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Öz
Çağlar boyu önemli bir yönetim ve yerleşim merkezi olan Diyarbakır, pekçok kültürün bir arada
yaşadığı etkileyici bir tarihi dokuya sahiptir. Geçmiş çağlarda gezgin ve seyyahların, modern çağda ise
kültür araştırmacılarının sürekli dikkatini çeken kent, Türk-İslam mimarisinin de önemli yapıtlarını
bünyesinde barındırmaktadır. Bu mimari yapılar, strüktür-malzeme ve anıtsallık açısından olduğu kadar
içerdikleri plastik kabartmalarla da öne çıkan örneklerdir.
Diyarbakır'da geleneksel konutlar üzerine yapılan bir inceleme gezisi sırasında tespit edilen figürlü bir
kabartma bu anlamda dikkat çekicidir. Tarihi bir konutun avluya açılan duvarı üzerinde yer alan kabartma
koyu gri renkte kalker yüzeyine oyma-kabartma tekniğinde işlenmiştir. 18. yüzyıla ait olduğu düşünülen
konutta devşirme olarak kullanılan kabartmanın tarihi konusunda da yazılı bir veri mevcut değildir. Buna
karşın kabartmanın üslup özellikleri bilhassa Anadolu Türk sanatı figür kullanımlarını anımsatan
nitelikleriyle öne çıkmaktadır. Bu bildiri kapsamında, tarihi bir konutun duvarında devşirme olarak
günümüze ulaşma şansını elde eden bu figürlü kabartma, Sanat Tarihi disiplini çerçevesinde üslupsal bir
analize tabi tutulacaktır. Ayrıca kabartmanın dönemi konusunda ulaşılan veriler, benzer örneklerle
desteklenerek öncü ve çağdaş sanatsal çevrelerdeki yeri vurgulanacaktır. Böylece Türk-İslam sanatında
kullanılan figür repertuarının kayda değer bir bölümünü içeren Diyarbakır'da, şimdiye kadar bilim
çevrelerince pek bilinmeyen bu figürlü kabartmadan yola çıkılarak, kentin kültürel tarihine farklı bir
perspektiften yaklaşılacaktır.
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Abstract
Being a significant center of management and settlement for ages, Diyarbakır has an impressive
historic fabric hosting various cultures together and full of artistic traces of each culture. Having aroused the
attention of travelers and wanderers in the old ages and attracting the attention of culture researchers in
modern age, the city also embodies important works of Turkish-Islam architect. These architectural works
are prominent examples in terms of structure- material and monumentality as well as in terms of plastic
relief those contain. A figured relief detected during a study tour carried out about traditional dwellings in
Diyarbakır is attention-grabbing in this respect. Located on a wall of a historic dwelling opening to yard, the
relief was embroidered in 0.40 x 0.70 m dimensions, dark gray colored on limestone surface using relief
technique. There is not a written data available on the date of the relief used as spolia in the dwelling
considered belonging to 18th century. Nonetheless, stylistic properties of the relief become prominent
especially with its features resembling Anatolian Turkish art figure usages. Within the scope of this notice,
having acquired the opportunity of reaching to present day as spolia on a wall of a historical dwelling, this
figured relief will be subjected to a stylistic analysis within the perspective of the discipline of Art History.
Furthermore, the data reached on the period of the relief will be supported with similar examples and its
position in pioneer and contemporary artistic circles will be emphasized. Hence, cultural history of the city
will be dealt with a different perspective based on this figured relief, which is not known up-to-now by
scientific circles, in Diyarbakır embodying a remarkable part of figure repertoire used in Turkish- Islamic
art.
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Çağlar boyu önemli bir yönetim ve yerleşim merkezi olan Diyarbakır'ın günümüze ulaşan tarihi
dokusunda anıtsal mimari yapıtların etkisi büyüktür. Geçmiş çağlarda gezgin ve seyyahların, modern
çağda ise kültür araştırmacılarının dikkatini üzerinde yoğunlaştıran da kentin bu mimari yapılara
borçlu olduğu etkileyici tarihi dokusudur. Sokak ağlarının birleştirdiği cami, kilise, türbe, han, hamam
ve medreseler arasında, dar sokaklara açılan geleneksel konutları ve bütün bu dokuyu sahiplenircesine
içine alan anıtsal kalesiyle oldukça etkileyici bir tarihi dokuya sahip olan Diyarbakır, kültürel
çeşitliliğinin sunduğu potansiyel zenginliği bakımından kültür araştırmacılarının ilgisini sürekli olarak
çekmeye devam etmektedir.
Pekçok kültürün çağlar boyu bir arada yaşadığı ve her birine ait farklı sanatsal izlerle dolu olan
bu etkileyici atmosferde her an farklı bir yenilikle karşılaşmak hiç de şaşırtıcı değildir. Geleneksel
konutlar üzerine yaptığımız bir inceleme gezisi sırasında, bir konutun avluya açılan duvarı üzerinde
tespit etiğimiz figürlü bir kabartma bu anlamda dikkat çekicidir.
Cevat Paşa Mahallesi Çelikmen Sokak’ta bulunan konutun inşa tarihi bilinmemektedir
(Fotoğraf-1). Ancak Diyarbakır'da günümüze ulaşan tarihi konutların ait oldukları zaman dilimi 18.
yüzyıldan erkene inmemektedir. Bu nedenle 18. yüzyıl ve sonrası bir döneme ait olduğunu
düşündüğümüz konutun M. 1962 tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır. (Tuncer, 1999: 448-449)
Evin avluya açılan batı cephesinin kuzey kesiminde düzgün kesme bazalt sıralarının arasında yer alan
bu figürlü kabartma, zeminden 2 m yükseklikte 0.40 x 0.70 m ölçülerindeki koyu gri kalker yüzeyine
işlenmiştir (Fotoğraf-2). Figür ve motiflerde oyma tekniği kullanılarak kompozisyonun yüzeyde
kabartma olarak belirmesi sağlanmıştır.
Bu süslemeli taşın, evin orijinaline ait olmadığı, malzeme farklılığı ve ele alınan konunun
niteliğinden anlaşılmaktadır. Evin 1962 onarımı sırasında devşirme olarak kullanıldığını tahmin
ettiğimiz yüzeyi bezemeli bu taşın nereden getirildiği ise bilinmemektedir. Cephelerin tamamında
gözenekli bazalt kullanılmasına karşın kabartma, kalker olduğunu düşündüğümüz bir taş yüzeyi
üzerine işlenmiştir. Ancak Diyarbakır'daki tarihi konutların cephelerinde bazalt taşın monoton etkisini
hafifletme adına yapılan, kesme taş yüzeylerinin siyahla, derzlerin ise beyaz cas harcıyla boyanması
işlemi (Baş, 2010: 314) bütün cepheye homojen bir malzeme ile inşa edildiği görünümü
kazandırmaktadır. Bu uygulama kabartmalı taşın orijinal görünümünü de yitirmesine sebep olmuştur.
Bu nedenle taşın pürüzsüz yüzeyi dışında, cephede kullanılan bazalt malzeme ile arasında herhangi bir
renk farklılığı söz konusu değildir (Fotoğraf-2).
İlk bakışta tarihi konusunda kesin yargılara ulaşılamasa da üslup özellikleri, girift
kompozisyonu ve plastik etkisi bu figürlü parçanın konutun tarihine göre çok daha erken bir döneme
ait olduğunu düşündürmektedir. Bu bağlamda Diyarbakır'ın tarihi arka planına genel olarak değinmek
gerekmektedir.
Önemli bölgelerin birbirine bağlandığı ana yollar üzerinde bulunması Diyarbakır’ı tarihi
boyunca cazibe noktası durumuna getirmiştir. Şehir, Akdeniz’i Basra Körfezi’ne; Karadeniz’i
Mezopotamya’ya bağlayan, bunun yanı sıra Bitlis ve Van Gölü havzası üzerinden Azerbaycan ve
İran’a ulaşan önemli yolların birleştiği kavşak noktası üzerindedir. Bu nedenle önemli kültür ve ticaret
merkezi konumunu her dönemde korumuştur. (Yılmazçelik, 1995: 1)
Kentin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak yöredeki en eski toplu yerleşmenin
M.Ö.8000 sonlarına indiği saptanmıştır. (Kuruyazıcı, 1997: 461) İlk uygar topluluğunun Hurriler
olduğu anlaşılan şehirde Mitanniler, Asurlular, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Büyük İskender,
Selevkoslar, Partlar, Büyük Tigran hüküm sürmüştür. M.Ö. 69’da Roma egemenliğine geçen kent, 395
yılına kadar Part-Roma, Sasani-Roma arasındaki mücadelelere sahne olmuştur. 395’te Doğu Roma
toprakları içinde kalan şehir, İslam fethinin gerçekleştiği 639 yılına kadar Sasani-Bizans arasında
sürekli el değiştirmiştir. (Beysanoğlu, 1995: 5; Beysanoğlu, 1999: 41)
Diyarbakır 693 yılında İyaz bin Ganem’in idaresinde Halid bin Velid tarafından fethedilerek
İslam topraklarına katılmıştır. Amid, Meyyafarikin, Mardin, Hasankeyf ve Erzen yeni fethedilen bu
bölgenin en önemli şehirlerini oluşturmaktadır. (Göyünç, 1991: 465; İzgöer, 1999: 380-382)
Sonrasında kent sırasıyla Emevi, Abbasi, Şeyhoğulları, Hamdâni, Mervanoğulları, Selçuklu,

İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklu, Eyyubi, Akkoyunlu ve Osmanlı yönetiminde kalır (Darkot, 1945:
607; Sevgen, 1982, 51; Erdem, 2002: 80, 120, 130)
Makalenin konusunu oluşturan figürlü kabartmanın Diyarbakır’ın geçirdiği bu tarihi süreç
içerisinde hangi evreye ait olduğu net olarak belirlenememektedir. Ancak kabartmanın dönemini tespit
noktasında bazı biçimsel değerlendirmeler ve üslupsal analize ihtiyaç duyulmaktadır. Figürlü
kabartmada dikkat çeken özellikler şunlardır: (Fotoğraf-3, Çizim-1)
1- Kabartmada kanatlı aslan figürleri tasvir edilmiştir.
2- Ağır bir yürüyüş pozisyonundaki figürlerin baş ve vücutları profildendir.
3- Başlarda kulak, göz, ağız ve yeleler belirtilmiştir. Özellikle kulak ve yelelerin gerçekçi
görünümden uzak, şematik bir anlayışla tasvir edildiği gözlenmektedir. Sivri dilimlerle sonlandırılan
yeleler ve öndeki figürün kuyruğunu ısırır vaziyetteki ağız, figürlere hâkim olan vahşi görünümü öne
çıkarmaktadır.
4- Figürlerin sıradışı niteliklerini vurgulama amaçlı yapılan kanatları dilimli rumi formunda
düzenlenmiştir.
5-Yukarıya doğru dairesel bir kıvrımla işlenen kuyruklar rumilerle sonlandırılmıştır
6- İçteki ayaklarını öne adım atmış şekilde ele alınan figürler, sıra halinde ve ağır ağır ilerler
vaziyette tasvir edilmiştir. Aslanlarda dinamik bir havanın aksine tören geçidi havası hâkimdir. Baş ve
gövdenin profilden verilişi de tören geçidi izlenimini arttırmaktadır.
7- Figürler, rumi ve palmetli dalların oluşturduğu spirallerden meydana gelen bir zemin üzerine
yerleştirilmiştir. Yer yer figürlerin yüzeyini de kaplayan bu dallar düzenlemeye girift bir karakter
kazandırmaktadır.
Sahip olduğu biçimsel özellikler ışığında değerlendirildiğinde düzenlemenin, devam eden bir
frizin parçası olduğu yan kenarlarda yarım kalan figürlerden anlaşılmaktadır (Fotoğraf-3, Çizim-1). Bu
durumda figürlerin orijinalde bir kesintiye uğramadan devam ettiği düşünülebileceği gibi, figür
dizilerinin belli bir noktada simetrik bir düzen oluşturacak şekilde karşılaştığı da kabul edilebilir
(Çizim-2). Ancak farklı dönemlere ait benzer örneklerin büyük bir bölümünde dizi halinde ilerleme
söz konusudur. Antitetik duruşun kullanıldığı figürlü düzenlemeler ise daha çok tek figürlerde tercih
edilen bir tasvir şeklidir. Bu durum, figürlerin karşılıklı birleştiği yolundaki varsayımımızın daha
güçsüz bir öneri olarak kalmasına neden olmaktadır.
Kabartmanın detaylarında eklektik bir üslup dikkati çekmektedir. Düzenlemede etki alanları
olarak yer yer öne çıkan Orta Asya, İran, Mezopotamya ve Anadolu; bölgede Türk dönemine ait sanat
eserleri üzerinde kullanılan figürler için de geçerlidir. Bilinmektedir ki figür özellikle Diyarbakır ve
çevresinde, farklı yapı tipleri üzerinde oldukça geniş bir repertuar sunmaktadır. Anadolu Türk
sanatında, başından beri kullanılan figür çeşitlemesinin neredeyse tamamını yansıtan bu figürler
Abbasi döneminden başlayarak Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde yoğunlaşmaktadır. (Baş, 2006: 4756, Baş, 2012: 75) Özellikle Orta Asya ve Sasani etkilerinin gözlendiği figürlerde biçimsel olarak
“aşırı stillizasyona gidiş, uzuvları geometrikleştirme, spiraller ve volütlerle süslemek, gövdede
süsleyici beneklere yer vermek, “S” şeklinde kıvrılmalar, uzuvları deforme etmek, formülleştirerek
özet halinde vermek” gibi özelliklerin yanısıra realiteden uzaklaşma ve dekoratif bir karakter kazanma
dikkat çekicidir. Çok kere bir hayvanın ikinci bir hayvanla veya başka bir hayvana ait parçalarla
birleştiği görülür. (Öney, 1969-1970:189; Öney, 1992: 34) Bu figürlerin sadece basit bir süsleme
gereksinimi sonucunda yapıldığını ileri sürmek yanlış olur. Hatta denilebilir ki bu kullanımların
simgesel mesaj içeriği, süsleme işlevinden ağır basmaktadır. Ortaçağ İslam dünyasında figürlü
kabartmaların iki sembolik anlamı ile öne çıktığı gözlenmektedir. Bunlardan biri figürlerin politik
güce dair taşıdığı siyasi mesajların iletilmesidir. İkincisi ise özellikle kale surları ve kapıları üzerinde
yer alan efsanevi niteliklere büründürülmüş figürlerin o dönem toplumunda, yapıyı ve içindekileri
koruyacağına dair duyulan inanç sonucu bir tılsım haline dönüşmesidir.
Diyarbakır'daki bu figür çeşitliliği içerisinde öne çıkan figürlerden biri de, konut duvarında da
karşılaştığımız aslandır. Belirli biçim ve üslup özelliklerine sahip olan bu aslanlar genelde yüksek
kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Kütle karakteri gösteren figürlerde gövde kaba işlenmiş, yüzdeki

ayrıntılara daha önem verilmiştir. İri gözler, büyük yassı burun, burun hattı ile birleşen kaşlar büyük
aralık ağız, şişkin yanaklar dikkati çeker. Kuyruk genelde arka ayakların arasından geçerek sırt
üzerinde son bulmaktadır. Tüyler ve yeleler genelde ya belirtilmemiş ya da basitçe tasvir edilmiştir.
Bu figürler heybetli ve ürkütücü görünümden ziyade aslan karikatürünü anımsatmaktadır ( Fotoğraf4). Aslanın Diyarbakır yapılarındaki kullanım şekli Orta Asya ve İran etkilerini gündeme
getirmektedir. Pazırık ve Altay kurganlarından çıkan buluntular üzerindeki aslanlar, figürün Türk
sanatında erken dönemlerden beri kanatlı şekliyle kullanıldığını göstermektedir. İslamiyet sonrasına da
aktarılan bu figür, İslam döneminde daha ziyade hükümdar ve yiğitlikle ilgili bir sembol olarak
kullanılmış, bayrak, sikke ve armalarda hukuki bir sembol olarak yer almıştır. (Köprülü, 1946: 604605; Öney, 1971: 33-34; Çoruhlu, 2001: 131) Özellikle Diyarbakır Kalesi surlarında yoğun biçimde
yer alan Selçuklu çağına ait aslan figürlerinin rumi kanatları, konut duvarında incelediğimiz aslan
figürüyle benzerlikler taşımaktadır. Ancak incelenen kabartmada aslanlar, Türk sanatında karakteristik
özellik gösteren “profilden işlenen vücut ve 3/1 cepheden verilen baş” (Öney, 1971: 6) anlayışının
aksine tamamen profilden yapılmışlardır. Selçuklu çağı mimarisinde Kayseri Karatay Han (M.1240),
Denizli Akhan (M. 1253-1254) ve Erzurum Yakutiye Medresesi’nde (M.1310) tam profilden işlenen
aslan figürleri ile karşılaşılsa da bu duruş, diğer gruplara göre daha az karşımıza çıkmaktadır (Öney,
1971: 17)
Kabartmada figürlerin ağır bir hareketle yürür vaziyetteki duruşları, Orta Asya ve Mezopotamya
kullanımlarını akla getirmektedir (Fotoğraf-5-6). Orta Asya hayvan üslubunda, tören geçidi edasında
ağır bir hareket halinde verilen hayvan figürlerine mimariden çok küçük sanat eserleri üzerinde
rastlanılmaktadır (Öney, 1971: 6) (Fotoğraf-7). Ancak hayvan figürlerinin birbirini ardı sıra takip ettiği
bu sahnelere -konut duvarında yer alan kabartmanın aksine- kovalama ve kovalanma konusu hâkimdir.
Bu nedenle genelde koşar vaziyette tasvir edilen ve canlı bir hareketliliğin söz konusu olduğu bu
sahnelerde öndeki figür bu canlılığı aksettirme adına başı geriye dönük vaziyette tasvir edilmiştir.
(Çoruhlu, 1993: 121-125) (Fotoğraf-8) Gazne III. Mesut Sarayı (M.1099-1114) mermer
kabartmalarında da bu tarzda birbirini kovalayan aslan figürlerine yer verilmiştir (Fotoğraf-9).
Diyarbakır örneğine çok yaklaşan bir uygulama Suriye Hama'da Zengi ve Eyyubi dönemine
tarihlenen Nureddin Camii (M. 1157-1172) ana mihrabında görülmektedir (Herzfeld, 1943: 40-47,
Fig.17). Ancak bu kabartmada birbirini kovalar tarzda tasvir edilen hayvan figürlerinden öndekinin
başını arkaya çevirmiş şekilde verilmesi ve düzenlemenin sonundaki sfenks, Avrasya hayvan
üslubuyla bağları daha net yansıtan özellikler olarak öne çıkmaktadır (Fotoğraf-10).
Ayrıca Konya İnce Minareli Medrese Müzesi'nde Konya Kalesi'nden getirilen eserlerde, mermer
üzerine kabartma tekniğinde koşan boğa ve aslan kabartmalarına yer verilmiştir ki bunlar Konya
Alaeddin Sarayı'nda alçı üzerine işlenen birbirini kovalayan hayvan figürü frizlerini de
anımsatmaktadır. (Fotoğraf-11-12)
Diyarbakır kabartmasında figürlerin rumi formundaki kanatları Avrasya hayvan üslubunun bir
uzantısı olarak figürün ilahiliğini vurgulama amacıyla yapılmıştır. Bir görüşe göre Orta Asya'da
aslanların kanatlı işlenmesi Şaman kültünde şamana gökyüzü ve yer altı seyahatinde yardımcı olan ruh
inancıyla ilgilidir. Ayrıca hayvan figürlerini güçlü göstermek ve efsanevi bir hız katmak amacıyla
kanatlı tasvir edildiği de ifade edilmektedir. (Öney, 1971, 23-37; Çoruhlu, 1995, 20) Figürlerde
kanatların rumi şeklinde sonlandırılması Türk etkilerini akla getirse de dilimli işleniş Sasani
uygulamalarını anımsatmaktadır (Fotoğraf-13). Figürlerden arkadakinin önde yer alan figürün
kuyruğunu ısırması Orta Asya hayvan üslubunun bir özelliği olarak mücadele sahnelerine, yani
sembolik arka planda iki zıt unsurun mücadelesine işaret etmektedir. Bu yönüyle hayvan mücadele
tasvirlerindeki sembolik anlamın örtük bir ifadesi şeklinde kaşımıza çıkan bu uygulama bazı
düzenlemelerde kanat ve kuyrukların ejder şeklinde sonlandırılması biçiminde de uygulanmıştır. (Esin,
1969: 177; Ottodorn, 1978: 112)
Figürlere zemin oluşturan ve yer yer figürlerle birleşerek kompozisyonu tamamlayan rumili
spiral kıvrık dallar özellikle Suriye, Irak ve Anadolu'nun güney bölgelerindeki Artuklu, Eyyubi ve
Zengi sanatında kullanılan bir tarz durumundadır. (Herzfeld, 1942: Fig.3, 4, 10; Ögel, 1987: Resim137)

Sonuç olarak, Diyarbakır'da 18. yüzyıla ait tarihi bir konutun duvarında devşirme olarak
kullanılarak bugüne ulaşma şansı elde eden bu figürlü kabartmanın şimdilik nereye ait olduğu
bilinmemektedir. Mimaride figür kullanımının yoğun olduğu bir bölgede karşımıza çıkmakla birlikte
genel eğilimler dışında kalan özellikleriyle de öne çıkan kabartma, Osmanlı öncesi Anadolu Türk
sanatındaki figürler dikkate alındığında mimari üzerinde ünik bir uygulama olarak karşımıza
çıkmaktadır. Detaylarda Mezopotamya ve İran kökenli etkiler taşısa da, genel üslup açısından
değerlendirildiğinde figürlerin rumi şeklinde sonladırılan kanat ve kuyrukları, öndeki hayvanın
kuyruğunu ısırma geleneği, aradaki boşlukların palmet ve rumili spiral kıvrık dallarla dolgulanması bu
kabartmanın Türk dönemine ait olma ihtimalini arttırmaktadır.
Diyarbakır ve çevresindeki figürlü kullanımlarda çok daha belirgin şekilde izlenebilen Orta
Asya referanslı uygulamaların, bu kabartmada bir adım geriye çekilerek yerini İran ve Mezopotamya
gibi dış etkilere bıraktığı gözlenmektedir. Ne tür bir yapıda nasıl bir konumda kullanıldığı konusunda
kesin fikirler yürütmek zor görünse de, mevcut uygulamalardan hareketle bu kabartmanın
Anadolu’daki erken Türk dönemlerinde kale surları, kapıları ya da Artuklu Sarayı’nda kullanıldığını
öne sürmek çok da uzak bir varsayım olmayacaktır. Mimaride benzer örneklerine rastlanmasa da
uygulamanın özellikle metal ve seramik eserlerde çok yakın tekrarlarıyla Anadolu öncesi Türk ve
Osmanlı öncesi Anadolu Türk sanatında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Mimariden ziyade küçük eserler
üzerinde benzerlerinin görülmesi Anadolu'da tuğladan taşa dönüşen yapı malzemesini süsleme
konusunda, işleme yeteneğinin henüz istenilen seviyede olmamasıyla açıklanabilir. Diyarbakır’da
Erken Türk mimarisine ait özgün örneklerden biri olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii
süslemelerinde de Sasani ve Orta Asya kökenli sentez uygulamalar, etki alanlarının çeşitliliği
bakımından incelenen figürlü kabartma ile benzeşmektedir. Bu durum kabartmanın Türklerin
Anadolu'ya ilk geldikleri dönemlere ait olma varsayımımızı daha da güçlü kılmaktadır.
Kabartmada gözlenen dış etkiler birebir aktarma değil, etki alanını belli eden yeni yorumlar
şeklindedir ki bu kullanım, Türk sanatında etki alanlarının dönüştürülerek kullanılması geleneğine de
uygun bir görüntüdür.
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