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ĠSLAM SÜSLEME SANATININ MEZAR TAġLARINA 

YANSIMASI;  “BĠNGÖL ÖRNEĞĠ” 

REFLECTĠON OF DECORATĠVE ARTS OF THE ĠSLAMĠC 

GRAVE STONE “EXAMPLE BĠNGÖL” 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zahir Ertekin1Öğrt. Gör. Nebi BUTASIM2 

ÖZET 

Kültürel yaĢamın sürdürülebilmesi sağlam temellerle mümkündür. Bir toplumun, bir 

milletin geleceğini inĢa etmesi geçmiĢini iyi bilmesi ve geçmiĢine sahip çıkmasıyla 

mümkündür. Toplumun geçmiĢinde en önemli yeri iĢgal eden olgulardan biri de o toplumun 

sanat anlayıĢıdır. Sanat anlayıĢının çok geniĢ bir alanı kapsadığı malumdur. Bu kapsamın 

içinde toplumun kendi atalarına gösterdiği saygının göstergesi olan mezarlar da gelmektedir.  

Ġslam düĢünce sisteminde genelde çok süslü mezar geleneği bulunmamaktadır. Ancak 

Ġslam düĢüncesinin çok geniĢ toplumlar tarafından kabulüyle birlikte eski bazı gelenekler 

mezar geleneğini de etkilemiĢtir. Ġslam’ın temel akidesine ters düĢmemek kaydıyla bu konuda 

bir hoĢgörü oluĢmuĢtur. Özellikle Orta Asya toplumlarının ölümden sonraki yaĢam 

düĢüncesinden doğan kurgan geleneği Ġslam’ı kabul ile birlikte anıtsal mezar yapımına 

devĢirilmiĢtir. Anadolu’nun her tarafında bu tür anıtsal mezarlar yapıla gelmiĢtir. Ahlat, Bitlis, 

Erzurum gibi bölgelerde anıtsal mezar taĢlarını görmemiz mümkündür. Bu anıtsal mezarlar 

diğer bölgelerde olduğu gibi Bingöl Ġli’nde de yapılmıĢtır. ÇalıĢmamız kapsamında Bingöl Ġli 

Kiğı Ġlçesi Bağlarpınar Köyü’nde bulunan Mirliva Muhammed Bey Camisi haziresindeki 

mezarlar incelenmiĢtir. Kiğı’nın Bağlarpınar Köyü, konumu itibariyle 18. Yüzyılda 

Osmanlı’ya bağlı Erzurum Beylerbeyliği’nin livasıdır. Burada Mirliva olan Muhammed Bey 

Denizli’li bir ailedendir.  Ailesi ile birlikte buraya gönderilmiĢtir. Mezarlar Mirliva 

Muhammed Bey’in ailesi ve büyüklere ait mezarlardır. Bu mezar taĢları da 18 yüzyıl ile 19. 

Yüzyıl arasında yapılmıĢtır. Bu mezarlar Ahlat’ta ve Erzurum’da bulunan mezar taĢlarının 

yöresel uygulamaları gibidir. 30’dan fazla mezar bulunmakta ancak bunlardan 15 – 20 tanesi 

ayaktadır. Mezar taĢlarında sülüs hatlı Arapça ve Türkçe kitabeler yer almaktadır. Mezar 

taĢlarının en önemli özelliği sandukaların yan yüzeylerindeki süsleme unsurları ile Türkçe 

yazılmıĢ Ģiirlerdir. Her mezar taĢının Ģahidesi de farklı bir formda yapılmıĢtır. ÇalıĢma tüm 

mezar taĢlarının resimleri, kitabelerinin çözümlemelerini de kapsamaktadır. Tüm mezar 

taĢlarından ziyade yıkılmamıĢ mezar taĢları üzerinde çalıĢılacaktır. Bingöl bölgesinde anıtsal 

diyebileceğimiz mezarlar sadece burada bulunmaktadır. Ancak son dönemlerdeki bakımsızlık 

ve ilgisizlik nedeniyle mezar taĢları yok olmaya yüz tutmuĢtur. Bu nedenle tebliğin bu 

eserlere dikkat çekmesi bakımında önemli bir adım sayılacaktır. 
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ABSTRACT 

Possiblewitha solidfoundationtosustainthecultural life. Of a society, it is 

possibletobuildthefuture ofthehistory oftheemergenceof a 

nationwithgoodknowledgeandhistory. Onepatientwhooccupiedthemostimportantplace in 

thehistoryof thecommunitythatthecommunityis theunderstanding of art. 

Understandingofartisknowntocoveraverylargearea. 

Indicatorsthatshowrespecttotheirancestorsgravesinthecommunityinthiscontextthatcomes.  

Usuallytherearen’tveryornatetombtraditionin Islamicthinking. Buthas alsoaffectedsome 

of thetraditionsof theoldburialtraditionwithwideacceptancebysocietyof Islamicthought. 

Tolerancehas occurredin thisregard, providedit does not contradictthebasictenetsof Islam. 

EspeciallyCentral Asiansocietiesfictiontraditionbornfromtheideaoflife afterdeathhas 

beenrecruitedtotheconstruction 

ofmonumentaltombswithacceptedIslamThistypehavebeenconductedon eachside 

ofthemonumentaltombsof Anatolia. Inareassuch asAhlat, Bitlis, Erzurum is 

possibletoseethemonumentaltombs. Thismonumentaltombsweremadein theprovince ofBingol, 

as in otherregions. Ġn ourstudy BingölKiğıDistrictMirlivaMuhammadBey 

MosqueinBağlarpınargraves inthevillagecemeterywasinvestigated. KiğitheBağlarpınarVillage, 

positionasthe 18th centuryisconnectedtotheOttomanBeylerbeyiofErzurumbrigade. 

Here area family of Mirliva MuhammadBeyfromDenizli. Herewas sentwith his family. 

TombsMirlivaMuhammadBey'sfamilyandaregreatforburial. Thesetombswerebuiltbetweenthe 

19th centuryandthe18th century. Thesetombsarelikelocalapplications ofthegravestonesand 

ErzurumAhlat. Therearemorethan 30of themin thegrave, but about 15 - 20of 

themarestillstanding. SülüslineinArabicandTurkishinscriptionsontombstonesarelocated. 

Tombstonesarewritten in Turkishpoetrywiththemostimportantfeature 

ofdecorativeelementsin thesarcophagusof thesidesurfaces. Eachstoneis madeoftombstonesina 

different form. Studypictures ofallthetombstones, drawings, includestheanalysis of 

theinscription. Allwill be studiedratherthanthedestruction 

ofgraveshavetombstonesfromthestone. We can sayinBingolmonumentaltombsarejusthere. 

However, duetoneglectandindifferenceinrecentgravestonehas beguntodisappear. 

Therefore,theseworksdrawattentiontothenotificationshall be consideredan important step 

incare. 

BĠNGÖL TARĠHĠ 

Bingöl Neolotik dönemden beri yerleĢim yeri olarak kullanılmaktadır. (Özdoğan, 2002, 

s. 80.) Yazılı dönem öncesi Bingöl ile ilgili bilgilerimiz yeteresizdir. 

Yazılı tarih dönemi Bingöl ile ilgili bilgiler daha fazladır. M.Ö. 13. 14. Yüzyıllarda 

Doğu Anadolu’nun doğu kesimi Hurri kökenli göçebe klanlar tarafından paylaĢılmıĢtır. 

Bölgede Hurrilerden sonra Asur Kralı I. Tiglathpilaser (M.Ö. 1114-1076) Doğu Anadolu’da 

egemen olmaya baĢlamıĢtır. Doğu Anadolu’nun bu tarihi kesitinden itibaren özellikle Bingöl 
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yöresinde Urartular hâkim olmuĢtur. Yaptığımız yüzey araĢtırmalarında Bingöl ili Kaleönü 

Mahallesi mevkiinde bulunan Urartu kalesinde Urartu çivi yazısı olan taĢ yazıtlar tespit ettik. 

Bunun yanında “Dünyanın en eski ulaĢım sistemlerinden biri olan Urartu karayolları Bingöl 

dağlarındadır.”( Sevin, 2003, s. 193,209; Belli ve Konyar, 1997, s. 4.) 

Urartuların bu bölgede tarih sahnesinden silinmesinden sonra ortaya Ermeni halkı 

çıkmıĢtır.Ġslam akınları Diyarbakır’ın fethiyle olmuĢtur. Ortaçağ Ġslam tarih ve coğrafyacıları 

Bingöl ve çevresinden Cebel-i Cur olarak bahsetmektedir. Ġslam tarih ve Coğrafyacıları 

bölgede Hıristiyan Ermenilerin yaĢadığını ve birçok kale bulunduğunu aktarmıĢtır. (Belli, 

Konyar, s. 6) 

Bu tarihlerden sonra bölgede görülen Moğol ve Ġlhanlı sikkelerine bakılarak Moğol ve 

Ġlhanlı hâkimiyetinin olduğu kabul edilmektedir. Bölge XIV. Yüzyıldan itibaren Akkoyunlu 

egemenliğine girmiĢtir. Bir süre Solhan, Bingöl Merkez ve bağlı köyler Akkoyunlulara bağlı 

yerel bir beylik olan Süveydi beyleri tarafından yönetilmiĢtir. (ġerefhan, s. 208) 

Bu dönemde Kiğı Akkoyunlu beyleri tarafından yönetilmiĢtir. Akkoyunlulardan sonra 

bölgede hakim olan Osmanlıdır. Kiğı bölgesi Osmanlı döneminde Erzurum beylerbeyliğine 

bağlıdır. Bundan önce Diyarbakır Beylerbeyliği bağlı idi. (Yılmazçelik, 1995, s.120-138) 

Osmanlının son dönemlerinde Kiğı önemli bir yere sahiptir.  Kiğı Cumhuriyetin kurulmasına 

kadar önemli bir yerleĢim yeri olmuĢ ve birçok eser yapılmıĢtır.  

Kiğı ilçesinde mezar taĢlarının bulunduğu köy Bağlarpınarı (Temran) köyüdür. Bu 

köydeki cami ve mezarlık Kiğı Mirlivası Muhammed Bey döneminden kalmadır. Bu nedenle 

Mirliva Muhammed Bey hakkında bilgi vermek konuyu irdelemek açısından iyi olacaktır. 

Muhammed Bey, Kiğı’nın eĢrafından Yazıcıoğulları ailesindendir. 1782 yılında Kiğı 

livasına bey olarak tayin edilmiĢtir. Bu dönemde Kiğı ilçe merkezinde bulunan Akkoyunlu 

dönemi eseri Pilten Bey (Balaban Bey) Camisi’ni tamir ettirmiĢtir.(YiğitbaĢ, s. 63,96) Mirliva 

Muhammed Bey Haziran 1818 tarihinde sürgüne gönderilmiĢ 3 Ekim 1820 tarihinde ikinci 

defa Kiğı Mirlivalığına tayin edilmiĢtir. Mirliva Muhammed Bey Kiğı idare merkezini 

Bağlarpınar’a (Temran) taĢımıĢ ve burada bir cami inĢa etmiĢtir. (Butasım, 2013, s. 440) 

Mirliva Muhammed Bey çeĢitli anlaĢmazlıklar nedeniyle birkaç kiĢiyi öldürtmüĢtür. 

Bundan dolayı Emin PaĢa tarafından yakalanıp öldürülmüĢtür. Muhammed Bey’in kesik baĢı 

Erzurum’da Ġbrahim PaĢa Camii haziresine, cesedi ise Sevik Köyü’ne defnedilmiĢtir. Mirahor 

rütbesine haiz olan Muhammed Bey’in idamı yönünde bir ferman çıkarılmamıĢtır. Emin 
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PaĢa’nın kin ve garezi nedeniyle idam edilmiĢtir. Bu sebeple MuĢ Sancağı beyi Emin PaĢa 

hakkında adli soruĢturma açılmıĢtır. (YiğitbaĢ, s. 63-65) 

GĠRĠġ 

Tüm medeniyetlerde ve kültür coğrafyalarında olduğu gibi Ġslam medeniyet kültüründe 

süsleme yoğun bir Ģekilde iĢlenmiĢtir. Özellikle mimariye bağlı süsleme soyut sınırları 

zorlamıĢ ve kendine has özelliklerle ile ileriye taĢınabilmiĢtir.  

Sadece mimariye bağlı kalmayan Ġslam süsleme sanatları, hat, tezhib, ebru, minyatür, 

ahĢap bezeme ve ahĢap oyma gibi geniĢ bir alanda kendini göstermiĢtir. Ġslam süsleme 

sanatlarını daha çok Emeviler ile birlikte görmekteyiz. Bu dönemden itibaren hem mimariye 

bağlı hem de bağımsız olarak süslemede olağanüstü geliĢmeler sergilenmiĢtir. 

“Ġslam Sanatı baĢlığı, aynı inanç sistemini benimsemiĢ uluslar ve kültür çevreleri için 

geçerli bir üst kimlik gibidir. Bu sanat Endülüs’ten Hindistan’a kadar uzanan Ġslam ortak 

paydasının bütünleĢtiremediği çeĢitlilikleri oldukça fazla olan bir sanattır.” (Mülayim, s. 34) 

Emevi ve Abbasilerle baĢlayarak, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar devam eden 

süreçte iktidar, maddi refahı sağlayan toprak düzeni ve ticaret gibi konularda ayrıntılı 

politikalar denenmiĢ; sınıflar, kesimler ve cemaatlerin birbirlerine dayanarak oluĢturdukları 

ortak yaĢama koĢullarında parlak sonuçlara ulaĢmıĢtı. Bu düzenlerde, düĢünce ve günlük 

faaliyet kadar, iç ve dıĢ alemin tezyinattaki karĢılığı, sonsuza uzanan geometrik 

kompozisyonlarla mükemmel bir Ģekilde örtüĢebiliyordu.(Mülayim, 2010, s. 129) 

Ġslam’ın ilk dönemlerinde süslü mezar geleneği bulunmamaktadır. Ġlk Müslümanların 

mezarları sadece bir yükseltiden ibarettir. Konuyla ilgili Ġslam peygamberi Hz. Muhammed’in 

Ģu hadisi Ġslâm’da mezar yapıtlarının süslü ve yüksek olmaması gerektiğini göstermektedir: 

“Hz. Peygamber, mezarların üzerinde kabir yapılmasını, orada oturulmasını ve kabirlerin 

süslenmesini yasaklamıĢtır.” (Ebu Hüseyin Müslim bin el-Haccac, 1998, s.69)Süsleme sanatı 

erken Ġslam kültüründe mezar geleneği olmamasına rağmen hem anıt mezarlar hem de 

sandukalı mezarlarda kendini göstermiĢtir.  

Bu geliĢme Ġslam toplumlarında özellikle vefat edene duyulan saygı ve farklı 

toplumların getirdiği kültürel birikimle Müslümanların mezarlarının da süslenmesine ön ayak 

olmuĢtur. Bu konuda en fazla çeĢitliliğe ve süslemeye sahip bölgelerden biri Anadolu’dur. 
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Anadolu’da özellikle Türklerin hâkimiyet kurmasından sonra, abidevi anıt mezarlar ve 

mezartaĢları yapımı çoğalmıĢtır.  

Mezar taĢlarının yapımı sürecinde temelde sade olması gereken taĢların Ġslam 

tezyinatıyla dolu olması Ġslam fikir anlayıĢında boĢluğa yer olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Bu durumda Selçuk Mülayim’in Ģu değerlendirmelerine katılmak 

olasıdır. “Ġslam tezyinatı, bütünüyle akılcı e unsurların dikkatle yerleĢtirildiği bir tasarımdır. 

Ölçülerdeki duyarlılık ve lirizm, kompozisyonu seyreden kiĢiyi etkiler. Kompozisyona katılan 

unsurları; bitki motifleri, yazı, geometrik Ģekiller, hatta insan yüzlerini, bütünden ayırıp her 

birini tek tek görmek istemeyiĢimizin sebebi, sistemin bütününde dolaĢan mantıktır.” 

(Mülayim, 146) 

Böylelikle süsleme anlayıĢı Ġslam sanatının ortaya çıktığı her alanda kendini 

göstermiĢtir. Bu tür geliĢme mezar anıtları ve mezar taĢlarında da kullanılmıĢtır. 

Ġslam sanatında insan ve hayvan figürlerinin kullanımına çok rastlanmaz. Bir istatistik 

tutmak gerekirse ibrenin geometrik, yazı ve bitkisel süslemelerden yana döneceği açıktır. Hal 

böyle olunca Ġslam sanatçısı veya yapı patronu bitkisel ve geometrik süslemeye bir sembol 

yükleyerek iĢlemiĢtir. Bu sembol arayıĢı daha çok bitkisel motiflerin farklı bir anlayıĢla, 

doğadan olduğundan daha farklı bir üslupla ortaya çıkmasına neden olmuĢ, geometri ise 

sembol yönü en ağır basan süsleme unsuru olmuĢtur. 

Geometrik desen ve süslemeler Ġslam’ın uluslararası simgesi gibidir. Hiçbir süsleme 

unsuru Ġslam sanatında geometri kadar sembolleĢmemiĢtir. (Mülayim, 178)Mezar taĢlarında 

Anadolu’da olduğu kadar çok çeĢitlilik ve abidevi boyutta yapılmıĢlardır.Bunlardan en 

abidevi olanları Ahlat mezartaĢlarıdır. Burada Orta Asya’dan getirilen inanç ve âdetlerin 

Anadolu’da yerel unsurların tesiriyle yeni tipler ortaya çıkarmıĢtır.( Karamağaralı, 1992, s. 

1)Anadolu’nun her tarafında farklı türlerde olmak üzere mezarlar yapılmıĢtır. Bu mezar 

türlerinden biri de Bingöl ili Kığı Ġlçesi Temran köyü mezarlığıdır. 

Bu mezarlar Bingöl ili Kığı ilçesi Bağlarpınarıköyü mezarlığı Mirliva Muhammed Bey 

Camisi haziresinde yer almaktadır. Bu cami üzerindeki kitabeye göre 1815 tarihinde Mirliva 

Muhammed Bey tarafından yaptırılmıĢtır. (Butasım, 440) Caminin haziresinde birçok mezar 

bulunmaktadır. Ancak birçoğu tahrip olmuĢtur.  

Mezarlıktaki birçok mezar tahrip olduğundan Ģekilsel olarak ayakta duran ve 

tanımlanabilen mezarları sunmaya çalıĢacağız. 
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KATALOG 

a) Esma Hanım Mezarı 

Kitabesinde 

Ya Allah 

Huvel Muin Ya Gafferezzunub 

HuvelHallakul baki 

El merhumulmağfurul muhtaç 

Ġla rahmeti rabbihiğafur 

Muhammed Bekir Celilesi Esma Hanım 

Binti Muhammed Beg Ruhu çün el-fatiha 

Sene 1273/1857(Foto 1) 

Özellikler 

Esma Hanım mezarı caminin ön kısmında yer almaktadır. Bu mezar iki adet blok taĢın 

oluĢturduğu sandukanın Ģahide kısımları aĢağıya değin sürmekte ve diğer iki tarafı 

kapatmaktadır.  

Mezar Ģahidelerinin her ikisinde de süsleme kompozisyonu yer almaktadır.  

Yukarıda yer alan kitabenin altında en alttan baĢlayarak Ģahideyi oluĢturan taĢ üzerinde 

bir kâse motifi yer almaktadır. Bukâse yelpaze süslemelerinden oluĢmuĢ olup üst kısmı zikzak 

motiflidir. Bu motifin üzerinden daire formlu bir süsleme unsurunun iki yanında kanat formu 

verilmiĢ bir süsleme devam etmektedir. Dairenin üst kısmında üç adet çiçek motifi yer alır.  

Bunun devamında kıvrım dalların yukarıya doğru kıvrılmasıyla oluĢturulmuĢ yapraklar ve 

çiçek motifleri yer almaktadır. AyakĢahidesi bir vazo Ģeklinden çıkan dallar ve küçük yaprak 

ve çiçeklerden oluĢan bir Ģemaya sahiptir. Kompozisyonun orta kısmında bir tekerlek motifi 

yer almaktadır. Yukarıda bir boğum ile açılan yelpaze Ģahideyi de sonlandırmaktadır.  



7 
 

 

b) Feyzullah Bey Mezarı 

Huvelhallakul baki 

El merhumulmağfurul muhtaç 

Ġlah rahmete rabbihil mağfur Seyyid 

Feyzullah Bey bin Muhammed Beg 

Ruhu çün el-fatiha 

Sene 1228/1813 (foto 2-3) 

Özellikler 

Altı satırlık kitabesi olan mezar taĢının Ģahidesinin üst kısmı kavuk Ģeklindedir. 

Kitabesinden ve mezar Ģahidesinden anlaĢılacağı üzere seyyid ve ulemadandır. Kimliğin 

verildiği Ģahide taĢının diğer yüzünde tam okunamayan bir Ģiir kitabesi yer almaktadır.  

Bu mezar kapaklı olan mezarlardandır. Sandukayı kapatan taĢ beĢgen prizmadır.  Diğer 

Ģahide çok dilimli bir üst kısma sahiptir. Bunun mezar sandukasına bakan iç yüzünde yarım 

dairelerin iç içe girmesiyle bir motif oluĢturulmuĢ en içte üç yaprak motifi yer almaktadır. 

Altta ise daire içinde geometrik motif yer almaktadır.  Sandukanın yan yüzeylerinde üç adet 

daire motifi içinde geometrik motifler yer almaktadır. Her daire motifi iki taraftan selvi ağacı 

motifi ile sınırlandırılmıĢtır. Ortadaki daire motifi içinde üçgen ve M harflerinin bir çarkıfelek 

motifini çevrelediği görülür.ġahide altında da selvi ağaçlarının sınırladığı dairesel form içinde 

geometrik kompozisyon bulunur. 

c) Safiye Hanım Mezarı 

Huvelhallakul baki 

El merhumulmağfurul muhtaç 

Ġla rahmet rabbihilğafur 

Safiye Hanım binti Zeynel 

Ağa ruhu çün el-fatiha 
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Sene 1250/1834 (foto 4-5) 

Özellikler 

Sandukasının üzeri kapalı olan mezarlardandır. ġahide taĢı üstte girintili çıkıntılı Ģekil 

verilmiĢtir. Kapak taĢı olduğu için Ģahide taĢları alt kısımdan içe doğru kesilmiĢtir.  

Sanduka üzerinde servi motiflerinin sınırladığı dairesel form içinde yıldız motifi ve 

onun da içinde çarkıfelek motifi yer almaktadır. bu motifin üst kısmını üçgenlerin bir ters bir 

düz Ģekilde dizilmesiyle çift sıra bir motif dizisi kompozisyonu oluĢturulmuĢtur.  

d) Penbe hanım Mezarı 

Ya Allah 

Huvel Muin 

Huvelhallakul baki 

Ebu Muhammed Bey celilesi……kerime 

Penbe Hanım …………. Rahmet diyarın dadhiraz 

Fatiha okur bahĢ eder ……..ruhuna 

ġol mezarımın taĢı ibret kılalar nazar 

Tarihimi kıl ita ya Rab Ģârelivab 

……..makamımahmud hem huri cân 

Sene 1218/1803 

Özellikleri 

Mezarı incelediğimiz tarihte baĢ Ģahidesi hariç diğer taĢlar yerinden oynamıĢ haldeydi. 

ġahide üçlü kemer formunda bir üst kısma sahiptir. Allah yazısı yarım ay içinde yer 

almaktadır.  Bu yazının alt tarafında sağ ve solda olmak üzere (Ya muin) yazısının iki yanında 

birer adet güneĢ motifi yer almaktadır. Bunların dıĢ tarafından kıvrık Ģekillerle bir motif 

oluĢturulmuĢtur.  
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Mezar yazısının en altında seneyi veren kısmın iki yanında sağda daire içinde yıldız 

motifi bu motifin içinde ise güneĢ motifi yer almaktadır. Soldaki ise yine yıldız içinde aynı 

motife sahiptir. Ancak sağdakinin farkı Mührü Süleyman Ģeklinde olmasıdır.  

 

e) Musa Ağa 

Huvelhallakul baki, 

El merhumulmağfurul 

Muhtaç ila rahmetirabbihilğafur 

Musa Ağa ruhuçün 

el-fatiha sene 1227/1812(foto) 

Özellikler 

Mezar sağlam durumdadır. Bu mezar sandukası beĢgen bir prizma ile kapatılmıĢtır. BaĢ 

Ģahidesi kavuk biçiminde sonlanmaktadır. DıĢ yüzeyinde ise dairesel motif içinde 

zikzaklardan oluĢan bir daire formu onun içinde de yıldız motifi yer almaktadır. Yıldız 

motifinin içinde de altı kollu bir çiçek yer alır.  AyakĢahidesi ise dıĢtan baklava motiflerinin 

oluĢturduğu bir kompozisyona sahiptir. Üst kısmı sivrilerek bir motif meydana getirir. Üst 

kısım ile baklava motifi arasında üç adet bitkisel motif yer almaktadır. 

f) Muhammed Ağa bin Halil Ağa Mezarı 

HuvelHallakul baki 

El merhumulmağfurul muhtaç ila rahmeti rabbihil 

Ğafur Muhammed Ağa bin 

Halil Ağa ruhuçün el-fatiha 

Sene 1257/1841 

Özellikler 

Bu mezar sağlam durumdadır. BaĢ Ģahidesi kavuk Ģeklindedir. BaĢ Ģahidesinin alt 

kısmındaki sanduka taĢında dairesel zikzaklar içinde yıldız motifi yer almaktadır. 
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Yıldızmotifinin içinde dairesel alan içinde baklava motifi yer almaktadır. AyakĢahidesinin dıĢ 

kısmında hayat ağacı motifi yer almaktadır. Hayat ağacının üst yan kısımlarında dairesel 

motifler bulunur. 

Sandukanın yan yüzeylerinde iki satır halinde Ģiir yer almaktadır.  

g) Müntehina Hanım mezarı 

Ya Allah 

HuvelHallakul baki 

El merhumulmağfurul muhtaç 

Ġla rahmeti rabbihilğafur 

Mentehina Hanım bintiEyyubBeg 

Ruhu içun el-fatiha 

Sene1279/1862 

Temmet (Foto) 

Özellikler 

Sağlam olan mezarın baĢ Ģahidesi üst kısımda taç formundadır. Ya Allah yazısı 

diğerlerinde olduğu gibi hilal motifi içinde yer almaktadır. bu yüzeyde baĢka motif yoktur. 

Ayak Ģahidesi ise üç dilimli kemer formu ile son bulmaktadır. 

h) Hüseyin Beg Mezarı 

HuvelHallakul baki 

El merhumulmağfurul muhtaç 

Ġla rahmeti rabbihilğafur 

Hüseyin Bey bin EyyubBeg ruhu çün 

El-fatiha sene 1239/1822 

Özellikleri 
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Bu mezar da sağlam durumdadır. Sandukası kapaklıdır. BaĢ Ģahidesi kavuk Ģeklindedir. 

Bu kısımda dıĢ yüzeyde motif yoktur. Alt kısımda sanduka tarafında baĢ Ģahidesinin altında 

bir yazı kuĢağı yer almaktadır. Bu yazının altında zikzak dairelerin oluĢturduğu motifin içinde 

çarkıfelek motifi yer almaktadır. Sandukanın uzun kenarlarının yüzeylerinde üst kısımda iki 

satırlık Ģiir yer almaktadır. AyakĢahidesinin üst kısmında da zikzak daire içinde çarkıfelek 

motifi yer almaktadır. ġahide taĢlarının yan yüzeyleri zikzak motiflerin oluĢturduğu 

kompozisyona sahiptir. Ayak Ģahidesinin iç kısmı yatay ve çapraz çizgilerin kesiĢmesiyle 

oluĢturulan geometrik bir kompozisyona sahiptir. 

Bu mezarın en ilgi çekici kısmı ayak Ģahidesinin dıĢ yüzeyinde yer alan hayat ağacı 

üzerinde karĢılıklı kuĢ motifi olmasıdır. 

j) Meryem Hanım Mezarı 

Ya Allah 

Ya Hafız 

HuvelHallakul Baki 

El merhumulmağfurul muhtaç ila rahmeti 

Rabbilğafur mahrum 

LiRüĢdi Efendi  

Helilesi Meryem Hanım bintiReĢdiruhuçün 

El-fatiha 1349/1930   RüĢdi 

Özellikler 

Bu mezar diğerlerine göre daha geç bir tarihte yapılmıĢtır. Sandukası açık 

mezarlardandır. BaĢ Ģahidesi üzerinde kitabesi yer almaktadır. Üç dilimli bir kemer formuyla 

son bulmaktadır. Ortadaki kemer içinde Ya Allah yazısı (mim) harfinin oluĢturduğu bir damla 

motifi içindedir. Bu motif üçgen altlığı olan bir kase üzerindedir. Bu motifin sol tarafından bir 

ay yıldız motifi yer almaktadır.  Sağ tarafta ise daire içinde ya Hafız yazısı yer alır. En altta 

yer alanRüĢdi yazısı hem mezarın sahibi olan mevtanın babası hem de mezar taĢını yapan usta 

olmalıdır. Ayak Ģahidesi kademeli bir üst yapıya sahiptir. Sanduka yan yüzeylerinde ise nesih 

hatlı Türkçe Ģiir yer almaktadır. 
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k) 1274/1857 Tarihli Mezar 

Bu mezar taĢının kitabesini veren baĢ Ģahide kısmı üst taraftan kırılmıĢtır. Sadece sene 

kısmını veren yazı kalmıĢtır. BaĢ Ģahidesinin devam eden kısmı sandukayı da oluĢturmaktadır. 

Burada oval bir daire içinde girift motif yer almaktadır. Bu motif oval bir Ģekilde devam 

etmektedir. Bunun ortasında geometrik ve bitkisel süslemeler yer almaktadır.  Oval motifin 

üst kısımlarında her iki tarafta yıldız motifi içinde çarkıfelek motifi yer almaktadır. 

Ayak Ģahidesi üstte yarım daire formludur. Ġç yüzde daire içinde birbirine geçmeli 

düğüm motifi bulunur. Bunun altında dört adet tam daire içinde kavisli baklava motifi 

yapılmıĢtır.  

SONUÇ 

Mirliva Muhammed Bey Haziresinde 30 adet mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan 14 

tanesi ayakta ve tahrip olmamıĢtır. Bu mezarlardan iki tanesinin kitabesi okunamamakta 

birinin kitabesi bulunmamakta ve birinin de kitabeyi veren kısım kırılmıĢtır.Bu nedenle ele 

aldığımız mezar 11 tanedir. Mezarlar 19 yüzyıla aittir. Ancak bir tanesi 20. Yüzyıl 

tarihlidir.Bu mezarlardan en eski tarihli Penbe Hanım’a ait olan 1218/1803 tarihli mezardır. 

En geç tarihi olan ise Meryem Hanım’a ait olan 1349/1930 tarihli mezardır.  

Mezar taĢları iki formda yapılmıĢtır. Biri dikdörtgen bir sanduka ve iki Ģahidenin olduğu 

sandukanın açık olduğu mezar Ģeklidir. Üzeri açık olan sandukalı mezar taĢlarına Ahlat Ģehir 

mezarlığında karĢılaĢırız.(Karamağaralı, 45-46) Aynı Ģekilde Diyarbakır’da Osmanlı 

döneminde kalma mezarlarda da vardır. (Top, 2004, s. 411) Malatya için karakteristik olan 

dört bloktan oluĢan ortası açık lahitlerdir. (Karamağaralı, 24) 

Diğeri ise sandukanın üzeri prizmatik bir kapakla kapanmıĢ olanlardır. Sivas bölgesinde 

buna benzer mezarlar bulunmaktadır. Üç Ģehitler denilen mezarlıkta üzeri beĢ kenarlı prizma 

ile örtülü kapaklı sandukalar yer alır.(Karamağaralı, 9)YineAhlat meydan mezarlığında üzeri 

beĢgen prizma ile kapalı lahitler bulunmaktadır.(Karamağaralı, 40-45) Üzeri prizmatik 

kapakla örtülü olan mezar sanduklarınınĢahideleri ve üst kapak kesilerek birbirine 

geçirilmiĢtir. ġahidenin ve üst kapağın kesilerek birbirine geçirilmesi düzenini Anadolu’daki 

birçok mezarda görmek mümkündür. Malazgirt’te kapak taĢının ayak ve baĢ Ģahidelere 

sokulması için dikdörtgen bir oyuk açılmıĢtır.(Karamağaralı, 30) 

Bu tür sandukalı mezarlar ve geçme Ģahideler Diyarbakır’da 1521 tarihli Bıyıklı 

Mehmet PaĢa mezarında da görülebilmektedir. (Top, 408)Anadolu’nun her yerinde sanduka 
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tipi mezar görülmektedir. Bunlara bir örnek de Artvin ili Kılıçkaya Beldesinde bulunan 

mezarlardır. (Aytekin, 2002, s.103) 

Bağlarpınarı mezarlığında bulunan mezar taĢları Ģahide olarak ana iki gruba 

ayrılmaktadır. Erkeklere ait olanların baĢ Ģahidesi kavuk formundadır. Bayanlara ait olanlar 

ise çeĢitli formlarda yapılmıĢtır. Özellikle en fazla tercih edileni dilimli bir üst yapıya sahip 

olmalarıdır. Bu tür mezar Ģahidelere Sivas, Tokat, Malatya, Erzurum gibi illerde 

rastlanmaktadır. Ġznik Müze’sinde Muhammed b. Alaeddin’e ait mezar Ģahidesi dilimli bir üst 

yapıya sahiptir. (Karamağaralı, s. 22) Sarıklı mezar taĢlarına birçok bölgede rastlanmaktadır. 

Bu tür Ģahide Artvin ilinde de yapılagelmiĢtir. (Aytekin, 102)Yine bu tür mezartaĢlarına 

Göynük AkĢemsettin Türbesi haziresinde rastlanmaktadır. (BarıĢta, 2002, s.117) 

Ġncelediğimiz mezar taĢlarının Ģahide kısımlarından bazıları üçgen bir tepelikle son 

bulmaktadır. Bu tür Ģahideler Artvin ġavĢat ilçesinde yoğun olarak kullanılmıĢtır. (Aytekin, 

104) 

Mezarların üzerinde nesih ve sülüs hatlı kitabeler mevcuttur. Bu tür yazıları tüm Ġslam 

mezarlarında görmek mümkündür. Örneğin Ahlat Ģehir mezarlığında, Sivas, Tokat, Kayseri 

gibi erken tarihli mezarlarda yatanın künyesi ve dua ile birlikte yazı kitabeleri mevcuttur. 

(Karamağaralı, 10-30)Mezarların sandukalarının geniĢ yüzeylerinde iki satırlık Türkçe 

kitabeler mevcuttur. Bu kitabelerde dünyanın faniliği ile ilgili Ģiirler mevcuttur. Bu tür Ģiir 

kuĢakları Anadolu’daki birçok mezartaĢında bulunmaktadır. 

ġahide yazıları genellikle Allah lafzı ile baĢlanmıĢ dua ve bağıĢlanma, rahmet istemiyle 

devam ederek, mevtanın künyesi yazılarak Fatiha istenip vefat tarihi ile son bulmaktadır. Tüm 

bu yazılar içinde yapının ustası veya ustaları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Sadece 1930 tarihli mezarda mezarın yılını veren yazıdan sonra “RüĢdi” ismi yazılmaktadır. 

Aynı zamanda kitabe içinde Meryem Hanım’ın babası olarak geçen ismin mezarın ustası da 

olduğu kanısındayız.  

Genel olarak süsleme olarak kullanılan motifler Ģunlardır. 

Hayat Ağacı, kuĢ figürü, servi ağaçları, çarkıfelek ve yaprak motifleri, minare, ters lale, 

gül, kıvrık dallar, yarım ay, yıldız içinde çarkıfelek, Mühri Süleyman, düğüm motifleri, rumi 

motifleri, güneĢ motifi, baklava motifleri, nar veya haĢhaĢ motifi.  
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Tespitlerimiz sonucu kuĢ figürünün bulunduğu mezar taĢı bir tanedir. Ancak bazı 

kırılmıĢ ve tahrip olmuĢ mezar taĢı Ģahidelerinde kuĢ figürünün olması muhtemeldir. KuĢ 

figürünün olduğu mezar taĢı 1239/1822 tarihli Hüseyin Bey Mezarı’dır. Bu mezar taĢında 

hayat ağacı motifi üzerinde karĢılıklı iki kuĢ figürü yer almaktadır. Bu tür kuĢ motiflerine 

Sivas’ta 14 ve 15. yy’dan kalma mezartaĢlarında rastlanmaktadır. Sivas’taki bu 

mezartaĢlarının Ģahide kısımlarında karĢılıklı kuĢ motifi yer almaktadır. (Karamağaralı, 10) 

“Tokat Müzesi’nde bulunan bir Ģahidenin iç yüzünde, dilimli kemerlerin çerçevelediği taĢ 

kısmında ortada yer alan Ģematik bir ağacın iki yanında karĢılıklı iki güvercin 

bulunmaktadır.”(Karamağaralı, 11)Karamağaralı’ya göre kuĢ motifi ruha refakat etmeyi hayat 

ağacı üzerindeki kuĢ figürü ise eski Türk geleneğinde de Ģamanı temsil etmektedir. 

(Karamağaralı 14) Tokat’taki mezarlarda karĢılıklı kuĢ motifleri mevcuttur. (Karamağaralı 

11) 

Mezarlardaki Ģahide taĢı üzerinde bulunan Allah yazısı büyük çoğunlukla harım hilal 

üzerindedir. Yarım hilal bazen tek baĢına bazen alem Ģeklinde yer almaktadır. Buna yakın 

bezeme unsurlarını Doğu Anadolu’da görmek mümkündür. “Ahlat ve NorĢin (Güroymak) 

mezarlıklarındaki taĢlardan bazılarından kandilin yuvarlak olan karın kısmına “Allah” 

yazılmıĢtır. (Karamağaralı, 3) Görüldüğü gibi kandilin yuvarlak kısmına yazılan lafzatullah 

burada benzer bir Ģemaya sahip olan yarım hilal içine iĢlenmiĢtir. 

Bağlarpınar köyündeki süsleme motiflerinden en fazla kullanılan motif türü çarkıfelek 

motifidir. Çarkıfelek motifi zikzak dairelerin oluĢturduğu formun içinde yer almaktadır. Bu 

motif Bingöl ilinde diğer mezarlıklarda da görülen bir motiftir. Bu tür motif Sivas’ta, 

Tokat’ta, Malatya’da ve Anadolu coğrafyasının hemen hemen yer yerinde kullanılmıĢtır. 

“Artvin ġavĢat’ta 1844 tarihli bir mezar anıtında madalyon biçiminde süslemeler bulunur.” 

(Aytekin, 105) Göynük AkĢemsettin Türbesi haziresindeki mezarlarda çarkıfelek 

kullanılmıĢtır. (BarıĢta, 118) 

Bağlarpınar mezarlıklarında bulunan bu motif genellikle sandukaların yüzeylerinde 

bulunmaktadır. Çarkıfelek motifinin iki yanında selvi ağacı da bulunmaktadır. 

 Bu motifi bölgeye yakın tüm mezarlarda görmek mümkündür. Örneğin Sivas’taki 

mezar Ģahidelerinin boĢluk kısımlarında çarkıfelek, yıldız ve baĢka geometrik motifler vardır. 

(Karamağaralı, 10)Hakkari’de Osmanlı dönemi mezartaĢlarında da çarkıfelek ve yıldız 

motiflerini görmek mümkündür. (Top, 2002, 1302)Tokat’taki mezar taĢlarında çarkıfelek, 

rozet ve kandil motifleri yer alır. (Karamağaralı, 10) 
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Mezarlarda kullanılan motiflerden biri de selvi ağacıdır. Stilize edilmiĢ bu motif, bahçe 

içinde bulunan camiin minberinde de kullanılmıĢtır. Selvi ağacı bazen altta kavisli bir 

geometrik Ģeklin üzerindedir. Bu geometrik Ģekil de daire motifinin üzerinde yer almaktadır. 

Selvi ağacının üst kısmı çoğunlukla ortadaki motife doğru eğiktir. Artvin ġavĢat ilçesinde 

1790 tarihli bir mezarda ayaktaĢının dıĢ yüzeyinde selvi motifi yer almaktadır. Yine aynı 

yerde 1755 tarihli bir mezartaĢında bu motif kullanılmıĢtır. (Aytekin, 102) 

Mezar taĢlarında görülen selvi ağacı insan ruhunun Allah’a kavuĢmasını sembolize 

etmektedir. (Karamağaralı, 17) Bilindiği gibi selvi motifi özellikle Osmanlı eserlerinde çok 

yoğun olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda ağacın yetiĢebildiği coğrafik bölgelerde 

mezarlıklarda yetiĢtirilmiĢtir.  

Bir diğer motif türü de daire içinde yıldız ve Mühri Süleyman’dır. Özellikle kitabenin 

olduğu baĢ Ģahidenin boĢluk kısımlarına ve sanduka yan yüzeylerine yapılan bu süsleme 

özelliği Anadolu Ġslam mimarisinin en fazla kullanılan öğelerinden biridir. Sivas Buruciye 

Medresesi kapısında, Erzurum Hatuniye Medresesi ön cephesinde bunları görmek 

mümkündür. Yine “Güroymak mezarlığında mezar taĢlarında Süleyman Mührü 

görülmektedir.” (Karamağaralı, 30) 

Bağlarpınarı mezarlarında en çok kullanılan motiflerden biri Hayat Ağacı’dır. Bu motif 

bahçe içinde yer alan caminin içinde de kullanılmıĢtır. Ġslam dünyasında birçok yerde 

kullanılan bir motiftir. Erzurum, Sivas, Tokat, Kayseri, Konya gibi illerde camiler, 

medreseler, türbe ve mezarlarda sıklıkla karĢılaĢılan bir motif türüdür.  

Burada aĢağıdan yukarıya doğru bir geniĢleme ile yapılan Hayat Ağacı motifinde biri 

hariç figüre rastlamadık. Tüm hayat ağacı motiflerinde yapraklar sivri bir sonla bitmektedir. 

Hayat ağacı motifini Osmanlı devri Hakkâri Çocuk Mehdi’nin mezarında ayak Ģahidesinde 

rastlamaktayız. (Top, 1302) 

Bingöl Ġli Kiğı Ġlçesi Bağlarpınarı köyü mezarlığında bulunan mezarlar 19. yüzyıl 

Osmanlı kültür ve sanatının yereldeki farklı bir uygulamasıdır. Küçük bir yerde bu denli motif 

ve kompozisyon zenginliği özellikle bayanlara yapılan mezarların Ģahidelerininherbirinin 

farklı formlarda yapılmıĢ olmaları kültürel zenginliğin ve yüksek sanat anlayıĢının ürünüdür.  

Son dönemdeki bakımsızlık ve ilgisizlik taĢların tahrip olmasına neden olmaktadır. 

Ġvedilikle müdahale edilip korumaya alınmazsa bu güzide eserler çok kısa sürede yok olmaya 

yüz tutacaktır. 
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1) Esma Hanım mezarı2) Feyzullah Bey mezarı 

 

3) Feyzullah Bey sandukası yandan görüntü. 

 



18 
 

 

4) Safiye Hanım mezarı5) Muhammed bey kızı PenbeHanım 

 

 

6) Musa Ağa Mezarı 
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7) Muhammed Ağa bin Halil Ağa8) Mentahina Hanım  

 

9) Hüseyin Beg Mezarı10) Meryem Hanım Mezarı 
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11) 1847 tarihli Mezar 

 

 

 

 

Esma Hanım Mezarı Ģahidesi 


