SELÇUKLU KUBAD-ABAD SARAYI ÇİNİLERi

Dr. Mehmet ÖNDER (*l
Sanat tarihçilerinin aneaik lorkbeş yıldanberi tanıya'bil{llği SelDevri Kubad-abad Sarayı, Konya-Beyşehir Gölü'nün batı sa'
hilinde, buıgün Gölkaya aidı verilen, eski Hayran Köyü yakınında
yaptırılmı~?tır. BeyŞehir Gölü'nün tabii güzelliklerle süslü bu sahil
Anamas Dağlarına yaslanır. Dağın eteicleriyle sa:hıl arasındaki ge"
niş düzlıükte Gölkaya Köyü vardır. Kuba.d-fubıili. Sarayı, Köyün sahile inen lLüçü:k b:ir tepeciği üzerinde kurulmuştur.
çuıklu

Anadolu SelçUlldu Devleti'nin ünlü Sultanı A:laaddin Keyku/bad
başkent KJonya'daki sarayınidan ayrı olarak, yazılık rki
saray daha yaptırmış, bunlardan Beyşehir. Gölü salıilindeki saraya
(Kuba.d-abıiidl, Kayseri yakınlanntd.a yaptı~rdığı saraya da (Kul:ıadi
yel adını v.ermiştir. Onun Antalya ve Alanya'da da kışhk sarayları
olduğu bilinmektedir.
I. (1219-1237),

Se1çuklu tarihçileriniden tbni Bil:ıi'nin bize verdiği b~gilere göre,
yerini bizzat Sultan Alaaddin Keykubad I.
seçmiş, aynı zamanda mimar ve naiklkaş olan veziri Sadeddin Kö"
pek';e burada yazlan dtura;bileceği bir saray yaptırıilması emrini vermiştir (ll.
Kubıiid-iılbaıd Sarayı'nın

Sanat çevresi önce, çi.t duvarına benzer az yülkısekliikte, geniş bir
surla çev:r.hlmiş, sahile küçük bir liman ve tersane, yambaşına vezirler içn küçük ik.ôş!k, gö'le dik yamaçlarla inen tepeye de Sultan Saraıyı inşa ettirlm.iştir. Saray ·çevıresintde ayrıca bir mescid, hamam,
murtfak, sil8ih ve yiyecek {lepolan, nöbetçHer için kışla ve ruhırlar bulunmaktadır. 1225 yrlı sonlarında tamamlanan Kubad-fubad Sarayı'IIida tarihi birçok olaylar geçtiği gibi, v.ezir Srudeddin Köpek'in de
katıi burada olmuşrtu~r. Alaad(!in Keylkubad I'den sonraki Selçuklu
sultanlan, bu a~ralda Sultan Gıyasedllin KeY'hüsrev II. (1237-1246),
zaman zaman bu sarayıda aturmuşlrurdır. Selçuklu Devleti'nin çökü(.ll ibni Bibi,
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KaraDevleti topraklarına kave yeri unutul:muştur.

Günümüze ancak birkaç duvar kalmtısıyla ulaşabilen Kubada!bılıd. Sarayı'nın 1949 yılında Konya Müzesi Müdürü merhuzın Zeki
Oral tarafından ilk kazıları yaprlıınış ve Saray'ın iç duvarlarını süsl.eyen desenli ve r.esinili çinilerintlen bir bölüıınü bu~unmuştur (2).
Bu döneımiıle Müze Asisitanı olarak katıldığım kazılarda meydana
çıikarılan çiniler, tarafmıd.an envanter adiliniş ve 1954 yılında !Konya Çini Eserler Müzesi) olarak düzenlenen Kara.tay Medresesi'nde
sergilennıiştir. 1956 yıılında Konya Müzesi Müdürü alarak devam ettiğim araştırmalara, 1965 yılında Prof. Dr. K. Otbo-Dorn, Brof. Dr.
Oluş Arık ve Prtııf. Dr. GönW Öney'le birlikte devam olunmuş, birkaç
yıl süren bu a:r1kedlojik kazılar sonunda saray kalıntıları tamamen
ortaya çııkarılmıştır (3). Sarayın duvarlarını süslecven desenli, yazdı
ve figürlü çiniler, bugün Konya-Karatay Müzesi'nde birkaç salonu
d\>Jdurmak:tadır.

Kuboo-aba<d Sarayı'nın iç duvarlarını süsleyen çinilerden bir
büyük sa}onunda CİnsituJ olarak meydana çıkanlmı.ş
tır. Bu durumda çini kaplamanın al<t sırası, bir sıra, dikdörtgen turkuaz düz ren'kli çinilerle smırlandınllinış, bunun üzerine yarrm haç
şeklindeki çiniler yerleŞtiri[erek, arabeisk dekıorlu, sıratlı ve sırüstü
çok renU<!li, desenli, yazılı ve figürlü sekiz köşeli yı'J.dız ve bunları
bağlayan haçvari çiniler dlo1durul'ınuş, böylece Büyük Selçu!kl.ular
devrinde Asya'da Çok iyi bilinen klfusik arabesk lrompozisyıon tamanılanmılştır. Yılldız biçimindeki büyü'k satıihlı çinilerden ayrı olarrak kare biç]mli çiniler de bulunmaktadır. Bunların düz sıralarila
ka pla;dığı sanılma:Madır.
kısmı, sarayın

Haç biçimindeki bağlantı çinileri ile kare ve yı'ldız biçimindeki
çiinrer üzerinde sıraHı lYoyama ve lüster tekniğinde geometrik
örgüler, bitikisel motiffar Okıvnm dallar, çiçek ve yaprak kompozisyonları, rumilerı görülmektedir. Çinilelr üzerinde çoğu CEl-SultaniJ
olarak istif edilmiş olan çiçekh kılfi"ler yer aldığı gibi sülüs kırmızı
yazı bordürlerine de rastlanmaktaidır.
Bu yazılardan bazılarının
bazı

(2)
(3)

M. Zeki Oral, Kubad-abad Nasıl Bulundu? tHihlyat Fak. Derg. II, III., Ankara, 1963.
K. Otto-Dorn-M. Önder, KubM-abiid Kazıları W~5 yılı ön raporu, T. Arkeoloj! Derg. s. '14, Ankara, 1967.
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eğlenceyi öğütleyen rinıdane şirler ıo!duğu anlaşılmaktadır.

Kubaıd-albad Sarayı

duvar çinilerinin dikkati çeken en önemli özelüzerindeki figür zenginliğidir. Kubad-aJ:ıM
Sarayı'na gelinceye kadar İslam sanatında, süsleme arasında figürlü plastik eseriere rastlanılmıştır . .Acsya'daki fslam-Türk devletl rinde, özeiiikle Gazne sana<t[ ve Biiyük Selçuklula.rda, kaynağını Türk
eski mitol.ojisiiJJden aJan figürlü pla!Stik, Selçuklu Devri K!onya'sında
L Alaadin Keyıkubad.'ın 1221 yılmda yaptırdığı Konya Dış Kal' ası'nın
bedenlerinde son aşamasını bulurken Kubad-iıibad Sarayı duvar çini!erinde birdenbire yeni bir hamle ile fışıkırmış, bal örnekle;"iyle
Türk-İıslam sanatına zengin bir repertuar kazandımıştır. İslam sana.tı ve buna bağlı Türk sanat.mtia, bu kadar çeşitli, zengin ve ileri
figürlü ısü'S"lemeye rasıtılanma.mış olduğunu söylemek her halde yerinde olur. Bugün elimizkle beşyüze yakın örnek ve binlerce fragman bunun en yakın belgteiSiıdir.
liği, kuşkusuz, çini~er

Kubad-abad Sarayı'nın figürıl.ü çinileri arasmda en tipik örnekc
ler insan figür.lerid.ir. Sul'tan ve yakınlarını ifade eden bu Hgürler,
Türk usulü bağdaş kul'muş durumda resmedilmişlePdir. Değişik baş
lıklar taşırlar. Uzun kaLtan veya .e'tekli oepken ve şalvarları ile dikkati çekerler. Kollarıniıda asalet işare1i (tiraz şeridil görülür. Bu figürler, ellerinde kudrelt semlbolü kaideh, bereke1 sembolü çifte balık,
ya da kutsal meyve nar ftd.anı tutmaktadırlar. Ayakıta, kucakta ev
hayvanı ile .r6'Smedilen~8!I"i vandır (4). Sakalı ve üç tereik taçlı resmedilen figürlerin Sultan I. Alaadelin Keykuba.d.'a ait olduğu sanılmak
tadır (5J. İnsan figürlerinin yanından in\'3an başlı kuş göV'd.eli efsa·
nevi hayvan harpi ve simurgları, yine insan başlı, arslan gövdeli
sfenilıcsleri de, Kubad-i\ibi\id Sarayı figürleri arasında çok srk gör-abilmekteyiz (6) .
AsY'a Türk mito]oj]si, lmzmogoni ve astrt:ılojrsinde, kaynağını Şa
manizm'den alan to1emtk inanÇlarda türlü anlamlar taşıyan, bu
anlam ve inançların stmgesi oila.n çeş1tli he.yva.nlar vardır. Bunların
figürleri ifade ettiği anlamlarla KUJba.d-Eıiba.d Sfı.rayı çinilerinde gii·
rülür. Mesela göğüslerinde rEl-Sultanil yazılı, kuvvet ve kudret timMehmet Önder, Selçll'klu Devri Kadın Başlıkları, T. Etnogra!ya Derg. s. L3,
1973.
(5) Mehmet Önder, KuMd-abM Çinilerinde Sultan Alaadc1in Keykubad'ın tk!
Portresi, Sanat Tarihi Araşt. III. İstanbul 1970.
(6) Mehmet Önder, Kubad-abad Sarayı Harpi ve Simurglqrı, T. Etnogralya
-Deri. s. 10, Ankara, 19167.
(4)
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sali çifit ve tek başlı ka.rtallar, uzun ömür, şifa ve kötü ruhları defedici sem1b'ol masal hayvanları rdra,gıonlar, lotus tipi bir hayat ağacı"
nın ağıııda ve soluil'da Y·BI' alan kuşlar, balıklar, filler, hvus kuı>la
rı, at, eşek, ar•slan, kaplan, köpekler, çeşitli av hayvanları olan tavşan, dağ keçisi, tavus ve su kuşları i1giııç örnekleri ile Kubffid-a:brud
çinillerinde sergiknir. Bu figürler <bilindiği gibi, hiçbir zaman yabanoımız deği~dir. M.Ö. III. Yüzyıl - M.S. III. Yüzyıl arası, .A>srya'da Büyük Hun Devleti'nin egemen olduğu bölgelerde bu arada, Ordos'ta,
Pazarlık'ta yap~lan kazılarda dev.e, at, kaplan, keçi, kurş resimleri
bu:lunan çerşrtli lrültür eserleri m2yıdana çJJk<ırılm]şrtır (7). Bu kültür,
Gölotürk, Kıpçak, Kuman gibi örteki Türk devletlerinde bir kültürr
mire"sı olarak çağ.lar boyu sürmüş, Türklerin İs'larm dinini kabul etmelerinden sonra da İslami inançlar içinde stilize ve tabii olarak,
sembolik anlamlarda, süslemeler arasmda kuNanılmıştor. Bunun seç"
kin örneklerinden biri de GaZ;ne sanatında görülür. Gazne1i Sultan
Mes'ud'un Gazne şehri yerinde, sor:;, yırlarda yapılan kazılarda, Kubaid-arbad Sarayı çinilerinde görüfen biçimde, balrk, arslan, harpi,
sfenks, grifün, fil gibi figürlü taşlar bulunmuş, bunlo.r Gazne Müzesi'nJde se·rgilenmiştir. Büyük Se·lçuklular y;olu ile Anad~·'u Selçuk-·
lu sanat'na giren hsya geleneği bu figür'ler, Kubii;d-ab?.d Sarayı çini ,g.üJslemelerintle en gelişmiş ve çeşitli örnekile:ini vermiştir.
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