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C) Sanat. insanlık tarihinin en eski sanat eserleri hayvan resimleri olup dünyanın birçok yerinde son asırlarda keşfedi
len mağara resimlerinin neredeyse tamamı hayvan ve av konuludur. Mağara resimleri daha çok bulundukları ikiimin hayvanlarıyla ilgilidir ve bunların başlıcaları
nı bizon. at. balık, dağ keçisi ve deve oluş
turur. Arap yarımadasının Asir bölgesindeki Ebhii'da ve yöresinde bu tür resimlere rastlanmıştır (Asfr: türaş ve J:ıa(lara,
s. 28-33, 180-1 85) . insan. en ilkel dönemlerinden bugüne kadar sanatının hemen
bütün dallarında hayvanı konu edinmiş
tir.

islamiyet'in üzerinde doğup geliştiği
bölgenin mimarisinde süs unsuru. sembol veya kült objesi olarak hayvan tasvirlerine büyük yer verildiği görülür. Özellikle Mısır. Asur-Babil, Hitit, Med-Pers
şehir ve saray kapılarında koruyucu (apotropeik) aslan. boğa veya sfenks gibi varlık heykellerine rastlanır. Yine saray ve
mabedierde taş veya tuğla duvarlar üzerinde kullanılan en önemli kabartma motifi hayvandır.
islam yapı sanatında hayvan tasvirleri
ilk olarak Emevl ve Abbas! saraylarıyl a
kas ırla rın d a görülmektedir. Cahiz. Ubeydullah b. Ziyad ' ın evinin g ir işine bir köpek. bir aslan ve bir koç kabartması yaptırıp . " Köpek havlar. koç süser. aslan ise
kükrer -böylece eve düşman yanaşa
maz-" diyerek bunları uğur saydığım. halbuki tam tersi kendisine uğursuzluk getirdiklerini söyler ( Kitabül-lfayevan, ı,
325) . Emevl ve Abbas! saraylarının taş
işçiliğiyle duvar resim ve mozaiklerinde
hayvan figürleri fazlaca kullanılmıştır.
VIII. yüzyılın ilk yarısında Ürdün'de Arnman ' ın güneyinde yapılmış olan Erneviler'in ünlü Kasrü'I-Müşetta'sında bunların eil güzel ve en zarif örnekleri bulunmaktadır. Bugün Berlin Müzesi'nde sergilenen binanın cephe kısmına ait parça-

larda zikzaklar ortasında yer alan dev stilize çiçek motifi altında birbirine bakan
iki aslan bir kaseden su içerken tasvir
edilmiştir. Arkalarındaki zeminden çıkan
bitkisel motif üzerine yer yer kuşlar kondurulmuştur. Hırbetü ' l-mefcer ve diğer
saray kalıntılarında da heykel, mozaik ve
duvar resmi şeklinde hayvan figürlerine
rastlanır. Endülüs'teki hayvan heykellerinin en güzel örneği , ünlü Elhamra Sarayı ' nın avlusunda bulunan ve ağızlarından
su akan grup halindeki aslanlardır. Sarayın başka yerlerinde de ağzından su akan
aslan ve fil şeklinde çeşmeler vardır.
Orta Asya'da eski Türkler'den kalma
bazı hayvan heykelleri bulunmuştur. Bunlardan. uzun ömrüyle devletin bekasını
sembolize eden kaplumbağanın bir hükümdar anıtının kaidesi olan dev heykeli,
halen Moğolistan'da Erdene Yuu Budist
Manastırı yakınındaki küçük bir tepenin
üzerinde durmaktadır.
Kurganlardan çıkarılan dokuma, keçe.
kılıç. mızrak, bıçak ve at koşumlarında.
eyerlerde, bazı kaplarda mücadele eden
hayvan figürleri hareketli. dinamik ve tabiatçı bir görüşle tasvir edilmişti r. Hun
sanatçıları yırtıcı hayvanların geyik, antilop. keçi. koyun. inek ve nadiren deve gibi hayvaniara saidırm a sahnelerine çok
rağbet etmişler. aynı temayı çok defa
tekrarlamışlardır. Rostovzeffin ilk defa
adlandırdığı "hayvan üsiGbu" bu şekilde
meydana çıkmış ; Altaylar. Güney Rusya
ve Kuzey Kafkasya'da yaygınlaşm ı ştır
(Diyarbekirli, s. I 23-124 ).

de olduğu gibi üstte çift başlı kartal, ortada hayat ağacı ve altta birbirine bakan
simetrik iki aslan şeklinde bir kompozisyon teşkil eder. Selçuklu yapıla rında aslan fıgürünün değişik şekillerde süs unsuru olarak kullanıldığına dair birçok örnek vardır. Boğaya saldıran aslan kabartması ve aslan baş ı şeklinde çörtenler bunlardan bazılarıdır. Çift ejder veya çift başlı
ejder de Selçuklu mimarisinde önemli bir
süsleme unsurudur. Yukarıda sözü edilen kompozisyonda bazan aslan yerine
çift ejder konulmuştur; Erzurum'daki
Çifte Minareli Medrese'nin taçkapısında
bunun güzel bir örneği mevcuttur. SivasKayseri yolu üzerinde bulunan Sultan Hanı'nın köşk mescidinde, bir kemerin üzerinde iki ejderin kıvrılıp kalp şekli oluştu
rarak simetrik bir biçimde kilit taşında
birleştiğ i görülür. Selçuklu mimarisindeki hayvan kabartmaları arasında sfenks,
siren , balık, geyik, kuş , tavşan ve on iki
hayvanlı takvim figürlerine de rastlanır.
Bunlar. genellikle Türkler'in eski inançlarını ve karşılaştıkları toplumların onlar
üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. XIII.
yüzyıldan itibaren hayvan figürleri yerini
yavaş yavaş bitki formuna bırakmıştır.
Anadolu'daki birçok Selçuklu taş . çini ve
ahşap süslemelerinde ejderha. çift başlı
kartal, grifon gibi esatiri hayvan figürle-

Yakutiye Medresesi'nin minare kaidesindeki çift baş lı karta! ve aslan k a bartmaları - Erzurum

Türkler'de islamiyet'in kabulünden
sonra hayvan tasvirleri daha çok Selçuklu mimarisinde görülmektedir. Hükümdarlarının bir kısmı aslanit isimler taşıyan
Selçuklular. değişik mimari eserlerinde
özellikle aslan heykel ve kabartmaianna
fazlaca yer vermişlerdir. Bunlardan bir
kısmı. Diyarbakır Kalesi'nin bazı burçlarında ve Erzurum Yakutiye Medresesi'n-
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rinin ruminin içine gizlendiği ve bitki formunu aldığı görülür. Divriğ i Ulucamii'nin
batı kapısının iki yanını süsleyen çift baş
lı karta l ın kanat uçlarındaki ayrıntılara
gizlenmiş olan ejder başları , artık bitkiler dünyasına karışmakta olan zoomorfik örneklerden birini temsil etmektedir.
Bahri Memlük sultan l arından ı. Baybars
da yaptırdığı birçok esere aslan heykeli
veya kabartması koydurmuştur. Creswell, bunların aslan değil Baybars ' ı temsil eden panterler (bars = pars) olduğunu
söyler ve The Muslim Architecture of
Egy pt adlı eserinde bunları kronolojik
sı rayla inceler (ll. ı 50- ı 54 ı .
Anadolu ve Kafkasya ' nın muhtelif şe
hirlerinde rastlanan , Karakoyunlu ve Akkoyunlular'a izafe edilen koç. koyun ve at
şeklindeki mezar taşları da muhtemelen
sahiplerinin boylarını sembolize etmektedir. Gelenek hıristiyan Gürcü ve Ermeniler'i de etkilemiş ve XX. yüzyıla kadar
devam etmiştir.
Üzerinde değişik hayvan tasvirleri bulunan çiniler iç dekorasyanda önemli bir
yer tutar. Dış zemini kaplayan çiniler ise
birleşerek dev motifler oluşturur: bunlar
arasında hayvan tasvirleri de vardır. Mesela Buhara'da XVII. yüzyılda yapılmış
Nadir Divan Begi Medresesi'nin taçkapı
sının iki yanında simetrik iki zümrüdüanka yer almaktadır. Semerkant'ın ünlü
Şirdar Medresesi'nin adı da taçkapısının
iki yanındaki aslan (şlr) tasvirlerinden
gelmektedir. Her iki aslanın sırtı üzerinden doğan güneş şeklinde birer insan yüzü bulunmakta ve bu kompozisyon muhtemelen Allah ' ın asianı ve aynı zamanda
ilim şehrinin kapısı olan Hz. Ali'yi sembolize etmektedir. Aynı kompozisyon, ll.
Keyhusrev paralarında ve Antalya- Burdur yolu üzerindeki İncirhan'ın taçkapı
sında da görülmektedir.
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İslam sanatında sıva üstü duvar resimciliğinin

daha çok Emevller'le Abbasller
tarafından benimsendiği ve kompozis yonlarda hayvaniara da geniş yer verildiği görülür. Bu resimlerin en güzel örneklerine Kusayru Amre, Kasrü'l-hayri'l-garbl ve ei-Cevsaku'I-Hakanl saraylarında
rastlanmaktadır.

Doruk noktasına Roma-Bizans döneminde ulaşan mozaik sanatı İslam dünyasına Emevller'le girmiş ve muhtemelen yine Bizanslı ustaların elinden çıkma ,
içinde hayvanların da sıkça kullanıldığı
güzel örnekler vermiştir. Bu mozaiklerdeki hayvan figürleri sadece dekoratif
amaçlı olup herhangi bir sembolik değer
taşımamaktadır. Hayvanlı örneklerin en
güzeli. hiç şüphesiz Hırbetü'l-mefcer Sarayı ' ndaki bir duvar panosunda yer alan
aslanın ceylana saldırması sahnesidir.
İslam sanatında hayvan figürleri en
fazla madeni eşyada kullanılmıştır. Arabistan yarımadasının İslam öncesi tarihinde önemli bir yeri olan Yemen'deki efsanevl yüksek bina Gumdan 'ın köşelerin 
de birer tunç aslan heykeli bulunduğu ve
rüzgarın esrnesiyle kükreme sesi çıkar
dıkları rivayet edilir. Fair kazılarında da
küçük boyutlarda tunçtan yapılmış deve
ve yunus balığı heykelleri ele geçirilmiş
tir. İslam maden sanatında, çoğunluğu
nu yine güç sembolü hayvanların oluştur-
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duğu

heykel şeklindeki buhurdan ve ibrik, sürahi gibi kaplar büyük bir yer tutar.
Genellikle Orta Asya. İran ve Suriye atöl~
yelerinde yapılan madeni kaplardan !eğen. kazan ve kase gibi diğer formlardaki parçalar üzerinde de daha çok çeşitli
tekniklerde işlenmiş hayvan motifleri bulunur. Ayrıca altın , gümüş ve yeşim gibi
kıymetli malzemeden yapılmış sürahi
benzeri kapların kulplan özellikle Orta Asya sanatında hemen daima ejder şeklin
dedir. Evliya Çelebi. Macaristan ' ın Peçuy
şehrindeki Ferhad Paşa Hamarnı'nın soyunmalığında yekpare mermerden oyulma büyük bir şadırvan havuzu ve bunun
içinde altın renginde pirinçten geniş bir
fıskıye gördüğünü. suların on iki ejderin
ağzından fışkırdığını ve bu fıskıyenin "üç
öküz kellesiyle üç kaplumbağanın üzerine oturduğunu " yazmaktadır . Bu bilgi ,
Orta Asya Türkleri'nde İslam öncesi dönemlerden itibaren görülen ejder ve kaplumbağa motiflerinin Osmanlılar'da da
sürdüğünü ve özellikle kaplumbağanın
yine kaide olarak kullanıldığını göstermesi bakımından önem taşımaktadır.
Madeni paralar üzerinde de hayvan
tasvirlerine ve hayvanlı motiflere rastlanır. Daha çok Artuklu. EyyCıbl ve Anadolu
Selçuklu paralarında görülen bu figürler
genellikle süvari ve aslandır. Sikkelerinde hayvan tasvirlerine en fazla yer veren
hükümdar Babürlü Sultanı Cihangir'dir:
boğa , koç. yengeç. aslan, akrep, balık ve
bazı mitolojik hayall yaratıklar bunların
başlıcalarını teşkil eder ( Treasures of lslam, s. 389-391 ).
İslam sanatının en önemli dallarından
biri olan minyatürde hayvan çok işlenen
bir motiftir. Konusu Kelile ve Dimne gibi hayvan hikayeleri veya Cahiz'in Kitfı
bü'l - ljayevfın'ı gibi doğrudan hayvan
olan eserlerle Hariri'nin el-Ma~iimfıt'ı ,
Sa'dl'nin Gülistfın'ı ve Nizarni'nin ljamse'si gibi dalaylı olarak hayvanlardan söz
eden eserlerin minyatürlü nüshaların
da hayvan tasvirlerinin en güzel örneklerini bulmak mümkündür. Ünlü usta
Mehmed Siyahkalem'e atfedilen minya-
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türlerin önemli bir bölümü de hayvan konuludur.
Çoğunlukla kompozisyonları minyatür
ustaları tarafından yapılan halıların bir
türü hayvanlı halılar olarak anılır. Bu tür
halılarda kuşlara. hayvan mücadelelerine ve mitolojik hayvaniara çokça rastlanır. Kumaş üzerine işlenen motifterin
önemli bir bölümü de hayvandır. Hadislerde üzerinde hayvan tasviri bulunan bir
perdeden söz edilir (Tecrid Tercemesi, VI.
414-421).

islam fildişi sanatının önemli konularından biri de hayvandır. Özellikle Endülüs'te yapılan sandukçeler. küçük yekpare kutular ve av borusu. kılıç kabzası gibi
eşya üzerinde aslan. kuş. boğuşan hayvan motifleri ve av sahneleri oyma veya
boyama tekniğiyle yer alır.
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Iii

"Bülbülün çektiği dili belasıdır"; "Yürük
at yemini kendi arttırır" vb. atasözleriyle
"balık kavağa çıkınca". "aslan parçası",
"şahin bakışlı" gibi deyimler ve "tilki gibi
kurnaz". "kaz gibi aptal". "kuzu gibi munis". "katır gibi inatçı" vb. teşbihler bunlardan bazılarıdır.
islamiyerten önceki Türk edebiyatın
da hayvan gerek totem olma özelliği gerekse avcılık ve göçebelikte işe yaraması
sebepleriyle önemli bir yere sahiptir. Bu
dönemde kullanılan on iki hayvanlı takvimde ay isimlerinin hayvanlardan seçilmiş olması. Türkler'in düşünce sisteminde hayvanın sahip olduğu yeri açıkça gösterir. Ata verilen özel değer ise yüzyıllar
boyunca Türk topluluklarını temelden etkilemiş ve çeşitli destanlarından da anlaşıldığı üzere adeta kendilerini bu hayvanla özdeşleştirmeleri sonucunu doğur
muştur.

Türkler'in islamiyet'e girmelerinden
sonra oluşan edebiyatlarında. Kur'an ve
hadislerde zikredilen hayvanlar kadar eski medeniyetlerinde önem verdikleri hayvanlar da eserlerine yan sı mıştır. Klasik
Türk edebiyatının çevre ve tabiatla olan
ilgisi çeşitli hayvanların birer vesile ile
anılmasına zemin hazırlamış ve müstakil
kitaplardan küçük nazım parçalarına kadar pek çok edebi üründe onlara da yer
ayrılmasına sebep olmuştur. islam edebiyatında önemli yer tutan "Acaibü'lmahiGkat" ve "Hayatü'l-hayevan" türü
eserlerle tanışan klasik Türk edebiyatı
nın. hayvanları konu alan müstakil çalış
malar içerisinde tercüme yoluyla yakın
dan tanıdığı ilk kitap. Hintli filozof Beydeba'nın (Bidpay) fabl özelliği taşıyan Kelile ve Dimne'sidir. Değişik asırlarda ve

farklı

isimlerle (Kelfle ue Dimne, Hümayunname, Simarü'L-esmar [Zübdetü'L-ezhtir}, Nafiu'L-asar vb.) birçok defa Türkçe'ye çevrilen Kelile ve Dimne'den sonra bu alanda Feridüddin Attar'ın Man-

tı]fu't-Tayr'ı ile Nahşebi'nin Tutini'ıme'
si büyük değer taşır. Bu üç eserin günümüze kadar gelen manzum ve mensur
çevirileri. asır asır Türk insanının hayvanlar dünyasına bakış açısını göstermesi
bakımından önemlidir.

Klasik Türk edebiyatındaki ilk müstakil hayvan risaleleri "Harname" adıyla bilinir. Germiyanlı Şeyhi'nin manzum. Molla Lutfı'nin mensur olarakyazdıkları Harni'ıme'lerde, devrio yaşanmış bazı olayları fabl özelliğine büründürülerek eşek
Ierin başından geçmiş gibi anlatılmıştır.
Daha sonraki dönemlerde hayvan merkezli edebi eseriere ilgi azalır ve Köse Meali ile Sabit'in manzum, Ebubekir Kani'nin mektup türündeki mensur Hirreni'ı 
me'leri dışında önemli bir esere rastlanmaz. Ancak klasik Türk edebiyatının alegorik mesnevileri içinde kahramanları
hayvanlardan oluşan aşk hikayelerinin de
önemli bir yeri vardır; Zati'nin Ş em' ü
Pervi'ıne'si ile Kara Fazli'nin Gül ü Bülbül'ü bunlardandır. Bu tür mesnevilerde
hayvaniara daha ziyade temsili roller verilir ve aşkın felsefi yorumları yapılır. Bunu. islami gelenekte Derviş Şemsi'nin
Dehmurg'u gibi örneklerine sıkça rastlanan ahlak'i-didaktik eserlerdeki hayvan
sembolizmine bağlamak mümkündür. Nitekim daha Mevlana'nın Meşnevfsinden
itibaren çeşitli Gülistan tercümelerinde
ve telif mesnevilerde kıssadan hisse çı
karılabi lecek hayvan hikayeleri sıkça yer
alır ve bu hikayelerde felsefeden sosyo-
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D) Edebiyat. Diğer milletlerde olduğu
gibi Türkler'de de pek çok hayvan müstakil olarak veya başka eserler içinde çeşitli maksatlarla edebiyatakonu edilmiş
tir. Dünyanın en eski yazılarında yer alan
bazı piktogramlara hayvan figürlerinden
istifade edilerek biçim verildiği bilinmektedir (b k ELiFBA) Bu şekilde pek çokyazı türünün oluşmasına katkıda bulunan
hayvanlar bütün dillerde teşbih. istiare
ve mecazlar teşkil ederek anlatıma güç
katmışlardır. Mesela Türkçe'deki, "Eşeği
düğüne çağırmışlar. ya odun eksiktir ya
su demiş"; "Aslan yatağından belli olur";

Kelile

ve Dimne'nin
yazma bir
nüshasındaki

bazı .havvan

tasvirleri
(Süleymaniye Klp. ,
Fatih,
nr. 3682,
vr. 246', 503' )
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