzdan gövde ortasına kadar, boyuna uzanan 
kaburga gibi kabartmalar ile altı alana ayrılır. Her alanın ortasına, 
barbutin tekniğiyle kabartma olarak, mask gibi birer insan başı 
yerleştirilmiştir. Başların altında ve üstünde küçük çiçek rozetleri 
yer alır. Kabartma olarak işlenen yüz hatları plastik değeri yüksek 
olarak üç boyutlu verilmiş; ağız, göz, burun ve şakak gibi ayrıntılar 
detaylı işlenmiştir. Yüz tipi Selçuklu çağı özellikleri gösterir.

The body on a rounded bottom with no base is conical in the 
lower part and transforms to a sphere on the upper part. The neck 
tapers in stages and the mouth is like a mushroom. The upper 
body is divided into six sections by rib-like reliefs extending from 
the shoulder to the belly. Each section is appliqued with a human 
face mask in barbotine technique. Small rosettes mark the tops 
and bottoms of each mask. Facial details such as mouth, eyes, 
nose and temples are rendered in relief with high plastic quality. 
The face types are of typical Seljuk character.

Kürevî Konik Kap
Env. No: 2645/1103

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 14 cm
Barbutin, kazıma

Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2645/1103
Twelfth - thirteenth centuries
H. 14 cm
Barbotine, incised
Unglazed earthenware (beige)
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 2129/664

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 11,5 cm

Baskı, kazıma
Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2129/664
Twelfth - thirteenth centuries
H. 11.5 cm
Stamped, incised
Unglazed earthenware (beige)

Kürevî konik kapta gövde, yuvarlatılmış bir dip kısım üzerinde, konik 
alt bölüm ve küresel bir üst bölümle şekillenmiştir. Kabın boyun ve ağız 
kısmı kademeli olarak daralan bir profille biçimlenmiştir. Gövdenin üst 
kısmında, boyuna üç çizgi ile ayrılmış altı alanın ortasına, büyük birer 
damla motifi, kabara olarak yerleştirilmiştir.

The body on a rounded bottom with no base is conical in the lower 
part and transforms to a sphere on the upper part. The neck and 
mouth taper in stages. On the upper body are six sections divided by 
triple vertical lines. Each section is adorned with a big drop-shaped 
motif like a boss.

KOYUNOĞLU MUSEUM, KONYA
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 512/1104

12-13. yüzyıl
Baskı, barbutin

Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 512/1104
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped, barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Kaidesiz, yuvarlatılmış bir dip üzerindeki gövdenin, alt bölümü konik, 
üst bölümü küresel olarak şekillendirilmiştir. Boyun ve ağız kısımları 
kırıktır. Süsleme gövdenin üst bölümünde yer alır. Alttan ve üstten yan 
yana dizili kabartma damla motifleri ile sınırlandırılmış kuşağın orta-
sında, daha büyük işlenmiş damla motifleri bulunur. Büyük damlaların 
ortasında ve üst köşelerinde küçük daire biçimli kabartmalar süslemeyi 
daha zengin hale getirir.

The body on a rounded bottom with no base is conical in the lower part 
and transforms to a sphere on the upper part. Neck and mouth are 
broken and missing. Decoration is placed on the upper body. A band 
bounded by a row of drop motifs in relief on top and bottom features 
big drop motifs, which are adorned with small circles and accompanied 
by small round reliefs above.
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Dirhem
Env. No: 6431/535

13. yüzyıl
Çapı: 11,5 cm

Döküm ile kabartma 
Tunç

Dirham
Inv. nr. 6431/535
Thirteenth century
Diam. 11.5 cm
Relief cast
Bronze

Tunçtan, döküm tekniği ile yapılmış, ortası delik halka biçimdeki dirhe-
min ön yüzü süslemelidir. Dirhemin dış kenarı, dişli kabartma biçiminde 
ince bir bordürle çevrelenmiştir. Ön yüzde, içi çiçek rozetli, daire biçimli 
dört madalyon ve aralarında döneminin klasik palmet-rumi kompozis-
yonu yer alır.

The cast bronze dirham in the shape of a ring is decorated only on the 
obverse. The outer edge is scalloped with a teeth border in relief. On 
the obverse are four round medallions filled with rosettes and in be-
tween are classical rumi-palmette décor of the era.

KOYUNOĞLU MUSEUM, KONYA
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Dirhem
Env. No: 6432/534

13. yüzyıl
Çapı: 12,5 cm

Döküm ile kabartma 
Tunç

Dirham
Inv. nr. 6432/534
Thirteenth century
Diam. 12.5 cm
Relief cast
Bronze

Halka şeklindeki dirhemin dış kenarı, dişli kabartma biçiminde ince bir 
bordürle çevrelenmiştir. Ön yüzde, içi çiçek rozetli daire biçimli dört 
madalyon ve aralarında palmet-rumi kompozisyonu yer alır.

The outer edge of the cast bronze dirham in the shape of a ring is 
scalloped with a relief teeth border. On the obverse are four round me-
dallions filled with rosettes and in between are rumi-palmette décors.
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Dirhem
Env. No: 6433/451

13. yüzyıl
Çapı: 16,5 cm

Döküm ile kabartma 
Tunç

Dirham
Inv. nr. 6433/451
Thirteenth century
Diam. 16.5 cm
Relief cast
Bronze

Tunçtan, döküm tekniği ile yapılmış, ortası delik halka biçimdeki dirhe-
min ön yüzü süslemelidir. Döküm ile kabartma tekniğiyle yapılmış süs-
leme, kıvrık dal ve rumilerden oluşan bitkisel kompozisyon şeklindedir. 
Dış kenarı, dişli kabaralar şeklinde ince bir bordür sınırlar.

The outer edge of the bronze dirham in the shape of a ring is dec-
orated only on the obverse. The relief cast décor comprises floral 
composition of foliates and rumis. Its outer edge is scalloped with a 
relief teeth border.

KOYUNOĞLU MUSEUM, KONYA
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Ahşap Rahle
Env. No: 332

Konya Mevlevî Dergâhı
M. 1279-80

42,5 x 97,5 cm 
Yuvarlak satıhlı oyma, kafes oyma, kalemişi-lake

Wooden Qur’an Stand
Inv. nr. 332
Whirling Dervishes Lodge, Konya
AD 1279/80
42.5 x 97.5 cm
Round surface carving, openwork, painted/stencilled, lacquered

Rahle, altın yaldızla kaplı oymaları, figürlü süslemeleri ve kitabe bil-
gileriyle Selçuklu ahşap sanatında önemli bir yer tutar. Tek parça ce-
vizden, dişli geçme sistemiyle yapılan rahlenin iki yüzdeki süslemeleri 
simetriktir. Dişli geçmeler dış yüzleri ikiye ayırır. Üstte rumili bordürün 
çevrelediği palmet-rumi kompozisyonu yer alır. Uzun yapraklı ve vo-
lütlü motifler dinamik bir görüntü ortaya koyar. Bir satırlık kitabenin 
de yazıldığı alt bölümleri, dilimli kemer hareketlendirir. Kemer köşe-
liklerinden başlayıp ayaklara kadar inen süslemedeki motifler üstte-
kilerle aynı karakterdedir. Kemerin içindeki bitkisel desen kafes oyma 
tekniğindedir. Dış yüzler tamamıyla altın yaldız boyayla kaplanmış, 
motif yaprakları da kırmızı renkle desenlendirilmiştir. Kalemişi-lake 
tekniğiyle süslü iç yüzlerde, kırmızı zemin üstüne siyah konturlu al-
tın yaldızla boyanan palmet-rumili bir bordürün kuşattığı madalyon 
yüzeye hâkim pozisyondadır. Aynı renklerin kullanıldığı madalyonda, 
bitkisel zeminde, çift başlı kartal ve on dört aslan figürü tasvir edil-
miştir.  Merkeze alınan heraldik duruştaki kartalda baş, kanat ve pen-
çeler detaylı işlenmiş; iki yanda simetrik sıralanan yedişer aslan farklı 
duruş ve oturuşlarla resmedilmiştir. Madalyonun köşelikerinde, mavi 
zemin üzerine işlenen motiflerin bazı yapraklarında beyaz konturlu 
mor renkler dikkati çeker. 

Kitabeden, rahleyi, Cemâlüddin’in M. 1279-80 yılında Mevlâna Tür-
besi’ne vakfettiğini öğreniyoruz. Burada tarih ve bani adı kadar, rahle 
ve türbe ibarelerinin geçmesi de önemlidir.

An important example of Seljuk era woodwork, the Qur’an stand has 
a special place with its gilded carvings, figural decoration and inscrip-
tions. Made from a single piece of walnut wood the stand has dentic-
ulated tenons. The decoration on both sides are symmetrical and the 
denticulated tenons divide the outer surfaces in two. The upper parts 
feature a palmette-rumi composition framed by a border of rumis. The 
motifs with long leaves and volutes create a dynamic appearance. The 
lower parts with a single line inscription are animated by the lobed 
arch. The decoration starting from the spandrels and reaching down 
to the feet features motifs of the same character as on the upper 
parts. The floral design in the arch is carved in openwork. The outer 
surfaces are entirely gilded and the motif leaves are painted in red. The 
inner surfaces are decorated with kalemişi (painting/stencilling) and 
lacquered. A medallion surrounded by a border of gilded palmettes 
and rumis is contoured in black on red background. The medallion fea-
tures the same colours and a double-headed eagle and fourteen lion 
figures. The eagle in heraldic posture placed in the centre is rendered 
with detailed head, wings and claws; it is flanked on both sides with 
symmetrically placed seven lions; each of the seven is rendered in a 
different posture. In the spandrels of the medallion are motifs against 
blue background and some of the leaves have purple paint with white 
contours.

The inscription states that the Qur’an stand was dedicated to the Tomb 
of Rumi in 1279/80 by Jamal al-Din. That the phrases of stand and tomb 
are mentioned here is as important as the donor’s name and date.
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Ahşap Rahle
Env. No: 333

Konya Mevlevî Dergâhı
13. yüzyılın ikinci yarısı

37 x 99 cm
Yuvarlak satıhlı oyma, kafes oyma, kalemişi

Wooden Qur’an Stand
Inv. nr. 333
Whirling Dervishes Lodge, Konya
Second half of the thirteenth century
37 x 99 cm
Round surface carving, openwork, painted/stencilled

Selçuklu ahşap sanatının önemli temsilcilerinden bir olan rahle, ce-
vizden tek parçanın kesilip oyulmasıyla meydana getirilmiştir. Her iki 
kanat simetrik düzenlenip süslenmiştir. Hareketi sağlayan dişli geç-
meler, dış yüzleri ikiye ayırır. Üst kenarda palmet-lotus dizisi, altında 
yazı bordürünün çevrelediği palmet-rumili kompozisyon yer alır. Alt 
bölümde yazı bordürünün kuşattığı alan kemerli bir düzene sahiptir 
ve buraya palmet-rumili desen kafes oyma tekniğinde işlenmiştir. 
Rahlenin ayakları iri birer rumiyle nihayetlenir. Sözü edilen dış yüzey-
lerdeki boya artıkları tüm oymaların altın yaldızla kaplandığını gösterir 
ki, bu türden bildiğimiz örnekler enderdir. İç yüzde alt kenarı zencirek, 
diğerlerini palmet-lotus dizili bordürler kuşatır. Bu oymaların da altın 
yaldızla kaplandığı anlaşılır. Ortadaki alanın üçte birinde tek satırlık yazı 
vardır. Geriye kalan kısmı, kırmızı boyalı zemine altın yaldızla işlenen 
palmet-rumi desenli şemse ve köşelikler doldurur. Yazılar Kur’an oku-
mak, namaz kılmak, ölümü anmak, iman etmek, kusurları görmemek, 
iyilik yapmak, ilim ve alimleri sevmek gibi konularla ilgili hadislerdir.

An important example of Seljuk era woodwork, the Qur’an stand was 
carved out of a single piece of walnut wood. Both wings are arranged 
and decorated symmetrically. The denticulated tenons for the open-
ing/closing divide the exterior surfaces in two. The upper parts topped 
with a border of palmette-lotus have a palmette-rumi composition 
framed with a band of inscription. The lower part has an arched layout 
surrounded with an inscription border; the palmette-rumi design here 
is carved in openwork. The feet of the stand terminate in a big rumi. 
Traces of paint on the outer surfaces of the wings indicate that the 
entire decoration was gilded, which is something rarely attested on 
extant works. The lower inner surfaces are framed with a guilloche and 
the upper ones with a palmette-lotus border. It is inferred that these 
carvings were also gilded. One-third of the central area is occupied by 
a one-line inscription. The rest is filled with a sunburst medallion and 
spandrels of palmette-rumi painted in gold on red background. The 
inscriptions are hadiths (sayings of the Prophet Muhammad) regarding 
reading the Qur’an, daily prayers, understanding death, having faith, 
closing eyes to others’ faults, making charity, and loving scholars and 
science.

KONYA, MEVLÂNA MÜZESİ
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Ahşap Dolap
Env. No: 328

Konya Mevlevî Dergâhı
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı 

185 x 245 cm, Derinlik: 38 cm
Kündekâri, oyma (yuvarlak satıhlı, düz satıhlı)

Wooden Cupboard
Inv. nr. 328
Whirling Dervishes Lodge, Konya
End of the thirteenth - beginning of the fourteenth century
185 x 245 cm  Depth 38 cm
Kündekari, carving (round surface, flat surface)

Ahşap dolap, devrindeki kendi türünün tek örneğidir. Dolap cephesi, 
üçer bordürün bulunduğu parçalarla, çerçeve gibi dört yandan daraltı-
larak ortaya kapaklar takılmıştır. Bordürlerden ortadaki, bir geometrik 
kompozisyondan kesittir.  Ortaya çıkan altı kenarlı şekillere palmet-ru-
mi kombinasyonu işlenmiştir. İki yandaki bordürler ise kıvrımlar yapa-
rak ilerleyen, zarif rumili desenlere sahiptir. Simetrik düzendeki kapak-
lar, alt ve üsttekiler küçük olmak üzere, üçer panoludur. Üst panolarda 
hadis yazılıdır. Kündekâri tekniğinin uygulandığı ikinci panolarda altı 
köşeli yıldız - altıgen düzenlemesi vardır. Altıgenler eksende sırala-
nırken, yıldızlar yarım bırakılmış ve hepsine palmet-rumili desenler 
oyulmuştur. Alt panolarda enine gelişen rumili süsleme birinde düz, 
diğerinde yuvarlak satıhlı oyma ile işlenmiştir. Eksik kalmış hissi veren 
bu uygulamaya, kapaklardaki bordürlerde de rastlıyoruz. Kapakların 
kayıtlarında bulunan zarif rumi desenlere, dilimli rozetlere ve aslan başı 
kabartmalara sahip pirinç kuşaklar dikkat çekicidir. 

Müze kayıtlarında, şimdiki bulunduğu tilavet odasına Mevlevî Dergâ-
hı’ndan nakledildiği yazılıdır.

This is the only cupboard surviving from the Anatolian Seljuk era. The 
front of the cupboard is narrowed on four sides by pieces of three 
borders and the door wings were fitted in the middle area. The mid-
dle border features a section of a geometric composition. The lateral 
borders feature, on the other hand, elegant rumi designs extending in 
scrolls. The symmetrically arranged door wings are divided into three 
panels, the top and bottom ones of which are smaller. The top pan-
els have inscriptions reading hadiths. The second panels in kündekari 
technique feature six-pointed star and hexagon arrangement. As the 
hexagons are aligned on the axis the stars are cut half and all are filled 
with palmette-rumi designs. The bottom panels feature rumi design 
developing laterally but one is carved with round surfaces and the 
other with flat surfaces. This particularity, which gives an impression of 
incompleteness, is also attested on the borders of the wings. The brass 
bands with elegant rumi designs, lobed rosettes and lion heads in relief 
are noteworthy.

The museum records state that it was taken from the Whirling Dervish-
es Lodge to the chanting hall where it is on display now.

KONYA, MEVLÂNA MÜZESİ
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Kandil Zarfı
Env. No: 400

Konya Mevlevi Dergâhı
13. yüzyıl

Yükseklik: 24,5 cm Taban Kenarı: 14 cm
Döküm, ajur, yaldızlama

Tunç, altın yaldız

Lamp
Inv. nr. 400
Whirling Dervishes Lodge, Konya
Thirteenth century
H. 24.5 cm  Bottom edge L. 14 cm
Cast, openwork, gilded
Bronze, gild

Kandil zarfının gövdesi küp, üst kısmı piramit biçimindedir. Tabanını 
oluşturan karenin bir kenarı menteşeli olup alttan açılabilmektedir. 
Piramidin tepesinde kandilin asılabileceği bir halka bulunur. Kandil 
zarfının ön yüzünde, ortada üzerinde iki kanadı yer alan dilimli kemere 
sahip küçük bir kapı vardır. Kapı, boyuna eksen alınarak süsleme simet-
rik olarak düzenlenmiştir. Kapının iki yanında heraldik duruşlu çift başlı 
kartal figürleri işlenmiştir. Sivri gagalı ve kulaklı olan kartalların kuyruk-
ları palmet biçimindedir. Bunun üzerinde cephenin köşelerinde, kuyruk 
uçları ejder başlarıyla sonuçlanan, yürür vaziyette karşılıklı birer aslan 
figürü tasvir edilmiştir. Aslanların karşısında gövdeleri düğümlü başları 
geriye doğru dönmüş iki ejder figürü bulunur. Bu düzenleniş ejder ve 
aslanın mücadelesi gibi algılanabilir. Kemerinin üstünde bulunun altı 
dilimli çiçek rozeti simetriyi tamamlar. 

Kapının altında yer alan kitabede, eseri yapan ustanın Hasan ibn 
el-Mevlevi olduğu yazmaktadır. Kandil zarfının diğer yüzleri bitkisel ve 
geometrik karakterli kompozisyonlarla bezenmiştir.

The lamp holder with a cubic body is topped with a pyramidal roof. The 
square bottom is hinged on one edge, therefore, it can be opened from 
the bottom. On top of the pyramid is a ring for suspending the lamp. 
On the front side is a small door with two wings in the middle. The dec-
oration is arranged symmetrically about the vertical axis of the door, 
which is flanked by a double-headed eagle in heraldic posture on both 
sides. These eagles have pointed beaks and ears and palmette-shaped 
tails. Over them, in the corners of the façade is a lion figure depicted 
walking and with a tail terminating in a dragon head. Opposite the 
lions are two dragons with knotted bodies and heads turned back. 
This arrangement may be considered a struggle between the lion and 
dragon. Over the arch is a six-petalled rosette marking the symmetry.

The inscription under the door gives the name of the master as Hasan, 
son of al-Mawlawi. The other façades of the lamp holder are decorated 
with geometric and floral compositions.

KONYA, MEVLÂNA MÜZESİ
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Buhurdan
Env. No: 399

Konya Mevlevi Dergâhı
13. yüzyıl

Çapı: 18 cm
Döküm, kabartma, kazıma, ajur

Pirinç

Incense Burner
Inv. nr. 399
Whirling Dervishes Lodge, Konya
Thirteenth century
Diam. 18 cm
Cast, embossed, engraved, openwork
Brass

İki yarım küreden oluşan buhurdanın, büyük olan üst yarısı diğerinin 
üzerine geçmekte; iki parça birbirine bir menteşe ve bir kilit köprüsüyle 
tutturulmaktadır. Kürenin her iki kutbunda da asılabileceği halkalar yer 
alır. Üstteki yarım kürenin kutup kısmında, 5 cm çapında kabartılmış 
daire şeklinde bir plaka bulunur.  Ortasındaki halkayla küreye birleşen 
bu plaka,  kendi ekseni etrafında dönebilmektedir. Plağın üzerinde 
kabartma tekniği ile yapılmış başında tacı olan bir sfenks figürü bu-
lunmakta, sfenksin kuyruk ucu ejder başı şeklinde sonuçlanmaktadır. 
Dönen plağın altında, kürenin üzerinde altı kollu yıldız motifi ye alır; 
yıldızın kolları arasında kuş figürleri tasvir edilmiştir. 

Her iki yarım kürenin üzerinde iki ince kitabe bordürü arasında enli bir 
kuşak yer alır. Bu kuşaklarda simetrik olarak yerleştirilmiş ajur tekniği 
ile yapılmış dört daire şeklinde madalyon bulunur. Üst yarım kürede 
madalyonlardan birinde, karşılıklı duran ve boyunları birbirini dolanan 
iki tavus kuşu figürü; ikincisinde sağ ön bacağını yukarıya doğru kal-
dırmış yürüyen bir aslan figürü, üçüncü madalyonda tavşana benzeyen 
uzun kulaklı bir hayvanın üzerinde avını kavrayan bir yırtıcı kuş figürü; 
dördüncüsünde başını geriye doğru çevirmiş yürür vaziyette bir aslan 
figürü tasvir edilmiştir. Madalyonlardaki hayvan figürlerinin hepsi iri 
rumi yaprakları üzerine yerleştirilmiştir. Madalyonların arasında kalan 
kısımlar uçları palmetli, spiral biçiminde kıvrım dallarla süslenmiştir. 

Buhurdanın alt yarım küresindeki madalyonlar içerisinde sırasıyla, yan-
dan verilmiş yürür vaziyette yeleli bir aslan figürü; bir diğerinde arka 
arkaya duran bir kartal ve bir tavus kuşu figürü; üçüncüsünde bir deve 
figürü; dördüncü madalyonda kartalın bir tavşanı avlaması kompozis-
yonu işlenmiştir. Bu madalyonların arasında kalan kısımlarda, ikisinde 
üstteki yarım kürede olduğu gibi spiral kıvrım dallı bitkisel süsleme 
kompozisyonları; diğer ikisinde ise kıvrım dallar arasına yerleştirilmiş 
tavus kuşları ve tavşanlardan oluşan hayvan figürleri bulunmaktadır.

The incense burner consists of two hemispheres; the upper one is big-
ger and so it sits on the bottom half. The two pieces are fitted to each 
other with a hinge and a hasp. Both poles of the sphere are furnished 
with a ring for suspending it. At the pole of the upper piece is an em-
bossed plaque of 5 cm in diameter. This plaque together with the ring 
is attached on the hemisphere but it can revolve. The plaque features a 
crowned sphinx in relief and its tail terminates in a dragon head. Under 
this revolving plaque is a six-pointed star motif on the sphere itself; 
between the arms of the star are bird figures.

Both hemispheres feature a wide band flanked by a narrow inscription 
band on top and bottom. These bands have four roundels in openwork 
placed symmetrically. On the upper half, one roundel features a pair of 
peacocks whose necks entwine; the second one has a lion walking with 
right fore leg raised; the third one an animal with long ears like a rabbit 
overwhelmed by a bird of prey; and the fourth one is a lion figure walk-
ing with its head turned back. All these animal figures are placed on 
big rumi leaves; the spaces between the roundels are filled with spiral 
foliates terminating in palmettes.

The roundels on the lower half feature a lion with mane in profile, 
walking; the second one features an eagle and a peacock standing 
back to back; the third one has a camel figure; and in the fourth one 
an eagle hunts a rabbit. Two of the spaces between these roundels are 
filled with spiral foliates terminating in palmettes as on the upper half 
and the other two features peacocks and rabbits amidst foliates.
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Şamdan
Env. No: 391

Konya Mevlevi Dergâhı
13. yüzyılın sonu

Yükseklik: 21 cm Kaide Çapı: 19,2 cm
Döküm, kazıma, kakma

Tunç, gümüş

Candlestick
Inv. nr. 391
Whirling Dervishes Lodge, Konya
End of the thirteenth century
H. 21 cm  Base diam. 19.2 cm
Cast, engraved, inlaid
Bronze, silver

Eser dönemindeki diğer şamdanlarda olduğu gibi, çan biçimli gövdesi, 
silindir kısa bir boynu ve gövde formunu tekrarlayan mumluk kısmı ile 
şekillenmiştir. Süsleme, çiçek rozetlerinin yan yana ve üst üste yerleş-
tirilmesi ve girift şekilde birbirleriyle bağlanmasıyla oluşturulmuş bir 
kompozisyon biçimindedir ve bütün yüzeyi kaplamıştır. Sadece kaide 
kısmında bir yazı şeridi ile mumluk kısmında zencerek motifli ince bir 
kuşak süslemede farklı bir yer tutar.

Like the other candlesticks of the era, this one also has a bell-shaped 
body, short cylindrical neck and the candle cup repeating the form 
of the body. The decoration covers the entire surface and comprises 
rosettes placed in rows and intricately interlinked. There is one in-
scription border on the base and a thin border with guilloche on the 
candle cup.
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Şamdan
Env. No: 389

Karaman Mevlevihanesi
13. yüzyılın sonu

Yükseklik: 21 cm Kaide Çapı: 20 cm
Döküm, kazıma, kakma

Tunç, gümüş

Candlestick
Inv. nr. 389
Whirling Dervishes Lodge, Karaman
End of the thirteenth century
H. 21 cm  Base diam. 20 cm
Cast, engraved, inlaid
Bronze, silver

Çan biçiminde içbükey bir gövdeye sahiptir. Gövde üzerinde mumluk 
kısmını oluşturan silindir bir boynu ve gövde formunu tekrarlayan bir 
baş kısmı ile şekillenmiştir. Süslemenin bütün detaylarında gümüş 
kakama kullanılmıştır. Gövdenin ortasında geometrik örgülü şeritler 
arasında geniş bir süsleme kuşağı bulunur. Kuşak üzerinde dört büyük,  
dört küçük madalyon yer alır. Madalyonlar birbirlerine yanlardan çiçek 
motifli rozetlerle bağlanır. Şemseye benzeyen küçük madalyonlar alt 
ve üst ucundan uzatılarak çevresindeki bitkisel kompozisyonla bir-
leşmiştir. Daire şeklindeki büyük madalyonlarda, tek insan figürüyle 
oluşturulmuş çeşitli sahneler yer almaktadır.  Madalyonlardan birinde, 
bağdaş kurmuş oturur vaziyette sol elinde kadeh tutan bir figür; ikin-
cisinde yine bağdaş kurmuş oturan bir figür ellerini göğsü üzerinde 
birleştirmiş biçimde; bir diğerinde oturmuş saz çalar durumda bir insan 
figürü; dördüncüsünde ise ayakta ellerinde mendil bulunan bir figür, 
oynar vaziyette tasvir edilmişlerdir. Dört küçük madalyonda ise aynı 
konu tekrarlanmıştır. Bir avcı kuş, pençelerini altındaki kuşa geçirmiş 
durumda bir mücadele sahnesi işlenmiştir. Gövdede ve omuz kısmın-
da iki sıra, boyun ve baş kısmında birer sıra halinde kitabe şeritleri yer 
almaktadır. Baş kısmındaki kitabe insan başlı yazı şeklindedir. Baş ve 
omuzdaki yazıların arasında, içlerinde başını geriye doğru çevirmiş kuş 
figürlerinin bulunduğu madalyonlar bulunur. Yazılarda sahibine sağlık, 
uzun ömür ve bereket dileyen ifadeler geçmektedir.

This candlestick has a concave body. Over the body stand the cylin-
drical neck and the candle cup repeating the form of the body. All 
the details of the decoration are silver inlaid. Between the guilloche 
borders extends a wide band of ornamentation. This band has four big 
and four small roundels, which all interconnect with rosettes. Small 
roundels are like sunbursts and elongated on top and bottom to link 
with the surrounding floral composition. The big ones are circular and 
depict scenes of a single human figure in various scenes. One depicts 
a figure seated cross-legged holding a cup in left hand; the second 
one has another figure seated cross-legged with the hands joined on 
the chest; the third one features someone playing a musical instru-
ment; and the fourth one depicts a standing figure dancing with a 
kerchief in hand. On the other hand, the small roundels have the same 
theme repeated: a bird of prey clasping another bird under it. On the 
body and shoulder are two bands of inscription, and one on each of 
the neck and cup. The inscription on the candle cup has script termi-
nating in human heads. Between the inscriptions on the candle cup 
and shoulder are roundels with bird figures depicted with their heads 
turned back. Inscriptions read wishful prayers like health, long life and 
bounty to the owner.
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Kur’ân-ı Kerim
Env. No: 16

Konya Mevlevi Dergâhı
1268

19,5 x 14 cm
El yazması, tezhip

Aharlı kâğıt, altın yaldız, lacivert, mavi, yeşil boya 
ile lâl ve siyah mürekkep

Holy Qur’an
Inv. nr. 16
Whirling Dervishes Lodge, Konya
AD 1268
19.5 x 14 cm
Manuscript, illuminated
Finished paper, gild, dark blue, blue, green paints, 
carmine and black inks

Tezhipli el yazması Kur’an-ı Kerim, 467. sayfasındaki ketebe kaydına 
göre 1268 (H.667) tarihinde hattat Yâkût el Musta’sımi tarafından ya-
zılmıştır. Deri cildi orijinal değildir. Baş tarafındaki dört sayfa ile içinde 
yer alan bazı sayfalar tezhiplidir. Tezhipler altın yaldız üzerinde siyah 
mürekkep ve mavi renkte boya ile yazı, geometrik ve bitkisel karak-
terde yapılmıştır.  Kur’ân-ı Kerim aharlı kâğıda siyah ve lâl mürekkep 
kullanılarak nesih hatla yazılmıştır.

This illuminated manuscript of the Holy Qur’an was written by cal-
ligrapher Yaqut al-Musta’simi in AH 667 / AD 1268 according to the 
colophon on page 467. Its leather binding is not original. The first four 
pages and some others in between are illuminated. The illuminations 
are made with black ink and blue paint on gild and feature calligraphy, 
geometric and floral compositions. The Qur’an is written in naskhi 
script in carmine and black inks on finished paper.
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Mevlâna Mesnevîsi
Env. No: 51

Konya Mevlâna Dergâhı
Kasım 1278

34,9 x 26 cm
El yazması, tezhip

Aharlı kâğıt, altın yaldız, lacivert, kırmızı, 
yeşil boya, siyah mürekkep

Masnawi by Rumi
Inv. nr. 51
Whirling Dervishes Lodge, Konya
AD November 1278
34.9 x 26 cm
Manuscript, illuminated
Finished paper, gild, dark blue, red, green 
paints, black ink

Mesnevi hattat Katip Mehmet bin Abdullah el-Konevi el-Veledi tarafın-
dan Recep 677 tarihinde yazılmıştır. Cildi dönemine ait olmayıp sonra-
dan yenilenmiştir. Tezhiplerini Muhlis bin Abdullah el-Hındî yapmıştır. 
Eserin metin kısmı, sülüs hatlı, kırmızı cetvelli dört sütun halinde, yirmi 
dokuz satır olarak düzenlenmiştir. Eserin tam tezhipli olan sayfalarının 
yanı sıra, bölüm aralarında oval tezhipler ve çerçeve tezhipler bulun-
maktadır. Bol altın yaldız kullanılarak hazırlanan tezhipler geometrik ve 
bitkisel karakterde kompozisyonlarla dönemi özelliklerini taşır.

The Masnawi was written by calligrapher and scribe Mehmed, son of 
Abdullah, of Konya, al-Waladi, in the month of Rajab 677. The bind-
ing was replaced at a later date. Illuminations were made by Muhlis, 
son of Abdullah, of India. The text is arranged in twenty-nine lines in 
four columns with red frames and written in naskhi script. Beside fully 
illuminated pages there are also some oval illuminations and frame 
illuminations on some pages. Prepared with much gild, the geometric 
and floral illuminations reflect the characteristics of the period.
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Ahşap Kapı Kanadı
Env. No: 81

Akşehir Kızılca Mescit
13. yüzyılın ilk yarısı

70 x 115 cm
Oyma (Yuvarlak Satıhlı, Düz Satıhlı)

Wooden Door Wing
Inv. nr. 81
Kızılca Masjid, Akşehir
First half of the thirteenth century
70 x 115 cm
Carved (round surface, flat surface)

Mevcut haliyle yekpare iki levhadan oluşan kanat, üst ve iki yan ke-
nardan üçgen dişli bir şeritle kuşatılmış, üç panoya ayrılmıştır. Vaktiyle 
seren-başlık gibi elemanlarla bir çerçevesinin bulunduğu, kenarlardaki 
geçme izlerinden anlaşılır. Birinci panoda, iki yanına bitkisel süslemeler 
işlenen kartuşta devamlı izzet ve ikbal anlamındaki yazı yer alır. İkinci 
panonun ortasındaki büyük madalyonda düz sırtlı şeritlerin meydana 
getirdiği sekiz kollu yıldız kompozisyonu, köşeliklere de tek eksene 
göre simetrik palmet-rumili düzenler işlenmiştir. Alt panoda, sırtı yivli 
şeritlerle, altı köşeli yıldız-altıgenlerin oluştuğu geometrik örgü mev-
cuttur. Üçüncü panoyu alttan kuşatan herhangi bir unsurun olmayışı, 
kanadın bu kısımdan kesilerek küçültüldüğünü düşündürür.

The wing comprises two pieces and is arranged into three panels 
surrounded by a band of triangular teeth on top and the sides. The 
traces of scarphs on the sides indicate that it once had a frame with a 
doorpost and capital. The first panel features a cartouche flanked with 
floral designs on both sides and the inscription in it means “continu-
ous dignity and fortune”. The second panel has a big medallion with 
a composition of eight-pointed stars formed by flat-backed stripes; 
in its spandrels are palmette-rumi compositions symmetrical about a 
single axis. The bottom panel has a geometric guilloche of six-pointed 
stars and hexagons formed with grooved stripes. Absence of an ele-
ment bounding the third panel at the bottom suggests that the wing 
was cut from this side making the wing smaller.
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Ahşap Kapı Kanatları
Env. No: 80

Konya Sahip Ata Camisi
13. yüzyıl

160 x 212 cm
Kündekâri, Yuvarlak Satıhlı Oyma

Wooden Door Wings
Inv. nr. 80
Sahip Ata Mosque, Konya
Thirteenth century
160 x 212 cm
Kündekari, round surface carving

Kapı kanatlarında eksik parçalar olduğu kadar yıpranma da dikkati 
çeker. Seren ve başlıkların çerçevelediği simetrik düzendeki üçer pa-
nolu kanatlarda, birinci ve üçüncü panolar enine dikdörtgen ve küçük, 
ikinci panolar boyuna dikdörtgen ve büyüktür. Bu düzeniyle Selçuklu 
devrinin karakteristik şemalarından birini yansıtır. Birinci panolarda 
hadis, ikinci panolarda enli ve profilli çıtalarla meydana getirilen son-
suz karakterdeki geometrik bir kompozisyon ve ara parçalarında pal-
met-rumili desenler, alt panolarda da yine palmet-rumili, enine gelişen 
bitkisel süsleme vardır.

The door wings suffer from missing pieces as well as wearing. The 
symmetrical layout framed by the doorpost and capitals features three 
panels on each wing; the top and bottom panels are broad rectangles 
and the middle ones are big and vertical. This layout reflects a typical 
scheme of the Seljuk era. First panels have hadiths; the middle panels 
have a geometric composition of infinite character built by wide and 
profiled straps and the geometric pieces fitted in have palmette-rumi 
designs; the bottom panels feature floral décor of palmette-rumi de-
signs developing laterally.
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Ahşap Kapı Kanadı Panoları
Env. No: 73, 74, 75, 76

Beyşehir Eşrefoğlu Camisi
M. 1296-99

21 x 73 cm
Yuvarlak satıhlı oyma

Panels from a Wooden Door Wing
Inv. nrs. 73, 74, 75, 76
Eşrefoğlu Mosque, Beyşehir
AD 1296-99
21 x 73 cm
Round surface carving
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Eşrefoğlu Camii’nin bugün yerinde takılı olan, İsa adlı ustanın yaptığı 
ahşap kapı kanatlarına ait panolar çalınmış, bulunduktan sonra mü-
zeye konulmuştur. Aynı ölçülere sahip parçalardan ikisi üst (Env. No 
73, 74), ikisi alt (Env. No 75, 76) panolardır. Üsttekilerde, kıvrım dalla-
ra bağlı palmet ve rumili zeminde, Kur’an-ı Kerim’den 39. surenin 73. 
ayeti yazılıdır. Alttakilerde ise, rumiler ve örgülü kûfi yazı karakterinde 
süslemeler yer alır. 

Panels of the door wing in situ at the Eşrefoğlu Mosque by master Isa 
were stolen; after they were recovered, they were placed at the Mu-
seum. Of the same size, two pieces (inv. nrs. 73 and 74) belong to the 
upper panel and the other two (inv. nrs. 75, 76) to the bottom panel. 
The upper pieces have the inscription reading the Qur’anic verse 73 
of chapter 39. The bottom ones feature rumis and décor imitating 
braided kufic script.
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Alçı Bordür Parçası
Env. No: 192

13. yüzyıl
Uzunluk: 30 cm  Genişlik: 10 cm

Kalıplama

Stucco Border Fragment
Inv. nr. 192
Thirteenth century
L. 30 cm  W. 10 cm
Moulded

Selçuklu alçı sanatındaki çeşitliliğe katkı yapması bakımından önem 
taşıyan parça içbükey profillidir.  Bordürde, başlıkları da vurgula-
nan sütunlara oturtulmuş kemer dizisi içinde, birbirinden bağımsız 
süslemeler yer alır. Solda heraldik duruşuyla çift başlı kartal tasvir 
edilmiştir. Gövdeye göre büyük tutulan başlarda, biraz da abartılı 
sivri kulaklar, gaga ve gaga altındaki sarkıntı belirgindir. Güçlü pen-
çelere sahip kartalın kuyruğu, iki yana kavislenerek uzanan bitkisel 
motif gibidir. Ortadaki kemerde bulunan süsleme de şematik bir çift 
başlı kartalı andırır. En sağda, bir palmeti iki yandan kuşatan rumili 
desen vardır. Müzenin envanter fişinde bu parçanın Yağmapınar 
Köyü Camii’nin (Konya-Karapınar, Osmanlı Devri) restorasyonunda 
bulunduğu kayıtlıdır. Şimdiki halde bu alçı süslemenin cami ile bir 
bağlantısını kurmak mümkün değildir. Buna karşılık aynı parça-
nın replikası Konya Aksinne Mescidi’nin rekonstrüksiyonu yapılan 
mihrabında kullanılmıştır. Dolayısıyla sözü edilen parçanın Aksinne 
Mescidi’nde bulunup müzeye taşındığını ve müze kayıtlarında bir 
yanlışlık olduğunu söylemek mümkündür.

Of importance contributing to the variety attested on stucco artefacts 
of the Seljuk art, this fragment has a concave profile. Within the arches 
resting on columns with emphasised capitals are individual designs. 
On the left is a double-headed eagle in heraldic posture. The heads are 
relatively big for the body and pointed ears are somewhat exaggerat-
ed, beaks and sags under the beaks are discernible. The tail of the ea-
gle with strong claws is like a floral motif extending sideways curving. 
The design within the middle arch recalls a schematic double-headed 
eagle. On the right a palmette is flanked by rumi design on both sides. 
It is recorded in the inventory form of the museum that this piece was 
found during the restoration of the Yağmapınar Village Mosque (Kon-
ya-Karapınar, Ottoman Period). At the present state it’s not possible to 
relate this piece to this mosque. Contrary to this a replica of the same 
piece has been used at the reconstructed mihrab of Aksinne Masjid, 
Konya. Thus, it is possible to say that the piece mentioned has been 
brought to the museum after it was found at the Aksinne Masjid, and 
there is an error with the museum records.
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Alçı Kabartma
Env. No: 193

13. yüzyıl
Uzunluk: 35 cm  Genişlik: 6,5 cm

Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 193
Thirteenth century
L. 35 cm  W. 6.5 cm
Moulded

Kırıldığı için nerede kullanıldığı tam teşhis edilemese de bir bordüre 
ait olması muhtemeldir. Alt kısmı kırık olan parça üstten biri çizgili, 
diğeri inci dizisinden oluşan iki şeritle sınırlandırılmıştır.  Parçanın 
yüzeyinde yan yana dizilen kemerli nişler içinde birer palmet yer alır. 
Müze envanter fişinde parçanın Konya Karapınar İlçesi Yağmapınar 
Köyü Camii restorasyonunda bulunduğu kayıtlıdır. Ancak aynı mü-
zenin 192 envanter numaralı eserindeki gibi bu örneğin kaydında da 
bir yanlışlık olmalıdır.

Although it is not possible to ascertain where it actually belonged to 
as it is broken it is likely to belong to a border. The fragment is broken 
from the bottom and on the top it is bounded by two borders - one is 
lined and the other is a pearl string. The arched niches side by side fea-
ture a palmette within each arch. It is recorded in the museum inven-
tory form that this piece was found at the restoration of the Yağmapı-
nar Village Mosque in the Karapınar District of Konya. However, like the 
piece with the inv. nr. 192 of the same museum, there must also be an 
error at the records of this sample.

KONYA, SAHİP ATA VAKIF MÜZESİ
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Alçı Bordür Parçası
Env. No. 170

13. yüzyıl
Uzunluk: 17,5 cm  Genişlik: 7 cm

Kalıplama

Stucco Border Fragment
Inv. nr. 170
Thirteenth century
L. 17.5 cm  W. 7 cm
Moulded

İki yandan ince birer silmeyle sınırlanan bordürde enine gelişen ve 
saplarıyla birbirine bağlanan palmet-lotus dizisi yer alır. Yüzeydeki 
bozulma bile başarılı bir desen ve işçilik sergileyen süslemenin plastik 
etkisini azaltmamıştır.

The border is bounded by a thin moulding on both sides and features 
a series of palmettes and lotuses interconnected from their stems. The 
deformation observed on the surface has not affected the plastic effect 
of the decoration, which displays a successful design and workmanship.
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Altıgen Çini 
Env. No. 177

Karaman - Kazımkarabekir Ulu Camii
13. yüzyıl

Çap: 17  - 19 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Hexagonal Tile
Inv. nr. 177
Great Mosque of Kazımkarabekir, Karaman
Thirteenth century
Diam. 17-19 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Kırık üç parçalı çini, özensiz yerleştirildiği belli olan harcıyla durmakta-
dır. Biraz basık oluşu ve süslemenin kenarlardaki düzensizliği, altıgenin 
başka bir formdan kesildiğini düşündürür. Çinide, bir düzen ve biçim 
özelliği göstermeyen kıvrım dal ve rumili bitkisel zeminde, hafifçe yan-
dan verilen, kanatları açık, kuyruğu biraz uzunca, kalın gagalı bir kuş, 
belki de bir karga, tasvir edilmiştir.

 Caminin 14. yüzyıldan kalma çini mozaik mihrabının yan kanadında 
bulunan ve müzeye taşınan 13. yüzyıla ait bu çini, mihrabın genel özel-
likleriyle uyuşmaz; oraya sonradan konulduğu anlaşılır.

Broken into three, the tile survives with its mortar bedding, which was 
applied carelessly as will be noted. That it is not equilateral and the 
décor is irregular along the edges suggest that it was cut from another 
tile. A bird with a tail somewhat long and a thick beak is depicted on 
the tile slightly in profile and on a background of foliates and rumis not 
reflecting any arrangement or stylistic features. This bird with wings 
open may be a crow.

This tile of the thirteenth century was found on the lateral side of the 
tile mosaic mihrab of the fourteenth century of the abovementioned 
mosque; however, it does not match the overall characteristics of the 
mihrab; therefore, it is clear that it was placed there at a later time.
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Altıgen Çini
Env. No. 178

Karaman - Kazımkarabekir Ulu Camii
13. yüzyıl

Çap: 15 cm
Lüster

Beyaz hamur, turkuaz sır, altın sarısı renkte boya

Hexagonal Tile
Inv. nr. 178
Great Mosque of Kazımkarabekir, Karaman
Thirteenth century
Diam. 15 cm
Lustre
Stonepaste, turquoise glaze, gold-yellow paint

Altıgen çinide kenarlara ince bir çizgi çekilmiş, yüzeyine de bitkisel 
zeminde figür işlenmiştir. Kıvrım dal ve rumi gibi görünen bitkisel de-
senin başarılı olduğu söylenemez. Uzun ve ince ayaklı figür, dağ keçisi 
ya da ceylanların zıplayarak koşmasını andıran bir harekete sahiptir. 
Başta ince uzun boynuzlar, uzun burun, hafif aralık ağız ve aşağı doğru 
incelen uzun sakal vardır. Bu özellikleriyle bir ceylan veya dağ keçisine 
benzetebiliriz. Ancak tilki kuyruğuna benzeyen ve neredeyse çininin 
kenarından taşacak gibi duran kalın ve uzun kuyruğu bu hayvanlarla 
bağdaşmaz. Bu durumun izahı yoktur. Selçuklu devrinde başka örnek-
lerde de karşılaştığımız gibi, burada da sanatçının farklı bir yaklaşımda 
bulunduğu, denemeler yaptığı düşünülebilir.

Caminin 14. yüzyıla ait çini mozaik mihrabında, Osmanlı devri çinileriy-
le birlikte duran ve yapının restorasyonundan sonra müzeye taşınan bu 
çini, teknik ve estetik özellikleri bakımından mihrapla uyuşmaz; oraya 
sonradan konulduğu bellidir. Benzer örnekler 13. yüzyıldandır.

The hexagonal tile is framed with a thin line along the edges and a 
figure is painted on floral background. The floral design of palmette 
and rumi character cannot be claimed a successful implementation. 
The figure with long and thin legs moves with a gesture recalling a 
mountain goat or gazelle jumping and running at bursts. The figure is 
depicted with thin and long horns, long nose, mouth slightly ajar, and 
a long pointed beard. These features suggest a gazelle or a mountain 
goat; however, the thick and long tail reminiscent of a fox tail, almost 
extending beyond the tile, does not match these identifications. It is 
not possible to explain this situation. As encountered on other exam-
ples from the Seljuk era, it is possible that the artist was experimenting 
with new approaches.

This tile was placed together with Ottoman tiles on the fourteenth 
century tile mosaic mihrab of the abovementioned mosque and it was 
taken to the Museum after the restoration of the mosque. It certainly 
does not match the mihrab with respect to technique and aesthetics; it 
is clear that it was placed there later. Similar examples are attributed to 
the thirteenth century.
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Çini Bordür Parçası
Env. No. 154

Konya Şerefeddin Camii Restorasyonu
13. yüzyıl

Uzunluk: 17 cm  Genişlik: 12,5 cm
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, mavi, turkuaz, kahverengi boya

Tile Border Fragment
Inv. nr. 154
Restoration of Şerefeddin Mosque, Konya
Thirteenth century
L. 17 cm  W. 12.5 cm
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, blue, turquoise, brown paints

KONYA, SAHİP ATA VAKIF MÜZESİ
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Kırık parçaların birleşmesiyle ortaya çıkan bu küçük çini parçası, yüzey-
den taşıntı yapan bir bordüre aittir. Yan kenarlarda, çok azı kalabilen, 
kahverengi lüster boyanın fon teşkil ettiği beyaz renkte yazı vardır. 
Bordür yüzeyinde, kabartma olarak enine gelişen palmet-rumi kom-
pozisyonu yer alır. Motiflerin yaprakları önce sır içi tekniğinde mavi 
ve turkuaz renklerle boyanmış, sonra da kahverengi lüster boyayla 
tamamlanmıştır. Zeminde kalan kısımlar soyut kıvrımlarla dolguludur.

Kâşan örneklerine benzeyen, caminin restorasyonu sırasında bulunup 
2006 yılında müzeye taşınan bu çininin benzerini Anadolu’da şimdilik 
tanımıyoruz. Camiyle veya çevresiyle olan bağlantıları üstünde ayrıca 
durmak gerekirse de, burada, Anadolu Selçuklu çini sanatına yeni bir 
katkı ve bakış açısı getireceğini söyleyebiliriz.

This small tile is formed by joining broken fragments and it belonged 
to a border protruding out. On the sides are the few traces of white 
inscription on brown lustre paint. On the surface of the border is a 
palmette-rumi composition in relief, developing laterally. The leaves 
of the motifs are first painted blue and turquoise inglaze and then 
completed with brown lustre paint. Spaces of the background are filled 
with abstract spirals.

This tile similar to Kashan examples was uncovered during the resto-
ration of the mosque and taken to the Museum in 2006; for the time 
being, no parallels are known from Anatolia. Although its connection 
with the mosque and environs needs to be analysed separately it may 
be stated that it brings a new contribution to the tile art of the Anato-
lian Seljuks and a new viewpoint.

SAHIP ATA FOUNDATION MUSEUM, KONYA
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Çini Parçası
Env. No. 169

Konya Beyhekim Mescidi
13. yüzyılın sonları

Çini Mozaik
Beyaz hamur, turkuaz, patlıcan moru ve hardal rengi sır

Tile Fragment
Inv. nr. 169
Beyhekim Masjid, Konya
End of the thirteenth century
Tile mosaic
Stonepaste, turquoise, aubergine purple and ochre yellow glazes

Müzedeki parçada ortadaki turkuaz, iki yandakiler daha ince ve patlı-
can moru renkte çini şeritlerin meydana getirdiği geometrik örgü var-
dır. Ortaya çıkan beşgenlerde hardal rengi baklava dilimlerinin kuşat-
tığı beş köşeli turkuaz yıldızlar; turkuaz stilize kelebeklerin ortalarında 
da yine hardal rengi birer baklava yer alır. Burada üstünde durulması 
gereken hardal rengin kullanılmasıdır. Selçuk çini sanatında şimdilik 
başka örneğini bilmediğimiz bu renk, geometrik kompozisyonuyla bir-
likte, mescidin Almanya’ya kaçırılan çini mihrabının nişinde görülür. 
Mihrap yerinden sökülüp götürüldükten sonra, eksik parçaları Berlin 
Müzesi’ndeki restorasyonda tamamlanmıştır. Dolayısıyla elimizdeki 
örnek mihraptan artakalan bir parça olmalıdır.

This fragment at the Museum features a geometric lattice formed 
by turquoise in the middle and thinner aubergine purple strips on 
the sides. The pentagons thus formed have turquoise pentagrams 
surrounded by ochre yellow lozenges; in the middle of the stylised 
turquoise butterflies is an ochre yellow lozenge. Here it is worth noting 
that the ochre yellow is used. This colour is unparalleled in the Seljuk 
art and seen only on the tile mosaic mihrab niche of the concerned 
masjid, smuggled to Germany. After the mihrab was reassembled at the 
Berlin Museum the missing parts were completed. Thus, this fragment 
must belong to the concerned mihrab.

KONYA, SAHİP ATA VAKIF MÜZESİ
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Çini Bordür Parçası
Env. No: 160

Konya Alaaddin Camii
13. yüzyılın ilk yarısı

Uzunluk: 25 cm  Genişlik: 21,5 cm
Çini Mozaik

Beyaz hamur, turkuaz ve patlıcan moru sır

Tile Border Fragment
Inv. nr. 160
Alaeddin Mosque, Konya
First half of the thirteenth century
L. 25 cm  W. 21.5 cm
Tile mosaic
Stonepaste, turquoise and aubergine purple glazes

Bordürde, kenar şeritlerini oluşturan turkuaz çiniler içe doğru dönüp 
kenarları kavisli çerçeveler meydana getirerek ilerlemekte, ortaya çı-
kan boşluklarda da enine gelişen palmet-rumili desen yer almaktadır. 
Saplardan ve yapraklardan çıkıp gelişen motifler yüzeyde son derece 
dinamik bir görüntü ortaya koyarlar.

Çininin, Alaaddin Camii’ndeki çalışmalar sırasında bulunduğu bilinse 
de, nerede kullanıldığı belli değildir.

Turquoise tiles forming the edge stripes turn inward and form curving 
frames; spaces appearing are filled with palmette-rumi design devel-
oping sideways. Motifs rising and developing from stems and leaves 
create a very dynamic appearance on the surface.

It is known that this tile was uncovered during the works at the Alaed-
din Mosque; however, it is not known where it was actually used.

SAHIP ATA FOUNDATION MUSEUM, KONYA
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Çini Kitabe Parçaları
Env. No: 187, 188, 189, 190

Beyşehir Eşrefoğlu Camii Restorasyonu
M. 1233-34

Env. No. 187 : En: 46 cm   Yükseklik: 37,5 cm
Kabartma - Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, lacivert boya

Tile Inscription Fragments
Inv. nrs. 187, 188, 189, 190
Restoration of Eşrefoğlu Mosque, Beyşehir
AD 1233/34
Inv. nr. 187: W. 46 cm  H. 37.5 cm
Relief - underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, dark blue paint

Kırılmış ve eksik olarak günümüze gelen parçaların en büyüğünde, 
ortadan bir silmeyle ayrılan, kabartma harflerle iki satırlık yazı bulunur. 
Yazı astar renginde beyaz, zemin laciverttir.

Eşrefoğlu Camii’nin restorasyonu sırasında bulunup 2008 yılında 
müzeye taşınan çini kitabe parçaları bani adı ve tarih tespitine imkân 
vermektedir. Bazı eksikleri olmakla birlikte, kitabede bir Selçuklu sul-
tanının, Alaaddin Keykubat’ın adı, lakap ve unvanları ile tarih kısmında 
fi sene ihda ve selasin okunabilmektedir. Unvanlar da dikkate alındığın-
da, tarihteki bu 31 sayısının 631 (M. 1233-34)olması gerekir. Dolayı-
sıyla kitabede adının yarısı okunabilen sultanın da Alaaddin Keykubat 
olduğu kesinlik kazanır. Caminin restorasyonu sırasında bulunduğu 
ifade edilen çininin menşei, cami ile olan ilişkisi belli değildir; başka bir 
tartışmanın konusudur.

The fragments have survived broken and missing; the biggest frag-
ment has an inscription fragment in relief, in two lines separated with 
a moulding in between. The letters are white, i.e. the colour of the slip, 
and the background is in dark blue.

These tile inscription fragments were uncovered during the restora-
tion of Eşrefoğlu Mosque and taken to the Museum in 2008 and they 
allow dating and give the name of the patron. Along with some missing 
parts, the inscription gives the name of the Seljuk Sultan Ala al-Din Kay 
Qubadh together with his titles and epithets and the date is read as “fi 
sana ihda wa thalathin… (in the year of … thirty-one)”. Based on the titles 
read, the date is ascertained as AH 631 (AD 1233/34), thus the name of 
the sultan partially legible is ascertained as Ala al-Din Kay Qubadh I. The 
provenance of this inscription and its connection with the abovemen-
tioned mosque are not clear and require a separate discussion.
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Kandil
Env. No: 155

Konya Ali Gav Medresesi Restorasyonu
13. yüzyıl

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Lamp
Inv. nr. 155
Restoration of Ali Gav Madrasa, Konya
Thirteenth century
Monochrome glaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze

Düz kaideli, basık küresel gövdeli ve silindir boyunludur. Ağız kısmı 
profilli ve hafif dışa taşkındır. Fitilliğinin ucu kırıktır. Fitillik ile gövdenin 
birleştiği yerde üç küçük kabara yer alır. Kulp, gövde ve boyuna birleş-
miş olup kıvrık şekildedir. Ortaçağ Türk ve İslam coğrafyasında sık kar-
şılaştığımız bir tipin temsilcisidir. Beyaz hamur ve kaliteli sır kullanımı 
dolayısıyla önemlidir.

The lamp has a depressed spherical body on flat base and a cylindrical 
neck. The profiled rim protrudes out. Tip of the wick spout is broken 
and missing. Three small bosses adorn where the spout joins the 
body. The curving handle stretches from the body to the neck. This 
lamp represents a common lamp example seen in medieval Turkish 
and Islamic geography. It is of importance for use of stonepaste and 
high quality glaze.
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Kâse
Env. No: 191

Konya Sahip Ata Külliyesi Restorasyonu
13. yüzyıl

Yükseklik: 11 cm  Ağız Çapı: 27 cm
Sgraffito 

Açık kiremit kırmızısı hamur, krem astar, 
tek renk şeffaf hardal/kahverengi sır

Bowl
Inv. nr. 191
Restoration of Sahip Ata Complex, Konya
Thirteenth century
H. 11 cm  Rim diam. 27 cm
Sgraffito
Earthenware (light red), cream slip, 
monochrome ochre yellow / brown glaze

Kâsenin gövde ve ağız kısmının bir bölümü kırık durumdadır. Halka şek-
lindeki kaidenin üzerinde konik biçimde genişleyen gövde, üstte ağız 
kısmına doğru düz yükselerek form bulmaktadır. Ağız kısmı hafif dışa 
taşkın biçimde sonlanır. Tek renk şeffaf hardal/kahverengi sır, kâsenin iç 
yüzünü tamamen kaplamakta, dış yüzde ise sadece ağız kenarında dü-
zensiz bir şekilde yer almaktadır. Süslemesi sadedir ve kâsenin iç yüzünde 
yer alır. Konik gövdenin üst kısmına doğru, sgraffito tekniğiyle yapılmış 
yedi tane spiral şeklinde süsleme motifi ile iki sıra boş bordür bulunur.

The bowl has survived with parts of the body and mouth missing. 
The body flares out conically on a ring base and then rises vertically 
toward the rim. The rim slightly protrudes out. The transparent ochre 
yellow / brown glaze covers the entire interior and only around rim 
irregularly on the outside. The simple decoration is placed on the 
interior. Seven spirals in sgraffito on the upper body and two blank 
borders decorate the surface.
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Ahşap Kapı Kanadı
Env. No: 1d

Akşehir Seyyit Mahmud Hayrani Türbesi
13. yüzyılın üçüncü çeyreği

96 x 190 cm
Oyma (düz satıhlı, yuvarlak satıhlı, çift katlı)

Wooden Door Wing
Inv. nr. 1d
Tomb of Sayyid Mahmud Hayrani, Akşehir
Third quarter of the thirteenth century
96 x 190 cm
Carved (flat surface, round surface, double-layered)

Kapı kanadı genel özelliklerini yansıtıyor olmasına rağmen hayli yıp-
ranmıştır. Sağ kenarından 12-13 cm eninde bir parça kırılıp kaybolmuş, 
alt yarısındaki süslemeler aşınmıştır. Kırılan parça hesaba katıldığında 
kanadın eni 110 cm’ye yaklaşır. İki yandan yükselen, bitkisel zeminde 
kûfi yazının yer aldığı enli bir bordür üstte kemer meydana getirir. Bu-
nun içindeki alan, ikisi kemer kavsinde olmak üzere üç panoya ayrılır. 
Birincide palmet-rumi desenin üstünde Allah Rabbî okunabilecek yazı 
vardır. İkinci panoda da yine bitkisel zeminde verilen devamlı izzet ve 
ikbal ve devlet ve anlamındaki dua cümlesi eksik bırakılmış gibidir. Bu iki 
panonun oymaları diğer bölümlere göre daha derindir. Alttaki büyük 
panoda ise geometrik bir kompozisyon yerleştirilip, ortaya çıkan şekil-
lere de palmet-rumili süslemeler işlenmiştir.

The door wing has deteriorated much although it still reflects the 
overall features. A plank of about 12-13 cm in width is missing from 
the right edge and the decoration on the lower part has worn away. 
Taking into consideration the missing plank, the total width of the 
wing reaches 110 cm. The borders rising along the sides join on top 
forming a pointed arch; they are decorated with kufic inscription on 
floral background. The area enclosed with the arch is divided into 
three panels, two of which are within the tympanum. The first one has 
an inscription reading “Allah Rabbî” on a background of palmette and 
rumi. The second panel has the prayer meaning “continuous glory and 
fortune and state and”, which was left incomplete. These two panels 
were carved deeper than the rest. The large panel underneath has a 
geometric composition filled with palmette-rumi decors.
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Yıldız Çini
Env. No: 64-61
Akşehir Seyyit Mahmud Hayranî Türbesi 
13. yüzyıl
Tek Renk Sırlı Yaldızlı
Beyaz hamur, turkuaz sır, altın yaldız boya

Star Tile
Inv. nr. 64-61
Tomb of Sayyid Mahmud Hayrani, Akşehir
Thirteenth century
Monochrome glaze, gilded
Stonepaste, turquoise glaze, gild

Bazı köşeleri kırık olan altı köşeli yıldız çinide kurt figürü 
tasvir edilmiştir. Altın yaldızlı zeminde fonun turkuaz ren-
giyle bırakılan ve detayları yaldızla işlenen figür, sivri ku-
laklar, uzun burun, hafif aralık ağız, uzun bacaklar ve uzun 
kuyruğuyla gerçekçidir. Çoğu dökülmüş olmakla birlikte, 
yaldızlı kısımların çizgilerle desenlendirildiği anlaşılır. 

Türbenin tamiri sırasında bulunduğu ifade edilen çininin 
menşei tam olarak belli değildir.

The piece belonged to a six-pointed stelliform tile with 
some of its corners missing. The design depicts a wolf in 
turquoise of the background in negative by painting the rest 
and executing the details of the figure in gild. The figure has 
pointed ears, long nose, mouth ajar, long limbs, and a long 
tail. Although it is mostly gone, it is inferred that the gilded 
areas were enhanced with lines.

Recorded as found during the repair of the tomb, the tile’s 
provenance is not clear.
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Yıldız Çini
Env. No: 64-9

Akşehir Sarayaltı Mevkii
13. yüzyılın ilk yarısı

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

lacivert, gri-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 64-9
Sarayaltı area, Akşehir
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, dark blue and grey-black paints

Altı köşeli yıldızın içine çizilen altıgende, koşar halde başını geriye çe-
viren tilkiye benzer bir hayvan tasvir edilmiştir. Uzun kulaklı, bacak ve 
karın altında benekleri bulunan hayvanın ayak duruşları ve kuyruğun 
kıvrımı ile zarif yapraklı ve benekli çevre dolgusunun vücut hatlarına 
göre çizilen sınırları hareket etkisini arttırmaktadır. Yıldızın üçgene dö-
nüşen köşelerine birer palmet motifi işlenmiştir.

The hexagon drawn inside the six-pointed stelliform tile features a 
fox-like animal figure running with its head turned backward. The 
animal with long ears has stippling on its underparts and legs; the cur-
vature of its tail and its limbs are further enhanced with contours of the 
stippled background filling with elegant leaves, following the bodyline. 
The triangular arms of the star tile are decorated with a palmette motif.

AKŞEHİR MUSEUM, KONYA
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Yıldız Çini
Env. No: 64-10
Akşehir Sarayaltı Mevkii
13. yüzyılın ilk yarısı
Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, gri-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 64-10
Sarayaltı area, Akşehir
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, blue and grey-black paints

Ortadan kesilerek kullanılan yıldız çininin iki köşesi 
sağlam, yarım olması gereken karşılıklı ikisi kırıktır. 
Altı köşeli yıldızın ortasına köşelere teğet geçen bir 
altıgen, bunun içine de tek eksene göre simetrik 
palmet-rumi deseni işlenmiş, boşluklar kıvrımlar ve 
beneklerle doldurulmuştur. Yıldızın köşelerinde ise 
birer palmet motifi yer alır.

This stelliform tile was originally cut in the middle 
and today only two of its arms are extant with the 
half-arms at both ends missing. The central part of 
the star was made into a hexagon decorated with 
a palmette-rumi composition symmetrical around 
one axis; the blank areas are filled with dots and 
curving motifs. The triangular arms of the star have 
a palmette motif.

KONYA, AKŞEHİR MÜZESİ
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Çini Parçası
Env. No: 64-22

Akşehir Sarayaltı Mevkii
13. yüzyılın ilk yarısı

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Tile Fragment
Inv. nr. 64-22
Sarayaltı area, Akşehir
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çini, devrinin alışageldiğimiz formlarından farklı olarak, kemer köşe-
liğine uygun biçimde kavislendirilen özel tasarıma sahiptir. Kırıldığı 
için yarısı günümüze ulaşan çinide, ortadaki bitkinin iki yanına simet-
rik olarak, başları geriye dönük sırt sırta duran kuşlar tasvir edilmiştir. 
Uzun bacaklı kuşlarda kanatlar açık tutularak kısmi bir hareket sağ-
lanmıştır. Köşedeki boşlukta tek bir daldan gelişen çiçekler natüralist 
karakterlidir.

Differing from the conventional forms of the period, this example was 
specially designed for an arch spandrel. Surviving only as a fragment, 
the piece depicts two antithetical birds with their heads turned back 
on both sides of a plant in the middle. The birds with long legs are an-
imated with one wing stretched out. The flowers springing out from a 
single branch in the corner are of naturalistic character.

AKŞEHİR MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ450

Kare Çini Parçası
Env. No: 64-11

Akşehir Sarayaltı Mevkii
13. yüzyılın ilk yarısı

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz ve şeffaf turkuaz sır, 

beyaz astar, mavi, gri-siyah boya

Square Tile Fragment
Inv. nr. 64-11
Sarayaltı area, Akşehir
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless and transparent 
turquoise glaze, white slip, blue and grey-black paints

Kare bir çiniden artakalan bu küçük parça bütünü hakkında fikir ve-
recek özelliklere sahiptir. Burada yazılı bir bordür, kare çininin yüzeyini 
kaplayacak şekilde sekiz köşeli yıldız meydana getirmekte, köşelerde 
de dört kollu yıldızın çeyrekleri ortaya çıkmaktadır. Süslemeleri farklı 
olsa da, benzer tasarımları yine Akşehir’de, Güdük Minare Mescidinin 
minare kaidesinde görülen bu çiniler dörtlü gruplar halinde bir araya 
getirildiğinde köşelerdeki çeyrek yıldızlar bütünleşmektedir. 

Ortadaki yıldızda çok az kısmı kalabilen ve geometrik bir örgü olması 
muhtemel desen ve bunu kuşatan yazılı bordür şeffaf renksiz sırlı, rumi 
motifli süslemenin yer aldığı köşelerdeki çeyrek yıldızlar ise şeffaf tur-
kuaz sırlıdır. Çinideki iki yıldızın sırlarında görülen renk farkı dikkat çe-
kicidir. Devrin çinilerinde aynı yüzeye ayrı iki renkte sır sürülmesi yaygın 
olmayan bir özelliktir.

This small fragment of a square tile plaque casts light onto the original 
piece. A border with inscription formed an eight-pointed star cover-
ing the entire plaque with quarter four-pointed stars in the corners. 
Similar designs, albeit different decors, are also noted on the minaret 
socle of Güdük Minaret Masjid in Akşehir; when these tiles are placed 
in groups of four then the quarters of four-pointed stars are completed 
in the corners.

The design of the central star, which was possibly a geometric interlac-
ing, as inferred from what little remains here, and the inscription bor-
der are under transparent colourless glaze; however, the quarter stars 
in the corners encompassing rumi décor have transparent turquoise 
glaze. The colour difference in the glazes of both stars is noteworthy. 
Applying two different coloured glazes on the same surface is very un-
usual in the tile art of the Seljuk era.

KONYA, AKŞEHİR MÜZESİ
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KONYA, AKŞEHİR MÜZESİ

Çini Parçası
Env. No: 64-18

Akşehir Sarayaltı Mevkii
13. yüzyılın ilk yarısı

Kabartma
Beyaz hamur, yeşil sır

Tile Fragment
Inv. nr. 64-18
Sarayaltı area, Akşehir
First half of the thirteenth century
Relief
Stonepaste, green glaze

Kırık olarak günümüze ulaşan ve yaklaşık 10-11 cm ölçülerinde olan 
çinide, bitkisel motiflerle birlikte kûfi yazı bulunur. Elimizdeki parçada 
sadece iki harf kalabilmiştir. Çininin bir panoya mı yoksa bir bordüre mi 
ait olduğunu bilmek güçtür.

This broken fragment of a tile plaque measuring about 10-11 cm fea-
tures kufic script alongside floral motifs. This extant piece retains only 
two letters. It is difficult to ascertain whether this tile belonged to a 
panel or a border.
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Kâse Kaide Parçası
Env. No: 92-5
Akşehir Ulu Camisi yanında yapılan hafriyatta bulunmuştur
13. yüzyıl
Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Base Fragment of a Bowl
Inv. nr. 92-5
Uncovered at digs by the Great Mosque of Akşehir
Thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Bir kâseye ait olması gereken kaidenin yarısı mevcuttur. Halka 
kaideli olduğu anlaşılan seramiğin iç yüzü tamamen, dış yüzü 
kaideye kadar sırlıdır. İç yüzün merkezinde yer alan daire şeklin-
deki madalyonun ortasında, sağa doğru yönelmiş ve başını geriye 
doğru çevirmiş, yandan bir kuş figürü tasvir edilmiştir. Kuş, uzun 
bacakları, kuyruğu, kabarmış göğsü ve taranmış kanat bölümle-
riyle zarif biçimde işlenmiştir. Bu haliyle döneminin özelliklerini 
gösterir. Kuşun önünde kıvrım dal gibi görünen soyut bir bitkisel 
motif bulunur. Sır üzerinde üçayak izleri de fark edilmektedir.

Half of a bowl bottom with ring base survives. Its interior is glazed 
over entirely and the exterior down to the base. The circular me-
dallion features a bird figure in profile oriented to the right, with 
its head turned back. This elegant bird figure has long legs, tail, 
fluffy chest and hatched wing sections. Thus, it reflects the char-
acteristics of the period. Before the bird is an abstract foliate-like 
floral motif. Marks of tripod are also noted on the surface.

AKŞEHİR MUSEUM, KONYA
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KONYA, AKŞEHİR MÜZESİ

Kandil
Env. No: 04-10

Akşehir Selçuklu Mahallesi’nde yapılan kurtarma kazısından
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 4,1 cm 
Tek renk sır

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Lamp
Inv. nr. 04-10
From rescue excavations at Selçuklu neighbourhood, Akşehir
Twelfth - thirteenth centuries
H. 4.1 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze

Kaliteli hamur ve sır yapısına sahip kandil, düz kaidesi, basık küresel 
gövdesi, halka kulpu ve fitillik bölümleriyle şekillenmiştir. Fitilliğin uç 
kısmı kırıktır. Kandilin iç yüzeyi tamamen, dış yüzeyi kaideye kadar tur-
kuaz sırla kaplıdır. Basık küresel formdaki gövde yüzeyi, kenarları olan 
çokgene dönüştürülmüştür.

This lamp with high quality paste and glaze has a depressed globular 
body on a flat base, ring handle and a spout for the wick. The spout is 
missing its tip. The turquoise glaze covers the interior entirely and the 
exterior only down to the base. The depressed globular body form is 
transformed to a polygon.
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AKŞEHİR MUSEUM, KONYA

Kandil
Env. No: 00-9

Akşehir Selçuklu Mahallesi’nde yapılan kurtarma kazısından
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 5,8 cm 
Tek renk sır

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf koyu yeşil sır

Lamp
Inv. nr. 00-9
From rescue excavations at Selçuklu neighbourhood, Akşehir
Twelfth - thirteenth centuries
H. 5.8 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, transparent dark green glaze

Düz kaidesi, küresel gövdeli bir yağ haznesi, kısa silindir boyun kısmı 
ile bir fitillik bölümünden oluşan kandilin, kıvrık biçimli tek bir kulpu 
vardır. Fitilliğin ucu kırılmış vaziyettedir. Kandilin dış yüzeyi gövdenin alt 
kısmına kadar şeffaf koyu yeşil renkte sır ile kaplanmıştır.

The lamp with a spherical oil container on a flat base, a short cylin-
drical neck and a spout has a single curving lug. Spout is broken at 
the tip. The exterior is glazed in transparent dark green down to the 
lower body.
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Kandil
Env. No: 04-7

Akşehir Selçuklu Mahallesi’nde yapılan kurtarma kazısından
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 4,9 cm 
Tek renk sır

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır

Lamp
Inv. nr. 04-7
From rescue excavations at Selçuklu neighbourhood, Akşehir
Twelfth - thirteenth centuries
H. 4.9 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze

Düz kaideli, basık küresel gövdeli bir yağ haznesi ile uzun bir fitillik bö-
lümünden oluşan kandilin kıvrık tek bir kulpu vardır. Kulpun bir bölümü 
kırılmıştır. Kandilin bütün yüzeyi şeffaf yeşil renk sır ile kaplanmıştır.

The lamp with a spherical oil container on a flat base, a short cylindri-
cal neck and a spout has a single curving lug. Spout is broken at the tip. 
The exterior is glazed in transparent green all over.
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AKŞEHİR MUSEUM, KONYA

Kandil
Env. No: 72-41

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 4,1 cm 

Tek renk sır
Kırmızı hamur, krem astar, şeffaf hardal sır

Lamp
Inv. nr. 72-41
Twelfth - thirteenth centuries
H. 4.1 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, transparent ochre yellow glaze

Düz kaideli, basık küresel gövdeli bir yağ haznesi, silindir biçimli boyun 
kısmı ile uzun bir fitillik bölümünden oluşan kandilin spiral şeklinde tek 
bir kulpu vardır. Fitilliğin ucu kırıktır. Kandilin bütün yüzeyi şeffaf hardal 
rengi sır ile kaplanmıştır. Sır renginde yer yer koyu tonlar oluşmuştur.

The lamp with a depressed spherical oil container on a flat base, a cy-
lindrical neck and a long spout has a single spiral lug. Spout is broken 
at the tip. The exterior is glazed in transparent ochre yellow all over. In 
the glaze are dark shades at places.
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KONYA, AKŞEHİR MÜZESİ

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 01-22
From rescue excavations at Selçuklu neighbourhood, Akşehir
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (grey), dark beige slip

The body on a rounded pointed bottom with no base is conical in the 
lower part and transforms to a sphere on the upper part. The neck and 
mouth are missing. The decoration comprising drop-shaped bosses 
covers the entire surface of the body.

Kürevî Konik Kap
Env. No: 01-22

Akşehir Selçuklu Mahallesi’nde yapılan kurtarma kazısından
12-13. yüzyıl

Baskı
Gri hamur, koyu bej astar

Kaidesiz yuvarlatılmış sivri bir dip üzerindeki gövde, altta konik, üstte 
ise küresel olarak şekillenmiştir. Boyun ve ağız kısmı kırıktır. Damla 
şeklinde kabaralardan oluşan süsleme, gövdenin tüm yüzeyini kaplar.
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 04-25

Akşehir Selçuklu Mahallesi’nde yapılan kurtarma kazısından
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 11 cm
Baskı

Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 04-25
From rescue excavations at Selçuklu neighbourhood, Akşehir
Twelfth - thirteenth centuries
H. 11 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Kaidesiz, yuvarlatılmış sivri bir dip üzerindeki gövde, altta konik, üstte 
ise küresel olarak şekillenmiştir. Boyun ve ağız kısmının bir bölümü 
kırıktır. Damla şeklinde kabaralardan oluşan süsleme gövdenin tüm 
yüzeyini kaplar.

The body on a rounded pointed bottom with no base is conical in the 
lower part and transforms to a sphere on the upper part. The neck and 
mouth are partially broken. The decoration comprising drop-shaped 
bosses covers the entire surface of the body.

KONYA, AKŞEHİR MÜZESİ
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 04-24

Akşehir Selçuklu Mahallesi’nde yapılan kurtarma kazısından
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 13,1 cm
Baskı

Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 04-24
From rescue excavations at Selçuklu neighbourhood, Akşehir
Twelfth - thirteenth centuries
H. 13.1 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Kaidesiz olarak, konik biçimde yükselen gövde üstte küresel bir forma 
dönüşür. Kabın omuz bölümünden kademeli olarak boyun ve ağız kıs-
mına geçilir. Gövde üzerinde baskı ile yapılmış noktalardan oluşan sade 
süslemeyi, omuz kısmında yatay iki sıra inci dizisi gibi sıralanmış, damla 
şekilli kabartmalar tamamalar.

The body on a rounded pointed bottom with no base is conical in the 
lower part and transforms to a sphere on the upper part. The shoulder 
tapers in stages to the neck and mouth. The decoration comprising 
stamped dots covers the entire surface of the body and on the shoul-
der run two rows of drop-shape reliefs like a pearl string.

AKŞEHİR MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ462



463THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

KONYA, EREĞLİ MÜZESİ
EREĞLİ MUSEUM, KONYA



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ464

Testi
Env. No: 1592
12-13. yüzyıl

Kaide çapı: 6,1 cm
Baskı

Bej hamur

Jug
Inv. nr. 1592
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 6.1 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin birleşmesiyle şekillenmiş-
tir. Halka kaide üzerinde gövde küresel biçimdedir. Tek kulplu olan 
testinin, kaide ile gövdesinin bir bölümü ve ağzı kırıktır. Ağız ve kaide 
kısmı alçı ile sonradan tamamlanmıştır. Süsleme, gövdenin alt ve üst 
bölümünde enli birer kuşak içindedir. Üstteki kuşakta yer alan figürlü 
süslemeler dikkat çekicidir. Kırık olmayan bölümlerden anlaşıldığı 
kadarıyla, bu kuşakta, birbirine bağlı ve yan yana yerleştirilmiş dört 
dilimli madalyonlar ile uzun bir kartuş yer almaktadır. Dört dilimli 
madalyonlarda, göğüsleri birbirine dokunarak karşılıklı duran, yandan 
tasvir edilmiş kuş figürleri bulunur. Gövdenin kırık bölümüne denk 
geldiği için kompozisyonunun bütününü anlayamadığımız uzun kar-
tuşta ise, başını geriye doğru çevirmiş bir ejder figürü tasvir edilmiştir. 
Döneminin özelliklerini gösteren ejder, kulaklı, ağzı açık, çenesi alta ve 
üste kıvrık, dişleri ve dili belirgin olarak işlenmiştir.

The jug with a single handle comprises two moulded body halves 
joined. The globular body rests on a ring base. Parts of the base, body 
and mouth are broken and missing. The mouth and base were later 
completed. The decoration is arranged within wide bands on the 
lower and upper parts of the body. Figural designs in the upper band 
are noteworthy. As inferred from intact parts, this band has a long 
cartouche and four-lobed medallions interlinked side by side. The 
four-lobed medallions feature pairs of birds in profile standing chest 
to chest. The long cartouche is partially lost in the broken part; there-
fore. its composition is not fully discerned but there is a dragon figure 
with its head turned back. Typical of the era, the dragon has ears, 
mouth open, out-curving jaws, teeth and mouth discernible.

KONYA, EREĞLİ MÜZESİ
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Bilezik Parçası
Env. No: 1704

13. yüzyıl
En: 4 cm

Dövme, kazıma
Gümüş

Bracelet Fragment
Inv. nr. 1704
Thirteenth century
W. 4 cm
Forged, engraved
Silver

Bilezik kırılmış vaziyette, kavisli iki dikdörtgen levha şeklindedir. Birbir-
lerine bağlantıyı sağlayan menteşe bölümü, geçme şeklindedir ve pimi 
eksiktir.  Parçaların ön yüzünde, kıvrım dal rumili bordürle çevrelenmiş 
daire biçimindeki madalyonların içinde, başlarını geriye doğru çevir-
miş birer kanatlı aslan figürü tasvir edilmiştir. Yandan ters yöne doğru 
yönelmiş olarak verilen figürlerden soldaki, kısmen tahrip olduğu için 
detayları seçilememekle birlikte, işleniş açısından sağdaki figürle aynı 
özellikler gösterir. Madalyonlar birbirlerine, bordürde yer alan, geomet-
rik süslemeleri olan daha küçük madalyonlarla bağlanır.

Two curving rectangular plaques, broken, normally connected with 
a hinge, whose pin is missing, have survived from a bracelet. On the 
obverses of the plaques is a roundel surrounded with foliate and rumi 
borders and each roundel features a winged lion with a head turned 
back. Depicted in profile they advance in opposite directions. Although 
somewhat damaged, the figure on the left seems to have same ren-
dering as that on the right. These roundels are interconnected to each 
other via small roundels with geometric décor on the border.

MALATYA MÜZESİ
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 2010/2295 (A)

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 13 cm

Barbutin
Yeşilimsi gri hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2010/2295 (A)
Twelfth - thirteenth centuries
H. 13 cm
Barbotine
Unglazed earthenware (greenish grey)

Kaidesiz, yuvarlatılmış bir dip üzerindeki gövde, konik alt bölüm ve kü-
resel bir üst bölümle şekillenir. Kabın boyun ve ağız kısmı kademeli ola-
rak daralan profille bir mantar gibi biçimlenir. Gövdenin üst bölümünde 
yer alan rozet gibi altı kabartma, barbutin ile yapılmıştır. Kabartmalar iki 
ayrı kompozisyonun tekrarı şeklindedir. Biri palmet-rumi, diğeri iki ucu 
palmet motifi ile sonuçlanan elips biçimli kompozisyon şeklindedir.

The body on a rounded pointed bottom with no base is conical in the 
lower part and transforms to a sphere on the upper part. The neck 
and mouth taper in stages and transform to a mushroom in shape. Six 
rosette-like reliefs applied in barbotine are placed on the upper body. 
These reliefs repeat two different compositions - one is a palmette-rumi 
composition and the other is an elliptic composition terminating in a 
palmette at both ends.

MARDİN MÜZESİ
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 2010/2284 (A)

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 13 cm

Barbutin
Gri hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2010/2284 (A)
Twelfth - thirteenth centuries
H. 13 cm
Barbotine
Unglazed earthenware (grey)

Diğer kürevî konik kap formları ile benzer özellikler taşır. Süslemesi, 
gövdenin üst bölümünde barbutin tekniği ile yapılmıştır. Palmet-rumi 
kombinasyonundan oluşan iki ayrı kompozisyon, yüzeyden kabartma 
şeklinde simetrik olarak yerleştirilmiştir.

It has the same features as the other spheroconical vessels. The dec-
oration in barbotine is applied on the upper body. Two separate com-
positions of palmettes and rumis are placed in relief symmetrically on 
the surface.

MARDİN MÜZESİ
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 2010/2298

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 13,8 cm

Barbutin, baskı
Gri hamur

 Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2010/2298
Twelfth - thirteenth centuries
H. 13.8 cm
Barbotine, stamped
Unglazed earthenware (grey)

Kürevî konik kabın formu fırınlama esnasında bozulmuştur. Süsleme 
gövdenin üst bölümündedir. Altan ve üstten damla şekilli dizilerle 
sınırlanmış kuşağın arasında, yan yana sıralanmış palmet motifleri bu-
lunur. Bu motiflerin arasına da damlalar yerleştirilmiştir.

 The form of this spheroconical vessel was deformed during firing. The 
decoration is applied on the upper body. The band bounded by a series 
of drop-shaped motifs on top and bottom features palmettes side by 
side. Between the palmettes are also drop motifs.
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Taht Süsü?
Env. No: 4.6.41 (174)

13. yüzyıl
13,2 x 13,9 cm

Döküm ile kabartma, kazıma
Tunç

Throne Ornament (?)
Inv. nr. 4.6.41 (174)
Thirteenth century
13.2 x 13.9 cm
Relief cast, engraved
Bronze

Üst kısmı kırık olmakla birlikte, üçgen alınlıklı bir levha gibi düzenlen-
miş bir süs parçasıdır. Levhanın etrafını ince şeritlerle sınırlanan bir 
bordür dolanır. Ortada kalan alan, süslemesiz boş bırakılmakla birlikte, 
burada altta büyük, üstte küçük olmak üzere iki dairesel delik açılmıştır. 
Bordürün en altında bereket dileyen bir kitabe bulunur. İki yana simet-
rik olarak yerleştirilmiş, profilden verilmiş altta iki köpek/kurt, üstte 
ise iki aslan figürü vardır. Altta yer alan köpek ya da kurda benzeyen 
figürler uzun burunları ve kuyrukları ile dikkati çekerler. Aslan figürleri 
üçgen alınlığa uygun biçimde şahlanmış vaziyette tasvir edilmişlerdir. 
Uzun kuyrukları arka bacakları arasında geçerek aşağı kıvrılır ve yeleleri 
dalgalı olarak ayrıntılarıyla işlenmiştir. Bordürün zemini küçük daire 
ve noktalarla dolgulanmıştır. Taht süsü olduğu kabul edilen parçanın, 
özellikle ortada yer alan büyük deliğin kenarlarındaki izden buradan 
geçen bir parça ile başka bir malzeme üzerine tutturulduğu açıktır. 
Ancak bu bir taht mıdır? Yoksa başka bir eşya mıdır? Bildiğimiz örnek-
lerden hareketle bunu kesin olarak söylememiz mümkün değildir.

In spite of the missing top this artefact is inferred to be an ornament 
in the shape of a plaque with triangular pediment on top. The plaque 
is framed with a border bounded with fine stripes. The area encom-
passed within is left blank other than two circular holes, the upper one 
of which is smaller. At the bottom of the border is an inscription praying 
for bounty. The border features symmetrically placed dog/wolf figures 
at the bottom and lion figures on top. The figures at the bottom recall 
a dog or wolf and feature long noses and tails. The lions, on the other 
hand, are depicted rearing to fit in the triangular part of the border. Their 
long tails pass between the hind limbs and curl down; their manes are 
rendered in detailed waves. The background of the border is enhanced 
with small circles and dots. The marks around the edge of the big hole 
indicate that this piece, which is thought to be a throne ornament, was 
fitted on some other artefact via a piece passing through here. Howev-
er, was the concerned artefact really a throne? Or, something else? It is 
not possible to speak clearly based on extant examples.

NİĞDE MÜZESİ
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Madeni Süs
Env. No: 3.1.96

13. yüzyıl
2,8 x 2,6 cm

Döküm, kazıma
Gümüş

Metal Ornament
Inv. nr. 3.1.96 
Thirteenth century
2.8 x 2.6 cm
Cast, engraved
Silver

Eserin, madeni bir süs parçası olduğu ve başka bir malzemeye tutturul-
duğu, üzerinde yer alan delikten ve perçin kalıntısından anlaşılmakta-
dır. Sağa doğru yönelmiş, yürür vaziyette yandan verilen kanatlı aslan 
figürü tasvir edilmiştir. Aslanın kuyruğu kıvrılarak yukarıda kanadıyla 
birleşir. Kanadın ucu kartal başı şeklinde sonuçlanır. Aslanın yüz detay-
ları, kanadı ve gövdesi kazıma ile belirgin hale getirilmiştir.

It is clearly attested from the hole on the artefact and the remain of a 
peg that this artefact was a metal ornament fitted on something else. 
It is decorated with a winged lion figure depicted in profile, walking left. 
Its tail curves up and joins the wing above. The wing terminates in an 
eagle head. Facial details, wing and body are enhanced by engraving.
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Madeni Süs
Env. No: 2013.1

13. yüzyıl
5 x 4,4 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Metal Ornament
Inv. nr. 2013.1
Thirteenth century
5 x 4.4 cm
Cast, engraved
Bronze

Dört ayağı üzerinde duran bağımsız bir figürin gibi görünen eser, 
muhtemelen bir tutamak veya başka bir esere ait süs parçasıdır. Fügür 
hareketsiz biçimde duran, uzun boynuzlu, gövdesi üzerinde bir halka 
bulunan dağ keçisi formundadır. Boynuzları üzerinde noktalar, gövdesi 
ve boynunda taramalar bulunan figür, etkileyici bir ifade sergiler.

The artefact looks like an individual figurine with four limbs and it is a 
handle or an ornament fitted on some other artefact. The figure is a 
motionless mountain goat with long horns and a circle on the body. 
The horns are stippled and the body and neck are hatched, altogether 
creating an impressive expression.
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Kur’an-ı Kerim
Env. No: 2010.1.1

23 Aralık 1191
El yazması, tezhip

Abadi kâğıt, altın yaldız, kahverengi ve lâl kırmızı

Holy Qur’an
Inv. nr. 2010.1.1
23 December 1191
Manuscript, illuminated
Abadi (manila) paper, gild, brown and ruby red inks

El yazması Kur’an-ı Kerim, ketebe kaydına göre Ebul’l Kâsım bin Mah-
mud bin Ebul’l Kâsım İbrahim bin Muhammed El İmamî tarafından 4 
Zilhicce 587 tarihinde tamamlanmıştır. Abadî kâğıda siyah ve lâl mü-
rekkep kullanılarak, nesih ve sülüs hatla yazılıdır. Başlangıçta yer alan 
iki sayfa ile 162 ve 163. sayfaları tezhiplidir. Palmet-rumi kompozis-
yon üzerinde kûfi hatlı tezhip, altın yaldız zemin üzerine kahverengi 
mürekkeple yapılmıştır.

According to its colophon, this hand-written Qur’an was completed 
on 4 Zilhijja 587 by Abu’l Qasim, son of Mahmud, son of Abu’l Qasim 
Ibrahim, son of Muhammad, al-Imami. The text was written in ruby 
red and black inks in naskhi and thuluth scripts on abadi paper. The 
first two pages as well as pages 162 and 163 are illuminated. The 
kufic illumination on a background of palmette-rumi composition 
was applied in brown ink on gilded background.
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Alçı Niş Parçaları
Env. No. 1343, Yükseklik: 16,5 cm
Env. No. 1344, Yükseklik: 13 cm
Yozgat Delice Köşkü Kazısı
13. yüzyıl
Kalıplama

Stucco Niche Fragments
Inv. nr. 1343, H. 16.5 cm
Inv. nr. 1344, H. 13 cm
Excavations at Delice Kiosk, Yozgat
Thirteenth century
Moulded

Dilimlendirilmiş kemere sahip niş köşelikleri çift başlı 
kartalla, üstteki bordür de enine gelişen palmet-lo-
tus kompozisyonuyla değerlendirilmiştir. Palmet-ru-
mili bitkisel bir zeminde verilen heraldik duruşlu 
kartallar, sivri kulaklar ve gaga, gaga altında sarkıntı 
ve yelpaze gibi açılan kuyruklara sahiptir. Ayrı ka-
lıplardan çıkan iki parçanın genel özellikleri aynıdır; 
devri için tipik örneklerdendir.

These niche spandrels of lobed arches are decorat-
ed with a double-headed eagle and the border on 
top with a palmette-rumi composition developing 
laterally. Eagles with heraldic posture are depicted 
against a background of palmette-rumi composition 
and feature pointed ears and beaks, sags under the 
beaks and tails opening like a fan. Moulded from dif-
ferent moulds these two fragments have the same 
general features typical for the era.
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Alçı Niş Parçaları
Env. No. 1346, Uzun Kenar: 19,5 cm
Env. No. 1347, Uzun Kenar: 18,5 cm

Yozgat Delice Köşkü Kazısı
13. yüzyıl

Kalıplama

Stucco Niche Fragments
Inv. nr. 1346, L. 19.5 cm
Inv. nr. 1347, L. 18.5 cm
Excavations at Delice Kiosk, Yozgat
Thirteenth century
Moulded

YOZGAT MÜZESİ
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Bir nişe ait kemer köşeliklerinde, çevresinde palmet-rumili kıvrım dallar 
bulunan tavus kuşları tasvir edilmiştir. Aşağı doğru uzayan kuyruklar 
eksiktir. Hafifçe yandan işlenen kuşlar, geriye çevirdikleri hotozlu başları 
ve öne doğru uzattıkları birer kanatlarıyla hareketli bir görünümdedirler. 

These spandrel fragments belonging to a niche are decorated with pea-
cock figures surrounded with palmette-rumi foliates. The tails extending 
down are missing. Depicted slightly in profile, the birds are in motion 
with their crested heads turned back and one wing stretched forth.
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Alçı Niş Parçası
Env. No. 1348

Yozgat Delice Köşkü Kazısı
13. yüzyıl

Uzun Kenar: 16 cm
Kalıplama

Stucco Niche Fragment
Inv. nr. 1348
Excavations at Delice Kiosk, Yozgat
Thirteenth century
L. 16 cm
Moulded

Profilli bir silmeyle kuşatılan dilimli kemere sahip niş köşeliği bitkisel 
zemin üstünde verilen tavus kuşuyla doldurulmuştur. Aşındığı için, ku-
şun baş ve ayak detayları belli değildir. Köşeliğin aşağıya doğru daralan 
formuna uygun şekilde yerleştirilen uzun kuyruktaki telekler dilimli 
olarak belirtilmiştir.

Framed with a profiled moulding, this fragment belongs to the span-
drel of a lobed-arched niche. It is decorated with a peacock figure on 
floral background. Head and feet of the bird are not discernible due to 
wearing. The long tail placed according to the tapering lower part has 
feather rendered in slices.
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Çeşme Lülesi
Env. No: 335

Tokat Pazar Mahperi Hatun Kervansarayı
13. yüzyılın ilk yarısı

Uzunluk: 12,5 cm
Döküm, kazıma

Pirinç

Fountain Spout
Inv. nr. 335
Mahperi Hatun Caravanserai, Pazar, Tokat
First half of the thirteenth century
L. 12.5 cm
Cast, engraved
Brass

Mahperi Hatun Kervansarayı çeşmesinden 1965 yılında çalınan lüle, 
1977 yılında müze koleksiyonuna girmiştir. Lüle, çeşmenin aynasına 
bağlandığı daire biçimli dilimli bir halka (yaka) ile birliktedir. Halkadan 
itibaren ejderin boyun kısmı gibi düzenlenmiş borunun su akıtan ağız 
kısmı bir ejder başı şeklindedir. Ejderin, üst çenesi yukarı doğru hafif 
kıvrık biçimde ağzı açık, gözleri ve kulağı belirgin olarak verilmekle 
birlikte şematiktir.

Stolen from the fountain of the abovementioned caravanserai in 1965, 
the spout was finally acquired by the Museum in 1977. The spout 
survives with the circular ring together which it was mounted on the 
fountain panel. From the ring forward, the spout is arranged like the 
neck and head of a dragon, from which the water flowed. The dragon’s 
upper jaw is slightly bent up, mouth open, eyes and ears rendered, 
albeit schematically.
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