MARDIN MÜZESPNDEKI FIGÜRLÜ MEZAR TA~LARI
GÜLSEN BA~*
1995 y~l~ndan beri, Süryani Katolik Patrikhanesi'nin müze haline getirilmesiyle
kullan~lmaya ba~lanan Mardin Müzesi'nde dikkat çeken bir eser grubunu figürlü mezar
ta~lar~~olu~turmaktad~r. Küfeki ta~~ndan yap~lan, dördü ~ahide, biri k~r~k sanduka parças~~
olmak üzere toplam be~~mezar ta~~, müzenin ikinci kat~ndaki galeri ve te~hir salonlar~nda
sergilenmektedir. Envanter kapdarma göre Hasankeyf ve Cizre'den sat~n alma yoluyla elde
edildi~i anla~~lan eserlerin, kitabeleri bulunmamaktad~r. Bu nedenle kesin tarihlerini
belirlemek güçtür. Ancak, mezar ta~lar~n~n üslupsal ve sanatsal özellikleri ile bölgedeki benzer
örneklerden hareketle, yakla~~k dönemleri hakk~nda baz~~yorurnlarda bulunmak mümkün
olmaktad~r.
Mezar Ta~lar~~
1 Nolu Mezar Ta~~: 1.15 x 0.36 x 0.10 m ölçülerindeki ~ahide, dörtgen prizma
~eklinde ba~layarak üstte üçgen prizmas~~formunda sonlanmaktad~r (Env. No: 462). Ta~~n her
iki yüzünde kompozisyon, topra~a gömülme pay~~dü~ünülerek alttan 0.45 m yükseklikte
düzenlenmi~tir (Foto.1). ~ahidenin bir yüzünde at üzerinde, elinde silah ve k~l~ç tutan bir
insan ve o~lak figürüne yer verilmi~tir. At profilden, insan figürü ise cepheden i~lenmi~tir.
At~n boyunlu& d~~~nda, ~ematik bir anlatun kullan~lm~~~ve detaylara yer verilmemi~tir.
~ahidenin di~er yüzünde, ikisi a~a~~da ve biri yukar~da olmak üzere üç o~lak figürü ile
aralar~nda ate~li iki silah tasviri bulunmaktad~r. Alttaki o~laklar kar~~l~kl~~ve simetrik olarak
i~lenmi~tir.
2 Nolu Mezar Ta~~: 1.05 x 0.37 x 0.08 m ölçülerindeki ~ahide, üstte üçgen prizma
biçiminde sonlanan, dikdörtgen prizmal forma sahiptir (Env. No: 463) (Foto.2). ~ahidenin bir
yüzünde tasvir edilen kemere ba~l~~k~l~ç motifinin üstünde uçar vaziyette, kanatlan aç~k,
stilize bir ku~~figürüne yer verilmi~tir. ~ahidenin di~er yüzünde bir kalkan ile küçük deliklerle
hareketlenclirilen saçakh düzenlemeler bulunmaktad~r. Bu uygulaman~n ta~a dekoratif bir
etki kazand~rmak amac~yla m~~yap~ld~~~; yapan kültüre özgü etnografik özelliklere mi i~aret
etti~i, yoksa farkl~~bir sembolik içeri~e mi sahip oldu~u bilinmemektedir.
3 Nolu Mezar Ta~~: Envanter kayd~~mevcut olmayan 0.80 x 0.25 x 0.07 m
ölçülerindeki ~ahide, üstte yar~m daire formunda sonlanmaktad~r (Foto.3). ~ahidenin bir
yüzünde altta mermilik olarak bele as~ld~~~n~~ dü~ündü~ümüz bir tasvire yer verilmi~tir.
Bunun üst kesimindeki alanda yüzeye da~m~k ~ekilde yerle~tirilen baz~lar~~kar~~l~kl~~tasvir
edilen y~lan, akrep, o~lak ve uçar ~ekilde stilize ku~~figürleri dikkat çekmektedir. Ta~~n di~er
yüzünde kaz~ma ve kabartma tekni~inde geometrik ~ekiller ile ne oldu~u anla~~lamayan farkl~~
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alet tasvirleri bulunmaktad~r. Mezar ta~lannda, genellikle ölen ki~inin u~ra~~alarnyla ilgili
yorumlanan bu tarz aletlerin hangi meslek dal~nda kullan~lm~~~olabilece~i bilinmemektedir.
Ta~~n yüzeyinin k~nn~z~ya boyand~~-'1, günümüze ula~an baz~~izlerden anla~~lmaktad~r.
4 Nolu Mezar Ta~~: Sat~n alma yoluyla edinildi~i envanter kaptlanndan anla~~lan
0.53 x 0.25 x 0.08 m ölçülerinde, dikdörtgen prizmal formdaki ~ahidenin bir yüzünde
platform üzerinde duran atl~~bir insan figürüne yer verilmi~tir. Bir elinde ku~~di~er elinde
m~zrak tutan süvarinin sivri külah' bulunmaktad~r (Foto.4-5). Bu betimleme ~ekli insan
figürünün bir avc~~oldu~unu göstermektedir. Yüksek kabartma olarak yap~lan at~n, süslü
ko~um tak~mlar~~dikkat çekmektedir (Foto.6). ~ahidenin di~er yüzü, örgülü yatay ~eritlerle
üç bölüme ayr~lm~~t~r. En üstte zikzaklarla hareketlendirilen üç kare bölümden, delikli
saçaldar sarkmaktad~r. Bu uygulaman~n alt~nda kertenkele ve akrep figürünü an~msatan iki
sürüngen tasvirine yer verilmi~tir. Alt bölümde bulunan simetrik iki y~lan, yatay biçimde
uzanmaktad~r. ~ahidenin dar yüzeylerinde stilize bitkisel düzenlemelere yer verilmi~tir. Bir
kenarda bitkisel düzenlemenin alt~nda, ayakta duran ~ematik bir insan figürü tasvir edilmi~tir.
5 Nolu Mezar Ta~~: Bir sandukaya ait olan k~r~k durumdaki parça, 0.40 x 0.20 x
0.16 m ölçülerindeciir (Env. No: 323). Sandukarun bir yüzünde ayakta duran insan figürü, iki
yan~nda profilden verilen o~laldann boyunluklann~~tutar biçimde, kollar~n~~yanlara do~ru
açm~~t~r. Sandukamn di~er yüzünde de s~ra halinde ilerler durumda, ne oldu~u tam olarak
anla~~lmayan bir hayvan dizisi bulunmaktad~r (Foto.7).
De~erlendirme:
Hasankeyf ve Cizre bölgesine ait bu mezar ta~lar~n~n hangi mezarhktan getirildi~i ve
orijinal konumlar~~hakk~nda envanter kay~tlar~nda herhangi bir bilgi bulunmamaktad~r. Bu
nedenle mezar yönünden hareketle de olsa hangi din mensuplar~~için yap~ld~~~~konusunda
kesin bir fikir sahibi olunamamaktad~r. Mezar ta~lar~n~n yaz~~unsuru içermeyi~i, örnelderin
dönemleri konusunda da benzer güçlükler do~l~rmaktachr. Ancak bölgede tespit edilen
benzerlerinin islam kültürüne ait olmas~; Anadolu ve Anadolu d~~~nda ~slami dönem figürlü
mezar ta~~~örneklerinin bulunmas~~ ve ayn~~bölgede üretilen farkl~~kültürlere ait mezar
ta~lar~n~n üslupsal farkl~l~~~, Mardin Müzesi'nde incelenen figürlü mezar ta~lar~n~n da islam
kültürüne ait örnekler oldu~u ihtimalini güçlendirmekteclir.
~ahidelerin bir bölümünde dikkat çeken yüzeylerin k~rm~z~~a~~~boyas~yla boyanmas~~ya
da beneklerle hareketlendirilmesi (Foto.1-3), islam öncesi Orta Asya hayvan üslubunda,
hayvanlar~n ola~anüstü ve t~ls~ml~~özellilderini vurgulama amac~yla benekli resmedilmesi
gelene~ini akla getirmektedir. Bu özellik ~slam sonras~nda minyatür sanat~nda da etkilerini
sürdürmü~tür1. Mezar ta~lannda gerek figürlerin, gerekse bütün yiizeyin k~rm~z~~boya ile
renklenclirilmesi, günümüzde Afyon Müzesi'nde bulunan figürlü Türkmen sandukalannda
da tespit edilmi~tir. Bunun yan~nda göçebe Türk kültüründe, ölenin hayat safhalarm~~ifade
eden resimlerin i~lendi~i, ilkel, ancak ifade gücü yüksek ta~~levhalann k~rm~z~~boyayla
boyanarak mezara yerle~tirildi~i belirtilmektedir2. Mardin Müzesi'ndeki figürlü ~ahideler
Emel Esin, Orta A.rya'dan Osmanl~ya Türk Sanat~nda ikonografik Motifier, Istanbul, 2004, 41.
2 Esin, a.g.e., 253-254
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üzerinde benekleme ya da boyama tarz~nda kar~~la~t~~~m~z bu özellik, belki de Türklerin
~slam sonras~~ya~amlar~na aktard~klan pek çok kültürel özellikten biri olarak, ölen kimseyi
kötülülderden uzak tutma ve onun ölüm sonras~~ya~am~na t~ls~ml~~bir etki kazand~rma
amac~yla yap~lm~~t~r.
1 nolu ~ahide üzerinde ate~li silah tasvirlerine yer verilmesi, bu mezar ta~~m, k~l~ç,
m~zrak gibi silahlar~n i~lendi~i di~er örneklerden farkl~~bir zaman s~n~r~~içine yerle~tirmemize
imkan tammaktad~r (Foto.1). Tabanca ya da tüfek oldu~u anla~~lan bu ate~li silahlar~n
kullan~m~n~n Osmanl~~döneminde 16. yüzy~l sonlan ile 17. yüzy~l~n ba~lar~nda yayg~nla~t~~~~
belirtilmektedir3. Bu nedenle 16. yüzy~l öncesine ait olma ihtimalinin bulunmad~~~~anla~~lan
~ahidede tasvir edilen silah~n genel formu d~~~nda, aynnt~ya yer verilmeyi~i, tarihlendirme
konusunda; ate~li silah türleri ile ba~lant~l~~bir tahminde bulunulmas~n~~da engellemektedir.
Mezar ta~lannda görülen figürlerden 2 ve 3 nolu ~ahidede kar~~la~t~~~m~z uçar vaziyette
i~lenen stilize ku~lard~r (Foto.2-3). Bu figür Anadolu-Türk sanat~nda, özellikle mezar
ta~lannda ölen ki~inin ruhunu sembolize eden, ya da ruhun öbür dünyaya geçi~ine yard~mc~~
olarak yorumlanan bir figürdür. Buna göre ruh, her an uçup gidebilecek bir can ku~u olarak
görülmü~, insan~n da öldü~ü zaman ruhunun bir ku~~~ekline girerek uçtu~una ve daha sonra
yeniden ya~ayaca~~~bedene girdi~ine inan~lm~~t~r4.
4 nolu ~ahide, içerdi~i figürlü kabartmalardan ötürü Nejat Diyarbekirli taraf~ndan
Artuklu dönemine ait bir örnek olarak de~erlendirilmi~tirs (Foto.4-5). ~ahidenin figür düzeni
bak~m~ndan yak~n benzerleri Siirt, ~~rnak ve Cizre'yi içine alan bölgede tespit edilmi~tir 6 . Bu
mezar ta~lar~n~n 18-19.yüzrla ait olmas~, kitabe içermeyen Mardin Müzesi'ndeki ~ahidenin
döneminin belirlenmesini güçle~tirmektedir (Foto.8-10). Artuklu döneminde figür, mimari ve
el sanatlar~~üzerinde zaman zaman kullan~lm~~t~r. Ancak bölgede geçmi~~sanatsal geleneklere
ba~hl~~~n yayg~nl~~~, figürlere dayanarak ~ahidenin Artuklu dönemine mi yoksa benzer
örnekleri gibi 18.19.yüzrla m~~ ait oldu~u konusunda net bir tahminde bulunulmas~m
engellemektedir. Tarihi kesin olarak tespit edilebilen geç dönem örnekleri ile aralar~nda
gözlenen tasvirsel benzerlik, bu tarz figürlü mezar ta~lann~n Artuklu ile ba~lam~~~olsa bile
bölgede 19. yüzy~l gibi geç dönemlere kadar devam ettirilen bir gelene~in temsilcisi oldu~unu
belgelemektedir.

3 Halil ~nalc~k, "Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire 1600-1700", Archivum
Ottomanicum, VI (1980), s. 283-337; Mücteba ~lgürel, "Osmanl~~imparatorlu~unda Ate~li Silahlar~n Yay~l~~~",
Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Mart, 1979, Sy 32, s.301-318.
4 Gönül Oney, Anadolu'da Selçuk Gelene~inde Ku~lu, Çift Ba~l~, Kartall~, ~ahinli ve Aslanh Mezar
ta~lar~", Vak~flar Dergisi, C. VI!!, Ankara 1969, s. 290; Halit Çal, "Erzincan Çay~rh Ilçesi Mezarlar~nda Ku~~
Motifi", Milli Folklor, Ankara, 2011, Y~l 23, Sy. 89, 233-236.
5 Nejat Diyarbekirli, "Artuko~ullanna Ait Olmas~~Muhtemel Bir Mezar Ta~~", Türk Sanat~~Tarihi Ara~t~rma ve
incelemeleri II, ~stanbul, 1963, 576.
6 Siirt bölgesinde tespit edilen mezar ta~lar~~için Bkz. Ali Boran, "Siirt ve ilçelerindeki 2001 Y~l~~Yüzey
Ara~t~rmas~", 20. Ara~t~rma Sonuçlar~~Toplant~s~,!, 27-31 May~s 2002, Ankara, Bildiriler, Ankara, 2003, 67-81; Ali
Boran-Abdülhamit Tüfekçio~lu, v.d.; "Siirt ve Çevresi 2003 Y~l~~Yüzey Ara~t~rmas~-"Kozh~k'talci Mezar Ta~lar~",
22.Ara~tuma Sonuçlar~~Toplant~s~, I, 24-28 May~s 2004 Konya, Bildiriler Ankara, 2005, 241-255; Mehmet Mutlu,
Siirt Mezar Ta~lar~, (Yüzüncü Y~l üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Yay~nlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi) Van,
2006.
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4 nolu ~ahidede, avc~~oldu~u anla~~lan insan figürünün sivri külah' ile y~rtmaçh yele~i;
Kahramanmara~, Mardin ve Ad~yaman havalisindeki Türkmen a~iretlerinde kullan~lan
giysilerle paralellik ta~~maktad~r. Bunun yan~~s~ra at~n süslü ko~um talurnlan ile Toroslar ve
Bat~~ Anadolu'daki Türkmen ve Yörüklerin at ko~um talumlan aras~ndaki benzerlik de dikkat
çekicidir7 (Foto.6). 9. yilzy~ldan itibaren ~ran'daki Selçuklu sanat~nda görülmeye ba~lanan av
sahneleri, Anadolu'da daha çok mezar ta~lan üzerinde kar~~m~za ç~kmaktad~r. Baz~~
örneklerde tek ba~~na avlanan bir avc~n~n i~lendi~i tasvirlerde atlar ve ko~um tak~mlan daha
detayl~~verilirken, yüzdeki aynnular genellikle belirtilmemi~tir8. Mezar ta~lannda tasvir
edilen avc~~figürü, ölen ki~inin ya~am tarz~n~, u~ra~~alan~~ve belki de öne ç~kan nitelilderini
yans~tabilece~i gibi, at~n Türk kültüründeki sembolik anlamlanyla da ili~kilendirilebilir. Orta
Asya'da gökten indi~i kabul edilerek kutsalla~unlan at, gö~e yükselmede vas~ta olarak
görülmü~~ve ölen kimsenin ruhunu öbür dünyaya ta~~yan hayvan olarak kabul edilmi~tir9.
Özellikle Hun kurganlannda bulunan atlar~n, ölünün cennete giderken binece~i hayvanlar
oldu~una inamlnu~ur. At, ~amanist dünyada da ölünün cesedini bu dünyadan ötekine
ta~~yan hayvan konumundad~r 18.
~ahidenin di~er yüzeyinde ne oldu~u tam olarak anla~~lamayan saçakh objelerin, baz~~
Türkmen toplululdannda kullan~lan kad~n tak~lan ve aksesuarlan ile yak~n benzerlik
göstermesi, bu tasvirlerin kendi dönemine ait baz~~etnograf~k kullammlara i~aret edebilece~ini
göstermektedir (Foto.1 1).
3 ve 4 nolu ~ahidede yer verilen akrep ve y~lan tasvirlerinin ölüm sonras~~ya~amla ilgili
t~ls~m ve büyü içerikli bir kullan~m oldu~u dü~ünülmektedir". Mezar ta~lar~ndaki sürüngen
tasvirlerinden akrep figürü, burç olarak yorumlanabilir, ancak y~lan figürlerinin bu tarz bir
anlat~nuna rastlan~lmam~~tri2. Mevcut burç tasvirlerinin genelde ba~da~~kurarak oturan
insan figürlerinin ellerinde tasvir edili~i ve mezar ta~lannda bu tarz bir tasvire rastlanmay~~~,
Mardin Müzesi'ndeld örnekler üzerinde yer alan sürüngen tasvirlerinin, burçlarla ili~kili
olarak yorurnlamam~z~~engellemektedir.
5 nolu sandukadaki ayakta ya da oturan bir insan figürünün iki yan~nda, simetrik
hayvanlar~~ tutar biçimde i~lenmesi, özellikle Mezopotamya kültürlerinde tarih öncesi
ça~lardan ba~layarak yayg~nla~an bir kullan~m olmu~tur. Bu tasvir, aym zamanda geleneksel

Özden Süslü, Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kyafetleri, Ankara, 1989, 181.
Gönül Oney, "Iran Selçuklulan ile Mukayeseli olarak Anadolu Selçuldulannda Atl~~Avc~~Sahneleri",
Anadolu (Anatolia), C.XI, Ankara 1969, s. 129-130; Eyice, Semavi."K~r~ehir'de H. 709 (=1310) Tarihli Tasvirli Bir
Türk Mezar Ta~~", Re~it Rah~neti Arat Için, Ankara, Türk Kültürünü Ara~t~rma Enstitüsü Yay~n~, 1966, 208-243.
9 Gönül Oney, "Iran Selçuklulan ile Mulcayeseli Olarak Anadolu Selçuklulannda Atl~~ Av Sahneleri",
Anadolu, 11, Ankara, 1969, 132; ~brahim Kafeso~lu, "At", Türk Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, IV , ~stanbul, 1991,
27; Ya~ar Çoruhlu, "Türk Sanat~nda At Fig-iirlerinin Sembolizmi", Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~, 98, ~stanbul, Ekim
1995, 171, 182.
10 Emel Esin, "Alp ~ahsiyetinin Türk Sanat~nda Görünü~ü", Türk Kültürü, 34-111, Ankara, 1965, 775; Ya~ar
Çoruhlu, "Selçuklu Sanat~nda Görülen Kuyru~n Dü~ümlü At Tasvirlerinin ikonografik ve ~konolojik Mahiyeti",
V/. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri; Konya, 1997, 235; a.y., "Türk Sanat~nda At Figürlerinin
Sembolizmi",7DA, 98, ~stanbul, Ekim 1995, 174.
Diyarbekirli, a.g.e., 576.
I2 Ahmet Çayc~, Anadolu Selçuklu Sanat~nda Gezegen ve Burç Tasvirleri, Ankara, 1999, 108.
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G~lgam~~~anlat~m~n sanat eserlerine de yans~t~lma biçimidir" (Foto.12). ~ekilsel olarak tarih
öncesi döneme kadar götürebildi~imiz bu tasvir biçimi, geçmi~e dair anlamsal boyutlann
toplumun haf~zas~nda bir ~ekilde ya~at~ld~~~n~~göstermektedir. Olümsüzlü~e meydan okuyan
G~lgam~~'~n, bu co~rafyada belki de ölüme kar~~~yenilgiyi simgeler biçimde mezar ta~lannda
kendine yer bulmas~, kültürel geleneklere ba~l~li~~n devam etti~i bu bölgede ~a~~rt~c~~olmasa
gerektir. Ba~dat T~ls~ml~~Kap~~(1221) ve ~anl~urfa Han-el-Barur (1224) bu tarz tasvirlerin
~slam kültürü taraf~ndan da benimsendi~ini, belgelemektedir (Foto.13).
Mardin Müzesi'ndeld mezar ta~lannda tasvir edilen figürlerin biçimsel ve üslupsal
bak~mdan yak~n benzerleriyle ~a~~rt~c~~biçimde, 1998 y~l~nda Hakkâri'de bulunan ve MÖ.
2030-1690 y~lan aras~na tarihlenen ta~~stellerde kar~~la~~lmaktad~r (Foto.5, 14). Anadolu'da
ya~ad~~~~dü~ünülen On-Türklere ait oldu~u ileri sürülen bu kabartmalann ~ekilsel olarak
Avrasya bozk~r kültüründe, ölen ki~inin ba~ucuna dikilen ve kendisinin heykeli olarak
de~erlendirilen balbal gelene~iyle s~k~~benzerlilderi bulunmaktad~r '4. Yass~~bir insan heykeli
biçiminde tasarlanan ta~lar~n ön yüzlerinde insan ve çe~itli hayvan figürleri ile baz~~alet
tasvirlerine de yer verilmi~tir. Mardin Müzesi'nde tarihi net olarak belirlenemeyen mezar
ta~lanmn, bu anlamda belki de Hakkari stelleriyle akraba bir gelene~in, farkl~~ zaman ve
co~rafya dilimine ait uzant~lan olabilece~i öne sürülebilir. Bu gelenek; din, kültür, co~rafya
gibi farkl~~bile~enlerin de devreye girmesiyle zamanla ~ekilsel bir de~i~ime u~rayarak ~ematik
heykel görünümünden uzalda~m~~t~r. Buna kar~~n, yüzeyde yer verilen figürlü anlat~m,
sürdürülen göçebe-yan göçebe ya~am tarz~n~n etkisiyle de kullan~lmaya devam etmi~tir.
Figürlü mezar ta~~~gelene~inin Anadolu'daki farkl~~örnekleri ile Afyon, Ak~ehir, Tokat,
K~r~ehir'de Yörük ve Türkmen kültürünün hakim oldu~u alanlarda kar~~la~~lmaktad~r
(Foto.15). Bu mezar ta~lannda av sahneleri, süvari avc~lar ve efsanevi hayvanlara yer
verilmesi, Mardin Müzesi örnelderiyle de ortak özellikler olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Bunun yan~~ s~ra Anadolu d~~~nda Orta Asya ve Azerbaycan yörelerinde de kullan~lan bu
mezar ta~lannda süslü loyafetler, kemerler ve ona as~l~~silahlar, av sahneleri gibi atl~~göçebe
kültüre özgü al~nt~lar özellikle dikkat çekmektedir15. Anadolu ve Anadolu d~~~ndaki söz
konusu figürlü mezar ta~lannda ele al~nan konular~n ~ematik anlat~m tarz~~bak~m~ndan
gösterdi~i benzerliklere kar~~n, baz~~üslupsal farkl~l~klar ta~~mas~, de~i~en etki alanlar~n~~ akla
getirmektedir.
Ankara Etnografya Müzesi'nde (Env. No: 8972)
Midyat'tan getirilerek sergilenen
H~ristiyan mezar ta~~n~n üstünde de Mardin örnelderiyle yak~n bir figür düzeni
izlenmektedir. Ayakta tasvir edilen insan figürleri, simetrik ve profilden i~lenen hayvan
tasvirleri ile en altta yer alan süvarinin i~lendi~i mezar ta~~, bu gelene~in bölgedeki H~ristiyan

13 G~lgam~~~Destan~~için Bkz.; Sarnuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, (Çev. Hamide Koyukan) ~stanbul,
2001, 146; Jeremy Black-Anthony Green Mezopotamya Mitoloji Sözlü~ü, Tanr~lar ~fritler Semboller, ~stanbul,
2003, 85-89;
14 Veli Sevin, Hakkari Ta~lar~, ~stanbul, 2005; Veli Sevin-Aynur Ozfirat, "Hakkari Stelleri: Do~u Anadolu'da
Sava~ç~~Çobanlar-ilk Not", Belkten, 243, Cilt: LXV - Say~: 243 - Y~l: 2001 A~ustos, 501-530; Veli Sevin, "Hakkari
Ta~lan ve On Türkler", Ciepo-19.Uluslararas~~Osmanh öncesi ve Dönemi Osmanl~~Ara~t~rmalar~~Sempozyumu 26-30
Temmuz 2010, Van, Türkiye.
15 Emel Esin, Orta Ap~a'dan Os~nan4ya Türk Sanat~nda ~konogrufik Mohfler, ~stanbul, 2004, 253-254.
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kültürüne ait bir temsilcisi olarak, kültürleraras~~etkile~inün farkl~~bir boyutuna ~~~k tutmas~~
bak~m~ndan ilgi çekicidir (Foto.16).
Mezar ta~lannda ölüm ve ölüm sonras~~ ya~am inanc~yla ili~kilendirilerek
aç~klanabilecek, sembolik içerikleri zengin insan, at, ku~, geyik, o~lak, y~lan, akrep, kertenkele
vb.den meydana gelen yo~un figür repertuar~n~n yamnda k~l~ç, kama, hançer, tüfek gibi
silahlar ve baz~~kullan~m e~yalanna da yer verilmi~tir. Sava~~aletlerinin hâldmiyet, güç
yi~itlik, cesaret, adalet, erkeklik, kaat gibi kavramlarla ili~kilendirildi~i ve bu aç~dan ölen
ki~inin kahramanh~~n~~vurgulama amac~~ta~~d~~~, ay ~ca ölünün ruhunu kötü varliklardan
koruma gibi bir sembolizmle ilgili oldu~u dü~ünülmektedir. Kullan~m e~yalaruun ise ölen
ki~inin ya~ad~~~~döneme göndermeler yapan ve bu anlamda onun u~ra~~alanlanyla ilgili
tasvirler oldu~u kabul edilmekteclir16.
Güneydo~u Anadolu Bölgesi'ndeki ~ehirlerde yerle~mi~~nüfusun yan~nda, etnik yap~lan
tam olarak belirlenemeyen göçebe topluluklar~n son dönemlere kadar ya~amlar~n~~
sürdürdü~ü ifade edilmektedir17. Özelikle "göçebe çoban topluluklar~n a~iret ili~kileri içinde
önem kazanan tipik bir ba~lant~~ ~ehri" 18 olarak nitelendirilen Cizre'de, bu tarz mezar
ta~lar~n~n 18.-19. yüzy~lda karakteristik bir nitelik kazand~~~~dikkat çekmekteclir19. Dolay~s~yla
sözü edilen yerle~inüerde örnekleri görülen bu tarz figürlü mezar ta~lar~n~, bölgede son
dönemlere kadar süregelen göçebe a~iretler ve onlar~n ya~am biçimleriyle ili~kilendirerek
anlamland~rmak olas~d~r.
Bu mezar ta~lar~; zamansal aç~dan oldu~u kadar yayllun alan~~olarak da geni~~s~n~rlar
içinde de~erlendirilebilecek, kökleri ~slam öncesine kadar götürülebilen bir gelene~in izlerini
ta~~maktad~r. Göçebe ya~am tarz~na ili~kin referanslar ta~~yan ve atl~~çoban kültürünün söz
konusu oldu~u bir toplulu~a ait gibi görünen mezar ta~lar~; inanç, kültür, ya~am tarz~~gibi
farkl~~bile~enlerin devreye girmesiyle baz~~de~i~imler geçirerek kullan~lmaya devam etmi~tir.
Orta Asya, Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinden yap~lan alintilann bir sentezi
durumundaki Mardin Müzesi figürlü mezar ta~lar~n~n yak~n bölgede, 18.-19. yüzy~la ait
oldu~u kitabelerle belirlenen yak~n benzerlerinin bulunu~u, bu mezar ta~lar~n~n da söz
konusu tarihlere ait olabilece~ini destekleyen güçlü kan~tlar ortaya koymaktad~r.

16 Ya~ar Çoruhlu, "Orta Asyadan Anadolu'ya Lahitlerde Görülen Hançer Motiflerinin Semboliz~ni", L
Eyüp Sultan Sempozyumu- Tebli~kr, ~stanbul, 1997, 60-70; Abdüsselam Uluçam, "Van Gölü Havzas~'ndaki Tarihi
Mezarl~klar ve Mezar Ta~lar~", Türlcler, 8, Ankara, 2002, 223.
17 Nejat Göyiinç "Kanuni Devri Ba~lar~nda Güneydo~u Anadolu", Tarih Dergisi, 23, Istanbul, 1969, 71.
18 Suavi Ayd~n v.d., Mardin. A~iret Canaat Devlet, ~stanbul, 2001, 3.
19 veysi ~nci, Cizre Mezar Ta~lar~~ (18.19. Yiky~l),
Yüzüncü Y~l Universitesi Sosyal Bilimler Enst
Yaymlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi), Van, 2008.
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Foto.1: 1 nolu ~ahidenin ön ve arka yüzü ile figür detaylan

Foto.2: 2 nolu ~ahidenin ön ve arka yüzü ile figür detaylan
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Foto.3: 3 nolu ~ahidenin ön ve arka yüzü ile detaylan

Foto.4:4 nolu ~ahide
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Foto.5: 4 nolu ~ahidenin ön ve arka yüzündeki figürlerden detay

Foto.6: 4 nolu ~ahidedeki at tasviri ve Türkmen atlannda kullan~lan ko~um tak~m~. (www.horsescostume.com)
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Foto.7: 5 nolu sanduka ve yüzeyindeki figürlerden detaylar)

Foto.8: Siirt-Eruh Yedi Yaprak Köyü'nde bulunan bir mezar ta~~~(M. Mutlu)
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Foto.9: ~~rnak bölgesine ait ~ahidelerden detaylar

Foto.10: Cizre Müzesi'nde bulunan ~ahide örnekleri
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Foto.!!: 4 nolu ~ahidenin üst kesimindeki tasvirler ve Türkmen kültüründe kad~n aksesuan olarak kullan~lan benzerleri (www.commercial.appeal.com)

Foto.12: Mezopotamya kültürüne ait bir silindir mühürde G~lgam~~~olarak da adland~r~lan tasvir,
(Berlin Vorderasiatisches Museum) www.sandrashaw.com/AH 1 L 14.htm
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Foto.13: A) Ba~dat T~ls~ml~~Kap~~(www.archnet.com)
B) ~anl~urfa Han-el Barur taçkap~smdaki figürler
(~anl~urfa Arkeoloji Müzesi)

Foto.14: Hakkâ'ri'de bulunan steller (Van Müzesi)
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A

B
Foto.15: Atl~~ süvari figürünün Türk sanat~ndaki farkl~~ yans~malan
(A-Azerbaycan, B- K~r~ehir, C-Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi)

Foto.16: Midyat bölgesine ait H~ristiyan dönemine ait bir mezar ta~~~
(Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Env. No. 8972)

