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Tarih, milletler için hem bir ibret vesikası, hem de kudret kaynağıdır. “Biz nereden geldik?” so-
rusunun cevabı “Biz nerede duruyoruz? Nereye gideceğiz?” sorularına da ışık tutarak, bugün ve 
gelecek tasavvurlarımızı şekillendirir. Köklerini kaybetmiş olanlar, bırakın göklere kanat açmayı, 
rüzgarın önünde nereye savrulacağını bilemeden sürüklenir dururlar. Böyle milletlerin kaderi de 
“tarih yapmak” değil, “tarih olmak”tır. Halbuki bizim milletimiz, tarih yapmakla maruf bir millettir. 

Selçuklu dönemi, bu kadim tarihte özel bir öneme sahiptir. Selçukluların tarih sahnesine çıktık-
ları 11. yüzyıl, bölgeyi ortada Bizans, batıda Katolik Avrupa ve güneydoğuda Ön Asya’ya hızla 
yayılan İslamiyetten oluşan üç farklı medeniyetin biçimlendirdiği bir çağdır. Orta Asya, Orta 
Doğu ve Anadolu’yu içine alan geniş bir coğrafyada, İslamın bayraktarı olarak 286 yıl hüküm 
süren Selçukluların ihtişamlı mirasları günümüze kadar ulaşmıştır. 

Selçuklunun hüküm sürdüğü kültür coğrafyasının en önemli yeri de, hiç şüphesiz, Anadolu’dur. 
Sultan Alparslan’ın “Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır” sözüyle ecdadımıza 
armağan ettiği Anadolu’da, dünya tarihine yön veren yeni bir dönemin temelleri atılmıştır. Ma-
lazgirt Zaferiyle, 1071’de kapıları milletimize açılan Anadolu, 1075 yılında İznik’te kurduğumuz 
ilk devletimiz olan Türkiye Selçuklu devletiyle, ebediyen bizim olacak şekilde mühürlenmiştir. 

Ecdadımız, her yerde olduğu gibi Anadolu’da da, sadece toprak kazanmakla kalmamış, bu 
toprakları imar ve ihya ederek, insanların gönüllerini de fethetmiştir. Anadolu’nun fethini sa-
dece askeri yönüyle ele alan her değerlendirme eksiktir, yanlış sonuçlara varmaya mahkumdur. 
Anadolu, asıl irfanla, ilimle, hikmetle, muhabbetle, farklılıklar içinde birlikte yaşama anlayışının 
inşasıyla kazanılmıştır. 

Bugün de ülke ve millet olarak, güçlü ve müreffeh geleceğimizin yolu, kendi tarihimize sahip 
çıkarak, oradan elde edeceğimiz dersler ışığında hedeflerimize yürümemizden geçiyor. İşte bu 
sebeple, “kökü mazide bir ati” şuuruyla hayata geçirilen çalışmaları destekliyor, teşvik ediyoruz. 
Kuşlara bile yuva yapan o merhametli ecdadın kemiklerini sızlatmamak için Bosna’da, Filis-
tin’de, Irak’ta, Suriye’de, Türkistan’da ve ecdadın nerede bir emaneti varsa ona sahip çıkmayı, 
orada olmayı sürdüreceğiz. Hep söylüyoruz; bizim kimsenin topraklarında gözümüz olmadığı 
gibi gönüllerimize sınır çizmeye de hakkımız yoktur. 

İşte bu anlayışla, ecdadımızın mirasına sahip çıkmayı amaçlayan her çabayı önemli görüyorum. 
Anadolu Selçuklu Çağı Mirası adlı bu eserin de, Selçuklu mirasının yaşatılması, tanıtılması ve 
geleceğe aktarılması konusunda örnek bir çalışma olduğuna inanıyorum. Bu güzel eseri ülkemi-
ze ve milletimize kazandırdıkları için Konya Selçuklu Belediyesine, Sayın Başkan’a ve ekibine, 
esere katkı veren tüm yazarlara teşekkür ediyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı





History, for nations, both teaches lessons and provides a source of power. The answer to the ques-
tion of “where we came from” has not only shaped our envisions for today and tomorrow but also 
shed light on the questions asking “Where do we stand?” and “Where are we going to?” Let alone 
climbing upwards, people who lost their roots unwittingly keep swaying from one direction to 
the other. Instead of making history, it is the fate of such people to become history. However, our 
nation is renowned for making history.

The Seljuk period occupies a special place in that long-standing history. The Seljuks appeared on 
the stage of history in the eleventh century, during which the region was being shaped by three 
different civilizations: Byzantine Empire in the centre, Catholic Europe to the west and Islam 
spreading rapidly into the Near East in the southeast. Grandiose heritage of the Seljuks, who car-
ried the Islam’s banner during their 286-year-long reign across a vast geography covering Central 
Asia, Middle East and Anatolia, has survived to this day.

Anatolia is, without any doubt, the most significant part of the cultural geography reigned by the 
Seljuks. Anatolia was bestowed upon our ancestors by Sultan Alparslan as expressed in his words 
as a “homeland conquered for you to be yours forever,” and it is where a new period was initiated 
in the world history. Since the victory of Manzikert in 1071, which led Turks into Anatolia, and 
following the first Turkish State founded at Iznik in 1075 by the Seljuks, the existence of Turks in 
Anatolia has forever been established.

Our forebears, as they did everywhere, conquered not only the territory but also hearts of the 
people by developing and improving the land. Any assessment of the Turkish conquest of Anatolia 
based on military perspective only would be misleading and underestimated. Anatolia has truly 
been gained through culture, knowledge, wisdom and affection, and moreover by constructing a 
mutual convivencia amidst differences.

Today, as a nation and country, our mighty and prosperous future depends on claiming our own 
history and proceeding forward in the light of the lessons learned from it. In that manner, we en-
courage and support all kinds of research done in the consciousness of the “future rooted in the 
past.” As inheritors of a people, who have built even nests for birds, in order not to make our ances-
tors turn in their graves, we will continue claiming all the works-either in Bosnia, Palestine, Iraq, 
Syria, Turkistan or anywhere-inherited from them. As we always utter, neither we have our eyes on 
others’ territory nor we have to delimit our hearts.

Thus, I consider important each effort to claim the heritage of our ancestors. I am of the opinion 
that this work titled The Heritage of Anatolian Seljuk Era sets an example for cherishing, presenting 
and transferring to the future of the Seljuk heritage. I would like to congratulate Konya Selçuklu 
Municipality, Mr. Mayor and his team as well as all the authors for contributing to this work of 
utmost value for our country and nation.

Recep Tayyip ERDOĞAN
President of  Republic of  Turkey



İslam coğrafyası; bin yıl önce tarihinin en büyük ve dikkat çekici hanedanlıklarından biri 
olan Selçukluların görkemli ve ihtişamlı kültürüne tanıklık etti. Ancak, kısa ömürlü olan bu 
hanedanlık, Moğol istilası sonucu tarih sahnesinden silindi. Selçuklu medeniyeti, kısa ömrü-
ne rağmen insanlık tarihinin aydınlık bir çağı olarak kayıtlara geçti ve tescil edildi.

 Selçuklular; 11. yüzyıldan itibaren, doğudan batıya kuzeyden güneye bir medeniyet yürü-
yüşü gerçekleştirdi. Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’yu içine alan geniş coğrafyada 268 
yıl etkili oldu. Orta Asya steplerinden Doğu Roma İmparatorluğu’nun ihtişamlı başkenti 
Konstantinopolis yakınlarına kadar gelen Selçuklular, kültürel değerlerini ve İslam’ın hoşgö-
rüsünü bu topraklara taşıdı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, “Selçuklu Rönesans’ı, vakitsiz bastıran 
kar fırtınası altında kalmış baharlara benzer” ifadesiyle, kadim medeniyeti en güzel özetleyen 
cümlesinde belirttiği gibi kısa ömürlü bir devlet olmalarına rağmen, dünya tarihinde unu-
tulmaz izler bıraktı. Anadolu’nun Selçuklular tarafından fethedilmesi, tarihe yön veren yeni 
bir sürecin başlamasına neden oldu. Doğunun kandillerini yeniden tutuşturan ve İslâm’ın 
aydınlık yüzünü tüm dünyaya gösteren Selçuklular, müspet ilimlerle birlikte dini hayatı ve 
tasavvufi fikirleri büyük bir hoşgörü ile birlikte zirveye çıkarmayı başardı. Bir hoşgörü mede-
niyeti olan Selçuklular, farklı etnik kökenli, farklı dini inanışlardaki insanları bir arada tutmayı 
başardı ve dünyaya yeni bir medeniyet tecrübesi sundu. Bu coğrafyanın asli unsuru olan 
milletimizin sükun ve barış içinde yaşamış olması bir tesadüf değildir. İpek Yolu’nun can-
landırılması ile ticari hayatın gelişmiş olması, dini ve ilmi hayatın çağlar ötesini aydınlatacak 
başarılar kazanması da tesadüf değildir. Yüzyıllarca bu coğrafyada barış ve hoşgörüyü hakim 
kılan “Selçuklu Barışı” dır.

Yine bir Oğuz boyunun; Selçukluların açtığı kapıdan ilerleyerek, Anadolu’da kurduğu 
Osmanlı Devleti de, Selçuklu’dan aldığı emaneti korudu. İslam tarihinin en büyük impara-
torluklarından biri haline gelen Osmanlılar, kadim medeniyetin bilim ve sanatını, kültür ve 
sosyal yaşamını, adalet ve refahını, hoşgörüsünü 600 yıl devam ettirdi.

Bu toprakların bizlere yurt olmasını sağlayan, siyasi ve toplumsal açıdan son derece karışık bir 
dönemde egemen olduğu topraklara refah mutluluk ve zenginlik getirerek altın bir çağ yaşatan 
Selçukluların; devlet yapısını, sanatını, mimarisini ve günlük yaşamını keşfetmeyi sürdürüyo-
ruz. Çalışmalarımızla aralanan Selçuklu medeniyetinin kapısından yürümeye devam ediyoruz.

Selçuklu Belediyesi; adını aldığı Selçuklu medeniyetini tanıtmak üzere büyük bir misyon 
yüklendi. Bu sorumluluk bilinciyle, T. C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, özgün ve nitelikli 
çalışmalar gerçekleştirdi. T. C. Cumhurbaşkanlığı’nca himaye edilen ve 21 ülkedeki Selçuklu 
eserlerini konu alan Büyük Selçuklu Mimari ve Müze Eserleri Envanteri, Anadolu Selçuklu 
Dönemi Eserleri Fotoğraf Albümü, Uluslararası Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempoz-
yumu, Uluslararası Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, ABD ve Avusturya’da 
gerçekleştirilen Selçuklu Eserleri Fotoğraf Sergisi, Türkmenistan’da açılan Büyük Selçuklu 
Mirası Sergisi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen Selçuklular Sergisi, 
Belediyemizce gerçekleştirilen etkinliklerden sadece bir kaçıdır.

ÖNSÖZ



T. C. Cumhurbaşkanlığınca himaye edilen ve yukarda belirtilen çalışmalar kapsamında 
yürütülen; “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Mimari ve Müze Eserleri Envanteri Projesi” de 
tamamlandı.

Bu proje kapsamında;

• “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası - Mimari” ve “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası - Müze 
Eserleri” olmak üzere, toplam 5 ciltlik bu eser ortaya çıktı. Türkçe-İngilizce yayınlanan 
eser, toplam 2.520 sayfadan oluştu. 

• 80 mimari eserin kamera ile çekimleri yapıldı ve yaklaşık 30 dakikalık belgesel, yayın 
hayatımıza kazandırıldı. 

• Sadece defter kayıtlarında yer alan ve her müzede ayrı ayrı bulunan, adedi tartışmalı ve 
tam olarak bilinmeyen, Anadolu Selçuklu müze eserleri envanterleri toplu olarak, ilk 
defa dijital ortama aktarıldı.

• “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası - Müze Eserleri” çalışmasında, 39 ilde bulunan toplam 
54 müzedeki eserlerin fotoğrafları çekilerek görsel arşiv oluşturuldu.

• “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası - Mimari” çalışmasında, 46 ilde 666 adet eserin fotoğ-
rafları çekildi, görsel arşiv oluşturuldu.

• “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Mimari ve Müze Eserleri” ile ilgili olarak, uzman bilim 
adamlarımız tarafından özgün metinler hazırlandı, bilinmezliklerin birçoğu aydınlatıl-
dı, doğru bilinen yanlışlar tespit edilerek düzeltildi. 

Belediyemizce daha önce yapılan Selçuklu medeniyetine yönelik projelerin devamı niteli-
ğindeki “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Mimari ve Müze Eserleri Envanteri Projesi”ni de hi-
maye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye engin muhabbet 
ve şükranlarımı arz ediyorum.

“Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Mimari ve Müze Eserleri Projesi”nde görev alarak bu eserle-
rin yayın hayatımıza kazandırılmasını sağlayan, değerli bilim adamlarımız Prof. Dr. Kenan 
Bilici, Yrd. Doç. Dr. Rüstem Bozer, Doç. Dr. Muharrem Çeken’e, fotoğraf sanatçılarımıza, 
emeği geçen herkese ayrı ayrı en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı



A millennium ago, the Islamic geography witnessed the grandiose and magnificent culture of the Sel-
juks, one of the greatest and noteworthy dynasties of its history. However, this short-lived dynasty was 
wiped away by the Mongolian invasions. In spite of its short life, the Seljuk civilization was recorded 
and registered as a bright period of human history. 

Seljuks launched a march of civilization from the east to the west, from the north to the south as of 
the eleventh century. They influenced the vast geography encompassing Central Asia, Middle East 
and Anatolia for 268 years. Starting off from the steppes of Central Asia, the Seljuks came nearby 
Constantinopolis, the grand capital of the East Roman Empire, conveying their own cultural values 
and Islamic tolerance with them. Quoting the words of a great man of letters, Ahmet Hamdi Tanpınar 
who beautifully summarized this ancient civilization as “the Seljuk Renaissance was like spring blossoms 
blanketed under an untimely snowstorm,” this short-lived state still left behind unforgettable traces. The 
Seljuk conquest of Anatolia paved the way for a new process in shaping the history. Emblazing candles 
of the Orient once again and reflecting the enlightened face of Islam to the entire world, the Seljuks 
had tolerantly managed to bring religious life style and mystic opinions along with positive sciences 
to the top. A civilization of latitudinarianism, succeeding in keeping people of various ethnicities and 
religions together, the Seljuks offered a new civilization experience to the world. It is not a coincidence 
that our nation - the fundamental element of this land - has lived in peace and tranquillity. Neither is 
it that commercial life has developed with the revival of the Silk Route nor that accomplishments of 
religious and scholarly lives have cast light over many centuries. It was the “Seljuk Peace” that enabled 
peace and tolerance to dominate this land throughout centuries.

The Ottoman State founded in Anatolia by another tribe of the Oghuz Turks proceeded through the 
gates opened by the Seljuks and preserved the trust they took over from the Seljuks. Becoming one of 
the greatest empires of the Islamic history, the Ottomans retained sciences and arts, culture and social 
life, justice and welfare of the ancient civilization for the next six hundred years. We still continue to ex-
plore the structure of the state, architecture, art and daily life of the Seljuks who allowed us to appropri-
ate this land as our home, and who, by bringing affluence, happiness and richness, introduced a golden 
age to the lands under their influence at a very chaotic period both politically and socially. Today, we 
continue our progress through the gates of the Seljuk civilization under the guidance of our researches.

The Selçuklu Municipality has undertaken a significant mission to publicize the Seljuk civilization, 
after which it is named. As such, the Municipality has assumed the responsibility of conducting au-
thentic and quality studies under the patronage of the Presidency of the Republic of Turkey. Some of 
the works thus produced by our Municipality under the auspices of the President include, but are not 
limited to, the Inventory of the Great Seljuk Architecture and Museum Artefacts encompassing the 
Seljuk works across twenty-one countries, Photography Album of the Anatolian Seljuk Era Works, 
International Symposium on Seljuk Cities and Civilization, International Symposium on Science and 
Thought in the Seljuk Era, photography exhibitions on Seljuk works held in the USA and Austria, 
exhibition on “the Great Seljuks’ Heritage” held in Turkmenistan, and the “Seljuks Exhibition” opened 
at the Museum of Turkish and Islamic Art in Istanbul.

FOREWORD



“Inventory Project of Anatolian Seljuk Era Architecture and Museum Artefacts” conducted 
as mentioned above, under the patronage of the Presidency of the Republic of Turkey is 
hereby completed.

Within the frame of this Project:

• This bilingual (Turkish and English) publication of five volumes covering the “The 
Heritage of Anatolian Seljuk Era - Architecture” and “The Heritage of Anatolian Seljuk 
Era - Museum Artefacts” has reached 2,520 pages.

• Eighty architectural works were filmed and a 30-minute documentary has been prepared. 

• Museum artefacts, whose total number is debatable, registered only in the museum 
inventory books have been for the first time brought together from various museum 
collections and digitally documented.

• The work on “The Heritage of Anatolian Seljuk Era - Museum Artefacts” has also 
enabled building a visual archive by photographing the artefacts at fifty-four museums 
across thirty-nine provinces.

• During the work on “The Heritage of Anatolian Seljuk Era - Architecture”, 666 monu-
ments across forty-six provinces have been photographed to build a visual archive.

• Scholars specialized on “The Heritage of Anatolian Seljuk Era - Architecture and Mu-
seum Artefacts” wrote down specific texts, which cast light onto many unknowns and 
correct the inaccurate information. 

I would also like to present my deep gratitude and high appreciation to our President Mr. 
Recep Tayyip Erdoğan, who has patronised “the Inventory Project of Anatolian Seljuk Era 
Architecture and Museum Artefacts” as a continuation of our Municipality’s former projects.

I would like to express my sincere gratitude to valuable scholars, Prof. Dr. Kenan Bilici, Asst. 
Prof. Dr. Rüstem Bozer, Assoc. Prof. Dr. Muharrem Çeken, as well as the photographers, 
and to everyone who has partaken in and contributed to the “The Heritage of the Anatolian 
Seljuk Era - Architecture and Museum Artefacts Project”. 

Uğur İbrahim ALTAY
Lord Mayor of Selçuklu



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ14

GİRİŞ

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası - Müze Eserleri adlı bu çalışma Türkiye müzelerindeki 
değişik türde malzemenin temsilcisi olabilecek eserlerini bir araya getirerek iki cilt 
halinde sunmaktadır. Her malzemenin ayrı çalışma alanları olduğu muhakkaktır. 
Bu nedenle müze ayrımı gözetmeksizin, ilgi alanlarına göre Rüstem Bozer taş, 
ahşap, alçı, çini, halı, cam; Muharrem Çeken seramik, maden, minya-
tür-tezhip ile ilgili eserleri kaleme almıştır. 

Türkiye’deki onlarca müzeden binlerce eserin fotoğrafı çekilmiş, hemen hepsi-
nin müze envanter bilgileri bir havuzda toplanıp gözden geçirilmiş, aralarından 
örnekler seçilerek kitaba konmuştur. Bu denli zahmetli ve geniş çaplı bir çalış-
manın bazı sınırlılıkları da vardır. Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırla-
nan, bütçesi belirlenen proje Türkiye’deki devlet müzelerinde yer alan Anadolu 
Selçuklu eserlerinin ele alınmasını hedeflemiştir. Projeye tanınan süre içinde bazı 
müzelerin tadilat nedeniyle kapalı olması, bazı eserlerin sergilere gitmesi veya 
konservasyon/restorasyona tâbi tutulması, bazılarının da vitrinden veya depodan 
çıkarılmasında sakınca görülmesi ve tabii ki kazı buluntularında telif hakkının 
bulunması gibi sebeplerle ulaşılamayan eserler olmuştur. 

Selçuklu sultanı Alparslan’nın Anadolu’nun fethi için görevlendirdiği komutanlar 
bir müddet sonra bu coğrafyada kendi beyliklerini kurmuşlar ve çoğu daha sonra 
Anadolu Selçuklularına tâbi olmuşlardır. Bizans ve Haçlılarla mücadeleyi sür-
düren Selçuklu Devleti, Anadolu’daki hâkimiyeti büyük ölçüde sağlayınca imar 
faaliyetlerinde de önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bilhassa I. Alaaddin Keykubat 
zamanında sanat ve mimarlık en parlak devrini yaşar. Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nin kurulduğu 11. yüzyılın sonlarından, siyasi olarak tarih sahnesinden çekildiği 
1308 yılına kadar ister doğrudan Selçuklu toprağı isterse ilk beylikler alanı olsun 
hepsini Türkler yönetmiştir. Bunların coğrafyasındaki eserleri bir bütün halinde 
değerlendirirsek, bazı bölgesel farklılıklar dışında genel hatlarıyla bir üslup birliği 
tespit edilir. Ayrıntılar konusunda birtakım kültür etkileri ya da usta ilişkileri gibi 
konularda ne kadar yorum yaparsak yapalım bu gerçek çok değişmeyecektir. 
Şayet sözü edilen çağın sanat eserlerine dair bir kimlik tespitinde bulunacaksak, 
bunun adı Selçuklu olmalıdır. Ve bu kimliğin etkilerinin 1308’den sonra da devam 
ettiğini görürüz. Şüphesiz Selçuklu sanatını tanıyıp değerlendirmek için sadece 
Anadolu’ya bakmak yeterli olmayacaktır. Zira bu çağ eserlerinin arka planında çok 
geniş bir coğrafya ve tarihe yayılan Türk dünyası vardır. Selçuklu çağı bu dünyanın 
sadece bir kesitini oluşturur. Dolayısıyla Selçuklu sanatını bu bütün içindeki bağ-
lantıları dikkate alarak yorumlamak doğru olacaktır. 

Ünlü Selçuklu tarihçisi İbn-i Bîbi’nin değişik tören ve toplantıları anlatırken ver-
diği Selçuklunun maddi kültür mirasına dair bilgiler, bugün hayal dünyamızı bile 
zorlar mahiyettedir: Altın nalla nallanmış cevahir kakma tokalı at; gemi ve üzengisi 
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altından, koşumlu ve başlıklı Arap atları; eyeri ve gemi altından, örtüsü atlas-
tan atlar; altın dizginli özel atlar; eyeri altın, başlığı ve üzengisi mücevher kak-
malı rahvan katırlar; altın nallı katırlar; zarif taçlar; kakmalı bilezikler; altın 
halhallar; kıymetli taşlarla süslenmiş halhallar; altın bir gerdanlık; murassa 
kemerler; kıymetli elbiseler; altın sırmalı kıymetli Mısır kumaşları; pahalı ve 
nadide muallim ipeklileri; 100 kat altın işlemeli giysi; mücevher işlemeli başör-
tüleri; altın sırmalı hil’at; altın ve gümüşle süslenmiş bir külah; altın işlemeli bir 
cübbe; altın ve gümüş sofra takımları; tamamı işlemeli altından ve gümüşten 
sofra takımları; aletleri altından olan mutfak; altın ve gümüş kaplar; içi mü-
cevher dolu tabaklar; altın kadeh; altından, gümüşten, mücevher işlemeli ev 
aletleri; altın ibrikler; murassa buhurdanlık; süslenmiş altından alet ve edavat; 
altın hokka; altın saplı Hindî kılıçlar; altın kınlı kılıçlar; mücevher kakmalı 
altın taht; fildişi taht; çeşitli cins mücevherler; kıymetli kitaplar vd.

Bu anlatımların abartılı olduğu düşünülse bile o günün malzemesi için 
önemli ipuçları verdiğini söylemeliyiz. Bahsi geçen bu malzemeden, se-
bebi ne olursa olsun günümüze ne yazık ki pek bir şey kalmamıştır. 

Bu türden malzemeler için söylemiyoruz, ama Selçuklu çağını daha iyi 
tanımak anlamında izlenmesi gereken yollardan biri sistemli arkeolo-
jik kazılar yapmaktır. Bu konudaki çalışmaların yetersizliği ortadadır. 
Yapılan her kazı önemli olmakla birlikte, kurumsallaşmış uzun süreli 
kazıların Selçuklu çağı mirasına katkısı için iyi bir örnek Kubadabad Sa-
rayı’ndaki çalışmalardır. Söz gelişi, bu sarayda ortaya çıkarılan devrinin 
ünlü çinileri tüm Selçuklu saray ve köşklerinde ele geçen örneklerinin 
onlarca katıdır. 

Selçuklu çağının klasik süsleme türleri bitkisel, geometrik, yazı ve figür-
dür. Bitkisel süslemede palmet, rumi ve bunları bağlayan kıvrım dallar 
ile daha az olarak lotus motiflerinden oluşan düzenler hayret verici çe-
şitliliktedir. Bu düzenler tek başlarına bir süsleme unsuru olarak kulla-
nıldığı gibi bazen yazı veya figürlü bezemelere fon teşkil ederler, bazen 
geometrik kompozisyonlardaki ara parçaları doldururlar. Hemen her 
malzemede durum aynıdır. 

Geometrik süslemelerde görülen zenginlik, bunları tasarlayanların ge-
ometriyi üst düzeyde bildiklerini gösterir. Basit şekillerden girift yıldız-
lara kadar çok değişik kompozisyonlar olağanüstü bir geometri dünyası 
yansıtır. Bu düzenlemeler ister mimari süsleme ister taşınır eşya olsun, en 
küçük alanlardan geniş yüzeylere kadar görülür. 

Yazı da, kitabeler başta olmak üzere hem taşınabilir eşyada hem de mima-
ri süslemede karşımıza çıkar. Nesih ve kufi türdeki bu yazılar tek başlarına 
görüldüğü gibi bitkisel süslemeyle de iç içe kullanılmıştır. 

Figür, Selçuklu sanatında, gerek taşınabilir malzemede gerekse mimari 
süslemede karşımıza çıkan türlerden biridir. Türklerin gittikleri hemen 
her coğrafyada az veya çok kullandıkları figürler, Avrasya Hayvan Üslubu 
denen ve genel çerçevesi Asya’dan bu yana pek de değişmeyen özellikler 
taşır. Bunlara güç, kuvvet, hâkimiyet, arma, koruyucu unsur, bolluk-bereket, 
ay-güneş, koruyucu ruh, ruha eşlik eden/koruyan güç vb. sembolik anlam-
lar yüklenmiştir. İslam öncesi göçebe kültürünün inancı olarak Şamanizm, 
söz konusu sembollerin çıkış noktası olarak gösterilir ve bu eski alışkanlık-
ların İslamiyet’i kabul ettikten sonra da halk içinde yaşadığı ileri sürülür. 
Dolayısıyla, Selçuklu sanatında kullanılan figürlerde de benzer sembollerin 
aynı inançla devam ettiği pek çok araştırmacı tarafından benimsenir. Ancak 
burada göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar da vardır. Eski 
inançlara dair bir takım geleneklerin halk içinde yaşaması başka, cami/mes-
cit gibi dini ya da kamuya ait diğer yapılarda o inançla kullanılması başkadır. 
İslam’ı din olarak seçen ve temel olarak Allah’a şirk koşmayacağını, başka 
bir varlıktan medet umulmayacağını kabul eden bir bani, söz gelişi, inşa 
ettirdiği caminin kapısına işlenen aslan figürünü sanırız koruyucu unsur 
olarak görmeyecektir. Ayrıca camiye gelen sade vatandaştan âlimine kadar 
pek çok kişi de böyle bir yaklaşımı kabul etmeyecektir. Burada tasvir yasağı 
tartışmasından bağımsız olarak, figürlere atfedilen mitolojik anlamların İs-
lam’daki yeri konusunun iyi sorgulanması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. 
Konunun bu açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Selçuklu 
çağında karşılaşılan figürlerin hepsine derin mitolojik anlamlar yükleme-
den, bir kısmının arma, zafer, iktidar gücü gibi simgesel değerler taşıdığını 
da kabul ederek, bunların çoğunlukla bir süsleme unsuru olarak kullanılmış 
olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Burada, Türkiye müzelerindeki örnekleri esas alarak, eserlere malzeme 
türü açısından kısaca bakmalıyız.

Taş: İmar faaliyetlerinin 13. yüzyılın başlarından itibaren artış kaydetme-
siyle birlikte taş işçiliğindeki gelişim de kendini gösterir. Taçkapılar başta 
olmak üzere mihrap, kemer, eyvan, örtü, pencere, köşe kulesi Selçuklu taş 
işçiliğinin görüldüğü başlıca elemanlardır. Taçkapılar boyut ve bezeme-
leriyle cephelerde birer anıt gibidir. Tüm kayıplara rağmen cami, mescit, 
medrese, kervansaray, türbe ve diğer yapı türlerine ait binalar taş süsle-
meleriyle devirlerinin temsilcileri olarak varlıklarını sürdürmektedir. Bu 
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eserlerde geometrik, bitkisel, yazı ve figür olmak üzere her türden göz 
kamaştırıcı kompozisyonlar yer alır. Ortaya çıkan biçimler Selçuklu sanat 
kimliğinin taşa bürünmüş haliyle karşımızda durmaktadır.

Müzelere taşınan malzemelerde kitabeler, mezar taşları ve çoğu kalelere 
ait figürlü parçalar vardır. Bunlarda, zeminin oyulmasıyla süslemelerin ka-
bartma olarak kaldığı örnekler çoğunluktadır. Daha az örnekte zemin düz 
bırakılıp motifler oyulmuştur. Selçuklu devrinde heykel karakteri taşıyan 
örnekler görülse de yaygın bir tercih olmadığı söylenebilir. 

Mezar taşları sanat tarihi kadar sosyal ve kültür tarihi için de önemli eser-
lerdir. Selçuklu taş işçiliği için de göz önünde bulundurulması gereken 
mezar taşları sanduka ve şahide olarak başlıca iki tipte yaygınlık gösterir. 
Boyut ve sanat özellikleri bakımından anıt eser kavramına uygun olanları 
da, mütevazı görünenleri de vardır. Müzelerde Konya, Afyon, Akşehir, 
Kırşehir, Ankara, Sivas, Tokat, Ahlat gibi pek çok merkeze ait Ortaçağ 
örnekleri bulunur, ancak Selçuklu döneminden olanları az sayıdadır. 
Bunlar arasında Konya ve Afyon yöresinden gelen mezar taşları figürlü 
süslemeleriyle ilgi çeker. Şüphesiz Ahlat’ın Ortaçağdan kalan ve geniş 
bir sahaya yayılmış mezarlığındaki özgün halleriyle korunan taşlar her 
yönüyle alanına önemli katkılar sunar.

Figürlü örneklerde, diğer malzemelerle paralellik gösteren insan, hayvan, 
fantastik yaratıklar ve mücadele sahneleri zengin bir konu programı 
oluşturur. Avrasya hayvan üslubunun genel karakteristiğini yansıtan bu 
örneklerin önemli koleksiyonları Konya İnceminare Taş ve Ahşap Eserler 
Müzesi ile İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde yer alır. 

Ahşap: Ahşap eserler Selçuklu sanat mirası içinde önemli bir yer tu-
tar. Aslında günümüze kalabilen eserler olması gerekenden çok azdır. 
Ahşabın gerek tabiat şartları gibi dış etkenlerden, gerekse yangın gibi 
felaketlerden en çok etkilenen malzeme olması, insanların bilerek veya 
bilmeyerek verdikleri zararlar, kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve 
eskimeler bu sonucu doğuran etkenlerden bazılarıdır. Her şeye rağmen 
sütun, sütun başlığı, kiriş, minber, kapı ve pencere kanatları, dolap kapağı, 
kürsü/taht, sanduka, korkuluk ve rahleler gibi çeşitli elemanlarda kar-
şımıza çıkan bu sanat dalı, devrinin genel karakterini yansıtacak zengin 
örneklere sahiptir. Bu örneklerde süslemede başarı elde edebilmek ve 
eseri uzun ömürlü kılmak için lifsiz, sert dokulu ağaçlar tercih edilmiş ve 
bunlara değişik teknikler uygulanmıştır. 

Eserlerin bir kısmı özgün yerlerinde durarak fonksiyonlarını sürdürür-
ken, bir kısmı da değişik sebeplerle müzelere taşınmış, bazıları yurtdışına 
kaçırılmıştır. Çeşitli müzelerde örnekler bulunsa da Konya’da Mevlana 
Müzesi, İnceminare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi, Sahip Ata Vakıf Müzesi, 
Ankara’da Etnografya Müzesi ve Vakıf Eserleri Müzesi, İstanbul Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi Selçuklu çağı ahşap eserlerinin önemli koleksiyon-
larına sahiptir.  

Anadolu’da Selçuklu devri ahşap sanatında görülen süsleme teknikleri 
Türk ahşap sanatında kullanılan tekniklerin bir özeti gibidir. Bunlardan 
bazıları yeni yeni keşfedilip geliştirilirken, bazıları artık terk edilip unu-
tulmaya yüz tutmuştur. Üslup ve tercih edilen süsleme türleriyle birlikte 
ortaya çıkan bütüne bakıldığı zaman, Türklerin Anadolu’ya geldiklerinde 
ahşap sanatında önemli birikimlere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Buna 
karşılık başta Bizans olmak üzere Anadolu’nun önceki kültürlerinin ahşap 
işleriyle bağlantılar kurmak mümkün değildir. 

Selçuklunun taşıdığı birikim Anadolu’daki Türk ahşap sanatının temelini 
teşkil etmiş, isimlerini ya da memleketlerini bilmediğimiz ustalar ile An-
karalı, Ahlatlı, Tiflisli, Konyalı ve hatta kendini Anadolulu diye tanıtan, 
aynı kültür çevresinin ustaları tarafından pekiştirilmiş, daha sonra da 
Beylikler ve Osmanlı devirlerinde gelişerek ve kendi zamanlarına özgü 
yanlarıyla devam ettirilmiştir.  

Selçuklu devrinin ahşap eserleri bir bütün halinde gözden geçirildiğinde 
kündekâri, oyma ve kafes tekniklerinin öne çıktığı; yanı sıra kazıma, kakma, 
ajur yapıştırma ve kalem işi tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Bir 
eserde birden fazla teknik uygulanabilir.

Kündekâri, aynı görüntüyü verecek şekilde farklı uygulamalarla taklit edil-
miştir. Bu nedenle uygulanış biçimlerine göre hakiki ve taklit kündekâri 
(“çakma ve kabartmalı”, “tamamen çakma ve/veya yapıştırma”) olarak iki 
gruba ayrılır. Hakiki kündekâri tekniği hem süsleme hem de bir kuruluş/
yapım tekniği özelliği taşır. İster hakiki ister taklit kündekâri olsun, geo-
metrik parçaların ve çıtaların genel karakterleri paralel bir gelişim seyri 
izler. Selçuklu devrinde tekniğin gelişimini esas olarak minberler ve kapı 
kanatlarından takip edebilmekteyiz. 

Anadolu Türk sanatında kündekâri tekniğinin ortaya çıkışı 12. yüzyılda, 
Mısır ile yaklaşık aynı tarihlere rastlar. Anadolu’daki tarihi bilinen ilk ah-
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şap minber ve ilk kündekâri örnek gibi özelliklere sahip Konya Alaaddin 
Camii minberinde (M.1155) yan aynalıklar, taht altı bölümleri ve kapı 
alınlığında görülen hakiki kündekâri tekniği 13, 14 ve hatta 15.yüzyılda 
da devam edecek bir takım özelliklerin başlangıcı ve belirleyicisi olmuş 
gibidir. Çeşitli kollara sahip yıldız kompozisyonların öne çıktığı geomet-
rik düzenlemelerde yer alan parçaların her biri ince bir silmeyle çerçeve-
lenerek yüzeylerine derin sayılabilecek oymalarla palmet-rumili bitkisel 
süslemeler işlenmiş; parçaları bağlayan profilli enli çıtalarla aralarında de-
rin oluklar meydana getirilmiştir. Çıtalar ve geometrik parçalar aynı sevi-
yede olmakla birlikte aralardaki oluklar parçaların plastik etkisini arttırıcı 
bir rol oynamaktadır. Parçalar büyük, çıtaların kompozisyonda kapladığı 
alan çoktur. Bu nedenle m²’ye düşen parça sayısı da azalır. Dolayısıyla 
eser üzerinde gerçekleştirilen kompozisyonlar, tasarlanan geometrik 
sistemin aslına oranla dar bir kesitini sunabilmektedir. Yan aynalıkların 
kapladığı alanlar biraz daha geniş olduğu için bazı örneklerde bu durum 
dikkati çekmese bile, kapı kanatları ile minberlerin taht altı bölümleri gibi 
daha dar alanlarda açıkça fark edilmektedir.

Oyma tekniği ahşap süsleme teknikleri içinde en yaygınıdır. Anadolu 
Türk ahşap sanatında Selçuklu devrinden itibaren her zaman kullanılmış 
olmakla birlikte, en zengin ve gösterişli eserleri genellikle 12.-15. yüzyıl-
larda karşımıza çıkar. Stil belirlemede önemli bir rol oynayan bu teknik, 
Anadolu dışındaki Türk ve İslam ahşap eserlerinde de çok uygulanmıştır. 
Geometrik, bitkisel, yazı ve figür gibi her çeşit süslemeye rahat uygulana-
bildiği için, minber, kürsü, sanduka, rahle, mihrap, dolap kapağı, kapı ve 
pencere kanatları gibi çeşitli objelerde çok zengin süslemeler meydana 
getirilmiştir. Anadolu’da en yaygın ve etkili kullanıldığı süsleme türü bit-
kisel, en az uygulandığı süsleme ise figürdür. Oyma derinliği değişkendir. 
1 mm’den başlayarak 2 cm’ye kadar ulaşabilmektedir. 

Oyma tekniğini, hem süslemenin bütününde ortaya çıkan özelliklere 
göre, hem de tanımlama ve algılamayı kolaylaştırmak için düz satıhlı oyma, 
yuvarlak satıhlı oyma, oluklu oyma, çift katlı oyma ve eğri kesim olmak üzere 
başlıca beş gruba ayırmak mümkündür. 

Bu grupta yer alan eğri kesim tekniği gerek zemin-motif ilişkisi, gerekse 
süslemenin bütününde ortaya çıkan sonuç itibarıyla özel bir stile sahiptir 
ve bu yönüyle diğer oyma türlerinden ayrılır. Orta Asya’daki kurganlarda 
ele geçen taşınabilir eşyalardan hareketle, eğri kesim tekniğinin ilk defa 
Türkler tarafından uygulandığı anlaşılmaktadır. Yine Türkler aracılığıyla 

9. yüzyılda Samarra’ya getirilen teknik, burada özellikle alçı ve ahşap 
işçiliğinde özgün bir üslup ortaya koyarak diğer İslam ülkelerine kazan-
dırılmış, belli bir dönem Türk ve İslam dünyasının evrensel bir tekniği 
olmuştur. 11. yüzyılın başlarından itibaren Mısır, Suriye, Irak, İran ve 
Afganistan gibi çeşitli bölgelerde özgün üsluptan uzaklaşma ve çözülme 
başlamış, diğer oyma teknikleriyle birlikte işlenerek daha az tercih edilir 
hale gelmiştir. Tekniğin asli halinden uzaklaşması Anadolu’daki Selçuklu 
eserlerinde de dikkati çeker.

Kakma tekniği Anadolu Türk ahşap sanatında 13. yüzyılın sonlarında 
ortaya çıkar. İlk örneğini Beyşehir Eşrefoğlu Camii (1296-99) minbe-
rindeki bazı parçalarda tespit ediyoruz. Buradaki kakmalar farklı cins 
ahşapla yapılmıştır. Gerek Anadolu’da gerekse Mısır’da çok eski tarihler-
de bilinen, İslam sanatında ise 10. yüzyılda görülmeye başlayan kakma 
tekniği, Anadolu Türk ahşap sanatında çok yavaş bir gelişim seyri izler. 
Marakeş’teki Kutubiye Camiinin minberinde (1137) görülen üst düzey 
işçiliğe Anadolu’da ancak 15. yüzyılın sonlarında ulaşılır. 

Kafes tekniğini meydana getiriliş şekillerine göre çıtalarla yapılan kafes 
tekniği,  kafes oyma (ajur) tekniği ve maşrabiye tarzında yapılan kafes tekniği 
olarak üç gruba ayırabiliriz. Kafes oyma tekniğiyle her türden süsleme 
yapılırken, diğerleri geometrik ya da geometrik karakterli süslemelere 
imkân tanır. Minber taç kısımları ve korkulukları, sanduka, rahle, kürsü/
taht ile mimaride iç mekân bölmeleri ve mahfillerde bu uygulamaların 
çeşitli örnekleri görülür.

Kazıma tekniği ince uçlu bir ahşap kalemi ile yüzeyin çizilmesidir. Diğer-
lerine göre ikinci planda kalan bu tekniğin, ahşap eserlerin süslemesinde 
ön plana çıkan belirleyici bir rolü yoktur. Panoları ya da küçük geometrik 
bölmeleri kuşatan ince şeritlerde karşılaştığımız kazıma tekniğiyle genel-
likle basit geometrik biçimler işlenmiştir.

Ajur yapıştırma tekniği değişik bir uygulama olarak karşımıza çıkar. Kafes 
oyma (ajur) tekniğiyle yekpare ahşap levhadan hazırlanan süsleme, başka 
bir ahşap levhaya yapıştırılır. İlk bakışta oyma tekniği gibi görünen ve 
ancak süslemede bazı dökülmeler olursa fark edilebilen teknik, Selçuklu 
devrinde az sayıda örnekle temsil edilir.

Kalem işi tekniği genellikle mimari süslemede karşımıza çıkar. Ancak 
Mevlana Müzesindeki üst düzey tasarım ve işçiliğe sahip rahleler, dö-
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neminin taşınabilir eserlerinde de bu tekniğin uygulandığını göstermesi 
bakımından ayrıca önem kazanır. 

Selçuklu devrindeki ahşap eserlerde palmet, rumi ve kıvrım dalların 
meydana getirdiği bitkisel desenler ile yıldız kompozisyonlar başta olmak 
üzere çok değişik geometrik desenler öne çıkar. Yazıya da hemen her 
örnekte rastlanır. Figür ise azdır. Bazı ahşap kapılar ve bir rahlede görülür.

Selçukluların ahşap sanatına önemli katkılarından biri kapı kanatların-
daki kemerli şema uygulamasıdır. Mimari bir formun kapı kanatlarında 
süsleme amacıyla kullanılması ve üstelik şemada hâkim bir rol oynayarak 
önemli yer tutması, bilinen örnekler ışığında ilk kez Anadolu Selçukluları 
zamanında gerçekleşmiş ve başlangıçtan 15. yüzyılın ortalarına kadar çok 
sayıda örneğiyle gelişimini kesinlikle Anadolu’da sürdürmüştür. 

Alçı: Orta Doğu ve Asya’da eskiden de kullanılan alçının, bilhassa Sa-
sani, Abbasi ve Selçuklu örnekleri dikkat çekicidir. Abbasiler tarafından 
Türk askerleri için 9. yüzyılda Bağdat’ın kuzeyinde kurulan Samarra 
şehrinde, soyut kıvrımlı desenlere sahip bir grup alçı, Türklerin İslam 
sanatına kazandırdığı eğri kesim tekniğinin önemli bir uygulaması ola-
rak karşımıza çıkar. Selçukludan günümüze ulaşan Anadolu’daki alçı 
işçiliği, İran coğrafyasındaki örneklerine göre geri planda kalmış görü-
nür. Buna karşılık Hasankeyf Koç Camii, yıkılan Van Ulu Camii, Anka-
ra Aslanhane Camii ile saray ve köşklere ait alçı süslemelerin gösterişli 
örnekleri bir zamanlar Anadolu’da da şimdi bildiklerimizden daha ileri 
ve çok eserin varlığını düşündürür. 

Selçuklu devrinin elimizdeki alçı malzemesini mimari süslemede kulla-
nılanlar teşkil eder. Mihrap, duvar yüzeyleri, pencere şebekeleri, raf ve niş 
gibi elemanlarda karşımıza çıkan alçı, çini ve tuğlayla birlikte de kullanıl-
mıştır. Ankara Aslanhane Camii mihrabı çini ile alçının aynı tasarımda 
buluştuğu Anadolu’daki en muhteşem örnektir. Alçının az bilinen ve bü-
tün örneği kalmamış kullanımlarından biri pencere şebekeleridir. Hem 
saray ve köşk, hem de mescit gibi yapıların kazı ve restorasyonlarında ele 
geçen buluntular renkli camların takıldığı alçı şebekelerin yapı türüne 
göre bir ayırım yapılmadan kullanıldığını kanıtlar.

Selçuklu devrinden kalan en yoğun ve etkileyici alçı grubunu saray ve 
köşklerin odalarındaki nişli raflarda görmekteyiz. Kubadabad, Alanya ve 
Konya Alaaddin sarayları ile Yozgat Delice Köşkü’ndeki kazılarda bulu-

nan ve Felekabad Sarayı’na ait olduğu ileri sürülen alçılar çoğunlukla kırık 
haldedir. Bunların nasıl bir bütün meydana getirdiğini, Kubadabad Sara-
yı’ndaki örnek ışık tutar. Kubadabad’da Büyük Saray denilen yapının bir 
odasında karşılaşılan bordürlerle kuşatılmış kemerli nişlere sahip rafların, 
yan yana ve en az iki kat halinde sıralandığı belli olmaktadır.

Kalıplama tekniğiyle yapılan saray ve köşk alçılarında, başta çini ve taş 
olmak üzere, devrinin diğer eserlerine paralel bir üslup sergileyen figür-
lü süslemeler yaygındır. Devrine uygun olarak son derece dinamik bir 
görüntüye sahip figürlerde insan, hayvan ve fantastik yaratıkların çeşitli 
örneklerini görmek mümkündür. Geometrik desenler de önemli bir yer 
tutar. Bitkisel süsleme ve yazı azdır. Alanya Sarayı ile Karatay Çini Eserler 
Müzesi’ndeki birkaç parça alçıda görülen kırmızı boya, süslemeye renk 
unsurunun da katıldığına işaret etmesi bakımından önemlidir. 

Alçılar çeşitli müzelere dağılmış olmakla birlikte en çok örnek Karatay Çini 
Eserler Müzesi ile İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunur.

Çini: Anadolu’ya Selçukluların getirdiği çini, birçok anıtsal yapının süs-
leme unsuru olarak kullanılmıştır. Bugün mevcut örnekler ile arkeolojik 
kazılar ve binaların restorasyonuna hazırlık amacıyla yapılan temizlik/
sondaj çalışmalarında açığa çıkarılan, hatta inşaat hafriyatlarında tesadü-
fen ele geçen eserlerin bize gösterdiği durum budur. 

Toprak, su ve ateş kullanılarak yapılan göz alıcı çiniler hiç kuşkusuz bilgi, 
birikim, beceri gerektiren, uzun süreçlerde ortaya çıkan zahmetli ürün-
lerdir. Anadolu Selçuklu Döneminden günümüze ulaşan zengin çini 
süslemeye rağmen, bu günkü bilgilerimiz ışığında, bunların sanatçıları 
ve üretimine dair bilgiler sınırlıdır. Zamanına ait bazı bilgiler Kâşan’da, 
ailesi birkaç kuşaktan beri çini ve seramikle uğraşan Ebul Kâsım’ın 1301 
yılındaki çalışmasından öğrenilebilmektedir.

Selçuklu devri çinilerinde sıraltı, lüster, minai, tek renk sır, çini mozaik, yaldız 
(altın kaplama), kabartma, sahte çini mozaik (kaşitraş/sır kazıma) teknikle-
ri ile sırlı tuğla örnekleri görülür. Hamur rengi genellikle beyazdır.

Dini ve kamusal yapılarda en çok çini mozaik ve tek renk sırlı çiniler kul-
lanılmış, saraylarda ise sıraltı, lüster ve minai teknikleri ön plana çıkmış-
tır. Diğer teknikler de değişik yapı türlerinde görülebilir. Burada şu tes-
piti yapmalıyız: Selçuklu devrinde minai, lüster ve sıraltı tekniklerinde 
yapılmış desenli çinilerin yüksek maliyetleri nedeniyle sadece saraylara 
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özgü olduğu, diğer yapılarda karşılaşılan sıraltı çinilerin ise saraylardan 
artarak ya da yıkılmış saraylardan alınarak kullanıldığı şeklinde yaygın 
bir kanaat vardır. Dini ve kamusal yapılarda çini mozaik ile tek renkli 
levha çinilerin, saray ve köşklerde de sözünü ettiğimiz desenli çinilerin 
hâkim olduğu doğrudur. Fakat bu tespiti kesin ayırımlar yapabileceği-
miz bir kural saymak yerine, çok değişik sebepleri bulunabilecek genel 
bir tercih olarak kabul etmeliyiz. Zira sadece maliyet hesabıyla açıklana-
mayacağı ortadadır. Sanırız Konya Karatay Medresesi çinilerinin küçük 
köşklerde kullanılan çinilerden daha ucuza mal edildiğini söyleyemeyiz. 
Gerek Osmanlı, gerekse Anadolu dışındaki Orta Çağ yapılarında böyle 
bir ayırım da yoktur. Üstelik arkeolojik kazıların gelecekte hangi sürpriz-
leri sunacağını da şimdiden bilemeyiz.

Çini Mozaik tekniği doğrudan bir çini üretim tekniği değil, üretilen çi-
nilerle yapılan kuruluş tekniğinin adıdır. Düz veya kavisli yüzeylere uy-
gulanabildiği için bilhassa dini ve kamusal yapıların süslemesinde çok 
tercih edilmiştir. Üretilmiş levhalardan süslemeye uygun olarak kesilen 
turkuaz, lacivert ve patlıcan moru renkli parçalarla geometrik, bitkisel, 
yazı gibi değişik türde çok zengin kompozisyonlar ortaya konmuş; 
tuğla, alçı veya taş ile birlikte kullanılarak renk ve doku bakımından 
zenginlikler de yaratılmıştır. Tek Renk Sırlı Çiniler Anadolu Selçuklu 
devrinin hem dini ve kamusal yapılarında hem de saraylarında yaygın 
olarak kullanılmıştır. 

Sıraltı tekniğindeki çinilerin Selçuklu devrindeki en bol örnekleri, başta 
Kubadabad olmak üzere saray ve köşklerde karşımıza çıkar. Şeffaf renksiz 
sıraltındaki süslemelerde siyah, yeşil, mavi, türkuaz, kahverengi, lacivert, 
patlıcan moru renkler yaygındır. Bazı örneklerde şeffaf renksiz sırın lokal 
olarak turkuazla renklendirildiği dikkati çeker. Sır içi uygulamaya benze-
yen bu renklendirme alttaki deseni tamamlayarak canlılık kazandırmıştır. 
Siluet üslubu denilen şeffaf türkuaz, daha az olarak da lacivert ve patlıcan 
moru sıraltında ise kromitten elde edilen siyah renkli boyalar tercih edilir. 

Lüster, çini sanatının gizemli tekniklerinden biridir. Adını, sır üstündeki 
bakır ve gümüş oksitli yanar-döner parıldayan boyalardan alır. Anadolu 
Selçuklu lüster çinilerinin en kaliteli olanları çoğunlukla opak beyaz sır 
kullanılanlarıdır. Bazı örneklerde türkuaz ve kobalt mavisi boyaların sır 
içinde kullanıldığı görülür. Patlıcan moru ve lacivert sır üzerine uygula-
nan lüsterlerde ise önemli bir başarı sağlanamadığı söylenebilir.

Anadolu’da genellikle saraylarda görmeye alıştığımız bu çinilerin en zen-
gin örnekleri Kubadabad Sarayı’nda bulunmuştur. Buradaki opak beyaz 
sırlı lüsterlerde kullanılan boyaların renk tonlarındaki çeşitlilik ve kalitesi 
gerçekten şaşırtıcıdır. Sarının tonları, altın rengi, kahverengi ve yakut kır-
mızısı renkler parlak ve yanardöner bir etki bırakacak kalitededir. Birkaç 
çini üzerinde polikrom lüster diyebileceğimiz, altın sarısı ve yakut kırmı-
zısıyla çeşitlilik yaratılmıştır. Saraylar dışında Konya Şerefeddin Camii 
restorasyonunda bulunan kabartma bitkisel desenli lüster çini, devrinde-
ki zenginliğe işaret etmesi bakımından çok önemlidir.

Çinideki lüster kullanımı ilk kez 9. yüzyılda Abbasilerde ortaya çıkar. 
Bugünkü bilgilerimizle, Anadolu’daki 13. yüzyılın ilk yarısına ait saray 
çinilerinin çeşitliliği başka bölgelerde yoktur. 

Minai, Selçukluların çini ve seramiğe kazandırdığı zahmetli ve çok yönlü 
bir tekniktir. Ebul Kâsım bu tekniği heft renk (yedi renk) olarak adlan-
dırır. Sırda opak beyazın yanı sıra opak türkuaz, mavi ve lacivert renkler; 
desende ise türkuaz, kobalt mavisi, yeşil, kırmızı, siyah, kahverengi ve 
beyaz renkli boyalar ile altın yaldız/varak kullanılır. Lacivert sırlı çinilerde 
boyaların tamamı sır üzerine uygulanmaktadır ve lacvardina (lajvardina) 
tekniği diye de isimlendirilir.

Selçuklular tarafından 12. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkarılan minai 
tekniği 13. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmıştır Bu tekniğin ürünlerini, 
bilinen örneklere dayanarak İran’da ve Anadolu’da görmekteyiz. Anado-
lu’da mimari süsleme olarak Konya II. Kılıç Aslan Köşkü’nün çinilerinde 
(12. yüzyılın ikinci yarısı) rastlanır. Bu köşkün ikinci katındaki çiniler, 
Selçuklu saraylarında levha çininin dış cephede de kullanıldığını göster-
mesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. 

Selçuklu devri levha çinilerinde şimdilik bilebildiğimiz başlıca formlar 
kare, dikdörtgen, altıgen, altı köşeli yıldız, sekiz köşeli yıldız ve haçvari 
denilen dört kollu yıldızlardır. Şüphesiz bu formlardan en yaygın olanı 
yıldız çinilerdir. Bunlardan başka üçgen, baklava, stilize kelebek gibi 
ikinci planda kalan bazı şekillerin yanı sıra özel yerler için tasarlanmış 
kabara, dilimli rozet, kemer köşeliği gibi biçimlere de rastlanır. Aynı form 
değişik teknik, renk ve bezemeye sahip olabilmektedir. Levha çinilerin 
her biri ayrı tasarlanıp üretilir, duvara kaplandığı zaman da formlarıyla 
geometrik bir kompozisyon oluşturur. Bir başka deyişle kaplamadaki her 
çini geometrik kompozisyonun bir parçası haline gelir. Çiniler bazen fı-
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rında deformasyona uğrayarak kenarlarda düzensizlikler oluşmuştur. Bu 
nedenle duvara düzgün kaplanabilmeleri için kenarları düzeltme ihtiyacı 
ortaya çıkmış ve buradaki sırlar ile gerek görülen fazla hamurlar tıraşlan-
mış, bu sırada harcın daha iyi tutmasını sağlamak amacıyla arkaya doğru 
eğim verilmiştir. Çinilerdeki tıraşlama işlemi sağlam parçalarda ölçülerin 
değişmesine de neden olmuştur. Günümüze kalan örnekleri az da olsa, 
çini, Selçuklu devrinde zemin döşemesi olarak da kullanılmıştır.

Çeşitli form ve tekniklerde üretilen desenli çinilerde bitkisel, geometrik 
ve yazı kompozisyonları görülse de, en bol örnekler figürlü çinilerdir. 
Çoğunlukla bağdaş kurup oturan ve elinde mendil, kadeh, çiçek ve balık 
tutan insan tasvirleri, çeşitli saraylılar, atlılar; bazılarının göğsünde es-sul-
tan, el-muazzam yazılı çift başlı kartallar, hayat ağacıyla birlikte çift verilen 
kuşlar, tavus, çeşitli su kuşları, avcı ve av kuşları, balık, aslan, ayı, kurt, tilki, 
dağ keçisi, geyik, köpek, keçi, at, eşek deve gibi pek çok hayvan; sfenks, 
siren, grifon, ejder gibi fantastik yaratıklar, çeşitli hayvanların mücadele 
ve av sahneleri gibi muazzam bir figür dünyası çinilerde yerini almıştır.

Değişik form ve tekniklerle zengin bir görsel malzeme sunan, şablon kul-
lanılmadan serbest elle yapılan bu çiniler, devrinin sanat üslubuna bağlı, 
Türk Resim Sanatı için de kaynak oluşturan önemli eserlerdir.

Saray ve köşklerde bulunan çinilerin Türkiye’deki en zengin kolek-
siyonları Konya Karatay Çini Eserler Müzesi, İstanbul Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi, Kayseri Arkeoloji Müzesi, Antalya Müzesi ve Alanya 
Müzesi’nde yer alır.

Seramik: Selçukluların Anadolu’daki hâkimiyeti ile başlayan imar süreci 
içerisinde çini kullanımının yaygınlığına paralel olarak, aynı teknoloji 
ürünü olan seramiğin de Selçuklu dönemine özgü nitelikleri yansıtacak 
şekilde Anadolu’da üretilmeye başlandığı görülmektedir. Diğer taraftan 
siyasi ve ticari ilişkilerin devam ettiği Selçuklu kültür çevresi içinde 
bulunan Türkistan, İran, Irak ve Suriye’de yer alan üretim merkezleri 
ile Çin’den özellikle saray ve çevresi için seramik ithali gerçekleşmiştir. 
Bunların yanı sıra Anadolu’daki Bizans, Ermeni ve Gürcü gibi diğer kültür 
çevrelerinin seramik atölyeleri de bu üretim ve talebin içinde yer almış-
lardır. Bütün bu gelişmeler Anadolu’da özellikle 12. yüzyılın sonu ile 13. 
yüzyıl boyunca çok fazla katılımla malzeme, teknik, tür ve üslup açısın-
dan zengin seramik çeşitliliğine sebep olmuştur. Bu çağın seramiklerini 
değerlendirirken bütün bu etkenler dikkate alınmalıdır. 

Türkiye müzelerinde bu çeşitliliği sergileyen çok sayıda Anadolu Selçuk-
lu Çağına ait sırlı ve sırsız seramik yer alır. Bu seramikler müze koleksi-
yonlarına hibe, satın alma gibi farklı şekillerde katılmakla birlikte, Alaad-
din Tepesi, Kubadabad Sarayı, Diyarbakır Artuklu Sarayı, Samsat, Ahlat, 
Ani, Alanya Sarayı, Harran, Korucutepe, Kalehisar, Kayseri Keykubadiye 
gibi bu çağa özgü arkeolojik kazıların da büyük katkısı olmuştur.

Bilimsel arkeolojik kazıların ortaya koyduğu sonuçlar doğrultusunda 
üretim merkezlerine yönelik bazı tespitler yapılsa da dönemin seramik 
atölyelerine dair bilgilerimiz sınırlıdır. Ahlat, Kalehisar, Hasankeyf, Kon-
ya gibi kentlerde yapılan kazılarda seramik fırınlarının ortaya çıkarılması 
buralarda yerel imalatın gerçekleştiğini kesin olarak ortaya koymaktadır. 

Selçuklu Çağı seramik teknolojisinin zenginliğinin Anadolu’ya yansıması 
beyaz hamurlu seramiklerle gerçekleşmiştir. Bizans kültür çevrelerinde 
kullanılmayan sırçalı beyaz hamur ile sıraltı, lüster gibi kaliteli seramik-
lerde kullanılan süsleme teknikleri Selçuklular ile birlikte Anadolu’ya 
girmiştir. Bunun yanı sıra kiremit kırmızısı hamur üzerine uygulanan 
sgraffito, champlevé, slip ve tek renk sırlı süsleme teknikleri de Selçuklular 
tarafından kullanılan teknikler arasındadır. 

Bu çağın en çok karşılaşılan seramikleri tek renk sırlı olanlardır. Esas ola-
rak bu grup seramiklerde kiremit kırmızı ve beyaz renkte olmak üzere iki 
tür hamur yapısı ile karşılaşılır. Tek renk sırlı kiremit kırmızısı hamurlu 
seramiklerde daha çok yeşil rengin çeşitli tonları, turkuaz, kahverengi ve 
hardal sarısı, beyaz renkli hamurlu seramiklerde ise turkuaz, lacivert ve 
mor gibi renkte sırlar tercih edilmiştir. Sırlar seramiklerin kalitesine göre 
farklı özellikler gösterir. Beyaz hamurlu kaliteli seramiklerde pürüzsüz, 
parlak şeffaf veya opak sırlar astar kullanılmaksızın uygulanmıştır. Kır-
mızı hamurlu seramiklerde şeffaf sırların altında genellikle sırın gerçek 
renginin ortaya çıkması için krem rengi astar yer alır. Kap tür ve formuna 
bağlı olarak sırın kapladığı yüzey değişmekle birlikte çoğunlukla kâse ve 
tabak gibi açık kaplarda iç yüzün tamamı dış yüzün yarısı; testi, sürahi 
gibi derin kaplarda ise dış yüzün tamamı sırlanmıştır. Bunların yanı sıra 
iç ve dış yüzleri tamamen sırlanmış seramikler de bulunur. Bu grup bazı 
seramiklerde kabartma tekniğinin de uygulandığı görülür. Tek renk sırlı 
olarak, kâse, tabak, kandil, sürahi, testi, matara, kürevi konik kap türü se-
ramikler, gerek üstün işçiliği ile saraya hitap eder biçimde, gerekse günlük 
kullanıma yönelik olarak Selçuklu çağında yoğun olarak kullanılmıştır.
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İslam seramik sanatında Çin etkisi ile 9. yüzyıldan itibaren görülmeye 
başlayan sgraffito tekniği ticaret yolu ile bütün Orta Doğuya ve Ana-
dolu’ya yayılmış, 12. ve 13. yüzyıllar boyunca Anadolu’da hem Bizans 
kültür çevresi hem de Selçuklular tarafından en çok tercih edilen ve 
üretilen seramiklerden olmuştur. Kiremit kırmızısı hamurun kullanıl-
dığı sgraffito tekniği ile süslenmiş seramiklerde genellikle sık dokulu ve 
sert hamur yapısı görülmektedir. Bu teknikle beraber champlevé ve slip 
tekniklerinin kullanıldığı seramikler de vardır. Sgraffito tekniği ile süs-
lenmiş seramiklerde yaygın olarak tek renk sırlı ve boyalı olmak üzere 
iki ana uygulama ile karşılaşılır. Tek renk sırlı sgraffito seramiklerde sır 
rengi olarak şeffaf yeşil, hardal sarısı ile kahverenginin çeşitli tonlarının 
kullanıldığı görülür. Sgraffito seramiklerin önemli bir bölümünü de 
şeffaf sırlı boyalı seramikler oluşturur. Bu grup seramiklerde genellikle 
şeffaf yeşilin çeşitli tonları ve daha az sayıda açık sarı renkte sırlar kulla-
nılmıştır. Sgraffito süslemelerin arasında, sıra dağılmış şekilde süsleme-
yi renklendiren yeşil, patlıcan moru, kahverengi ve hardal sarısı renkte 
boyalar yer alır. Kâse ve tabak gibi türler olarak daha çok karşımıza 
çıkan bu teknikle süslenmiş seramikler arasında figürin olarak yapılmış 
olanlar da vardır. Süsleme genellikle bütün yüzeyi kaplayan geometrik 
ve bitkisel karakterde kompozisyonlar içerir. Bunun yanı sıra figürlerin 
yer aldığı konulu anlatımlarda işlenmiştir. Zaman zaman yazı süsleme-
ye eşlik eden bir unsur olarak görülür.

Anadolu Selçuklu seramik sanatında görülmekle birlikte pek yaygın ol-
mayan tekniklerden birisi olan slip tekniği, İslam sanatında erken dönem 
örnekleriyle görülmeye başlar. Fakat Ortaçağda Anadolu’da slip teknikli 
seramikler çok farklı bir üslupla gelişecektir. Genellikle hardal, açık sarı ve 
yeşilin tonlarında uygulanan şeffaf sırın altında yoğun olarak sürülen slip 
boya ile geometrik ve bitkisel süslemeler ağırlıklı olarak görülür. 

Sıraltı tekniği Anadolu Selçuklu Çağının en karakteristik süsleme teknik-
lerinden birisidir. Bu seramikler gevşek dokulu ve beyaz renkli, kuvars 
ağırlıklı ve sırçalı hamur yapısıyla çinilerle aynı hammadde özelliklerine 
sahiptir. 12. yüzyılda Büyük Selçuklularla gelişen bu türden seramik 
hamuruyla, çok çeşitli biçimlerde, kaliteli, beyaz renkte yüzeyler elde 
edilerek zengin süslemeler yapılabilmektedir. Anadolu, Suriye ve İran’da 
özellikle kaliteli çini ve seramiklerde 12. ve 13. yüzyıllarda, renk ve doku-
su yatağının hammaddesine göre değişik olsa bile fritli hamur kullanımı 
tercih edilmiştir. Sıraltı teknikli seramiklerinde yaygın olarak şeffaf tür-
kuaz renkte ve renksiz sırlar; daha az olarak yeşil ve lacivert renkte sırlar 

kullanılmıştır. Sırın altında, renkli sırlarda siyah boya, renksiz sırlarda ise 
lacivert, yeşil türkuaz, siyah renkte boyalarla süsleme yapılmıştır. Daha 
çok kâse ve tabak türleri, yanı sıra sürahi, kavanoz, kandil, figürin gibi 
farklı türlerde de sıraltı tekniğinde süslemeler görülür. Süslemenin türü 
çoğunlukla stilize bitkisel kompozisyonlar olmakla birlikte figürlü süsle-
me ve yazı da önemli yer tutar.

Lüster tekniği ile süslenmiş seramikler hamur yapıları, süsleme özellikleri 
bakımından çinilerle paralellik gösteren kaliteli lüks seramik grubundan-
dır. Samsat, Ahlat, Ani, Kubad Abad gibi yerleşim yerlerinde ele geçirilmiş 
Anadolu Selçuklu Çağına tarihlendirilen lüster seramikler bulunur. Lüs-
ter teknikli seramiklerde, çini hamuruna benzer nitelikte kuvars miktarı 
yüksek, fritli beyaz hamur kullanılmıştır. Hamur ince gözenekli ve gevşek 
dokuludur. Bu seramiklerde sır çoğunlukla opak beyaz renktedir. Bunun 
yanı sıra lacivert renkli sırın kullanıldığı örnekler de görülür. Süsleme esas 
olarak sır üzerinde, kahverengi ile sarı renklerin çeşitli tonlarında yanar-
döner etki bırakacak şekilde lüster boyalarla oluşturulmuştur. Bazı opak 
beyaz sırlı seramiklerde ise sır içinde yer alan türkuaz ve kobalt mavisi bo-
yalar, lüster süslemelere eşlik etmektedir. Kâse ve tabak türünden lüster 
seramikler üzerinde daha çok stilize bitkisel ve geometrik süslemelerin 
yanı sıra balık ve kuş gibi hayvan figürlerinin ve yazının yer aldığı kompo-
zisyonlar işlenmiştir.

Bu çağ sırsız seramiklerinin hamur yapıları ve renkleri çeşitlilik göster-
mekle birlikte çoğunlukla bej ve kiremit kırmızısı, daha az örnekte ise gri 
renktedir. Bunlar içerisinde kaliteli olarak sınıflandıracağımız bir grup 
seramik yüksek ısıda fırınlanmış az katkılı ve sık dokuludur. Çarkta veya 
kalıpla şekillenen bu seramiklerde baskı/kalıplama, kazıma ve barbutin 
teknikleri kullanılarak süslemeler yapılmıştır. Tür bakımından farklı iş-
levlere sahip sırsız seramikler yer almakla birlikte çoğunlukta küp, testi, 
kürevi konik ve matara biçimli kaplar dikkati çeker.  Barbutin ve baskı tek-
niği ile süslenen, Adana, Elazığ, İstanbul Arkeoloji, İstanbul Türk ve İslam 
Eserleri ile Mardin Müzelerindeki bir grup küp üzerinde yer alan figürlü 
kompozisyonlar özel bir yere sahiptir. Genellikle Güney Doğu Anadolu 
Bölgesine mal edilen bu türden küpler Selçuklu Çağı figür dünyasını 
yansıtması bakımından önemlidir. Çok sayıda örnekle temsil edilen ve 
pek çok müzenin koleksiyonunda bulunan kürevi konik kaplar, form ve 
süsleme özellikleri bakımından ortak özellikler gösterir, bu dönemde çok 
tercih edilen kaplar arasındadır. 
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Maden: Maden sanatı Selçuklularla birlikte İslam dünyası içerisinde 
İran, Mezopotamya ve Suriye’de büyük atılımlar göstererek sanat değeri 
yüksek eserler ortaya koymuştur. Bunlar günümüzde dünyadaki pek çok 
müzenin koleksiyonunda önemli yer tutar. Anadolu Selçuklu Çağından 
günümüze gelebilen madeni eserlerin sayısı, İran, Mezopotamya ve Su-
riye örnekleriyle kıyaslandığı zaman az olmasına karşın, eserlerin her biri 
kaliteli işçilik göstermekte; tür, form, malzeme, süsleme teknikleri, motif 
ve kompozisyonlarıyla çeşitlilik arz etmektedir.

Çağın tarihçileri tarafından dönemin zenginliğini ifade etmek üzere 
bahsedilen altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış eserlerden 
günümüze kadar ulaşmış örnek yok denecek kadar azdır, mevcut eserler 
tunç, pirinç, demir ve çelikten yapılmıştır. Madeni eserlerin yapımında 
dövme ve döküm tekniği olmak üzere iki üretim tekniği görülür. Bu 
tekniklerle yapılan Anadolu Selçuklu Çağı maden eserlerinde kazıma, 
repoussé (kabartma), ajur, kakma, mine ve yaldızlama gibi çeşitli süsleme 
teknikleri uygulanmıştır. Bu teknikler tek başına kullanıldığı gibi aynı eser 
üzerinde bir kaç teknik de kullanılmıştır. 

Bu teknikler şamdanlar, kandiller, aynalar, buhurdanlar, davullar, ibrikler, 
havanlar, dirhemler, kapı tokmakları, taht süsleri, kemer tokaları-süsleri, 
alemler ve mutfak malzemeleri olmak üzere çok çeşitli fonksiyonlara 
sahip değişik türde esere uygulanmıştır. 

Bu çağa ait eserlerden üzerinde tarih kitabesi olan örnek sayısı çok 
azdır. Ankara Etnograf ya Müzesindeki kandil zarfında tarih, usta ve 
yapıldığı yer hakkında bilgiler bulunmaktadır. İstanbul Türk İslam 
Eserleri Müzesindeki aynada Artuklu Melikinin kullandığı bir unvan 
geçmektedir. Konya Mevlana Müzesinde yer alan kandil zarfında eseri 
yapan ustanın ismi bulunmaktadır. Bunların dışında eserler üzerinde 
görülen yazılar, genellikle eserin sahibine uzun ömür, bereket ve başarı 
dileyen iyi dilek ifadeleridir.

Anadolu Selçuklu dönemi madeni eserlerinin üzerinde yoğun bir süsle-
me vardır. En fazla kullanılan süsleme türü figürdür. İnsan figürünün, yer 
aldığı birçok eserde, taht, eğlence, av, çevgan oyunu gibi saray yaşamından 
sahneler, on iki ayın temsili işlerini yapanlar, astrolojik konular tasvir 
edilmiştir. Hayvan ve fantastik figürler olarak da aslan, kurt, boğa, tavşan, 
balık, kuşlar, sfenks, grifon, çift başlı kartal, ejder yer almaktadır. Çok 
kullanılan türlerinden biri de bitkisel süslemedir. Çoğunlukla kıvrım dal, 

palmetler, rumilerden oluşan ve devrin özelliklerini yansıtan kompozis-
yonlar biçimindedir. Geometrik süsleme diğer süsleme türleriyle birlikte 
kullanılmıştır.  Yazı birçok eser üzerinde dekoratif bir eleman olarak yer 
almaktadır. Dikkati çeken yazı türlerinden biri canlı yazı olarak tanımla-
nan ve harf uçları insan veya hayvan başlarıyla sonuçlanan yazılardır.

Her ne kadar İran, Irak ve Suriye’deki bu aynı dönemden kalan madeni 
eserler kadar çok olmasa da, Anadolu Selçuklu Çağında farklı maden-
lerden yapılmış, üzerinde, çeşitli süsleme teknikleriyle kusursuz işçilik 
gösteren eserler ortaya konulmuştur. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 
Siirt ile Diyarbakır, Orta Anadolu’da ise Konya maden sanatının şimdilik 
bilinen üretim merkezleridir.

Halı: Orta Asya’da, Altaylardaki Pazırık kurganlarında bulunan ve M. 
Ö. 5-3. yüzyıllara tarihlenen halı, bugün, düğümlü halıların ilk örneği 
olarak kabul edilir. Türk düğümü ya da Gördes düğümü diye tanımlanan bir 
teknikle dokunan bu halıdan sonra, Doğu Türkistan’dan 3-4. yüzyıllar ile 
5-6. yüzyıllara tarihlenen halılar ve Mısır Fustat’ta bulunan 8-9. yüzyıllara 
ait Abbasi devri halıları erken örnekler olarak bilinir. Dikkat edileceği gibi 
üç merkezdeki örneklerin aralarında hem uzun zaman farkları, hem de 
coğrafi olarak uzak mesafeler vardır. Fakat bu merkezlerin Türklerin yaşa-
dığı veya ilişki kurduğu coğrafyalarda yer aldığına dikkat çekmek gerekir. 
Halı sanatının yüzyıllarca kesintisiz ve çeşitli örnekleriyle takip edilebilir 
hale gelmesi 13. yüzyılda Selçuklu halılarıyla başlar. Tarihi kaynaklarda 
13. yüzyıldan itibaren Anadolu’dan başka memleketlere halı ihraç edildi-
ğine dair bilgiler vardır. Bu yüzden ve haklı olarak, halıyı insanlığa kazan-
dıranların Türkler olduğu, en azından geliştirip yaygınlaştırdığı söylenir.

Müzelerimizde Anadolu Selçuklularından kalan 7 halıya ait parçalar 
Konya Alaaddin Camii’nde, 3 halı da Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde bu-
lunmuştur. Malzemesi yün olan bu halılarda kırmızı ve mavinin tonları, 
sarı, yeşil, beyaz ve az da olsa kahverengi kullanılarak geometrik kompo-
zisyonların ön plana çıktığı desenler dokunmuştur. Karakteristik yönle-
rinden biri de kufi yazıya benzetilmiş desenlerin yer aldığı geniş bordürle-
ridir. Zemin-motif ilişkisi çok iyi tasarlandığı için açıklı-koyulu renklerle 
yapılan desenler bakış açılarına göre farklı algılar bırakmakta, süslemeye 
zenginlik katmaktadır. Devrinin geometri ilmindeki başarısının çeşitli 
malzemelerdeki eserlere yansıtıldığı dikkate alınırsa, bu birikimin halı 
sanatında da kullanılması elbette şaşırtıcı değildir. 
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Konya halıları İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde, Beyşehir halı-
ları ise Konya Etnografya Müzesi’ndedir.

Minyatür-Tezhip: Anadolu Selçuklu Çağından günümüze ulaşan min-
yatürlü ve tezhipli kitap sayısı çok azdır. Ancak mevcut eserler gerek sa-
natçı isimleriyle gerekse sanatsal değeriyle eşsiz yapıtlar olarak dönemine 
ışık tutarlar. Bu eserler aharlı kağıt üzerine altın yaldız, mavi,  lacivert, kır-
mızı, yeşil, pembe, sarı, eflatun ve siyah gibi boya veya mürekkeple zengin 
renk skalası kullanılarak yapılmışlardır. 

Topkapı Sarayı'nda bulunan ve 13. yüzyılın ortalarına tarihlenen, Fars-
ça yazılmış, 71 minyatüre sahip Abdülmü’min ibn Muhammed al-nakkaş 
el Hoyi tarafından Anadolu’da yapılmış olan Varka ve Gülşah Mesnevisi 
ile 1206 yılında Artuklu sarayı için hazırlanmış el-Cezeri’nin Otomatası 
Anadolu Selçuklu Çağı minyatür sanatı için son derece önemli bir yer 
tutar. Minyatürler yazmanın içinde genellikle metnin arasında yatay 
dikdörtgen bir alanda zemin kurgusu ve fon olmaksızın yapılmıştır. Ça-
ğın tasvir programı içerisinde ortak figür özellikleri gösteren renkli par-
lak süslemeli kumaşlardan yapılmış giysileri içinde, uzun saçlı, dolgun 
yüzleri, küçük ağızlı, ince burunlu, çekik gözlü ve kaşlı bir yüz şeması ile 
resmedilmişlerdir. 

Tezhipler kitaplarda sınırlı sayıda sayfayı süslemekte, ya tam sayfayı kapla-
yan levha tezhip ya da dikdörtgen bir çerçeve oluşturan çerçeve tezhip veya 
sayfanın üstünde başlık tezhip şeklindedir. Tezhipleri oluşturan süslemeler 
rumi ve palmetlerden oluşan simetrik grift bir kompozisyon olarak yapıl-
mışlardır. Geometrik kompozisyon tasarımları bu süslemeyi tamamlar.

Cam: Selçuklu devrinin en az bilinen malzemelerinden biri cam işçiliği-
dir. Bugün devrinin temsilcileri olarak görülen müzelerdeki eserler bir elin 
parmakları kadar diyebileceğimiz sayıdadır. Samsat ve Kubadabad Sarayı 
kazılarında bulunan birkaç bardak/kadeh, Selçuklu Sultanı Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in (M. 1237-46) adını taşıyan tabak ve birkaç kandil, formu 
ve süslemesiyle bütün veya bütüne yakın diyebileceğimiz eserlerdir. Bazı-
ları mine ve altın yaldız boyalı olan bu eserlerin Suriye bölgesinden ithal 
edilmiş olabileceği ileri sürülmüş, büyük ölçüde de kabul görmüştür. Bu 
görüş için Selçuklu devrine ait cam eşyanın azlığı ve eserlerin o bölge ile 
benzerliği dayanak teşkil etmiştir. Bu kabulün haklı yönleri vardır. Ancak 
bilhassa son yıllardaki verilerin gözden geçirilmesi ve araştırılması da 
zorunluluktur. İster saray ve köşk olsun, isterse mescit, kervansaray veya 

başka yapı türü olsun, yapılan her kazı ve sondaj çalışmasında, kırık da 
olsa cam malzeme ile karşılaşılabilir. Bunlar değişik teknik ve renklerde 
tabak, kandil, vazo, şişe, sürahi, bardak/kadeh vb. eşyanın parçaları ola-
rak çeşitlilik gösterir. Ayrıca, Kubadabad ve Alanya Sarayları ile Konya 
Hoca Hasan Mescidinde olduğu gibi, alçı şebekelerde kullanılan pencere 
camları vardır. Bu malzemeler devrin minyatür ve çinilerinde resmedilen 
örneklerine de benzer. Ahmet Eflâkî’nin Menakıbü’l-Ârifin adlı eserinde 
Mevlana’nın bir toplantı esnasında atıfta bulunduğu kişinin mesleği için 
camcı demesi o dönemde Anadolu’da böyle bir mesleğin olduğunu da 
gösterir. Bir zamanlar Suriye’nin ve bilhassa Halep’in Selçuklu coğrafyası 
olduğu göz ardı edilmemeli, benzer kültür ortamındaki ortaklıklar ve 
usta ilişkileri, geliş-gidişleri dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla Anadolu’nun 
hemen her bölgesinde buluntu olarak ele geçen camların yerli üretim de 
olabileceğinin düşünülmesini,  buluntuların yetersizliğinden değil araş-
tırmaların azlığından söz etmek gerektiğini söyleyebiliriz. 

Anadolu’yu yurt edinen Selçukluların mirasını böyle kapsamlı bir proje-
ye konu edip hayata geçiren Konya Selçuklu Belediyesi büyük bir takdiri 
hak ediyor. 

Uzun yıllar emek sarf edip gün yüzüne çıkardığı Kubadabad Sarayı 
kazı malzemesinin yayın iznini veren Prof. Dr. Rüçhan Arık’a; projenin 
organizasyonu ve kitabın basımını üstlenen Çizgi Bilim’in çalışanlarına; 
müzelerin görevlilerine ve projenin çeşitli aşamalarında yardımlarını gör-
düğümüz Bahar Özdemir ile Yasin Ezik’e teşekkür ediyoruz.

Yard. Doç. Dr. Rüstem Bozer
Doç. Dr. Muharrem Çeken

Ankara, Mayıs 2016
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INTRODUCTION

This work titled The Heritage of Anatolian Seljuk Era - Museum Artefacts comprises 
two volumes bringing together representative works of art in the museums across 
Turkey. Certainly each material has its own field of study; therefore, based on their 
fields of interest, Rüstem Bozer wrote down artefacts of stone, wood, stucco, 
tile, rug and glass and Muharrem Çeken wrote down the ceramics, metal-
work, and manuscript miniature and illuminations.

Thousands of artefacts were photographed from tens of museums across Tur-
key; all their inventory data were collected in a pool, revised and representative 
examples were selected for this work. Therefore, such a meticulous and compre-
hensive work had its own restrictions. The project designed and financed by the 
Selçuklu Municipality of Konya targeted handling the Anatolian Seljuk artefacts 
in the state museums in Turkey. Therefore, in the course of the project deadline 
some museums were closed for renovation, some artefacts had been sent to 
exhibitions elsewhere or taken under conservation/restoration, some were not 
recommended to be taken out of the showcases or storehouse, and certainly 
some excavation finds had copyright of publications; thus, some artefacts could 
not be accessed and processed.

The commanders of Seljuk Sultan Alparslan assigned the duty of conquering 
Anatolia founded their own emirates after a while and most of them became sub-
ject to the Anatolian Seljuks later. Continuing to struggle with the Byzantines and 
the Crusaders, when the Anatolian Seljuks established hegemony across Anatolia 
to a great extent then they were able to initiate important construction activities. 
Art and architecture had their golden age during the reign of particularly Sultan 
Ala al-Din Kay Qubadh I (r. 1220-37). From the late eleventh century when the 
Anatolian Seljuk State was founded to 1308 when it disappeared from the stage of 
history both the main Seljuk land and the early emirates’ land were ruled by Turks. 
Assessing the works across their entire geography an overall stylistic unity is noted 
in spite of lesser regional differences. Despite all the comments to be made on 
cultural influences or masters’ connections regarding details this fact will not be 
altered much. If an identity needs to be ascribed to the works of art of this era this 
identity is certainly Seljuk. No doubt, the influences of this identity continued 
after 1308. It is necessary to inspect not only Anatolia in order to be able to learn 
and assess Seljuk art because the works of art of this era are backed by the Turkish 
world spanning a vast geography and period of history. The Seljuk art is only one 
facet of this world. Thus, it will be more appropriate to interpret the Seljuk art 
taking into consideration all its connections within this sphere. 

Information provided in the accounts of various ceremonies and meetings by the 
renowned Seljuk historian Ibn Bibi regarding the cultural heritage of the Seljuks 
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is beyond comprehension at times: “a horse with golden horseshoes and 
a belt studded with gems; Arab horses with golden stirrups and bits and 
harness and hood; horses with golden saddle and bits and atlas covers; 
special horses with golden reins; pacer mules with golden saddle, and be-
jewelled headgear and stirrups; mules with golden shoes; elegant crowns; 
inlaid bracelets; golden anklets; bejewelled anklets; golden necklace; be-
jewelled belts; valuable garments; valuable Egyptian fabrics with golden 
threads; expensive and rare silks; garment with one-hundred layers of gold 
embroidery; bejewelled headgear; robes of honour with gold threads; a 
hood embroidered with gold and silver; a cloak with golden embroidery; 
gold and silver tableware; tableware entirely of worked gold and silver; a 
kitchen with golden utensils; gold and silver vessels; plates full of jewels; 
gold goblet; house utensils of gold, silver, studded with gems; golden 
ewers; bejewelled censer; tools and instruments of worked gold; golden 
inkwell; Indian swords with gold hilts; swords with gold hilts; bejewelled 
gold throne; ivory throne; various jewellery; valuable books, etc.”

Even if these accounts might be exaggerated, they still reveal important 
clues regarding the material culture of the period. Unfortunately, not 
much has survived from those cited above, for whatever reason.

Not for such materials, but it is necessary to conduct systematic exca-
vations in order to understand the Seljuk era better. It is clear that the 
studies on the topic are insufficient. Although each excavation is of im-
portance, the institutionalised and longitudinal excavations like those at 
the Kubad Abad Palace make greater contributions to the heritage of the 
Seljuk era. For example the tiles uncovered there are tens of times more 
in quantity than those recovered at all the other Seljuk palaces and kiosks.

Classical decorative designs of the Seljuk era are floral, geometric, calligraph-
ic and figural designs. The compositions of palmettes and rumis of the floral 
compositions connected with foliates, and some lotuses are incredibly var-
ied. These arrangements are either used on their own or as background for 
calligraphic or figural decors, or sometimes they fill the compartments of 
geometric compositions. The same applies to all types of materials.

The richness attested in geometric decoration indicates that their design-
ers were masters of geometry. Varied compositions from simple shapes 
to intricate stars reflect an extraordinary world of geometry. These ar-
rangements are attested on small to large areas both on architecture and 
on portable artefacts.

Calligraphy is seen above all in inscriptions, both on portable artefacts 
and architectural decoration. Calligraphy in naskhi and kufic scripts may 
be used on their own or together with floral decoration.

Figure is one type seen on both portable artefacts and architecture of the 
Seljuk art. The figures employed, frequently or seldom, by Turks in the 
geographies they have settled have overall characteristics, not changing 
much since Central Asia, known as the Eurasian Animal Style. These 
figures were ascribed various symbolic meanings such as power, might, 
hegemony, coat of arms, apotropaic element, bounty-fertility, moon-sun, 
protecting spirit, power accompanying/protecting the soul etc. Shaman-
ism, the faith of the nomadic culture of the pre-Islamic period, is con-
sidered to be the origins of these symbols and it is proposed that these 
ancient customs retained their existence amidst common people even 
after the conversion to Islam. Therefore, many scholars presume that 
similar symbols continued in the figures used in the Seljuk art following 
the same faith. However, some issues need to be considered at this point. 
Survival of some customs from former faiths within the people is one 
thing and employing them on a religious building like a mosque or masjid 
and other public buildings for the sake of the former faith is something 
else. For instance, a patron, who converts to Islam and thus agrees not 
to propose parallels to Allah and not to appeal to another being, builds 
a mosque; we are of the opinion that he will never expect apotropaic 
function from a lion figure worked on the portal of his mosque. Further-
more, any person, either a commoner or an intellectual, coming to this 
mosque, probably, shall not tolerate such an approach. Here, apart from 
the prohibition of images, we would like to draw attention to the point 
that it is necessary to investigate the place of mythological meanings as-
cribed to the figures in Islam. It is important that the issue is handled and 
assessed from this point of view. It must be kept in mind that the figures 
attested in Seljuk art are the continuation of former traditions as deco-
rative elements rather than bearing deep meanings, without attributing 
deep mythological meaning to all of them but agreeing that some do have 
symbolic meanings such as coat of arms, victory, and political power.

At this point, we need to look briefly at the works of art according to their 
materials based on the examples in the Turkish museums.

Stone: With the increase in construction activities as of the early thir-
teenth century development in stoneworkmanship also shows itself. The 
Seljuk stoneworkmanship shows itself, above all, on the portals, followed 
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by mihrabs, arches, iwans, superstructures, windows, and corner towers. 
The portals, with their dimensions and decorations, are almost like a 
monument on their own on the façades. In spite of all the losses, mosques, 
masjids, madrasas, caravanserais, tombs and other building types survive 
with their stoneworkmanship representing their era. These works stand 
out with all types of dazzling compositions involving geometric, floral, 
script and figural ornaments. Forms that emerge stand before us as the 
petrified identity of the Seljuk art.

Artefacts taken to the museums include inscriptions, tombstones, and 
figural pieces mostly belonging to fortresses. Most of the examples have 
the designs in relief, raised by carving out the background. In few exam-
ples, the background is left plain and the motifs were carved out. Even 
though there are examples of statue quality this was not a common pref-
erence during the Seljuk era.

Tombstones are important not only for art history but also for cultural 
history. Tombstones displaying the Seljuk era stoneworkmanship may 
be categorised under two headings as stelae and cenotaphs. Some may be 
considered “monumental work” with regards to dimensions and artistic 
features while others may be considered humble. The museums keep 
medieval examples from Konya, Afyon, Akşehir, Kırşehir, Ankara, Sivas, 
Tokat and Ahlat but those of the Seljuk era are few in number. Among 
them the tombstones from Konya and Afyon regions are noteworthy for 
their figural depictions. Certainly, the authentic medieval tombstones in 
the large cemetery of Ahlat make great contributions in all aspects.

Figural tombstones display a rich theme repertory encompassing hu-
mans, animals, fantastic creatures and struggle scenes. Important collec-
tions of these tombstones reflecting the overall character of the Eurasian 
Animal Style are housed at İnceminare Stone and Woodwork Museum in 
Konya and Museum of Turkish and Islamic Art in Istanbul.

Wood: Examples of woodwork constitute an important group within the 
artistic heritage of the Seljuks. Indeed, extant examples of woodwork are 
fewer than expected. That wood is affected the most from the external 
conditions such as nature and catastrophes like fires, the damage caused 
knowingly or unknowingly by humans, wearing caused by use may be 
cited among the reasons underlying this result. Yet, this branch of art at-
tested on objects such as columns, column capitals, beams, minbar, door 
wings and window shutters, cupboard wings, lectern/throne, cenotaphs, 

parapets and Qur’an stands has rich examples to reflect the overall char-
acter of the era. For better results in decoration and longer-living works, 
wood from non-fibrous and hard texture trees was preferred and a variety 
of techniques were employed.

Some of the extant works are still in situ while others were taken to mu-
seums or smuggled out of the country. Beside lesser collections, the most 
important collections of woodwork from the Seljuk era are now housed 
at the Mevlana Museum, İnceminare Stone and Woodwork Museum and 
Sahip Ata Pious Foundation Museum in Konya as well as Ethnographical 
Museum and Museum of Pious Foundations in Ankara and Museum of 
Turkish and Islamic Art in Istanbul.

Decorative techniques attested on woodwork of the Seljuk era in Ana-
tolia are actually a summary of the techniques used in the Turkish art of 
woodwork. Some of these techniques were discovered newly and devel-
oped while some others were about to be abandoned. An overall look 
at the styles and preferred decoration types points to the fact that Turks 
had already had important accretion in the art of woodwork when they 
arrived in Anatolia. On the other hand, it is not possible to establish links 
with the woodwork of Byzantium above all and other preceding cultures 
of Anatolia.

The accretion of the Seljuks formed the basis of the Turkish art of wood-
work in Anatolia and was perfected by masters with unknown names or 
unknown origins as well as masters of the same cultural sphere, who iden-
tified themselves as of Ankara, of Ahlat, of Tbilisi, of Konya or even of 
Anatolia; then it continued to develop during the Emirates and Ottoman 
periods and proliferated with its own authentic aspects.

An overall look at the wooden artefacts of the Seljuk era indicates that the 
techniques of kündekari, carving, and latticework were more preferred in 
addition to engraving, inlaying, openwork applique and kalemişi (painting/
stencilling). One artefact may have more than one technique applied on it.

Kündekari was imitated in various ways trying to give the same appear-
ance. Therefore, this technique may be categorised as “genuine” and 
“false”-kündekari (“nailed and relief ”, “nailed and/or appliqued only”). 
Genuine-kündekari technique is both a decorative technique and a con-
struction technique. In both genuine- and false-kündekari techniques the 
general characters of the geometric pieces and straps follow a parallel 
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development. During the Seljuk era, the technique’s development may be 
tracked on the minbars and door wings.

Appearance of the kündekari technique in Anatolian Turkish art is about 
the same time in the twelfth century as in Egypt. The Alaeddin Mosque 
in Konya has the earliest dated (AD 1155) minbar in kündekari technique 
in Anatolia; its side panels, parts under the kiosk, and tympanum of 
the door feature the genuine-kündekari technique, which seems to have 
concluded some principles to continue in the thirteenth, fourteenth and 
even fifteenth century. The geometric arrangements of stars with varying 
number of points feature each piece framed with a thin moulding and 
decorated with palmette-rumi compositions in almost deep carving; the 
wide and profiled straps joining these pieces actually create deep grooves 
in between. Although the geometric pieces and straps are physically at 
the same level the grooves in between enhance the plastic effect of the 
pieces. The pieces are big and the straps occupy a large area in the compo-
sition. Therefore, the number of pieces per square meter is few. Thus, the 
compositions implemented on the artefacts actually display a section of 
the designed geometric system. As the side panels are large, this issue may 
not be noticed in some examples; yet, it is clearly discernible in smaller 
areas like the door wings and under the kiosks of the minbars.

Carving technique is the most common technique attested on wood-
work. Although it has been always used in Turkish art of woodwork in 
Anatolia since the Seljuk era the grandest and richest examples date to the 
twelfth to fifteenth centuries. This technique, crucial for determining the 
styles, has been also widely used on Turkish and Islamic works of art out-
side Anatolia. It may be applied for all types of designs such as geometric, 
floral, calligraphy or figural character, thus, it was employed to create very 
rich decorations on a variety of artefacts like minbar, lectern, cenotaph, 
Qur’an stand, mihrab, door wings and window shutters. It was most effec-
tively used for floral decoration but seldom used for figural depictions in 
Anatolia. The depth of carving varies from 1 mm to 2 cm.

Carving technique may be grouped under five headings as “flat surface”, 
“round surface”, “grooved”, “double-layered” and “bevelled” according 
to features emerging in the entire work and to facilitate description and 
perception.

Bevelling technique in this grouping has a special style with regards to 
background-motif relation and overall result of the decoration and thus, 

it differs itself. Based on the portable artefacts uncovered at the kurgans 
in Central Anatolia it may be stated that bevelling was used by Turks for 
the first time. Again, Turks brought it to Samarra in the ninth century 
presenting an authentic style particularly in stucco and woodwork; thus, 
it spread to other Islamic countries transforming to a universal technique 
of the Turkish and Islamic world. As of the early eleventh century the re-
gions of Egypt, Syria, Iraq, Iran and Afghanistan became distanced from 
the authentic style employing it together with other techniques, and thus, 
it became less preferred. The same distancing is also attested in the Seljuk 
works in Anatolia.

Inlaying technique appeared in Anatolian Turkish art of woodwork about 
the end of the thirteenth century. The first example is attested on some 
pieces of the minbar of the Eşrefoğlu Mosque in Beyşehir (AD 1296-99). 
Here, the inlaying is done with other types of wood. Inlaying was known 
from very early times onward both in Anatolia and Egypt and it started to 
be used in Islamic art in the tenth century; however, its development in 
Anatolian Turkish art of woodwork was very slow. The high level of work-
manship attested on the minbar of Qutubiyya Mosque in Marrakesh (AD 
1137) was attained only about the end of the fifteenth century in Anatolia.

Latticework technique may be further grouped into three as “latticework 
with straps”, “carved latticework (openwork)”, and “mashrabiyya” based 
on its construction methods. Carved latticework technique may be 
applied on all types of decoration but the others allow only geometric 
decoration or that of geometric character. The crowns and parapets of 
minbars, cenotaphs, Qur’an stands, lecterns / thrones as well as interior 
separators in architecture and galleries (women’s or royal box) are vari-
ous examples for this technique.

Engraving technique involves incising the surface with a pointed tool. It was 
used less and it did not have a determinative role in the decoration of wood-
en artefacts. Engraving technique is attested in thin bands framing panels 
or small geometric compartments, and usually in simple geometric forms.

Openwork applique technique is an unusual implementation. The deco-
ration executed in latticework carving (openwork) on a single piece of 
wood is appliqued on another wooden plaque. At first glance, it looks like 
carving technique but it is attested only when parts fall off; there are few 
surviving examples from the Seljuk era.
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Kalemişi (painting / stencilling) is usually encountered on architectural 
decoration. However, the Qur’an stands with high level of design and work-
manship at the Mevlana Museum in Konya are of importance for they show 
that the technique was also applied on portable artefacts of the period.

The wooden artefacts of the Seljuk era are dominated by floral designs 
comprising palmettes, rumis and foliates and various geometric de-
signs, above all, star compositions. Almost each artefact also has callig-
raphy. Figures are rare, only seen on some wooden door wings and one 
bookstand. 

An important contribution of the Seljuks to the art of woodworking is 
the arched decorative scheme on door wings. In light of known examples, 
an architectural form was for the first time used for decoration on the 
door wings, and especially at a prominent place in the scheme, during 
the Anatolian Seljuk era and continued its development in Anatolia until 
mid-fifteenth century with numerous examples.

Stucco: Stucco was used since earlier times in the Middle East and Asia; 
however, the works by the Sassanids, Abbasids and the Seljuks are note-
worthy. In the city of Samarra, north of Baghdad, founded for the Turkish 
mercenaries in the ninth century by the Abbasids is a group of stucco 
works with abstract curving designs; these are important examples of 
the bevelling technique introduced by the Turks into the Islamic art. The 
stucco works of Seljuk art surviving in Anatolia seem to be less developed 
compared to the examples from the Iranian territory. On the other hand, 
the grandiose examples from the Koç Mosque in Hasankeyf, now ruined 
Great Mosque in old Van, Arslanhane Mosque in Ankara, and kiosks and 
palaces suggest that there existed more and advanced examples in Anato-
lia once upon a time ago.

The extant stucco examples from the Seljuk era come from architecture. 
Attested on elements like mihrabs, wall surfaces, window lattices, shelves 
and niches stucco is also used together with tiles and bricks. The mihr-
ab of Arslanhane Mosque in Ankara is the most magnificent example 
in Anatolia bringing together tile and stucco arts in the same design. 
Window lattices are little known versions of stucco in art and no whole 
example survives. Finds from excavations and restorations of palaces and 
kiosks as well as masjids prove that stucco lattices were originally fitted 
with coloured glasses and used on any building without any concern.

The biggest and impressive works of stucco from the Seljuk era are the 
niched shelves in the rooms of palaces and kiosks. Stucco works from 
Kubad Abad, Alanya and Konya Alaeddin Palaces as well as excavation 
finds at Delice Kiosk, Yozgat, and those proposed to have belonged 
to Felekabad Palace are mostly in fragmentary condition. The whole 
arrangement they were a part of may be inferred from the example at 
Kubad Abad Palace. Shelves with arched niches framed with a border in a 
room of the Great Palace of Kubad Abad suggest that these shelves were 
arranged side by side and as two tiers at least.

Stucco works from palaces and kiosks were moulded and commonly 
feature figural décor with a style parallel to the works of art of the period, 
above all tiles and stonework. The figures are depicted very dynamic as 
per the conventions of the time and display variety of humans, animals 
and fantastic creatures. Geometric designs also have a big place. Floral 
decoration and calligraphy are comparatively less attested. Traces of red 
paint attested on a few pieces at the Alanya Palace and Karatay Tile Muse-
um indicate that the decoration was enhanced with colours.

Although dispersed to many museums the biggest collections are at 
Karatay Tile Museum in Konya and Museum of Turkish and Islamic Art 
in Istanbul.

Tiles: Introduced to Anatolia by the Seljuks, the tiles were used to dec-
orate many monumental structures. This is what is inferred from the 
extant examples, those uncovered at archaeological excavations and 
cleaning and sondage excavations in preparation for restoration, even 
recovered during construction digs.

Dazzling tiles manufactured using earth, water and fire are no doubt 
products of meticulous and time consuming work involving knowledge, 
accretion and skill. In spite of rich tile decoration surviving from the 
Seljuk era, our knowledge on their artists and production is very limit-
ed. Some information may be gathered from the work, dated 1301, of 
Abu’l-Qasim of Kashan, Iran, whose family had been in the business for 
several generations.

The Seljuk tiles were produced in the techniques of underglaze, lustre, mi-
na’i, monochrome glazed, tile mosaic, gold wash (gold plating), relief, false 
tile mosaic (glaze engraved) as well as glazed bricks. The clay is usually 
stonepaste.
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Religious and public structures were adorned with tile mosaic and mon-
ochrome glazed tiles mostly whereas those in the palaces had underglaze, 
lustre and mina’i techniques. Other techniques may be attested on other 
structure types. This is what should be concluded at this point: There is 
a general opinion stating that the mina’i, lustre and underglaze techniques 
were costly in the Seljuk era; therefore, they were specially made for 
palaces and the underglaze techniques attested on other buildings were 
either surplus from palaces or recycled from palaces in ruins. It is true that 
tile mosaics and monochrome glazed tile plaques were commonly used in 
religious and public structures and that the abovementioned designed 
tiles were used at palaces and kiosks; however, this should not be a rule 
for clear-cut identifications, rather this should be considered a general 
preference arising from a variety of reasons. It is clear that this point may 
not be explained with costs only. We are of the opinion that the tiles of 
the Karatay Madrasa in Konya were not less costly than those applied in 
small kiosks. Neither Ottoman nor other medieval architecture outside 
Anatolia suggests such disambiguation. Furthermore, it is not possible to 
know what surprises archaeological excavations will bring in the future.

Tile mosaic is not a tile production technique but rather a technique of 
installation. It was preferred for the decoration of religious and public 
structures for it could be applied on flat or curving surfaces. Pieces 
cut from turquoise, dark blue and aubergine purple tile plaques were 
arranged creating geometric, floral or calligraphic compositions dis-
playing rich variety; employing it together with stucco, bricks or stones 
provided richer colours and fabrics. Monochrome glazed tiles were com-
monly used in both religious and public structures as well as palaces of 
the Anatolian Seljuk era.

The biggest find assembly of underglaze tiles comes from the palaces 
and kiosks, above all Kubad Abad Palace. Black, green, blue, turquoise, 
brown, dark blue and aubergine purple are the most common colours 
applied for decoration under transparent colourless glaze. Some ex-
amples stand out for the transparent colourless glaze is coloured with 
turquoise at places. This colouring is reminiscent of inglaze application 
and completes and enhances the design underneath. In the so-called 
silhouette style black paints obtained from chromite are applied under 
the transparent turquoise glaze, or less often, under the transparent 
dark blue and aubergine purple glaze. 

Lustre is a mysterious technique of tile arts. Its name comes from the 
lustrous paints with copper and silver oxide applied over the glaze. The 
highest quality examples of lustre tiles in Anatolian Seljuk era are usually 
those with opaque white glaze. Some examples feature turquoise and 
cobalt blue paints applied inglaze. It may also be stated that the lustre tiles 
applied on aubergine purple and dark blue glazes are not very successful.

These tiles were usually found in palaces in Anatolia and the richest ex-
amples come from the Kubad Abad Palace. Variety of colour shades and 
quality of the paints used on the white glazed lustre tiles are remarkable. 
Shades of yellow, gold colour, brown and ruby red are shiny and lustrous. 
A few tiles have variations of gold yellow and ruby red, which may even be 
called polychrome lustre. Other than the palaces, the lustre tile with raised 
floral décor recovered in the course of restorations at Şerefeddin Mosque 
in Konya is of importance for it reveals the richness of the period.

Lustre was used on tiles for the first time by the Abbasids in the ninth 
century. In the current availability of information, the variety of palace 
tiles from the first half of the thirteenth century in Anatolia is not known 
from elsewhere.

Mina’i technique, which is a multi-faceted and meticulous technique, was 
introduced to the tile and pottery art by the Seljuks. Abu’l-Qasim names 
this technique as “seven-coloured”. The glaze is usually opaque white in 
addition to opaque turquoise, blue and dark blue; the designs are ren-
dered in turquoise, cobalt blue, green, red, brown, and white paints as well 
as gold wash / leaf. Tiles with dark blue glaze have all the colours applied 
over glaze and it is also called lajvardina technique. 

The mina’i technique invented by the Seljuks about the latter half of the 
twelfth century was implemented until the mid-thirteenth century. Based 
on known examples, the products of this technique are attested in Iran and 
Anatolia. In Anatolia, they are found among the architectural decoration of 
the Kiosk of Qilich Arslan II in Konya (second half of the twelfth centu-
ry). The tiles on the upper floor of the concerned kiosk indicate that tile 
plaques were used on the outer façades of the Seljuk palaces as well.

For the time being, the known shapes of the tile plaques are square, rec-
tangular, hexagonal, six-pointed star, eight-pointed star and four-pointed 
star, which are also called cruciform tiles. Certainly, the stelliform tiles are 
the most common one. In addition, shapes like triangles, lozenges and 
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stylised butterflies had secondary place in use and there were also shapes 
like bosses, multi-lobed rosettes, and spandrels specially designed for cer-
tain places. A certain shape could be used with different techniques, col-
ours and décors. Tile plaques were each individually designed, produced, 
and when they were fitted on the wall their forms also created a geometric 
composition. In other words, each tile of the wall facing became part of a 
geometric composition. Tiles were sometimes deformed while firing and 
irregular edges formed. Therefore, to create a regular facing on the wall, 
the edges were corrected as the excess glaze or paste were chiselled away, 
and meanwhile, they were given an inclination backward to improve 
their holding on the mortar. The chiselling process caused changes in the 
dimensions of the intact tiles. Although very few examples survive, tiles 
were also used as flooring during the Seljuk era.

Designed tiles with various shapes and techniques do include floral, 
geometric and calligraphic designs but the figural ones score the highest 
in quantity. Most of the figures are humans seated cross-legged holding a 
kerchief, goblet, flower or fish in his hand, various courtiers, horsemen; 
double-headed eagles, some of which bear scripts reading al-Sultan, 
al-muazzam (the mighty); pairs of birds depicted together a tree-of-life; 
numerous animals such as peacocks, various water birds, birds of prey, 
game birds, fish, lion, bear, wolf, fox, mountain goat, deer, dog , goat, 
horse, donkey, and camel; fantastic creatures like sphinx, siren, griffin, 
and dragon; various animal fight scenes, hunting scenes, all pointing to 
an enormous figural world on tiles.

These tiles were designed by free hand without using any templates and 
provide us with rich visual materials together with various forms and 
techniques; they follow the artistic conventions of their time and consti-
tute a source for Turkish art of painting.

The richest collections of tiles from palaces and kiosks are now housed at 
the Karatay Tile Museum in Konya, Museum of Turkish and Islamic Art 
in Istanbul, Archaeological Museum of Kayseri, Antalya Museum and 
Alanya Museum.

Ceramics: Within the increasing construction activity period start-
ing with the Seljuk rule over Anatolia, in parallel to the widespread 
use of tiles, ceramics of the same technology started to be produced 
in Anatolia reflecting the authentic characteristics of the Seljuk era. 
On the other hand, ceramics produced in China or at centres across 

Turkistan, Iran, Iraq and Syria within the Seljuk cultural sphere were 
imported for especially the palace and its close circle. In addition, pot-
tery workshops of other cultural spheres in Anatolia like Byzantine, 
Armenian and Georgian ones partook in the demand and supply cycle 
of the period. All these developments paved the way for a ceramic vari-
ety rich in materials, techniques, types and styles through wide partic-
ipation during the late twelfth and thirteenth centuries in Anatolia. All 
these influences need to be taken into consideration when assessing 
the ceramics of this era.

Turkish museums have rich collections of glazed and unglazed pottery 
of the Anatolian Seljuk era displaying this variety. These works were ac-
quired through donation and purchase as well as systematic excavations 
at Alaeddin Hill, Kubad Abad Palace in Konya, Artuqid Palace in Diyar-
bakır, Samsat, Ahlat, Ani, Alanya Palace, Harran, Korucutepe, Kalehisar, 
and Keykubadiye Palace in Kayseri.

Although scientific archaeological excavations have contributed to our 
knowledge on production centres our information on the workshops is 
still very limited. Pottery kilns uncovered at Ahlat, Kalehisar, Hasankeyf 
and Konya clearly prove the presence of local production at these centres.

The richness of the ceramic technology of the Seljuk era is reflected in 
Anatolia with stonepaste wares. Frit paste techniques, which were not 
used in the cultural sphere of Byzantium, and decorative techniques for 
high quality ceramics such as underglaze and lustre stepped into Anatolia 
together with the Seljuks. Furthermore, sgraffito, champlevé, slip and 
monochrome glaze decorative techniques can be cited among the tech-
niques applied on red earthenware by the Seljuks.

The most common ceramics of the period are the monochrome glazed 
ones. Indeed, both stonepaste and red earthenware were used with this 
group of ceramics. Red earthenware ceramics with monochrome glaze 
are usually coated with various shades of green, turquoise, brown and 
ochre yellow glaze whereas stonepaste ones were coated with turquoise, 
dark blue and purple glazes. The glazes display a variety of features based 
on the quality of the ceramics. Transparent or opaque, smooth and shiny 
glazes were applied directly on high quality stonepaste ones without any 
slip. Red earthenware ones are first coated with cream slip in order to ob-
tain true colour of the transparent glaze. The glazed area of a vessel varies 
with the type and form of the vessel but open vessels like bowls and plates 
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are glazed over entirely on the interior and half of the exterior; deep ves-
sels like jugs and pitchers are glazed entirely over the exterior. In addition, 
there are ceramics whose interiors and exteriors are entirely glazed over. 
Some of the ceramics in this group also have relief technique. Vessels 
like bowls, plates, lamps, pitchers, jugs, flasks, spheroconical vessels with 
monochrome glaze were produced in high quantities both for courtly use 
and for daily use during the Seljuk era.

Sgraffito technique met the Islamic ceramic art in the ninth century 
through Chinese influence and spread across entire Middle East and 
Anatolia via trade, becoming the most preferred and produced ceram-
ics in the Byzantine and Seljuk cultural spheres in Anatolia during the 
twelfth and thirteenth centuries. Sgraffito ceramics of red earthenware 
usually have firm fabric and hard clay. Some examples have champlevé 
and slip techniques accompanying sgraffito. The ceramics with sgraf-
fito have two basic implementations as monochrome and painted. 
Monochrome glazed sgraffito ceramics have glaze in various shades of 
transparent green, ochre yellow and brown. An important group of 
sgraffito ceramics are the painted ones with transparent glaze, which is 
usually various shades of transparent green and sometimes light yellow. 
Between sgraffito décor are green, aubergine purple, brown and ochre 
yellow paints spread in glaze. This technique is more attested on bowls 
and plates although there are some figurines as well. The decoration is 
usually geometric or floral in character covering the entire surface. Fur-
thermore, thematic depictions with figures are also known. At times, 
script accompanies the décor. 

Slip technique, although encountered in the Anatolian Seljuk art, was not 
very common but it appeared in the early period of Islamic art. However, 
in the Middle Ages, ceramics in slip technique developed in a very differ-
ent line in Anatolia. Geometric and floral designs dominate in the thick 
slip paint applied under transparent glaze in the shades of light yellow, 
ochre yellow and green.

Underglaze technique is one the characteristic decorative techniques of 
the Anatolian Seljuk era. These ceramics feature loose fabric stonepaste, 
with much quartz and frit; i.e. the same as tiles. This type of ceramic paste 
was developed in the twelfth century by the Great Seljuks and high qual-
ity white surfaces were obtained in a variety of shapes facilitating rich dé-
cor. Frit paste - although its colour and fabric varied according to the raw 

materials from the beds - was preferred for high quality tiles and ceramics 
in Anatolia, Syria and Iran during the twelfth and thirteenth centuries. 
Transparent turquoise and colourless glazes were preferred for under-
glaze ceramics whereas green and dark blue glazes were less preferred. 
Black paint was used for the designs under coloured glaze and dark 
blue, green, turquoise and black paints were used under colourless glaze. 
Forms with underglaze decoration were usually bowls and plates, and to a 
lesser extent, pitchers, jars, lamps and figurines. Decoration is dominated 
by floral compositions but figural and calligraphic is also encountered.

Ceramics decorated in lustre technique belong to the high quality lux-
urious ceramic group with their paste fabric and decorative features, 
in parallel to the tiles. Lustre ceramics of the Anatolian Seljuk era have 
been uncovered at Samsat, Ahlat, Ani, and Kubad Abad. Frit paste with 
high quartz content, similar to tile paste, was used for lustre ceramics. 
The paste has fine pores and loose fabric. These ceramics usually have 
opaque white glaze but there are examples with dark blue glaze as well. 
The decoration is basically applied over the glaze with lustrous paints 
in yellow and brown shades. Some examples with opaque white glaze 
feature turquoise and cobalt blue paints in glaze accompanying the lustre 
décor. Lustre ceramics usually have bowl and plate forms decorated with 
stylised floral and geometric décor as well as animal figures like birds and 
fish and calligraphy.

Unglazed pottery of this era display a variety of clay fabric and colour but 
majority are beige and brick red while few are grey in colour. A group of 
them, which may be considered high quality, have paste with firm fab-
ric with little temper, fired at high temperatures. These examples were 
thrown on wheel or moulded and decorated with stamping/moulding, 
incising and barbotine techniques. Beside various functions, unglazed 
pottery usually have jars, jugs, spheroconical vessels, and flasks. A group 
of jars decorated with barbotine and stamping techniques and housed 
at Adana, Elazığ, and Mardin Museums, and Archaeological Museums 
and Museum of Turkish and Islamic Art in Istanbul have a special place 
with their figural compositions. Mostly attributed to Southeast Anatolia 
these jars are of importance for they reflect the figural world of the Seljuk 
era. Spheroconical vessels surviving in high numbers and kept at various 
museums exhibit common form and decorative features and were among 
preferred vessels of the period.
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Metalwork: The art of metalwork made great leaps in Iran, Mesopota-
mia and Syria together with the coming of Seljuks into the Islamic world 
and put forth works of high artistic value. These works occupy an impor-
tant place in the collections of many museums in the world. The number 
of extant metalwork artefacts from the Anatolian Seljuks is comparatively 
little considering the examples from Iran, Mesopotamia and Syria; yet, 
each one has high quality workmanship and displays a great variety of 
types, forms, materials, decorative techniques, motifs and compositions. 

Only very few artefacts of precious metals like gold and silver, mentioned 
by the historians of the period in order to narrate the wealth of the time, 
have survived; extant examples are of bronze, of brass and of iron and 
steel. Production techniques attested are casting and forging. Metalwork 
artefacts of the Anatolian Seljuk era produced in these techniques were 
decorated in engraving, repoussé (relief ), openwork, inlaying, enamel-
ling, and gold-washing. These techniques may have been used alone or a 
few of them together on the same object. 

Artefacts thus produced and decorated include candlesticks, lamps, 
mirrors, censers, drums, ewers, mortars, dirham weights, door knock-
ers, throne ornaments, belt buckles and ornaments, standards, and 
kitchen utensils.

Artefacts with date inscription of this period are only very few. The 
lamp holder at the Ethnographical Museum in Ankara bears an inscrip-
tion casting light on the date, master’s name and place of production. 
The mirror at the Museum of Turkish and Islamic Art in Istanbul bears 
a title used by the Artuqid emir. The lamp holder at the Mevlana Mu-
seum in Konya has the name of its master. Apart from these examples, 
the inscriptions on the artefacts are usually good wishes for long life, 
bounty and success for the owner.

Metalwork artefacts of the Anatolian Seljuk era are densely decorated 
and the most prominent one is figural decoration. Many artefacts with 
human figures are adorned with court-life scenes like audience, revelry, 
hunting, chawgan playing, and figures busy with chores of twelve months 
as well as astrological scenes. Animals and fantastic figures include lions, 
wolves, bulls, rabbits, fish, birds, sphinxes, griffins, double-headed eagles 
and dragons. Another common type of décor is floral composition, usu-
ally comprising foliates, palmettes and rumis reflecting the characteristics 
of the period. Geometric decoration was used together with other types. 

Calligraphy is used as a decorative element on many of the artefacts. One 
outstanding calligraphy is the one called “living script” with letters termi-
nating in human or animal heads.

Although not as numerous as those surviving from Iran, Iraq and Syria, 
artefacts of various metals produced during the Anatolian Seljuk era 
display flawless workmanship with various decorative techniques imple-
mented. Important centres of production were Siirt and Diyarbakır in 
Southeast Anatolia and Konya in Central Anatolia.

Rugs: The rug uncovered at a kurgan at Pazyryk in the Altay Mountains 
of Central Asia is dated to the fifth-third centuries BC and considered 
the earliest example of knotted rugs. After this rug woven with “Turkish 
knot”, aka “Ghiordes knot”, come the rugs of the third-fourth centuries 
and fifth-sixth centuries AD from East Turkistan and the Abbasid period 
rugs of the eighth-ninth centuries from Fustat in Egypt. As will be noted, 
these three centres are distant from each other both geographically and 
chronologically. However, it is necessary to note that these centres are lo-
cated within the geographies where Turks lived or interacted with. With 
the Seljuk rugs of the thirteenth century, the art of rug weaving became 
trackable uninterrupted through centuries. Historic sources cite that rugs 
were exported from Anatolia starting in the thirteenth century; therefore, 
and rightfully, it is stated that it was the Turks who actually introduced the 
rugs to the mankind, at least developed and spread it.

Fragments of seven rugs from the Alaeddin Mosque in Konya and three 
pieces from Eşrefoğlu Mosque in Beyşehir are now kept at our museums. 
Woven of wool, these rugs feature shades of red and blue, yellow, green, 
white, and some brown, and geometric compositions prevail. A charac-
teristic of these rugs is the wide border with a design imitating kufic script. 
With their well-designed background-motif relation, the designs in dark 
and light shades of a colour are perceived differently according to the 
angle of look, thus enhancing the decoration. Considering the fact that 
the success of the period in science of geometry reflected on a variety of 
materials it is certainly not surprising that this accretion is also attested on 
the art of rug weaving.

The rugs from Konya are now housed at the Museum of Turkish and 
Islamic Art in Istanbul and those of Beyşehir are at the Ethnographical 
Museum in Konya.
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Miniature and Illumination: There are very few extant manuscripts with 
miniatures and illuminations from the Anatolian Seljuk era. However, 
what survive are unique works of art casting light onto the period as the 
names of their artists are known and their artistic value is very high. These 
works were produced with a rich colour range including gold wash, blue, 
dark blue, red, pink, green, yellow, lilac, and black on finished paper.

The Masnawi of Warka and Gulshah of the mid-thirteenth century, with 
seventy-one miniatures, written in Farsi and now kept at the Topkapı Pal-
ace was produced in Anatolia by Abdulmumin, son of Muhammad, the 
Engraver, of Hoy, and the Automata by al-Jazari was prepared in 1206 for 
the Artuqid Palace; these two manuscripts have a very important place 
for the art of miniature during the Anatolian Seljuk era. The miniatures 
were made usually in a broad rectangular area between the text lines with-
out any concern for the setting and background. The figures are depicted 
with long hair, fleshy faces, small mouths, narrow noses, slanting eyes and 
eyebrows, dressed in colourful embroidered fabrics in conformity with 
the depiction program of the era.

Illuminations adorn only a certain number of pages, either covering the 
entire page, or framing the page, or as a header on top of the page. The 
designs are symmetrical intricate compositions of rumis and palmettes. 
Geometric composition designs complete the decoration.

Glass: Glasswork is the least known material from the Seljuk era. Glass 
artefacts representing this period and housed at the museums are not 
more than the fingers of a hand. A few beakers / goblets uncovered at 
Samsat and Kubad Abad Palace, the plate bearing the name of Sultan 
Giyath al-Din Kay Husraw II (r. 1237-46), and a few lamps are all, that 
may be considered intact or almost intact. Some of them are enamelled 
or gold washed and therefore, claimed to have been imported from Syria, 
and this hypothesis has been widely accepted. It was supported by the 
fact that not much survives from the Seljuk era, and parallelism of the ex-
tant works with those of Syria. Certainly, this wide acceptance has some 
ground; however, it is necessary to revise and research on the data of the 
recent years. Whether at a palace, kiosk, or a masjid, caravanserai or any 
other type of building, each excavation and sondage may encounter glass 
materials, although broken. These may vary as fragments of artefacts like 
plates, lamps, vases, bottles, pitchers, cups / goblets and so on decorated 
in different techniques and in different colours. Furthermore, there are 

window glass pieces used with stucco lattice as known from the Kubad 
Abad and Alanya palaces and Hodja Hasan Masjid in Konya. These piec-
es are reminiscent of the examples depicted in the miniatures and tiles 
of the period. Ahmed al-Aflaki writes in his Manaqib al-Arifin that Rumi 
referred to a person with his profession as “glassmaker” and this proves 
the presence of such a profession at that time in Anatolia. It should also be 
kept in mind that once Syria, particularly Aleppo, was part of the Seljuk 
territory and cultural partnerships and masters’ connections and travels 
within the same cultural sphere need to be accounted for as well. Thus, 
it is now necessary to think the glass finds from all over Anatolia might 
have belonged to local productions and that it is necessary to talk about 
insufficiency of research, not of finds.

The Selçuklu Municipality of Konya deserves big applause for launching 
such a comprehensive project covering the heritage of the Seljuks, who 
had appropriated Anatolia as the homeland.

Further thanks are due to Prof. Dr. Rüçhan Arık for allowing the publi-
cation of excavation finds from Kubad Abad Palace, where she has been 
excavating for many years; to Çizgi Bilim staff for undertaking the organ-
isation and publishing of the book; staff of the museums as well as Bahar 
Özdemir and Yasin Ezik for their help at various stages of the project.

Asst. Prof. Dr. Rüstem Bozer
Assoc. Prof. Dr. Muharrem Çeken

Ankara, May 2016
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Taş Kabartma
Env. No: 270

Cerablus
13. yüzyıl

123 x 77 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 270
Jarablus
Thirteenth century
123 x 77 cm
Carving

1932 yılında müzeye nakledilen, ancak hangi yapıdan getirildiği bilin-
meyen enine dikdörtgen taşın sol alt köşesi kırıktır. Tüm yüzeye hâkim 
olan ve vücudu yandan başı cepheden verilmiş bir aslan sola doğru yü-
rümektedir. Çevresi oyularak kabartma haline getirilen aslan Selçuklu 
devrinin tipik özelliklerine sahiptir. Bir kısmı kırık olsa bile, ön ayakların-
dan birini yürüme pozisyonuna uygun şekilde ileri attığı bellidir. Başta 
sivri kulaklar, kalın ve bitişik kaşlar, badem gözler, yassı büyük burun ve 
sarkık yanaklar belirgindir. Ensede yele belirtilmiş, pençeler vurgulan-
mış, kuyruk kalça üstünden sırt boyunca uzatılmıştır. 

The panel of unknown provenance was transferred to the Museum in 
1932; its bottom left corner is missing. The entire surface is occupied 
by a lion figure walking left, depicted with its body in profile and head 
facing. Its background was carved out raising the figure, which displays 
typical characteristics of the Seljuk era. Although some part is missing 
it is clear that the forelimb stretches forth walking. Pointed ears, thick 
and joining eyebrows, almond eyes, flat and large nose and sagging 
cheeks are discerned. Mane is rendered on the back of the neck; paws 
are emphasised; the tail stretches forward over the back. 



37THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

ADANA MUSEUM



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ38

Kaidesiz oval formdaki gövde üzerinde silindirik boyun kısmı bulunur. 
Halka şeklindeki ağız kenarı dışa taşkın profillidir. Boyun bölümünün 
üst kısmından gövdeye doğru uzanan, dış bükey silindir formda, beş 
adet kulp yer alır. Bu kulplardan ikisinin arasına dilimli kemerli küçük 
bir kapı modeli gibi dekoratif unsur yerleştirilmiştir. Bu kemeri arkada 
burgu biçimli iki küçük şerit destekler.

Süsleme gövdenin üst kısmında, boyun ve kulplar üzerinde bulunur. 
Gövde üzerinde, farklı genişliklerde oluşturulmuş şeritlerin içinde, bar-
butin tekniğiyle yapılmış damla, spiral ve noktalardan meydana gelen 
kompozisyonlar vardır. 

Süslemenin yoğunlaştığı kısım boyun ve kulplardır. En dikkat çekici 
olanı kulpların üst kısmında yer alan aslan başlarıdır. Başta yer alan göz 
ve burun gibi detaylar barbutin tekniğiyle yapılmıştır.

Küp
Env. No: 16759
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 86,5 cm  Ağız Çapı: 28 cm
Barbutin, kazıma 
Bej hamur

Jar
Inv. nr. 16759
Twelfth - thirteenth centuries
H. 86.5 cm  Rim diam. 28 cm
Barbotine, incised
Unglazed earthenware (beige)

The jar has an oval body with no foot and a cylindrical neck. The ring-
shaped mouth has a projecting rim. Five convex and cylindrical handles 
stretch from the upper part of the neck down to the body. A small 
door-model-like decorative element with a multi-foil arch is placed 
between two of the handles. This arch is accompanied with two small 
twisted bands at the back.

Decoration is found on the upper part of the body, neck and handles. 
On bands of varying widths are compositions of drops, spirals and dots 
executed in barbotine technique.

Decoration intensifies on the neck and the handles. The most striking 
decorative element is the lion heads at the upper ends of the handles. 
Details such as eyes and nose on these heads are executed in barbo-
tine technique.

ADANA MÜZESİ
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The squat cylindrical body rising on a low ring base is divided into 
segments by vertical reliefs. In the middle of the vertical segments on 
the body and on the rim are button-like bosses. The entire interior and 
most of the exterior down to the base are coated with transparent blue 
glaze, which is darker at points where it accumulated.

Alçak, halka kaide üzerinde kısa ve silindirik olarak şekillenen kâsenin 
gövdesi, düşey kabartmalarla bölümlere ayrılmıştır. Gövde üzerindeki 
bölümlerin ortası ile ağız kenarında düğme şeklinde kabaralar bulunur. 
Kâsenin iç yüzünün tamamı, dış yüzünün kaideye kadar olan bölümü, 
tek renk şeffaf mavi renkli sır ile kaplanmıştır. Sır, yüzeyde bazı bölüm-
lerde birikerek koyu mavi alanlar oluşturmuştur.

Kâse
Env. No: 653 

Tille Höyük Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 4,5 cm  Ağız Çapı: 9 cm  Kaide Çapı: 5,5 cm 
Tek renk sır, kabartma

Beyaz hamur, krem astar, şeffaf mavi sır

Bowl
Inv. nr. 653
Excavations at Tille Höyük
Thirteenth century
H. 4.5 cm  Rim diam. 9 cm  Base diam. 5.5 cm
Monochrome glaze, relief
Stonepaste, cream slip, transparent blue glaze

ADIYAMAN MÜZESİ
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Similar to inv. nr. 653, the bowl with squat cylindrical body rising on a 
low ring base is divided into segments by vertical reliefs. In the middle 
of the vertical segments on the body and on the rim are button-like 
bosses. The entire interior and most of the exterior down to the base 
are coated with transparent blue glaze, which is darker at points where 
it accumulated.

653 envanter numaralı kâse ile benzer özeliklere sahiptir. Alçak, halka 
kaide üzerinde kısa ve silindirik olarak şekillenen kâsenin gövdesi dü-
şey kabartmalarla bölümlere ayrılmıştır. Gövde üzerindeki bölümlerin 
ortası ile ağız kenarında düğme şeklinde kabaralar bulunur. Kâsenin 
iç yüzünün tamamı, dış yüzünün kaideye kadar olan bölümü tek renk 
şeffaf mavi renkli sır ile kaplanmıştır. Sır, yüzeyde bazı bölümlerde biri-
kerek koyu mavi alanlar oluşturmuştur.

Kâse
Env. No: 1028 

Tille Höyük Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 5 cm  Ağız Çapı: 8,7 cm  Kaide Çapı: 5 cm 
Tek renk sır, kabartma 

Beyaz hamur, şeffaf açık mavi ve lacivert sır

Bowl
Inv. nr. 1028
Excavations at Tille Höyük
Thirteenth century
H. 5 cm  Rim diam. 8.7 cm  Base diam. 5 cm
Monochrome glaze, relief
Stonepaste, transparent light blue and dark blue glaze

ADIYAMAN MUSEUM
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The lamp has a depressed cylindrical body rising on a flat base and a 
cylindrical neck, which flares out towards the rim. The single handle 
stretches from the body to the neck. The wick spout is a long channel. 
The lamp is coated with transparent turquoise glaze down to the base.

Düz bir kaide üzerinde basık küresel gövdeli ve silindirik boyunludur. 
Boyun kısmı, ağız kenarına doğru genişleyerek son bulur. Gövdeden 
boyun kısmına bağlanan tek bir kulpu vardır. Ön kısmında uzun ka-
nallı bir fitilliği bulunmaktadır. Kandil, kaideye kadar şeffaf turkuaz 
tek renk sırla kaplıdır.

Kandil
Env. No: 344

13. yüzyıl
Tek renk sır

Beyaz hamur, krem astar, şeffaf turkuaz sır 

Oil Lamp
Inv. nr. 344
Thirteenth century
Monochrome glaze
Stonepaste, cream slip, transparent turquoise glaze
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The jug with spherical body on a flat base has a short cylindrical neck 
and slightly out-protruding mouth. The body form is enhanced with 
three long lugs on the shoulder. The glaze covers the exterior down to 
the lower part of the body.

Düz kaideli ve küresel gövdeli testi, kısa silindir bir boynu ve hafif dışa 
taşkın ağız kısmı ile form bulmuştur. Gövde formunu omuz kısmında 
yer alan birer uzun tutamak şeklinde üç adet kulp tamalar. Sır, gövdenin 
alt kısmına kadar dıştan testiyi kaplamaktadır.

Testi
Env. No: 541

13. yüzyıl
Tek renk sır 

Bej hamur, krem astar, şeffaf turkuaz sır

Jug
Inv. nr. 541
Thirteenth century
Monochrome glaze
Earthenware (beige), cream slip, transparent turquoise glaze
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The bowl with hemi-spherical body rests on a ring base. Its rim is 
slightly inverted. Three concentric circles of thick lines encircle a cen-
tral medallion, which is divided into two symmetrical parts featuring 
antithetic birds. Along the outer side of the rim runs a simple border 
featuring hook-like lines.

Kâse, halka kaideli ve yarım küresel gövdeli bir formdadır. Ağız kenarı 
hafif içe çekiktir. İç yüzde, kalın üç çizgi şeklindeki dairelerin ortasında 
bir madalyon yer alır. Madalyon ortadan simetrik olarak ikiye ayrılmıştır 
her iki tarafa profilden verilmiş sırt sırta duran birer kuş figürü yerleş-
tirilmiştir. Dış yüzde, ağız kenarını dolanan, çengel şeklinde kıvrımlı 
çizgilerden oluşan basit bir bordür süslemesi bulunur.

Kâse
Env. No: 3191
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 8,4 cm  Ağız Çapı: 16,5 cm 

Sıraltı
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf renksiz sır, siyah boya

Bowl
Inv. nr. 3191
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 8.4 cm  Rim diam. 16.5 cm
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent colourless glaze, black paint
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The bowl with globular body and ring base is glazed over entirely on 
the interior and down to the base on the exterior. On the interior, the 
main decoration is placed within a central large medallion: a bird fig-
ure with its head looking upright is flanked with a foliate called either 
a “pomegranate branch” or “opium branch”. Along the rim is a narrow 
border with inscription-like décor.

Kâse, halka kaideli ve küresel gövdeli formdadır. İç yüzün tamamı, dış 
yüzün ise kaideye kadar olan kısmı sırla kaplanmıştır. İç yüzde ana süs-
leme ortada yer alan büyük madalyon içindedir. İki taraftan nar veya 
haşhaş dalı denen bitkisel motif ile sınırlandırılmış alanın ortasında 
başını yukarı doğru kaldırmış bir kuş motifi yer alır. Ağız kenarında ince 
bir bordür ve içinde yazıyı andıran süslemeler bulunur.

Kâse
Env. No: 2270
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 7,4 cm  Ağız Çapı: 13,1 cm  Kaide Çapı: 5,3 cm 

Sıraltı
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf renksiz sır, siyah, mavi ve 

yeşil boya

Bowl
Inv. nr. 2270
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 7.4 cm  Rim diam. 13.1 cm  Base diam. 5.3 cm
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent colourless 
glaze, black, blue and green paints
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The bowl with conical body rests on a ring base. The interior is glazed 
over entirely and the exterior down to the lower body. The central 
medallion features a floral decoration comprising rumis and foliates, 
and a border runs along the body and the rim each. The border on 
the body has calligraphy and floral motifs while the rim border has 
geometric décor.

Kâse, halka kaideli ve konik gövdeli bir formdadır. İç yüzün tamamı ve 
dış yüz gövde altına kadar sırla kaplanmıştır. İç yüzde, merkezdeki ma-
dalyonda ince çizgilerle yapılmış rumi ve kıvrık dallardan oluşan bitkisel 
bir kompozisyonu, gövdede ve ağız kenarında birer bordür süslemesi 
tamamlar. Gövdedeki kuşak yazı ve bitkisel; ağız kenarındaki ince bor-
dür ise geometrik karakterde bezemelidir.

Kâse
Env. No: 4581
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 11,4 cm  Ağız Çapı: 22,8 cm 

Sıraltı 
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf renksiz sır, siyah boya

Bowl
Inv. nr. 4581
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 11.4 cm  Rim diam. 22.8 cm
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent colourless glaze, black paint
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The bowl with a conical body flaring out from the ring base is entirely 
glazed on the interior and exterior surfaces. Decoration applied under-
glaze is found on the interior surface and along the rim on the exterior. 
The roundel in the centre and borders on the body on the interior 
feature geometric and floral compositions. The outer border along the 
rim has thin spiral lines.

Halka kaide üzerinde konik gövdeyle şekillenen kâsenin iç ve dış yüzü 
tamamen şeffaf renksiz sırla kaplıdır. Sıraltı tekniğinde yapılan süsleme-
ler kâsenin iç yüzünde ve dış yüzün ağız kenarında yer alır. İç yüzün dip 
kısmında yer alan daire madalyon ile gövdede yer alan bordürler geo-
metrik ve bitkisel kompozisyonlarla süslenmiştir. Dış yüzde ağız kenarını 
çevreleyen, spiral şeklinde ince çizgilerden  oluşan bezeme bulunur.

Kâse
Env. No: 144

Samsat Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 10 cm  Ağız Çapı: 32,5 cm  Kaide Çapı: 9,5 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, mavi,
lacivert ve bordo boya

Bowl
Inv. nr. 144
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 10 cm  Rim diam. 32.5 cm  Base diam. 9.5 cm
Underglaze
Stonepaste, colourless transparent glaze, blue, dark blue 
and dark red paints
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The pitcher with a single handle has a depressed globular body rising 
on a tall ring base, and a cylindrical neck. Missing parts were completed 
with stucco. Decoration is attested along the middle of the body and on 
the border along the rim; however, the décor along the rim is not dis-
cernible as most of the rim is missing. The border on the body features, 
although not certain, geometric and floral décor in black paint.

Yüksek halka kaide üzerinde basık küresel gövdeli ve silindir boyunlu 
olarak şekillenen sürahi tek kulpludur. Eksik olan bazı parçaları alçı ile 
tamamlanmıştır. Süsleme gövdenin ortasında ve ağız kenarındaki bor-
dürde yer alır. Ağız kenarı kırık olduğu için süslemesi anlaşılamamak-
tadır. Gövdedeki bordürde, karakteri tam belirlenememekle birlikte, 
siyah renkte boya ile yapılmış geometrik ve bitkisel süslemeler bulunur.

Sürahi
Env. No: 2410
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 13,6 cm 

Sıraltı
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf renksiz sır, siyah boya

Pitcher
Inv. nr. 2410
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 13.6 cm
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent colourless glaze, black paint
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The bowl has a conical body flaring out from the ring base. The in-
terior is glazed over entirely and the exterior down to the foot. In 
the centre of the interior and the wide border along the rim feature 
repeating décor imitating calligraphy. Along the outer side of the rim 
runs a simple décor of hatching.

Kâse, halka kaide üzerinde genişleyen konik gövde formuyla şekille-
nir. İç yüzün tamamı, dış yüzün ayak kısmına kadar olan bölümü sırla 
kaplanmıştır. İç yüzün merkezinde ve ağız kenarındaki kalın bordürde, 
aynı kelimeleri tekrar eden yazı karakterinde süslemeler vardır. Dış 
yüzde, ağız kenarı boyunca enli olarak tarama şeklinde yapılmış basit 
dekorasyon bulunur.

Kâse
Env. No: 1566
Samsat Kazısı 

13. yüzyıl
Yükseklik: 25,4 cm  Ağız Çapı: 11,5 cm  Kaide Çapı: 8,3 cm 

Sıraltı 
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Bowl
Inv. nr. 1566
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 25.4 cm  Rim diam. 11.5 cm  Base diam. 8.3 cm
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent turquoise glaze, black paint
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The bowl has a globular body rising on a ring base; the rim is slightly 
everted. The exterior and interior surfaces are entirely glazed over. The 
interior is decorated with triangular bands flaring out from the centre 
toward the rim. These triangular bands feature alternating decorative 
compositions of parallel zigzags and a foliate of rumi terminating in a 
palmette.

Kâse, halka kaideli ve küresel gövdeli bir formdadır. Ağız kenarı hafif 
dışa çekiktir. İç ve dış yüzün tamamı sırla kaplanmıştır. İç yüzde yer alan 
süsleme, merkezden ağız kenarına doğru genişleyen üçgen alanlar 
içindedir. Bu üçgenlerdeki iki ayrı kompozisyon nöbetleşe olarak birbi-
rini tekrarlar. Kompozisyonlardan birisi üst üste sıralanmış zikzak mo-
tiflerinden, diğeri ise aşağıdan yukarı doğru kıvrılan ve ucu palmetle 
sonlanan rumili bir dal şeklindedir.

Kâse
Env. No: 2140
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 4,3 cm  Ağız Çapı: 15,8 cm  Kaide Çapı: 6,5 cm 

Sıraltı 
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Bowl
Inv. nr. 2140
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 4.3 cm  Rim diam. 15.8 cm  Base diam. 6.5 cm
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent turquoise glaze, black paint
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The bowl with conical body rising from a ring base is glazed over 
entirely on the interior and down to the base on the exterior. The 
decoration flares out from the centre toward the rim. A roundel of 
a foliate of leaves encircles a big palmette in the centre. Along the 
middle of the body runs a band of calligraphy. The decorative pro-
gram is completed with a border along the rim featuring geometric- 
and floral-like motifs.

Halka kaide üzerinde konik gövdeli bir formdadır. İç yüzün tamamı, dış 
yüzün kaideye kadar olan bölümü sırla kaplanmıştır. Süsleme mer-
kezden ağız kenarına doğru genişleyen bir düzen içindedir. Merkezde 
yapraklı kıvrık dallarla oluşturulmuş daire şeklinde bir madalyon ve 
ortasında iri bir palmet motifi yer alır. Gövdenin ortasını bir yazı kuşağı 
dolanır. Süslemeyi ağız kenarındaki geometrik ve bitkisel motif benze-
ri bir kompozisyon bordürü tamamlar.

Kâse
Env. No: 533

Samsat Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 11,2 cm  Ağız Çapı: 24,4 cm  Kaide Çapı: 9 cm 
Sıraltı

Beyaz hamur, krem astar, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Bowl
Inv. nr. 533
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 11.2 cm  Rim diam. 24.4 cm  Base diam. 9 cm
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent turquoise glaze, black paint
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The plate features a globular body rising from a ring base and an 
everted rim. The interior is entirely decorated with floral and geomet-
ric compositions applied in brown lustre pigments over opaque white 
glaze. Inglaze blue paint enhances the décor.

Tabak, halka kaide üzerinde kürevi olarak yükselen gövde ve dışa çekik 
ağız kenarıyla şekillenmektedir. Opak beyaz sır üzerinde kahverengi 
lüster boyalarla iç yüzün tamamı bitkisel ve geometrik kompozisyon-
larla süslenmiştir. Sıriçi mavi renkler süslemeye eşlik eder.

Tabak
Env. No: 152

Samsat Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 8 cm  Ağız Çapı: 33 cm  Kaide Çapı: 12 cm
Lüster

Beyaz hamur, opak beyaz sır, sıriçi mavi, kahverengi boya

Plate
Inv. nr. 152
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 8 cm  Rim diam. 33 cm  Base diam. 12 cm
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, inglaze blue, brown paints
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The bowl with conical body rising from a ring base is glazed in 
opaque white entirely on the interior and down to the lower body 
on the exterior. The decoration clusters on the interior surface. The 
central roundel features two symmetrical palmettes amidst rumis. 
The wide band occupying the body on the interior is divided into four 
by two pairs of lines accompanied with inglaze blue colours. These 
segments are filled alternatingly with kufic script and rumi-palmette 
composition similar to that on the centre. On the exterior, a border 
stretching from the rim to the middle of the body is filled with motifs 
comprising spirals.

Kâse, halka kaide üzerine konik gövde ile şekillenmiştir. İç yüzün tama-
mı, dış yüzün gövde altına kadar kısmı opak beyaz renkte sırla kaplan-
mıştır. Süsleme iç yüzde yoğunlaşır. Merkezdeki dairenin içinde, ortadan 
iki yöne doğru genişleyen rumi yaprakları arasında birer palmet motifi 
ile oluşturulmuş simetrik kompozisyon yer alır. Gövdeyi içten saran enli 
bir bant şeklindeki bordür, sır içi mavi renklerin de eşlik ettiği ikişer çizgi 
ile dörde ayrılmıştır. Bu bölümler sırasıyla küfi yazı ve ortadaki rumi pal-
met kompozisyonuna benzer bitkisel süslemeyle doldurulmuştur. Dış 
yüzde, ağız kenarından gövde ortasına kadar olan bölüm bir bordürle 
çevrelenmiş ve içi spirallerden oluşan motiflerle bezenmiştir.

Kâse
Env. No: 2289
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 9,9 cm  Ağız Çapı: 22 cm  Kaide Çapı: 7,7 cm 

Lüster 
Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi, mavi boya

Bowl
Inv. nr. 2289
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 9.9 cm  Rim diam. 22 cm  Base diam. 7.7 cm
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, blue, brown paints



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ58

ADIYAMAN MÜZESİ

The plate missing its base and bottom part is completed with stucco. 
It has a depressed globular body and everted rim. On the interior of 
the body are six equal-sized medallions, each of which is filled with a 
bird figure facing the same direction. The narrow border along the rim 
features pseudo-calligraphic décor.

Tabağın kaide kısmı eksiktir ve alçı ile tamamlanmıştır. Basık küresel 
gövdeli ve dışa çekik ağız kısmı ile şekillenen bir forma sahiptir. Göv-
denin iç yüzünde altı eşit dairesel madalyon yer alır. Bu madalyonların 
içinde bitkisel bezemeli bir zemin üzerinde aynı yöne dönük birer kuş 
figürü tasvir edilmiştir. Ağız kenarındaki ince bordürde ise yazı taklidi 
süsleme bulunur.

Tabak
Env. No: 2484
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 9,5 cm  Ağız Çapı: 34 cm  Kaide Çapı: 9,6 cm 

Lüster
Beyaz hamur, opak beyaz sır, kahverengi boya

Plate
Inv. nr. 2484
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 9.5 cm  Rim diam. 34 cm  Base diam. 9.6 cm
Lustre
Stonepaste, opaque white glaze, brown paint
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The plate with ring base and shallow body has a scalloped rim. On the 
interior surface is a floral background comprising foliates and pal-
mettes in relief and in its middle is an animal figure, whose four limbs 
and head are discernible, depicted running but unidentifiable due to 
glaze accumulated there. 

Halka kaideli ve yayvan gövdeli olarak şekillenen tabağın ağız kenarı 
dilimlidir. İç yüzünde kabartma tekniğiyle yapılmış palmet ve kıvrık dal-
lardan oluşan bitkisel bir zemin üzerinde, ortada biriken sır nedeniyle 
türü anlaşılamayan, dört ayağı ve başı görülebilen, koşar vaziyette bir 
hayvan figürü yer alır.

Tabak
Env. No: 4573
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 4,3 cm 

Tek renk sır, kabartma
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf koyu mavi sır

Plate
Inv. nr. 4573
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 4.3 cm  
Monochrome glaze, relief
Stonepaste, cream slip, transparent dark blue glaze
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The interior and exterior surfaces of the jar are entirely glazed over. 
The body flares out from the low ring base and assumes a wide cylin-
drical form. Decoration is found on the wide upper part of the body 
and shoulder. Segments separated by double vertical lines feature two 
floral compositions alternatingly. Various shades of green accompany 
the decoration under transparent glaze.

İç ve dış yüz tamamen şeffaf açık yeşil sırlıdır. Alçak halka kaide üzerin-
de genişleyerek yükselen gövde geniş bir silindir formunu alır. Süsleme, 
gövdenin geniş orta kısmında ve omuz bölümündedir. Gövde üzerinde 
çift çizgi ile ayrılmış düşey bölümlere, iki farklı bitkisel süsleme kompo-
zisyonu nöbetleşe olarak yerleştirilmiştir. Süslemeye şeffaf sır altındaki 
yeşilin farklı tonlarında boyalar eşlik etmektedir. 

Kavanoz 
Env. No: 125

Samsat Kazısı 
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 26,5 cm  Ağız Çapı:12 cm
Boyalı sgraffito

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf açık yeşil sır

Jar
Inv. nr. 125
Excavations at Samosata
Twelfth - thirteenth centuries
H. 26.5 cm   Rim diam. 12 cm
Sgraffito
Earthenware (dark red), cream slip, transparent light green glaze
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The deep body rises on top of a tall ring base. Light green transparent 
glaze covers the entire interior surface and the exterior down to the 
base. The geometric composition in sgraffito on the exterior surface is 
enhanced with inglaze splashed colours. Both its form and decoration 
are quite unusual for the era.

Yüksek bir halka kaide üzerinde derin bir gövdeyle şekillenmiştir. Açık 
şeffaf sır, iç yüzü tamamen, dış yüzü kaideye kadar kaplar. Dış yüzde 
yer alan sgraffito tekniğiyle yapılmış geometrik kompozisyona akıtma 
boyalar renk katar. Gerek form gerekse süsleme açısından çağı içinde 
ender örneklerdendir.

Kâse 
Env. No: 127 

Samsat Kazısı
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 27 cm  Ağız Çapı: 31 cm  Kaide Çapı: 17 cm
Boyalı sgraffito

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf açık yeşil sır

Bowl
Inv. nr. 127
Excavations at Samosata
Twelfth - thirteenth centuries
H. 27 cm  Rim diam. 31 cm  Base diam. 17 cm
Sgraffito
Earthenware (dark red), cream slip, transparent light green glaze
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The bowl with conical body and ring base is entirely glazed over both 
on the interior and exterior. Along the rim on the exterior are transpar-
ent green glaze dispersed irregularly. On the interior, the decoration 
is found as a border along the rim. The border features rectangular 
cartouches filled with rumi-like motifs. The blank circular medallion 
in the centre complements this plain decorative composition. Along 
the middle of the body runs a band of pseudo-calligraphy decoration 
rendered in slip technique on the exterior.

Kâse halka kaideli ve konik gövdeli bir formdadır. İç ve dış yüzün ta-
mamı sırla kaplanmıştır. Dış yüz ağız kenarında, düzgün olmayan da-
ğılmalar şeklinde şeffaf yeşil renkte sır görülür. İç yüzde süsleme ağız 
kenarında ince bir bordürde bulunur. Bordürün içinde, dikdörtgen kar-
tuşlarda rumi motiflerini andıran kompozisyonlar vardır. Merkezde yer 
alan daire şeklinde içi boş bir madalyon bu sade süslemeyi tamamlar. 
Dış yüzde, gövde ortasında slip tekniğiyle yapılmış, yazıyı andıran mo-
tiflerle süslenmiş bir kuşak yer alır.

Kâse
Env. No: 345

Samsat Kazısı
13. yüzyıl

Sgraffito, champlevé, slip
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar,şeffaf renksiz 

ve yeşil sır, kahverengi boya

Bowl
Inv. nr. 345
Excavations at Samosata
Thirteenth century
Sgraffito, champlevé, slip
Earthenware (dark red), cream slip, transparent 
colourless and green glaze, brown paint
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The bowl has a conical body rising from a ring base. The interior is 
glazed over entirely while the exterior is glazed down to the base. The 
decoration is found on the interior surface of the bowl clustering in the 
central medallion and the border along the rim. The medallion in the 
centre is filled with a four-armed guilloche creating triangular fields 
between the arms. The band running along the inside of the rim is 
divided into segments by vertical lines and the segments are filled with 
compositions of vegetal character.

Kâse, halka kaide üzerinde yükselen konik gövdeli bir forma sahiptir. İç 
yüzün tamamı, dış yüzün kaideye kadar olan bölümü sırla kaplanmıştır. 
Süsleme kâsenin iç yüzünde, dip kısmındaki madalyonda ve ağız ke-
narındaki kuşakta yer alır. Madalyonun merkezinden kenarına doğru 
uzanan simetrik olarak düzenlenmiş dört kollu bir zencerek motifi 
ve arasında üçgen alanlar meydana getirilmiştir. Ağız kenarını içten 
çevreleyen kuşak, düşey çizgilerle bölümlere ayrılmış ve araları bitkisel 
karaktere benzeyen kompozisyonlarla bezenmiştir.

Kâse
Env. No: 1594
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 15,7 cm  Ağız Çapı: 29 cm  Kaide Çapı: 9,8 cm 

Boyalı sgraffito 
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf açık yeşil sır 

Bowl
Inv. nr. 1594
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 15.7 cm  Rim diam. 29 cm  Base diam. 9.8 cm
Sgraffito
Earthenware (dark red), cream slip, transparent green glaze



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ66

ADIYAMAN MÜZESİ

The flask with round body and two handles is decorated with moulded 
designs on both sides. The medallion in the middle is decorated with 
hook motifs and encircled with bands, in the widest one of which runs 
an inscription in naskhi script on floral background reading “May Allah 
give felicity and health and continuous industriousness to the owner”.

Şişkin gövdeli ve çift kulplu mataranın her iki yüzünde baskı tekniğiyle 
yapılmış süslemeler yer alır. Gövdenin ortasında tığ motifleriyle dekore 
edilmiş madalyonun çevresindeki bordürlerden geniş olanı kitabelidir. 
Bitkisel zemin üzerinde yer alan nesih hatlı kitabenin tercümesi “Allah 
sahibine saadet ve şifa ve daimi çalışkanlık getirsin” şeklindedir.

Matara
Env. No: 142

Samsat Kazısı
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 26 cm
Kalıp baskı

Bej hamur, krem astar

Flask
Inv. nr. 142
Excavations at Samosata
Twelfth - thirteenth centuries
H. 26 cm
Moulded
Earthenware (beige), cream slip
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Flask with a flattened spherical body and two handles is decorated 
with moulded designs on both sides. Geometric designs are placed in 
the central medallion and the encircling wide border.

Basık kürevi gövdeli ve çift kulplu mataranın her iki yüzünde baskı 
tekniğiyle yapılmış süslemeler yer alır. Geometrik formdaki süslemeler 
gövdenin ortasındaki madalyon ve madalyonun etrafını çevreleyen 
geniş bir bordürde bulunur. 

Matara
Env. No: 143

Samsat Kazısı
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 26 cm
Kalıp baskı

Bej hamur, krem astar

Flask
Inv. nr. 143
Excavations at Samosata
Twelfth - thirteenth centuries
H. 26 cm
Moulded
Earthenware (beige), cream slip
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The pitcher with globular body rises on a low base and topped with a 
tall cylindrical neck. Its profiled rim protrudes out. The handle extends 
from the shoulder up to the rim and on its top is a schematised lion 
figure for resting the thumb. The body, neck and rim feature simple 
incised geometric designs.

Alçak bir kaide üzerinde kürevi bir gövde ve silindirik bir boyun kısmı 
ile form bulur. Ağız kenarı dışa taşkın, profillidir. Omuz kısmından yu-
karı doğru uzayarak ağız kenarıyla birleşen bir kulpu vardır.  Kulpun üst 
kısmında parmak dayamak için de kullanılan şematize bir aslan figürü 
yer alır.  Gövde, boyun ve ağız kenarında kazıma basit geometrik süs-
lemeler bulunur.

Sürahi
Env. No: 1140

Tille Höyük Kazısı
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 18,5 cm  Ağız Çapı: 6,1 cm  Kaide Çapı: 4,8 cm 
Kazıma

Bej hamur, krem astar

Pitcher
Inv. nr. 1140
Excavations at Tille Höyük
Twelfth-thirteenth centuries
H. 18.5 cm  Rim diam. 6.1 cm  Base diam. 4.8 cm
Incised
Earthenware (beige), cream slip
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The body of the vessel comprises a conical lower part with a rounded 
bottom and a globular upper part. The neck and mouth of the vessel 
are reminiscent of a mushroom in shape and has a small mouth ap-
erture. The body of the vessel is decorated with stamped drop motifs.

Kürevî konik kabın gövdesi, yuvarlatılmış bir dip kısım üzerinde konik 
alt bölüm ve küresel bir üst bölümle şekillenmiştir. Küçük bir ağız açıklı-
ğı olan kabın boyun ve ağız kısmı mantar şeklini andıran formdadır. Ka-
bın gövdesi üzerinde baskı tekniğiyle yapılmış damla motifleri yer alır.

Kürevî Konik Kap
Env. No: 1896
Samsat Kazısı

13. yüzyıl
Yükseklik: 12,5 cm 

Baskı 
Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 1896
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 12.5 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)
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ADIYAMAN MUSEUM

The body of the vessel comprises a conical lower part with a rounded 
bottom and a globular upper part. The neck and mouth of the vessel are 
reminiscent of a mushroom in shape and has a small mouth aperture. 
The body of the vessel is decorated with stamped drop motifs.

Kabın gövdesi, yuvarlatılmış bir dip kısım üzerinde konik alt bölüm ve 
küresel bir üst bölümle form bulmuştur. Küçük bir ağız açıklığı olan 
kabın, boyun ve ağız kısmı mantar şeklini andıran formdadır. Kabın göv-
desinin üst bölümünde baskı tekniğiyle yapılmış damla motifleri yer alır.

Kürevî Konik Kap
Env. No: 2145
Samsat Kazısı 

13. yüzyıl
Yükseklik: 11,8 cm 

Baskı 
Koyu gri hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 2145
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 11.8 cm
Stamped
Unglazed earthenware (dark grey)
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ADIYAMAN MÜZESİ

Restored glass beaker / cup of greenish colour has a profiled bot-
tom, from which it rises flaring out. A band 3.5 cm in width on the 
belly is bounded with a thin line on the top and bottom and filled 
with raised spots.

Yeşilimsi renkte, kırık parçaların yapıştırılması ile bütünleşen cam bar-
dak/kadeh, kaidesinden ağız kısmına genişleyerek yükselir. Dip kısmı 
profillidir. Karın kısmındaki ince birer çizgi ile sınırlandırılan 3,5 cm. 
enindeki bordür, kabartma beneklerle dolguludur.

Cam Bardak / Kadeh
Env. No: 263

Samsat Kazısı
13. yüzyıl 

Yükseklik: 12 cm  Ağız Çapı: 9,5 cm
Serbest üfleme

Glass Beaker / Cup
Inv. nr. 263
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 12 cm  Rim diam. 9.5 cm
Free-blown
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ADIYAMAN MUSEUM

Although the cup’s form can be determined a significant part is miss-
ing on the top. The cup rises flaring out from the protruding profiled 
bottom. Near the rim runs a band of inscription in gold wash on blue 
background bounded on the top and bottom with a thin line.

Bardağın formu tam olarak tespit edilebiliyor olsa da üst tarafta 
önemli eksikler vardır. Dışa taşkın profilli dip kısmından ağzına doğru 
genişleyerek yükselen bardağın, ağzına yakın yerinde yazı bordürü 
dolanır. Mavi zemin üzerine altın yaldızla bezeli olan bordürü ince 
birer çizgi sınırlamaktadır.

Cam Bardak / Kadeh
Env. No: 543

Samsat Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 17,4 cm  Dip Çapı: 5 cm 
Serbest üfleme

Glass Beaker / Cup
Inv. nr. 543
Excavations at Samosata
Thirteenth century
H. 17.4 cm  Bottom diam. 5 cm
Free-blown
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AFYON MÜZESİ

The cenotaph-shaped tombstone stands out with the variety of figural 
decoration. The top of the stone is cascaded and has linear decoration. 
On one of the raised ends are two birds facing an axis like a tree-of-life; 
the other end has a single-headed eagle with heraldic posture. The 
figures are weathered. On one of the long sides are two cavalrymen 
and a walking figure. The leading cavalryman rides a horse with knot-
ted tail and carries a quiver and bow; he stabs the walker with the long 
spear he is holding with his left hand. The walking figure is depicted 
dressed in a kaftan and a turban-like headgear and carrying a sword 
and shield in his hands. This should be a battle scene. The cavalryman 
behind carries a long forked spear and his horse is equipped with an 
armour-like cover. Right behind this horse are a bird and a rabbit head 
down. Such figures are usually seen in hunting scenes; therefore, there 
may be two scenes depicted together on the same surface here. Sim-
ilarly, on the other long side are two scenes depicted together on the 
same surface. In the right part of the surface is a cavalryman riding a 
horse with knotted tail and stabbing a dragon in its mouth with his 
long spear. In the left part a lion attacks a deer; hence, a hunting-fight 
scene. The lion rearing up on his hind limbs attacks a deer stumbling 
with its head turned back.

Figürlü süslemelerinin çeşitliliğiyle dikkati çeken sanduka biçimli me-
zar taşının sırt kısmı kademelendirilmiştir ve çizgisel bezemeye sahiptir. 
Baş ve ayak uçlarındaki yüzlerden birinde hayat ağacı gibi bir eksene 
yönelmiş karşılıklı duran iki kuş, diğerinde ise heraldik duruşta tek başlı 
kartal işlidir. Figürler aşınmıştır. Taşın uzun yüzlerinden birinde iki süvari 
ve bir yaya tasviri öne çıkar. Kuyruğu düğümlü bir ata binen, sadağı 
ve yayı da işlenen öndeki süvari, sol koluyla kavradığı uzun mızrağını 
önündeki yayaya saplamış haldedir. Sarıklı ve kaftanlı olan yaya elle-
rinde kılıç ve kalkanla tasvir edilmiştir. Burada savaş sahnesinden bir 
kesit canlandırılmış olmalıdır. Arkadaki süvarinin, elinde uzunca çatal 
bir mızrak taşıdığı, atının da zırh gibi bir örtüyle donandığı görülür. Atın 
hemen arkasında bir kuş ve baş aşağı sallanan tavşan vardır. Daha çok 
av sahnelerinde görmeye alıştığımız bu türden figürler aynı yüzeyde 
iki konunun işlendiğini akla getirir. Nitekim taşın diğer yüzünde iki ayrı 
konu aynı yüzeyde verilmiştir. Yüzün sağ bölümünde kuyruğu düğümlü 
atına binen süvari, uzun olan mızrağını yılan gibi kıvrılan gövdeye sahip 
ejderin ağzına saplamıştır. Taşın sol yarısında ise, geyiğe saldıran bir 
aslanın işlendiği av-mücadele sahnesi vardır. İki ayakları üstünde kal-
karak saldırıya geçmiş aslanın önünde başını geriye çeviren geyik can 
havliyle tökezlemiş vaziyettedir.

Mezar Taşı
Env. No: 1555

Afyon, Eski Eymir, İhsaniye Topak Çayırı mevkii
13. yüzyıl

138 x 60 x 24 cm
Oyma

Tombstone
Inv. nr. 1555
İhsaniye Topak Çayırı area, Old Eymir, Afyon
Thirteenth century
138 x 60 x 24 cm
Carved



77THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

AFYON MUSEUM



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ78

AFYON MÜZESİ

The cenotaph-shaped tombstone cut from yellow tuff has head and 
foot ends raised and the top pitched down the sides is decorated with 
designs rendered in superficial lines. Similar linear designs are also 
seen on the head and foot sides. Broken in the middle, the long sides 
are decorated with figural compositions, weathered but still discerni-
ble in general. On one side, within a frame are horsemen and a horse 
with bridle but no rider, perhaps depicting a battle scene. The cavalry-
men carry swords, shields, spears and banners. The other long side is 
divided into three sections by vertical bands and each section is filled 
with a figure, which are quite weathered. As much as inferred, on the 
right is an animal with four limbs, in the middle is the struggle scene 
of two animals with four limbs, and on the left section is a bird of prey 
attacking an unidentified animal.

Sarı tüften yapılan sanduka biçimindeki mezar taşının baş ve ayak 
uçları yükseltilmiş, üstü iki yana meyillendirilerek yüzeylere çizgisel 
desenler işlenmiştir. Benzer çizgisel desenler baş ve ayak ucuna gelen 
yüzlerde de vardır. Ortadan kırılan taşın uzun yan yüzleri, aşınmış olsa 
da bazı temel özellikleri anlaşılabilen, figürlü süslemelere sahiptir. Bir 
yüzünde, tek çerçeve içinde, savaş sahnesinin canlandırıldığı izlenimi 
bırakan süvariler ve koşum takımı işlenmiş binicisiz bir at tasviri yer alır. 
Süvariler kılıç, kalkan, mızrak ve flama taşırlar. Taşın diğer yüzü düşey 
şeritlerle üç bölüme ayrılarak her birine figürler yerleştirilmiştir. Bura-
daki figürler daha çok aşınmıştır. Seçilebildiği kadarıyla en sağda dört 
ayaklı bir hayvan, ortada dört ayaklı iki hayvanın mücadelesi, en solda 
ise yırtıcı bir kuşun tespit edilemeyen bir hayvana saldırı anının canlan-
dırıldığı bir av veya mücadele sahnesi görülür.

Mezar Taşı
Env. No: 1361-25

Afyon, kaldırılan Büyük Mezarlık’tan
13. yüzyıl

178 x 80 x 23 cm
Oyma

Tombstone
Inv. nr. 1361-25
From the former cemetery, Afyon
Thirteenth century
178 x 80 x 23 cm
Carved
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The cenotaph-shaped tombstone cut from yellow tuff has head and 
foot ends raised and the top is marked with a large moulding. The head 
and foot ends do not have any decoration; the long sides are framed 
with a border of saw teeth and decorated with figural scenes. One side 
has two horsemen advancing right and two pages holding the bits of 
the horses. The page on the left and rider on the right are holding a 
sword and the page on the right is holding a bird with his hand. On the 
left end of the other long side is a human figure, standing, dressed with 
a kaftan, both hands raised and holding a sword in his right hand; two 
horsemen are advancing towards him, followed by a horse bridled but 
no rider. In the gaps between the human figure on the left and the first 
horse are two animals, possibly dogs, positioned upright. The first rider 
is stretching forth a weapon like a spear and holding a bird with his left 
hand. Details of the decoration are not discernible any more due to 
weathering. Such scenes involving horsemen holding birds and accom-
panied by dogs are usually linked to hunting; however, it is also likely 
that multiple figures, not holding bows and arrows but carrying swords 
and spears, some walking, may be linked with a ceremonial scene.

Baş ve ayak uçları yüksek, üstü iri bir silmeyle kademelendirilen san-
duka tipi mezar taşı sarı tüftendir. Baş ve ayak ucu yüzlerinde süsleme 
göze çarpmazken, üçgen dişli bir çerçeveyle sınırlandırılan iki yan 
yüzünde figürlü sahneler yer alır. Bir yüzünde, sağa doğru ilerleyen iki 
süvari ile atların geminden tutan birer yaya tasviri bulunur. Soldaki yaya 
ile sağdaki binici ellerinde birer kılıç,  en sağdaki yaya sol elinde kuş 
tutmaktadır. Taşın diğer yüzünde ise, en solda, sağ elinde kılıç tutan ve 
her iki elini yukarı kaldırmış ayakta duran kaftanlı bir insan figürü ile 
buna yönelen iki süvari ve koşum takımları işli binicisiz bir at peş peşe 
sıralanmıştır.  Soldaki insan figürü ile atın arasındaki boşluklarda köpek 
olması muhtemel iki hayvan düşey konumda tasvir edilmiştir. Öndeki 
binici mızrak gibi bir silah uzatmakta, sol eliyle de kuş tutmaktadır. Taş 
aşındığı için süslemelerdeki detayların pek çoğu seçilemez hale gel-
miştir. Elinde kuş ve yanlarında köpek türü hayvanlar bulunan ve başka 
malzemelerde de karşımıza çıkan bu türden sahneler genellikle avla 
ilişkilendirilmekle birlikte, ellerinde ok-yay olmadan, kılıç ve mızrak 
türü silahlar taşıyan bazıları yaya bu çoklu figürlerin belki de bir tören 
sahnesini canlandırdığını düşünmek mümkündür.

Mezar Taşı
Env. No: 1363-27

Afyon, kaldırılan Büyük Mezarlık’tan
13. yüzyıl

153 x 75 x 28 cm
Oyma

Tombstone
Inv. nr. 1363-27
From the former cemetery, Afyon
Thirteenth century
153 x 75 x 28 cm
Carved
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AFYON MÜZESİ

The cenotaph-shaped tombstone cut from yellow tuff has head and 
foot ends raised, one of which is broken and missing. The stone is bro-
ken in two. The pitched top part has linear designs. On the long sides 
are figural designs as is the case with similar tombstones. On one side 
two cavalrymen and a horse bridled but without a rider advance right. 
The cavalrymen carry spears and banners. At the tip of the spear held 
by the leading cavalryman is an unidentifiable figure. Chests and necks 
of the horses are rendered quite big. The other long side is divided into 
three sections; in the right section is a lion and the other two sections 
have a mountain goat each, depicted running.

Sanduka biçimindeki, sarı tüften yapılan mezar taşının baş ve ayak uç-
larındaki taşıntılardan biri kırılmış, taş da düşey hatta ikiye ayrılmıştır. 
Taşın iki yana meyilli üst kısmında çizgisel desenler görülür. Uzun yan 
yüzleri ise, benzerlerinde olduğu gibi figürlü süslemelere sahiptir. Bir 
yüzünde iki süvari ile koşum takımları işli binicisiz bir at sağa doğru peş 
peşe ilerlemektedir. Süvariler mızrak ve flama taşır. Öndeki süvarinin 
tuttuğu mızrağın ucunda bir figür bulunmakla birlikte ne olduğunu 
tespit etmek güçtür. Atların döş ve boyun kısımlarının bir hayli iri tu-
tulduğu dikkati çeker. Diğer yüz üç bölüme ayrılarak en sağa bir aslan, 
diğer ikisine de koşar vaziyette birer dağ keçisi tasvir edilmiştir.

Mezar Taşı
Env. No: 1367-1867

Afyon
13. yüzyıl

174 x 82 x 29 cm
Oyma

Tombstone
Inv. nr. 1367-1867
Afyon
Thirteenth century
174 x 82 x 29 cm
Carved
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The cenotaph-shaped tombstone has head and foot ends and the 
middle part raised. Although it is broken and damaged, extant traces 
indicate that the protrusions at the head and foot ends were actually 
in the form of an animal with four limbs. The decoration on the long 
sides is designed repeating itself: a mountain goat with long and 
curving horns at both ends advancing to the deer figure with forked 
antlers in the middle.

Sanduka biçimindeki mezar taşının baş ve ayak uçları ile ortasında yük-
seltiler vardır. Kırılıp tahrip olmakla birlikte baş ve ayak ucundaki yük-
seltilerin dört ayaklı birer hayvan formunda yapıldıkları kalan izlerden 
bellidir. Taşın uzun yan yüzlerindeki süslemeler birbirini tekrar edecek 
şekilde tasarlanmıştır. Buralarda, iki yanda, uzun ve kıvrımlı boynuzla-
rıyla içe doğru yönelen birer dağ keçisi ve ortalarında çatal boynuzları 
da vurgulanan bir geyik figürü yer alır.

Mezar Taşı
Env. No: 1366-91

Afyon, Emirdağı, Bağlıca Köyü
13. yüzyıl

138 x 55 x 26 cm
Oyma

Tombstone
Inv. nr. 1366-91
Bağlıca village, Emirdağ, Afyon
Thirteenth century
138 x 55 x 26 cm
Carved
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This piece is part of a cast padlock, whose second piece is missing. 
The form of the piece is an unidentified animal with four limbs, 
and carrying a bird on top its head, all depicted in profile. The key-
hole is in the chest, right over the forelimb. There are designs com-
prising dot on its head and body. Such padlocks dated to the Seljuk 
era are usually in the form of a lion, horse, mountain goat or bull.

The belt buckle in the form of a rectangular plaque has a broken 
loop for fitting on the belt and its prong is missing. On its front is 
an engraved figure of a lion depicted with its head facing and its 
body turned left.

İki parçalı olması gereken döküm tekniği ile yapılmış asma kilidin 
bir yüzüne ait tek parçasıdır. Kilit türü belirlenemeyen, profilden 
verilmiş başında kuş bulunan dört ayaklı bir hayvan şeklindekidir. 
Ön bacağının hemen üzerinde, göğüs kısmında anahtar deliği bu-
lunur. Başında ve gövdesi üzerinde noktalardan oluşan bezemeler 
vardır. Bu türden Selçuklu Çağına tarihlendirilen asma kilitler as-
lan, at, dağ keçisi, boğa figürleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Kemer tokası dikdörtgen bir levha şeklindedir. Kemere bağlantıyı 
sağlayan kopçası kırık, dili ise eksiktir. Ön yüzünde kazıma tekni-
ğiyle yapılmış başı cepheden gövdesi yandan sola doğru yönelmiş 
bir aslan figürü yer alır.

Asma Kilit
Env. No: 4309

13. yüzyıl
5,4 x 4,2 cm

Döküm
Tunç

Padlock
Inv. nr. 4309
Thirteenth century
5.4 x 4.2 cm
Cast
Bronze

Kemer Tokası 
Env. No: 4259

13. yüzyıl
3,5 x 2,5 cm

Döküm, kazıma 
Tunç

Belt Buckle
Inv. nr. 4259
Thirteenth century
3.5 x 2.5 cm
Cast, engraved
Bronze
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The belt buckle in the form of a rectangular plaque still retains its 
prong and loop for fitting on the belt. The front of the buckle fea-
tures a cast relief figure of a griffin depicted walking left, its head 
turned back and its body in profile.

The dirham weight of cast bronze is a flat ring in shape and dec-
orated only on the top side. The relief cast decoration features a 
floral composition of foliates and rumis.

Kemer tokası dikdörtgen bir levha şeklindedir. Kemere bağlantıyı 
sağlayan kopçası ve dili bulunur. Ön yüzünde döküm ile elde edi-
len kabartma tekniğiyle yapılmış başı geriye doğru dönük, gövdesi 
yandan, sola doğru yürür vaziyette bir grifon figürü yer alır.

Tunçtan döküm tekniği ile yapılmış, ortası delik halka biçimdeki 
dirhemin ön yüzü süslemelidir. Döküm ile kabartma tekniğiyle 
yapılmış süsleme, kıvrık dal ve rumilerden oluşan bitkisel kompo-
zisyon şeklindedir.

Kemer Tokası 
Env. No: 4258

13. yüzyıl
4,9 x 2,5 cm

Döküm ile kabartma 
Tunç

Belt Buckle
Inv. nr. 4258
Thirteenth century
4.9 x 2.5 cm
Relief cast
Bronze

Dirhem
Env. No: 2415

13. yüzyıl
Çap: 14,8 cm

Döküm ile kabartma
Tunç

Dirham Weight
Inv. nr. 2415
Thirteenth century
Diam. 14.8 cm
Relief cast
Bronze

AFYON MUSEUM
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AKSARAY MÜZESİ

Alçı Niş Parçası
Env. No: 2-1-2000
13. yüzyıl ilk yarısı
Genişlik: 16,8 cm

Kalıplama

Stucco Niche Fragment
Inv. nr. 2-1-2000
First half of the thirteenth century
W. 16.8 cm
Moulded

Müze kayıtlarında ait olduğu yapı hakkında bilgi bulunmayan alçı ka-
bartma, bir niş parçasıdır. Üstte yatay bir yazı bordürü uzanır. Dilimli 
bir kemere sahip olduğu anlaşılan nişin köşeliğinde bitkisel zemin 
üzerine siren figürü yer alır. Sirenin vücudu yandan, başı cepheden 
verilmiş; bir kanadı duruş pozisyonunda iken diğer kanadı uçar şe-
kilde yukarıya uzatılmıştır. Başında üç dilimli taç bulunan figürün yüz 
hatları aşındığı için seçilemez.

The provenance of this stucco fragment belonging to a niche is not 
recorded in the Museum’s inventory book. A horizontal band of in-
scription runs on the top. On the spandrel of the multi-lobed-arched 
niche is a siren figure standing on a vegetal background. The siren’s 
body is depicted in profile and its head facing; one of the wings is 
positioned still while the other is stretched forth as if flying. The siren 
wears a tri-lobed crown but details of the face are worn away.
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AKSARAY MÜZESİ

Alçı Kabartma
Env. No: 3-2-2000
13. yüzyıl ilk yarısı

Genişlik: 17,7 cm  Yükseklik: 16,5 cm
Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 3-2-2000
First half of the thirteenth century
W. 17.7 cm  H. 16.5 cm
Moulded

Köşelik parçası olduğu anlaşılan üçgen alanda bitkisel zeminde bir kuş 
tasviri görülür. Uzun kuyruklu kuşun bir kanadı hafifçe açık, başı geriye 
dönüktür. Bu haliyle, kuşun anlık bir hareketi tasvir edilmiştir. Mevcut 
parçanın iki kenarını, altı köşeli yıldız ve altıgenlerden oluşan geomet-
rik süslemeli bordür dolanır. Bir kenardaki bordürün kavisli durumu, 
kemer veya madalyona ait olduğuna işaret eder.

This fragment is understood to belong to a spandrel and it is decorated 
with a bird figure on vegetal background in the triangular area. The 
long-tailed bird has one of its wings slightly opened and its head is 
turned back. This depiction actually gives a moment of the bird’s move-
ments. Along two sides of the extant fragment runs a geometric border 
comprising six-pointed stars and hexagons. The curving profile of one 
side indicates that the fragment belonged to an arch or a medallion.
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Alçı Kabartma
Env. No: 3-1-2000
13. yüzyıl ilk yarısı

Genişlik: 17 cm  Yükseklik: 14,2 cm
Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 3-1-2000
First half of the thirteenth century
W. 17 cm  H. 14.2 cm
Moulded

Yıldız biçimli kemere sahip olması muhtemel niş parçasında, zarif ru-
miler bağlı kıvrım dalların meydana getirdiği bitkisel zemin üstünde 
hareket halinde bir figür bulunur. Baş kısmı tahrip olduğu için seçile-
mese de, bir köpek veya kurt figürü olduğu söylenebilir. Kuyruğu kalın 
ve uzun tutulan figürün hareket halindeki tasviri devrinin karakteristik 
özelliklerini yansıtır. Figürün yöneldiği kısımda altı köşeli yıldız ve bak-
lavaların bulunduğu geometrik süslemeyi içeren enli bir bordür, kemer 
açıklığına uygun olarak dolanır.

The fragment might belong to a niche with stelliform arch. It is dec-
orated with a figure in motion on a floral background of foliates with 
elegant rumis. The figure, which is hard to identify as its head was 
damaged, may be a dog or wolf. The figure with a long and thick tail 
depicted in motion reflects the characteristics of its era. The wide 
border framing the arch’s profile features a geometric decoration of 
six-pointed stars and lozenges.

AKSARAY MUSEUM
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Küçük Vazo
Env. No: 1-35-89

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 8 cm  Kaide Çapı: 3,7 cm  Ağız Çapı: 4 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf lacivert sır

Small Vase
Inv. nr. 1-35-89
Twelfth - thirteenth centuries
H. 8 cm  Base diam. 3.7 cm  Mouth diam. 4 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, transparent dark blue glaze

Düz bir kaide üzerinde konik olarak yükselen gövde, üstte basık küresel 
bir formla şekillenir. Kısa silindirik boyun ve hafif dışa taşkın ağız kısmı 
vardır. Gövdenin üst bölümünde baskı tekniğiyle yapılmış, birbirine 
uçları dokunan konveks şeklinde düz yüzeyler meydana getirilmiştir.  
Gövdenin alt kısmına kadar tek renk lacivert sırla kaplanmıştır.

The body flares out conically from a flat bottom and terminates in a 
globular form on the top. The short cylindrical neck is crowned with 
a mouth slightly protruding out. On the upper part of the body are 
impressed concave areas touching each other. The body is coated with 
monochrome glaze in dark blue down to the lower part of the body.
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Kürevî Konik Kap 
Env. No: 1-32-89

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 10,9 cm

Tek renk sır, kabartma
Bej hamur, opak turkuaz sır

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 1-32-89
Twelfth - thirteenth centuries
H. 10.9 cm 
Monochrome glaze, relief
Earthenware (beige), opaque turquoise glaze

Kürevi konik kabın boyun ve ağız bölümü eksiktir. Gövde altta konik üste 
kürevi bir formla şekillenir. Gövdenin üst bölümünde kabartma tekniği 
ile yapılmış düşey çizgilerden oluşan taramalı geniş bir kuşak yer alır. 
Omuz kısmında da aynı teknikle yapılmış inci dizisi şeklinde kabartma 
süsleme bulunur. Kabın dış yüzünün tamamı opak turkuaz renkte sır ile 
kaplanmıştır. Bu türden kaplar içinde sırlı ender örneklerden birisidir. 

The spheroconical vessel lacks its neck and mouth. The body, which is 
conical in the lower part, transforms to a globular form above. On the 
upper part of the body runs a wide band of vertical combing in relief. On 
the shoulder is a pearl-string applied in the same technique. The vessel 
is entirely coated with opaque turquoise glaze on the exterior. This is a 
rare glazed example of this vessel type.
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Kandil
Env. No: 8-51-73
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 6,5 cm  Kaide Çapı: 4 cm
Tek renk sır
Beyaz hamur, opak turkuaz sır

Oil Lamp
Inv. nr. 8-51-73
Twelfth - thirteenth centuries
H. 6.5 cm  Base diam. 4 cm  
Monochrome glaze
Stonepaste, opaque turquoise glaze

Kandil düz kaidesi, küresel gövdesi, kısa silindir boynu ve 
dışa taşkın ağız kenarıyla şekillenir. Kıvrık kulpu ve önünde 
yer alan fitilliği, formunu tamamlar. Fitilliğin bir kısmı kı-
rıktır. İç ve dış yüz opak turkuaz renkte sır ile kaplanmıştır. 
Anadolu Selçuklu Çağı kandilleri formunu tekrarlamakla 
birlikte turkuaz sırlı olması ile özel bir yere sahiptir.

The lamp has a flat bottom, short cylindrical neck and a rim 
protruding out. Curving handle and the spout for the wick 
complete the design. Part of the spout is missing. The lamp is 
coated with opaque turquoise glaze both inside and outside. 
Although it repeats the conventional lamp form of the Anato-
lian Seljuk era, its turquoise glaze ascribes a special place for it.

Kandil
Env. No: 8-13-73
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 5,3 cm  Ağız Çapı: 3 cm  Kaide Çapı: 4 cm
Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamur, şeffaf yeşil sır

Oil Lamp
Inv. nr. 8-13-73
Twelfth - thirteenth centuries
H. 5.3 cm  Mouth diam. 3 cm  Base diam. 4 cm  
Monochrome glaze
Earthenware (dark red), transparent green glaze

Alçak, düz kaide üzerinde küresel gövdeli ve silindirik bo-
yunlu olup uzun fitilliği ve kıvrık tek kulpu ile şekillenmiştir. 
İç ve dış yüz, şeffaf koyu yeşil sırlıdır. Anadolu’da Selçuklu 
Çağında çok sayıda karşılaştığımız bir tipi verir.

This oil lamp with globular body rises on a low flat base 
and features a cylindrical neck, a curving handle and a 
long spout for the wick. The transparent dark green glaze 
covers both the exterior and interior. It is an example of a 
common lamp type from the Seljuk era.



93THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

AKSARAY MUSEUM

Kandil
Env. No: 8-33-73

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 6,5 cm  Kaide Çapı: 4 cm

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

Oil Lamp
Inv. nr. 8-33-73
Twelfth - thirteenth centuries
H. 6.5 cm  Base diam. 4 cm  
Monochrome glaze
Earthenware (dark red), cream slip, transparent green glaze

Alçak, düz kaide üzerinde küresel gövdeli ve silindirik boyunlu olup, 
uzun fitilliği ve kıvrık tek kulpu ile şekillenmiştir. Boyun ve ağız kısmının 
bir bölümü kırıktır. İç ve dış yüz şeffaf yeşil sırlıdır.

This oil lamp with globular body rises on a low flat base and features 
a cylindrical neck, a curving handle and a long spout for the wick. The 
transparent dark green glaze covers both the exterior and interior.
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Kandil
Env. No: 35-19-74

13. yüzyıl
Tek renk sır

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır

Oil Lamp
Inv. nr. 35-19-74
Thirteenth century
Monochrome glaze
Earthenware (dark red), cream slip, transparent green glaze

Yayvan bir tabağı andıran kaide üzerinde çanak şeklinde gövdesi ile 
şekillenen kandilin tek bir kulpu vardır. Ağız kısmı önde büzülerek fitillik 
oluşturulmuştur. Kandilin iç ve dış yüzü tamamen tek renk yeşil sır ile 
kaplanmıştır.

The lamp has a bowl-like body rising from a saucer-like base and a 
single handle. The rim of the body was squeezed in the front forming 
a spout. The lamp is coated entirely with monochrome green glaze on 
the interior and exterior.
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Kandil
Env. No: 8-16-73
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 4,5 cm
Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamur, şeffaf yeşil sır

Oil Lamp
Inv. nr. 8-16-73
Twelfth - thirteenth centuries
H. 4.5 cm 
Monochrome glaze
Earthenware (dark red), transparent green glaze

Kandilin basık küresel gövdesi önünde uzun ve geniş fitillik 
kısmı bulunur. Boyun, ağız ve kulp kısımları eksik vaziyette-
dir. İç ve dış yüz tamamen yeşilin çeşitli tonlarından oluşan 
şeffaf sırla kaplanmıştır. Fitilliğin gövdeyle birleştiği yerde, 
üstte ve yanlarda küçük kabaralar yer alır.

This oil lamp with depressed globular body rises on a low flat 
base and features a long and wide spout for the wick. The 
neck, mouth and handle are missing. The transparent glaze 
covering both the exterior and interior displays a variety of 
shades of green. Where the spout joins the body are small 
bosses on the top and sides.

Kandil
Env. No: 2-5-73
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 6,4 cm 
Tek renk sır 
Kiremit kırmızısı hamur, şeffaf hardal sır

Oil Lamp
Inv. nr. 2-5-73
Twelfth - thirteenth centuries
H. 6.4 cm 
Monochrome glaze
Earthenware (dark red), transparent ochre yellow glaze

Düz kaideli, basık küresel gövdeli bir yağ haznesi ile uzun bir 
fitillik bölümünden oluşan kandilin tek bir kulpu vardır. Kul-
pun bir bölümü ile ağız kısmı kırılmıştır. Kandilin bütün yü-
zeyi şeffaf hardal rengi sır ile kaplanmıştır. Fitilliğin gövdeyle 
birleştiği üst kısım ile iki yan tarafında kabartmalar yer alır.

This oil lamp with depressed globular body holding the oil 
has a long and wide spout for the wick. It has a single han-
dle. Part of the handle and the mouth are broken off and 
missing. The lamp is entirely coated with transparent ochre 
yellow glaze. Where the spout joins the body are protru-
sions on the top and sides.
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Sürahi
Env. No: 5-1-99
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 17 cm
Barbutin, kazıma, ajur 
Bej hamur

Tek kulplu olan sürahi halka kaide üzerinde küresel gövdelidir. 
Omuzda bulunan profilli bir bilezikten sonra ağız kenarına doğ-
ru genişleyen silindirik bir boyun kısmı bulunur. Ağız ve boyun 
kısmının bir bölümü ile kulpu eksiktir. Gövdede yer alan ajur 
süslemeli daire şeklindeki dört madalyon çift cidarlıdır. Madal-
yonun etrafı, içi tarama şeklinde çizgilerle bezenmiş bir bordürle 
çevrelenmiştir. Dört madalyonda da aynı kompozisyon tekrar-
lanır. Kıvrım dallı zemin üzerinde, bir kartalla ördeğin mücadele 
sahnesi yer alır. Kartal pençelerini ördeğin sırtına geçirmiş, aynı 
zamanda gagasıyla boğazına sarılmıştır. Madalyonların arasında, 
kulpun yer aldığı alan dışında, üç tane yürür vaziyette insan tas-
viri barbutin tekniğiyle yapılmıştır. İnsan figürleri de aynı kalıptan 
çıkmış gibi birbirinin tekrarıdır. Sola doğru yönelmiş figürler, hafif 
yana dönmüş biçimde cepheden verilmişlerdir. Klasik Selçuklu 
tipini yansıtan figürler uzun kaftanlı ve tirazlıdır. Kaftan üzerinde 
üç top süslemeler olduğu fark edilir. Sol elinde, omuzuna dayamış 
biçimde uzun saplı bir teber yer alır.
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Pitcher
Inv. nr. 5-1-99
Twelfth - thirteenth centuries
H. 17 cm
Barbotine, incised, openwork
Unglazed earthenware (beige)

The globular pitcher with a ring base has a single handle. The 
cylindrical neck flares out rising from the profiled bracelet on 
the shoulder. Part of the mouth and neck as well as the handle 
are missing. On the body, four roundels decorated in openwork 
have double walls. The roundels are encircled with a hatched 
border. All four roundels feature the same composition - an 
eagle overwhelming a duck on a vegetal background. The eagle 
claws at the back of the duck pecking at its neck. In the areas be-
tween the roundels, other than that occupied by the handle, are 
three human figures, depicted walking, rendered in barbotine 
technique. The human figures are all alike as if from the same 
mould. Advancing left they are depicted facing, slightly turned 
sideways. Dressed with a long kaftan with tiraz sleeves, the fig-
ures are typical of the Seljuk era. The kaftans are adorned with 
three-ball motifs. The figures carry a halberd with a long handle 
resting on their shoulders.
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Testi
Env. No: 8-20-73

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 14 cm  Kaide Çapı: 8,6 cm

Baskı, barbutin 
Açık kiremit kırmızısı hamur

Jug
Inv. nr. 8-20-73
Twelfth - thirteenth centuries
H. 14 cm  Base diam. 8.6 cm
Stamped, barbotine
Unglazed earthenware (light red)

Testi, yüksek içbükey halka kaideli ve kürevi gövdeli olarak form almış-
tır. Kaidesinin bir kısmı ile boynu ve ağzı eksiktir. Süsleme, gövdenin 
kaideye yakın alt bölümü ve üst kısımda bulunur. Gövdenin ortasında 
süslemesiz bir kuşak vardır. Altta, kırık çizgiler ve kıvrım dallardan olu-
şan geometrik ve bitkisel karakterde kompozisyon yer alır. Gövdenin 
üst kısmında ise noktalı bir zemin üzerinde, üst üstte iki sıra halinde, 
eksenleri kaydırılmış daire şekilli küçük madalyonlar sıralanmıştır. Ma-
dalyonların içinde sırt sırta duran stilize kuş figürleri bulunur.

The jug has a globular body rising on a tall concave ring base. The neck 
and mouth as well as part of the base are missing. The decoration 
clusters on the lower part of the body close to the base and on the 
upper body. An undecorated band runs along the middle of the body. 
The lower band of decoration features a composition of geometric and 
floral character comprising broken lines and foliates. On the upper part 
of the body are small roundels in two rows with their axes shifted, on 
a stippled background. The roundels are filled with stylised antithetic 
birds back to back. 

AKSARAY MÜZESİ
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Sürahi
12-13. yüzyıl

Baskı
Bej hamur

Pitcher
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Yüksek, halka kaide üzerinde küresel gövde ve yukarı doğru genişleyen 
boyun kısmıyla şekillenmiştir. Ağız kenarı ve boynun bir bölümü kırıktır. 
Süsleme gövdenin alt ve üst kısmında yer alır. Ortada süslemesiz bir 
kuşak vardır. Alt kısmında kıvrım dal ve rumilerden oluşan bitkisel bir 
kompozisyon bulunur. Üstte ise enli bir kuşak içinde, bitkisel zemin 
üzerinde yazılardan oluşan bir kompozisyon süslemeyi tamamlar. Bu 
kompozisyonun içinde, kıvrım dalların ucunda yer alan aslan ve ejder 
figürü başları dikkati çeker.

The pitcher has a globular body resting on a tall ring base and its neck 
flares out upward. The rim and part of the neck are missing. Decoration 
is placed on the upper and lower parts of the body; an undecorated 
band runs along the middle. The lower band of decoration features a 
floral composition of foliates and rumis. The wide band on the upper 
body is filled with a calligraphic décor on floral background, in which 
foliates terminate in lion and dragon heads.

AKSARAY MUSEUM
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Kürevî Konik Kap 
Env. No: 1-31-89

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 13,2 cm

Oyma, kazıma
Koyu gri hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 1-31-89
Twelfth - thirteenth centuries
H. 13.2 cm
Carved, incised
Unglazed earthenware (dark grey)

Yuvarlatılmış bir dip kısım üzerinde, altı konik, üstü küresel 
şekillenmiştir. Küçük bir ağız açıklığı olan kabın omuzundan ka-
demeli olarak boyun ve ağız kısmına geçilir. Gövde, oyma tekni-
ğiyle yapılmış geniş düşey yivlerle bölümlere ayrılmıştır. Her biri, 
kazıma tekniğiyle yapılmış iç içe geçmiş baklava dilimi şeklinde 
geometrik karakterde motiflerin sıralanmasıyla sülenmiştir. 

The vessel has a conical lower body rising from a rounded bot-
tom and transforms to a globular form on top. Transition from 
the shoulder to the small mouth is in stages via the neck. The 
body is adorned with vertical grooves carved out. Each area 
between the grooves are ornamented with a series of incised 
geometric motifs comprising interlinked lozenges. 

AKSARAY MÜZESİ
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Kürevî Konik Kap 
Env. No: 1-33-89
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 10,1 cm
Kazıma, baskı 
Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 1-33-89
Twelfth - thirteenth centuries
H. 10.1 cm
Incised, stamped
Unglazed earthenware (beige)

Kürevî konik kap, baş bölümü eksik olarak günümüze 
ulaşmıştır. Yuvarlatılmış dip üzerinde konik alt bölüm 
ve kürevi üst bölüm ile şekillenen gövdeye sahiptir. 
Gövde üzerinde kazıma tekniğiyle, düşey iki sıra çiz-
giyle bölümlenen alanların içinde, baskı tekniği ile 
yapılmış rozet şeklinde çiçek motifleri yer alır.

The vessel has survived with its top missing. The ves-
sel has a conical lower body rising from a rounded 
bottom and transforms to a globular form on top. 
The body is decorated with pairs of vertical lines sep-
arating fields adorned with stamped rosettes.

Kürevî Konik Kap 
Env. No: 8-60-73
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 10 cm
Kazıma ve oyma
Açık kiremit kırmızısı hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 8-60-73
Twelfth - thirteenth centuries
H. 10 cm
Incised, carved
Unglazed earthenware (light red)

Kürevî konik kabın gövdesinin alt kısmı eksiktir. 
Kalan gövde üzerinde oyma ve kazıma teknikleriyle 
oluşturulmuş üçgen alanlar bulunur. Bunlardan 
omuz kısmında yer alanlar, baklava dilimi motifli 
kompozisyonlarla bezenmiştir. Gövdenin ortasına 
gelen üçgenler ise boş bırakılmıştır.

The spheroconical vessel is lacking its bottom part. 
The extant body features triangular areas incised 
and carved. Those on the shoulder are filled with loz-
enge compositions. The triangles about the middle 
of the body are left blank.
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Askı Tokası
Env. No: 24-8-07

12-13. yüzyıl
Uzunluk: 4,3 cm

Döküm
Tunç

Hanger Buckle
Inv. nr. 24-08-07
Twelfth - thirteenth centuries
L. 4.3 cm
Cast
Bronze

“S” şekilli askı tokası ortada bir topuzdan iki yana doğru kıvrılmaktadır. 
İki ucu da ejder figürü başlarıyla sonuçlanır. Ejder başlarında gözler iri, 
ağzı açık ve çeneler kıvrık vaziyettedir. Açık olan ağızdan dışarı uzayan 
dilleri belirgindir. Tipik Selçuklu ejderi özellikleri yansıtırlar.

The S-shaped hanger buckle has a knob in the middle and the arms 
curve out. Both arms terminate in a dragon head with big eyes, open 
mouth, and the jaws curl outward. The tongues stick out from the open 
mouths. These are typical examples of the Seljuk era dragon figures.

AKSARAY MÜZESİ
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Kulp Parçası
Env. No: 24-9-07

12-13. yüzyıl
Uzunluk: 4,1 cm

Döküm
Tunç

Handle Fragment
Inv. nr. 24-9-07
Twelfth - thirteenth centuries
L. 4.1 cm
Cast
Bronze

Çengel şeklindeki kulp, bağlantı bölümüyle birlikte günümüze ulaş-
mıştır. Kulpun uç kısmı ejder başı biçimindedir. Ejder stilize edilmiş olup 
göz ve kulakları belirgin değildir. Ağzı açık, üst çenesi yukarı doğru hafif 
kıvrıktır. Kulpun üstünde şematik olarak verilmiş bir kuş figürü vardır.

The hook-shaped handle has survived with its mounting part intact. The 
handle terminates in a stylised dragon head with indiscernible eyes and 
ears; its mouth is ajar and the upper jaw curves up slightly. On top of the 
handle is a schematised bird figure.

AKSARAY MUSEUM
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Ahşap Kapı Kanatları
Env. No: F.67.25.I

Amasya Gök Medrese Camii
M. 1266-67

182 x 290 cm
Oyma (yuvarlak satıhlı, düz satıhlı), kazıma

Simetrik düzenlenen çift kanatlı kapıda kırılma ve çatlamalar gibi tahri-
batlar mevcuttur, ancak genel özelliklerini korur. İkişer levhanın birleş-
tirilmesiyle oluşan her bir kanadın alt ve iki yan kenarını dolaşan bordür, 
üstte basık kemer meydana getirir. Kemerin içi dört panoya ayrılmıştır. 
Kemer yayı içinde kalan üstteki panolarda, dini içerikli Farsça yazı bor-
dürünün kuşattığı, serbest düzende rumili bitkisel süsleme vardır. İkinci 
panolarda Arapça hadis yazılıdır.  Kanatlardaki en büyük alanı kaplayan 
üçüncü panolarda dokuz ve altı kollu yıldızların bulunduğu geometrik 
kompozisyon ve ortaya çıkan ara parçalarda palmet-rumili bitkisel süs-
leme; dördüncü panolarda ise onikigenlerin kesişmesinden meydana 
gelen geometrik süsleme ve ara parçalarda yine palmet-rumili desen-
ler yer alır. Başlıkları kazıma tekniğiyle geometrik süslemeli, gövdesi ise 
balık pulu deseniyle kaplı bininin ortasında usta adı yazılıdır. Ameli Ebu 
Müslim en-Neccar adlı usta aynı imzayı sağ kanadın birinci panosun-
daki kemerin üzengi seviyesine de işlemiştir. Bu özelliğiyle, Türk ahşap 
sanatında usta adının iki kez tekrar edildiği nadir eserlerden biridir. 

Wooden Door Wings
Inv. nr. F.67.25.I
Gök Madrasa Mosque, Amasya
AD 1266-67
182 x 290 cm
Carved (round surface, flat surface), incised

The double wings with symmetrical arrangement have cracks and 
missing parts; however, it is still in good shape to display its overall 
features. Each wing comprises two planks and a border running along 
their bottom and outer edges form a low arch on top. Under the arch 
are four panels on each wing. The panels on the tympanum are en-
circled with an inscription band in Farsi regarding religious topics and 
feature floral décor with rumis in free arrangement. The second panels 
have Arabic inscriptions reading hadith (sayings of the Prophet). The 
third panels occupy the largest area and feature a geometric composi-
tion of nine- and six-pointed stars with the compartments in between 
filled with a floral decoration of palmettes and rumis. The fourth pan-
els have a geometric pattern of interlacing dodecagons again with 
compartments filled with a floral decoration of palmettes and rumis. 
The doorpost in the middle is decorated with fish scale all along the 
body and a geometric composition engraved on its capital; it bears the 
master’s inscription in the middle, reading “Work of Abu Muslim, the 
Carpenter”; the same signature is also found on the springing level of 
the arch on the first panel on the right wing. This is a rare example in 
Turkish art of woodworking with the master’s name inscribed twice.

AMASYA MÜZESİ
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Kâse
Env. No: 75-27-2

13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı
Yükseklik: 5 cm  Ağız Çapı: 12 cm  Kaide Çapı: 6 cm

Champlevé, slip 
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf renksiz ve açık yeşil sır, 

kahverengi boya

Bowl
Inv. nr. 75-27-2
End of thirteenth - beginning of fourteenth century
H. 5 cm  Rim diam. 12 cm  Base diam. 6 cm
Champlevé, slip
Earthenware (red), cream slip, transparent colourless and green 
glaze, brown paint

Halka kaideli ve küresel gövdeli bir forma sahiptir. Gövdenin bazı bö-
lümleri eksik olup alçı ile tamamlanmıştır. İç ve dış yüz tamamen sırlıdır. 
İç yüzde kâseyi ortadan ikiye bölen yapraklı bir dalın iki yanında, farklı 
yönlere doğru yönelmiş iki kuş figürü yer alır. Şeffaf yeşil sırla kaplan-
mış dış yüzün ağız kenarında, slip tekniğiyle yapılmış yazı benzeri süs-
leme kuşağı bulunur.

The bowl with a ring base has a globular body, whose missing parts 
are completed with stucco. Both sides are entirely glazed over. A 
branch with leaves in the middle of the interior is flanked with a pair 
of birds facing different directions. Along the rim on the exterior is 
an inscription-like décor applied in slip technique and coated with 
light green glaze.
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Tabak
Env. No: 68-35-1

13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı
Yükseklik: 7,6 cm  Ağız Çapı: 26 cm

Champlevé 
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf renksiz ve yeşil sır, 

kahverengi boya

Plate
Inv. nr. 68-35-1
End of thirteenth - beginning of fourteenth century
H. 7.6 cm  Rim diam. 26 cm
Champlevé
Earthenware (red), cream slip, transparent colourless and green 
glaze, brown paint

Halka kaideli, geniş yayvan gövdeli ve dışa çekik ağızlı bir forma sahip-
tir. Tabağın yarısı eksiktir. İç ve dış yüz sırlanmıştır. Tabağın iç yüzünde, 
ortada cepheden genç bir erkek figürü tasvir edilmiştir. Alt kısmı kırık 
olmakla birlikte muhtemelen oturmaktadır. Kaftanı ve başlığı kıvrık dal 
ve rumilerle süslenmiştir. Kollarda tirazlar bulunur. Omuzlarından yük-
selen, adeta bir kanat gibi görünen iki rumi dalı simetrik olarak yerleş-
tirilmiştir. İnsan figürünün iki yanında, yapraklı dallar ve palmetlerden 
oluşan bitkisel süsleme bulunur. Ağız kenarını dolanan şeritte, dikdört-
gen bölümlere ayrılmış alanlar bitkisel kompozisyonlarla bezenmiştir. 
Arka yüzde şeffaf yeşil sır ve renksiz sırla üçgen alanlar oluşturulmuştur.

This plate with everted rim, ring base and wide shallow body is missing 
in half. It is glazed on both sides. On the middle of the interior is a young 
male figure depicted facing. Although the lower part of the compo-
sition is missing, he is probably seated. His kaftan and headgear are 
ornamented with foliates and rumis. The sleeves have tiraz bands. Two 
rumi-branches rise symmetrically from his shoulders, almost like wings. 
The figure is surrounded with floral décor of foliates and palmettes on 
both sides. The band along the rim has rectangular areas filled with 
floral compositions. On the exterior of the plate triangular areas are 
formed with transparent green glaze and colourless glaze.
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Ayna
Env. No: 75-14-11

13. yüzyıl
Çapı: 14,5 cm, Sap Uzunluğu: 15,5 cm

Döküm 
Tunç

Mirror
Inv. nr. 75-14-11
Thirteenth century
Diam. 14.5 cm  Handle L. 15.5 cm
Cast
Bronze

Ayna, burmalı uzun bir sap ve disk şeklinde gövdeyle form alır. Aynanın 
diski üzerinde, arka yüzde zencerek motifli bordürle daire şeklinde bir 
madalyon meydana getirilmiştir. Madalyonun ortasında kare bir bölüm 
üzerinde kûfi karakterde yazı ile “Ali” ibaresi tekrar eder.  Karenin dı-
şında kalan alanlarda, simetrik olarak yerleştirilmiş kıvrım dallı rumi ve 
palmetten oluşan bitkisel kompozisyonlar yer alır.

The mirror comprises a twisted handle and a disk-shaped body. On the 
reverse side of the mirror disk is a guilloche along the rim forming a 
roundel. A square within the roundel is filled with repeating kufic script 
reading “Ali”. Between the guilloche and the square are floral compo-
sitions of foliating rumi and palmette.
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Kâse
Env. No: 59-71-96

Ulus kazısında bulunmuştur
13. yüzyıl

Yükseklik:  9,6 cm  Ağız Çapı: 21,5 cm 
Sıraltı 

Beyaz hamur, krem astar, şeffaf renksiz sır, lacivert 
ve siyah boya

Bowl
Inv. nr. 59-71-96
Uncovered at Ulus excavations
Thirteenth century
H. 9.6 cm  Rim diam. 21.5 cm
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent colourless 
glaze, dark blue and black paints

Kâse, halka kaideli ve konik gövdeli bir formdadır. İç ve dış yüzün 
tamamı şeffaf renksiz sırla kaplanmıştır. Kâsenin gövdesinin bazı bö-
lümleri eksik olup alçı ile tamamlanmıştır. İç yüz dip kısmında daire 
şeklindeki madalyonda peş peşe sıralanmış iki balık figürü bulunur. 
Balıklar kıvrılan vücutlarıyla daireyi doldururlar. Balıkların arasında yer 
alan kitabenin Türkçesi “en mükemmel hayır” şeklindedir. Madalyonun 
çevresinden ağız kenarına kadar uzayan ışınsal şekildeki kalın çizgiler 
bütün gövdeyi sarmaktadır.

The bowl has a conical body rising from a ring base. The interior and 
exterior surfaces are entirely coated with transparent colourless glaze. 
The missing parts of the body are completed with stucco. The bottom 
of the interior has a round medallion featuring two fish filling the 
space with their curving bodies. The inscription between the two fish 
reads, “the most excellent charity”. Thick lines radiate from the medal-
lion to the rim embellishing the entire body.
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Kandil
Env. No: 109-8-72

13. yüzyıl
Yükseklik: 9,8 cm 

Tek renk sır 
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf mavi sır

Oil Lamp
Inv. nr. 109-8-72
Thirteenth century
H. 9.8 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, cream slip, transparent blue glaze

Yayvan bir tabağı andıran kaidenin üzerinde kadeh gibi şekillenen üst 
bölümüyle farklı bir kandil formu ortaya koyar. Kandilin tek bir kulpu 
vardır ve ağız kısmı önde büzülerek fitillik oluşturulmuştur. Kandilin iç 
ve dış yüzü tamamen tek renk mavi sır ile kaplıdır.

This lamp has un unusual form with a goblet-like body rising from a 
saucer-like base. It has one handle and the rim is squeezed in the front 
forming a spout for the wick. The lamp is entirely coated with mono-
chrome blue glaze both on the interior and exterior.



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ118

ANKARA, ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Kandil
Env. No: 59-16-96

Ulus kazısında bulunmuştur
13. yüzyıl

Yükseklik: 10,3 cm 
Tek renk sır, kabartma 

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır

Oil Lamp
Inv. nr. 59-16-96
Uncovered at Ulus excavations
Thirteenth century
H. 10.3 cm
Monochrome glaze, relief
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze

Kandil düz kaideli, basık küresel gövdeli, uzun silindirik boyunlu ve 
dışa taşkın ağız kenarıyla şekillenmekte olup, formunu uzun fitillik 
bölümü ile kulpu tamamlar. İç ve dış yüz tamamen sırla kaplanmıştır. 
Kabartma tekniği ile yapılmış, boyunu dolanan spiral şeklindeki be-
zeme ile fitilliğin üstünde ve yanlarda yer alan küçük kabaralar sade 
süslemesini oluşturur.

This lamp with a flat base has a depressed globular body, a tall cy-
lindrical neck and a rim protruding out; the long spout for the wick 
and the handle enhance its design. It is coated with glaze all over the 
interior and exterior. A spiral in relief going around the neck as well 
as small bosses on top and sides of the spout are the only elements 
of decoration on it.
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Testi
Env. No: 59-81-96

Ulus kazısında bulunmuştur 
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 12,7 cm 
Kazıma 

Bej hamur

Jug
Inv. nr. 59-81-96
Uncovered at Ulus excavations
Twelfth - thirteenth centuries
H. 12.7 cm
Incised 
Unglazed earthenware (beige)

Testinin kulp, boyun ve ağız kısmı eksiktir. Mevcut duruma göre 
halka kaideli ve küresel gövdeli bir formu olduğu anlaşılmaktadır. 
Gövdenin üst bölümündeki kuşakta kazıma ile yapılmış üç sıra örgü 
şeklinde kompozisyon bulunur. Örgülerin arasında kalan alanlar 
noktalarla doldurulmuştur.

The jug is lacking its handle, neck and mouth. Extant condition sug-
gests a globular body resting on a ring base. The band on the upper 
body is decorated with a triple guilloche incised. The empty fields in 
between are stippled.
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Küp
Env. No: -

12-13. Yüzyıl
Barbutin, kazıma , ajur 

Bej hamur

Jar
Inv. nr. n/a
Twelfth - thirteenth centuries
Barbotine, incised, openwork
Unglazed earthenware (beige)

Küpün gövdesinin alt kısmı, kulpu ve boynunun bir bölümü eksik oldu-
ğu için tam formu anlaşılamamaktadır. Mevcut duruma göre küresel 
gövdeli, tek kulplu ve silindir boyunlu formdadır. Gövdesi üzerinde 
kazıma tekniğiyle yapılmış geometrik karakterde taramalar ile omuz 
kısmında barbutin tekniğiyle yapılmış yedi tane kabara bulunur. Küpün 
en dikkate değer bölümü boynun iç kısmında altta bulunan, ajur tekni-
ği ile yapılmış geometrik karakterde süslemeli süzgeçtir.

The vessel is lacking part of its lower body, handle and part of its neck; 
therefore, its full form cannot be determined exactly. Extant fragment 
suggests a globular body, cylindrical neck and one handle. Geometric 
hatching incised on the body and seven bosses in barbotine technique 
on the shoulder form the decorative program of the vessel; however, 
the most noteworthy feature is the strainer of geometric character in 
openwork placed at the inner bottom of the neck.
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Wooden Throne
Inv. nr. 11972
Ankara
Beginning of thirteenth century
L. 221 cm  W. 156 cm  H. 125 cm
Grooved carving, mashrabiyya

Ahşap Taht
Env. No: 11972
Ankara
13. yüzyılın başları
Uzunluk: 221 cm  Genişlik: 156 cm  Yükseklik: 125 cm
Oluklu oyma, maşrabiye

Genel formu ve boyutu itibari ile Selçuklu devrinden günümüze kalan ünik bir eserdir. 
Köşe dikmelerine bakılınca üst kısımlara doğru daha farklı elemanlara sahip olduğu 
anlaşılır. Tahrip olan eserin bazı kısımları düz ahşap parçalar ve alçı ile tamamlanmaya 
çalışılmıştır. Bir kürsü gibi, yerden yüksekçe oturma alanı ve üç tarafını dolanan yaslanma 
bölümleri vardır. Kiriş ve destekler bir bordür gibi bitkisel süslemelere sahiptir. Yatay hat-
larda enine, düşey hatlarda boyuna gelişen palmetlerin hâkim olduğu bitkisel süsleme-
lerdeki işçilik düzeyi, Selçuklu devrinin en başarılı örneklerindendir. Aralardaki boşluklar 
pencere/niş gibi kafeslidir ve buralarda, çoğu dökülmüş, maşrabiye tekniği dikkati çeker. 
Yaslanmalık kısmı yan kirişleri iç yüzündeki kitabede Keyhüsrev Bin Kılıçaslan’ın adı geçer. 
Burada adı zikredilen kişi I. Keyhüsrev (1192-1196, 1205-1211) olmalıdır. Saray/köşkte 
kullanılması icap eden bu tahtın, Ankara Kızılbey Camii veya Alaaddin Camii’nden müze-
ye taşındığı önerileri vardır.

It is a unique work of art from the Seljuk era with regards to its size and overall form. The 
corner posts suggest that it had further elements over. As the work is somewhat dam-
aged it was endeavoured to complete it with plain wood pieces and stucco. The sitting 
area is elevated from the floor and surrounded with parapets on three sides for leaning 
on. The beams and posts are decorated with floral motifs like a border. These motifs 
develop on palmettes either horizontally or vertically based on the wooden member’s 
position and the craftsmanship attained is one of the finest created in the Seljuk era. 
The fields in between have latticework like windows or niches and display mashrabiyya 
technique, mostly fallen off. The inscription on the inner side of the beams on the par-
apet beams mentions the Sultan Kay Husraw, son of Qilich Arslan, who must be Sultan 
Kay Husraw I (r. 1192-96, 1205-11). This throne, which should have been used at a 
palace or pavilion, is claimed to have been brought to the Museum from the Kızılbey 
Mosque or Alaeddin Mosque in Ankara.
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Ahşap Minber
Env. No: 12783

Malatya Ulu Camii
12. yüzyıl

Uzunluk: 340 cm  Genişlik: 99 cm
Kündekâri, eğri kesim, düz satıhlı oyma

Wooden Minbar
Inv. nr. 12783
Great Mosque of Battalgazi, Malatya
Twelfth century
L. 340 cm  W. 99 cm
Kündekari, bevelled carving, flat surface carving

Eğri kesim tekniğinin Anadolu ahşap sanatındaki önemli temsilcilerin-
den biri olan minberin, kapı kanatları, alınlık ve taç bölümü ile köşkü 
ve korkuluk şebekesi günümüze ulaşamamış, kündekâri parçalardan 
bir kısmı da dökülmüştür. Minber korkuluk kirişleri ve yan aynalıkları 
kuşatan bordürlerde bitkisel desenlerle birlikte yazılar yer alır. Bunlarda 
hem caminin banisinin adı (Kazvinli Emir Kiya Oğlu Ebü’l Vefa Azîzî) 
hem de âyetler (9/18-19, Kelime-i Tevhid, Âyet el-Kürsî) yazılıdır. Kapı-
nın kemer köşelikleri ve söveleri bitkisel süslemelidir. Yan aynalıklar ve 
köşk altı bölümünde kündekâri tekniği kullanılmıştır. Hayli enli ve düz 
olan çıtalara göre yüzeyden taşıntı yapan geometrik parçalar ön plana 
çıkmıştır. Sekizgen ve dört köşeli yıldız kompozisyonuna sahip ayna-
lıklardaki geometrik parçalarda eğri kesim tekniği; diğer süslemelerin 
tamamında düz satıhlı oyma tekniği uygulanmıştır.

An important example of bevelled carving in Anatolia, the minbar is 
missing some parts such as the door wings, tympanum, crown, kiosk 
and parapet latticework, and some pieces with kündekari technique have 
fallen off. The parapet beams and borders framing the side panels fea-
ture inscriptions along with floral décor. These inscriptions both give the 
patron of the mosque as Emir Abu’l Wafa Azizi, son of Kiya, of Qazwin, and 
read Qur’anic verses (IX: 18-19, Kalima-t-al-Tawhid, Verse of the Throne). 
The jambs and spandrels of the door are adorned with floral motifs. 
Kündekari technique is attested on the side panels and under the kiosk. 
The geometric pieces are raised higher than the wood straps, which are 
quite wide and plain, thus, they are more striking. The geometric pieces 
on the side panels feature octagonal and four-pointed star compositions 
in bevelled carving while all the other carvings are flat surface examples.

MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, ANKARA
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Ahşap Minber
Env. No: 9003

Siirt Ulu Camii
M. 1214-15

U. 308 cm  G. 92 cm  Y. 466 cm
Kündekâri, oyma (yuvarlak satıhlı, 

düz satıhlı, oluklu, çift katlı)

Wooden Minbar
Inv. nr. 9003
Great Mosque of Siirt
AD 1214/15
L. 308 cm  W. 92 cm  H. 466 cm
Kündekari, carving (flat surface, round 
surface, grooved, double-layered)
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An important example of woodworking art of the Seljuk era, the min-
bar is missing door wings, parapets, and baseboard/base; the crown 
of the door and the cone of the kiosk as well as some other pieces were 
renovated in the course of repairs. Inscription borders dominated by 
kufic script step forth on the tympanum, front and lateral sides of the 
jambs, the borders bounding the side panels on the top, and on the 
kiosk. Most of the inscriptions read Qur’anic verses (IX: 18-19, XXXIII: 
56, XXXIX: 74, IV: 103, and Verse of the Throne); others give the name 
of the master, the repairer and the patron of repair as well as date. On 
the left jamb of the door, the first masters’ names are given as al-Hajj 
Ali, son of Abubekr, and al-Hajj Ali, son of Master (?), and they were 
assisted by al-Hajj Mehmed and al-Hajj Omar, sons of Sheikh Osman. 
On the crown of the doorway it is written that the original production 
date of the minbar was AH 611 / AD 1214/15 and that it was repaired 
by the financing of Abdulfattah, son of al-Hajj Ismael. On one side of 
the octagonal drum of the kiosk cone, the date of repair is given as 
AH 1317 / AD 1899/1900 and the names of repairing masters as Ilyas 
of Mosul and Ziya of Erzurum, and calligrapher was Mudarris [Profes-
sor] Yusuf al-Hayali. Geometric compositions in kündekari technique 
are attested on the side panels and under the kiosk. The geometric 
pieces have deeply carved rumi-palmette décor. The depth reaches 2 
cm on the floral bosses on the panel under the kiosk.

MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, ANKARA

Minber, Selçuklu devri ahşap sanatının önemli temsilcilerinden biri-
dir. Kapı kanatları, korkuluklar ve süpürgelik/kaidesi eksiktir; kapıda 
taç kısmı ile köşk külahı başta olmak üzere bazı bölümleri tamirlerde 
yenilenmiştir. Kapı alınlığı, sövelerin ön ve yan yüzleri, aynalığı üstten 
kuşatan bordürler ve köşk kısmında kûfinin öne çıktığı yazı bordürleri 
bulunur. Bunlardan çoğunluğu âyettir (9/18-19, 33/56, 39/74, 4/103 
ve Âyet el-Kürsî). Diğer yazılarda tarih ile minberi yapan, tamir eden ve 
ettiren isimlere rastlanır. Kapının sol sövesinde minberi ilk yapan usta-
lar Ebubekir Oğlu Hacı Ali ve Üstad (?) Oğlu Hacı Ali ile onlara yardım 
eden Şeyh Osman Oğulları Hacı Mehmet ve Hacı Ömer’in isimleri ya-
zılıdır. Minber kapısının taç kısmında Hacı İsmail Oğlu Abdülfettah’ın 
tamir ettirdiği ve minberin asıl tarihin H. 611/M. 1214-15 olduğu 
yazılıdır. Köşk külahının sekizgen kasnağının bir yüzünde tamir tarihi 
olarak H. 1317/M. 1899-1900; tamirde çalışan ustaların isimleri de 
Musullu İlyas ve Erzurumlu Ziya, yazıları yazanın Müderris Yusuf Hayali 
olduğu belirtilmiştir. Minberin yan aynalık ve köşk altı bölümlerinde 
kündekâri tekniğinde geometrik kompozisyonlar görülür. Geometrik 
parçalarda palmet-rumili süslemelerin oymaları derindir. Köşk altı pa-
nosunda görülen bitkisel kabaralardaki derinlik 2 cm’yi bulur.
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Arranged symmetrically, each wing comprises a single plank. In their 
current condition, the door wings are divided into three vertical sec-
tions. On the outer section is an inscription (Qur’anic chapter al-Fatiha) 
on floral background; on the inner section is a composition of foliate 
and palmettes. The middle sections feature geometric compositions 
in false and relief kündekari technique and pieces have compositions 
of palmette-rumi. Each section is divided from the other with a pearl 
string band. The wings originally had another piece with the Qur’anic 
chapter al-Ihlas on the very outside but they have evanished in time.

Wooden Door Wings of a Minbar
Inv. nr. 28574
Great Mosque of Aksaray
Mid-twelfth century
83 x 170 cm
False-kündekari, carving

Ahşap Minber Kapı Kanatları
Env. No: 28574

Aksaray Ulu Camii 
12. yüzyıl ortaları

83 x 170 cm
Taklit kündekâri, oyma

Simetrik düzenlenen kanatların her biri yekpare ahşap levhadan mey-
dana gelir. Kanatlar şimdiki durumuyla düşey üç bölüme ayrılır. Dışta 
bitkisel zemin üstüne yazı (Fatiha Sûresi); içte kıvrım dal-palmetli süs-
leme yer alır. Ortadaki bölümlerde ise çakma ve kabartmalı kündekâri 
tekniğiyle geometrik kompozisyonlar ve parçalarda palmet-rumili süs-
lemeler vardır. Her bölüm inci dizili şeritlerle birbirinden ayrılır. Kanatla-
rın dış kenarlarında İhlas Sûresi yazılı birer parça daha bulunmaktaydı. 
Bu parçalar bugün mevcut değildir.



137THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ138

ANKARA, ETNOGRAFYA MÜZESİ

Ahşap Kapı Kanatları
Env. No: 11970

Ankara Kızılbey Camii
13. yüzyılın ilk çeyreği

86 x 260 cm
Oyma (düz satıhlı, yuvarlak satıhlı, oluklu)

Wooden Door Wings
Inv. nr. 11970
Kızılbey Mosque, Ankara 
First quarter of the thirteenth century
86 x 260 cm
Carving (flat surface, round surface, grooved)

Eş büyüklükte altışar panoya ayrılarak şemasında simetrik olan ka-
natlar,  pano ve bordürlerindeki süslemeleriyle asimetriktir. Sadece 
alt panoların süslemelerinde benzerlik vardır. Sağ kanadın altı pa-
nosunun her birini, tepe yaprakları olmayan palmetli bordür kuşatır. 
Aynı kompozisyonun daha geniş açılımı ilk beş panoda da görülür. 
Farklı olarak birinci panodaki bu süslemenin, iki ucuna sekiz köşeli 
yarım yıldızlar bağlanan kartuş içine alınmasıdır.  Sol kanadın her bir 
panosunda ayrı bir kompozisyon ortaya koyan palmet-rumili süsle-
meler daha plastik etkilidir. Bu panoları kuşatan bordürler de diğer 
kanattan farklıdır. Sol kanattaki zıvana dili bu parçaların kapı kanadı 
olduğuna şüphe bırakmaz. Ancak, en ve boy arasındaki orantısızlık 
da dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu tür iki parçanın toplamı bir kanada 
ait olmalı, iki kanatlı bir kapı için iki parça daha bulunmalıydı.  Bu 
türden düzenlemelerin, söz gelişi Gazneli Mahmut Türbesinin kapı-
sında olduğu gibi, örnekleri bilinir.  Burada da böyle bir uygulamaya 
gidildiği söylenebilir. Kapı kanatlarının gerek şeması gerekse süs-
leme özellikleri, caminin 13. yüzyıl başlarındaki inşası zamanından 
kaldığını gösterir.

The wings have symmetrical layout of six panels each but the décors 
on the panels and borders are asymmetrical. Only those of the bottom 
panels exhibit similarity. Each one of the six panels on the right wing 
are framed with a border of palmettes without crown-petals. Wider 
spread-out versions of the same composition are seen also on the 
first five panels. The difference is that in the first panel, this compo-
sition is flanked with half eight-pointed stars. On the left wing, the 
palmette-rumi compositions, different on each panel, have stronger 
plastic effect. The borders framing the panels on this wing are also 
different from those on the other wing. The tenon on the left wing 
leaves no doubt for the function of these wings as a door wing; yet, the 
width and height of the wings are disproportionate. Thus, such two 
pieces should belong to a single door wing and two more pieces would 
be needed for a double-winged door. Such arrangements are known 
from other examples like the Tomb of Mahmud of Ghazna. It is possible 
to propose the same for this example. Both the decorative scheme 
and the decorative features of these wings indicate a date in the early 
thirteenth century when the mosque was built.
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Ahşap Kapı Kanatları
Env. No: 11927

Kayseri Ulu Camii
M. 1205-1206

145 x 235 cm
Oyma (düz satıhlı, yuvarlak satıhlı, oluklu, çift katlı), kazıma

Wooden Door Wings
Inv. nr. 11927
Great Mosque, Kayseri 
AD 1205/06
145 x 235 cm
Carving (flat surface, round surface, grooved, double-layered), engraved

Eser, şemasında kemerli bir tasarım uygulanan en erken tarihli kapı 
kanatlarındandır. Kanatları iki yandan kuşatan bordür, üstte kemer 
meydana getirdikten sonra köşelikleri de dolanır. İki kanatlı olmak-
la birlikte, gerek panoların düzeni gerekse süslemelerin gösterdiği 
devamlılık bakımından tek kanatlı kapılar gibi düzenlenmiştir. Süs-
lemeler, kanatların birleşme yerlerinde herhangi bir kesintiye uğ-
ramaz. Kemerle sınırlanan alan, ikisi kemer yayında olmak üzere üç 
panoya bölünmüştür. Üstteki panoda palmet, rumi ve kıvrım dalların 
meydana getirdiği bitkisel zeminin üstüne iri ve plastik etkisi güçlü, 
yaprakları dilimli palmet ve rumi motifleri yerleşmiştir. Enine uzayan 
ikinci panodaki bitkisel zemin üstüne “Dinin ve devletin muzafferi, 
Emir, Büyük Komutan, Allah onun yüceliğini devam ettirsin” anlamını 
taşıyan Arapça kitabe yer alır (buradaki Emir, Büyük Komutan ifade-
leri ile camiyi M. 1205 / 1206 yıllarında tamir ettiren Yağıbasanoğlu 
Muzafferüddin Mahmut’a atıf yapılmış olmalıdır). Kapının en büyük 
alanını kaplayan üçüncü panolarda, oniki köşeli yıldızların meydana 
geldiği geometrik kompozisyonun bölmelerinde palmet-rumili de-
senler işlenmiştir. Kanatlardaki her alan inci dizileri ve zencirek şerit-
lerle ayrılır. Zıvana dilleri kırılmış, yüzeyde çok miktarda ince çatlaklar 
oluşmuş, binisi kaybolmuştur.

This is one of the earliest door wings featuring a decorative scheme 
with an arch. The border flanking the wings on both sides form an arch 
on top and extend further framing the spandrels. Although the work 
comprises two wings, the decorative scheme with the panel arrange-
ment and continuity of ornaments indicate a planning for a single 
wing. The decoration is not interrupted where the wings join. The area 
framed by the arch is arranged into three panels, two of which are in 
the tympanum. The top panel features palmettes and rumis with mul-
ti-lobed leaves with high plastic effect, placed on a background of a 
floral composition involving palmettes, rumis, and foliates. The second 
panel extending horizontally has an Arabic inscription meaning “Victor 
of the Religion and the State, Emir, Great Commander, may Allah sus-
tain his sovereignty” - the titles of Emir and Great Commander should 
be deferring to Muzaffar al-Din Mahmud, son of Yaghibasan, who had 
the mosque repaired in 1205/06. The third and the biggest panel oc-
cupying the largest area on the door is ornamented with a geometric 
composition of twelve-pointed stars, whose compartments are filled 
with palmette-rumi designs. Each panel is surrounded with a band 
of pearl strings and guilloche. Tenons are broken off; numerous fine 
cracks have appeared on the surface; the doorpost is missing.
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Ahşap Kapı Kanadı
Env. No: 11968

Ankara Hacı Hasan Mescidi (Öğle Camii)
13. yüzyılın başları

90 x 172 cm
Yuvarlak satıhlı oyma, kazıma

Wooden Door Wing
Inv. nr. 11968
Haji Hasan Masjid (Öğle Mosque), Ankara
Early thirteenth century
90 x 172 cm
Round surface carving, engraved

İki ahşap levhadan oluşan kanat kemerli-panolu-madalyonlu bir 
şema gösterir. Kemerle birlikte madalyonun görüldüğü erken tarihli 
örneklerden biridir. Kanadı çevreleyen bordür kemeri de meydana 
getirir. Tüm yüzeyin boşluk bırakılmayacak şekilde süslendiği gözlenir. 
Bordürler ve panoları ayırıp sınırlayan şeritler bile inci dizileri ve basit 
geometrik desenlerle doldurulmuştur. Bordürler ve kemer yayı içinde 
kalan birinci pano palmet-rumi kombinasyonlu desenlere sahiptir. 
İkinci panoda mescidin Arapça bani kitabesi vardır. Burada Bu mübarek 
mescidi Hacı Hasan yaptırdı. Allah, tüm Müslümanlar için ona ve ana baba-
sına mağfiret eylesin yazmaktadır. Büyük olan üçüncü panoya, on kollu 
yıldız kompozisyonu bulunan madalyon hâkimdir. Buna iki yandan 
daha küçük dairesel, alt ve üstten de damla biçimli madalyonlar bağ-
lıdır. Üst köşeliklerde palmet-rumili bitkisel süslemeli zeminde ortaya 
doğru yürüyen birer aslan tasvir edilmiştir. Vücutları yandan, başları 
cepheden verilen aslanların yeleleri ve pençeleri belirgindir. Sonradan 
kazındığı için yüz detayları kaybolmuştur. Alt köşeliklerde, tek eksene 
göre simetrik rumi kompzisyonu yer alır. En alttaki yatay panoda içleri 
palmet-rumi süslemeli sekizgen-dört köşeli yıldız kompozisyonundan 
bir kesit vardır. Eser, gerek şeması gerekse figürlü süslemesi bakımın-
dan devrinin önemli örneklerinden biridir.

The wing comprising two pieces has a decorative scheme with an 
arch, panels and a medallion. It is an early example of door wings with 
an arch and medallion employed together in the decorative scheme. 
The border framing the wing also forms the arch on top. The entire 
surface is decorated without leaving any blank space. The borders 
and the bands separating the panels are even decorated with pearl 
strings and simple geometric motifs. The borders and the first panel 
on the tympanum have designs combining palmettes and rumis. The 
second panel has the Arabic inscription with the name of the patron, 
reading “This holy masjid was commissioned by Haji Hasan. May Allah 
bestow mercy upon him and his parents for all the Muslims.” The third 
big panel is dominated by the medallion filled with a ten-pointed star 
composition; it is interlocked with small roundels on the sides and with 
drop-shaped medallions on the top and bottom. The upper spandrels 
feature a lion figure depicted advancing towards the middle, on a floral 
background of palmettes and rumis. The lions are depicted with their 
bodies in profile and their heads facing; their paws and manes are dis-
cernible. The facial details are lost as they were chiselled away later. On 
the bottom spandrels is a rumi composition designed symmetrically 
about an axis. The horizontal panel at the bottom has a composition 
of octagons and four-pointed stars filled with palmette-rumi motifs. 
Both the decorative scheme and the figural décor place this work 
among the important examples of the period.
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Ahşap Kapı Kanadı
Env. No: 11969

Ankara
13. yüzyılın ilk yarısı

90 x 155 cm
Düz satıhlı oyma, kazıma

Wooden Door Wing
Inv. nr. 11969
Ankara
First half of the thirteenth century
90 x 155 cm
Flat surface carving, engraved

Üç ahşap levhadan meydana gelen kapı kanadı kemerli-madalyonlu 
bir şema gösterir. Altta yatay gelişen kıvrım dal-palmet-lotus süslemeli 
bordürün üstünde iki yandan yükselerek sivri bir kemer teşkil eden 
geniş bordürde bitkisel zeminli dua ibareleri içeren yazı bulunur. Ke-
merin tepesine kazınarak iri bir palmet işlidir. Kemerin içindeki alana, 
altta daire, üstte damla biçiminin bağlandığı büyükçe bir madalyon 
konulmuştur. Madalyonda sekiz kollu yıldız kompozisyonu ve buna 
bağlı olarak ortaya çıkan geometrik bölmelerde palmet-rumili beze-
meler yer alır. Alttaki dairede Mühr-ü Süleyman vardır, üstteki damla 
biçimi ise bugün için boştur. Ancak dikkatle bakıldığında, bu boşlukta, 
bir zamanlar kapı halkasının veya tokmağının olduğunu gösteren izler 
mevcuttur. Bu damla biçiminin iki yanında, kemer kavsi içindeki alana 
bitkisel süsleme üstünde karşılıklı birer tavus kuşu tasvir edilmiştir. Yüz-
ler ve boyunlar kazınsa da başlardaki hotozlar ve uzayan kuyruklardaki 
benekler anlaşılır durumdadır. Tavus kuşlarının başları arasında basitçe 
çizilmiş, içinde meyveler bulunan, yüksek kaideli bir kâse yer alır. Ma-
dalyonun alt köşelikleri boştur. Kapı kanadında zıvana dillerinin olduğu 
bölümde kırıklar ve pek çok yerde delikler dikkati çeker. Ankara’dan 
müzeye taşınan eserin hangi yapıya ait olduğu kayıtlarda yer almaz.

The door wing comprises three pieces and has a decorative scheme of 
arch and medallion. From the bottom border of foliate-palmette-lotus 
composition rise the wide side borders containing prayers on a floral 
background and form a pointed arch on top. On the top of the arch is 
a large palmette engraved. The area encompassed by the arch is filled 
with a medallion flanked with a drop-shape above and a roundel below. 
The medallion features a geometric composition of eight-pointed stars 
and the geometric compartments in it are filled with palmette-rumi de-
signs. The roundel at the bottom has a Seal-of-Solomon motif and the 
drop-shape is currently blank; however, a close look at it reveals that 
once a door knocker or a handle was attached there. This drop-shape is 
flanked with a peacock figure facing each other, on a floral background, 
under the curvature of the arch. Although their heads and necks were 
chiselled away their crests and eyes in their tails are discernible. Be-
tween their heads is a high-pedestal bowl filled with fruit, rendered 
somewhat simple. The bottom spandrels of the medallion are blank. 
Holes are attested at numerous spots on the work and the tenon parts 
are broken. The work was brought to the Museum from a monument in 
Ankara but its name was not recorded.
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Ahşap Kapı Kanatları
Env. No: 8015

Ankara Kuyulu (Hoca Paşa) Camii 
13. yüzyılın ilk yarısı

108 x 165 cm
Oyma (düz satıhlı, oluklu, çift katlı)

Wooden Door Wings
Inv. nr. 8015
Kuyulu (Hodja Pasha) Mosque, Ankara
First half of the thirteenth century
108 x 165 cm
Carving (flat surface, grooved, double-layered)

Kemerli ve üç panolu bir şema gösteren kanatların her biri ikişer lev-
hadan meydana gelir. İki kanadı da içine alacak biçimde tek bir ke-
merle çerçeve meydana getiren bordür düzeni ve birbirlerinin devamı 
niteliğindeki pano süslemeleriyle tek kanatlı kapıları andırır. Süsle-
meler geometrik bir örgüye sahip bini tarafından kesilir. Gerek bordür 
gerekse panoları ayıran şeritler inci dizilidir. Kemer yayı içinde kalan 
birinci panoda palmet-rumili desen, ikinci panoda ise palmet-rumili 
desen üstüne kûfî yazı işlenmiştir. Üçüncü panolarda sırtları yivli şe-
ritlerin meydana getirdiği sonsuza ilerletilebilecek oniki kollu yıldız 
kompozisyonu ve geometrik bölmelerde palmet-rumili bezemeler 
yer alır. Kapıda dikkat çeken bir husus, sağ kanatta kemer yayı bo-
yunca uzanan palmetli bordürün kanatlardaki simetriyi bozmasıdır. 
Yüzeydeki süslemenin genel ahengine uymayan metal aksamın özgün 
olduğunu söylemek güçtür.

The door wings comprising two pieces each have a decorative scheme 
with an arch and three panels. The border arrangement creating a sin-
gle arch across both wings and the panel decors complementing each 
other recall a single door wing. The decoration is interrupted with the 
central doorpost, which has geometric interlacing. The bands sepa-
rating the panels and the border have a pearl string design. The first 
panel within the curvature of the arch has a palmette-rumi design 
and the second panel has a kufic inscription on a floral background of 
palmette-rumi design. The third panels have a geometric composi-
tion of ten-pointed stars formed with grooved bands, developing into 
an infinite design and the geometric compartments in between are 
filled with palmette-rumi designs. One point worth noting is that the 
palmette border extending along the arch curvature on the right wing 
distorts the symmetry of the wings. Furthermore, it is difficult to pro-
pose that the metal appurtenances not in conformity with the surface 
decoration are authentic.
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Ahşap Kapı Kanadı
Env. No: 8012

Ankara Baklacı Baba Mescidi
M. 1297-98
88 x 164 cm

Yuvarlak satıhlı oyma

Wooden Door Wing
Inv. nr. 8012
Baklacı Baba Masjid, Ankara
AD 1297/98
88 x 164 cm
Round surface carving 

İki ahşap levhanın birleşmesiyle oluşan kapı kanadı kemerli ve iki 
panoludur. Gerek kemeri oluşturan rumi örgülü bordür, gerekse pa-
noları ayıran şeritler inci dizilidir. Kemer yayı içindeki birinci panoda 
Cin Sûresi’nin 18. Âyet’i ve mescidin Arapça inşa kitabesi yer alır. 
Kitabede “Yakup bin Çoban bu mescidin imarı için 697 (M. 1297-98) 
senesinde emretmiştir” yazar. Alttaki büyük panoda çapraz eksenlerde 
yerleştirilen on kollu yıldız kompozisyonu ve geometrik bölmelerde 
palmet-rumili süsleme işlenmiştir. Ait olduğu mescidin inşa kitabe-
sini üstünde taşımasıyla dikkati çeken ceviz kapı kanadında yer yer 
çatlama ve kırılmalar vardır.

The door wing comprising two pieces has a decorative scheme with 
an arch and two panels. Both the border forming the arch and the 
panels are bounded by bands of pearl string. The top panel within 
the curvature of the arch has the verse 18 of chapter al-Jinn and the 
construction inscription of the masjid, both in Arabic. The inscription 
states that the construction of this masjid was ordered in AH 697 (AD 
1297/98) by Yaqub, son of Choban. The main panel below features 
a geometric composition of ten-pointed stars placed on diagonal 
axes and palmette-rumi designs in the geometric compartments. 
Noteworthy for bearing the construction inscription of the masjid it 
originally belonged to, the door wing of walnut wood unfortunately 
has cracks and breaks at places.
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Çini Parçası
Env. No: 7356
Konya Müzesi’nden Nakil
13. yüzyıl
25 x 16,5 cm
Çini Mozaik
Beyaz hamur, turkuaz, siyah ve lacivert sır

Tile Fragment
Inv. nr. 7356
Transferred from the Konya Museum
Thirteenth century
25 x 16.5 cm
Tile mosaic
Stonepaste, turquoise, black and dark blue glazes

Lacivert renkli çinilerin meydana getirdiği geometrik şekillerde 
siyah renkli palmetler turkuaz bir fon üstünde verilir. Palmetlerin 
yan yaprakları uzundur. Kompozisyonu oluşturan parçalar, beyaz 
hamurlu tek renk sırlı çinilerden kesilmiştir.

The palmettes in black are placed on turquoise background with-
in the geometric forms in dark blue tiles. The lateral petals of the 
palmettes are long. The pieces of the composition were cut from 
monochrome glazed stonepaste tiles.

Çini Bordür Parçası
Env. No: 8256
13. yüzyıl
Uzunluk: 38 cm
Çini Mozaik
Beyaz hamur, turkuaz ve patlıcan moru sır

Tile Border Fragment
Inv. nr. 8256
Thirteenth century
L. 38 cm
Tile mosaic
Stonepaste, turquoise and aubergine purple glazes

Turkuaz çinilerle sınırlandırılan parçada kûfî yazıya benzer bir 
desen vardır. Patlıcan moru ve turkuaz renkli harflerin aralarında 
damla biçimli ve palmete benzeyen çiniler yer alır. Tek renk sırlı 
levhalardan kesilen parçalar beyaz hamurludur.

The fragment bordered with turquoise tiles features a kufic-like 
design. Between the letters in aubergine purple and turquoise are 
drop-shaped tiles reminiscent of a palmette. The pieces cut from 
monochrome glazed tiles are of stonepaste
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Çini Bordür Parçası
Env. No: 11903

Sivas Müzesi’nden Nakil
13. yüzyıl

53 x 13 cm
Çini Mozaik

Pembe hamur, turkuaz ve patlıcan moru sır

Tile Border Fragment
Inv. nr. 11903
Transferred from Sivas Museum
Thirteenth century
53 x 13 cm
Tile mosaic
Stonepaste (pink), turquoise and aubergine purple glazes

İki yandan patlıcan moru renkli çinilerin sınırlandırdığı bordürde, tur-
kuaz ve patlıcan moru renkli kıvrım dal ve rumilerin meydana getirdiği 
bir süsleme yer alır. Sonsuz karakterli bu deseni oluşturan parçalar 
pembe hamurlu tek renk sırlı çinilerden kesilmiştir.

Bordered by aubergine purple tiles on both sides, the fragment fea-
tures a decoration of foliates and rumis in turquoise and aubergine 
purple. The pieces forming this infinite design were cut from mono-
chrome glazed tiles.
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Kâse
Env. No: 25291

13. yüzyıl
Yükseklik: 7 cm  Ağız Çapı: 9 cm  Kaide Çapı: 4 cm

Tek renk sır, kabartma
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Bowl
Inv. nr. 25291
Thirteenth century
H. 7 cm  Rim diam. 9 cm  Base diam. 4 cm
Monochrome glazed, relief
Stonepaste, transparent turquoise glaze

Halka kaide üzerinde, küresel gövde ve düz bir ağız kenarıyla şekillenir. 
İç yüzün tamamı, dış yüz kaideye kadar sırlanmıştır. Dış yüzde ağız ke-
narından kaideye kadar düz bir şekilde inen dört tane kaburga şeklinde 
kabartma bulunur.

The bowl with globular body rising on a ring base has a flat rim. The 
interior was glazed over entirely and the exterior down to the base. 
On the exterior are four rib-like reliefs extending from the rim down 
to the base.

ANKARA, ETNOGRAFYA MÜZESİ
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Küçük Şişe
Env. No: 1862

13. yüzyıl
Yükseklik: 5,5 cm

Tek renk sır 
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Small Bottle
Inv. nr. 1862
Thirteenth century
H. 5.5 cm
Monochrome glazed
Stonepaste, transparent turquoise glaze

Halka kaide üzerinde konik olarak yükselen gövde, üstte basık küresel 
bir formla şekillenir. Kısa silindirik boyun, düz bir ağız kenarıyla son 
bulur. Gövdenin üst bölümünde baskı tekniğiyle yapılmış, birbirine 
uçları dokunan daire şeklinde çukurlar meydana getirilmiştir.  İç ve dış 
yüzeyler tamamen tek renk turkuaz sırla kaplanmıştır.

Rising conically from a ring base, the body transforms to a depressed 
globular form on top. Short cylindrical neck terminates in a flat rim. 
On the upper part of the body are stamped circular depressions ad-
jacent to each other. Both the interior and the exterior are entirely 
glazed over.

MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, ANKARA
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Kandil
Env. No: 25295

13. yüzyıl
Yükseklik: 7,9 cm  Kaide Çapı: 7,5 cm

Tek renk sır 
Beyaz hamur, krem astar, şeffaf turkuaz sır

Oil Lamp
Inv. nr. 25295
Thirteenth century
H. 7.9 cm  Base diam. 7.5 cm
Monochrome glazed
Stonepaste, cream slip, transparent turquoise glaze

Yayvan bir tabağı andıran kaidenin üzerinde kadeh gibi biçimlenen 
yağlık bölümüyle şekillenir. Kandilin gövdeye bağlanan tek bir kulpu 
vardır ve ağız kısmı önde büzülerek fitillik oluşturulmuştur. Kandilin iç 
ve dış yüzü tamamen tek renk turkuaz sır ile kaplanmıştır.

The shallow saucer-like base supports a goblet-like oil vessel. The 
single handle joins the body and the mouth is squeezed in front to 
form the wick spout. Both the interior and the exterior are entirely 
glazed over.

ANKARA, ETNOGRAFYA MÜZESİ
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Kandil
Env. No: 667

13. yüzyıl
Yükseklik: 7 cm  Ağız Çapı: 5 cm

Tek renk sır 
Pembe hamur, şeffaf turkuaz sır

Oil Lamp
Inv. nr. 667
Thirteenth century
H. 7 cm  Rim diam. 5 cm
Monochrome glazed
Earthenware (pink), transparent turquoise glaze

Düz bir kaide üzerinde basık küresel gövdeli ve silindirik boyunlu olup, 
uzun fitilliği ve gövdeye bitişik tek kulpu ile şekillenmiştir. İç ve dış yüz 
şeffaf koyu turkuaz sırlıdır. Fitilliğin gövdeyle birleştiği kısımda, üstte ve 
yanlarda olmak üzere üç küçük kabara bulunur.

The lamp has a depressed globular body resting on a flat base and a 
cylindrical neck and features a long spout for the wick and a single 
handle joining the body. Both the interior and the exterior are entirely 
glazed over in dark turquoise. Three bosses are found on top and sides 
where the spout joins the body.

MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, ANKARA
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Sürahi
Env. No: 25305
13. yüzyıl
Yükseklik: 29 cm  Kaide Çapı: 6,5 cm
Tek renk sır, kabartma
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Pitcher
Inv. nr. 25305
Thirteenth century
H. 29 cm  Base diam. 6.5 cm
Monochrome glazed, relief
Stonepaste, transparent turquoise glaze

Halka kaide üzerinde küresel gövdeli ve silindirik boyunludur. Boy-
nun üzerinde genişleyerek yükselen ağız formu dikkat çekicidir. 
Sır, dış yüzeyde gövdeyi alt tarafına kadar kaplar, kaideye doğru 
da sır akmaları oluşmuştur. Süslemenin niteliği tam olarak anlaşı-
lamasa da, bitkisel ve yazı karakterinde kompozisyonlar gövdenin 
ortasından boyun kısmına kadar olan alanı kapsar.

The pitcher has a globular body rising on a ring base and a cy-
lindrical neck. The mouth flares out from the neck and rises. The 
glaze covering the body on the exterior down to the lower part of 
the body ran down toward the base. Compositions of floral and 
calligraphic character, albeit not discernible clearly, cover the area 
from the middle of the body up to the neck.
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Testi
Env. No: 25717

13. yüzyıl
43 x 36.5 cm 

Tek renk sır, kabartma  
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Jug
Inv. nr. 25717
Thirteenth century
43 x 36.5 cm
Monochrome glazed, relief
Stonepaste, transparent turquoise glaze
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Geyik figürü şeklinde bir forma sahip testi, düz bir kaide 
üzerinde yükselir. Sırtında ve başının üzerinde, içine ko-
nulacak sıvıyı doldurmak için silindir şeklinde açıklıklar 
vardır. Figürün ağzı, sıvıyı akıtmak için aynı zamanda 
emzik görevini görür. Tamamı şeffaf turkuaz sırla kap-
lanmıştır.  Geyiğin boynuzları başından kıvrılarak çem-
ber şeklinde üstte birleşir. Sırtında inci dizisi şeklinde sı-
ralanmış küçük kabaralar yer alır. Heykel karakterindeki 
kabın Selçuklu coğrafyasında farklı çeşitleri bilinir.

This jug in the form of a stag rests on a flat base. Cy-
lindrical orifices for filling in the vessel are found on 
top of the head and back of the figure. The mouth of 
the figure also serves as a spout for pouring the liquid. 
The vessel is entirely coated with transparent turquoise 
glaze. The antlers of the stag join on top forming a ring. 
On its back are bosses forming a pearl string. This vessel 
of statue character is known from a variety of examples 
across the Seljuk geography.
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Testi
Env. No: 25304
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 17,5 cm  Kaide Çapı: 5 cm
Sıraltı 
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Jug
Inv. nr. 25304
Twelfth - thirteenth centuries
H. 17.5 cm  Base diam. 5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Testi, halka kaideli, geniş silindir gövdeli, gövde üzerinde 
tek kulplu ve silindir boyunlu olarak form almıştır. Ağız gaga 
biçimlidir ve öne doğru uzar. Dış yüz kaideye kadar şeffaf 
turkuaz sırla kaplanmıştır. Omuz, boyun ve kulp kısmında, 
sıraltına siyah boya ile kalın çizgiler şeklinde basit süsleme-
ler yapılmıştır.

The jug with a ring base and wide cylindrical body has a 
cylindrical neck and a single handle on the body. The beak-
like mouth stretches forth. The exterior is glazed over down 
to the base. Simple décor in thick black lines is noted on the 
shoulder, neck and handle.
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Tabak
Env. No: 25311

13. yüzyıl
Yükseklik: 6 cm  Ağız Çapı: 18,2 cm  Kaide Çapı: 5,5 cm

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Plate
Inv. nr. 25311
Thirteenth century
H. 6 cm  Rim diam. 18.2 cm  Base diam. 5.5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Tabak yüksek halka kaideli, geniş yayvan gövdeli ve dışa çekik ağız 
formuyla şekillenir. İç yüzün tamamı dış yüzün ise kaideye kadar olan 
bölümü sırlıdır. İç yüzde merkezden ağız kenarına doğru uzayan çizgiler 
gövdeyi dört eşit parça şeklinde dilimler. Dilimlerin arasında ve ağız ke-
narında, stilize bitkisel ve geometrik motifler düzensiz biçimde yer alır.

This plate with a tall ring base has a wide and shallow body and an 
everted rim. The interior is glazed over entirely and the exterior down 
to the base. The interior is divided into four slices by lines extending 
from the centre to the rim. On the slices and the rim are stylised floral 
and geometric motifs placed irregularly.
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Kâse
Env. No: 455

Aksaray’daki bir temel kazısında bulunmuştur
13. yüzyıl 

Yüksekliği: 8 cm  Ağız Çapı: 31 cm
Sgraffito, champlevé

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır ve siyah boya

Bowl
Inv. nr. 455
Uncovered at a foundation dig in Aksaray
Thirteenth century
H. 8 cm  Rim diam. 31 cm 
Sgraffito, champlevé 
Earthenware (red), cream slip, transparent green glaze, black paint

Kâsenin kaide ve gövdesinin bir bölümü mevcuttur. İç yüzün tamamı, 
dış yüz kaideye kadar şeffaf yeşil renkte sır ile kaplanmıştır. Kâsenin iç 
yüzünde zikzak motifli bir bordür gövdeyi tamamen çevreler. Ortada, 
öndeki büyük yandaki daha küçük olmak üzere iki insan figürü yer 
alır. Figürler Selçuklu tipi olarak da tanımlanan biçimde verilmiştir. Her 
ikisinin de kollarında tirazları bulunan kaftanları ve börk tarzı başlıkları 
vardır. Daha küçük tasvir edilen figürün elinde, içinde çiçek olan bir 
vazo vardır ve bu vazoyu öndeki figüre doğru uzatır vaziyettedir. Her 
halleriyle saray mensubu kişiler olduğu anlaşılır. Figürlerin ortasındaki 
boş alanda bulunan yazının okunuşu “Ameli Guz Beg” şeklindedir.

Only the base and part of the body of this bowl survive. The entire in-
terior and the exterior down to the base are coated with transparent 
green glaze. On the interior, a border of zigzags encircles the body. In 
the middle are two human figures; the one in the front is bigger and 
the one to the side is smaller. These figures are typical Seljuk figures. 
Both are dressed with a kaftan with tiraz on their sleeves and the spe-
cial headgear known as the börk. The smaller figure is holding a vase 
with flowers and is depicted handing it over to the figure in the front. 
It is clear that these figures are courtiers. The inscription in between 
them reads, “Work of Guz Beg”.
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Kâse
Env. No: 17345

16 x 22,5 cm
13. yüzyıl 

Sgraffito, champlevé 
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf yeşil sır, kahverengi boya

Bowl
Inv. nr. 17345
16 x 22.5 cm
Thirteenth century
Sgraffito, champlevé 
Earthenware (red), cream slip, clear green glaze, brown paint

Kâsenin, yalnızca gövdesinden bir parça mevcut olduğu için tam formu 
anlaşılamamaktadır. İç ve dış yüzün tamamı şeffaf yeşil renkte sır ile 
kaplanmıştır. Kâsenin tüm iç yüzeyinin süslemeli olduğu görülür. Kırık 
olan parçadan anlaşıldığı kadarıyla ortada kalın bir şerit bulunur. Kemer 
dizisi şeklindeki bu şeritte iki kemerin ortasında göğüs kısmından yuka-
rısı tasvir edilmiş insan figürleri yer alır. Diğer kemer araları zikzaklı kom-
pozisyonlarla dolgulandırılmıştır. Sütun ve kemer köşeliği yüzeyleri kıv-
rık dal rumi ve palmetlerle süslüdür. Kemerlerin üzerindeki yer alan ince 
şeritte ve arka yüzde mevcut haliyle okunamayan kitabeler bulunur.

It survives only as a body fragment, and therefore, its full form is not 
discernible. Both the interior and the exterior surfaces are coated 
with the transparent green glaze. The entire interior was decorated. 
The extant fragment indicates that in the middle is a wide band in 
the form of an arcade. Two of the arches frame a human bust figure; 
the other arches are filled with zigzag compositions. Columns and 
spandrels are decorated with foliates and rumis-palmettes. The in-
scriptions in the narrow band over the arches and the exterior of the 
vessel are currently illegible.

ANKARA, ETNOGRAFYA MÜZESİ
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Testi
Env. No: 8985
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 18,5 cm
Baskı 

Bej hamur

Jug
Inv. nr. 8985
Twelfth - thirteenth centuries
H. 18.5 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, halka kaideli basık kürevi gövdeli ve yukarı doğru genişleyen 
silindir boyunlu olarak form almıştır. Kulpu ve ağız kenarı eksiktir. Süs-
leme gövdenin üst bölümünde iki sıra kuşak şeklinde yer alır. Alttaki 
kuşak örgü motifiyle oluşturulmuştur. Üstteki kuşak ise bereket dilek-
leri yazılı bir kitabedir.

The depressed globular body of the jug rests on a ring base and is 
topped with a neck flaring out upward. The handle and rim are miss-
ing. Decoration is found as two bands on the upper body. The lower 
band has guilloche and the upper band has inscriptions of bounty 
prayers.

MUSEUM OF ETHNOGRAPHY, ANKARA
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Testi
Env. No: 1859
12-13. yüzyıl

Baskı, barbutin 
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 1859
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped, barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Testi, halka kaide üzerinde, kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin bir-
leşmesiyle şekillenmiştir. Basık kürevi görünüşteki gövdesi üstünde 
boyun, kulp ve ağız kısımları eksiktir. Süsleme gövdenin alt ve üst bölü-
münde bulunur. Alt bölümdeki, küçük kabaralardan oluşan geometrik 
karakterdedir. Üst bölümdeki süsleme, içleri kıvrım dallarla doldurul-
muş baklava dilimleri şeklindedir. Baklava dilimlerinin birleştiği köşe-
lerde küçük kabaralar vardır.

The jug was made by joining two moulded half-bodies on a ring base. 
The neck, handle and mouth are missing from the extant depressed 
globular body. The decoration is placed on the upper and lower body. 
The ornaments on the lower body are of geometric character com-
prising small bosses. The décor on the upper body is in the form of 
lozenges filled with foliates. Small bosses decorate the corners where 
the lozenges join. 
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Testi
Env. No: 28543

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 12 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 28543
Twelfth - thirteenth centuries
H. 12 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, halka kaideli ve kürevi gövdeli olarak form almıştır. Boyun ve ağız 
kısmı eksiktir. Süsleme, gövdenin üst bölümünde iki sıra bordürde 
bulunur. Alttaki bordürde, kıvrım dallarla yapılmış bitkisel kompozisyo-
nun üzerinde on adet daire şeklinde madalyon yer alır. Madalyonların 
içlerinde, yine benzer nitelikte bitkisel zemin üzerinde, aynı yöne doğru 
yönelmiş kuş figürleri vardır. Kuşlar yandan verilmiş olup, başları öne 
doğru hafif eğilmiş ve uzun kuyrukları arkada yukarı doğru kıvrılmış 
durumdadır. Üstte bulunan ince bordür, spiraller oluşturan kıvrım dal-
lar üzerinde yazı ile doldurulmuştur.

The jug with globular body on a ring base is lacking its neck and mouth. 
It is decorated with two borders on the upper body. The lower border 
has ten roundels on a floral background comprising foliates. The roun-
dels each have a bird figure on a floral background of similar quality. 
All the birds advancing in the same direction are depicted in profile, 
their heads slightly tilted down, and their long tails curving up. The thin 
border on top is filled with an inscription on foliates forming spirals.
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Kandil Zarfı
Env. No: 7591

Beyşehir Eşrefoğlu Camisi
M. 1280-1281 

Yükseklik: 20 cm  Ağız Çapı: 18 cm
Dövme, kabartma, ajur, kazıma 

Pirinç

Lamp
Inv. nr. 7591
Eşrefoğlu Mosque, Beyşehir
AD 1280/81
H. 20 cm  Rim diam. 18 cm
Forged, embossed, openwork, engraved
Brass

Kandil zarfı olarak kullanılan eser, üç parçanın birleştirilmesiyle ya-
pılmış olup; boyun, gövde ve sekiz dilimli kaide kısmından oluşmak-
tadır. Kaide kısmının ortasında sekiz çanaklı çiçeğe benzer bir topuz 
yer almaktadır. Topuzun etrafını çevreleyen bir kitabe bulunur. Bu 
kitabenin transkripsiyonu “1280/81 yılında Konya şehrinde Nusaybinli 
Mehmet oğlu Ali yaptı” şeklindedir. Kandil zarfının gövdesinde delik-işi, 
kabartma teknikleri kullanılarak süsleme yapılmıştır. Kıvrık dallar, pal-
met ve rumilerden oluşan grift bir bitkisel kompozisyon, bütün gövdeyi 
kaplamaktadır. Ayrıca gövdenin en geniş yerinde kabartma tekniği ile 
oluşturulmuş, 2 cm çıkıntı yapan üç boğa başı yer almaktadır. Kandil 
zarfının, boğa başlarının içinden geçen bir halka ve bu halkaya takı-
lan zincirlerle yüksek bir yere asıldığı anlaşılmaktadır. Kandil zarfının 
boynunda, delik-işi tekniği ile yapılmış nesih kitabe şeridi bulunur. Ki-
tabede, Kuran-ı  Kerim’in 34. sûresinin (Nur), 35. âyetinden alınma bir 
bölüm yer almaktadır.

This lamp of brass was assembled from three pieces as the neck, 
body and the eight-lobed base. In the middle of the base is a knob 
reminiscent of an eight-petal flower. The inscription encircling the 
knob states that “made by Mehmed, son of Ali, of Nusaybin [ancient 
Nisibis], in the city of Konya in the year 1280/81”. The body of the 
lamp is decorated in openwork and relief. An intricate composition 
of foliates, palmettes and rumis cover the entire body. At the widest 
line of the body are three bull heads in relief protruding out 2 cm. It 
is inferred that this lamp was hanged via chains attached to the rings 
passing through these bull heads. The inscription in naskhi script ap-
plied in openwork on the neck reads an excerpt from the verse 35 of 
chapter al-Nur (XXXIV).
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Şamdan
Env. No: 5538

Afyonkarahisar Mevlevihane’sinden 
13. yüzyılın sonu

Yükseklik: 20,5 cm  Kaide Çapı: 19,5 cm
Döküm, kazıma, kakma 

Tunç

Candlestick
Inv. nr. 5538
From the Mawlawi Lodge in Afyonkarahisar
End of the thirteenth century
H. 20.5 cm  Base diam. 19.5 cm
Cast, engraved, inlaid
Bronze
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Çan biçiminde içbükey bir gövdesi bulunan şamdanın, silin-
dirik kısa bir boynu ve gövde formunu tekrarlayan küçük bir 
baş kısmı vardır. Şamdanın bütün dış yüzeyi gümüş kakma 
ve kazıma teknikleriyle bezenmiştir. Süsleme figür, bitkisel, 
geometrik ve yazı kompozisyonlarıyla çok zengin biçimde 
oluşturulmuştur. En dikkat çeken süsleme gövde ortasındaki 
geniş kuşak içindedir. Bu kuşakta dört tane dilimli madalyon 
yer alır ve içerisinde atlı avcı sahneleri tasvir edilmiştir. Ma-
dalyonların arasında kalan bölümlerde ise, ortada fırıldak 
motifli bir rozet bulunmaktadır. Rozetlerin altında ve üstünde 
birer aslan başı yer alır, iki taraftan birer ejder tehdit eder 
şekilde tasvir edilmişlerdir. Bütün zemini kaplayan kıvrım 
dalların uçları ejder ve aslan başlarıyla tamamlanmış olup, 
ejderlerin ve aslanların ağızlarında, bellerine kadar yutulmuş 
insanlar yer almaktadır. Bu karmaşık kompozisyon içerisinde 
kıvrım dallar arasında kuş, siren figürleri, ejder ve aslan baş-
ları bulunmaktadır.

The candlestick with a concave bell-shaped body has a short 
cylindrical neck and a small candle cup repeating the body 
form. The entire exterior surface of the candlestick is deco-
rated with silver inlaying and engraving techniques. The rich 
decoration encompasses figural, floral, geometric and cal-
ligraphic compositions. The most noteworthy decoration is 
seen in the wide band running along the middle of the body. 
This band features four multi-lobed medallions encircling 
rider-hunters. The areas in between the medallions have a 
rosette of pinwheel motif flanked with a lion head above and 
below, which are depicted threatened by a dragon on both 
sides. The foliates filling the entire background terminate in 
a dragon and lion head, which are depicted devouring human 
figures up to their waistline. Amidst this intricate composi-
tion are birds, sirens, dragon and lion heads in the foliates.
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Şamdan
Env. No: 5539

Afyonkarahisar Mevlevi Tekkesi
13. yüzyılın sonu

Yükseklik: 20,5 cm  Kaide Çapı: 19,3 cm
Döküm, kazıma, kakma 

Tunç

Candlestick
Inv. nr. 5539
From the Mawlawi Lodge in Afyonkarahisar
End of the thirteenth century
H. 20.5 cm  Base diam. 19.3 cm
Cast, engraved, inlaid
Bronze

İçbükey bir çan şeklinde gövdeye sahip olup, gövde üzerinde mumluk 
kısmını oluşturan silindir bir boynu ve gövde formunu tekrarlayan baş 
kısmı bulunmaktadır. Bütün yüzeyi kaplayan süsleme gövde kısmında 
yoğunlaşır. Gövdenin içbükey kısmında, ortada figürlü kalın bir kuşak, 
onun altında bir kitabe şeridi ve üstünde geometrik örgülü bir şerit yer 
almaktadır. Alttaki bereket kitabesi çiçek rozetleriyle altı bölüme ayrıl-
mıştır. Ortadaki geniş kuşakta ise üç tane yuvarlak madalyon bulun-
makta, bu madalyonların içinde sırt sırta duran ve başları geriye doğru 
çevrilmiş kurt veya köpek cinsinde iki hayvan figürü yer almaktadır. 
Hayvanların kuyrukları birbirlerinin gövdeleri altına doğru uzanmakta, 
sırtlarında kanada benzeyen elemanlar başlarının üzerine doğru kıvrıl-
maktadır. Madalyonların aralarında kalan yerlerde ise taht ve eğlence 
sahneleri yer almaktadır. Boyun ve baş kısmında ise bereket dileklerinin 
tekrarlandığı kitabe kuşakları bulunmaktadır.

The concave bell-shaped body is topped with a cylindrical neck car-
rying a candle cup repeating the body form. The entire surface is 
decorated but the body features a density. The concave part of the 
body has a wide band bounded with an inscription band below and a 
geometric guilloche above. The bounty inscription is divided into six 
segments by rosettes. The wide band in the middle has three roundels 
with antithetic wolves or dogs, with their heads turned back. Their 
tails stretch under the other’s body and the wing-like elements on 
their backs curl up over their heads. Between the roundels are scenes 
of throne and revelry. On the neck and candle cup are inscription 
bands repeating the wishes for bounty.
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Şamdan
Env. No: 17784
13. yüzyıl
Yükseklik: 16,5 cm
Döküm kabartma, kazıma
Tunç

Candlestick
Inv. nr. 17784
Thirteenth century
H. 16.5 cm
Relief cast, engraved
Bronze

Şamdan dört ayaklı, küresel gövdeli, uzun silindirik 
boyunlu ve boyundan dışa doğru genişleyen mum-
luk kısmıyla şekillenmiştir. Gövdede ve boyun kıs-
mında kazıma dekorasyon bulunur. Gövde dilimlen-
dirilmiş; boyunda ise kazıma çizgilerle oluşturulmuş 
burma şeklinde süsleme yer alır. Ayakların gövdeyle 
birleştiği yerde tavus kuşunu andıran figürler vardır. 
Kuş figürünün birisi eksiktir.

The candlestick with globular body and tall cylindri-
cal neck stands on four legs; the candle cup flares 
out from the neck. The body and neck have en-
graved decoration. The body is sliced and the neck 
has twisting formed by engraved lines. Peacock-like 
figures adorn the joints of the legs and body. One of 
these birds is missing.
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Havan
Env. No: 17788
11-13. yüzyıl
Yükseklik: 12,5 cm  Ağız Çapı: 16 cm
Döküm, kabartma, kazıma 
Tunç

Mortar
Inv. nr. 17788
Eleventh - thirteenth centuries
H. 12.5 cm  Rim diam. 16 cm
Cast, relief, engraved
Bronze

Döküm tekniği ile yapılan havan sekizgen formludur. Havanın gövdesi 
ağız kenarına ve kaideye doğru genişlemektedir. Gövdenin iki kenarında 
simetrik olarak yerleştirilmiş iki aslan başı yer almaktadır. Aslanın göz, 
ağız ve burun gibi kısımları kazıma tekniği uygulanarak belirginleştiril-
miştir. Gövdenin diğer kenarları ise damla biçiminde kabaralarla süslen-
miş; kabaraların üstlerine dilimli kemer şeklinde kazıma tekniği ile bitki-
sel süslemeler yapılmıştır. Havanın kaidesinin her kenarında, dikdörtgen 
şeritler içerisinde sırasıyla bitkisel ve örgü kompozisyonları bulunur.

The cast mortar is octagonal in shape. The body of the mortar flares 
out toward the bottom and rim. On two sides of the body are two lion 
heads placed symmetrically. Eyes, mouths and noses of these lion 
heads are enhanced by engraving. The remaining sides of the body are 
decorated with drop-shaped bosses. Over the bosses are floral designs 
engraved. On each side of the base are alternating floral compositions 
and guilloches placed in rectangular bands.
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Havan
Env. No: 11533

Diyarbakır
11-13. yüzyıl

Yükseklik: 12,5 cm  Ağız Çapı: 22 cm
Döküm ile kabartma

Tunç

Mortar
Inv. nr. 11533
Diyarbakır
Eleventh - thirteenth centuries
H. 12.5 cm  Rim diam. 22 cm
Relief cast
Bronze

Döküm tekniği ile yapılan havanın gövdesi sekizgen olup, ağız kenarı ve 
kaideye doğru genişlemektedir. Gövdenin iki kenarında, içinden birer 
halka geçen kulplar yer almaktadır. Diğer kenarlarında, ata benzeyen, 
koşar durumda figürler bulunmaktadır.

The octagonal body of the cast mortar flares out toward the rim and 
the base. Two sides of the body have ring handles whereas the remain-
ing sides have a running figure reminiscent of a horse.
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Havan
Env. No: 15167

11-13. yüzyıl
Yükseklik: 11 cm  Ağız Çapı: 16 cm

Döküm ile kabartma
Tunç

Mortar
Inv. nr. 15167
Eleventh - thirteenth centuries
H. 11 cm  Rim diam. 16 cm
Relief cast
Bronze

Döküm tekniği ile yapılan havan ağız kenarına ve kaideye doğru geniş-
leyen sekizgen bir forma sahiptir. Gövdenin dörtkenarı üzerinde, ikisin-
de halka takılı olan, kulplar yer almaktadır. Diğer ikisinde ise kabartma 
olarak yapılmış madalyonlar bulunur. Kulp olmayan kenarlarda şemse 
motifini andıran kabartma süslemeler mevcuttur. Havanın ağız kena-
rında Farsça bir damga yer almakta; damgada “Sahibe-hu Abdülhalil” 
yazısı okunmaktadır.

The octagonal body of the cast mortar flares out toward the rim and 
the base. On four sides of the body are lugs, two of which have rings 
attached. The other two have medallions in relief. The sides without a 
lug have relief décor recalling sunburst motifs. On the rim is a stamp 
impression in Farsi reading “Owned by Abdulhalil”.
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Ahşap Korkuluk Paneli
Env. No: 2229

Divriği Ulu Camii (Hünkâr Mahfili)
M. 1228-29

53,5 x 54 cm
Kafes oyma (ajur), oyma, boyama/kalemişi

Wooden Parapet Panel
Inv. nr. 2229
Great Mosque of Divriği (Royal Box)
AD 1228/29
53.5 x 54 cm
Openwork, carved, painted/stencilled

Ceviz ağacından yapılan kare panelin ortasında Mühr-ü Süleyman 
dizisinden oluşan dairesel bordürün içinde, kafes oyma tekniğinde, 
tek eksene göre simetrik, palmet-rumili kompozisyon vardır. Rumi-
lerin yaprakları dilimlendirilmiş, üstteki büyük palmetin yüzeyine de 
bitkisel desen işlenmiştir. Gerek bu desenli palmet gerekse onun alt 
kısmındaki yüzeyi işli, hilal gibi duran motif, kırmızı boyalıdır. Bu bo-
yama dikkate alındığında, diğer motiflerin siyaha yakın koyu renginin 
de özgün olduğunu söylemek mümkündür. Sözü edilen madalyon 
halindeki bu kompozisyon ince bir çizgiyle hilal içine alınmıştır. Oy-
mayla yapılan süslemenin dışındaki yüzeylerdeki kırmızı ve yeşil renk 
kalıntıları, bu kısımlarda boyalı süslemenin varlığını gösterir. Aynı 
boyalar, kafes oymayla yapılan süslemenin kaba hatlarıyla bırakıldığı 
arka yüzde de vardır.

In the middle of the square panel of walnut wood runs a circular border 
of Seal of Solomon (i.e. six-pointed stars) encircling a palmette-rumi 
composition in openwork. Arranged symmetrically about an axis the 
composition features rumis with multi-lobed leaves and the surface of 
the big palmette above is ornamented with a floral design. This pal-
mette and the crescent-like motif under it are painted in red. Consid-
ering this painting it is possible to state that the dark, almost-black, 
colour of the other motifs is authentic. This entire composition is 
placed within a crescent formed by a very fine line. Traces of red and 
green paint on the surfaces outside the carved part indicate painted 
decoration there. The same paints are also attested on the reverse 
where the openwork is left in coarse outline.
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Ahşap Korkuluk Paneli
Env. No: 2231

Divriği Ulu Camii (Hünkâr Mahfili)
M. 1228-29

52,5 x 48 cm
Kafes oyma (ajur), oyma, boyama/kalemişi

Wooden Parapet Panel
Inv. nr. 2231
Great Mosque of Divriği (Royal Box)
AD 1228/29
52.5 x 48 cm
Openwork, carved, painted/stencilled

Kare paneldeki madalyonda, kafes oyma tekniğiyle, palmet ve rumi-
lerin radyal düzende nöbetleşe sıralandığı süsleme vardır. Yaprakları 
desenli olan bu motiflerin kesişen sapları ortada yıldız meydana getirir. 
Yaprak uçlarındaki volütlerin aşırı vurgusu, kompozisyonda önemli bir 
görsel etkiye sahiptir. Madalyonun çevresindeki alanın iki yüzde de 
boyalı olduğu kalan izlerden anlaşılır. Diğer yüzdeki motiflerde ayrıntılı 
işçilik görülmez. Panelin malzemesi cevizdir. Madalyonun yüzeydeki 
asimetrik konumu, panelin bir kenarının kırılmasından kaynaklanır.

The medallion in the square panel features alternating palmettes and 
rumis in openwork technique placed radially. These motifs with deco-
rated leaves have stems intersecting in the middle forming a star. Ex-
aggeration of the volutes at the tips of the leaves have a striking visual 
effect. The areas around the medallion were once painted as inferred 
from traces on both faces of the panel. The motifs on the reverse do 
not have detailed workmanship. The panel is of walnut wood and the 
asymmetrical shape of the panel is caused by a broken edge.
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Ahşap Korkuluk Paneli
Env. No: 2227

Divriği Ulu Camii (Hünkâr Mahfili)
M. 1228-29

55 x 56 cm
Kafes oyma (ajur), oyma, boyama/kalemişi

Wooden Parapet Panel
Inv. nr. 2227
Great Mosque of Divriği (Royal Box)
AD 1228/29
55 x 56 cm
Openwork, carved, painted/stencilled

Kare panelin her iki yüzü de işlidir. Geniş bir çerçeve içinde, kafes oyma 
tekniğinde, yüzeylerine dilimler ve desenler işlenen palmet-rumili 
kompozisyon yer alır. İri tutulan motiflerin plastik etkisi güçlüdür. İki 
yüzdeki motifler aynı, ancak yüzeylerinin desenleri farklıdır ve bir ta-
rafta ince bir bordür bulunur. Düz çerçevenin iki yüzünde de, özgün 
olduğu anlaşılan beyaz astar üstüne kırmızı boyalar vardır. Ancak, bu 
boyaların bir desen meydana getirip getirmediği belli değildir. Panelin 
malzemesi cevizdir.

The square panel of walnut wood is ornamented on both faces. With-
in a wide frame is an openwork composition of palmettes and rumis, 
whose surfaces are also ornamented. The large motifs have great 
plastic effect. Although both faces of the panel have the same motifs 
they are ornamented differently and one side has a narrow border. On 
the surfaces of the frame on both faces are traces of red paint on white 
primer; however, it is not clear whether or not these paints originally 
formed a decoration. 
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Ahşap Korkuluk Paneli
Env. No: 2228

Divriği Ulu Camii (Hünkâr Mahfili)
M. 1228-29

56 x 55,5 cm
Kafes oyma (ajur), oyma, boyama/kalemişi

Wooden Parapet Panel
Inv. nr. 2228
Great Mosque of Divriği (Royal Box)
AD 1228/29
56 x 55.5 cm
Openwork, carved, painted/stencilled

Malzemesi ceviz olan panelde kare bir çerçeve içine alınan kafes oyma 
tekniğindeki palmet-rumili kompozisyonun bir yüzü işlidir. Motiflerin 
plastik etkisi, yapraklarına dilimler, yelpazeler ve bitkisel desenler işle-
nerek arttırılmıştır. Bu deseni daireler içindeki Mühr-ü Süleyman dizi-
lerinden oluşan bordür kuşatır. Yıldızların merkezlerinde dilimli rozetler 
vardır. Dış çerçevede beyaz astar üzerine kırmızı ve siyah gibi renklerle 
boyama yapıldığı bellidir. 

The panel of walnut wood has a palmette-rumi composition in open-
work within a square frame. The openwork composition is worked only 
on one side. The plastic effect of the motifs is enhanced with slices, 
fans and floral motifs incised on the leaves. The composition is framed 
with a border of Seal of Solomon motifs within roundels. The stars have 
sliced rosettes in their centres. It is noted that the outer frame was 
originally painted with red and black paint over white primer. 
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Ahşap Korkuluk Paneli
Env. No: 2230

Divriği Ulu Camii (Hünkâr Mahfili)
M. 1228-29

53,5 x 51,5 cm
Kafes oyma (ajur), oyma, boyama/kalemişi

Wooden Parapet Panel
Inv. nr. 2230
Great Mosque of Divriği (Royal Box)
AD 1228/29
53.5 x 51.5 cm
Openwork, carved, painted/stencilled

Panelde, boyalı çerçeve içinde ince bir bordürün kuşattığı kare alan, 
kafes oyma tekniğinde, tek eksene göre simetrik, palmet-rumili kom-
pozisyona sahiptir. Yüzeylerinde dilimler ve bitkisel desenler bulunan 
motiflerin her biri, kendi başına kimlik taşıyacak özelliklere ulaşmıştır. 
Bunlardan bir kısmı kırmızı boyalıdır. Bu denli özenli ve devri için özel 
sayılabilecek süslemenin diğer yüzü işlenmemiş, çevresi boya/kalemi-
şiyle değerlendirilmiştir. Ahşap cinsi cevizdir.

The square area encircled with a narrow border within a painted frame is 
decorated with a palmette-rumi composition symmetrical about an axis 
rendered in openwork technique. Each motif enhanced with slices and 
floral designs on their surfaces has attained the level of individual iden-
tity. Some of them are painted in red. This very careful decoration may be 
considered special for its time and it is worth noting that its reverse was 
not worked. Its frame is painted/stencilled. The wood is walnut.
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Ahşap Kapı Kanadı
Env. No: -
Divriği Ulu Camii
M. 1228-29
74 x 267 cm
Oyma (yuvarlak satıhlı, düz satıhlı, oluklu), ajur yapıştırma, kazıma

Caminin batı kapısına aittir. Bir kanadı kaybolmuş, sadece sol kanat günümüze 
ulaşmıştır. Yıpranmış olsa da süsleme özellikleriyle taç kapıdaki kompozis-
yonlarla benzerlik gösteren yönleri vardır. Biri zarif rumi süslemeli ince, diğeri 
palmet-rumi bezeli geniş olan iki bordürün çerçevelediği kanat yüzeyi, alt ve 
üsttekiler kare, ortadaki boyuna dikdörtgen olmak üzere üç panoya ayrılmıştır. 
Üstte bitkisel dolgulu kabara, altta, çoğu dökülen, ajur yapıştırma tekniğiyle 
palmet-rumili bir kompzisyon yer alır. Ortadaki büyük panoyu ise, içlerine pal-
met-rumi kombinasyonları işlenen, büyük soyut karakterli formlar doldurur. 
Üstteki kabara çevresinin bu denli boş bırakılması biraz yadırgatıcıdır. Bu boş 
alanların kalemişiyle veya başka bir parçayla değerlendirilmiş olması beklenir.

Wooden Door Wing
Inv. nr. n/a
Great Mosque of Divriği
AD 1228/29
74 x 267 cm
Carving (round surface, flat surface, grooved), openwork appliqued, engraved

This left wing belongs to the west portal of the mosque and the right wing is 
missing. Although deteriorated somewhat its decorative features display some 
similarity with the stonework decoration of the portal. Two borders frame the 
wing - one is narrow with elegant rumis and the other is wide with rumis and 
palmettes. The surface within the frame is arranged as three panels, the top 
and bottom ones of which are square and the middle one is oblong. The top 
panel has a boss with floral décor and the bottom one has a rumi-palmette 
composition, mostly fallen off, in openwork appliqued. The large panel in the 
middle is filled with large abstract forms filled with palmette-rumi combina-
tions. It is very unaccustomed that the area surrounding the boss above is left 
blank. These blank areas should have been decorated with painted/stencilled 
decoration or another piece.
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Ahşap Kapı Kanadı
Env. No: -
Divriği Ulu Camii
M. 1228-41
65 x 181 cm
Taklit kündekâri, oyma (yuvarlak satıhlı, çift katlı)

Wooden Door Wing
Inv. nr. n/a
Great Mosque of Divriği
AD 1228-41
65 x 181 cm
False-kündekari, carving (round surface, double-layered)

Kapının sağ kanadı olan bu örnekte çatlama ve aşınmaların yanı sıra 
başka yerden alınan yama vardır. Cevizden yapılan eserin diğer kanadı 
yıpranma ve eklentiler yüzünden iyi durumda değildir. Âyet yazılı bordü-
rün kuşattığı kanat yüzeyinin orta ekseninde tek sıra halinde sekiz köşeli 
yıldızlar yer alır. Yıldızların içi de çevresi de palmet-rumili kompozisyon-
larla bezelidir. Yıldızları meydana getiren şeritler oyularak çıtalar çakıl-
mış; dolayısıyla burada taklit kündekâri tekniği uygulanmıştır. Tek panolu 
şemasıyla Selçuklu devri ahşap kapıları içinde ayrıcalıklı bir yer tutar.

This right wing of a door has cracks and wearing as well as a patch 
taken from elsewhere. The other wing is not in good condition due 
to wearing and patches. The wing is framed with a border of Qur’anic 
verse and middle ground has a series of eight-pointed stars. Both the 
stars and the areas around them are decorated with palmette-rumi 
compositions. The bands forming the stars were gouged out and straps 
were nailed, thus imitating kündekari technique. With its single panel 
decorative scheme this wing has a special place among the woodwork 
examples of the Seljuk era.



211THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ212

ANKARA, VAKIF ESERLERİ MÜZESİ

Ahşap Kapı Kanatları
Env. No: 2232

Divriği Şifahanesi’ndeki Türbe 
M. 1228-29
84 x 156 cm

Yuvarlak satıhlı oyma

Wooden Door Wings
Inv. nr. 2232
Tomb at the Hospital of Divriği
AD 1228/29
84 x 156 cm
Round surface carving

Simetrik iki kanatlı kapı, mevcut durumdaki süslemesiz yüzeylerin faz-
lalığıyla dikkati çeker. Kanatlar şimdiki görünümüyle üçer panoludur. 
Birinci ve üçüncü panolarda enine gelişen palmet-rumili düzenler yer 
alır. İkinci panolarda, üstten daire, alttan üçgen biçimlerin bağlı oldu-
ğu, tek eksene göre simetrik palmet-rumili kompozisyonla doldurulan 
büyük birer madalyon vardır. Yüzeyleri dilimli, plastik etkisi güçlü mo-
tiflerin yer aldığı bu desenler, caminin hünkâr mahfili korkuluklarıyla 
yakın benzerlik içindedir. Üstteki daire biçimli küçük madalyonda içe 
çekilmiş bir kabara dikkati çeker. Kabaranın yüzeyindeki dilimler ve 
delikler, burada metal bir kaplama bulunduğunun işareti gibidir. Kapı 
yüzeyindeki büyük boşlukların da bir zamanlar kalemişleriyle süslü 
olduğunu düşünmek gerekir.

The two-winged door stands out with the high amount of the undec-
orated surfaces. In their current status, the wings have three panels 
each. The first and third panels have palmette-rumi arrangements de-
veloping laterally. The second panels feature a large medallion flanked 
with a roundel on top and a triangle below; the medallion is decorated 
with a palmette-rumi composition symmetrical about an axis. These 
designs with high plastic effect enhanced with slices are closely paral-
lel to the parapet panels of the royal box at the Great Mosque of Divriği. 
The small roundel above has a recessed boss. The holes and slices on 
the surface of the boss may indicate the presence of a metal facing 
there. The large blank areas on the surface of the door wings should 
have been once decorated with colourful stencilling. 
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ANTALYA MÜZESİ

Burç Kitabesi
Env. No: 14

Antalya Kalesi
M. 1244-45

Yükseklik: 3,22 m  Genişlik: 3,10 m
Oyma

Tower Inscription
Inv. nr. 14
Antalya Citadel
AD 1244/45
H. 3.22 m  W. 3.10 m
Carved

Özel bir tasarıma sahip anıtsal taş kitabe 32 parçadan meydana gelir. 
İçe doğru kademelenen iç bükey profilli silmelerin kuşattığı alanda, 
akantus başlığa sahip burmalı sütuncelerin üstünde yükselen dilim-
lendirilmiş sivri bir kemer, kemer köşeliklerinde de Zengî Düğümü yer 
alır. Sütunce başlıklarının akantus yaprakları arasında aslan başı tasviri 
işlidir. Kemerli nişin içinde beş sıra halindeki sülüs yazılı mermer kita-
bede tarih ve burcu yaptıran II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in adı, lakap ve 
unvanlarıyla birlikte zikredilir.

The monumental inscription with special design comprises thir-
ty-two pieces. The area framed with concave mouldings cascaded 
inward features a multi-lobed arch resting on twisted colonnettes 
with acanthus capitals; on the spandrels are Zangid knots. Amidst 
the acanthus leaves of the colonnette capitals is a lion head. The 
five-line inscription in thuluth script cites the date of construction of 
the tower and its patron, the Seljuk Sultan Giyath al-Din Kay Husraw 
II together with his titles and epithets.
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ANTALYA MÜZESİ

Duvardaki Kaplama Düzeniyle Kalan Çiniler
Env. No: 2007/7, 2007/8, 2007/9

Antalya Sarayı (?)
13. yüzyıl

Dört Kollu Yıldız Çiniler, Çap: 24-25 cm
Kare Çiniler: 5 x 5 cm

Sıraltı

Dört Kollu Çiniler:
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Kare Çiniler:
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır,

beyaz astar, mavi, gri-siyah boya

Tiles Preserved in Wall-Facing Layout
Inv. nrs. 2007/7, 2007/8, 2007/9
Antalya Palace (?)
Thirteenth century

Four-pointed star tiles: Diam. 24-25 cm
Square tiles: 5 x 5 cm
Underglaze

Four-pointed star tiles:
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint
Square tiles:
Stonepaste, transparent colourless glaze,
white slip, blue, grey-black paints

Çini grubu, arkasındaki harcıyla birlikte, duvardaki kaplama düzenini 
gösterecek şekilde günümüze kalmıştır. Döneminin alışılmış kompo-
zisyonlarından farklıdır. Burada, dört kollu yıldızların aralarına, bilinen 
örnekler içinde devrinin en küçük ölçülerine sahip kare çinilerin yerleş-
tirildiği bir düzenleme dikkati çeker. Dört kollu çinilerde şeffaf turkuaz 
renkli sır altına, siyah boyayla, merkezden kollara doğru uzayan pal-
met-rumi kombinasyonu işlenmiştir. Kare çinilerde Allah, Hâfız, Bilâd, 
Dai, Rai gibi yazılar; rumi motiflerinin meydana getirdiği bitkisel desen-
ler ve kuş figürleri bulunur. Bazı detaylar dışında, kanatlarını iki yana 
açan, uzun boyunlu ve uzun gagalı kuşlar, aynı özellikte resmedilmiştir.

The tile group has survived together with its mortar bedding, thus reveal-
ing its wall facing arrangement. It is different from usual compositions 
of the period. Here, the square tiles placed in between the four-pointed 
star tiles, as seen in this arrangement, are the smallest of all tiles from 
this era. The four-pointed star tiles are decorated with palmette-rumi 
combinations in black, extending out to the arms from the centre under 
transparent turquoise glaze. The square tiles, on the other hand, feature 
scripts reading “Allah”, “Hafiz”, “Bilad”, “Dai”, “Rai” and so on as well as 
floral compositions of rumis and bird figures. Apart from minor details, 
the birds are alike with their long necks, long beaks and wings open.
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ANTALYA MÜZESİ
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ANTALYA MÜZESİ

Kare Çini
Env. No: -

Antalya Sarayı (?)
13. yüzyıl

5 x 5 cm
Sıraltı

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

Square Tile
Inv. nr. n/a
Antalya Palace (?)
Thirteenth century
5 x 5 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze,
white slip, blue, grey-black paints

Düz çizgilerle çerçevelenen çini yüzeyi, geometrik karakterli bir düğüm 
motifi ile dolguludur. Köşeler soyut motiflerle değerlendirilmiştir.

The surface of the tile framed with straight lines is dominated by an 
interlacing knot motif of geometric character. On the spandrels are 
abstract motifs.
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ANTALYA MUSEUM

Çini Parçası
Env. No: -

Aspendos Tiyatrosundaki Selçuklu Sarayı
13. yüzyıl ilk yarısı

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır,

beyaz astar, mavi, gri-siyah boya

Tile Fragment
Inv. nr. n/a
Seljuk Palace at the Aspendos Theatre
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze,
white slip, blue, grey-black paints

Mevcut parçada bağdaş kurarak oturan insan figürünün bir kısmı 
görülebilmektedir. Sağ elini göğüs hizasında tutan, sol elini ise yana 
uzatıp yukarı kaldıran figürün başı eksiktir. Çininin formu belli değildir.

The extant fragment bears a partial depiction of a human figure seat-
ed cross-legged. The figure holds his right hand at chest level and rais-
es his left hand; the head is missing. The form of the tile is not known.
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ANTALYA MÜZESİ

Çini Parçası
Env. No: -

Aspendos Tiyatrosundaki Selçuklu Sarayı
13. yüzyıl ilk yarısı

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar,

mavi, gri-siyah boya

Tile Fragment
Inv. nr. n/a
Seljuk Palace at the Aspendos Theatre
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze,
white slip, blue, grey-black paints

Kırık olduğu için formu tespit edilemeyen çini parçasında bir sfenks 
figürü tasvir edilmiştir. Omuzdan yükselen kanatları ve sola doğru 
uzanan vücudun sırt kısmı bellidir. Geriye dönen başta, uzun saçlar ve 
devrin özelliğini yansıtan yüz tipi bulunur.

The tile fragment broken off from a tile of unknown shape bears a 
sphinx depiction. The wings rise up from the shoulders and the back of 
the body stretching leftward is visible. The head turned back has long 
hair and a face typical of the period.
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ANTALYA MUSEUM

Çini Parçası
Env. No: -

Aspendos Tiyatrosundaki Selçuklu Sarayı
13. yüzyıl ilk yarısı

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır,

beyaz astar, mavi, gri-siyah boya

Tile Fragment
Inv. nr. n/a
Seljuk Palace at the Aspendos Theatre
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze,
white slip, blue, grey-black paints

Küçük bir parçası kalabilen örnekte, heraldik duruşlu kartalın başları 
görülür.  Astarın açık renginde bırakılan figürün çevresi boyalıdır.

This very small fragment has the depiction of the heads of an eagle 
with heraldic posture. The figure is left in the background colour of the 
slip and the area surrounding it is painted.
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ANTALYA MÜZESİ

Çini Parçası
Env. No: -

Aspendos Tiyatrosundaki Selçuklu Sarayı
13. yüzyıl ilk yarısı

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır,

beyaz astar, mavi, gri-siyah boya

Tile Fragment
Inv. nr. n/a
Seljuk Palace at the Aspendos Theatre
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze,
white slip, blue, grey-black paints

Başını geriye çevirerek hızlıca koşar şekilde resmedilen köpek figürlü 
çininin formu, kırık olduğu için tam olarak tespit edilemez. Ancak, çok 
yakın benzerlerinin işlendiği Kubadabad çinilerinde bu tür tasvirler 
sekiz köşeli yıldızlarda bol miktarda karşımıza çıkar. Buradaki çininin de 
aynı formda olması güçlü bir ihtimaldir.

The fragment of a tile of unknown shape depicts a dog running with its 
head turned back. However, many similar figures are known from the 
eight-pointed-star-shaped tiles of Kubadabad Palace. It is highly likely 
that the full original tile was also eight-pointed star in shape.
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ANTALYA MUSEUM

Çini Parçası
Env. No: -

Aspendos Tiyatrosundaki Selçuklu Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı

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

moru, gri-siyah boya

Tile Fragment
Inv. nr. n/a
Seljuk Palace at the Aspendos Theatre
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, blue, 
aubergine purple, grey-black paints

Şimdiki halde altıgen bir forma sahip olduğu anlaşılan çininin daha bü-
yükçe bir parçadan kesildiği bellidir. Ortada hafifçe yandan resmedilen 
bir kuş gövdesi, sağda aşağıya yönelen bir balık seçilir. Dikkatli bakılınca 
sol taraftaki mavi lekenin de bir balık olacağı kabul edilebilir. Ortadaki 
figürün baş kısmı eksik olduğu için kuş mu, yoksa siren mi olduğu şüp-
hesi varsa da, bu sahnenin çok yakın bir benzeri Kubadabad Sarayı’nın 
sekiz köşeli yıldız çinisinde siren tasvirli olarak karşımıza çıkar. 

Hexagonal in shape, this tile was actually cut off from a bigger one. In 
the middle is the body of a bird, depicted slightly in profile and on the 
right is a fish downward. A careful look suggests the blue stain on the 
left could also be a fish. As the head of the figure in the middle is miss-
ing it is not possible to state whether it is a bird or a siren; however, a 
close example from Kubadabad Palace is an eight-pointed-star-shaped 
tile with a siren figure. 
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ANTALYA MÜZESİ

Çini Parçası
Env. No: -

Aspendos Tiyatrosundaki Selçuklu Sarayı
13. yüzyıl ilk yarısı

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Tile Fragment
Inv. nr. n/a
Seljuk Palace at the Aspendos Theatre
First half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Bu küçük çini parçasında, yırtıcı kuş tasvirlerinde görmeye alışık oldu-
ğumuz heraldik duruş, su kuşu olması muhtemel bir figürde karşımıza 
çıkmaktadır. Uzun boyunlu ve uzun gagalı kuş bitkisel desenli bir ze-
minde yer alır.

This small tile fragment depicts a possibly water bird with a heraldic 
posture usually the birds of prey have. The bird figure with a long neck 
and a long beak is placed on a floral background.
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ANTALYA MUSEUM

Yıldız Çini
Env. No: 2009/1

Antalya Yivli Minare Camii Kazısı
13. yüzyıl

Çap: 12,6 cm
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2009/1
Excavations at the Yivli Minare Mosque in Antalya
Thirteenth century
Diam. 12.6 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Bir köşesi kırık olan çinide, serbest düzende kıvrım dal ve soyut karak-
terli bitkisel bir desen tüm yüzeyi doldurmaktadır. Kenarlarda enlice 
bir şerit dolanır.

The tile with one corner missing is entirely decorated with foliates and 
abstract floral décor in free style. The composition is framed with a 
thick line along the edges.
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ANTALYA MÜZESİ

Kavanoz
Env. No: 845

13. yüzyıl
Yükseklik: 9,5 cm  Ağız Çapı: 7,5 cm

Sıraltı
Beyaz hamur, beyaz astar, şeffaf renksiz sır,

kobalt mavisi boya

Jar
Inv. nr. 845
Thirteenth century
H. 9.5 cm  Rim diam. 7.5 cm
Underglaze
Stonepaste, white slip, transparent colourless glaze,
cobalt blue paint

Alçak halka kaide üzerinde, basık küresel gövdeli, kısa silindir boyunlu 
ve dışa taşkın ağız kenarıyla şekillenmektedir. İç yüz tamamen, dış yüz 
kaideye kadar sırlanmıştır. Gövdenin üzerinde iki sıra, boyun kısmında 
ise bir sıra halinde zikzak motifi benzeri süsleme şeritleri bulunur. 

The jar with a depressed globular body has a low ring base, short cylin-
drical neck and a rim protruding out. It is glazed over entirely inside and 
down to the base on the outside. There are two bands of zigzag-like 
motifs on the body and one on the neck.
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ANTALYA MUSEUM

Dirhem
Env. No: 7591
12-13. yüzyıl

Çap: 12 cm
Döküm ile kabartma

Pirinç

Dirham
Inv. nr. 7591
Twelfth - thirteenth centuries
Diam. 12 cm.
Relief cast
Brass

Ortası delik halka biçimli dirhemin ön yüzünde, döküm ile kabartma 
tekniğinde yapılmış kıvrım dallı rumi kompozisyonu bulunur. Dirhemin 
kenarı, testere dişi şeklinde kabartmalarla çevrelenmiştir. Anadolu Sel-
çuklu dirhemleri, çap ve ağırlıklarına göre değişmekle birlikte benzer 
form özellikler gösterir.

This flat ring shaped dirham has a foliate rumi composition cast in relief 
on the obverse and along its edge runs a saw-teeth border in relief. 
Dirhams of the Anatolian Seljuk period vary in diameter and weight but 
they usually have a similar form.





ANTALYA, ALANYA MÜZESİ
ALANYA MUSEUM, ANTALYA
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ANTALYA, ALANYA MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 1-3-1997

Alanya Sarayı
M. 1221-23
Çap: 26 cm

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

yeşil-siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 1-3-1997
Alanya Palace
AD 1221-23
Diam. 26 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, blue, green-black paints

Köşelerin bitkisel motifle dolgulandığı çini yüzeyinde, ortadaki 16 
dilimli rozeti kuşatan kitabe bordürü tasarımın belirleyicisidir. Köşeler-
deki motifler ve rozet dilimleri beyaz renkte bırakılıp, çevreleri boyan-
mıştır. Kırılan çininin parçaları eksik olduğu için kitabenin de bir kısmı 
mevcut değildir. Kalan parçalarda lakap ve unvanlar ile bir sultan ismi 
okunabilmektedir. Bunlardan hareketle çini üzerindeki kitabenin Ala-
addin Keykubad’a ait olduğu tespit edilir. Eser bu özelliğiyle Selçuklu 
saray çinileri içinde ayrıcalıklı bir yer tutar.

The surface of the tile is dominated by a sixteen-petal rosette sur-
rounded with an inscription border, and corners filled with floral 
motifs. The motifs in the corners and the petals of the rosette are left 
white and the areas surrounding them are painted. As the tile is miss-
ing fragments the inscription is not fully legible; however, extant parts 
give the name of a sultan with titles and epithets. Thus, the inscription 
is ascribed to the Sultan Ala al-Din Kay Qubadh. This tile with the in-
scription has a special place among the palace tiles of the Seljuks.
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ANTALYA, ALANYA MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 2011/46-E
Alanya Sarayı
M. 1221-23
Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 
mavi, gri-siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 2011/46-E
Alanya Palace
AD 1221-23
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, blue, grey-black paints

Kırıldığı için parçaları eksik olan ve sırı bir hayli bozulan 
çinide, diz çökmüş bir insan figürü resmedilmiştir. Gele-
neksel yüz tipine sahip figürün omuza doğru inen saçla-
rı, başlığı, halesi ve kolundaki tirazı belli olmaktadır. Sağ 
elini dizine yaslar vaziyettedir. Çevresinde kıvrım dallar 
ve soyut palmet-rumili süsleme vardır.

The glaze of the tile with missing parts has deteriorated 
much. The decoration depicts a human figure kneeling. 
The long hair coming down to his shoulders, headgear, 
halo and the tiraz on the sleeve of the figure with con-
ventional facial features are discernible. He rests his 
right hand on his knee. The figure is surrounded with 
foliates and abstract palmette-rumi décor. 
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ALANYA MUSEUM, ANTALYA

Yıldız Çini Parçası
Env. No. 2011/55-E

Alanya Sarayı
M. 1221-23

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

lacivert, gri-siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 2011/55-E
Alanya Palace
AD 1221-23
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white slip, 
dark blue, grey-black paints

Sekiz köşeli bir yıldızdan kesilip kullanıldığı, sonra da kırıldığı anlaşılan 
parçada bir balık ve bir insan yüzünün yarısı kalabilmiştir. İnsan yüzü-
nün yıldız köşelerindeki konumuna bakarak, Kubadabad Sarayı’ndaki 
örnekleri gibi, burada da iki elinde balık tutan ve bağdaş kurarak oturan 
bir figürün varlığını düşünebiliriz.

The fragment originally belonged to a piece cut off from an eight-
pointed-star-shaped tile; the decoration on it depicts a fish and half 
of a human face. Based on the positioning of the human face in the 
corner, it is plausible to suggest that, as in the tiles of the Kubadabad 
Palace, the figure held a fish in each hand and sat cross-legged.
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 2011/39-E
Alanya Sarayı
M. 1221-23
Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 2011/39-E
Alanya Palace
AD 1221-23
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise 
glaze, black paint

Sekiz köşeli yıldızdan arta kalan küçük parça-
da ayakta duruyor izlenimi bırakan bir insan 
tasviri vardır.  Çizgili kıyafeti, göğsüne doğru 
uzattığı kolu ve tirazı bellidir. Yıldızın köşesi 
bitkisel motifle değerlendirilmiştir.

These small pieces surviving from an eight-
pointed stelliform tile depict a human figure, 
seemingly standing. The garment is striped 
and there is a tiraz band on the sleeve; the arm 
extends to the bosom. The corner of the star is 
filled with a floral motif.

ANTALYA, ALANYA MÜZESİ



241THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

ALANYA MUSEUM, ANTALYA

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 2011/140-E

Alanya Sarayı
M. 1221-23

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

patlıcan moru (?), gri-siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 2011/140-E
Alanya Palace
AD 1221-23
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, blue, aubergine purple (?), grey-black paint

Kesilerek kullanılan, daha sonra da bir kısmı kırılan çinide, yırtıcı bir 
hayvanın arka kısmı mevcuttur. Beyaz zemin üstünde, çevresine soyut 
bitkisel motifler serpiştirilen mavi gövdeye sahip hayvanın pençeleri 
vurguludur.  Sırı bozulduğu için detayları kaybolan sol ayak, patlıcan 
moru (?) renktedir.

The broken fragment actually belonged to a cut tile. The figure de-
picted on it is the hind part of a ferocious animal. The animal with 
blue body is rendered on white background and surrounded with floral 
motifs; its paws are emphasised. The left limb, barely discernible due to 
deteriorated glaze, is aubergine purple (?).
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ANTALYA, ALANYA MÜZESİ

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 2011/48-E
Alanya Sarayı
M. 1221-23
Çap: 18 cm
Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 2011/48-E
Alanya Palace
AD 1221-23
Diam. 18 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Çininin yüzeyine üç yapraklı bir motif hâkimdir. Keskin 
çizgileriyle gergin duran yan yapraklara göre orta yaprak 
daha yumuşak hatlara sahiptir. Arada kalan boşluklarda 
volütlere bağlanan palmet ve rumi motifleri vardır. Boya 
sadece zemin boşluklarına sürülmüş, motifler sırın açık 
renginde bırakılmıştır.

The surface of the tile is dominated by a three-leafed 
motif. The lateral leaves are rendered tense with sharp 
lines while the middle one is softer. The areas outside 
this motif feature palmettes and rumis connecting to 
volutes. The paint is applied on the empty areas with 
the actual motifs in the lighter colour of the glaze.
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ALANYA MUSEUM, ANTALYA

Yıldız Çini Parçası
Env. No: 2011/137-E

Alanya Sarayı
M. 1221-23

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 2011/137-E
Alanya Palace
AD 1221-23
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Kırılan ve bir kısım sır/boyası dökülen parçada tavşana benzeyen bir figür, 
kıvrım dallı bitkisel zeminde işlenmiştir. Boynu ve kulakları uzun olan si-
lüet halindeki figürün, koşar gibi bir hareketle resmedildiği anlaşılır.

The broken fragment has also lost its glaze and painted décor partially. 
The depiction is a rabbit-like animal on a floral background of foliates. 
The figure’s neck and ears are long and although it is given in silhou-
ette it is inferred to be running.
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ANTALYA, ALANYA MÜZESİ
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ALANYA MUSEUM, ANTALYA

Dört Kollu Yıldız Çini Parçası
Env. No: 2011/64-E

Alanya Sarayı
M. 1221-23

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, 

lacivert, gri-siyah boya

Four-Pointed Star Tile Fragment
Inv. nr. 2011/64-E
Alanya Palace
AD 1221-23
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
dark blue, grey-black paints

Üç kolu eksik halde günümüze ulaşan çinide, zemin boyanarak astarın 
açık rengiyle Allah lafzı yazılmıştır. Lafzın iki yanındaki harfler dikkate 
alındığında, yıldızın karşılıklı kolları boyunca dönüşümlü olarak biri laci-
vert diğer gri-siyah zemin üstüne yazılan Allah lafzının sonsuzluk pren-
sibi içinde devam ettirildiğini söyleyebiliriz. Aynı yüzeyde her lafız için iki 
ayrı fon renginin nöbetleşe kullanılması az rastlanan bir uygulamadır.

This fragment survives as the single arm of a four-pointed stelliform 
tile. It features “Allah” written in the colour of the slip by painting the 
background. Based on the letters at the beginning and end of the 
name it may be proposed that the name was written on dark blue 
and grey-black background alternatingly on each arm of the star, ac-
cording to the principle of infinity. That the words thus written on two 
alternating background colours on the same surface is a rare imple-
mentation attested here.
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ANTALYA, ALANYA MÜZESİ

Çini Parçaları
Env. No: 2011/132-E, U. 17,5 cm  G. 12,5 cm

Env. No: 2011/133-E, U. 22,5 cm  G. 6,5 cm
Alanya Sarayı

M. 1221-23
Sıraltı

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

Tile Fragments
Inv. nr. 2011/132-E: L. 17.5 cm  W. 12.5 cm
Inv. nr. 2011/133-E: L. 22.5 cm  W. 6.5 cm
Alanya Palace
AD 1221-23
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
white slip, dark blue, black paints

Biri kırık diğeri kesik olduğu için gerçek ölçüleri bilinmeyen çiniler-
de zik-zak desen yer alır. Aslında beyaz astar üstüne siyah konturlu 
lacivert boyayla yapılan zik-zak çizgiler, iki rengin nöbetleşe kullanıl-
dığı bir desen ortaya çıkarmıştır. Devrin değişik malzemelerinde de 
karşımıza çıkan bu desen, hem duvar çinilerinde hem de Kubadabad 
Sarayı’ndaki Köşklü Hamam’da olduğu gibi zemin çinilerinde görü-
lür. 2011/133-E env.no’lu parçada üretim sırasında bulaşan turkuaz 
sır dikkati çeker.

One of these fragments is broken and the other was cut off; therefore, 
the dimensions of the original pieces are not known. Both fragments 
are decorated with zigzags in dark blue with black contours on white 
slip, thus creating zigzags of alternating colours. This design is at-
tested on a variety of materials from the period; for example, on the 
wall tiles as well as on the floor tiles of the Hammam with Kiosk at the 
Kubadabad Palace. The fragment 2011/133-E has turquoise glaze 
smudged during the production phase.



247THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

ALANYA MUSEUM, ANTALYA
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ANTALYA, ALANYA MÜZESİ

Dört Kollu Yıldız Çini Parçaları
Env. No: 2011/65-E, 2001/66-E, 2011/67-E

Alanya Sarayı
M. 1221-23

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

Star Tile Fragments
Inv. nrs. 2011/65-E, 2001/66-E, 2011/67-E
Alanya Palace
AD 1221-23
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, grey-black paints

Kaplandıkları yere uygun olarak kesilen çinilerden biri duvara yer-
leştirildiği harcıyla bulunmuştur. Her kola zarif birer ruminin çizildiği 
çinilerde, motiflerin bir yanı maviyle, diğer yanı gri-siyahla boyanmış, 
kendileri açık renkte bırakılmıştır.

One of the pieces cut to the shape according to their place of facing 
was uncovered with its mortar bedding. Each arm is decorated with an 
elegant rumi motif. The motifs in light colour are painted with grey-
black on one side and blue on the other side.
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Mühür
Env. No: 1.7.1990

Alanya Kalesi Kazısı
13. yüzyılın sonu

Çap: 2,5 cm
Kurşun

Seal
Inv. nr. 1.7.1990
Excavations at Alanya Citadel
End of the thirteenth century
Diam. 2.5 cm
Lead

Kurşundan imal edilmiş sikkeye benzer mührün yan tarafında içinden 
tel geçirilen bir deliği bulunur. Mührün her iki yüzünde de “es sultan” 
ibaresi geçmektedir.

This coin-like seal of lead has a wire hole. On both sides is the same 
term inscribed: “al-Sultan”

ALANYA MUSEUM, ANTALYA
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DİYARBAKIR MÜZESİ
DİYARBAKIR MUSEUM
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DİYARBAKIR MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 64, 65

Cizre
12. yüzyıl

67x58 cm,  68x55 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nrs. 64, 65
Cizre
Twelfth century
67 x 58 cm, 68 x 55 cm
Carved
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Bir yapıda karşılıklı olarak kullanıldığı anlaşılan, iki yandan içbükey 
profilli silmelerin kuşattığı taşlarda, simetrik olarak, arka ayakları 
üzerine oturan sakin duruşlu birer aslan figürü vardır. Çevresi oyu-
larak kabartma haline getirilen aslanların kalça kısımları tahrip 
olmuştur. Aslanların vücutları yandan, başları cephedendir. Baş-
larda sivri kulaklar, iri badem gözler, yassı burun, hafif aralık ağız 
görülür. Yeleler çizgilerle belirtilmiş, boyunda tasma gibi yüzeyi 
dilimli bir şerit işlenmiştir. Kalça arkasından yükselen kuyruk göv-
deyi ısırır biçimde ejder başıyla son bulur. Ejderler sivri kulakları, 
gözleri, açık ağızdaki dişleri ve birbirine dolanarak uzayan çatal 
dilleri ile devrinin genel özelliklerini yansıtır.

These two stones with reliefs carved were actually used symmetrically on 
a structure as inferred from the concave mouldings flanking them on both 
sides. Both feature a lion figure, resting on their hind limbs calmly. The 
figures were raised by carving out the area surrounding them. Their pelvic 
parts are damaged. Their bodies are depicted in profile and the heads are 
facing. The heads feature pointed ears, large almond-shaped eyes, flat 
nose, and a mouth slightly ajar. The mane is rendered with lines and around 
the necks is a collar-like band with slices. The tails rising from the back of 
the hips terminate in a dragon head as if biting on the backs. The dragons 
are typical examples of the period with their pointed ears, eyes, teeth in 
open mouths and their forked tongues entwined.

DİYARBAKIR MUSEUM
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DİYARBAKIR MÜZESİ
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DİYARBAKIR MÜZESİ

Kare Çini
Env. No: 5/1/91

Diyarbakır Sarayı
13. yüzyıl başları

21,5 x 21 cm
Sıraltı 

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Square Tile
Inv. nr. 5/1/91
Diyarbakır Palace
Early thirteenth century
21.5 x 21 cm
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Kare çinide tüm yüzeye hâkim olacak şekilde çift başlı kartal figürü 
tasvir edilmiştir. Kartal iki yana açılan kanatları ve ayaklarıyla heraldik 
bir duruş sergiler. Profilden işlenen başlar, sivri kulakları, hafif kıvrık 
gagaları, gaga altındaki sarkıntıları ve dikkat kesiliyormuş gibi işlenen 
gözleriyle devrinin tipik özelliklerini yansıtır. Kanatlara göre gövde 
küçük, ayaklar ise küt çizilmiştir. Buna karşılık gövdeden bir boğumla 
ayrılan kuyruk, iki yana uzayarak kavislenen yan yapraklarıyla, büyük-
çe bir palmet kimliğine bürünür. Karenin köşelerinde palmet-rumi 
kombinasyonu gibi soyut bitkisel bir desen vardır. Kenarlarda her 
hangi bir çerçeve çizgisi yoktur. Buna göre, sarayda aynı özellikte baş-
ka çini parçalarının da bulunduğunu göz önüne aldığımızda, deseni 
tekrarlayan kare çiniler duvara kaplandığı zaman, köşelerdeki bitkisel 
düzenlemelerin bütünleşerek radyal düzende bir kompozisyon oluş-
turduğunu söyleyebiliriz.

The surface of the square tile is dominated by a double-headed 
eagle, which has a heraldic posture with its wings opening on either 
side and legs. With their heads depicted in profile, pointed ears, 
slightly curving beaks, sags under their chins and eyes rendered pay-
ing attention, the eagle is a typical example of the era. In comparison 
to the wings, the body is small and the legs are squat. On the other 
hand, the tail connected to the body with a knob flares out laterally 
with its leaves transforming to a large palmette. In the corners of the 
square tile are abstract floral composition reminiscent of rumi-pal-
mette combination. In the absence of framing contours along the 
edges, and in the presence of similar tiles at the palace, it may be 
proposed that when such square tiles were all placed together on a 
wall the floral arrangements in the corners would unite forming a 
radial composition.
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DİYARBAKIR MÜZESİ

Çini Kitabe
Env. No: 52/1/08, 52/2/08, 52/3/08, 

52/4/08, 52/5/08, 52/6/08
Diyarbakır Sarayı
13. yüzyıl başları

Kabartma - Sıraltı 
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar, 

turkuaz, patlıcan moru boya

Tile Inscription
Inv. nr. 52/1/08, 52/2/08, 52/3/08, 52/4/08, 
52/5/08, 52/6/08
Diyarbakır Palace
Early thirteenth century
Relief - Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, white 
slip, turquoise, aubergine purple paints
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Kareye yakın formlardaki çinilerin meydana getirdiği kitabede, kabart-
ma olarak verilen yazılar astarın beyaz renginde, zemin siyaha yaklaşan 
patlıcan moru renktedir. Bu yazı kuşağını kabartma beyaz çizgiler ve 
turkuaz şeritler sınırlar. Bazı parçalarda zemine sürülen boyanın yer yer 
harflerin üstüne taştığı, fırınlama sırasında da sırda bozulmaların mey-
dana geldiği fark edilir. Çinilerin genişlikleri 21-22 cm, yükseklikleri ise 
21,5-23 cm arasında değişir.

Güçlükle okunabilen bazı ifadeler, sarayın kazısında ele geçen bu kita-
benin bir sultanla ilgili olduğuna işaret eder.

The inscription comprising almost-square shaped rectangular tiles 
features script in the colour of the white slip on a background of au-
bergine purple, almost black. The inscription is bounded with white 
lines in relief and turquoise bands. Some pieces indicate that the paint 
on the background was smudged on the letters and that the glaze 
was deformed during firing. The widths varies between 21-22 cm, the 
heights varies between 21,5-23 cm.

Some terms, barely legible, indicate that the inscription uncovered at 
the excavation of the palace was related with a sultan.

DİYARBAKIR MUSEUM
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DİYARBAKIR MÜZESİ
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Matara
Env. No: 5-14-93

12-13. yüzyıl
Çap: 20 cm

Baskı
Bej hamur

Flask
Inv. nr. 5-14-93
Twelfth - thirteenth centuries
Diam. 20 cm.
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Matara, kalıp ile yapılmış simetrik ve bombeli iki parça gövdenin bir-
leşmesiyle şekillenmiştir. İki kulplu olup, kulpunun birisi, boyun ve ağız 
kısımları kırıktır. Gövdenin her iki yüzünde de aynı kalıptan çıkmış ka-
bartma süslemeler bulunur. Ortada daire şeklindeki madalyonun içinde 
büyük bir çiçek rozeti, bunu çevreleyen bordürde ise daha küçük madal-
yonlar ve aralarında oval kabaralar ile küçük çiçek motifleri yer alır.

The flask consists of two symmetrical convex pieces moulded and 
joined together. Of the two handles, one is missing along with neck 
and mouth parts of the flask. Both sides of the body feature the relief 
decoration from the same mould. The roundel in the middle encircles 
a large floral rosette within a border of small roundels, oval bosses in 
between and small flower motifs.

DİYARBAKIR MUSEUM
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DİYARBAKIR MÜZESİ

Testi
Env. No: 5-8-93

12-13. yüzyıl
Kaide Çapı: 5,1 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 5-8-93
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 5.1 cm.
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, düz kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin birleş-
mesiyle şekillenmiştir. Gövdenin alt bölümü konik, üst bölümü küresel 
görünüşte olup, üstünde silindirik bir boyun ve tek kulpu vardır. Ağız 
kısmı kırıktır. Süsleme gövdenin üst bölümünde kalın bir bordür için-
dedir. Bordürde kıvrım dallı bitkisel bir zemin üzerinde, yazı ile simetrik 
olarak yerleştirilmiş dört tane dairesel madalyon yer alır. Madalyonların 
ikisinde kuş figürü, diğer ikisin de ise düğüm motifi bulunur.

The jug consists of two moulded pieces joined on a flat base. The body 
is conical in the lower part and transforms to globular form above and 
topped with a cylindrical neck and a single handle. The mouth is bro-
ken. The decoration is placed in a wide border on the upper part of the 
body. The border features script and four roundels placed symmetri-
cally on a background of foliates. Two of the roundels have birds and 
the other two have interlacing motifs.
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DİYARBAKIR MÜZESİ

Testi
Env. No: 5-79-79

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 21 cm Ağız Çapı: 3 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 5-79-79
Twelfth - thirteenth centuries
H. 21 cm  Rim diam. 3 cm.
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, düz bir kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin bir-
leşmesiyle şekillenmiştir. Gövdenin alt bölümü konik, üst bölümü ise 
yarım kürevi bir forma sahiptir. Tek kulplu olup, boyun kısmı iki ka-
demeli ve uzundur. Boynun alt tarafı iç bükey silindirik, üst bölümü 
ise bombeli olarak form almıştır. Ağız kenarı iki ince halka şeklinde 
profillidir. Süsleme gövdenin üst bölümünde enli bir kuşakta bulunur. 
Zikzakla üçgenlere ayrılmış bölümlerin içinde, kıvrım dallı bitkisel ze-
min üzerinde sola doğru yönelmiş kuş figürleri yer alır. Uçları kıvrık, 
arkaya doğru kabarmış kuyrukları ile tavus kuşlarına benzemektedirler. 
Yandan verilmiş kuşların alt sırada bulunanları, başları geriye doğru 
çevrilmiş vaziyettedir.

The jug consists of two moulded pieces joined on a flat base. The body 
is conical in the lower part and transforms to hemi-spherical form 
above. It has a single handle and the tall neck is two-tiered. The lower 
part of the cylindrical neck is concave and the upper part is convex. 
the rim has two narrow ring profiles. The decoration is placed in a 
wide border on the upper part of the body. The triangular sections 
formed with a zigzag feature birds advancing left on a background 
of foliates. The birds with their raised tails curving at the tip recall 
peacocks. All depicted in profile, those in the lower register have their 
heads turned back.
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DİYARBAKIR MÜZESİ

Testi
Env. No: 17-10-82

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 18,5 cm  Kaide Çapı: 4,9 cm  Ağız Çapı: 4,3

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 17-10-82
Twelfth - thirteenth centuries
H. 18.5 cm  Base diam. 4.9 cm  Rim diam. 4.3 cm.
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, düz kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin birleşme-
siyle şekillenmiştir. Gövdenin alt bölümü konik, üst bölümü yarı küresel 
görünüşte olup üstünde silindirik bir boyun, emzik ve tek kulpu vardır. 
Emzik bölümünün bir kısmı kırıktır. Süsleme gövdenin üst bölümünde 
enli bir bordür içindedir. Bordürde kıvrım dallı bitkisel bir zemin üzerin-
de yazı ile simetrik olarak yerleştirilmiş dört tane dairesel madalyon yer 
alır. Madalyonlarda yandan verilmiş kuş figürü işlenmiştir.

The jug consists of two moulded pieces joined on a flat base. The 
body is conical in the lower part and transforms to hemi-spherical 
form above. It has a single handle, a cylindrical neck and a spout, 
which is partly broken. The decoration is placed in a wide border on 
the upper part of the body. Script and four roundels are placed sym-
metrically on a background of foliates and the roundels have bird 
figures in profile.
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Testi
Env. No: 5-10-93

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 16,3 cm  Kaide Çapı: 5,8 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 5-10-93
Twelfth - thirteenth centuries
H. 16.3 cm  Base diam. 5.8 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Basık küresel gövdeli, silindirik boyunlu ve tek kulplu bir forma sahiptir. 
Ayrıca kulpun tam karşısında, gövdeyle boynun birleşme kenarında 
küçük bir tutamak da eklenmiştir. Süsleme gövdenin alt ve üst bölü-
mündedir. İkisi arasında süslemesiz bir kuşak vardır. Altta zikzaklardan 
oluşan geometrik bir kompozisyon yer alır. Gövdenin üst bölümde ise, 
altta noktalı bir zemin üzerinde kıvrım dal kompozisyonuyla bezeli bor-
dür, üstte bitkisel bir zemin üzerinde yazı ile süslü daha enli bordür yer 
alır. Boyun bölümünün üst kısmında noktalı çizgilerle sınırlandırılmış 
dilimli bir ince kuşak bulunur.

The jug with depressed globular body has a cylindrical neck and a 
single handle as well as a lug where the body joins the neck, opposite 
the handle. The decoration is placed on the lower and upper parts of 
the body with a blank band in between. The bottom decoration of 
geometric composition consists of zigzags. On the upper body, the 
lower border features a foliate composition on a stippled background 
and the upper border has an inscription on a floral background. On the 
upper part of the neck is a thin sliced band bounded with a dotted line.

DİYARBAKIR MUSEUM
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Testi
Env. No: 6-6-75

12-13. yüzyıl
Baskı

Bej hamur

Jug
Inv. nr. 6-6-75
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, altı düz bir kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin 
birleşmesiyle şekillenmiştir. Gövdenin alt bölümü konik, üst bölümü ise 
yarım kürevi bir forma sahiptir. Süsleme gövdenin üst bölümünde yer 
alır. Üç sıra kuşak halindeki düzenlemede alt ve üsteki kuşaklar, kıvrım 
dallarla oluşturulmuş bitkisel kompozisyonla bezenmiştir. Ortadaki ku-
şakta ise, bitkisel bir zemin üzerinde profilden ağız ağıza vermiş ikili kuş 
grupları vardır. Bir gruptaki kuşların kuyrukları, diğer gruptaki kuşların 
kuyruklarıyla dokunur vaziyette sıralanmıştır.

The jug consists of two moulded pieces joined on a flat base. The body 
is conical in the lower part and transforms to hemi-spherical form 
above. The decoration is found on the upper part of the body. The top 
and bottom one of the three bands forming the decorative scheme 
are decorated with a floral composition of foliates. The middle band 
features pairs of birds in profile depicted beak to beak on a floral back-
ground. The pairs of birds are placed so that the tail tips of one pair 
touch the tail tips of neighbouring pairs.
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Testi
Env. No: 6-7-79

12-13. yüzyıl
Baskı

Açık kiremit kırmızısı hamur, bej astar

Jug
Inv. nr. 6-7-79
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Earthenware (light red), beige slip

Testi, düz bir kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin bir-
leşmesiyle, basık küresel görünüşte şekillenmiştir. Boynun bir kısmı, 
kulp ve ağız bölümleri eksiktir. Süsleme gövdenin alt ve üst kısmında 
bulunur. Arada, birleşme noktasında süslemesiz bir alan vardır. Gövde-
nin alt kısmında, yukarı doğru uzayan yapraklı dallardan oluşan bitkisel 
karakterde kompozisyon görülür. Üst kısımda, enli kuşakta, kıvrım dallı 
bitkisel bir zemin üzerinde yazı ile aralarda üç tane dairesel madalyon 
yer alır. Madalyonlarda, spirallerden oluşan zemin üzerinde, başları ge-
riye doğru çevrili, profilden verilmiş kuş figürleri işlenmiştir.

The jug with a depressed globular body consists of two moulded pieces 
joined on a flat base. Part of the neck, handle and mouth are missing. 
The decoration is found on the upper and lower parts of the body with 
an undecorated band in between. The decoration on the lower body 
features a floral character with leafy branches stretching upward. On 
the upper body, the wide band is filled with three roundels and script 
on a foliate background. The roundels are decorated with a bird figure 
in profile with their heads turned back.
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Testi
Env. No: 5-13-93

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 13,7 cm  Kaide Çapı: 5,1 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 5-13-93
Twelfth - thirteenth centuries
H. 13.7 cm  Base diam. 5.1 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, düz bir kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin bir-
leşmesiyle form almıştır. Basık küresel görünüşte gövdesi bulunan 
testinin, boynunun bir bölümü, emzik, kulp ve ağız kısımları kırıktır. 
Süsleme gövdenin üst bölümünde bulunur ve Selçuklu çağının çok se-
vilen bir konusu işlenmiştir. Kıvrım dallı bitkisel zemin üzerinde, birbirini 
kovalayan beş tane köpek veya tazı türünden hayvan figürü vardır.

The jug with a depressed globular body consists of two moulded pieces 
joined on a flat base. Part of the neck, mouth, handle and spout are 
missing. The decoration of a popular theme of the Seljuk period is 
found on the upper part of the body. Five dogs or hounds chase after 
each other on a foliate background.

DİYARBAKIR MUSEUM
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 11-1-99

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 12,5 cm

Baskı
Açık gri hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 11-1-99
Twelfth - thirteenth centuries
H. 12.5 cm
Stamped
Unglazed earthenware (light grey)

Alt bölümü konik, üst bölümü yarım kürevi olarak şekillenmiş kabın 
mantar şeklinde bir ağız kısmı bulunmaktadır. Defolu olan kabın omuz 
bölümünde çökmeler meydana gelmiştir. Süsleme gövdenin üst bö-
lümünde, damla şeklinde sıralanmış motiflerden oluşmuştur. Alt ve 
üstten yan yana sıralanmış kabara şekilli küçük damla motiflerinin sınır-
ladığı alanda, daha büyük olarak işlenmiş, içlerinde üç tane nokta şek-
linde kabara bulunan iki sıra damla motifi süslemeyi meydana getirir.

The vessel with a mushroom-shaped mouth has a body, which is coni-
cal in the lower part and globular above. The defective vessel has caving 
on the shoulder. On the upper part of the body is a decoration of drop-
shaped motifs side by side. The decorated part comprising two rows of 
drop motifs encompassing three spot-like bosses is bounded on top 
and bottom with a series of boss-like small drop motifs.
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Kürevî Konik Kap
Env. No: 16-29-09

12-13. yüzyıl
Barbutin

Açık gri hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. 16-29-09
Twelfth - thirteenth centuries
Barbotine
Unglazed earthenware (light grey)

Kürevî konik kabın gövdesi, yuvarlatılmış bir dip kısım üzerinde, konik 
alt bölüm ve yarı küresel bir üst bölümle form bulmuştur. Boyun ve 
ağız kısmı kırıktır. Gövdesinin üst bölümünde barbutin tekniği ile ya-
pılmış rumi ve palmetten oluşan rozet şeklinde simetrik yerleştirilmiş 
dört kabara yer alır.

The vessel with a body, which is conical in the lower part and globular 
above, rises on a rounded bottom. Its neck and mouth are missing. 
On the upper part of the body is a decoration of four symmetrical 
bosses comprising a composition of rumi and palmette applied in 
barbotine technique.





ELAZIĞ MÜZESİ
ELAZIĞ MUSEUM
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Matara
Env. No: 81/PT 3-1

13. yüzyıl
Yükseklik: 12,5 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Flask
Inv. nr. 81/PT 3-1
Thirteenth century
H. 12.5 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze

Matara, kalıp ile yapılmış simetrik ve bombeli iki parça gövdenin birleş-
mesiyle şekillenmiştir. İki kulp, kısa silindirik boyun ve dışa taşkın profilli 
ağız kısmına sahiptir. Tüm dış yüzey tek renk turkuaz sırla kaplanmıştır. 
Dönemi için ender görülen sırlı matara tipi kaplardandır.

The flask consists of two symmetrical and moulded convex pieces 
joined. It has a short cylindrical neck, two handles and a rim with an 
out-protruding profile. It is entirely glazed in turquoise on the exterior. 
It is a rare example of glazed flasks of the period.
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Kandil
Env. No: 2002/PT-A-68

13. yüzyıl
Yükseklik: 4,4 cm 

Tek renk sır
Beyaz hamur, opak turkuaz sır

Oil Lamp
Inv. nr. 2002/PT-A-68
Thirteenth century
H. 4.4 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, opaque turquoise glaze

Kandil farklı bir forma sahiptir. İç içe iki çanaktan oluşur. Dıştaki daha 
büyük olup, önü büzgü şeklinde fitilliğe dönüşerek, bir kulpla içteki yağ 
haznesine birleşir. İç yüz ve ağız kenarı tek renk turkuaz sırla kaplanmıştır.

This unusual lamp has two bowls inside each other. The bigger outer 
bowl has a spout for the wick formed by squeezing the clay on the front 
and it is connected to the inner oil container with a handle. The interior 
and the rim are coated with monochrome glaze in turquoise.
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Kâse
Env. No: 65/PT 1-40

Korucutepe Höyüğü Kazısı
13. yüzyıl

Kaide Çapı: 7,5 cm 
Sgraffito, champlevé

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf açık yeşil sır, 
kahverengi boya

Bowl
Inv. nr. 65/PT 1-40
Excavations at the Korucutepe Höyüğü
Thirteenth century
Base diam. 7.5 cm
Sgraffito, champlevé
Earthenware (red), cream slip, transparent light green 
glaze, brown paint

Kâse, halka kaideli ve küresel gövdeli bir forma sahiptir. İç yüzün tama-
mı, dış yüz kaideye kadar sırlıdır. Süsleme, iç yüzde kâsenin merkezinde 
bir örgü motifi, ağız kenarında kemerli bir dizi şeklindedir. Kemer köşe-
likleri, nöbetleşe olarak kıvrım dal ve rumi kompozisyonu ile kare şek-
linde taramalarla bezenmiştir. Kemer aralarına birer tane, dallı küçük 
çiçek motifi yerleştirilmiştir.

The bowl with globular body has a ring base. It is glazed over the entire 
interior and down to the base on the exterior. The decoration com-
prises a latticework design in the centre and a series of arches along 
the rim. The spandrels alternate with a foliate-rumi composition and 
cross-hatching. In the arches is a small flower motif on a branch.

ELAZIĞ MUSEUM
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Tabak
Env. No: 69/PT 9-30

Haraba Höyüğü Kazısı
13. yüzyıl

Ağız Çapı: 23 cm  Kaide Çapı: 7,5 cm 
Boyalı sgraffito

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf renksiz 
sır, yeşil ve sarı boya

Plate
Inv. nr. 69/PT 9-30
Excavations at the Haraba Höyüğü
Thirteenth century
Rim diam. 23 cm  Base diam. 7.5 cm
Sgraffito
Earthenware (red), cream slip, transparent colour-
less glaze, green and yellow pai

Tabak, halka kaideli yayvan gövdeli ve dışa çekik ağız kenarıyla şekil-
lenmiştir. Sadece iç yüz sırlanmıştır. Gövdesinde, daire şeklinde büyük 
bir madalyon içerisinde on iki köşeli bir yıldız bulunur. Yıldızın merkezi 
spiral biçiminde gelişen kıvrım dal rumi kompozisyonu, köşelerin arası 
ise kare taramalarla bezenmiştir. Ağız kenarını, tek sıra halinde dalgala-
narak ilerleyen kıvrım dallı rumi kompozisyonu sarmaktadır. Süslemeye 
yeşil ve sarı renkte boyalar, sır içinde hafif dağılmalar şeklinde eşlik eder.

The plate with a ring base has a shallow wide body and everted rim. Only 
its interior is glazed over. On the body is a twelve-pointed star within a 
large roundel. In the central part of the star is a spiral foliate-rumi com-
position and the areas between the arms are filled with cross-hatching. 
Along the rim runs a band of foliate-rumi composition scrolling in a sin-
gle wave. The decoration is accompanied with green and yellow paint, 
slightly running in the glaze.
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Kâse
Env. No: 70/PT 2-180

Korucutepe Höyüğü Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 15,9  Ağız Çapı: 32 cm  Kaide Çapı: 11,5 cm 
Sgraffito, champlevé

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf açık yeşil sır, 
kahverengi boya

Bowl
Inv. nr. 70/PT 2-180
Excavations at the Korucutepe Höyüğü
Thirteenth century
H. 15.9 cm  Rim diam. 32 cm  Base diam. 11.5 cm
Sgraffito, champlevé
Earthenware (red), cream slip, transparent light green 
glaze, brown paint

Halka kaideli ve küresel gövdeli bir forma sahip olup, ağız kenarı kırık 
olduğu için tam formu belirlenememektedir. İç yüzün tamamı, dış yü-
zün kaideye kadar olan kısmı sırlanmıştır. İç yüzde, merkezde düzgün 
olmayan bir altıgen ve çevresinde çarkıfelek motifi gibi düzenlenmiş 
altı kollu yıldız bulunur. Altıgenin içinde ve yıldızın kollarının bazılarının 
arasında, kıvrım dal rumili kompozisyonlar yer alır. Yine kollar arasında 
balık pulu motifli dolgular da vardır. Yıldızın kollarının içi ise kare biçimli 
taramalarla doldurulmuştur.

The bowl with globular body resting on a ring base is missing its rim; 
therefore, its full form cannot be identified. It is glazed over entirely 
on the interior and down to the base on the exterior. In the centre of 
the interior is an irregular heptagon, from which radiate the arms of a 
seven-pointed star. The heptagon and between some arms of the star 
are filled with foliate-rumi composition while others feature fish scale 
motifs. The arms of the star are filled with cross-hatching.

ELAZIĞ MUSEUM
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Küp
Env. No: 73/PT 6-1

12-13. yüzyıl
Ağız Çapı: 21 cm

Barbutin
Bej hamur

Jar
Inv. nr. 73/PT 6-1
Twelfth - thirteenth centuries
Rim diam. 21 cm
Barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Gövdenin üst bölümünün bir kısmı, alt bölümünün tamamı alçı ile 
tamamlanmıştır. Bu yüzden tam formu tespit edilememektedir. Fakat 
mevcut duruma göre oval formdaki gövde üzerinde silindirik boyun 
kısmı ile halka şeklindeki ağız kenarı anlaşılabilmektedir. Küpün formu 
üzerine uygulanan süslemeli hamur tabakası nedeniyle, özellikle boyun 
kısmı kapatılarak, ikinci bir tabaka oluşturulmuştur. Barbutin tekniği ile 
yapılmış süsleme, yoğun biçimde tüm yüzeyi kaplamaktadır. Gövdede 
yan yana ve üst üstte sıralanmış, ayakta duran şematize biçimde işlen-
miş insan figürleri, dikdörtgen alanlar içinde verilmiştir. Boyun kısmı di-
limli kemerlerle dört düşey alana ayrılmıştır. Kemerlerin içi, üç bölümde 
aynı, bir bölümde farklı kompozisyonla bezenmiştir. Kemer alınlığına üç 
aslan başı, köşeliklerine de birer insan başı kabartması yerleştirilmiştir. 
Kemerli alanların üçünde, gövdede görülen ayakta duran, şematize 
biçimde işlenmiş insan figürleri tekrar eder. Diğer alanda ise, elinde hilal 
tutan, bağdaş kurarak oturmuş hükümdar figürü, önünde iki aslan ve 
yanında görülen iki insan başı kabartması ile verilmiştir.

Part of the upper body and entire lower body are completed with 
stucco; therefore, its full form cannot be determined exactly. How-
ever, extant parts indicate an oval body with a cylindrical neck and 
ring-shaped rim. The decorative paste applied on the jar has formed 
a second layer concealing particularly the neck. The decoration in 
barbotine technique covers the entire surface intensively. On the 
body are schematised full human figures standing within rectangu-
lar areas side by side and on top of each other. Multi-lobed arches 
divide the neck into four areas. Three of the arches are filled with 
the same composition while the fourth has a different composition. 
On the tympana are three lion heads and a human head in relief are 
placed on the spandrels. Inside three of the arches are the schema-
tised human figures standing, seen on the body, are repeated. On 
the fourth, a sultan sits cross-legged, holding a crescent with both 
hands, accompanied by lions in front, and flanked with a human 
head relief on either side.
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Küp
Env. No: 76/F 23-2
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 84 cm  Kaide Çapı: 31,5 cm
Barbutin
Bej hamur

Kaidesiz oval formdaki gövde üzerinde silindirik 
boyun kısmı bulunur. Halka şeklindeki ağız kenarı, 
dışa taşkın profillidir. Boyun bölümünün ortasından 
kıvrılarak, omuz kısmında birleşen beş adet kulp yer 
alır. Süsleme gövdede, boyun ve kulpların üzerin-
dedir. Süslemenin çoğu spiral şeklindeki motiflerle 
doldurulmuş bordürler biçimindedir. Gövdenin üst 
kısmında yer alan, iki ince kuşağın arasındaki figürlü 
kompozisyon dikkat çekicidir. Bu kuşakta, bir sıra 
halinde, sola doğru peş peşe koşan geyik veya dağ 
keçisi türünden hayvan figürleri işlenmiştir.
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Jar
Inv. nr. 76/PT 23-2
Twelfth - thirteenth centuries
H. 84 cm  Base diam. 31.5 cm
Barbotine
Unglazed earthenware (beige)

The oval body with no base is topped with a cylin-
drical neck. The ring-shaped rim protrudes out. Five 
handles stretch out from the middle of the neck 
and join the shoulder. The decoration is found on 
the body, neck and handles. Most of the decoration 
comprises borders filled with spiral-like motifs. A 
figural composition placed between two narrow 
bands on the upper body is noteworthy; it features a 
series of deer- or mountain-goat-like animals run-
ning left after each other.

ELAZIĞ MUSEUM



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ290



291THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ292

Matara
Env. No: 75/PT 17-1

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 22,5 cm

Baskı
Bej hamur

Flask
Inv. nr. 75/PT 17-1
Twelfth - thirteenth centuries
H. 22.5 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Matara, kalıp ile yapılmış simetrik ve bombeli iki parça gövdenin birleş-
mesiyle form alır. Çift kulpa, uzun iki kademeli boyuna ve dışa taşkın 
profilli ağız kısmına sahiptir. Gövdenin her iki yüzünde de aynı kalıptan 
çıkmış kabartma süslemeler bulunur. Ortada, kare şeklinde bir madal-
yon, simetrik olarak dört kenarına yerleştirilmiş dikdörtgen şeritler ve 
aralarında oluşan üçgenler tasarımı meydana getirir.  Bu alanların içi 
çiçek rozetleri, kıvrım dallar ve geometrik karakterde kompozisyonlarla 
süslenmiştir. Mataranın yan yüzleri, simetrik olarak, baklava dilimi şe-
killi süslemesi olan kuşakla çevrelenmiştir.

The flask was made of two symmetrical convex pieces moulded and 
joined. It has two handles, a tall two-tiered neck, and a rim with a pro-
file protruding out. Both sides of the body have the same relief décor 
from the same mould. In the centre is a square medallion, from which 
radiate rectangular bands, and triangular areas formed in between 
complete the design. These areas are adorned with rosettes, foliates 
and geometric compositions. The narrow sides of the flask are sym-
metrically decorated with a band of lozenges.

ELAZIĞ MÜZESİ
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Testi
Env. No: 74/PT 2-15

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 20 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 74/PT 2-15
Twelfth - thirteenth centuries
H. 20 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, halka biçimli kaide üzerinde, kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin 
birleşmesiyle şekillenmiştir. Gövdenin alt bölümü konik, üst bölümü 
küresel görünüşte olup, üzerinde yukarı doğru genişleyen silindirik bir 
boyun ve iki kulpu vardır. Süsleme, gövdenin üst bölümünde bir bordür 
içindedir. Bordürde sekiz tane dairesel madalyon yer alır. Madalyonlara 
sırasıyla kuş figürü ve düğüm motifi işlenmiştir. Kuş figürleri, sola doğru 
yönelmiş, arkada kıvrılan kuyruklarıyla tavus kuşuna benzemektedirler.

The jug with two handles comprises two moulded pieces joined on a 
ring base. The lower part of the body is conical and it transforms to 
globular form above; it is topped with a cylindrical neck flaring up-
ward. The decoration is bounded within a band on the upper body. The 
concerned border features eight roundels which are decorated with 
alternating bird figure and lattice design. Bird figures advance left and 
their curving tails behind recall peacocks.
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Testi
Env. No: 74/PT 2-5

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 19,5 cm  Kaide Çapı: 5,5 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 74/PT 2-5
Twelfth - thirteenth centuries
H. 19.5 cm  Base diam. 5.5 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, halka kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin bir-
leşmesiyle şekillenmiştir. Gövdenin alt bölümü konik, üst bölümü ise 
yarım kürevi bir forma sahiptir. İki kulplu olup, boyun kısmı yukarı 
doğru genişleyen silindirik formdadır. Ağız kenarı, ince halka şeklinde 
profillidir. Süsleme gövdenin üst bölümünde iki kuşak halinde bulunur. 
Alttaki ince kuşak yazı ile bezenmiştir. Üstteki kuşakta ise kıvrım dallı 
bitkisel zemin üzerinde, sola doğru yönelmiş kuş figürleri sıralanmıştır. 
Kuş figürleri su üzerinde yüzer gibi verilmişlerdir.

The jug with two handles comprises two moulded pieces joined on 
a ring base. The lower part of the body is conical and it transforms 
to globular form above; it is topped with a cylindrical neck flaring 
upward. The rim has a narrow ring-shaped profile. The decoration 
in two bands is placed on the upper part of the body. The narrow 
band below features an inscription. The upper band has bird figures 
advancing left on a foliate background. The figures are depicted as if 
floating on water.

ELAZIĞ MUSEUM



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ296

ELAZIĞ MÜZESİ

Testi
Env. No: 74/PT 2-14

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 18 cm  Kaide Çapı: 7 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 74/PT 2-14
Twelfth - thirteenth centuries
H. 18 cm  Base diam. 7 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, halka kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin birleş-
mesiyle şekillenmiştir. Gövde, basık kürevi bir forma sahiptir. Kulp, bo-
yun ve ağız bölümleri kırık olup alçı ile tamamlanmıştır. Süsleme göv-
denin alt ve üst bölümünde, enli bir kuşakta içinde bulunur. Gövdenin 
alt bölümünde, kaideye kadar olan kısım, üçgen alanlara bölünmüş, 
içleri diyagonal çizgilerle dolgulandırılmıştır. Üstteki kuşak zikzakla 
üçgenlere ayrılmış, her bir üçgenin içine kıvrım dallı bitkisel zemin üze-
rinde, sola doğru yönelmiş kuş figürleri yerleştirilmiştir.

The jug comprises two moulded pieces joined on a ring base. The 
body is of depressed globular in form. Its mouth, handle and neck are 
completed with stucco as they were missing. The decoration is placed 
within a wide band on the upper and lower parts of the body. On the 
lower body, the section down to the base is divided into triangular 
areas filled with hatching. The upper band features a zigzag dividing it 
into triangular areas, each of which has a bird figure advancing left on 
a foliate background.



297THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

Testi
Env. No: 73/PT 5-118

12-13. yüzyıl
Kaide Çapı: 6,1 cm

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 73/PT 5-118
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 6.1 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin birleşmesiyle şekillenmiştir. 
Gövdenin alt bölümü konik, üst bölümü küresel biçimdedir. Kaide, 
boyun, kulp ve ağız kısmı eksik olup alçı ile sonradan tamamlanmıştır. 
Süsleme gövdenin üst bölümünde, üç sıra kuşak şeklinde meydana 
gelmiştir. Alttaki kuşak, düşey biçimde yana yana dizilmiş, uçlarında 
yuvarlak küçük kabaralar olan kısa çubuklar şeklindedir. Ortadaki inci 
dizisi, üstteki ise örgü motifi ile süslenmiştir.

The jug comprises two moulded pieces joined on a ring base. The low-
er part of the body is conical and it transforms to globular form above. 
Its mouth, handle and neck are completed with stucco as they were 
broken off. The decoration is found in three bands on the upper part 
of the body. The bottom band features a series of short vertical lines 
terminating in small round bosses. The middle band has a pearl string 
and the top one has a guilloche.

ELAZIĞ MUSEUM
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Tabak
Env. No: 7-96

13. yüzyıl
Yükseklik: 7,3 cm  Ağız Çapı: 26,5  Kaide Çapı: 8 cm 

Sgraffito, champlevé, slip
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf açık yeşil sır, 

yeşil, kahverengi ve hardal boya

Plate
Inv. nr. 7-96
Thirteenth century
H. 7.3 cm  Rim diam. 26.5 cm  Base diam. 8 cm
Sgraffito, champlevé, slip
Earthenware (red), cream slip, transparent light green 
glaze, green, brown and ochre yellow paints

Tabak, halka kaideli ve yayvan küresel gövdeli bir forma sahiptir. İç 
yüzün tamamı, dış yüz kaideye kadar sırlıdır. İç yüzde yer alan süsleme, 
kâsenin merkezinde altı köşeli çarkıfelek gibi düzenlenmiş bir düğüm 
motifi şeklindedir. Düğümün araları çiçek motifleriyle dolgulanmış; 
uçları ise rumiyi andırır biçimde verilmiştir. Ağız kenarını kuşatan bor-
dürde, damla biçimli motiflerin yan yana sıralanmasıyla oluşmuş bir 
kompozisyon vardır. Arka yüzde, gövdenin üst kısmında, slip tekniğiyle 
yapılmış spiral motifler bulunur.

The plate with shallow spherical body rests on a ring base. It is glazed 
over entirely on the interior and down to the base on the exterior. The 
interior is adorned with a six-armed wheel-of-fortune-like lattice de-
sign. The areas in between are filled with flower motifs and the arms 
terminate in a rumi-like tip. The border running along the rim features 
a composition of drop motifs side by side. On the exterior of the plate, 
on the upper part of the body are spiral motifs in slip technique.
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ERZURUM MUSEUM

Kâse
Env. No: 2009-26

Erzurum Kale Kazısı
13. yüzyıl

Yükseklik: 11 cm  Ağız Çapı: 21,8 
Sgraffito, champlevé, slip

Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf renksiz sır, 
yeşil, kahverengi, hardal boya

Bowl
Inv. nr. 2009-26
Excavations at the Erzurum Citadel
Thirteenth century
H. 11 cm  Rim diam. 21.8 cm
Sgraffito, champlevé, slip
Earthenware (red), cream slip, transparent colourless 
glaze, green, brown and ochre yellow paints

Kâse, halka kaideli ve küresel gövdeli bir formadadır. İç yüzün tamamı, 
dış yüz kaideye kadar sırlıdır. Süsleme, iç yüzde kâsenin merkezinde 
dairevi bir madalyon ve bunu çevreleyen geniş bir kuşaktan oluşmak-
tadır. Madalyonun içerisinde kıvrım dal ve rumilerden oluşan bitkisel 
bir kompozisyon işlenmiştir. Madalyondan ağız kenarına doğru ışınsal 
olarak yayılan kalın çizgiler ve zikzaklar süslemeyi tamamalar. Dış yüzde 
spiral biçimli çizgilerden oluşan süslemeler ağız kenarını dolanır.

The plate with spherical body has a ring base. It is glazed over entirely 
on the interior and down to the base on the exterior. The decoration 
consists of a roundel in the centre of the interior and a wide band sur-
rounding it. The medallion features a floral composition of foliates and 
rumis. The decorative scheme is completed with thick lines and zigzags 
radiating from the roundel toward the rim. On the exterior, designs of 
spiral lines run along the rim.
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Tabak
Env. No: 38-87

Malazgirt Belediyesi kanalizasyon hafriyatında 
bulunmuştur

13. yüzyıl
Yükseklik: 9,5 cm  Ağız Çapı: 30  Kaide Çapı: 9 cm 

Boyalı sgraffito
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf renksiz ve 

turkuaz sır, yeşil, patlıcan moru, hardal boya

Plate
Inv. nr. 38-87
Found in the course of infrastructure excavations by the 
Municipality of Malazgirt
Thirteenth century
H. 9.5 cm  Rim diam. 30 cm  Base diam. 9 cm.
Sgraffito
Earthenware (red), cream slip, transparent colourless and turquoise 
glazes, green, aubergine purple and ochre yellow paints

Tabağın 1/3 lük kısmı kırık olup, halka kaideli ve yayvan küresel gövdeli 
bir forma sahip olduğu anlaşılmaktadır. İç yüzün tamamı şeffaf renksiz 
sır, dış yüz ise kaideye kadar şeffaf turkuaz sırla kaplıdır. Süsleme, iç 
yüzde kâsenin gövdesindeki büyük madalyonda ve ağız kenarındaki 
bordürde yer alır. Gövdenin bütün yüzeyini kaplayan altı köşeli bir yıldız 
ve yıldızın ortasında, altıgen alanda çarkıfelek gibi işlenmiş düğüm 
motifi yer alır. Yıldızın köşelerine ve aralarında kalan alanalara ise stilize 
bitkisel motifler yerleştirilmiştir. Ağız kenarını çift yapraklardan oluşan 
bir bezeme dolanır. Süslemeye renkli boyalar eşlik etmektedir.

One-third of the plate is missing. It has a shallow spherical body resting 
on a ring base. It is coated over with transparent colourless glaze en-
tirely on the interior and with transparent turquoise glaze down to the 
base on the exterior. The decoration comprises a large roundel in the 
middle of the interior and a border along its rim. The six-pointed star 
motif covering the entire surface of the body and a wheel-of-fortune-
like lattice design fills its hexagonal centre. Stylised floral motifs adorn 
the arms of the star and the areas in between. A décor of double leaves 
run along the rim. The decoration is enhanced with coloured paints.
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Alem
Env. No: 174-95/175-95

Malazgirt Belediyesi kanalizasyon hafriyatında 
bulunmuştur

13. yüzyıl
Döküm, kabartma, kazıma

Pirinç (?)

Standard
Inv. nrs. 174-95 / 175-95
Found in the course of infrastructure excavations 
by the Municipality of Malazgirt
Thirteenth century
Cast, relief, engraved
Brass (?)

Alem, mevcut durumda kırık birkaç parçadan meydana gelmektedir. 
İki tarafı silindir, ortası dilimli topuz şeklinde alt bölüm ve ejder figürlü 
üst bölümden oluşmaktadır. Gövdeleri yarım daire şeklinde kıvrılan iki 
ejder figürünün başları karşılıklı olarak verilmiş ve ortada dilleri düğüm 
şeklinde birleşmiştir. Baş kısımları ayrı hazırlanarak gövdeyle sonradan 
birleştirilmiştir. Ejderlerin ağızları açık, alt ve üst çeneleri kıvrık vaziyet-
tedir. Kulak ve gözler belirgin biçimde kabartma olarak, ayrıntılarıyla 
işlenmiştir. Gövdesinde, sırt ve karın kısmını birbirinden ayıran iki ince 
şerit bulunur. Sırt bölümü balık pulu şeklinde desenlendirilmiştir. Sel-
çuklu çağının bilinen nadir eserlerinden birisi olan alem, ejder figürü-
nün bu şekilde ele alınmasıyla da önemli bir yere sahiptir.

In its current form, the standard comprises several fragments. The 
bottom part is of a sliced knob flanked with cylinders on both ends and 
the upper part is of dragon head tips. The dragons have semi-circular 
bodies and their heads are face to face with their tongues joining in a 
knot. The heads were prepared separately and installed on the bodies 
later. Their mouths are open and upper and lower jaws curve. The ears 
and eyes in relief are rendered in detail. The bodies have two narrow 
bands separating the dorsal and ventral parts. The backs are enhanced 
with fish scale design. A rare work of art from the Seljuk era, this stand-
ard has an important place with its dragons.
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Havanlar
Env. No: 41-87, 42-87

Malazgirt Belediyesi kanalizasyon hafriyatında 
bulunmuştur
11-13. yüzyıl

Ağız Çapı: 12,2 cm
Yükseklik: 9 cm  Ağız Çapı: 12 cm

Döküm, kabartma, kazıma 
Tunç

Mortars
Inv. nr. 41-87, 42-87
Found in the course of infrastructure excavations 
by the Municipality of Malazgirt
Eleventh-thirteenth century
Rim diam. 12.2 cm
H. 9 cm  Rim diam. 12 cm
Cast, relief, engraved
Bronze

Döküm tekniği ile yapılan havanlar sekizgen formludur. Havanların 
gövdesi, ağız kenarına ve kaideye doğru genişlemektedir. Gövdenin bir 
kenarında halka takılı kulp kısmı yer alır. Diğer kenarlar ise damla biçi-
minde kabaralarla süslenmiştir.

The cast mortars have octagonal body, which flares out toward the 
rim and the base. On one side is the lug with a ring; the other sides are 
adorned with a drop-shaped boss.

ERZURUM MUSEUM
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Çini Parçaları
Env. No: 41-1448, 41-1489, 41-1490, 41-1491, 41-1492

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Bir kare levha: 24 x 24 cm
Minai

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

Tile Fragments
Inv. nrs. 41-1448, 41-1489, 41-1490, 41-1491, 41-1492
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya 
Second half of the twelfth century
One square plaque: 24 x 24 cm
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, blue, red, turquoise, light 
green, gold wash, black paints
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Köşkün cephelerini süsleyen kare çiniler birbirine eklendiğinde geo-
metrik bir kompozisyon da oluşur. Dört köşeli yıldız ve sekizgenlerin 
oluşturduğu bu kompozisyonda, her kare çiniye, ortada bütün, kö-
şelerde çeyrek sekizgen, kenar ortalarında da yarım dört kollu yıl-
dızlar çizilmiş ve çiniler duvara yerleştirilince bu geometrik desenler 
birbirine ulanmıştır. Çeyrek sekizgenler ile yarım dört kollu yıldızlar 
birleşince, bitkisel kompozisyonlar bütün halinde ortaya çıkar. Kare-
nin ortasındaki sekizgenlerde ise, diğerlerinden bağımsız, atlı avcı fi-
gürleri yer alır. Bunlardan birinde eldiven giydiği sol eliyle yırtıcı kuşu, 
diğer eliyle atın dizginlerini tutan miğferli bir figür yer alır. Dikkatlice 
karşıya bakan figür, kolu tirazlı kırmızı kıyafet giymiştir. Koşum takım-
larıyla detaylı verilen atın kuyruğu düğümlüdür. Figürlerin önünde 
bir bitki yer alır. Diğer çinideki sekizgende, yine kuyruğu düğümlü bir 
ata binen insan figürünün kolu görülmektedir. Çinilerin birleşme yer-
lerindeki sekizgenlerde, kırmızı zemin üstüne mavi renklerle, radyal 
düzende bitkisel desen işlenmiştir. 

Kırık parçalar halindeki çinilerin, konservasyonunda ortaya çıkan dik-
dörtgen formlar, gerçek boyutlarını yansıtmaz. Duvardaki kaplama dü-
zenlerine ve geometrik desenine bakarak bunların 24 x 24 cm’lik kare 
çiniler olması gerekir.

When these square tiles once decorating the façades of the kiosk 
were placed together they also formed a geometric composition of 
four-pointed stars and octagons. Each square tile is decorated with 
a full octagon in the middle, a quarter-octagon in the corners, and a 
half-four-pointed-star along its edges; thus, when these square tiles 
were placed side by side on a wall, these geometric designs were linked. 
When the quarter-octagons and half-four-pointed-stars unite the 
floral compositions appear wholly. The octagons in the middle of the 
square plaques feature a hunter figure on a horse, independent from 
the others. One such figure wears a helmet and holds the bird of prey on 
his gloved left hand and the reins with the other. The figure dressed in 
red with tiraz on the sleeves gazes carefully across. The horse equipped 
fully with bridle set has a knotted tail. Before the figures is a plant. The 
octagon on another tile features the arm of a hunter riding a horse with 
a knotted tail. The octagons on the joining lines of the plaques have 
blue floral designs in radial form on a red background.

The rectangular shapes attained during conservation of the broken 
tiles do not represent the actual dimensions. Based on the facing 
arrangement on the wall and geometric design these tiles should be 
square measuring 24 x 24 cm.

TILED KIOSK MUSEUM, ISTANBUL
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Yıldız Çiniler
Env. No: 41-1529, 41-1530, 41-1525, 41-1524, 41-1513

Kubadabad Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

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

patlıcan moru boya (Sekiz kollu yıldızlar)
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya (Dört kollu yıldız)

Star Tiles
Inv. nrs. 41-1529, 41-1530, 41-1525, 41-1524, 41-1513
Kubadabad Palace
About the middle of the first half of the thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, blue, black, turquoise, 
aubergine purple paints (eight-pointed stars)
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint (four-pointed stars)

Sekiz köşeli yıldızlardan birinde, eksen oluşturan hayat ağacının iki 
yanına, birbirine bakan simetrik iki kuş resmedilmiştir. Hayat ağacının 
dalına konmuş gibi duran kuşlar, renkli gövdeleriyle yüzeyin odak nok-
talarıdır. 

İkinci çinide, iki yandan bitkilerin kuşattığı tavus kuşu vardır. Başını ge-
riye çekip kaldıran, kuyruğu sivri bir yaprak gibi açılmış tavus kuşunun 
hotozları belirtilmiştir. 

Diğer iki çinide tasvir edilen köpekler, renkleri ve zemin dolguları dı-
şında aynı özellikleri taşır.  Sola doğru yürüyen figürler başlarını geriye 
çevirmiş, sağ ön ayaklarını yukarı kaldırmış ve kuyruklarını aşağı sarkıt-
mıştır. Birinin zemin dolgusunu küçük rumili kıvrım dallar, diğerininkini 
ise zemin boyanarak verilen birkaç rumi ve benekler oluşturur. 

Turkuaz şeffaf sırlı dört kollu yıldızda Selçuklu saraylarının en yaygın 
deseni işlenmiştir. Merkezde, kendi formunu tekrarlayan şekil, kol-
larda ise tek eksene göre düzenlenen dilimli çiçekler ve soyut rumili 
süsleme bulunur.

One of the eight-pointed star tiles feature two symmetrical birds, fac-
ing each other and flanking a tree-of-life forming the axis. Depicted as 
if perching on the branches of the tree-of-life these birds with colour-
ful bodies are the foci of the design.

On the second tile is a peacock flanked with plants on both sides. The 
head pulled back and raised and the tail is opened up like a pointed 
leaf; its crest is also rendered.

The other two tiles feature dogs alike other than their colours and 
background fills. The figures advancing left turn their heads back, right 
fore limbs are up and tails are down. One has a background fill of foli-
ates with small rumis and the other has a few rumis and spots rendered 
by painting the surrounding areas.

The four-pointed star tiles with transparent turquoise glaze feature 
the most common design of the Seljuk palaces. In the middle is a de-
sign repeating the form of the tile and on the arms is a design of sliced 
flowers and abstract rumis symmetrical about an axis.
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Yıldız Çini Parçası
Env. No: 41-1476

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Yükseklik: 6,3 cm
Minai

Beyaz hamur, turkuaz sır, lacivert, kırmızı, pembe, yeşil boya

Star Tile Fragment
Inv. nr. 41-1476
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya 
Second half of the twelfth century
H. 6.3 cm
Mina’i
Stonepaste, turquoise glaze, dark blue, red, pink, green paints

Çini parçasında omuzdan yukarısı eksik olan bir insan tasviri yer alır. İlk 
bakışta profilden durduğu izlenimi bırakan figürün kısmen cepheden 
işlendiği lacivert çizmelerinin kesişme izinden ve el duruşlarından an-
laşılır. Sağ kolunu aşağıya uzatmış, sol elini göğsüne doğru kaldırmıştır. 
Eller pembe renklidir. Konturları siyah çizgilerle belirtilen figür, kırmızı 
benekli ve yeşil çizgili elbise giymektedir. Görünen figür, yıldızın sol ya-
rısını kaplar. Buna göre diğer yarısında başka tasvirlerin olması gerekir.

The fragment features a human figure, whose part over the shoulder is 
missing. At first sight, the figure seems to have been depicted in profile 
but the intersection of dark blue boots and hand gestures indicate the 
depiction partially facing. The right arm hangs down and the left arm 
is raised toward the chest. Hands are pink. The figure with black con-
tours is dressed with a garment with green stripes and red spots. The 
visible figure occupies the left half of the star tile; there must be other 
depictions in the other half.
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Figürin
Env. No: 35
13. yüzyıl
Sgraffito
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf 
açık yeşil sır, yeşil, kahverengi boya

Figurine
Inv. nr. 35
Thirteenth century
Sgraffito
Earthenware (red), cream slip, transparent 
light green glaze, green, brown paints

Ayakta duran insan figürininin, baş ve kolları kırık ol-
duğu için detayları anlaşılmaz. Kare ve çiçek işlemeli 
kaftanı uzun olup, ayaklarını da kapatacak biçimde dü-
zenlenmiştir. Selçuklu döneminde az da olsa, bağımsız 
bu türden figürinlerle karşılaşılmaktadır.

The figurine is in the form of a statuette depicting 
a human figure standing. As the head and arms are 
broken and missing, details cannot be discerned. The 
kaftan reaching down covering the feet is decorated 
with squares and flowers. Albeit few, such freestanding 
figures are known from the Seljuk era.
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Küp Parçası
Env. No: 41-1473
12-13. yüzyıl
Barbutin
Bej hamur

Jar Fragment
Inv. nr. 41-1473
Twelfth - thirteenth centuries
Barbotine
Unglazed earthenware (beige)

İstanbul Türk ve İslam Eserleri, Elazığ, Adana, Mardin Müzesi 
koleksiyonlarındaki bu türden büyük küplerin boyun kısmında 
yer alan süslemelere benzeyen bir parçadır. Parçanın üzerinde, 
bir kadın başı kabartması omuz hizasından verilmiştir. Dolgun 
yüz, iri göz ve burunla birleşen kaşlarla birlikte, figür ayrıntılı 
olarak işlenmiştir. Başı üzerinde yana doğru sarkıtları olan bir 
başlık yer alır. Boyunda ise bir yaka gibi görünen, uçları süslü 
gerdanlığı bulunur. Altta ve yan tarafında babutin tekniği ile 
yapılmış kıvrım dallardan oluşan bitkisel süslemeler vardır.

This fragment recalls the decors on the necks of large jars kept 
in the collections of the Museum of Turkish and Islamic Art in 
Istanbul, Elazığ, Adana and Mardin Museums. The fragment 
features a female head from shoulders up in relief. The figure 
is rendered in detail together with a fleshy face, large eyes and 
eyebrows joining with the nose. A headgear crowns her with 
pendants on the sides. Around her neck is a collar-like neck-
lace with decorated pendants. Under her and on the side are 
floral décor in barbotine technique featuring foliates.

TILED KIOSK MUSEUM, ISTANBUL
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Matara
Env. No: 41-1461

12-13. yüzyıl
Baskı, kazıma

Bej hamur

Flask
Inv. nr. 41-1461
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped, incised
Unglazed earthenware (beige)

Matara kalıp ile yapılmış simetrik, bombeli iki parça gövdenin birleş-
mesiyle şekillenmiştir. İki kulpundan biri kırıktır. Kulpların birleştiği kısa 
silindirik boyun üzerinde, kademeli daralan halka profilli ağız kısmına 
sahiptir. Gövdede, merkezden dışa doğru büyüyen halka biçimli kazıma 
süslemeleri en dışta bir bordür sınırlar. Bordürde bitkisel süslemeyle iç 
içe girmiş bir yazı kompozisyonu yer alır.

The flask was made up of two symmetrical convex pieces moulded 
and joined. One of the two handles is broken and missing. The neck, 
where the handles join, has a mouth profile tapering in cascades. On 
the body, incised concentric circular décor is bounded with a border 
on the outside. The border features an inscription intertwined with 
floral décor.
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Testi
Env. No: 41-1456

12-13. yüzyıl
Baskı

Bej hamur

Jug
Inv. nr. 41-1456
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, alçak halka kaide üzerinde, kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin 
birleşmesiyle, basık küresel bir formda şekillenir. Silindirik bir boyun ve 
tek kulpu bulunan testinin ağız kısmında kırık bölümler alçı ile tamam-
lanmıştır. Süsleme, gövdenin üst bölümünde, kalın bir kuşak içindedir. 
Düğümlü kûfi yazı, grift bir bitkisel kompozisyonla birlikte verilmiştir.

The jug of depressed globular form is made up of two symmetrical 
pieces moulded and joined on a low ring base; it has a cylindrical neck 
and a single handle. The missing parts of the mouth are completed in 
stucco. The decoration is placed within a wide band on the upper part 
of the body. Knotted kufic script is given together with an intricate flo-
ral composition. 
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Kandil
Env. No: 808

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 9 cm
Döküm, kazıma

Tunç

Oil Lamp
Inv. nr. 808
Twelfth - thirteenth centuries
H. 9 cm
Cast, engraved
Bronze

Yüksek, ters konik kaide üzerinde, yarım küresel gövdeli yağ haznesi ve 
önüne doğru uzayan fitillik bölümü ile şekillenen kandilin, eliptik halka 
şeklinde tek kulpu ve menteşeli küçük bir kapağı bulunur. Kulpun ve 
kapağın üzerinde birer kuş figürü yer alır. Kandilin üzerinde kazıma ile 
yapılmış bitkisel karakterde süslemeler vardır.

The oil Lamp with hemi-spherical oil container stands on a re-
verse-conical base, and has a spout for the wick, an elliptic-loop 
handle, and a hinged small lid. The handle and the lid bear a small bird 
figure on top. The oil lamp features engraved décor of floral character.

GALATA MAWLAWIHANA MUSEUM, ISTANBUL
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Kapak 
Env. No: 811

12-13. yüzyıl
Çap: 9 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Lid
Inv. nr. 811
Twelfth - thirteenth centuries
Diam. 9 cm
Cast, engraved
Bronze

İç bükey bir disk şeklinde düzenlenmiş kapağın ortasında küresel bir 
kabartma ve bunun üzerinde kuş figürü biçimli tutamak kısmı vardır. 
Kuş figürü şematik işlenmekle birlikte, hotozu, kuyruğu ve kanatları 
belirgindir. Kapağın üst yüzünde yer alan bordürde, simetrik olarak 
yerleştirilmiş dört çiçek rozeti ve aralarında bitkisel bezemeyle birlikte 
yazı işlenmiştir.

The lid of a concave disk form has a globular protrusion in the middle 
topped with a bird-shaped lug. Although schematised, the bird’s crest, 
tail and wings are discernible. The border on the top surface of the lid 
features four symmetrically-placed rosettes and script with floral dé-
cor in between.
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Pota
Env. No: 809

12-13. yüzyıl
Uzunluk: 13,5 cm

Döküm
Tunç

Cupel
Inv. nr. 809
Twelfth - thirteenth centuries
L. 13.5 cm
Cast
Bronze

Alçak bir halka kaide üzerinde, yarım küresel gövdesi ve uzun fitilliğe 
benzer akıtma kanalıyla şekillenen potanın arkasında yaprak formlu 
tutamak kısmı vardır. Potanın iki yanında, kulpun şeklini tekrarlayan 
daha küçük dekoratif unsurlar yer alır. Bu bölümler ile kulpun üzerinde 
palmet-rumili süsleme bulunur.

The cupel has a hemi-spherical body on a low ring base and a pouring 
channel like a spout as well as a leaf-shaped lug at the back. On both 
sides is a smaller version of the lug placed as decorative elements. 
These elements and the lug feature a composition of palmettes-rumis. 





İSTANBUL, TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
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Ayna
Env. No: 1792

13. yüzyılın ilk yarısı
Çap: 21 cm  Uzunluk: 41,5 cm

Döküm ile kabartma, kazıma, kakma 
Çelik, altın

Mirror
Inv. nr. 1792
First half of the thirteenth century
Diam. 21 cm  L. 41.5 cm
Relief-cast, engraved, inlaid
Steel, gold

Ayna, saplı tipte olup disk şeklinde gövdesiyle şekillenmiştir. Süsleme, 
aynanın arka yüzünde, yüzeyi tamamen kapsayacak şekilde düzenlen-
miştir. Ortada yer alan daire şeklindeki madalyonda sola doğru yönel-
miş atlı figür, av sahnesiyle birlikte tasvir edilmiştir. Avcı, sağ eliyle atın 
dizginlerini tutmakta, geriye doğru kaldırdığı sol elinde doğan veya 
şahin türünden bir avcı kuş taşımaktadır. Başı haleli olarak verilmiş avcı, 
yuvarlak yüzlü, badem gözlü, uzun saçlı ve sakalsız olarak işlenerek 
devrinin karakterini yansıtır. İyi gözlemlenmiş bir at tasviri söz konusu 
olup ayrıntılarıyla işlenmiştir. Hareket halindeki atın sağ ön ayağı kalkık 
ve kuyruğu düğümlüdür. Avcının oturduğu eyer örtüsünün kenarında 
nesih hatla yazılmış kitabe bulunur. Boynundaki tasma ile atın eye-
rine bağlanmış, yerde koşan tazı; atın ön ayaklarının altında gövdesi 
kıvrılmış bir ejder; arka tarafta kaçmakta olan ve başını geriye doğru 
çevirmiş bir tilki; sol üst köşede uçan bir yaban ördeği av sahnesini ta-
mamlayan diğer unsurlardır.

Bu av kompozisyonunu çevreleyen şeritte, peş peşe koşan hayvan 
ve fantastik figürler yer alır. Figürler, sapın aynayla birleştiği yerden 
başlayıp, simetrik olarak ters yönde hareketle üstteki çift ejdere ulaş-
maktadır. Şeridin tepesinde, ortada yer alan ejderler çaprazlamasına 
yerleştirilmiş, gövdeleri kıvrılmış, kanat ve burun uçları volütle sonuç-
lanmış olarak tasvir edilmiş olup, birbirlerini ısırmaya çalışmaktadırlar. 
Alttan ters yöne doğru koşan simetrik figürler sırasıyla, kuyruğu ejderle 
sonuçlanan grifon, ayı, kuyruğu ejderle biten sfenks ve ceylan şeklin-
dedir. Elinde oku ve yayı bulunan, belden aşağısı kanatlı aslan olarak 
tasvir edilen fantastik figür, kentavros gibi algılansa da farklıdır. 

Ayna üzerindeki altın kakmalar yer yer dökülmüş olup, detay süsleme-
lerde kullanıldığı anlaşılmaktadır.

The mirror of the handled type has a disk-shaped body. The decora-
tion covers the entire reverse side of the disk. The roundel in the mid-
dle has a horseman advancing left as part of a hunting scene. Holding 
the reins with his right hand, the hunter holds a bird of prey, a falcon 
or a hawk, on his left arm raised back. The hunter has a nimbed head, 
round face, almond-shaped eyes, long hair but no beard - typical of 
the period. The detailed horse depiction reveals good observation. 
The horse in motion has his right fore limb raised and its tail is knot-
ted. Along the edge of the saddle cover is a prayer of good wishes in 
naskhi script. A hound running alongside and tied to the saddle with a 
collar-leash, a dragon curling under the fore limbs of the horse, a fox 
running away with its head turned back behind the horseman, and a 
flying wild duck in the upper left corner complete this hunting scene.

The band encircling the abovementioned hunting scene features a se-
ries of animals and fantastic figures running after each other. The fig-
ures start off from where the handle joins the mirror disk and advance 
in opposite directions up to the pair of dragons on top. The dragons 
on top are placed diagonally over each other and depicted trying to 
bite each other; their bodies curl up and wings and noses terminate 
in volutes. The symmetrical figures advancing toward the dragons are 
griffin with a tail terminating in a dragon, bear, sphinx with a tail ter-
minating in a dragon, and a gazelle respectively. The fantastic figure 
with a lower body of a winged-lion and holding an arrow and bow is 
perceived as a centaur but it is not.

The gold inlaying on the mirror is in lines rendering the details and has 
fallen off at places.

TOPKAPI PALACE MUSEUM, ISTANBUL
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El-Câmi beyn el-ilm ve el-amel el-nafi fi sına’at el-hiyal 
(Otomata)

Env. No: A.34.72
Nisan 1206

33 x 24.5 cm
Minyatürlü el yazması

Aharlı kâğıt, altın yaldız, mavi,  lacivert, kırmızı, yeşil, pembe, sarı, 
eflatun ve siyah boya

Al-Jam’i bayn al-ilm wa’l-amal al-nafi fi sina’a-t-al-hiyal 
(Automata)
Inv. nr. A.34.72
April 1206
33 x 24.5 cm
Manuscript with miniatures
Finished paper, gold wash, blue, dark blue, red, green, pink, yellow, 
lilac and black paints

Diyarbakır Artuklu Emiri Salih Nasreddin Mahmut için, İsma’il ibn 
el-Razzaz el-Cezeri tarafından hazırlanan El-Câmi beyn el-ilm ve 
el-amel el-nafi fi sına’at el-hiyel (Mekanik aletlerin ilmi ve yapımı 
için pratik uygulamaların el kitabı) adlı minyatürlü el yazmasının, 
en eski tarihli nüshasıdır. Bu el yazması, Muhammed bin Yusuf bin 
Osman el-Haskefi tarafından eserin orijinalinden istinsah edilmiştir. 
Altı bölüme ayrılan eserin her bölümünde farklı mekanik aletlerin 
yapımı üzerine şematik çizimler ve tasvirlerin yer aldığı anlatımlar 
bulunmaktadır. Su ve güneş saatleri, eğlence partileri için içki kapları, 
ibrikler, kan alma aletleri, fıskiyeler, derin olmayan göllerden ve ır-
maklardan suyu yukarı çıkaran aletler gibi elli kadar alet ayrıntılarıyla 
tarif edilmiştir. Son bölümde, Artuklu sarayı için tasarlanan madeni 
kapının yapım aşamaları detaylarıyla tarif edilerek çizimleri verilmiş-
tir. Geometrik süslemeleri olan kitabeli bronz kapının, kapı tokmağı 
aslan başı ve çift ejderli olarak detaylandırılmıştır. Bu haliyle Cizre Ulu 
Camisi’nin kapısı ile benzer özellikler taşıması şaşırtıcıdır. Tasvirler,  
mimari detaylar, insan figürlerinde kıyafetler ve yüz tipleri, Selçuklu 
çağı minyatür özelliklerini gösterir.

This is the oldest copy of the illuminated manuscript Al-Jam’i bayn al-
ilm wa’l-amal al-nafi fi sina’at al-hiyal (“Manual of Practical Implemen-
tations for the Science and Manufacture of Mechanical Devices”) by 
Isma’il, son of al-Razzaz, al-Jazari (of Jizra - Cizre in Turkey), prepared 
for the Artuqid Emir of Diyarbakır Salih Nasr al-Din Mahmud. This 
manuscript was copied from the original work by Muhammad, son of 
Yusuf, son of Osman, of Hasankeyf. The work is divided into six chap-
ters, each of which focuses on a variety of mechanical devices giving 
schematised drawings and descriptive text. About fifty mechanisms 
such as water clocks and sun dials, drinking vessels for revelling par-
ties, ewers, bloodletting tools, waterjets, mechanisms to raise water 
to higher ground from not-deep lakes and rivers are described in 
detail. In the last chapter, the manufacturing stages of the metal gate 
designed for the Artuqid Palace are given in detail with drawings. The 
bronze gate with inscription and geometric decoration had knockers 
in the form of a lion head and a pair of dragons - surprisingly similar to 
those on the door wings of the Great Mosque of Cizre. Depictions, ar-
chitectural details, garments and facial types of human figures reflect 
the miniature characteristics of the Seljuk era.
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Varka ve Gülşah
Env. No: H.841

13. yüzyılın ortası
27,8 x 21,3 cm

Minyatürlü el yazması
Aharlı kâğıt, altın yaldız, mavi,  lacivert, kırmızı, yeşil, 

pembe, sarı, eflatun, beyaz ve siyah boya

Warka and Gulshah
Inv. nr. H.841
Mid-thirteenth century
27.8 x 21.3 cm
Manuscript with miniatures
Finished paper, gold wash, blue, dark blue, red, green, 
pink, yellow, lilac, white and black paints

Varka ve Gülşah arasında geçen aşk hikayesinin anlatıldığı Farsça 
mesnevinin bilinen tek nüshasıdır. Minyatürleri, Abdülmü’min ibn Mu-
hammed al-nakkaş el Hoyi tarafından yapılmıştır. Nakkaşın adı Konya 
Karatay Medresesinin vakfiyesinde geçmektedir.   Dolayısıyla, yapıldığı 
yer ve tarih bilgisi günümüze ulaşmayan bu yazmanın 1250’lerde Kon-
ya’da yapıldığı tahmin edilmektedir. Baş sayfaları eksik olan el yazması, 
bu günkü haliyle 70 yapraklı olarak, 71 minyatür içermektedir. Min-
yatürler, metin arasında çerçeve içerisinde yatay gelişen bir düzende 
yapılmıştır. Zengin renk kullanımının olduğu minyatürlerde, insan 
tipleri ve kıyafetleri, doğal çevre, mimari ve çadır tasvirleri gibi unsurlar, 
Selçuklu çağının karakteristik özelliklerini yansıtır.

This is the known only copy of the masnawi (long poem of couplets) in 
Farsi telling the love story of Warka and Gulshah. The miniatures were 
painted by Abdulmumin, son of Muhammad, the engraver, of Hoy. His 
name is also known from the waqfiyya (endowment charter) of the 
Karatay Madrasa in Konya. Therefore, this manuscript, whose date 
and place of production are unknown to us, is thought to have been 
produced about 1250s in Konya. The beginning pages are missing and 
currently the extant manuscript comprises seventy folios with a total of 
seventy-one miniatures. The miniatures displaying a rich palette of col-
ours are designed in a horizontal frame within the text. Elements such 
as the human figures and their clothes, natural environment, architec-
ture and tent depictions reflect typical characteristics of the Seljuk era.

İSTANBUL, TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
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Sfenks
Env. No: 2552

Konya 
13. yüzyıl

50 x 70 cm
Oyma

Sphinx
Inv. nr. 2552
Konya
Thirteenth century
50 x 70 cm
Carved

Gövde işlenmeden bırakılıp sadece boyun ve baş kısmının şekillendiril-
diği kadın başlı mermer heykel, sfenks olarak kabul edilmektedir. Yüzde 
iri gözler ve kaş hattıyla birleşen burun dikkati çeker. İki yana sarkan ör-
gülü saçları, şerit halinde boynu saran kolyesi vardır. Kulak hizasından 
arkaya uzanıp enseyi kapatan baş örtüsünün uçlarında oya gibi süsler 
işlidir. Örtünün üstünde alından arkaya dolanan bir şerit bulunur.

This marble statue with a woman’s head and neck and an unworked 
body is usually identified as a sphinx. Big eyes and eyebrows joining the 
nose are worth noting. Her hair braids fall down on the sides and a band-
like necklace surrounds her neck. Her veil runs back from the ears and 
covers the back of the neck; there are ornaments like oya along its edges 
and a band runs from the forehead back down on it.



343THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

MUSEUM OF TURKISH AND ISLAMIC ART, ISTANBUL



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ344

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Taş Kabartma
Env. No: 2541

Konya
13. yüzyıl

86 x 100 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 2541
Konya
Thirteenth century
86 x 100 cm
Carved

Geniş bir çerçeveye alınan yüzeyde yandan tasvir edilen aslan figürü, 
heybetli vücuduna rağmen sade bir görünümdedir. Sağa yönelen ve 
hafifçe arka ayakları üstüne kalkmış gibi duran figürün daha yukardaki 
sol ön ayağı çerçeveye basar. Ön ayaktan yükselip bir palmetle sonuç-
lanan geniş kanadın yüzeyi birkaç çizgiyle detaylandırılmıştır. Kuyruk 
yükselerek arkadaki boşluğu doldurur. Göz, sivri dişler, boyun yelesi ve 
pençeler çizgisel olarak belirtilmiştir.

The lion figure with grandiose body has a plain look and it is depicted 
in profile within a wide frame. Advancing right the figure looks as if 
slightly standing on its hind limbs and the left forelimb, which is at a 
higher level, rests on the frame. The wide wing rising from the forelimb 
terminates in a palmette and its surface is enhanced with a few lines. 
The tail rises filling the empty area on the left. Eye, sharp teeth, mane 
and paws are rendered with lines.
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Taş Kabartma
Env. No: 2553

13. yüzyıl
43 x 27 cm

Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 2553
Thirteenth century
43 x 27 cm
Carved

Enine devam etmesi ve başka süslemelerle birleşmesi mümkün görü-
nen taşın yüzeyinde yandan tasvir edilen, ön ayakları üstüne çöküp ba-
şını geriye çevirmiş bir kurt/köpek figürü yer alır. Taş kırıldığı için kuyruk 
görülmez. İri pençeli, iri gözlü, sivri kulaklı figür, üst çenesi yukarı kıvrık 
ağzıyla, sırtına uzanan kozalak veya üzüm salkımı olması muhtemel 
bitkiyi tutar. Boynunda tasma, geleneksel tasvir anlayışına uygun ola-
rak da vücutta desenler işlidir. Taşın geldiği yer belli değildir.

The form of this stone suggests to extend laterally and join other simi-
lar stones. On it is a wolf or dog figure depicted in profile, with its head 
turned backward and prostrating on the forelimbs. As the left side is 
broken and missing the tail cannot be seen. The figure with big paws, 
big eye, and pointed ears holds in its mouth with an upcurving upper 
jaw a plant, possibly a bunch of grapes or a pine cone, extending over 
its back. Around its neck is a collar and the body is adorned with depic-
tions as per the conventions of art of the time. The provenance of this 
piece is unknown.
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Taş Kabartma
Env. No: 2554

13. yüzyıl
43 x 27 cm

Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 2554
Thirteenth century
43 x 27 cm
Carved

Geldiği yer bilinmeyen taşın iki yan kenarında çerçeve bulunmaması, 
enine uzayıp başka süslemelerle devam edeceğine işaret sayılabilir. 
Taşın yüzeyinde tamamen yandan tasvir edilen, ön ayakları üzeri-
ne çökmüş bir grifon figürü yer alır. Gagasıyla bir palmeti tutan iri 
gözlü figürün, üstündeki boşluğu dolduracak şekilde açılan bitkisel 
karakterde bir kanadı vardır. Pençeler vurguludur. Vücutta, hayvan 
üslubuna uygun şekilde süsleyici desenler görülür. Boynuna tasma 
gibi süsler işlenmiştir.

This stone piece with no framing on the sides may have joined other 
similar pieces. The surface of this stone of unknown provenance is 
occupied by a griffin figure depicted entirely in profile, prostrating 
on its forelimbs. Its wing of floral character fills the empty area above 
and the figure with a big eye holds a palmette in its beak. The paws 
are articulated. The body features ornaments reminiscent of the An-
imal Style. On the neck are collar-like ornaments.
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Taş Kabartma
Env. No: 2514

Diyarbakır
13. yüzyıl

81 x 44 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 2514
Diyarbakır
Thirteenth century
81 x 44 cm
Carved

Enine dikdörtgen formlu taş, işçilik özellikleri farklı olsa da, genel dü-
zeniyle 2465 envanter numaralı Nusaybin taşına benzemektedir. Bu 
taşın da alt kısmında iki kemer yer alır. Kemerlerin oturduğu sütunce-
ler ile bitkisel süslemelerin aniden kesilmesi, taşın alt kısmında eksiklik 
olduğunu gösterir. Köşeliklerde, palmet-rumili desen üstünde figürler 
yer alır. Ortada, ayakları kemerlere basan ve sırt sırta durup başları-
nı geriye çeviren, şahine benzer yırtıcı kuşlar; iki yanda, daha küçük 
boyutlu olan birer grifon vardır. Bu süslemelerin üstünde, bir şiirden 
alınan kûfi yazılı bordür uzanır. Figürlerdeki çizgisel detaylar dışında, 
kabartmalar düz satıhlıdır.

This broad rectangular stone has a similar arrangement to that of the 
stone from Nusaybin (inv. nr. 2465); yet, their workmanships are cer-
tainly different. This one too has two arches on the lower part. That 
the colonnettes on which the arches rest and the floral décor are inter-
rupted abruptly indicates that some part is missing at the bottom. In 
the spandrels are figures on a background of palmette-rumi design. In 
the middle are antithetic birds of prey, possibly falcons, depicted back 
to back, with their heads turned back; on the sides is a smaller griffin. 
On top extends a border with kufic inscription reading an excerpt from 
a poem. Apart from the linear details the reliefs have flat surfaces.
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Taş Kabartma
Env. No: 2465

Nusaybin
13. yüzyıl

96 x 55 cm
Oyma

Stone Relief
Inv. nr. 2465
Nusaybin
Thirteenth century
96 x 55 cm
Carved

Taşın nerede ve nasıl kullanıldığı belli değildir. Enine dikdörtgen taşın 
alt kısmında, burmalı sütuncelere oturan iki kemer açıklığı vardır. Ke-
merlerin dış taraftaki bölümleri kırılmıştır. Üstte, enine uzayan bordür-
deki dikdörtgenler içinde figürler yer alır. Ortadaki eksenden iki yana 
doğru simetrik yerleştirilen figürler kanatlı aslan, kuyruğunu açmış 
tavus kuşu, bağdaş kurup oturan insan ve yine bir kuş olarak sırala-
nır. İnsan figürleri klasik oturuşta cepheden verilmiş, diğerleri ortaya 
bakar şekilde yandan tasvir edilmiştir. Yer yer rozetlerin eşlik ettiği bu 
figürler burç-gezegen sembolleriyle ilişkilendirilir. Kemerlerin dış kö-
şeliklerinde yine rozetle verilen ve içeriye doğru yönelen yırtıcı kuşlar 
bulunur. Sağ taraftaki kuşun alt yarısı kırıktır. Kemerlerin arasında, üst-
te, zencireğin kuşattığı, yaptıranına hayır dua içeren iki satırlık kitabe; 
altta, mızraklarına yaslanarak çömelmiş veya bir tabureye oturmuş gibi 
duran miğferli iki asker figürü vardır. Koruyucu unsur olarak yorumla-
nabilecek askerleri ortadan bir zencirek ayırır.

It is not known how and where this stone was originally used. The broad 
rectangular stone has two arches on its lower part. The arches rest on 
twisted colonnettes. The outer sides of the arches are missing. On top 
the horizontal border features figures within rectangles. The figures 
placed symmetrical about a central axis are winged lion, peacock with 
the tail open, human seated cross-legged, and a bird respectively. The 
human figures are depicted facing seated in classical fashion and the 
other figures are depicted in profile facing the centre. These figures 
accompanied by rosettes at places are attributed to horoscope-planet 
symbols. On the outer spandrels of the arches are birds of prey, facing 
toward the centre, and accompanied by a rosette. The lower half of the 
bird on the right is missing. Between the arches is a two-line inscrip-
tion reading a prayer for the sake of the patron, all within a guilloche 
frame. Underneath are two helmeted soldiers, leaning on their spears, 
either squatting or sitting on a stool. The soldier figures, which may be 
considered apotropaic, are separated by a guilloche.

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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Ahşap Kapı Kanadı
Env. No: 248

Karaman
13. yüzyılın başı

92 x 164 cm
Oyma (yuvarlak satıhlı, düz satıhlı, çift katlı, oluklu)

Wooden Door Wing
Inv. nr. 248
Karaman
Early thirteenth century
92 x 164 cm
Carving (round surface, flat surface, double-layered, grooved)

Anadolu’daki ahşap eserler içinde şeması ve süslemelerindeki zengin-
liğiyle önemli bir yer tutan kapı kanadı, yekpare üç levhadan oluşur, 
kemerli-panolu-madalyonlu bir süsleme şeması gösterir. Kanadın üst-
teki zıvana dili özgündür. Kanadı kuşatan rumili bordür üstte kesişerek 
kemer meydana getirdikten sonra devam eder ve rumi desenli köşelik-
leri de kuşatır. Kemerin içindeki alan, ince bir şeritle, farklı büyüklük ve 
şekillerde dört panoya ayrılır. Yüzeyde ayrılan her bölüm inci dizileriyle 
kuşatılmıştır. Kemer kavsi içindeki birinci panoda, palmet-rumili desen 
içinde bağdaş kurup oturan bir insan figürü yer alır. Tahrip edilen figü-
rün sultan tasvirlerinde sık görülen bir özellikte, hale içine alınan ba-
şındaki üç dilimli tacı ve bir elini göğsüne kaldırdığı seçilebilmektedir. 

Enine uzayan ikinci panoda, bitkisel desen içinde devamlı izzet, ikbal ve 
devlet anlamındaki dua cümlesi okunur. 

An important example of woodwork in Anatolia this door wing stands 
out with its decorative scheme and richness of ornamentation. The wing 
comprises three pieces. Its decorative scheme involves an arch, panels, 
and a medallion. The upper tenon is authentic. The rumi border framing 
the wing intersects on top forming an arch and continues to encircle the 
spandrels with rumi designs. The area encompassed by the arch is divided 
into four panels by a narrow band. Each section is framed with a pearl-
string. The first panel on the tympanum of the arch features a human 
figure seated cross-legged within a palmette-rumi design. The figure is 
damaged but it is discerned that the head with a tri-lobed crown within 
a nimbus and one hand raised to the chest, i.e. a sultan’s iconography.

The second panel extending laterally features a prayer inscription 
meaning “continuous honour, fortune and state” within a floral design.
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Kanadın en büyük alanını kaplayan üçüncü pano dikkat çeken süsle-
melere sahiptir. On iki kollu yıldız kompozisyonundan bir kesit sunan 
ve geometrik şeritlerden daha içerde tutulan bölmeleri palmet-rumili 
süslemelerin doldurduğu büyük bir madalyona üstten daire, alttan 
damla biçimli küçük madalyonlar iliştirilmiş; iki yanına da daha küçük 
dilimli rozetler konmuştur. Madalyonun köşelerindeki bitkisel zeminde, 
üstte, ortaya doğru yürüyen kanatlı birer aslan, altta ise, dışa yönelen 
birer grifon tasvir edilmiştir. Figürlerin kabartmalı olduğu, ancak hep-
sinin sonradan kazınarak detaylarını kaybettiği anlaşılır. Üstteki küçük 
madalyon şimdi boş olsa da, kalan izlerden bir zamanlar bir kapı tok-
mağı veya halkasının takıldığı bellidir. Alttaki damla biçiminin içinde, 
kollarını ve ayaklarını iki yana açarak çömelmiş insan figürü, şematik 
olarak verilmiştir. Biraz da tılsımlı bir izlenim bırakan figür, ortadan 
ayrılan saçları, başının üstünde rumilerle nihayetlenen halesi ve vücu-
dundaki benekleriyle dikkat çeker. 

Sekizgen ve dört köşeli yıldız kompozisyonundan bir kesit sunulan en 
alttaki panoda, sekizgenlerden beşi yan yana dizilmiş gibi durur. 

1898 yılında İstanbul’a götürülen kapı, o tarihten itibaren araştırma-
cıların ilgisini çekmiştir. İlk zamanlarda kapı kanadının hangi yapıya 
ait olduğunun bilinmediği ifade edildiği halde, sonradan Karaman 
İbrahim Bey İmareti’nden (M. 1432) geldiği kabul edilir olmuş, hatta 
pencere kanadı olduğu iddia edilmiş, yetmeyip Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi-Mezopotamya’ya mal edilmiştir. 

Eserin Selçuklu devrinden Anadolu’ya ait bir kapı kanadı olduğuna 
şüphe yoktur; şema düzeniyle de, figür kullanımıyla da benzerleri İç 
Anadolu Bölgesi’nde görülür, en yakın örneği de Ankara’da Hacı Hasan 
Mescidi’nin kapı kanadıdır. Ahşap kapıların şemasında kemer-madal-
yon kullanımı, Anadolu’nun genel bir özelliğidir. Berlin Müzesi’nde bu-
lunan ve nereden geldiği bilinmeyen kapı kanadı ise, ejderli süslemesi 
sebebiyle Mezopotamya Bölgesi’ne verilmiştir. Hâlbuki ejder figürle-
rinin, Anadolu’da da taştan, alçı ve çiniye kadar pek çok malzemede 
bolca örneği vardır.

The third and biggest panel stands out with its decoration. A large 
medallion filled with a section of an infinite twelve-pointed star com-
position, whose compartments are filled with rumi-palmette designs, 
is flanked on top with an interlacing small roundel and at the bottom 
with an interlacing small drop-shaped medallion; on the sides are small 
rosettes. On the corners of the big medallion are figures on floral back-
ground: on top, a winged lion advances towards the middle and at the 
bottom, a griffin advances outward. These figures are inferred to have 
been reliefs originally but later chiselled away. The small roundel on 
top is blank today but originally it should have held a doorknocker or its 
ring as inferred from traces. The drop-shaped medallion at the bottom 
houses a schematised human figure squatting with his legs and arms 
open sideways. Giving an impression of talismanic quality, the figure 
features hair split in two on top, a halo terminating in rumis and spots 
on the body.

The bottom panel features a section of a composition with octagons 
and four-pointed stars; five octagons seem to be aligned side by side.

The door wing was taken to Istanbul in 1898 and has attracted re-
searchers since then. In the early times the building it originally be-
longed to was stated to be unknown. Later it became common opinion 
that it belonged to the Ibrahim Bey Imaret in Karaman (AD 1432); even, 
it was purported to be a window shutter and furthermore, it was as-
cribed to Southeast Turkey and Mesopotamia.

There may be no doubt that this is a door wing from Anatolia dating to 
the Seljuk era. Its decorative scheme and use of figures recall parallels 
from Central Anatolia; the closest parallel is the door wing from the 
Hacı Hasan Masjid in Ankara. Use of arch-medallion in the decorative 
scheme of door wings is a feature of Anatolia. A door wing of unknown 
provenance on display at Berlin Museum was attributed to Mesopota-
mia based on the dragon figures on it; however, there are numerous 
examples of dragon figures on a wide variety of materials ranging from 
stone to stucco and tile in Anatolia.
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Ahşap Rahle
Env. No: 247

Konya II. Kılıçaslan Türbesi 
13. yüzyılın ortaları

29 x 66 cm
Yuvarlak satıhlı oyma

Wooden Qur’an Stand
Inv. nr. 247
Tomb of Qilich Arslan II, Konya
Mid-thirteenth century
29 x 66 cm
Round surface carving

Tek parçadan kesilip oyulan rahlenin yüzleri simetrik düzendedir. 
Palmet motiflerinin işlendiği dişli geçmeler dış yüzleri ikiye ayırır. Üst 
bölümde, hem çerçeve oluşturan bordüre hem de ortadaki dikdört-
gen alana kitabe yazılıp, üst kenarlar rumili bir süslemeyle taçlandırıl-
mıştır. Alt bölüm, motiflerin konturlarına uygun olarak dilimlendirilen 
bir kemere sahiptir ve yüzeye tek eksene göre simetrik palmet-rumi 
kompozisyonu işlenmiştir. 

Kitabede, Keykâvus Bin Keyhüsrev’in adı, lakabı ve unvanları yazılıdır, 
ancak tarih yoktur. Adı geçen sultanın kaçıncı Keykâvus olduğu belli 
değilse de, kullanılan unvanlar itibariyle II. Keykâvus olduğu kabul 
edilir. Süsleme bakımından Selçuklu rahleleri ile olan benzerliği de bu 
fikri destekler.

Carved from a single piece of wood the stand has symmetrical 
arrangement on its surfaces. The denticulations divide the outer 
surfaces into two. The upper parts have inscriptions both on the 
framing border and the rectangular area within; the top edges are 
crowned with a series of rumis. The lower parts feature an arch lobed 
according to the motifs’ contours and the surface is decorated with a 
palmette-rumi composition symmetrical about an axis.

The inscription gives the name of the Sultan Kay Qawus, son of Kay 
Husraw, together with his titles and epithets, but without a date. 
The titles and epithets suggest that this was Sultan Kay Qawus II. Its 
decorative proximity to the Seljuk period Qur’an stands also supports 
this hypothesis.
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Alçı Niş Parçası
Env. No: 2340-5

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

Yükseklik: 21 cm  Genişlik: 15 cm
Kalıplama

Stucco Niche Fragment
Inv. nr. 2340-5
Alaeddin Palace, Konya
About middle of the first half of the thirteenth century
H. 21 cm  W. 15 cm
Moulded

Niş köşeliğine ait parçada kıvrım dal-rumili bir desen üstünde yer alan 
siren figürü, başını biraz geriye çevirmiş, yandan verilen vücuduyla sa-
kin bir şekilde durmaktadır. Halesi bir halka gibi başını sarar. Köşeliğin 
sağ kenarında yükselen zencerek, kemer köşeliğinde sırt sırta yerleşti-
rilmiş olması gereken iki siren figürünün ortasında bir sınır veya eksen 
meydana getirir.

The fragment belonging to the spandrel of a niche features a siren fig-
ure on a foliate-rumi design; the siren’s head is slightly turned back and 
it stands calmly with its body depicted in profile. The halo surrounds 
the head like a ring. The guilloche stretching from the right should 
have formed a boundary or an axis between two antithetic sirens in 
the spandrel.
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Alçı Kabartma
Env. No: 2831

Konya Alaaddin Sarayı
13. yüzyılın ilk yarısı ortaları

58 x 29 cm
Kalıplama

Stucco Relief
Inv. nr. 2831
Alaeddin Palace, Konya
About middle of the first half of the thirteenth century
58 x 29 cm
Moulded

Selçuklu devrinden bildiğimiz alçılar içinde aynı parçada pek çok 
figürün görüldüğü önemli örneklerden biridir. Burada bitkisel 
desenle birlikte, bir süvarinin ejderi, diğerinin aslanı öldürme anı 
işlenmiştir. Koşum takımları, yeleleri ve kuyruk düğümleri özenle 
belirtilen atlar karşılıklı koşar haldedir. İnsan figürleri de, hale içine 
alınan başları ve yüz tipleriyle devrinin özelliklerini taşır.  Bıyıkları 
daha vurgulu olan sağdaki süvarinin gövdesi cepheden görünse de, 
geriye doğru hamle yapmaktadır. Sol taraftaki süvari kılıcını ejderin 
ağzına saplamıştır. Sağa yönelmiş ejder, atın altına doğru uzayan 
pullu gövdesi, kapalı kanatları ve boyun yapısıyla devrinin örnekle-
rinden biraz farklıdır. Sağdaki süvari de kılıcını aslanın ağzına sap-
lamıştır. Arka ayakları üzerinde ata yönelen, yeleleri vurgulu aslanın 
vücudu yandan, başı cephedendir. İki süvarinin ortasındaki boşluğu 
dolduran, plastik etkisi yüksek palmet-rumili desen, ince kıvrımlar 
ve motiflerle diğer bitkisel kompozisyona bağlanır. Bu bağlantılar ve 
parçanın iki yandan sınırlanmayışı, süslemelerin bordür gibi devam 
ettiğini gösterir. Kabartmaları yüksek bu sahneyi üstten sınırlayan 
öne taşkın bordürde, altıgen-altı köşeli yıldız kompozisyon yer alır.

This is an important example of stucco, or stucco works from the Seljuk era for 
it displays numerous figures on a single piece. The piece depicts a cavalryman 
killing a dragon while another is killing a lion, together with a floral composi-
tion. Bridle sets, manes and knotted tails of the horses are carefully rendered 
and the horses run toward each other. The human figures with their nimbed 
heads and facial types are typical examples of the period. The horseman on 
the right has a moustache articulated; although his body is depicted facing his 
motion is towards back. The horseman on the left has stuck his sword in the 
mouth of the dragon, which is oriented toward right; the dragon is somewhat 
different from the stereotype of the period for its body extending under the 
horse is scaled, its wings are closed and its neck is different. The horseman on 
the right has stuck his sword in the mouth of the lion. Advancing toward the 
horse on his hind limbs, the lion’s body is depicted in profile and its head fac-
ing. The highly plastic palmette-rumi design between the two horsemen links 
to the other floral composition via fine foliates and motifs. These linkings and 
absence of boundaries on the sides suggest that this decoration actually con-
tinued like a border. The border protruding out and bounding this high relief 
scene on top features a hexagon - six-pointed star composition.
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Çini 
Env. No: 2926
Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı
Uzunluk: 6 cm
Minai
Beyaz hamur, turkuaz sır, altın yaldız, kırmızı, mavi boya

Tile 
Inv. nr. 2926
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
L. 6 cm
Mina’i
Stonepaste, turquoise glaze, gold wash, red, blue paints

İnce bir çizgiyle kenarına geniş bir şerit bırakılan bu deltoid çini, 
palmet-rumi süslemelidir. Yüzeydeki artıklar, motiflerin arala-
rındaki boşluğun yaldızla doldurularak, süslemede önemli bir rol 
oynadığını düşündürür. Bu formdaki çiniler, altı köşeli yıldızlarla 
birlikte kullanılmıştır.

This deltoid tile has a palmette-rumi décor within a thin line frame 
leaving a wide gap from the edges. Residue attested on the sur-
face suggests that the empty areas amidst the motifs were coated 
with gold wash, enhancing the decorative program. Such deltoid 
tiles were used together with six-pointed star tiles.

Yıldız Çini
Env. No: 2927
Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı
Çap: 10 cm
Minai
Beyaz hamur, opak beyaz sır, altın yaldız, kırmızı, 
mavi, pembe, yeşil, siyah boya

Star Tile
Inv. nr. 2927
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
Diam. 10 cm
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, gold wash, red, 
blue, pink, green, black paints

İnce bir çizgiyle çerçevelenen ve köşelerine birer renk dolgusu 
yapılan çininin beyaz zemininde, iki elini açarak yukarı kaldıran 
ve bağdaş kurup oturan bir insan figürü yer alır. Hale içine alınan 
başta, yüzü geleneksel tipte olsa da, bitişik kaşlar başlığının içine 
uzanır. Başlıkta, yaldızla süslü olduğu anlaşılan sorguç dikkati çe-
ker. Kolları tirazlı ve yer yer yaldız süslemeli kaftanının önü açıktır. 
Figürün görünen teni, hafif pembe renklidir. Zeminde görülen yal-
dız kalıntıları, buranın tamamen beyaz bırakılmadığını düşündürür.

The tile is framed with a thin line and the corners are filled with 
a colour. On the white background of the tile a human figure is 
seated cross-legged and with his arms stretched out and up. The 
haloed head features a conventional face but the joining eye-
brows extend under the headgear. The aigrette inferred to have 
been adorned in gold wash stands out on top of the headgear. 
The kaftan with an open front has sleeves with tiraz and decorat-
ed with gold wash at places. The visible skin of the figure is light 
pink. Traces of gold wash on the background suggest that it was 
not left entirely empty.
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Dört Kollu Yıldız Çini
Env. No: 2950

Konya II. Kılıçaslan Köşkü
12. yüzyılın ikinci yarısı

Çap: 12 cm
Minai

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

Four-Armed Star Tile
Inv. nr. 2950
Kiosk of Qilich Arslan II, Konya
Second half of the twelfth century
Diam. 12 cm
Mina’i
Stonepaste, opaque white glaze, gold wash, red, blue, green paints

Yıldızın yüzeyinde bütünlük gösteren süsleme, kollara dağıldığında 
simetrik bir düzen ortaya koyar. Karşılıklı kollara uzatılan dallar, çifte 
rumilere bağlanır, bunlar kırmızı konturlu altın yaldızla kaplı motiflerdir. 
Ayrıca, mavi renkle verilen ortadaki simetrik rumiler uzatılarak zeminde 
ikinci bir desen oluşur. Dolayısıyla yüzeyde iki katmanlı bir desen mey-
dana getirilmiştir.

The holistic decoration stretches out into the arms symmetrically. 
Branches extending into opposite arms connect to double-rumis; 
these are gold-washed motifs with red contours. The symmetrical 
rumis in the middle, executed in blue, extend creating a second foliate 
on the background. Thus, a double-layered design is created on the 
surface.

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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Çini
Env. No: 2436

Konya
13. yüzyıl

166 x 125 cm
Çini mozaik

Beyaz hamur, turkuaz, siyah sır

Tile
Inv. nr. 2436
Konya
Thirteenth century
166 x 125 cm
Tile mosaic
Stonepaste, turquoise and black glazes

Şimdiki haliyle düz bir yüzeyde kullanıldığı tahmin edilen parçadaki 
kompozisyonun iki kenarındaki sınırları bellidir, ancak diğer kenarların-
da devam ediyor görünmektedir. Altıgenler geçmesi ve kırık çizgilerin 
oluşturduğu geometrik kompozisyonda ortaya çıkan on iki köşeli yıldız-
lar, süslemenin merkezleridir. Bunların içinde, köşelere küçük baklava 
formlu, ortaya da büyük dairesel çiniler konularak, rozetler meydana 
getirilmiştir. Diğer şekillerin içinde, kendi formlarına uygun çiniler yer alır.

In its current condition, this piece is inferred to have been used on a level 
surface. The composition is bounded on two sides but in the other two 
directions it should have extended further. The twelve-pointed stars 
formed by interlacing hexagons and broken lines constitute the foci of 
the geometric composition. Small rhombi are placed in the corners and 
large roundels are placed in the middle, thus forming rosettes. The other 
compartments are also filled with tiles cut to the shape.

MUSEUM OF TURKISH AND ISLAMIC ART, ISTANBUL
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Figürin
Env. No: 4283

13. yüzyıl
23 x 20 cm

Tek renk sırlı
Beyaz hamur, turkuaz sır

Figurine
Inv. nr. 4283
Thirteenth century
23 x 20 cm
Monochrome glazed
Stonepaste, turquoise glaze

Dikdörtgen düz bir kaide üzerinde hareketsiz duran at ve binicisi, hey-
kel gibi işlenmiştir. Figürinin bütün yüzeyi turkuaz renkte sırla kaplıdır. 
Atının dizginlerini tutmuş vaziyetteki binicinin detayları belirgin değil-
dir. Sadece, sağ elinde tuttuğu ve başıyla birleşen ucu kıvrık bir sopa 
anlaşılabilmektedir.

The horse and the rider, rendered like a statue, stand still on a rec-
tangular flat base. The entire surface of the figurine is coated with 
turquoise glaze. The details of the rider holding the reins of the horse 
are not discernible. Only a staff with a curling tip, which he holds in his 
right hand and which joins his head, is discerned.
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Figürin
Env. No: 2051

13. yüzyıl
Sıraltı

Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır, siyah boya

Figurine
Inv. nr. 2051
Thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent turquoise glaze, black paint

Düz bir kaide üzerinde hareketsiz duran boğa figürü, heykel karak-
terindedir. Tamamen sırla kaplanmıştır. Sır yüzeyi oksitlendiği için 
altındaki süsleme detayları anlaşılamamaktadır. Hafif yukarı kaldırdığı 
başında, kıvrılan boynuzların ucu yukarıda birbirine dönüktür. Boynu-
zun hemen altındaki kulakları aşağı doğru hafif eğiktir.

The bull figure standing still on a flat base is like a statue. It is entire-
ly glazed over; however, due to oxidisation of the glaze, the details 
of decoration underneath cannot be discerned. The head is slightly 
raised and the horns curve and join. The ears right beneath the horns 
are slightly tilted down.
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Kaide Parçası
Env. No: 2028

13. yüzyıl
Sıraltı

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

Base Fragment
Inv. nr. 2028
Thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, transparent colourless glaze, 
blue, light and dark green paints

Bir kâsenin kaide parçasıdır. Mevcut parçadan anlaşıldığı kadarıyla iç yüz 
şeffaf renksiz sırla kaplıdır. Ortada kalın çizgi ile sınırlanmış daire biçimli 
madalyonun zemini, yeşil rengin farklı tonlarıyla boyanmış, konturları 
çizgi ile belirlenmiş rumi ve palmetlerden oluşan motifler ile çevresi 
beyaz bırakılan kuş figürüyle bezelidir. Bu madalyonun merkezinde sola 
yönelmiş, dolgun vücutlu, küçük kanatlı, uzun kuyruklu kuş yandan 
tasvir edilmiştir. Küçük gagası, sanki ötüyormuş gibi açık verilmiş, gözü 
arkasında iki çizgi belirginleştirilerek baş detaylandırılmıştır. Çizgisel iş-
lenmiş kuşun gövdesi ve kuyruğu mavi, kanadı açık yeşil renkle boyalıdır.

The fragment belonged to the base of a bowl. The extant fragment 
indicates that the interior was coated with transparent colourless 
glaze. The roundel in the middle is encircled with a thick line and dec-
orated with rumi and palmette motifs and a bird which is surrounded 
with white outline. The bird figure with a long tail has a fleshy body 
with small wings and it is oriented to the right. The small beak is ajar 
as if singing; two lines given behind the eye are the details rendered 
on the head. The body and the tail of the bird, which is rendered in 
lines, are in blue and the wing is in light green.
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Kandil
Env. No: 1957

13. yüzyıl
Sıraltı

Beyaz hamur, krem astar, şeffaf 
turkuaz sır, siyah boya

Oil Lamp
Inv. nr. 1957
Thirteenth century
Underglaze
Stonepaste, cream slip, transparent 
turquoise glaze, black paint

Halka kaide üzerinde, bir ucu büzülerek fitilliğe çevrilmiş yarı küresel 
gövdesi bulunan kandilin içinde, küçük bir yağ haznesi vardır. Ağız ke-
narıyla yağ haznesi arasında tek bir kulp yer alır. Hem iç yüzünde, hem 
dış yüzünde, noktalardan ve eğri çizgilerden oluşan süslemesi bulunur. 
Gerek formu gerekse, hamur ve süsleme tekniği ile farklı bir yere sahiptir.

The lamp with a spout formed by squeezing has a hemi-spherical body 
resting on a ring base; there is a small oil container in it. Between the 
rim and the oil container extends a handle. Its decoration consists of 
dots and curving lines both inside and outside. Both its form and paste 
and decorative technique place this lamp at a special place.
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Küp 
Env. No: 1964

Diyarbakır
12-13. yüzyıl

Ağız Çapı: 27 cm
Barbutin, baskı

Bej hamur

Jar
Inv. nr. 1964
Diyarbakır
Twelfth - thirteenth centuries
Rim diam. 27 cm
Barbotine, stamped
Unglazed earthenware (beige)

Gövdenin alt bölümü tamamen kırıktır. Mevcut duruma göre küresel 
bir gövdeye sahip olduğu anlaşılan küpün, uzun silindir boynu ve halka 
biçiminde, taşkın ağız kısmı vardır. Süsleme, gövde ve boyunun bütün yü-
zeyine yayılmış biçimde zengin ayrıntılar içerir. Gövde üzerinde, yan yana 
dizilmiş insan başı masklarıyla sınırlandırılmış enli kuşaklar içinde, damla 
motifleri ile oluşturulmuş zikzak şeritleri ve aralarına serpiştirilmiş masklar 
yer alır. Bunların üstündeki omuzda bulunan kuşakta, sola doğru peş peşe 
ilerleyen dağ keçisi figürleri bulunur. Bu kuşağı dilimli bir madalyon böler. 
Madalyonda başları geriye doğru çevrilmiş sırt sırta duran iki kuş figürü iş-
lenmiştir. Gövdeyle boynun birleştiği yerde halka şeklinde bir şerit yer alır. 
Üzerinde, yan yan yana dizilmiş, şematik biçimde verilen, bağdaş kurarak 
oturmuş insan figürleri tasvir edilmiştir. Boyun kısmında, en üstte çiçek 
rozetleri sıralanmış yatay bir friz, alttaki geniş yüzeyde ise, boyuna sıralan-
mış çiçek rozetleri, bağdaş kurarak oturan insan figürleri, damla motifleri 
ve insan yüzü maskları kabartma olarak verilmiştir.

The lower part of the jar’s body is missing. The extant fragment indicates a 
globular body, long cylindrical neck and a ring-shaped mouth protruding 
out. The decoration spreads over the entire body and neck and encom-
passes rich details. Wide bands bounded with a series of human masks 
placed side by side on the body feature zigzags formed with drop motifs 
and human masks scattered in between. The band along the shoulder 
features a series of mountain goats advancing left and this band is divid-
ed by a multi-lobed medallion, which encompasses two antithetic birds, 
standing back to back with their heads turned back. A ring-like band runs 
where the body and the neck join; this band has a series of schematised 
human figures seated cross-legged side by side. The neck is bounded 
on top with a horizontal frieze of rosettes and the wide space under-
neath it has vertically arranged series of rosettes, human figures seated 
cross-legged, drop motifs and human face masks in relief.
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Küp
Env. No: 1742
12-13. yüzyıl

Ağız Çapı: 28 cm
Barbutin

Bej hamur

Jar
Inv. nr. 1742
Twelfth - thirteenth centuries
Rim diam. 28 cm
Barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Küpün boyun ve ağız bölümleri kısmen sağlam kalabilmiştir. Silindir 
boynu ve halka şeklinde ağız kısmıyla şekillenir. Boyun kısmı barbutin 
tekniği ile yapılmış süsleme ile çepeçevre sarılmıştır. Üstte, kemerlerle 
bölümlenmiş yüzeyde, kemer köşeliklerinde birer kadın başı kabartma-
sı bulunur. Kemer arasında ise bir aslan başı yüksek biçimde kabartma 
olarak ön ayaklarıyla birlikte verilmiştir. Bunun altında, ayakta duran, 
sivri yüzü, üçgen gövdesi, kavisli kolları ve kısa bacaklarıyla şematik bir 
insan figürü farklı biçimde tasvir edilmiştir. İki yanında simetrik olarak 
aslan başı kabartmaları yer alır. Diğer yüzeyler kıvrım dallar ve yapraklı 
bitki dalları ile bezenmiştir.

Only a part from the neck and mouth has survived from this jar. It has 
a cylindrical neck and a ring-shaped mouth. The neck is entirely cov-
ered with decoration in barbotine technique. The arcaded part above 
features a woman head relief in the spandrels. Within the arch is a lion 
head together with the forelimbs in high relief. Under it is a schema-
tised human figure with a pointed face, triangular body, curving arms 
and short legs - very unusual depiction. It is flanked with a lion head 
in relief on both sides. Other surfaces are decorated with foliates and 
plant branches with leaves.
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Küp 
Env. No: 2102
12-13. yüzyıl

Barbutin
Bej hamur

Jar
Inv. nr. 2102
Twelfth - thirteenth centuries
Barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Bir küpe ait boynun üst bölümü ile ağız kısmına ait parçadır. Boynu 
kaplayan süslemenin bir bölümü mevcuttur. Buna göre kemerli parça-
larla bölümlenmiştir. Kemer köşelerinde, başında tacı, iki yana sarkmış 
zülüfleri, boynundaki uçları halka biçimli gerdanlığıyla, birer kadın başı 
kabartması yer alır. Kemer arasında kalan alanlarda iki farklı dekoras-
yon görülür. Birinde kıvrım dal ve rumilerden oluşan bitkisel kompozis-
yon, diğerinde ön bacaklarıyla birlikte başı yüksek kabartma şeklinde 
işlenen birer aslan vardır. Kemerleri sınırlayan şeritler, uçları çiçekle 
sonuçlanan kıvrım dallar ve küçük çiçek kabartmalarıyla bezenmiştir.

This fragment belongs to the upper neck and mouth of a jar. Part of 
the decoration that once covered the neck survives. Thus, it features 
an arcade, whose spandrels have a woman head in relief depicting a 
crown, tresses on both sides, and a necklace with ring-shaped pen-
dants around her neck. The areas under the arches have two types 
of décor - one is a floral composition of rumis and palmettes and the 
other is a lion head together with forelimbs in high relief. The bands 
framing the arches are filled with foliates terminating in flowers and 
small flower reliefs.

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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Küp 
Env. No: 1975
12-13. Yüzyıl
Kazıma, baskı, barbutin
Bej rengi hamur

Jar
Inv. nr. 1975
Twelfth - thirteenth centuries
Incised, stamped, barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Düz bir kaide üzerinde, beyzi biçimli gövdesi, uzun silindir 
boynu ve halka şeklinde dışa taşkın ağız bölümüyle biçimle-
nen küpün üç kulpu vardır. Boyun bölümünün uzun ve çapı 
bakımından büyük olmasıyla dikkati çeker. Gövdesi, omu-
zunda yer alan iki sıra yatay şeritle ayrılan küpün süslemesi 
üst kısmında yoğunlaşır. Omuz ve boyun üzerinde çiçek ro-
zetleri, taramalar, baklava dilimleri ve dalgalı çizgilerden olu-
şan süslemeler bulunur. Kulpların üzerinde, tepelik şeklinde 
yüksek kabaralar vardır.

The jar with three handles has an ovoid body on a flat base, 
long cylindrical neck and a ring-shaped mouth protrud-
ing out. The length and big diameter of the neck are worth 
noting. The body is separated with two horizontal bands on 
the shoulder, and the decoration clusters on the upper part. 
Rosettes, hatching, lozenges and wavy lines constitute the 
décor on the neck and shoulder. The handles have acrote-
ria-like tall bosses. 
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Küp 
Env. No: 1976
12-13. yüzyıl

Kazıma, barbutin
Bej hamur

Jar
Inv. nr. 1976

Twelfth - thirteenth centuries
Incised, barbotine

Unglazed earthenware (beige)

Düz bir kaide üzerinde konik gövde formuna sahiptir. Uzun silindir 
boynu kısmen kırık olup, ağız ve kulpları eksiktir. Gövdenin üst 
kısmında ve boyunda kazıma tekniği ile yapılmış geometrik süs-
lemeler bulunur. Omuz ile boynun birleştiği yerde, aslanın tavşanı 
yakalamaya çalıştığı bir av sahnesi yer alır. Profilden verilmiş figür-

ler şematik olarak işlenmiştir.

The conical body rests on a flat base. The tall cylindrical neck 
is broken partially and the mouth and handles are missing. The 
neck and upper body have incised geometric décor. Where the 
shoulder and neck join runs a hunting scene of a lion assaulting a 

rabbit. The figures in profile are schematised.
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Küp 
Env. No: 1966
12-13. yüzyıl
Yükseklik: 50 cm  Ağız Çapı: 36 cm
Kazıma, baskı, kazıma, barbutin
Koyu bej hamur

Jar
Inv. nr. 1966
Twelfth - thirteenth centuries
H. 50 cm  Rim diam. 36 cm
Incised, stamped, barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Küp, düz bir kaide üzerinde, altta konik, üstte küresel biçimli 
gövdesi, silindir boynu, dışa taşkın halka şeklinde ağzı ve dört 
kulpu ile form bulur. Gövdesinin tüm yüzeyi bantlar, taramalar ve 
noktalardan oluşan kompozisyonlarla bezenmiştir. Dikkati çeken 
süslemesi, iki kulp arasına yerleştirilmiş kemerli dekoratif unsur 
üzerinde bulunur. Kemeri ince bir şerit çevreler. Şerit üzerindeki 
kabartmalar tahrip olmakla birlikte, en üstte ortada bir mask, iki 
yanına simetrik yerleştirilmiş, altta aslan başına benzer figür, or-
tada ayakta duran insan figürü ve üstte ortadaki maska yönelmiş 
aslan figürlerinden oluşan bezeme anlaşılır. Kemerin arasında, 
Yukarı doğru şahlanmış gibi betimlenen bir aslan figürü kompo-
zisyonu tamamlar.

The jar with a flat base has a body with a conical lower part and 
globular upper part, cylindrical neck, ring-shaped mouth pro-
truding out, and four handles. The entire surface of its body is 
decorated with compositions of bands, hatching and dots. The 
striking decoration is placed on an arched element between two 
handles. The arch is framed with a narrow band featuring motifs 
quite damaged but as far as discerned: a mask in the middle on 
top symmetrically flanked with a lion-head-like figure at the bot-
tom, a standing human figure in the middle and a lion figure ori-
ented toward the mask on the top. Within the arch is a lion figure 
ramping upward, completing the composition.
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Küp Parçası
Env. No: 1739
12-13. yüzyıl

15x17 cm
Baskı, barbutin

Bej hamur

Jar Fragment
Inv. nr. 1739
Twelfth - thirteenth centuries
15x17 cm
Stamped, barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Kırık olan parça üzerinde, yüzeyde kabartma olarak belirginleşen süsle-
me, üstte mask şeklinde işlenmiş üç insan başı, altta ise baklava dilimi 
biçimi alanlar içerisinde, kuş figürleri ve çiçek rozetleri içerir. İnsan 
başları, dolgun yüzlü, kaşları burun ekseninde birleşmiş, badem gözlü 
ve küçük ağızlıdır. Göz bebekleri ve burun deliklerine kadar detaylar 
belirgindir. Başın üzerinde yatay bir çizgi ve alnın ortasında iki yanında 
nokta şeklinde kabara olan, çiçek rozetleri bulunur. Kuşlar şematik iş-
lenmiş olup heraldik duruşludur.

This broken-off fragment has relief decoration featuring three human 
heads rendered like masks above and lozenges filled with birds and 
rosettes below. The human heads have a fleshy face, eyebrows joining 
over the nose, almond-shaped eyes and a small mouth. Details such as 
irises and nostrils are discernible. Over the face is a horizontal line and 
on the forehead is a rosette flanked on both sides with a dot-like boss. 
The schematised bird figures have a heraldic posture.
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Sırsız Seramik Parçası
Env. No: 1754

Diyarbakır
12-13. yüzyıl

Kaide Çapı: 29 cm
Barbutin

Bej hamur

Unglazed Earthenware Fragment
Inv. nr. 1754
Diyarbakır
Twelfth - thirteenth centuries
Base diam. 29 cm
Barbotine
Unglazed earthenware (beige)

Sırsız seramik, silindir biçimli bir kabın kaide ve gövdesinin parçasıdır. 
Mevcut parçanın üzerinde barbutin tekniği ile yapılmış süsleme dikkat 
çekicidir. Ajurlu olarak yapılmış şemse biçimli iki madalyon arasında bir 
insan figürü ve altta koşan hayvanlar, kalabilen parça üzerindeki süs-
lemeyi oluşturur. Madalyonlarda, kıvrım dallı bitkisel kompozisyonun 
arasında, ortada insan yüzlü birer mask ve bunun altında birer boğa başı 
tasviri vardır. Masklar tahrip olduğu için detayları anlaşılmaz. Boğaların, 
yukarı kıvrılmış uzun boynuzları, göz ve burun detayları belirgindir. 
Ayakta sola yönelmiş yürür vaziyetteki insan figürü, uzun sakallı haliyle 
farklıdır. Dizine kadar uzayan kaftanı üzerindeki noktalı süslemeler ve 
kemeri anlaşılmaktadır. Sol elinde ucu kalın uzun bir sopa tutmaktadır. 
Bütün bu kompozisyonun altında, dağ keçisi, aslan ve grifondan olu-
şan, peş peşe koşan hayvan figürleri sahneyi tamamlar.

This fragment belonged to the base and body of a cylindrical shaped 
vessel. The decoration in barbotine technique attested on the frag-
ment is noteworthy. Two medallions in the form of sunbursts in open-
work flank a human figure; animals running underneath complete the 
composition. The medallions feature a human face mask in the middle 
and a lion head under it, amidst foliate composition. The details of the 
masks are indiscernible due to damage. The up-curving long horns of 
the bulls, their eye and nose details are discernible. The human figure 
depicted walking left is very unusual with his bearded face. His kaftan 
reaching down to his knees is adorned with dots and he wears a belt. 
He holds in his left hand a long staff with a thick tip. Under this entire 
composition runs a series of animals - mountain goat, lion and griffin.
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Küp Parçası
Env. No: 1743
12-13. yüzyıl

Barbutin, baskı, kazıma
Bej hamur

Jar Fragment
Inv. nr. 1743
Twelfth - thirteenth centuries
Barbotine, stamped, incised
Unglazed earthenware (beige)

Büyük bir küpün ağız ve boyun parçasıdır. Üzerinde yer alan barbutin 
tekniğiyle yapılmış kabartma süslemeler dikkat çekicidir. Ağız kena-
rının hemen altında verilen, yüz detayları işlenmiş şematik bir aslan 
başı kabartması, ön ayaklarıyla birlikte tasvir edilmiştir. Aslan adeta 
heykel karakterindedir. Figürün iki yanından uzayan kabartma bant, 
aşağıya doğru inerek bir çerçeve oluşturmuştur. Bu çerçevenin içinde 
baskı tekniğiyle yapılmış çiçek rozetleri bulunur. Çerçevenin sağ tara-
fına bitişik olarak, daire şeklinde, ortasında ve yanlarında nokta biçimli 
kabaralar olan bir madalyon yerleştirilmiştir. Parçanın alt tarafında, diş 
sırası gibi şekillenmiş kabartma süsleme bulunur.

This fragment belonged to the mouth and neck of a large jar. The re-
lief decoration in barbotine technique on it is worth noting. A sche-
matised lion head right beneath the rim is depicted together with the 
forelimbs and facial details. The lion has an almost statue character. 
A band in relief runs down from the figure on both sides forming a 
frame. The band features stamped rosettes. Adjoining the frame on 
the right is a circular medallion filled with dot-shaped bosses in the 
middle and sides. On the lower part of the fragment is a denticula-
tion-like relief décor.
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Matara
Env. No: 2256
12-13. yüzyıl

Çap: 21 cm
Baskı

Bej hamur

Flask
Inv. nr. 2256
Twelfth - thirteenth centuries
Diam. 21 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

İki kulplu matara, kalıp ile yapılmış, simetrik ve bombeli iki parça göv-
denin birleşmesiyle şekillenmiştir.  İki kulp ve kırk olan boyun, gövdenin 
arasındaki kasnak biçimindeki yan yüze yerleştirilmiştir. Bu bölümün 
yüzeyinde küçük yıldız biçimli kabartmalar vardır. Gövdenin her iki 
yüzünde de aynı kalıptan çıkmış kabartma süslemeler bulunur. Ortada 
örgü şeridi ile sınırlanmış daire şeklindeki madalyonun içinde, sırt sırta 
duran kanatları kabarık iki kuş figürü vardır.  Bunun çevresinde, küçük 
noktaların kapladığı zemin üzerinde, kıvrım dallardan oluşan iki ayrı 
örgü benzeri kompozisyon nöbetleşe sıralanır.

The flask with two handles comprises two symmetrical convex pieces 
moulded and joined. The two handles and the broken neck are fitted 
on the tambour-like side between the body halves. This piece has 
small stelliform protrusions. Both faces of the body have the same 
relief decoration from the same mould. The circular medallion in the 
middle bounded with a guilloche has two antithetic birds with raised 
wings. The medallion is surrounded with two alternating lattice-like 
designs of foliates on a stippled background. 
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Emzikli Testi
Env. No: 1758

Diyarbakır
12-13. Yüzyıl

Barbutin, baskı
Bej renkte hamur

Jug with Spout
Inv. nr. 1758
Diyarbakır
Twelfth - thirteenth centuries
Barbotine, stamped
Unglazed earthenware (beige)

Emzikli testi, alçak halka kaide üzerinde, kalıp ile yapılmış iki parça göv-
denin birleşmesiyle, basık küresel bir formda şekillenmiştir. Gövdenin 
üst kısmında, simetrik olarak yerleştirilmiş, biri kırık, iki emzik bulunur. 
Boyun ve ağız bölümleri de kırıktır. Boğa başına benzer şekilde düzen-
lenmiş sağlam emziği üzerinde, göz, kaş gibi detaylar, damla ve nokta-
lardan oluşan süslemeler bulunur. Gövdenin alt ve üst bölümünde yer 
alan kuşaklarda, bereket dileyen kitabe ile kitabeyi bölen daire biçimli 
birer madalyon vardır. Madalyon, inci dizilerinden oluşan ince bir şerit 
ile çevrelenir. İçinde, sola doğru yönelmiş yandan bir kuş figürü tasvir 
edilmiştir. Hayvan başlı emziği farklı bir tipi gösterir.

The jug with a spout has a depressed globular body made by joining 
two moulded halves on a low ring base. On the upper body are two 
spouts, placed symmetrically and one of which is broken. Neck and 
mouth are missing. The intact spout is designed like a bull head with 
its eyes and eyebrows rendered, and decorated with drops and dots. 
The bands decorating the upper and lower body feature inscriptions 
praying for bounty and a roundel dividing the inscription. The roundel 
is encircled with a thin band of pearl strings. The roundel features a 
bird figure in profile advancing left. The animal-head spout indicates 
a different typology.
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Testi
Env. No: 1760
12-13. yüzyıl

Baskı
Bej hamur

Jug 
Inv. nr. 1760
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Küresel gövde, kalıp ile hazırlanmış iki ayrı parçanın birleşmesiyle oluş-
turulmuştur. Tek kulp ve testinin süslemesi, gövdenin üst bölümünde 
yer alır. Burada yer alan enli kuşak, baklava dilimi şeklinde bölümlere 
ayrılmıştır. Ortada yer alan tam dilimlerde ve alttaki yarım dilimlerde, 
kıvrım dallı bitkisel zemin üzerinde, sola yönelmiş, başını geri çevirmiş, 
kuyruğu yukarı doğru dalgalı olarak yükselen kuş figürleri yer alır.

The globular body is made up of two halves moulded. The single han-
dle and the decoration are placed on the upper body. The wide band is 
divided into lozenges. The full lozenges in the middle and half-lozenges 
below feature birds, oriented left, tails rising in waves and heads turned 
back, on a floral background.
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Testi
Env. No: 1756
12-13. yüzyıl

Baskı
Bej hamur

Jug 
Inv. nr. 1756
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, tek kulplu ve basık küresel gövdeli formdadır. Gövdenin üst ya-
rısında yer alan süsleme, tasarımıyla farklıdır. Yazı ile dolgulu boyuna 
şeritlerle dörde bölünen gövdenin üst bölümünde süsleme tekrarlar. 
Bölünen alanlar yatay üç şeride ayrılmıştır. Alttaki şerit yazı, ortadaki 
arka arkaya koşan iki hayvan figürü, üstteki ise araları noktalarla dol-
gulanmış üç çizgili zikzaktan oluşan kompozisyonla bezelidir.

The jug with a single handle has a depressed globular body. The deco-
ration on the upper half of the body has a different concept of design. 
The upper body is divided into four by vertical bands of inscription. 
Each of the four sections is divided into three horizontal bands: the 
bottom band has an inscription; the middle has two animals running; 
and the top one has a zigzag composition of three lines with stippling.
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Testi
Env. No: 1769
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 15 cm  Kaide Çapı: 5 cm
Baskı

Bej hamur

Jug 
Inv. nr. 1769
Twelfth - thirteenth centuries
H. 15 cm  Base diam. 5 cm
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Dönemin benzer testi formlarıyla aynı özellikler gösterir. Tek kulplu 
testinin basık küresel gövdesi, altta ve üstte iki şerit halinde süslenmiş-
tir. Alttaki kuşakta, dört çiçek rozeti arasında nesih hatlı bir kitabe yer 
alır. Üstteki kuşakta, örgülü kufi yazı arasında bulunan inci dizileri ile 
sınırlanmış dairesel dört madalyonda, sağa yönelmiş sfenks figürleri iş-
lenmiştir. Gövdesi yandan başı cepheden verilen sfenkslerin kuyrukları 
yukarı doğru kıvrılmaktadır. Detayları belli olmayan sfenksler bitkisel 
bir zemin üzerindedir.

Having similar characteristics as the other jugs of the period, this jug 
with a single handle has a depressed globular body and it is decorated 
with a band on top and bottom. The bottom band has a naskhi inscrip-
tion with four rosettes in between. The upper band has braided kufic 
inscription with four roundels framed with pearl strings; the roundels 
have sphinx figures advancing right. The sphinxes are depicted with 
their heads facing and bodies in profile; their tails curl upward. Details 
are indiscernible and they are placed on a floral background.
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Testi
Env. No: 1753
12-13. yüzyıl

Baskı
Bej hamur

Jug 
Inv. nr. 1753
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Tek kulplu testi, halka kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça göv-
denin birleşmesiyle, basık küresel formda şekillenir. Ağız kısmında 
kırıkları bulunur. Süsleme, gövdenin üst tarafında iki kuşak içindedir. 
Alttaki enli kuşak, ortası halka kabartmalarla dolgulu, baklava dilimi 
biçiminde, geometrik bir kompozisyon şeklinde düzenlenmiştir. Bunun 
üzerinde, yazı bulunan ince kuşağın, gövde ve boyun kısmı birleştirilir-
ken bozulduğu anlaşılır.

The jug’s body of depressed globular form was made up of two halves 
moulded on a ring base and it has a single handle. Parts of the mouth 
are missing. The decoration is found as two bands on the upper body. 
The wide lower band has a composition of lozenges with ring-shaped 
reliefs in their middle. The narrow upper band with inscription was de-
formed when the body and neck were joined.
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Testi
Env. No: 1759
12-13. yüzyıl

Baskı
Bej hamur

Jug 
Inv. nr. 1759
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Halka kaide üzerinde, küresel gövdeli, silindir boyunlu ve tek kulplu 
formdadır. Kulpu, ağzı ve boynun bir kısmı kırıktır. Süsleme, gövdenin 
alt ve üst bölümünde aynı şekildedir. Zencirek şeritleriyle sınırlanmış 
kuşaklarda, birbirine bağlanan düğüm motifli ve altı köşeli yıldız ma-
dalyonlarından oluşan süsleme tekrar eder. Aralardaki boşluklar zikzak 
biçiminde taramalarla bezenmiştir.

The jug with globular body on a ring base has a cylindrical neck and 
single handle. The handle, mouth and part of the neck are missing. 
The decoration repeats itself on the lower and upper body. The bands 
bounded with guilloche feature six-pointed star medallions placed 
within interlacing composition. The empty areas in between are filled 
with zigzag hatching.
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Testi
Env. No: 1752
12-13. yüzyıl

Baskı
Bej hamur

Jug
Inv. nr. 1752
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, halka kaide üzerinde, basık küresel bir gövdede, silindirik uzun 
boyun ve tek kulplu olarak şekillenmiştir. Süsleme, gövdenin alt ve üst 
bölümündeki birer kuşakta yer alır. Alttaki kuşakta kıvrım dal rumi-pal-
met kompozisyonu vardır. Üstteki ise yazı kuşağı şeklindedir. Yazının 
aralarında kalan boşluklar noktalarla dolgulanmıştır.

The jug has a depressed globular body on a ring base, a tall cylindrical 
neck and a single handle. Decoration is found as a band on the lower 
and upper parts of the body. The lower band has a foliate, rumi-pal-
mette composition. The upper band has an inscription. The empty 
areas between the letters are filled with stippling.  
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Testi
Env. No: 1745
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 28,5
Kazıma, barbutin, ajur

Bej hamur

Jug
Inv. nr. 1745
Twelfth - thirteenth centuries
H. 28.5 cm
Engraved, barbotine, openwork
Unglazed earthenware (beige)

Testi, düz bir kaide üzerinde, kademeli basık küresel gövdesi, uzun si-
lindir boynu, bombeli ağız kısmı ve tek kulpu ile şekillenmiştir.  Testinin 
emzik kısmı kırıktır. Gövdenin üst kısmında ajurlu olarak hazırlanmış ve 
aplike edilmiş iki madalyon yer alır. Madalyonlarda, kıvrım dallı bitkisel 
zemin üzerinde, karşılıklı duran, uzun boyunlu, muhtemelen balıkçıl, iki 
kuş tasvir edilmiştir. Boynun gövdeyle birleştiği yerde, halka şeklindeki 
profil üzerinde, kazıma geometrik süslemeler vardır.

The jug has a stepped depressed globular body on a flat base, a tall cy-
lindrical neck, convex mouth and a single handle. The spout is missing. 
On the upper body are two medallions in openwork and appliqued. 
The medallions feature two antithetic birds with long necks - possibly 
water birds - standing on a floral background. Where the neck joins the 
body is ring-shaped profile featuring incised geometric decoration.
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Testi
Env. No: 1755
12-13. yüzyıl

Baskı
Bej hamur

Jug 
Inv. nr. 1755
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

İki kulplu testi, armudi gövdeli bir forma sahiptir. Gövde, ayrı ayrı 
kalıplanmış iki parçanın birleşmesiyle şekillenir.  Kulplardan biri ve 
ağzın bir bölümü kırıktır.  Süsleme, gövdenin üst tarafında iki kuşak 
içindedir. Alttaki kuşakta bitkisel bir zemin üzerinde, sürü halinde 
peş peşe koşan, geyiğe benzeyen bir grup hayvan figürü tasvir 
edilmiştir. Üstteki kuşakta üst tarafı silik bir kitabe kuşağı vardır.

The jug with two handles have a pear-shaped body made by 
joining two halves moulded. One of the handles and part of the 
mouth are missing. Decoration is placed in two bands on the up-
per body. The lower band features a series of deer-like animals, 
running after each other on a floral background. The upper band 
has an inscription, the top part of which is deformed.
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Kapı Kanatları
Env. No: 4282

Cizre Ulu Camisi
13. yüzyılın başı

224 x 300 cm
Döküm, ajur, kazıma

Tunç

Door Wings
Inv. nr. 4282
Great Mosque of Cizre
Early thirteenth century
224 x 300 cm
Cast, openwork, engraved
Bronze

Kapı kanatları, hem geometrik ve bitkisel desenleri, hem de figürlü kapı 
tokmaklarıyla devrinin en önemli temsilcilerinden biridir. Bir bordürle 
kuşatılan kanatları, biri üstte küçük ve enine dikdörtgen, diğeri, kapının 
kimliğini belirleyecek şekilde büyük ve boyuna dikdörtgen iki panoya 
ayrılmıştır. Enine dikdörtgen panolarda, bazı harfler eksik olmasına 
rağmen, Cizre Atabeki Ebul Kâsım Sencer Şah’ın adı okunabilmektedir. 
Ahşap bir iskelet üzerine kaplanan tunç levhalarda, ince çubuklarla 
çapraz eksenlerde birbirine bağlanıp gelişen on iki kollu yıldız kom-
pozisyonu meydana getirilmiş, ortaya çıkan yıldız ve kollarına ajur 
tekniği ile yapılan palmet-rumi desenli parçalar konmuştur. Gerek bu 
parçalar gerekse çubuklar, alttaki levhaya değişik büyüklükteki kabara 
başlı çivilerle çakılmıştır. Kanatların ortasında yer alan, aslan ve ejder 
kompozisyonlu kapı tokmaklarından biri yerindedir. Diğeri 1969 yılında 
çalınmış ve bu gün Kopenhag David Koleksiyonunda yer alır.  

Kapı kanatlarını önemli kılan noktalardan birisi de, el-Cezeri tarafından 
hazırlanan 1206 tarihli El-Câmi beyn el-ilm ve el-amel el-nafi fi sına’at 
el-hiyel (Otomata) adlı el yazmasının son bölümünde, Artuklu sarayı 
için tasarlanan madeni kapının, Cizre Ulu Camisi’nin kapısı ile benzer 
özellikler taşımasıdır. Bu sebeple mevcut kapı kanatlarının, Cezeri’nin 
kitabındaki kapı projesi örnek alarak, 13. yüzyılın başlarına tarihlenme-
si mümkündür.

These door wings with their geometric and floral designs and figural 
knockers are among the utmost important representatives of the pe-
riod. Framed with a border, each wing is arranged into a small broad 
rectangular panel on top and a large vertical rectangular panel below. 
The small horizontal panels feature an inscription, some letters of 
which are missing but the name of Abu’l Qasim Sanjar Shah, Atabek of 
Cizre, is legible. The bronze plaques were fitted on a timber skeleton; 
then, narrow straps were fitted on them creating twelve-pointed stars 
interconnecting on diagonal axes; the stars and their arms are fitted 
with pieces adorned with palmette-rumi designs in openwork. Both 
these pieces and the straps were hammered using nails with boss-like 
heads of varying sizes. One of the knockers with dragon and lion head 
composition is still in place; the other was stolen in 1969 and today it is 
at the David Collection in Copenhagen.

One point worth noting is that these door wings are very similar to the 
metal door designed for the Artuqid Palace and told in detail in the last 
chapter of al-Jam’i bayn al-ilm wa’l-amal al-nafi fi sina’a-t-al-hiyal (aka 
Automata) by al-Jazari (dated 1206). Therefore, it is plausible to ascribe 
these door wings to the early thirteenth century based on the similarity 
with the door project in al-Jazari’s manuscript.
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Kapı Tokmağı
Env. No: 3749

Cizre Ulu Camisi
13. yüzyılın başı

27 x 24 cm
Döküm, kazıma

Tunç

Doorknocker
Inv. nr. 3749
Great Mosque of Cizre
Early thirteenth century
27 x 24 cm
Cast, engraved
Bronze

Kapı tokmağı, bir aslan başının iki yanına yerleştirilmiş, kuyrukları kartal 
başı ile sonuçlanan iki ejder figürü kompozisyonuyla biçimlenmiştir. 
Ortadaki aslan başı, arkasında yer alan çivi ile tokmağı kapıya bağla-
maktadır. Baş ve dolgun hatlı yüzü detaylandırılmış, yelesi, sivri kulak-
ları, iri gözleri, kaşla birleşen burnu ve ağzı belirgin olarak verilmiştir. 
Aslanın iki yanında karşılıklı duran, ayakları ortada birleşmiş ejderler, 
başları arkaya doğru çevrili ve ağızları açık olarak tasvir edilmişlerdir. 
Profilden işlenmiş başlarında, sivri kulaklar, iri gözler, alt çenenin üze-
rinden boyuna doğru uzayan rumi motifi dikkat çekicidir. Ayaklarının 
üzerinden kıvrılan kanatları, açık olan ağızlarına girmektedir. Pulla kaplı 
gövdeleri, ortada düğüm yaparak, aşağıda çaprazlama birleşmekte ve 
kuyruk uçları birer kartal başı şeklinde sonuçlanmaktadır. Kartal başları 
sivri gagalı, yuvarlak gözlü ve kulaklı olarak verilmiştir.

The doorknocker is designed with a lion head flanked with a dragon 
on either side, whose tails terminate in an eagle head. The lion head in 
the middle is equipped with a nail behind for fixing the knocker on the 
door. The head and fleshy face are rendered in detail with the mane, 
pointed ears, big eyes, nose joining the eyebrows and mouth clear-
ly discernible. The dragons flanking the lion are depicted with their 
heads turned back, mouths open, and their feet meet in the middle. 
The heads rendered in profile stand out with pointed ears, big eyes, 
and rumi motifs stretching from the lower jaw down to the neck. Their 
wings curling up from the shoulders touch their mouths. Their bodies 
covered with scales make a knot in the middle and join diagonally be-
low and terminate in an eagle head. The eagle heads are depicted with 
pointed beaks, round eyes and ears.
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İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Şamdan
Env. No: 107

Eskişehir Şücaaddin Veli Türbesi
13. yüzyıl sonu

Yükseklik: 20 cm Kaide Çapı: 20 cm
Döküm, kazıma, kakma

Tunç, gümüş, altın

Candlestick
Inv. nr. 107
Tomb of Shuja al-Din Wali, Eskişehir
End of the thirteenth century
H. 20 cm  Base diam. 20 cm.
Cast, engraved, inlaid
Bronze, silver, gold

İçbükey çan şeklinde bir gövdeye sahip olan şamdanın, silindir bir 
boynu ve gövde formunu tekrarlayan mumluk kısmı bulunmaktadır. 
Gövdeyi altta iki, üstte bir sıra kitabe kuşağı dolanmaktadır. Arada 
kalan enli kuşakta, içerisinde atlı avcı sahneleri olan, daire biçimli üç 
madalyon yer almaktadır. Madalyonların birinde, sol elinde bir şahin 
veya doğan türünden bir kuş tutan, atlı avcı tasviri vardır. Sahnede, atın 
ayakları arasında ters yöne ilerleyen bir tazı figürü görülür. Bir diğer 
sahnede, atının üzerinde ilerleyen avcı ve atın ayakları arasında yine 
koşar vaziyette tazı figürü bulunur. Üçüncü madalyonda, atlı çevgan 
oyuncusu, arkasında oturan aslan figürü ile tasvir edilmiştir. Madal-
yonlar arasında yer alan üç kuşaktan ortadakinde, örgülü kûfi hatla ya-
zılmış bir iyi dilek kitabesi yer almaktadır. Alt ve üstteki kuşaklarda ise, 
uçları ejder başıyla sonuçlanan, yapraklı kıvrım dallar vardır. İlginç olan 
süslemede, ejderler ağızları açık ve birer kuş figürü yutmaktadırlar. Bu 
kompozisyonun aynısı, omuz kısmında mumluğu saran bordürde de 
bulunur. Bu bordürün çevresinde, birbirini takip eden sfenks, grifon ve 
aslan gibi hayvan figürlerinden oluşan bir kuşak daha yer alır.

The candlestick with a concave bell-shaped body has a cylindrical neck 
and a candle cup repeating the body form. The body is encircled with 
two bands of inscription at the bottom and only one at the top. The 
wide band in between has three roundels with scenes of rider hunters. 
One of the roundels has a hunter mounted on a horse and holding a 
falcon or hawk with his left hand. There is a hound between the legs of 
the horse, running in the opposite direction. Another scene features 
a hunter on a horse and a hound running between the legs of the 
horse. The third roundel features a chawgan (a game like polo) player 
mounted on a horse with a lion seated behind him. The middle one 
of the three bands running between the roundels has a braided kufic 
inscription reading a wishful prayer. The upper and lower bands have 
foliates terminating in a dragon head. Curiously, the dragons with their 
mouths open are depicted swallowing up a bird. This composition is 
repeated in the border encircling the candle cup on the shoulder. This 
border is further surrounded with another border featuring animals 
like sphinx, griffin and lion.
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Şamdan
Env. No: 108

Gedik Ahmet Paşa Camisi’nden
13. yüzyılın sonu

Yükseklik: 20 cm Kaide Çapı: 19 cm
Döküm, kazıma, kakma

Tunç, gümüş, altın

Candlestick
Inv. nr. 108
Mosque of Gedik Ahmed Pasha
End of the thirteenth century
H. 20 cm  Base diam. 19 cm.
Cast, engraved, inlaid
Bronze, silver, gold

Formu itibariyle benzer şamdan biçimlerini tekrarlar. Şamdanın gövde-
sini, farklı süsleme türleriyle dolgulanmış kuşaklar çevreler. En dikkati 
çeken süsleme ortadaki enli kuşakta yer alır. Birbirlerine örgü ile bağ-
lanan daire şekilli on madalyon içerisinde, sırasıyla kıvrım dal ve rumi-
lerden oluşan bitkisel bir kompozisyonlar ile eğlence sahneleri bulunur. 
Eğlence sahnelerinde, iki madalyonda, bağdaş kurmuş vaziyette kadeh 
kaldıran birer insan figürü, iki madalyonda da ud ve ney çalan birer 
figür ve diğerinde elindeki kaşıklarla koşar gibi oynayan bir insan tasvir 
edilmiştir. Şamdanın omuz, boyun ve baş kısmında üç kitabe kuşağı 
daha bulunmaktadır. Omuz kısmında bulunan kitabenin arasında, içle-
rinde kuş figürü bulunan iki rozet yer alır. Mumluk bölümünde yer alan 
kitabe canlı yazıda denilen, insan başları ile sonuçlanan bir tarzdadır.

Its form repeats the similar candlesticks of the time. The body is encir-
cled with a series of bands filled with different decors. The most striking 
décor is found in the wide band in the middle. Ten medallions inter-
connected with each other via knots are decorated with foliate-rumi 
compositions and scenes of revelry alternatingly. The revelry scenes 
feature a human figure seated cross-legged and raising a cup of drink 
in two medallions; a figure playing the ud and the ney in two others; and 
a fifth one with a human dancing with spoons in hand. There are three 
inscription bands on the shoulder, neck and cup. The inscription on the 
shoulder features two rosettes with a bird in them. The inscription on 
the candle cup is a “living inscription” with the letters terminating in 
human heads.

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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Şamdan
Env. No: 109

Niksar Ulu Camisi
13. yüzyılın sonu

Yükseklik: 20 cm Kaide Çapı: 19 cm
Döküm, kazıma, kakma

Tunç, gümüş, altın

Candlestick
Inv. nr. 109
Great Mosque of Niksar
End of the thirteenth century
H. 20 cm  Base diam. 19 cm.
Cast, engraved, inlaid
Bronze, silver, gold

İçi boş döküm tekniği ile yapılmış şamdanın, bütün dış yüzeyi altın ve 
gümüş kakmalarla süslenmiştir. Gövdeyi en altta ince bir geometrik 
örgü şeridi ve bunun üstünde birbirini kovalayan fantastik ve av hay-
vanlarının bulunduğu bir kuşak dolanmaktadır. İçbükey gövde üzerin-
de, üç büyük, üç küçük olmak üzere altı daire biçimli madalyon bulu-
nur. Bu madalyonlar birbirlerine çiçek motifli rozetlerle bağlanmıştır. 
Büyük madalyonlarda atlı avcı figürleri tasvir edilmiştir. Avcılardan biri, 
atı üzerinde sağ eliyle yuları, sol eliyle de bir doğan tutar. Avcının ar-
kasında, atın üzerinde, oturmuş aslan figürü, atın ayakları arasında ise 
bir tazı figürü yer alır. Diğer madalyonda bulunan avcı, atının üzerinde 
geriye dönmüş, yayını germiş okuyla arkasındaki kuşu avlar şekilde tas-
vir edilmiştir. Atın ayakları arasında, koşar vaziyette bir tazı figürü bu-
lunmaktadır. Üçüncü madalyondaki avcı, sağ elindeki kılıcıyla, önünde 
kendisine saldıran aslanla mücadele eder durumda tasvir edilmiştir.  
Aslanın saldırması nedeniyle at başını geriye doğru çevirmiştir. Avcının 
arkasında bir kuş; atın ayakları arasında da bir tazı yer alır.

Diğer üç madalyonda ise, karşılıklı eğlenir vaziyette çifte insan figürleri 
tasvir edilmiştir. Bunlar kadeh kaldırmakta, tef, tambur, ud gibi müzik 
aletleri çalmaktadırlar. Bir figür de oynar vaziyette verilmiştir. Şamdanın 
omuz ve mumluk bölümleri üzerinde de eğlence sahneleri farklı anla-
tım ve kurgularla işlenmiştir.

The candlestick produced by casting hollow is entirely decorated with 
gold and silver inlaying. The body is encircled with a narrow geomet-
ric guilloche at the bottom; a band of hunting and fantastic animals 
chasing after each other runs over it. On the concave part of the body 
there are six roundels - three large and three small, which are all inter-
connected with rosettes. Large roundels feature hunters on a horse. 
One hunter holds the reins with his right hand and a hawk with his left 
hand. Behind the hunter, over the horse is a lion sitting and there is a 
hound between the legs of the horse. The hunter in the other roundel 
is depicted turned back on his horse, pulled his bow targeting a bird 
behind. A hound is depicted running between the legs of the horse. 
The hunter in the third roundel is depicted fighting, with a sword in his 
right hand, with the lion attacking him. The horse’s head is turned back 
because the lion attacks. There is a bird behind the hunter; a hound is 
seen between the legs of the horse.

The remaining three roundels feature pairs of humans revelling to-
gether, raising cups, playing instruments like the tambourine, the 
tambour, and the ud; one figure is depicted dancing. Scenes of revel-
ry on the shoulder and candle cup are varied with different narration 
and setup. 

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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Şamdan
Env. No: 114

Niksar Ulu Camisi
13. yüzyılın sonu

Yükseklik: 22 cm Kaide Çapı: 19 cm
Döküm, kazıma, kakma

Tunç, gümüş, altın

Candlestick
Inv. nr. 114
Great Mosque of Niksar
End of the thirteenth century
H. 22 cm  Base diam. 19 cm.
Cast, engraved, inlaid
Bronze, silver, gold

Döneminin bu tip şamdan formları ile benzer olarak iç bükey çan bi-
çimli gövdesi, silindir kısa boynu ve mumluk bölümüyle şekillenmiştir. 
Bütün yüzey altın ve gümüş kakmalarla bezendiği için dikkat çekicidir. 
Gövde üzerinde dördü büyük, dördü küçük olmak üzere, birbirine bağlı 
sekiz madalyon yer alır. Büyük madalyonlar atlı avcı sahneleri, küçük 
madalyonlar ise eğlence sahneleriyle dolguludur. Madalyonların bi-
rinde, avcı atının üzerinde geriye dönmüş, gerilmiş yayıyla arkasındaki 
ejderle mücadele etmektedir. Ejderin ince uzun vücudu atın ayakları 
arasında düğümlü bir haldedir. İkinci madalyonda avcı sağ elindeki 
kılıcını kaldırmış önünde kendisine saldıran aslana karşı gelir. Arka-
sında başını geri çevirmiş bir kuş figürü bulunur.  Üçüncü madalyonda 
avcı elindeki mızrağını atının ayakları arasındaki ejderin ağzına saplar 
durumdadır. Avcının arkasında atın üzerinde bir aslan figürü oturmak-
tadır. Dördüncü madalyonda, sol kolunda bir avcı kuş tutan atlı ve atın 
ayakları arasında bir tazı koşar halde tasvir edilmiştir. Diğer dört madal-
yonda ise bağdaş kurarak oturmuş, saz çalan ve kadeh tutan figürler 
yer alır. Şamdanın omuz ve mumluk kısmında, güneş motifli rozetlerin 
arasında, ikişerli insan figürleri eğlenirken tasvir edilmişlerdir.

Similar to the candlesticks of the period, this one also has a concave 
body, short cylindrical neck and a candle cup. Its entire surface is deco-
rated with gold and silver inlaying. On the body are eight roundels - four 
big and four small, all interconnected with each other. The big roundels 
have hunting scenes and the small ones have revelry scenes. In one 
roundel, the hunter turns back and with his bow pulled he fights with 
the dragon behind. The thin and long body of the dragon is knotted 
between the legs of the horse. In the second roundel, the hunter resists 
the attacking lion with his sword in his right hand. There is a bird with 
its head turned back behind the hunter. In the third roundel, the hunter 
is sticking his spear in the mouth of the dragon between the legs of the 
horse. Behind the hunter is a lion sitting, over the horse. In the fourth 
roundel is a horseman holding a bird of prey on his left arm and there 
is a hound running between the legs of the horse. The remaining four 
roundels feature figures seated cross-legged, playing the lute and 
holding cups. On the shoulder and candle cup of the candlestick are 
pairs of humans revelling between sun-rosettes.



413THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

MUSEUM OF TURKISH AND ISLAMIC ART, ISTANBUL



ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI - MÜZE ESERLERİ414

Şamdan
Env. No: 1373

13. yüzyılın sonu
Yükseklik: 20 cm Kaide Çapı: 17 cm

Döküm, kazıma, kakma
Tunç, gümüş

Candlestick
Inv. nr. 1373
End of the thirteenth century
H. 20 cm  Base diam. 17 cm.
Cast, engraved, inlaid
Bronze, silver

Şamdan, kazıma ve gümüş kakmalarla bezenmiştir. Gövdede üç büyük 
madalyon ve madalyonlar arasında kitabeli bölümler yer alır. Kitabe-
lerin ve madalyonların altı, kıvrım dallı bir bitkisel süslemeyle, üstü ise 
bal peteğine benzer geometrik kompozisyonla dolgulanmıştır. Madal-
yonlarda atlı avcı sahneleri bulunur. Sahnelerden birinde avcı, atının 
üzerinde sağ eliyle bir avcı kuş tutmaktadır. Arkasında bir kuş avlanmış 
olarak yere düşmektedir. İkinci sahnede ise sadece koşan atı üzerinde 
oturan bir figür yer almaktadır. Üçüncü madalyonda, atı üzerinde sol 
elinde flama tutan binici tasviri vardır. Bütün bu sahneler kıvrım dallı ve 
çiçekli bitkisel süsleme üzerinde verilmiştir. Omuzda, boyunda ve baş 
kısmında kitabe kuşakları yer almaktadır. Omuz ve boyundaki nesih 
yazı olup; baş kısmındaki insan başlı yazı şeklindedir.

Decorated with silver inlaying and engraving the candlestick features 
three large roundels with inscriptions in between on the body. Under-
neath the inscriptions and the roundels runs a band of foliates and 
over them runs a band of honeycomb-like geometric composition. 
The roundels are filled with scenes of rider-hunters. In one scene the 
hunter holds a bird of prey with his right hand. A bird, hunted, falls 
down behind him. In the second scene is a figure mounted on a horse 
running. The third roundel has a rider holding a banner in his hand. 
Inscription bands are found on the shoulder, neck and cup. Those on 
the shoulder and neck are in naskhi script and that on the candle cup 
has lettering with human heads.

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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Şamdan
Env. No: 2958

13. yüzyılın sonu
Yükseklik: 21 cm Kaide Çapı: 19 cm

Döküm, kazıma, kakma
Tunç, gümüş, altın

Candlestick
Inv. nr. 2958
End of the thirteenth century
H. 21 cm  Base diam. 19 cm.
Cast, engraved, inlaid
Bronze, silver, gold

Dönemin şamdanlarıyla benzer form tasarımına sahiptir. Şamdanın 
içbükey gövdesindeki ana süslemeyi alttan ve üstten geometrik örgülü 
iki ince şerit çevrelemektedir. Gövde üzerindeki geniş kuşakta, ayakta 
duran insan figürlerini çevreleyen, dilimli on iki madalyon yer alır. Bu 
madalyonlar birbirlerine fırıldak motifli küçük rozetlerle bağlanmıştır. 
Madalyonlar, her biri farklı işlerle uğraşan ve on iki ayı temsil eden 
insan figürleriyle bezenmiştir. Gövde ve omuz bölümlerinde bereket 
dileyen kitabe kuşakları yer alır. Mumluk kısmında ise farklı bir dizaynla, 
kuş figürlü küçük rozetler arasında insan başlı yazı kullanılmıştır.

Similar in form with the candlesticks of the period, the concave body of 
this candlestick is decorated with a main composition bounded with a 
narrow guilloche on top and bottom. On the main band of decoration, 
there are twelve multi-lobed medallions with human figures standing. 
These medallions are linked to each other with a pinwheel-rosette. Me-
dallions are decorated with human figures busy with a variety of chores, 
representing twelve months. Bands of inscriptions wishing for bounty 
are found on the body and shoulder. On the candle cup are small ro-
settes with bird figures dividing the inscription with human heads.
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Kandil
Env. No: 4252
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 12,5 cm
Döküm, kazıma

Tunç

Oil Lamp
Inv. nr. 4252
Twelfth - thirteenth centuries
H. 12.5 cm
Cast, engraved
Bronze

Kandil, ters konik sekizgen yüksek kaide, yarım küresel biçimli yağ haz-
nesi ve önüne doğru uzayan fitillik bölümü ile şekillenmiştir. Gövdeye 
bitişik, halka şeklinde tek kulpu ve menteşeli küçük bir kapağı bulunur. 
Kulpun üzerinde soyut biçimde işlenmiş türü anlaşılamayan bir hayvan 
figürü, kapağın üzerinde ise bir kuş figürü yer alır. Kandilde dikkati çe-
ken bir süsleme de, gövdenin iki yanına simetrik biçimde, başı kabartma 
gövdesi kazıma ile yapılmış iki insan figürünün tasvir edilmesidir. Bağ-
daş kurarak oturan, kolları tirazlı, yüz detayları belirgin figürler, ellerinde 
birisi kadeh, diğeri yuvarlak bir obje tutmaktadır.  Kandilin yüzeylerinde 
yazı, geometrik ve bitkisel karakterde süslemeler de bulunur.

The lamp has an eight-sided-conical tall base, hemi-spherical oil 
container and a spout stretching forth. A ring-shaped handle joins 
the body and there is a hinged lid. On top of the handle is an abstract 
animal of unidentified species and on top of the lid is a bird figure. A 
decorative element worth noting are the two human figures with an 
engraved body and relief head. The figures are seated cross-legged 
and their sleeves have tiraz bands; their facial details are discernible. 
One holds a goblet and the other a globular object. The surface of the 
lamp also has inscription, geometric and floral decors.



419THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

MUSEUM OF TURKISH AND ISLAMIC ART, ISTANBUL

Davul
Env. No: 2251

Diyarbakır
13. yüzyılın başı

Yükseklik: 65 cm Ağız Çapı: 48 cm
Döküm, kazıma

Tunç

Drum
Inv. nr. 2251
Diyarbakır
Early thirteenth century
H. 65 cm  Rim diam. 48 cm
Cast, engraved
Bronze

2832 envanter numaralı davul ile form ve süsleme tasarımı olarak aynı 
özellikleri taşır. Davulun gövdesi kısmen eksik olup, çok sayıda kırık par-
çanın birleşmesiyle tamamlanmıştır.  Gövdedeki anıtsal yazı kuşağındaki 
figürlü harflerde farklılıklar vardır. Boyuna karakterdeki harflerin başları, 
hem insan başlarında, hem de ejder başlarında çift olarak verişmiştir. 
Ejderlerin vücutları düğümlü olarak kıvrılır; yukarıda başlar karşılıklı ve 
burunları birbirine değer vaziyettedir. Ejder başları bilinenlerden biraz 
farklıdır.  Tavşan gibi uzun kulaklı, ağzı kapalı biçimde tasvir edilmiştir.

It has the same form and decorative elements as the drum inv. nr. 
2832. Part of the body is missing and numerous fragments were re-
joined to reconstruct the extant part. The figural letters of the mon-
umental inscription band on the body exhibit differences. Vertical 
letters have double dragon heads or double human heads. The bodies 
of the dragons curl in knots; the heads on top face each other with 
noses touching. The dragon heads are also different from the usual 
examples; they have long ears like rabbits and their mouths are closed.
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Davul
Env. No: 2832

Diyarbakır
13. yüzyılın başı

Yükseklik: 65 cm Ağız Çapı: 49 cm
Döküm, kazıma

Tunç

Drum
Inv. nr. 2832
Diyarbakır
Early thirteenth century
H. 65 cm  Rim diam. 49 cm
Cast, engraved
Bronze

Döküm tekniği ile yapılmış davul konik bir gövdeye sahiptir. Üst kenarın-
da, davulun ağzına gerilen derinin takılabileceği kabaralar ve halka şek-
linde dört kulp bulunmaktadır. Davulun gövdesinde kazıma tekniği uygu-
lanarak oluşturulmuş, biri geniş, üç tane süsleme kuşağı yer alır. Üstteki 
geniş kuşakta, spiraller meydana getiren kıvrım dallı bitkisel kompozisyon 
üzerine yazılmış düğümlü kûfi hat vardır. Bir bereket kitabesi olan yazıda, 
boyuna çift harfler insan başlarıyla, tek harfler ise ejder başıyla sonuçlan-
maktadır. İnsan başları bitişik olarak, ters yöne doğru hafif dönmüş vazi-
yettedirler. Başlarında taca benzer bir başlık yer alır. Kaşlar, gözler, burun 
ve ağız belirgindir. Ejder başları kulaklı, açık ağızlı, badem gözlü ve çeneler 
kıvrık olarak tasvir edilmiştir. Bunun altındaki kuşakta, spiraller oluşturan, 
uçları yapraklı, kıvrım dallı bitkisel kompozisyon yer alır. En altta ise, dalları 
örgü şeklinde ve sarkan uçları lotusla sonuçlanan bir süsleme bulunur.

The cast drum has a conical body. On top are bosses for fitting the 
skin and four loop-shaped handles. On the body are three bands of 
engraved decoration; the upper one is wider and features knotted kufic 
script on a spiral foliate background. The inscription of bounty fea-
tures double vertical letters terminating in a human head and single 
vertical letters terminate in a dragon head. The human heads adjoin 
each other, slightly facing opposite directions; their headgear is like a 
crown. Their eyebrows, eyes, noses and mouths are clearly discernible. 
The dragon heads, on the other hand, have ears, open mouths, al-
mond-shaped eyes, and curving jaws. The band underneath features a 
floral composition of spiralling foliates with leaves. At the bottom is a 
composition of guilloche with tips terminating in lotuses.
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İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Havan
Env. No: 4220
12-13. yüzyıl

Yükseklik: 11.5 cm  Kaide Çapı: 20 cm
Döküm ile kabartma

Tunç

Mortar
Inv. nr. 4220
Twelfth - thirteenth centuries
H. 11.5 cm  Base diam. 20 cm
Relief cast
Bronze

Döküm tekniği ile yapılan havan dıştan sekizgen bir forma sahiptir. Se-
kizgen gövdesi ağız kenarına ve kaideye doğru genişlemektedir. Göv-
dede, kenarların dördü üzerinde yer alan kulplardan ikisine birer halka 
takılıdır. Diğer kenarlarda ve kaideye doğru genişleyen yüzeylerde, sola 
doğru yönelmiş yürür vaziyette, vücutları yandan, başları cepheden 
verilen birer aslan figürü, kabartma olarak işlenmiştir. Kuyrukları yukarı 
doğru kıvrılmış aslanların yüz detayları belirgin değildir. Ağza doğru 
genişleyen kenarlarda ise, ikişerli çiçek kabartması bulunur.

The cast mortar has an octagonal outer form flaring out toward the 
bottom and top. Two of the lugs on four sides of the body are fitted 
with a ring. The remaining sides feature a lion figure in relief, whose 
bodies are depicted in profile and heads facing, advancing left. Their 
tails curl upward and their facial details are indiscernible. On the edges 
flaring out toward the mouth are pairs of flower reliefs.
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İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Aynalar
Env. No:  2972, 2974

13. yüzyıl
Çap: 10,5 cm

Döküm ile kabartma
Tunç

Mirrors
Inv. nr. 2972, 2974
Thirteenth century
Diam. 10.5 cm
Relief cast
Bronze

Disk şeklindeki halka kulplu aynalar aynı süsleme özelliklerine sahiptir. 
Arka yüzünde ince bir kitabe şeridi, ortadaki daire biçimli madalyonu 
çevreler. Bereket dilekleri içeren kitabe çiçekli kûfi hattıyla yazılmıştır. 
Ortadaki madalyonda, aynı kalıptan çıkmış kadar birbirine benzeyen, 
sırt sırta duran iki sfenks figürü tasvir edilmiştir. Madalyonun çerçe-
vesine uygun biçimde şahlanmış gövdeleri yandan, başları cepheden 
verilen sfenkslerin, yukarı kıvrılan kanatları başlarının üzerindeki 
dallarla birleşmektedir. Gövdeleri ve kanatları detaylandırılmış sfenks-
lerin boyunlarında inci dizisi şeklinde kolyeleri bulunmaktadır. Baş 
üzerinde saçlar ortadan iki yana ayrılmış ve uçları buklelidir. İri badem 
gözleri, burunla birleşen bitişik kaşları ve küçük ağızlarıyla dönemin 
yüz tipine uygundur. Kuyrukları, uçları püsküllü sonuçlanan inci dizisi 
şeklindedir. Çevresindeki boşluklar, palmet-rumi kompozisyonlu bit-
kisel motiflerle dolgulanmıştır.

Pair of disk-shaped mirrors with ring-shaped lugs have the same 
decorative composition. On the reverse is a narrow inscription band 
encircling the large roundel in the centre. Inscribed in floral kufic 
script the text is a prayer for bounty. The central medallion has a pair 
of antithetic sphinxes, so much alike as if they came out of the same 
mould. Their bodies rampant as per the medallion are depicted in 
profile and their heads facing; their wings curving up join the foliates 
above. Their bodies and wings are rendered in detail and they wear a 
pearl necklace around their necks. The hairs are split in two on top 
and have locks. Their big almond-shaped eyes, joining eyebrows 
meeting the nose and small mouths all conform to the face type of 
the period. Their tails are given like pearl-strings terminating in tas-
sels. The empty areas around them are filled with floral compositions 
of palmettes and rumis.
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Ayna
Env. No: 2976

13. yüzyıl
Çap: 7,5 cm

Döküm ile kabartma
Tunç

Mirror
Inv. nr. 2976
Thirteenth century
Diam. 7.5 cm
Relief cast
Bronze

Saplı tipteki aynanın arka yüzünde, köşeleri nokta kabaralı üçgenler-
den oluşan geometrik kompozisyonlu zemin üzerinde, taçlı insan başı 
tasviri olan daire biçimli beş madalyon yer alır. Dönemin yüz tipine uy-
gun olarak detayları işlenmiş başların üzerinde, üç dilimli taçları vardır.

The reverse of the mirror of handled type is decorated with five round 
medallions featuring crowned human heads on a background of ge-
ometric composition of triangles with dot-like bosses at the corners. 
The heads have details conforming to the face type of the period and 
are surmounted with a three-lobed crown.
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İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Asma Kilit
Env. No: 3975

13. yüzyıl
Döküm

Tunç

Padlock
Inv. nr. 3975
Thirteenth century
Cast
Bronze

İki parçadan oluşan at figürü şeklinde asma kilittir. Ön bacakları kıv-
rılmış ve kuyruğu kalkık at, eyerli olarak tasvir edilmişti. At figürünün 
göğsünde anahtar deliği bulunur.

The padlock made up of two pieces has a form of a horse. The fore-
limbs are curved and the tail is raised; the horse is saddled. The keyhole 
is in the front of the horse figure.
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Figürin
Env. No: 4242

13. yüzyıl
Yükseklik: 6,5 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Figurine
Inv. nr. 4242
Thirteenth century
H. 6.5 cm
Cast, engraved
Bronze

Kuş biçimli figür içi boş döküm ile yapılmış olup, ayakları üzerinde 
bağımsız olarak durabilmektedir. Şişkin gövdeli, sivri kuyruklu ve sivri 
gagalı olarak şekillenmiştir. Gözleri belirgin olan kuşun gagasının 
altında bir açıklık bulunur. Kanatları üzerinde, daire şeklinde birer 
madalyon içinde, dört kollu yıldız motifi işlidir. Göğsü ve sırtında ise 
palmet motifleri vardır.

The figure in the form of a hollow bird was cast of bronze and can 
stand independently on its feet. The bird has a fleshy body, point-
ed tail and a pointed beak; the eyes are discernible. There is a hole 
beneath the chin. On the wings is a roundel with a four-armed star 
motif. On the chest and back are palmette motifs.

MUSEUM OF TURKISH AND ISLAMIC ART, ISTANBUL
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İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Figürin
Env. No: 4244

13. yüzyıl
Yükseklik: 7,5 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Figurine
Inv. nr. 4244
Thirteenth century
H. 7.5 cm
Cast, engraved
Bronze

İçi boş döküm ile yapılmış olan aslan biçimli figür, gövdesi ve arka 
ayakları olmaksızın tasarlanmıştır. Buhurdan veya benzeri bir eşyanın 
parçası olabilir. Kulakları kabartma, ağız ve gözleri ajurlu, boynun arkası 
içi boş olarak açık biçimde işlenmiştir.

The figure cast hollow in the form of a lion is designed without the 
body and hind limbs. It might be part of a censer or similar object. The 
ears are in relief, eyes and mouth are in openwork, and the back of the 
neck is open and hollow.
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Figürin
Env. No: 4245

13. yüzyıl
Yükseklik: 7 cm
Döküm, kazıma

Tunç

Figurine
Inv. nr. 4245
Thirteenth century
H. 7 cm
Cast, engraved
Bronze

Madeni bir eşyaya bağlı veya bağımsız olarak tasarlanmış aslan figü-
rini bir kulp parçası olabilir. Figür, gövdesi ve arka ayakları olmaksızın 
yapılmıştır. Kulak, burun ve ağız belirgindir. Göğsü üzerinde palmet 
motifli bir süsleme vardır. 

This lion figure might have been part of a metal object or independ-
ent; it might be part of a handle. The figure does not have the body 
and hind limbs. Ears, nose and mouth are discernible. A palmette 
adorns the chest.

MUSEUM OF TURKISH AND ISLAMIC ART, ISTANBUL
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İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Halı
Env. No: 681

Konya
13. yüzyıl

512x294 cm
Gördes düğümü 740/dm²

Rug
Inv. nr. 681
Konya
Thirteenth century
512 x 294 cm
740 Turkish double (Ghiordes) knots per square decimetre

Halı, ortadaki geniş üç bordürle kuşatılan geometrik bir desene sahip-
tir. Desen, farklı bakış açılarına göre tanımlanabilir. Kırmızı zemin üze-
rine koyu kırmızı olarak işlenen baklava formalarına sahip geometrik 
motifler kaydırılmış eksenlerde yerleştirilerek sonsuzluk prensibi içinde 
tekrar ettirilmiştir. Diğer yandan zeminin kırmızı rengi göz önüne alın-
dığında, uçları kanca şeklinde baklava dilimlerinden oluşan kafes gibi 
geometrik bir düzenleme ortaya çıkar. Bordürlerden, ortadaki geniş 
olanında koyu mavi üzerine mavi renkli kûfi karakterli süsleme yer alır. 
Beyaz bir çerçeve ile sınırlanan süslemenin uzatılmış kollarında yine 
beyaz renkte kancalar bulunur.  Dıştakinde kırmızı ağırlıklı, içtekinde 
yeşil sekiz köşeli yıldızlar yer alır.

The rug has a geometric composition framed with three borders, the 
middle one of which is wider. The design may be defined from various 
points of looking. Dark red lozenges on a red background are placed 
on shifted axes as per the principle of infinity. On the other hand, 
based on the red colour of the background, a latticework of geometric 
layout with lozenges with hooks at the tips appears. The wide border 
in the middle features pseudo-kufic script in light blue on a dark blue 
background. Framed in white, the elongated arms terminate in white 
hooks. The outer border has eight-pointed stars in red and the inner 
border has them in green.
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Halı
Env. No: 692-693

Konya
13. yüzyıl

140 x 294 cm
Gördes düğümü 600/dm²

Rug
Inv. nr. 692-693
Konya
Thirteenth century
140 x 294 cm
600 Turkish double (Ghiordes) knots per square decimetre

Yıpranmış olmasına karşın kompozisyonunu genel hatlarıyla koruyabilen 
halı, yandakileri ince ortadaki geniş üçlü bir bordür grubuyla kuşatılan 
kompozisyona sahiptir. Bakış açısına göre sarı zemin üzerine koyu mavi 
renkte yapılan desende, stilize kartal da denilen soyut karakterli geomet-
rik motifler, zemin rengi dikkate alındığında ise kancalı baklava dilimle-
rinden meydana gelen kafes gibi geometrik bir kompozisyon algılanır.  
Halının bir uzun kenarındaki baklavaların iki sırasında kırmızı benekler 
vardır. En dıştaki ince bordür koyu mavi ve yeşil renkli meander dizisinden 
meydana gelir. Ortadaki geniş bordürde ise desen kırmızı renk üzerine 
koyu kırmızıdır. Kûfi yazı karakteri görünümündeki motifler kahverengi 
konturla vurgulanmış, yüzeyi farklı renklerde şeritlerle bezenmiştir. En 
içte yer alan sarı renkli ince bordür süslemesiz ve kahverengi konturludur.

The rug retains its composition in overall despite its deterioration. 
The middle one of the three borders framing the composition is wider. 
Based on the angle of looking; dark blue design on yellow background 
features abstract geometric motifs also known as stylised eagles, or, 
based on the background colour a latticework of lozenges with hooks 
appears. Along one long side two rows of lozenges have red spots. The 
outer narrow border features a meander motif in dark blue and green. 
The wide border in the middle has dark red designs on red background; 
the pseudo-kufic script design has contours in brown and its surfaces 
are decorated with stripes of various colours. The innermost narrow 
border in yellow is blank and has brown contours.

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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Halı
Env. No: 683

Konya
13. yüzyıl

135 x 222 cm
Gördes düğümü 600/dm²

Rug
Inv. nr. 683
Konya
Thirteenth century
135 x 222 cm
600 Turkish double (Ghiordes) knots per square decimetre

Geniş bir bordürün kuşattığı alanda, zemin motif ilişkisinin bakış açı-
sına göre farklı zenginlikler sunduğu bir kompozisyon söz konusudur. 
Buna göre sarı zemin üzerine lacivert renkte yapılan desenlere dikkat 
edilirse, stilize kartal da denilen soyut karakterli geometrik motifler 
algılanır; zeminin sarı rengi takip edildiğinde ise her birine kancalar 
ekli olan baklava dilimlerinin meydana getirdiği kafes gibi geometrik 
bir kompozisyon ortaya çıkar. Geniş bordürde, kırmızı zemin üzerine 
koyu kırmızı renkli kûfi yazı karakteri sunan bir desen yer alır. Harflere 
benzeyen motifler kahverengi konturludur ve yüzeylerine farklı renk-
lerle şeritler işlenmiştir. Bu geniş bordür ile ortadaki desen, kahverengi 
konturlara sahip, sarı renkli ince bir kuşakla ayrılır.

The main field framed with a wide border encompasses a composition 
displaying a variety of richness according to the angle of looking. Dark 
blue designs on a yellow background are the abstract geometric de-
signs known as the stylised eagle. Following the yellow colour brings 
forth a latticework of lozenges with hooks at the tips. The wide border 
has a design of dark red pseudo-kufic script on a red background. The 
motifs imitating letters have brown contours and have stripes of dif-
ferent colours on their surfaces. This wide border and the main field are 
separated by a thin band of yellow with brown contours.

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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Halı
Env. No: 684

Konya
13. yüzyıl

93 x 70 cm
Gördes düğümü 621/dm²

Rug
Inv. nr. 684
Konya
Thirteenth century
93 x 70 cm
621 Turkish double (Ghiordes) knots per square decimetre

Mevcut parçaya göre iki bordürle kuşatılan halıda koyu mavi üzerine 
açık mavi ile köşeleri kancalı, ortalarında kırmızı S şekillerine sahip 
altıgenlerin, kaydırılmış eksen üzerine yerleştirilmesiyle meydana 
gelen desen yer alır. Kırmızı şeritle orta bölümden ayrılan içteki ince 
sarı renkli bordürde birbirlerine zıt konulmuş iki renkli ok ucu şekilleri 
görülür. Dıştaki geniş bordürde kırmızı zemin üzerine  beyaz renkli ve 
kahverengi konturlu kûfi yazı karakteri sunan süsleme yapılmıştır. Harf 
karakteri taşıyan motiflere dış taraftan geometrik şekiller bağlanmış; 
kare alanlardan bazılarının ortasına sekiz köşeli yıldızlar konularak çev-
resine zencirek şeritler çekilmiştir.

The extant fragment indicates a main field bounded with two borders. 
The main field has a composition of light blue hexagons with hooks at 
the corners and red S-shapes in them, placed on shifted axes against 
a dark blue background. The narrow yellow border separated from the 
main field by a red band features arrowheads in two colours, placed in 
opposite directions. The wide outer border has pseudo-kufic letters in 
white with brown contours on a red background. Motifs imitating let-
ters are linked with geometric shapes from outside; some of the square 
areas are filled with eight-pointed stars and framed with guilloche.
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Halı
Env. No: 689

Konya
13. yüzyıl

603 x 269 cm
Gördes düğümü 504/dm²

Rug
Inv. nr. 689
Konya
Thirteenth century
603 x 269 cm
504 Turkish double (Ghiordes) knots per square decimetre

Halı yıpranmış ve eksik olmasına karşın genel düzeni hakkında fikir 
verecek durumdadır. Üçlü bir bordür grubunun kuşattığı ortadaki geniş 
alanda, sarı zemin üzerine kaydırılmış eksenlerde sıralanan ve içlerinde 
karşılıklı kıvrılmış kancalı motifler bulunan kırmızı sekizgenler sıralan-
mıştır. Bu düzenlemede zemindeki sarı renk sekizgen boşluklara sahip 
bir kafes düzenlemesi izlenimi de bırakmaktadır. İki yandan mavi kon-
torlu kahverengi birer bordürle sınırlanan ortadaki geniş bordürdeki de-
sen, kırmızı üzerine sarı renkli kûfi yazı karakterinde süslemeye sahiptir.

Although the rug is in deteriorated condition with missing parts the 
extant fragment retains the overall features. A triple border group 
frames the main field, which features red octagons with hooked motifs 
in them, placed on shifted axes. In this arrangement, the yellow back-
ground also creates a latticework design with octagonal openings. The 
wide border in the middle is flanked with a narrow brown border with 
blue contours on both sides and has a decoration of pseudo-kufic script 
in yellow on a red background.

İSTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
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KAYSERİ, ARKEOLOJİ MÜZESİ

Alçı Bordür Parçası
Env. No: 75/940

13. Yüzyıl
Uzunluk: 12,7 cm  Genişlik: 5,5 cm

Kalıplama

Stucco Border Fragment
Inv. nr. 75/940
Thirteenth century
L. 12.7 cm  W. 5.5 cm
Moulded

Bir bordüre ait olduğu anlaşılan parçada sağa doğru ilerleyen köpek 
tasvir edilmiştir. Arkaya uzayan kuyruğu, uzun boynu ve uzun bur-
nuyla dikkati çeken köpek ayaklarını hafifçe bükmüş ve kulaklarını 
öne dikmiş haliyle avlanmaya hazır haldedir. Tabiattaki bir davranışın 
gözleme dayalı olarak aktarıldığı bu sahnedeki figürün çevresine, 
devrin özelliğine uygun kıvrım dal ve rumiler işlenmiştir.

Understood to belong to a border, the fragment is decorated with 
a dog figure advancing right. With its tail extending left, long neck, 
and long nose, the dog slightly squats and the ears stretch forth; it is 
ready to hunt. The figure depicted via observations in nature is sur-
rounded with foliates and rumis according to the artistic conventions 
of the time.



443THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM, KAYSERİ

Yıldız Çini
Env. No: 75/659

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar,  

mavi,  gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/659
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237/38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white 
slip, blue, grey-black paints

Çini yüzeyine hâkim bir şekilde başı ve vücuduyla 3/4 cepheden verilen 
siren, küçük ağız ve burunlu, bitişik kaşlı, çekik gözlü, yuvarlak bir yüze 
sahiptir. Başında, ortadan iki yana ayrılarak enseye dökülen düz saçlar 
ve alnın üstünde değerli bir taş izlenimi veren süs bulunur. Desenli bir 
yaka ile baştan ayrılan gövde, açık bir kanada, çatal biçimli kuyruğa ve 
güçlü pençelere rağmen oldukça sakindir. Sirenin arkasındaki boşluk, 
yelpaze gibi açılan, içi kafes şeklinde taralı bir kuyrukla dolgulanmıştır.

The siren depicted in three-quarters facing occupies the entire sur-
face of the tile; the round face is characterised with a small mouth and 
nose, eyebrows joining, and slanting eyes. The straight hair is split in 
two on top and falls back on the back of the neck; on the forehead is an 
ornament, which seems to be of a precious gem. A collar with a design 
separates the body from the head; the figure stands calmly in spite of 
the open wings, forked tail and strong claws. The empty area behind 
the siren is filled with a cross-hatched tail, opened like a fan.
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Yıldız Çini
Env. No: 75/665

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

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

turkuaz, patlıcan moru,  gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/665
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237/38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white slip, blue, 
turquoise, aubergine purple, grey-black paints

İnsan tasvirli çinide, figür dizleri üstüne oturmuş; sol kolunu dirsek-
ten kıvırarak karnının üstünde tutarken sağ kolunu dizinin yanına 
sarkıtmıştır. Geniş yakalı, sağdan sola kapanan mavi renkli kaftan, 
astar rengindeki rumilerle süslüdür. Kollarda açık renkli tirazlar yer 
alır. Hale içine alınan başta hotoz denilen başlık ve sol omzun üzerine 
inen saçlar görülmekte; çekik gözler, ince kaşlar, küçük ağız ve burun 
ile oval yüz tasvirlerdeki geleneksel Türk tipini yansıtmaktadır. Figür 
ile çevresindeki süslemeleri ayıran çizgi, her tarafta kavisliyken, fi-
gürün oturduğu alt köşede düz tutulmuştur. Bu ayrıntı sanatçının bir 
zemin oluşturma çabası gibidir. Diz çöküp oturma biçimi de dönemin 
tasvirlerinde az görülür.

The tile features a human figure seated on his knees, his left arm 
bent on the stomach and the right arm hanging down by the side. 
The blue kaftan with a wide collar folds over the left side and is 
decorated with rumis in the colour of the slip. The sleeves have tiraz 
bands in a light colour. The nimbed head is crowned with a hotoz and 
the long hair falls on the left shoulder; slanting eyes, thin eyebrows, 
a small mouth and nose within an oval face reflect the conventional 
Turkish type in depictions. The line separating the figure from the 
surrounding area is curving everywhere but the bottom where he is 
seated. This detail looks like an effort of the artist trying to create a 
firm ground. In addition, sitting on one’s knees is seldom attested in 
the depictions of the period.
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KAYSERİ, ARKEOLOJİ MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 75/663

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

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

turkuaz, patlıcan moru, gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/663
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237/38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white slip, blue, 
turquoise, aubergine purple, grey-black paints

Selçuklu devri eserlerindeki en yaygın figürlerden biri olan çift başlı 
kartal Hunad Hamamı’nın çinisinde de karşımıza çıkıyor. Heraldik du-
ran kartalda pençeler güçlü, fakat kanatlar ve palmet görünümlü kuy-
ruk gövdeye göre küçüktür. Kuyrukla gövdenin birleştiği yerde, boğum 
veya hilal gibi ayırıcı unsurlara yer verilmemiştir. İki yana ayrılan başlar-
da sivri kulaklar, kıvrık gaga ve gaga altındaki sarkıntı tipiktir. Başların 
üstünde turkuaz zemin üzerine krem renkli palmet yer alır. Figür mavi, 
çevresindeki dolgu süslemelerin zemini patlıcan morudur.

The double-headed eagle, one of the most common figures depicted 
on the works of Seljuk art, is also noted on this tile from the Hunad 
Hammam. The eagle with heraldic posture has strong claws but the 
wings and the palmette-like tail are relatively small compared to the 
body. Where the tail joins the body is no separator element like a ring 
or crescent. The two heads have typical pointed ears, curving beaks 
and sags under the beaks. Over the heads is a cream palmette on tur-
quoise background. The figure is blue and the filling motifs around it 
are placed on an aubergine purple background.
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Yıldız Çini
Env. No: 75/675

Kayseri Hunad Hamamı
M.1238

Çap: 22 cm
Sıraltı

Pembe hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar,  
mavi,  gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/675
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1238
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white 
slip, blue, grey-black paints

Kırılma ve boya-sır dökülmesiyle desen zarar görse de, figürün ge-
nel karakteri anlaşılır durumdadır. Beyaz zemin üstünde mavi renkle 
verilen heraldik duruştaki yırtıcı bir kuş iri kanatlarına rağmen ince 
ayaklara ve küçük pençelere sahiptir. Gövdenin ortasında ve kanatla-
rın gövdeyle birleştiği yerlerde beyaz boşluklar vardır. Gaga altındaki 
sarkıntısı belirgin olarak verilen sağa dönük başta, sivri gaga kanada 
dokunmaktadır. Sağ kanat diğerine göre biraz daha açılmış, heraldik 
duruştaki simetriyi bozmuştur.

The design has been damaged with paint and glaze fallen off and parts 
broken off; yet, the overall character of the figure is still discernible. The 
bird of prey with heraldic posture is rendered in blue on white back-
ground; the thin legs and small claws contrast the large wings. White 
blank spaces are noted in the middle of the body and where the wings 
join the body. The sagging under the beak is prominent on the head 
facing right and the beak touches the wing. The right wing is opened 
slightly wider, thus, distorting the symmetry of the heraldic posture.
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KAYSERİ, ARKEOLOJİ MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 75/667

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

Sıraltı
Beyaz hamur, şeffaf renksiz sır, beyaz astar,  mavi,  gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/667
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237-38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white slip, blue, grey-black paints

Çiniye, vücudu kısmen yan duran küçük avcı kuşlardan biri resmedil-
miştir. İri gözlü, kısa fakat kıvrık sivri gagalı başını geriye çevirip sağ 
kanadını hafifçe açmıştır. Sakin duran bir görüntü verse de, durduğu 
yerden dikkatlice çevreyi izliyor gibidir. Çininin köşeleri rumi motifle-
riyle dolguludur.

The tile is decorated with a small bird of prey depicted slightly in pro-
file. The bird with big eye turns back its head with a short pointed beak, 
and the right wing is slightly open. Although it looks standing calmly it 
seems to be watching around carefully. The corners of the tile are filled 
with rumi motifs.
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Yıldız Çini
Env. No: 75/661

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

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

turkuaz, patlıcan moru,  gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/661
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237/38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white slip, blue, 
turquoise, aubergine purple, grey-black paints

İnce boyun ve ince gagası olan kısa ayaklı bir kuş, bir yandan kazlar gibi 
kalın gövdeye, diğer yandan da tavus kuşlarındaki gibi yukarı açılmış 
ayrı bir kuyruğa sahiptir. Çizgilerle belirtilen ve uçmaya hazır gibi açık 
işlenen kanatlar gövdeye göre hayli küçüktür. Başında telekleri bulun-
mayan bu figür, bir su kuşu olmalıdır. Yıldızın bazı köşeleri palmet ve 
rumi dolgudur. Sağ alt kısımda sırlanma aşamasında damlayan/bula-
şan turkuaz sır, bir kısım deseni örtmüştür.

A bird figure with a thin neck, thin beak and short legs has a thick body 
like a goose and a tail like a peacock’s. The wings rendered in lines and 
open ready to take off are actually quite small compared to the body. 
The figure does not have a crest pinna, and thus it should be a water 
bird. Some corners of the star tile are filled with palmettes and rumis. In 
the lower right part turquoise glaze smudged during glazing conceals 
part of the design.
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KAYSERİ, ARKEOLOJİ MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 75/658

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

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

yeşil-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/658
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237/38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white slip, blue, 
green-black paints

Çininin ortasında yandan resmedilen ördek figürü vardır. Boynunu 
geriye doğru çekerek sağ kanadını aşağı sarkıtmış; kısa ayakları, küçük 
ve sivri kuyruğu, yassı ve uzun gagası gibi karakteristik özellikleriyle 
gerçekçi yansıtılan ördek hareket etmeye hazır gibidir. Yıldızın köşeleri 
zemin renginde rumilerle doldurulmuştur.

A duck figure depicted in profile occupies the centre of the tile. Its neck 
is pulled back; the right wing hangs down; short legs, small and point-
ed tail, flat and long beak reflect realistic depiction; the duck seems 
ready to move on. The corners of the star are filled with rumis in the 
background colour.
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Yıldız Çini
Env. No: 75/664

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

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

patlıcan moru,  gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/664
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237/38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white slip, blue, turquoise, 
aubergine purple, grey-black paints

Köpek figürünün tasvir edildiği çinide sırdaki bozulmalar desene de 
zarar vermiştir. Dönem çinilerinde sıkça görülen figür mavi renkle 
boyanmış; geriye dönük başı, biri öne doğru adım atmakta olan arka 
yaklarının arasından kıvrılan kuyruğu ve yukarı kaldırdığı bir ön aya-
ğıyla sakin bir şekilde yürürken resmedilmiştir. Yıldızın köşelerinde 
palmet ve rümiler işlidir.

The design with a dog figure has been damaged due to deteriora-
tion of the glaze. The figure, commonly seen in the tiles of the era, is 
painted in blue; the head is turned back; the tail curls between the 
hind legs, one of which is moving forward; it is calmly walking with 
one forelimb raised. The corners of the star are ornamented with 
palmettes and rumis.
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KAYSERİ, ARKEOLOJİ MÜZESİ

Yıldız Çini
Env. No: 75/660

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

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

turkuaz, gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/660
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237/38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white slip, blue, 
turquoise, grey-black paints

Çinide, zeminin boyanıp motiflerin astar renginde bırakılmasıyla Or-
taçağ Türk sanatının vazgeçilmez deseni olan palmet-rumi kombinas-
yonuna dayalı olgun bir süsleme işlenmiştir. Yıldız çininin tamamını 
kaplayan bu tür bitkisel kompozisyonlar değişik tekniklerle saray çini-
lerinde de karşımıza çıkmaktadır.

The tile features the most popular design of medieval Turkish art, a 
palmette-rumi combination in the colour of the background with the 
surrounding areas painted. Such floral compositions covering the 
entire surface of the tile are also attested in various techniques on the 
palace tiles.
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Yıldız Çini
Env. No: 75/669

Kayseri Hunad Hamamı
M.1237-38
Çap: 22 cm

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

gri-siyah renkte boya

Star Tile
Inv. nr. 75/669
Hunad Hammam, Kayseri
AD 1237/38
Diam. 22 cm
Underglaze
Stonepaste, clear colourless glaze, white slip, blue, 
grey-black paints

Çinide, El-afiye ibaresi tüm yüzeyi kaplayacak şekilde yazılıdır. Harfler 
gri-siyah renkli ince bir çizgiyle sınırlanıp maviye boyanmış; aralarda 
kalan boşluklar koyu zemin üstüne astar rengiyle bırakılan yapraklarla 
doldurulmuştur. Rengi ve dolgu süslemeleri farklı, ancak istif düzeni, 
karakteri ve anlamıyla aynı olan bu yazıyı Kubadabad Sarayı çinilerinde 
de görmekteyiz.

The entire surface of the tile is occupied by a script reading Al-afiya. 
The letters are contoured with a thin grey-black line and painted in 
blue; the areas in between are filled with leaves in the colour of the 
slip on a dark background. A similar example with the same stacking of 
letters, character and meaning but different filling motifs and colour is 
also known from the tiles of the Kubad Abad Palace.
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KAYSERİ, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ

Sürahi
Env. No: SUM-20

13. yüzyıl
Yükseklik: 10,5 cm 

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf lacivert boya

Pitcher
Inv. nr. SUM-20
Thirteenth century
H. 10.5 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear dark blue glaze

Halka kaide üzerinde, basık küresel gövde ve dışa doğru genişleyen 
kısa silindir boyunlu olarak biçimlenen sürahi tek kulpludur. Lacivert 
renkteki sır, iç yüzün tamamını dış yüzün ise gövde altına kadar olan 
kısmını kaplamaktadır. Sır son derece kaliteli, pürüzsüz ve parlaktır.

The pitcher with a single handle has a depressed globular body rising 
on a ring base and a short cylindrical neck flaring upward. The dark 
blue glaze covers the entire interior and most of the exterior down to 
the lower body. The glaze of high quality is very shiny and smooth.
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Küçük Kavanoz
Env. No: SUM-166

13. yüzyıl
Yükseklik: 10 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf lacivert sır

Small Jar
Inv. nr. SUM-166
Thirteenth century
H. 10 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear dark blue glaze

Kavanoz, halka kaideli, altı konik, üst bölümü basık küresel gövdeli, kısa 
silindir boyunlu ve dışa doğru profil yapan halka ağızlıdır. İç yüzün ta-
mamı, dış yüzün gövde altına kadar olan bölümü tek renk lacivert sırla 
kaplanmıştır. Formu, hamur ve sır yapısı kaliteli bir seramiktir.

The jar with a conical lower body and depressed globular upper body rests 
on a ring base and has a short cylindrical neck with a ring rim profile. The 
dark blue glaze covers the entire interior and most of the exterior down to 
the lower body. The object is of high quality paste, glaze and form.
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KAYSERİ, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ

Küçük İbrik
Env. No: SUM-169

13. yüzyıl
Yükseklik: 9 cm Ağız çapı: 5 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Small Ewer
Inv. nr. SUM-169
Thirteenth century
H. 9 cm  Rim diam. 5 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear turquoise glaze

İbrik, halka kaide üzerinde, altı konik üstü küresel biçimli gövde, silindir 
boyun ve hafif dışa taşkın ağız kısmı ile şekillenmiştir. Gövdenin üst 
kısmında emziği ve tek kulpu formunu tamamlar. İç yüz tamamen, dış 
yüz ise gövde altına kadar sırla kaplanmıştır.

The ewer with a conical lower body and globular upper body resting on 
a ring base has a cylindrical neck and a rim slightly protruding out. A 
spout on the upper body and a single handle complete the form. The 
interior is glazed over entirely and the exterior down to the lower body.
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Küçük Kâse
Env. No: SUM-468

13. Yüzyıl
Yükseklik: 9 cm 

Tek renk sırlı
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz boya

Small Bowl
Inv. nr. SUM-468
Thirteenth century
H. 9 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear turquoise glaze

Halka kaide üzerinde küresel gövdesi ve dışa taşkın profili olan ağız 
kısmı ile şekillenmiştir. İç yüzün tamamı, dış yüzün kaideye kadar olan 
bölümü şeffaf turkuaz renkte sır ile kaplanmıştır. Boyut itibarı ile küçük, 
derin bir kâse biçimindedir.

The bowl with globular body on a ring base has a rim protruding out. 
The entire interior is coated with clear turquoise glaze but the exterior 
only down to the base. It is a small but deep bowl.
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KAYSERİ, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ

Kandil
Env. No: SUM-164

13. yüzyıl
Yükseklik: 4 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır 

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-164
Thirteenth century
H. 4 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear turquoise glaze

Kandil, düz kaide üzerinde yukarı doğru daralan silindir biçimli dilimli 
gövdesi ve gövdeden öne doğru uzayan gaga şeklindeki fitillik kısmıyla 
form almıştır. Ağız kısmı, gövdeden hafif yükselmiş görünüştedir ve 
fitilliğin kanalı ile birleşmiştir. Omuz ve ağız kenarı ile birleşen halka 
şeklinde küçük kulpu vardır. İç ve dış yüz şeffaf turkuaz renkte sır ile 
kaplanmıştır. Gerek formu, gerekse kaliteli hamur ve sır yapısı ile döne-
mi içinde farklı bir yere sahiptir.

The lamp has a sliced cylindrical body tapering upward, on a flat 
base, and a spout for the wick stretching forth like a beak. The rim is 
slightly raised from the body and joins the spout channel. The small 
ring-shaped handle connects the shoulder with the rim. Both the 
interior and exterior are coated with clear turquoise glaze. Both the 
form and its high quality glaze and paste place it to a special place in 
the art of the era.
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Kandil
Env. No: SUM-34

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 5,8 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-34
Twelfth - thirteenth centuries
H. 5.8 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear turquoise glaze

Kandil, formuyla dönemi içindeki örneklerinden farklı özellikler göste-
rir. Alçak halka kaide üzerinde, küresel bir gövde ve kısa silindirik boynu 
ile bazı kandil formlarına benzemekle birlikte, emzik şeklindeki fitilliği 
ve gövdenin ortasından çıkan kısa kulpu ile değişiktir. Turkuaz sır kan-
dilin tüm iç ve dış yüzeyini kaplamaktadır.

This lamp of unusual form for the era has a globular body resting on 
a ring base and a short cylindrical neck; yet, the wick spout and the 
short lug are unusual. The turquoise glaze covers the interior and 
exterior entirely.

KAYSERİ, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ
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Kandil
Env. No: SUM-222

13. yüzyıl
Yükseklik: 7,6 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-222
Thirteenth century
H. 7.6 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear turquoise glaze

Yüksek silindir bir kaide üzerinde, küresel gövdeli ve kısa silindirik bo-
yunlu olup, emziğe benzeyen fitilliği ve tek kulpu ile şekillenmiştir. İç ve 
dış yüz şeffaf turkuaz sırlıdır. Formu ile farklı bir tipi ortaya koyar.

The lamp with globular body resting on a tall cylindrical base has a 
short cylindrical neck, a wick spout and a single lug for holding. The 
interior and exterior are coated with clear turquoise glaze. Its form 
proposes a different type.
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KAYSERİ, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ

Kandil
Env. No: SUM-219

13. yüzyıl
Yükseklik: 7,3 cm

Tek renk sır
Beyaz hamur, şeffaf turkuaz sır

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-219
Thirteenth century
H. 7.3 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear turquoise glaze

Düz kenarlı ve dışa çekik ağızlı tabak şeklindeki kaide üzerinde, kadeh 
gibi görünen üst kısım, yağ haznesi ve tek kulp ile biçimlenir. Fitilliği 
gövdenin ön kısmında büzülerek oluşturulmuştur. Kandil, tek renk tur-
kuaz sır ile kaplıdır. Çağının farklı formlarından biridir.

The saucer-like base has a vertical side and everted rim; the goblet-like 
upper part comprises an oil container and a single lug. The spout formed 
in the front is for placing the wick. The lamp is coated with monochrome 
glaze. It is a different example of the lamp types of the period.
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Kandil
Env. No: SUM-31

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 5,8 cm

Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamur, şeffaf yeşil sır 

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-31
Twelfth - thirteenth centuries
H. 5.8 cm
Monochrome glaze
Stonepaste, clear green glaze

Kandil düz kaide üzerinde, küresel gövdeli ve silindirik boyunlu olup 
uzun fitilliği ve kıvrık tek kulpu ile biçimlenmiştir. İç ve dış yüz şeffaf 
koyu yeşil sırlıdır.

The lamp with globular body on a flat base and a cylindrical neck has 
a long spout for the wick and a curving handle. It is coated with clear 
green glaze both inside and outside.
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Kandil
Env. No: SUM-28

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 6,3 cm

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

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-28
Twelfth - thirteenth centuries
H. 6.3 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), cream slip, clear green glaze

Kandil, alçak düz kaide üzerinde küresel gövdeli ve uzun silindirik 
boyunlu olup uzun fitilliği ile şekillenir. İç ve dış yüzey şeffaf yeşil sır-
lıdır. Gövde ile fitilliğin birleştiği yerde, yanlarda ve üstte birer küçük 
kabara bulunur.

The lamp with globular body on a low flat base and a tall cylindrical 
neck has a long spout for the wick. It is coated with clear green glaze 
both inside and outside. There are three small bosses where the body 
joins the spout and on the sides.
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Kandil
Env. No: SUM-57

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 10,8 cm

Tek renk sır
Kiremit kırmızısı hamurlu, şeffaf yeşil sır

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-57
Twelfth - thirteenth centuries
H. 10.8 cm
Monochrome glaze
Earthenware (red), clear green glaze

Kandil, düz kaide üzerinde basık küresel gövdeli ve iç bükey silindirik 
boyunlu olup, ağız kenarı genişleyerek form bulur. Uzun fitilliği ve 
gövdeden uzayarak ağız kenarında birleşen kıvrık tek kulpu ile çağının 
benzer özelliklerini yansıtır.

The lamp has a depressed globular body on a flat base and a concave 
cylindrical neck; the rim flares out. The long spout for the wick and 
the single handle stretching up from the body and joining the rim are 
typical features of the period.
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Kâse
Env. No: SUM-52

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 10,4 cm Ağız Çapı: 20,5 cm

Sıraltı
Beyaz hamur, beyaz astar, şeffaf renksiz ve 

turkuaz sır, siyah boya 

Bowl
Inv. nr. SUM-52
Twelfth - thirteenth centuries
H. 10.4 cm  Rim diam. 20.5 cm
Underglaze
Stonepaste, white slip, clear colourless and 
turquoise glaze, black paint

Halka kaide üzerinde, konik gövde formuyla şekillenen kâse, Selçuklu 
çağının yaygın süsleme tekniği olan sıraltı ile bezenmiştir. İç yüzün ta-
mamı, dış yüzün ise gövde altına kadar olan kısmı sır ile kaplanmıştır. 
İç yüzde, merkezden ağız kenarına doğru açılan üçgen bölümlenmeler 
meydana getirilmiştir. Bu üçgenlerin içleri stilize bitkisel ve yazı taklidi 
kompozisyonlarla bezenmiştir. Dış yüzde ise spiral şekillerden oluşan 
bir dizi motif ağız kenarı boyunca sıralanır.

The bowl with a conical body on a ring base is decorated in underglaze 
technique, very common during the Seljuk era. The interior is coated 
with glaze entirely and the exterior only down to the lower body. On the 
interior are triangular compartments flaring from the centre toward 
the rim. These triangles are filled with stylised floral and pseudo-script 
compositions. On the exterior runs a series of spirals along the rim.
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Kâse
Env. No: SUM-40

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 6 cm  Ağız Çapı: 15,2 cm

Boyalı sgraffito
Kiremit kırmızısı hamur, şeffaf renksiz ve 

şeffaf yeşil sır, yeşil boya

Bowl
Inv. nr. SUM-40
Twelfth - thirteenth centuries
H. 6 cm  Rim diam. 15.2 cm
Sgraffito
Earthenware (red), clear colourless and 
green glaze, green paint

Kâse, halka kaideli, basık küresel gövdeli ve ağız kenarı içe dönük 
olarak şekillendirilmiştir. İç yüzün tamamı şeffaf renksiz, dış yüz ağız 
kenarı boyunca şeffaf yeşil renkte sır ile kaplanmıştır. Süsleme kâse-
nin iç yüzünde yer alır. Kâsenin merkezinde kare bir formdan gelişen 
düğüm motifinin uçları helezoni kıvrımlarla sonuçlanır. Aralarda 
kalan alanlar üçlü spirallerle dolgulandırılmıştır. Yeşil renkte boyalar 
süslemeyi tamamlar.

The bowl with depressed globular body rests on a ring base and has 
an inverted rim. The interior is coated with clear colourless glaze and 
the exterior with clear green glaze. Decoration is placed on the inte-
rior; the interlacing developing from a square in the centre terminate 
in spirals. The areas in between are filled with triple spirals. Green 
paints complete the decorative composition.
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Kâse
Env. No: SUM-39

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 6,7 cm Ağız Çapı: 14,4 cm

Boyalı sgraffito
Kiremit kırmızısı hamur, krem astar, şeffaf 

renksiz ve şeffaf yeşil sır

Bowl
Inv. nr. SUM-39
Twelfth - thirteenth centuries
H. 6.7 cm  Rim diam. 14.4 cm
Sgraffito
Earthenware (red), cream slip, clear 
colourless and green glaze

Kâse, halka kaideli, ağız kenarı içe doğru profilli, basık küresel bir 
gövdeyle form almıştır. İç yüzün tamamı şeffaf renksiz sır, dış yüz ağız 
kenarı boyunca şeffaf yeşil renkte sır ile kaplanmıştır. İç yüzde üçayak 
izleri belirgindir. Süsleme kâsenin gövdesinde spiraller oluşturan çizgi-
lerden meydana gelir. Yeşil renkte boyalar süslemeye eşlik eder.

The bowl with ring base and a rim protruding inward has a depressed 
globular body. The interior is entirely coated with clear colourless glaze 
and the exterior only along the rim. On the interior are the marks of a 
tripod from firing. The décor comprises spirals on the body of the bowl. 
Green paints accompany the décor.
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Testi
Env. No: SUM-172

12-13. yüzyıl
Baskı

Bej hamur

Jug
Inv. nr. SUM-172
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Testi, halka kaide üzerinde kalıp ile yapılmış iki parça gövdenin birleş-
mesiyle biçimlenmiştir. Basık küresel görünüşteki gövde, genişleyen 
bir boyna sahiptir. Boynun bir bölümü ile ağız kısmı ve kulpu kırıktır. 
Süsleme gövdenin üst bölümünde yer alır. Alttan inci dizisi, üstten örgü 
motifi ile sınırlandırılmış kuşak içerisinde, kıvrım dallı bitkisel bir zemin 
üzerinde, sekiz tane dairesel madalyon bulunur. Madalyonlarda birbiri-
ni tekrar eden yazı karakteri süsleme vardır.

The jug was made up of two body halves joined on a ring base. The de-
pressed globular body has a neck flaring out. Part of the neck, mouth 
and handle are broken and missing. The decoration clusters on the 
upper body. The band is bounded with a pearl string at the bottom and 
a guilloche at the top and features eight roundels on a foliate back-
ground. The roundels have repeating pseudo-script décor.
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Kürevî Konik Kap
Env. No: SUM-189

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 11 cm

Baskı
Gri renkte hamur, bej astar

Spheroconical Vessel
Inv. nr. SUM-189
Twelfth - thirteenth centuries
H. 11 cm
Stamped
Unglazed earthenware (grey), beige slip

Kaidesiz, yuvarlatılmış bir dip kısım üzerinde konik alt bölüm ve küresel 
üst bölümle form bulan kabın, küçük bir ağız açıklığı olan boynu ve 
ağız kısmı mantar şeklindedir. Kabın gövdesinin üst bölümünde, baskı 
tekniğiyle yapılmış damla motifleri bulunur.

The vessel has a rounded bottom without a base; the conical lower 
body transforms to a spherical form above. The neck has a small or-
ifice and the rim is mushroom in shape. On the upper body are drop 
motifs stamped.
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Kürevî Konik Kap
Env. No: SUM-187

12-13. yüzyıl
Baskı

Bej hamur

Spheroconical Vessel
Inv. nr. SUM-187
Twelfth - thirteenth centuries
Stamped
Unglazed earthenware (beige)

Kürevi konik kabın boyun ve ağız bölümü eksiktir. Gövde, altta konik 
üste kürevi bir formla şekillenir. Kabın dış yüzünde, baskı tekniğiyle ya-
pılmış ve şeritler halinde üst üste yerleştirilmiş, bütün gövdeyi kaplayan 
damla motifleri yer alır. Damla motiflerinin araları ve içleri stilize yaprak 
motifleri ile dolgulandırılmıştır.

The globular conical vessel is missing its neck and mouth. The lower 
body is conical and the upper part of the body is globular in form. 
The entire body is covered with bands of drop motifs stamped. The 
drop motifs themselves and the areas in between are filled with styl-
ised leaf motifs.
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Kandil
Env. No: SUM-55

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 12,8 cm

Döküm ile kabartma, kazıma
Tunç

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-55
Twelfth - thirteenth centuries
H. 12.8 cm
Relief cast, engraved
Bronze

Çan şeklindeki yüksek bir kaide üzerinde, küresel gövdeli bir yağ 
haznesi ve önünde yukarı doğru uzayan fitillik bölümü ile şekillenen 
kandilin, eliptik halka şeklinde tek kulpu ve menteşeli küçük bir kapağı 
bulunur. Kulpun üzerinde şematik bir kuş figürü yer alır. Kaide ve göv-
desi dilimlendirilmiş olan kandilin, gövdesinin ortasında iki yanda yassı 
kabaralar vardır. Fitillik kısmında, küçük daire şeklindeki madalyonların 
içinde stilize bitkisel süslemeler bulunur. İran ve Anadolu’da Selçuklu 
çağında bu türden madeni kandil formları yaygın olarak üretilmişlerdir.

The lamp with a globular oil container resting on a tall bell-shaped 
base has a spout for the wick and an elliptic-ring-shaped handle; the 
small lid is hinged. On top of the handle is a schematic bird figure. The 
body of the lamp, as well as its base, are sliced and feature flat bosses 
in the middle of both sides. On the spout are small roundels orna-
mented with stylised floral motifs. This lamp form was widely produced 
in Iran and Anatolia during the Seljuk era.
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Kandil
Env. No: SUM-60

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 12,6 cm

Döküm ile kabartma, kazıma
Tunç

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-60
Twelfth - thirteenth centuries
H. 12.6 cm
Relief cast, engraved
Bronze

Kandil, çan şeklindeki yüksek kaide, yarım küresel gövdeli bir yağ haz-
nesi ve önünde uzayan fitillik bölümü ile şekillenmiştir. Tepesinde bir 
kuş figürü bulunan eliptik halka biçimli tek kulpu ve menteşeli bir ka-
pağı SUM-55 envanter numaralı kandile benzer. Kaide ve gövdesinde 
kazıma tekniği ile yapılmış stilize bitkisel ve geometrik kompozisyonlar 
bulunur. Ayrıca, gövdesi üzerinde simetrik olarak yerleştirilmiş dört 
küçük kabara yer almaktadır.

The lamp with a hemi-spherical oil container resting on a tall bell-
shaped base has a spout for the wick in the front. The small lid hinged 
and elliptic-ring-shaped handle with a schematic bird figure on top re-
call the lamp inv. nr. SUM-55. Both the body and the base of the lamp 
are decorated with engraved stylised floral and geometric composi-
tions. There are four small bosses placed symmetrically on the body.

KAYSERİ, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ
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Kandil
Env. No: SUM-61

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 12,7 cm

Döküm ile kabartma, kazıma
Pirinç

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-61
Twelfth - thirteenth centuries
H. 12.7 cm
Relief cast, engraved
Brass

Kandil, çan şeklindeki sekizgen yüksek kaide, yarım küresel gövdeli 
bir yağ haznesi ve önünde gövdeyle bütünleşmiş uzun fitillik bölü-
mü ile şekillenmiştir. Eliptik biçimli halka kulpu ve menteşeli kapağı 
üzerinde birer kuş figürü vardır. Kulpun üzerindeki figür, doğan veya 
şahin türünden bir avcı kuşu andırır. Kaidenin kenarlarında, gövdenin 
ve kapağın üst kısmında kıvrım dal ve rumilerden oluşan bitkisel süs-
leme ile geometrik kompozisyonlar bulunur. Gövdenin her iki yanında 
birer kabara yer alır.

The lamp with a hemi-spherical oil container resting on a tall bell-
shaped octagonal base has a long spout for the wick in the front. The 
small lid hinged and elliptic-ring-shaped handle are crowned with a 
schematic bird figure on top; the figure on top of the handle is remi-
niscent of a bird of prey like a hawk or falcon. Along the edges of the 
base and on the upper body and the lid are geometric and stylised 
floral compositions of foliates and rumis. There are two bosses placed 
symmetrically on the sides of the body.
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Kandil
Env. No: SUM-63

13. yüzyıl
Yükseklik: 13,5 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Oil Lamp
Inv. nr. SUM-63
Thirteenth century
H. 13.5 cm
Cast, engraved
Bronze

Kandil, çan şeklindeki sekizgen yüksek kaide, yarım küresel gövdeli 
bir yağ haznesi ve önünde gövdeyle bütünleşmiş uzun fitillik bölümü 
ile biçimlenmiştir. Eliptik halka şeklindeki kulpu ve menteşeli kapağı 
üzerinde birer fil figürü yer alır. Fillerde,  sanki üzerlerinde şematize 
olarak işlenmiş bir yükü veya insan figürünü anımsatan kabartmalar 
vardır.  Kaidenin kenarlarında, gövdenin ve kapağın üzerinde kıvrım dal 
ve rumilerden oluşan bitkisel süsleme ile geometrik kompozisyonlar 
bulunur. Gövdenin her iki yanına ikişer kabara yerleştirilmiştir.

The lamp with a hemi-spherical oil container resting on a tall bell-
shaped octagonal base has a long spout for the wick in the front. The 
small lid hinged and elliptic-ring-shaped handle are crowned with an 
elephant figure on top. The elephants have protrusions on their tops 
recalling a cargo or humans rendered schematically. Along the edges 
of the base and on the upper body and the lid are geometric and styl-
ised floral compositions of foliates and rumis. There are two pairs of 
bosses placed symmetrically on the sides of the body.
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Halka kaide üzerinde yarım küresel gövdesi ve uzun fitilliğe benzer 
akıtma kanalı ile şekillenen potanın arkasında tutamak kısmı yer alır. 
Damlaya benzeyen tutamağın formunda, iki yanda da simetrik olarak 
verilmiş daha küçük tutamaklar bulunur.  Kandil, kozmetik havanı gibi 
farklı işlevler yüklense de, içinde ergime derecesi düşük madenlerin ve 
kimyasalların ezildiği veya eritildiği bir pota olması muhtemeldir.

The cupel with hemi-spherical body on a ring base has a lug at the 
back and a long pouring channel in the front. The lug is drop-shaped 
and similar to that are two smaller lugs on the sides. Although it might 
have assumed various functions like a oil lamp, cosmetic mortar etc. it 
is highly likely that this item was used for smelting metals or chemicals 
with low melting temperatures.

Pota
Env. No: SUM-108

12-13. yüzyıl
Y. 2,7cm, U. 15,1 cm

Döküm
Tunç

Cupel
Inv. nr. SUM-108
Twelfth - thirteenth centuries
H. 2.7 cm  L. 15.1 cm
Cast
Bronze
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Pota
Env. No: SUM-109

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 2,7  

Döküm, kazıma
Tunç

Cupel
Inv. nr. SUM-109
Twelfth - thirteenth centuries
H. 2.7 cm 
Cast, engraved
Bronze

Düz kaideli, yarım küresel gövdeli, uzun fitilliğe benzer akıtma ka-
nalı ile şekillenen potanın, arka ve yan kısımlarında birer tutamak 
kısmı yer alır. Halka biçimindeki büyük tutamağının bir bölümü 
kırıktır. Kulpların ve akıtma kanalının üzerinde kazıma veya baskı 
ile yapılmış daire şekilli süslemeler vardır. SUM-108 envanter nu-
maralı eser ile benzer özelliklere sahiptir.

The cupel with hemi-spherical body on a flat base and a long 
pouring channel in the front has a lug at the back and sides for 
holding it. The big lug of ring shape is partly broken. The lugs and 
pouring channel are decorated with circles engraved or stamped. 
It is similar to the cupel inv. nr. SUM-108.

Pota
Env. No: SUM-110

12-13. yüzyıl
Yükseklik: 2,7 cm

Döküm
Tunç

Cupel
Inv. nr. SUM-110
Twelfth - thirteenth centuries
H. 2.7 cm
Cast
Bronze

Düz kaide, yarım küresel gövde, uzun akıtma kanalı ile 
şekillenen potanın ağız kenarı etrafı, palmet motifleri biçi-
minde dilimlendirilmiştir. Akıtma kanalının ucu ile palmet 
motiflerinin bazıları kırıktır. SUM-108 ve 109 envanter nu-
maralı eserler ile benzer özelliklere sahiptir.

The cupel has a hemi-spherical body on a flat base and a 
long pouring channel in the front. Its rim is scalloped with 
palmette motifs. Tip of the pouring channel and some of 
the palmettes are broken. It is similar to the cupels inv. nrs. 
SUM-108 and SUM-109.
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Ayna
Env. No: SUM-15

13. yüzyıl
Çap: 6,8 cm

Döküm ile kabartma
Tunç

Mirror
Inv. nr. SUM-15
Thirteenth century
Diam. 6.8 cm
Relief cast
Bronze

Saplı tipteki aynanın sap kısmı eksik olup disk şeklinde gövdesi vardır. 
Arka yüzdeki süslemesi tahrip olduğu için belirgin değildir. Anlaşıldığı 
kadarıyla merkezde yer alan küçük bir kabara ve bunun etrafında geli-
şen geometrik kompozisyon bütün yüzeye yayılmaktadır.

The handle of this disk-shaped mirror is missing. The décor on the re-
verse is not clearly discernible due to deterioration. As far as inferred, 
a boss in the centre is surrounded with a geometric composition cov-
ering the entire surface.
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Tepsi
Env. No: SUM-161

13. yüzyıl
Ağız Çapı: 15,9 cm

Dövme, kabartma, kazıma
Tunç

Tray
Inv. nr. SUM-161
Thirteenth century
Rim diam. 15.9 cm
Cast, embossed, engraved
Bronze

Üçayaklı, yayvan ve dik kenarlı gövdesi, dışa çekik ağız kenarıyla bi-
çimlenmiş tepsinin, gövde ve ağız kısmında kırık olan bir bölümü tamir 
edilmiştir. Tepsinin iç yüzünde, ortada çiçek rozetli daire şeklinde bir 
madalyon ve bunu çevreleyen bir bordür yer alır. Bordürde, stilize bitki-
sel bir zemin üzerinde birbirini takip eden aslan, kurt ve tilki türünden 
dört hayvan figürü bulunur. Hayvan figürleri yandan verilmiş olup, 
hareket halindedirler. 

The tray with a tripod has a shallow body, vertical side and everted 
rim. A broken part on the body and rim has been repaired. On the 
interior of the tray is a rosette medallion in the centre surrounded 
with a border of four animals like lion, wolf and fox, following each 
other, on a stylised floral background. These animals are depicted in 
motion and in profile.
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Kapak
Env. No: SUM-119

13. yüzyıl
Yükseklik: 9,2 cm Çap: 19,2 cm

Döküm, ajur, kazıma
Tunç

Lid
Inv. nr. SUM-119
Thirteenth century
H. 9.2 cm  Diam. 19.2 cm
Cast, openwork, engraved
Bronze

Üst kısmı kubbemsi, yanlara doğru çekik kenarlı kapağın üst tarafında, 
menteşeli, küçük ikinci bir kapağının daha olduğu anlaşılmaktadır. Bir 
kısmı eksik kapak, çok fitillikli büyük bir kandile ait olmalıdır. Zira, bili-
nen bu türden kapaklar, yine metalden yapılmış kandillerin üzerinde 
yer almaktadır. Ajur tekniği ile yapılmış geometrik süslemelerin yanı 
sıra kazıma ile yapılmış süslemeler dikkat çekicidir. Kubbemsi bölümün 
dış yüzeyinde, altta ve üstte iki ince bordür arasında enli bir bordür yer 
alır. Alttaki bordür zencerek motifi, üstteki ise kıvrım dal rumi kompo-
zisyonu ile bezenmiştir. Ortadaki enli bordürde daire şeklinde dört ma-
dalyon yer alır. Madalyonlarda, bitkisel zemin üzerinde simetrik olarak 
karşılıklı işlenmiş siren figürleri bulunur. Sirenlerin gövdeleri yandan, 
başları cepheden verilmiştir.

The lid with a domical upper part and rim pulled out sideways was 
originally topped with a small lid on top. Partially missing, this lid 
should have belonged to a big lamp with multiple wicks because other 
known similar examples are found over metal lamps. In addition to 
openwork, there is engraved decoration as well. On the outer face of 
the domical part is a wide band bounded with a narrow one on top 
and bottom; the bottom one is a guilloche and the upper one features 
a foliate-rumi composition. The wide border in the middle has four 
roundels, each of which features a siren figure placed symmetrically 
with their heads facing and bodies in profile.
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Bir Çift Üzengi
Env. No: SUM-116

12-13. yüzyıl
12 x 11,9 cm

Döküm, kazıma
Tunç

A Pair of Stirrups
Inv. nr. SUM-116
Twelfth - thirteenth centuries
12 x 11.9 cm
Cast, engraved
Bronze

Ayak basma yeri düz olan halka şeklideki üzengilerin, üzengi kayışı 
takmak için üstte eliptik biçimli delikleri bulunmaktadır. Kayış de-
liklerinin iki yanında, deliklere doğru yönelmiş, stilize bitkisel zemin 
üzerinde, peş peşe koşan geyik türünden av hayvanları tasvir edilmiş-
tir. Üzengiler, üzerinde yer alan figürlü süslemelerle, dönemi için ünik 
örneklerindendir.

These loop-shaped stirrups have a flat part for putting the feet and 
an elliptic hole on top for fixing the leather strap. Flanking the holes 
for the strap are game animals, like deer, on a stylised floral back-
ground, running towards the hole in the middle. These stirrups with 
the figural décor on them are unique examples of the period.
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Asma Kilit
Env. No: SUM-70

13. yüzyıl
3,7 x 4,4 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Padlock
Inv. nr. SUM-70
Thirteenth century
3.7 x 4.4 cm
Cast, engraved
Bronze

Asma kilit, iki parça halinde hazırlanmış olup at figürü şeklinde-
kidir. Parçalardan birisinde, atın göğsü üzerinde anahtar deliği 
mevcuttur. At, eyeriyle birlikte verilmiş olup, gövdesi üzerinde 
taramalar, noktalar ve dairelerden oluşan süslemeler vardır.

Comprising two pieces, this padlock is in the form of a horse. 
One of the pieces has the keyhole on the chest of the horse 
figure. Depicted saddled, the horse is decorated with hatching, 
dots and circles on its body.

Asma Kilit
Env. No: SUM-129

13. yüzyıl
4,2 x 4 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Padlock
Inv. nr. SUM-129
Thirteenth century
4.2 x 4 cm
Cast, engraved
Bronze

Asma kilit, iki parçadan meydana gelir. Eyerli bir at figürüne 
benzemektedir. Figürün kulakları dik ve geniştir. Parçalardan 
birisinde, göğüs hizasında anahtar deliği bulunur.

Comprising two pieces, this padlock is in the form of a saddled 
horse. The ears of the figure are erect and wide. One of the 
pieces has the keyhole on the chest of the horse figure.
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Asma Kilit
Env. No: SUM-347

13. yüzyıl
4,7 x 5,7 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Padlock
Inv. nr. SUM-347
Thirteenth century
4.7 x 5.7 cm
Cast, engraved
Bronze

Koç figürü şeklindeki asma kilit, tek parça döküm ile yapılmıştır. Sol 
arka ayağı kırıktır. Koçun göğsü üzerinde anahtar deliği mevcuttur. 
Kıvrık boynuzu, kulağı, gözleri, ağız ve burun delikleri işlenmiş olan 
figürün, gövdesi ve başı üzerinde noktalar ve dairelerden oluşan 
süslemeler vardır.

This padlock in the form of a ram consists of a cast single piece. 
The left hind limb is broken. The keyhole is on the chest of the ram 
figure. Depicted in detail with the curving horns, ears, eyes, nostrils 
and mouth, the ram figure is decorated with dots and circles on its 
body and head.
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Asma Kilit
Env. No: SUM-343

13. yüzyıl
4,2 x 2,7 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Padlock
Inv. nr. SUM-343
Thirteenth century
4.2 x 2.7 cm
Cast, engraved
Bronze

Asma kilit, iki parça halinde hazırlanmış olup, dağ keçisi figürü biçimin-
dedir. Figürün arka tarafında anahtar deliği bulunur. Uzun vücut yapısı 
ve kısa ayaklarıyla stilize olarak verilmiştir. Uzun boynuzlu dağ keçisinin 
kalça ve göğüs kısmında, tarama ve noktalardan meydana gelen süsle-
meler yer almaktadır.

This padlock in the form of a mountain goat consists of two pieces. The 
keyhole is on the rear of the ram figure. Depicted stylised with an elon-
gated body and short legs, the mountain goat figure with long horns is 
decorated with hatching and dots on its hip and chest.
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Asma Kilit
Env. No: SUM-133

13. yüzyıl
4,3 x 3,2 cm

Döküm
Tunç

Padlock
Inv. nr. SUM-133
Thirteenth century
4.3 x 3.2 cm
Cast
Bronze

Şahlanmış bir at figürü şeklindeki asma kilit, iki parçadan 
oluşur. Eyerli olarak verilen at figürünün göğsünde anahtar 
deliği bulunur. Figürün omuz ve kalçasının üzerinde, tam 
belirgin olmayan bitkisel bezemeler vardır.

Comprising two pieces, this padlock is in the form of a 
horse rearing up. The keyhole is on the chest of the saddled 
horse figure. The figure is decorated with floral motifs on its 
shoulders and hips, not clearly discernible.

MUSEUM OF SELJUK CIVILISATION, KAYSERİ

İki parçalı asma kilidin bir parçasına ait olan kısmıdır. Koyun 
figürüne benzeyen hayvanın başının üzerinde bir kuş figürü yer 
alır. Figürlerin gövdesi üzerinde taramalar, noktalar ve daireler-
den oluşan süslemeler vardır.

This item is one piece of a two-piece padlock in the form of 
an animal reminiscent of a sheep. On top of the figure’s head 
is a bird figure. Their bodies are decorated with hatching, 
dots and circles.

Asma Kilit
Env. No: SUM-131

13. yüzyıl
4,2 x 4 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Padlock
Inv. nr. SUM-131
Thirteenth century
4.2 x 4 cm
Cast, engraved
Bronze
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Asma Kilit
Env. No: SUM-348

13. yüzyıl
5,1 x 5,4 cm

Döküm, kazıma
Tunç

Padlock
Inv. nr. SUM-348
Thirteenth century
5.1 x 5.4 cm
Cast, engraved
Bronze

İki parçalı olması gereken asma kilidin bir yüzüne ait parçadır. 
Kilit, türü belirlenemeyen, başında kuş bulunan, dört ayaklı bir 
hayvan şeklindekidir. Ön bacağının hemen üzerinde, göğüs 
kısmında anahtar deliği mevcuttur. Kalçasında ve gövdesinde 
nokta ve tarama biçimde süslemeler yer alır.

This is one piece of a padlock, which should consist of two 
pieces. The padlock is in the form of an unidentified four-
limbed animal with a bird perched on its head. The keyhole is 
on the chest, right above the fore limbs. The figure is decorat-
ed with dots and hatching on its body and hip.

Asma Kilit
Env. No: SUM-69

13. yüzyıl
3,5 x 4,2 cm

Döküm
Tunç

Padlock
Inv. nr. SUM-69
Thirteenth century
3.5 x 4.2 cm
Cast
Bronze

İki parçanın birleşmesiyle meydana gelen hayvan biçimli asma 
kilidin iki yan yüzünde, gövde üzerinde anahtar delikleri bu-
lunur. Kilit geyik figürüne benzemekte olup başının üzerinde 
adeta bir yaprak gibi duran boynuzu yer alır. Sağ arka bacağı 
kırık vaziyettedir.

This padlock in the form of an animal consists of two pieces 
joined. The keyholes are found on the sides of the body. The 
animal figure is reminiscent of a stag with its antlers standing 
like a leaf over the head. The right hind limb is broken.
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Kemer Tokası 
Env. No: SUM-352

13. yüzyıl
2,9 x 5,4 cm

Döküm ile kabartma, kazıma
Tunç

Belt Buckle
Inv. nr. SUM-352
Thirteenth century
2.9 x 5.4 cm
Relief cast, engraved
Bronze

Kemer tokası dikdörtgen bir levha şeklindedir. Kemere bağlantıyı 
sağlayan kopçası ve dili bulunur. Ön yüzünde döküm ile elde edilmiş 
kabartma ve kazıma ile yapılmış, yandan sola doğru yürür vaziyette bir 
grifon figürü yer alır. Sağ kanadı öne, sol kanadı ise üste doğru açılmış 
durumdadır. Gözleri belirgin biçimde işlenmiş olan grifonun gövdesin-
de noktalı süslemeler bulunmaktadır.

The belt buckle is in the form of a rectangular plaque; it has the eye 
for fitting on the belt and the prong. On the obverse is a griffin in relief 
and engraved, depicted in profile, walking left. The right wing opens 
toward the front and the left wing opens upward. The eyes are discern-
ible and its body is adorned with stippling.
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Kemer Tokası 
Env. No: SUM-264

13. yüzyıl
4,3 x 3,1 cm

Döküm ile kabartma, kazıma, ajur
Tunç

Belt Buckle
Inv. nr. SUM-264
Thirteenth century
4.3 x 3.1 cm
Relief cast, engraved, openwork
Bronze

Dikdörtgen bir levha şeklindeki kemer tokasında, gövdesinin ön yü-
zünde, ince şerit halindeki çerçeve içinde başı cepheden, gövdesi yan-
dan, sola doğru yürür vaziyette bir aslan figürü yer alır. Göz, ağız, burun 
ve yelesi ayrıntılarıyla işlenmiş olan aslanın kuyruğu yukarı kalkmış 
kıvrık vaziyettedir.

The belt buckle in the form of a rectangular plaque is decorated with 
a lion figure advancing left, depicted with its head facing and its body 
in profile. The lion placed within a narrow frame is rendered in detail 
with its eyes, mouth, nose and mane discernible and its tail rises 
curving at the back.
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Kemer Tokası 
Env. No: SUM-361

13. yüzyıl
2,9 x 3,8 cm

Döküm ile kabartma 
Tunç

Belt Buckle
Inv. nr. SUM-361
Thirteenth century
2.9 x 3.8 cm
Relief cast
Bronze

Dikdörtgen bir levha şeklindeki kemer tokasının kopçası ve 
dili eksiktir. Ön yüzünde sola doğru yönelmiş, başı cepheden, 
gövdesi yandan verilmiş bir aslan figürü yer alır. Aslanın yüz 
hatları ayrıntılarıyla işlenmiş olup, kuyruğu arkada kıvrılarak 
yükselmektedir.

The belt buckle is in the form of a rectangular plaque and its 
hook and eye are missing. On the obverse is a lion figure de-
picted with its head facing and its body in profile, advancing 
left. Its facial features are rendered in detail and its tail rises 
curving at the back.
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Kemer Tokası 
Env. No: SUM-265

13. yüzyıl
3 x 2,1 cm

Döküm ile kabartma, kazıma
Tunç

Belt Buckle
Inv. nr. SUM-265
Thirteenth century
3 x 2.1 cm
Relief cast, engraved
Bronze

Kemer tokası dikdörtgen bir levha şeklindedir. Kemere bağlantıyı 
sağlayan kopçası ve dili kırıktır. Ön yüzde başı cephen, gövdesi 
yandan, sola yönelmiş bir aslan figürü işlenmiştir. Yüz hatları de-
taylandırılan aslanın başı, gövdesi ve kuyruğu üzerinde kazıma ile 
yapılmış paralel çizgiler şeklinde taramalar yer alır.

The belt buckle in the form of a rectangular plaque is missing its 
prong and eye for fitting on the belt. On the obverse is a lion fig-
ure depicted with its head facing and its body in profile. The lion 
with discernible facial details advances left and its head, body and 
tail are decorated with engraved hatching.
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Dikdörtgen prizma biçimindeki kemer süsünün ortası, kayışa 
geçecek şekilde tasarlanmıştır. Eserin ön yüzünde bir tavus kuşu, 
bitkisel zemin üzerinde verilmiştir. Sola doğru yönelmiş tavus ku-
şunun sivri gagası, başının üzerinde hotozu ve yelpaze gibi açılmış 
kuyruğu vardır. Kuyruğu, kanadı ve boğazı üzerine, çizgiler ve nok-
talardan oluşan süslemeler işlenmiştir.

This hollow ornament was designed for passing over the belt. 
On its obverse is a peacock on a floral background. Advancing 
left, the peacock has a pointed beak, a crest on the top of its 
head and a tail opened up like a fan. The tail, wing and neck are 
adorned with lines and dots.

Kemer Süsü
Env. No: SUM-391

13. yüzyıl
1,8 x 2,6 cm

Döküm ile kabartma, kazıma
Tunç

Belt Ornament
Inv. nr. SUM-391
Thirteenth century
1.8 x 2.6 cm
Relief cast, engraved
Bronze
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Figürin
Env. No: SUM-273

13. yüzyıl
Yükseklik: 4,9 cm

Döküm
Tunç

Figurine
Inv. nr. SUM-273
Thirteenth century
H. 4.9 cm
Cast
Bronze

Bir kulp parçası olması muhtemel aslan figürini bütün 
olarak işlenmemiş; sadece gövdenin ön kısmı, ayakları ve 
başıyla verilmiştir.

Possibly part of a handle, this lion figure is rendered only 
with its head and forepart of its body and fore limbs.

Figürin
Env. No: SUM-339

13. yüzyıl
Döküm
Gümüş

Figurine
Inv. nr. SUM-339
Thirteenth century
Cast
Silver

Kuş figürini şeklindeki bu parça bir tutamak veya kulp üzerinde 
yer alan süs elemanı olabilir. Gümüşten yapılmış olması dola-
yısıyla diğerlerinden farklıdır. Detayları işlenmemiş figürün ga-
gası, kanat ve kuyruğu ile başının üzerindeki hotozu belirgindir.

This bird figure might belong to a handle or be the ornament 
on top of a handle. As it is of silver it differs itself from others. 
No details are rendered but its beak, wings, tail and crest are 
discernible.
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Tutamaklar
Env. No: SUM-141, SUM-143, SUM-145, SUM-316

13. yüzyıl
Yükseklik: 6 cm / 4,1 cm / 3,7 cm / -

Döküm, kazıma
Tunç

Lugs
Inv. nrs. SUM-141, SUM-143, SUM-145, SUM-316
Thirteenth century
H. 6 cm / 4.1 cm / 3.7 cm / -
Cast, engraved
Bronze



503THE HERITAGE OF ANATOLIAN SELJUK ERA - MUSEUM ARTEFACTS

MUSEUM OF SELJUK CIVILISATION, KAYSERİ

Kapak üzerinde bulunan, hem tutamak hem de dekoratif olarak kullanılan 
kuş figürlü bu türden tutamaklar yaygındır. Genellikle bağlantı yerinden 
ayrılması daha kolay olduğu için sadece tutamağı kalmıştır. Başları üzerle-
rinde hotoz veya ibikleri bulunan kuşların kuyrukları yukarı doğru kıvrılarak 
uzamakta, bazılarında ise palmete benzer şekilde yelpaze gibi açılmaktadır. 
Bazı figürlerin kanat ve göz gibi kısımları kabartma olarak belirginleştirilmiş, 
bazıları ise kazıma tekniği ile süslenmiştir.

Such lugs in the form of a bird were widely used both as a lug and 
ornament on a lid. As it is easier to separate from the joints these 
lugs have survived. The birds with a crest on top of their heads 
have their tails curving upward, or opening up like a fan reminis-
cent of a palmette. Wings and eyes of some figures are enhanced 
in relief while others are decorated by engraving.




